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األنامط الداللية للرتاكيب النبوّية 

امللخص

 البحث بعنوان )األنامط الداللية للرتاكيب النبوّية(، ذلك أنَّ احلديث النبوي 
يعّد املصدر الثاين من مصادر الترشيع اإلسالمي بعد كتاب اهلل تعاىل، وقد حوى 
كّل تفصيالت احلياة التي متس اإلنسان، كام أنه حوى كثريًا من األحكام التي أُمر 
اإلنسان بااللتزام هبا، ألن احلديث النبوي يمثل اللغة الفصحى السامية بعد كالم 
اهلل تعاىل، لذا فقد كان شأٌن عظيم مع اللغة العربية، فإذا كان القرآن الكريم أغنى 
هذه اللغة وطّورها، ووّسع يف داللتها وتراكيبها وأساليبها، عىل أساس أنه يشتمل 
عىل ثروة لغوية حيقُّ لنا أن نطلق عليها األلفاظ اإلسالمية، وذلك ألن هذه املواد 

العربية قد اكتسبت يف هذه الفرتة اإلسالمية معاين جديدة كام وردت يف القرآن. 

له  كان  فقد  العظيمة،  اللغة  هذه  عىل  باحلفاظ  أسهم  النبوي  احلديث  إنَّ 
دور  النبوي  اللفظ  أخذ  وقد  وهتذيبها،  وتنميتها  العربية  اللغة  مسار  يف  كبرٌي  أثٌر 
هلجات  حيفظ  فوجدناه  ومسارها،  وآداهبا  العربية  اللغة  كيان  يف  واملؤثر  الفاعل 
اللغة وغريبها، يزاد عىل ذلك أنه أمّدها بثروة لغوية مل يعهدها العرب من قبل، 
 هي غري  التي كانوا يتحدثون ويتحاورون هبا من قبل بعثته  اللغة  فصارت 
اللغة التي نعرفها، التي جتّلت فيها مفردات وتراكيب جديدة،  وما زالت هي لغة 
العلم والثقافة العربية، فلقد نقل احلديث النبوي معنى اللفظ من معناه اللغوي 
التقليدي إىل معنى جديد اقتضته احلياة اإلسالمية اجلديدة، فاللفظة العربية التي 
ضعت من أجل إعطاء معنى حلالة، أو دالة عربية بدوية، أصبحت بلفظ الرسول  وُ
املعاين،  هذه  األعراب  تعهد  ومل  ومدين  حضاري  معنى  عىل  تدل    األكرم 
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فالصالة والصوم والزكاة... نُقلت من معاٍن دالة عليها يف الوضع اللغوي إىل وضع 
رفت فيام بعد باحلقيقة الرشعية، وعليه فإن داللة  جديد مل تألفه أذهان العرب، وقد عُ
ظل  يف  العربية  شهدته  الذي  التطور  ألوان  من  لون  إال  هي  ما  اإلسالمية  األلفاظ 

اإلسالم. والكالم نفسه ينطبق عىل الرتاكيب. 

فاحلديث النبوي نقل طائفة من األلفاظ من االستعامل اللغوي املتعارف عليه 
إىل االستعامل الرشعي والعقدي الذي قرص فيه عىل استعامالت معينة مغايرة لتلك 
ومن  متامًا،  هبا  الداللية  الوشيجة  مقطوعة  غري  كانت  وإن  العرب  استعملها  التي 
ذلك الرتاكيب، فقد أخذت مكانًا متميزًا يف أحاديث الرسول األكرم ، ملا هلا من 
األمهية العظمى يف تنظيم العالقة بني الفرد وربّه، والفرد واملجتمع، وكان للرتاكيب 
يف أحاديثه  القدح املعّىل ولذلك وجدنا الرسول األكرم  ويوظّف إمكاناته 
الذهن، ولذلك ملسنا  قاّرة يف  التعبري عن مضموهنا حتى جيعلها حقيقة  اللغوية يف 

براعته اللغوية يف التعبري عن كثري من األمور التي أُمر اإلنسان االلتزام هبا.

لذا جاء البحث ليسلط الضوء عىل طائفة من الرتاكيب التي وردت يف أحاديث 
الرسول األكرم  معربة عن أمور كثرية، وما أصاهبا من التطور الداليل يف معانيها 

ودالالهتا.
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in the organization of the relationship between the individual and 
his Lord, the individual and the society, and the compositions in 
his conversations (may Allah bless him and his family) the mug 
and therefore we found the Prophet (peace be upon him and his 
family) harnesses all the linguistic potential to express their content 
So it makes it a hard fact In his mind, and therefore we sensed his 
linguistic proficiency in expressing many of the things that a person 
is commanded to commit to.

Therefore, this research came to highlight a range of structures 
that were mentioned in his hadiths (peace and blessings of Allaah 
be upon him), referring to many things, and the illusions of semantic 
evolution in their meanings and meanings.
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Abstract
The Prophet's Hadith is the second source of Islamic legislation 

after the Book of Allaah. It contains all the details of life that affect 
manand contains many of the rulings that a person is commanded 
to adhere to because the Prophet's Hadith represents the language 
If the Holy Qur'an was the richest and most developed language, 
and expanded its significance structures and methods, on the basis 
that it contains a linguistic wealth we can call the Islamic words, 
because these articles Arabic has gained in this The Islamic period 
has new meanings as mentioned in the Qur'an.

The Prophet's speech contributed to the preservation of this 
great language, it had a significant impact on the course of the 
Arabic language and development and refinement, has taken the 
Prophet's words the role of the actor and influential in the entity 
of the Arabic language and literature and its course, and we find it 
preserves the dialects of the language and strange, The language 
that they spoke and discussed by his mission (peace and blessings 
of Allah be upon him) is not the language that we know, in which 
new vocabulary and structures are revealed, and it is still the 
language of Arab science and culture. The Hadith has conveyed the 
meaning of the word from Its traditional linguistic meaning means 
c The Arabic word, which was developed in order to give meaning 
to a situation, or an Arab Bedouin function, became an expression 
of the meaning of civilizational and civil meaning. Is a function of 
the language situation to a new situation did not understand the 
minds of the Arabs, and was later known as the truth of legitimacy, 
and therefore the meaning of Islamic words is only a color of the 
evolution of the Arab witnessed under Islam. The same word applies 
to compositions.

The Prophet's speech transferred a range of words from the 
customary linguistic use to the legitimate and contractual use, which 
limited certain uses to those that were used by the Arabs, although 
they were not completely disjointed by the semantic, including the 
compositions, it took a distinguished place in the conversations of 
the Prophet (peace be upon him) Because of its great importance 
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املقدمة

ِحيِم مْحِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

احلمد هلل ربَّ العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني حممد وآله 
الطيبني الطاهرين وأصحابه الغّر املنتجبني . وبعد 

فقد كان لكتاب اهلل الكريم والسنة النبوية الرشفة األثر الكبري يف مسار اللغة 
العربية وتنميتها وهتذيبها ، وقد أخذ اللفظ النبوي سواء أكان خطبة أم رسالة ، أم 
حديثًا )مفصاًل أو جمماًل ( ، أم جوابًا ملسألة ، أم دعاء دور فاعل ومؤثر يف كيان اللغة 
عّد املصدر الثاين من مصادر الترشيع اإلسالمي بعد كتاب  العربية وآداهبا ؛ ذلك أنّه يُ
اهلل تعاىل ، بام حيويه من تفاصيالت احلياة اإلنسانية كّلها ، كام إّنه يعّد مصدرًا مهاًم من 
مصادر الترشيع اللغوي ، ملا بني اإلثنني من الروابط والصالت أبى اهلل أن تنفصم 
راها ، وعليه فقد عّرب احلديث النبوي عن أحكام التعبد باأللفاظ البليغة والثرية  عُ
اخلامتة،  النبوة   لسان   إنه  وبليغ  فصيح  لسان  من  إنسابت   ، املعجزة  والرتاكيب   ،
ولسان النبوة اخلامتة ال ينطق عن اهلوى ، ولذا فقد محلت األحكام التعبدية يف طياهتا 
أحاديث  ألفاظ  من  لفظة  فكل  النبوي  احلديث  عظمة  لنا  عكست  كثرية  جوانب 
التعبد وتراكيبها ، تعطينا معنى ثّر ، إْن مل يكن معان ثّرة ، األمر الذي جعل اللغويني 
هدون أنفسهم يف سبيل الوصول إىل معاين هذه األلفاظ والدالالت التي  والعلامء جيُ
الذي أضفى مالمح  النبوي(  املعجم   (  : بام يمكن أن نسميه  ، فتشكل  أوحت هبا 
عظيمة أللفاظ  أحاديث الرسول األكرم  وتراكيبها عامة ، وأحاديثه التعبدية 

خاصة . 
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النبوية، ذلك أن كثريًا من  إّن هذه الدراسة تتناول األنامط الداللية للرتاكيب 
األلفاظ ال تستطيع أن تقدم لنا معنى مستقاًل بنفسه إال يف تآلفها مع ألفاظ أخرى 
فتكّون تركيبًا لغويًا يساعد يف بيان املعنى املراد ، وهذا مانراه يف األحاديث النبوية ، 
ذلك أّن للكثري منها معنى ثّرًا ، عّرب عن وجهة جديدة يف املعنى، ومن ثم أسهم يف 

بيان األثر املطلوب يف هذا احلديث الرشيف .

عّد  ،يُ النبوي  واملعنى  والرتاكيب،  لأللفاظ   اللغوي  املعنى  بني  ما  املوازنة  إّن 
أمرًا يف غاية األمهية إذ إننا نلمس فيها عظمة الرسول األكرم يف استعامل اللفظة 
بمعنى خيتلف متامًا عن املعنى اللغوي املحدود ، فاحلديث النبوي الرشيف قد ألبس 
كثريًا من األلفاظ دالالت جديدة مل تكن موجودة يف املعنى اللغوي )املعجمي( ، 
لكنه تفرد بذكرها ، فأصبحت متتلك مصطلحًا رشعيًا جديدًا ، وهو أمر مقصود من 

.   النبي األكرم

أصبحت   ، وتراكيبها  النبوية  لأللفاظ   اجلديدة  املعاين  أّن  للنظر  والالفت 
للعبادة  الصحيح  الطريق  إىل  الوصول  من  يمّكنه  الذي  لإلنسان  القوي  األساس 
اإلهلية ، فقامت عىل تلك األلفاظ كثري من األحكام الرشعية العبادية التي أصبحت 
رضورة من رضورات الدين اإلسالمي ، وقد أدى العلامء والفقهاء دورًا كبريًا يف 
ثّم  ومن   ، العربية  اللغة  مستويات  عىل  اعتامدًا   ، األصيلة  جذورها  من  استنباطها 

الوصول إىل صياغة جديدة حلكم رشعي.
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وأخريًا أقول : إذا كانت هذه الدراسة عىل هذه الصورة قد استطاعت أن ترسم 
التي  املهمة  أدت  فقد   ، داليل  جانب  من  النبوية  للرتاكيب  الرئيسة  املالمح  وتبنّي 
كتبت من أجلها ، وأما إذا كانت األخرى،  فحسبي أّنني حاولت ، واحلمد هلل من 
قبل ومن بعد ، عليه توكلت ، وإليه أنيب، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربَّ العاملني، 

وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله الطيبني الطاهرين وأصحابه املنتجبني.  
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األنامط الداللية للرتاكيب النبوية:

ني  عُ قرآنية،  كمفردة  الكريم  القرآن  ألفاظ  بني  موقعها  الفصاحة  أخذت 
 :g موسى  اهلل  نبي  لسان  عىل  حاكيًا  تعاىل  قوله  يف  وتفسريها  بتأويلها  املفرسون 
أَن  افُ  أَخَ إِينِّ  نِي  قُ دِّ يُصَ ءاً  دْ رِ يَ  عِ مَ هُ  لْ سِ أَرْ فَ اناً  لِسَ نِّي  مِ حُ  أَفْصَ وَ  هُ ونُ  ارُ هَ ي  أَخِ (وَ
) [القصص : ٣٤] رغبة من نبي اهلل موسى g باحلجة البالغة يف وضوح  بُونِ ذِّ كَ يُ
الداللة، لتكون األعناق إليه أميل والعقول عنه أفهم، والنفوس إليه أرسع، ولقد 
كان نبي اهلل موسى g ال يكاد يفصح بكالمه وحججه للعقدة التي كانت يف لسانه، 
فأدرك بفطرته أّن هذه الرسالة العظيمة التي محلها ال يمكن أداؤها من دون رجل 

فصيح، بليغ منطيق، جيعل أُذن العباد صاغية لبياناته(1(.

العظيمة عىل اإلنسان قال )عزَّ  النعم  البيان والفصاحة من  وقد عّد اهلل تعاىل 
) [الرمحن:١-٤]  يَانَ بَ هُ الْ مَ لَّ انَ Ì عَ ِنسَ قَ اإلْ لَ آنَ [ خَ رْ مَ الْقُ لَّ Y عَ نُ َ محْ (: (الرَّ وجلَّ
فـ)كلمة الفصاحة واضحة يف اخلروج من الظلامت إىل النور التي حدثنا عنها القرآن 

الكريم ألمر ما ارتبط هذا التواصل بالنور واإلفصاح((2(.

لسانًا  جيد  مل  إذا  ميتًا  هامدًا  يظل  اإلنسان  )علم  أّن  يُدرك  اللبيب  فإّن  وعليه   
فصيحًا يعرب عن هذا العلم وقوانينه((3(. 

األنبياء  اهلل  بعث  ما   (  : قال   g السجاد  احلسني  بن  عيل  اإلمام  أن  ويروى 
واألوصياء بالسكوت، وال توقيت النار بالسكوت، إنام ذلك كله بالكالم((4( وقبله 
وي عن اإلمام عيل g قوله : ) ما اإلنسان لوال اللسان إال هبيمة مهملة أو صورة  رُ
ممثلة((5(، )واملعنى : إنا لو أزلنا اإلدراك الذهني والنطق اإلنساين مل يبَق عن اإلنسان 

إاّل القدر احلاصل يف البهائم((6(. 
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ولذلك فعند النظر إىل طلب النبي موسى g من اهلل تعاىل، حّل تلك العقدة، 
يتبني لنا جمموعة دالالت يقصدها يف ذلك األمر، إحداها : لئال يقع يف أداة الرسالة 
خلل البتة، وثانيها: إلزالة التنفري، ألن العقد يف اللسان قد تفيض إىل االستخفاف 
بقائلها وعدم اإللتفات إليه، وثالثها: إظهارًا للمعجزة ، فكام إّن حبس لسان النبي 
 g موسى  النبي  لسان  إطالق  فكذا  حقله  يف  معجزًا  كان  الكالم  عن   g زكريا 

معجزة يف حقلها، ورابعها: طلب السهولة ، فسأل ربه ختفيفًا وتسهياًل(7(.

البيان،  من  له  بّد  ال  والنحلل  امللل  أهل  عىل  االحتجاج  يريد  الذي  أّن  وبام 
والبيان حيتاج إىل متييز وفصاحة وترتيب للكالم وبالغة ومنها جهارة املنطق والنطق 
النبي  الرسالة  الفصاحة لصاحب  القرآن برضورة  ملح  فقد  للحروف(8(.  الصحيح 
ونَ  دُ حِ لْ ي يُ انُ الَّذِ ٌ لِّسَ هُ بَرشَ مُ لِّ عَ ولُونَ إِنَّامَ يُ مْ يَقُ ُ مُ أَهنَّ لَ دْ نَعْ لَقَ األكرم حممد قائاًل :(وَ
بِنيٌ )[النحل : ١٠٣]. واألعجمي املراد باآلية هو  ٌّ مُّ يبِ رَ انٌ عَ ا لِسَ ـذَ هَ يٌّ وَ مِ جَ هِ أَعْ يْ إِلَ

الذي ال يفصح وإن كان عربيًا واللسان يف اآلية جاء بمعنى اللغة والكالم(9(.

استغربوا  وقد  فصيحًا،  لسانًا  يتطلب  القيادي  الدور  أّن  املسلمون  فهم  وقد 
عىل  أحدهم  عاب  فقد  لكنة،  ذا    األكرم  الرسول  صحابة  أحد  يكون  ان  من 
هيب لكنته بقوله :) تنسب عربيًا ولسانك أعجمي! فقال : إّن الروم سبتني وأنا  صُ
رف هبا خاتم األنبياء  التي عُ الفصاحة والبيان  صغري((10(. وعليه فقد كانت ملكة 
 منشؤها األول هو التأديب واإلهلام الرباين، والذي أطلق عليه العلم اللدين، 
معجزة  وهذه  عباده  لبقية  يتأتى  ال  بعلم  واألولياء  األنبياء  بعض  خّص  تعاىل  فاهلل 
الرسول  زرقها  التي  والفصاحة  البيان  موهبة  يمتلك  إنسان  كل  فليس  ومكرمة، 
تنبئ  البالغة  أهل  يعرفها  فنية  معايري  وفق  وترتيبه  الكالم  فتصفيف   ، األكرم 
عن قدرة عجيبة ومقدرة هائلة(11(، قال عنها : )أدبني ريب فأحسن تأديبي((12(، 
)فهو كالم كلام وردته : فكرًا زادك معنى، وتفسريه قريب، قريب كالروح يف جسمها 
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البرشي، ولكنه بعيد، بعيد كالروح يف رسها اإلهلي، فهو معك عىل قدر ما أنت معه، 
إن وقفت عىل حد وقف، وإن مددت مّد، وما أديت به تأدى، وليس فيه يشء مما تراه 

لكّل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول، وطريقة تأليف الكالم((13( .

سجدت  التي  اإلنسانية  )البالغة  هي  عظمتها،  يف  النبوية  البالغة  فهذه  إذن 
كأهنا  اإلحكام  من  وهي  تتصنع  مل  غايتها،  دون  العقول  وحرست  آليتها،  األفكار 
مصنوعة، ومل يتكلف هلا وهي عىل السهولة بعيدة ممنوعة((14(. هي بالغة )تعرف 
احلقيقة فيها كأهنا فكٌر رصيح من أفكار اخلليقة، وجتيء باملجاز الغريب فرتى من 
البليغ فتعرفه مع  البيان يف إجياز ترتدد فيه عني  أنّه جماز يف حقيقة وهي من  غرابته 
أنه مل يلحق به  القرآن فرعني، فمن رآه غري قريب من ذلك اإلعجاز فليعلم  إجياز 
هذه العني، عىل أنه  سواء يف سهوله أطامعه، ويف صعوبة امتناعه، إن أخذ أبلغ الناس 
يف ناحيته مل يأخذ بناصيته، وإن أقدم عىل غري نظر فيه رجع مبرصًا، وإن جرى يف 

معارضته إنتهى مقرصًا((15(.

وتنقيحها  العربية  اللغة  )هتذيب  يف    األكرم  الرسول  أسهم  فقد  ولذلك 
والنهوض هبا إىل أرقى مستًو للغات واآلداب، ويبدو هذا األثر يف خمتلف النواحي 
اللغوية، يف األغراض واملعاين واألخيلة واألساليب واأللفاظ((16(. ولذلك )كان 
الكالم  يؤديه  ما  يؤدي  فهو  والغاية،  الوظيفة  مزدوج  وكالمه    النبي  خطاب 
عادة، وهو إبالغ الرسالة، ويسلط مع ذلك عىل املتلقي تأثريًا فنيًا ينفعل به مع الرسالة 
انفعااًل ما بلغته البرشية املكثفة، فينعكس عىل وجدانه، ومن هنا نجد أن املأثور من 
كالمه  جيمع بني ما هو عام من اللغة التواصلية، وبني ما هو خاص من اللغة 
الفنية املوشحة بعنارص صورية أو ايقاعية، علاًم أّن العنرص اللفظي يُراعى من خالل 
أحكام العبادة، وانتخاهبا وإخضاعها ملتطلبات التقديم واحلذف واالختزال، وتوفر 

أدوات الوصل واإلعرتاض والتعقيد والتأكيد... إلخ((17(.
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واحلديث النبوي الرشيف نصٌّ لغوي وأديب يف الذروة من البيان، وال يرتفع 
فوقه يف جمال اللغة واألدب إاّل كتاب اهلل تعاىل بالغًة وفصاحة وروعًة، وما أجود 
معانيه، وجلَّ عن  قلَّ عدد حروفه وكثرت  الذي  الكالم  )هو  اجلاحظ  فيه  قال  ما 
يف  واملقصور  البسط  موضع  يف  املبسوط  واستعمل  التكلف...  عن  ونّزه  الصنعة، 
موضع القرص، وهجر الغريب الوحيش ، ورغب عن اهلجني السوقي، فلم ينطق 
يِّد بالتأييد، ويُرّس  إاّل عن مرياث حكمة، ومل يتكلم إاّل بكالم قد حفَّ بالعصمة وحُ
 ، بالقبول  وغشاه  املحبة،  عليه   ) وجلَّ )عزَّ  اهلل  ألقى  الذي  الكالم  وهو  بالتوفيق، 
ومجع له بني املهابة واحلالوة، وبني حسن اإلفهام وقلة عدد الكالم... مل تسقط له 
كلمة، وال زّلت به قدم، وال بارت له حجة، ومل يقم له خصم، وال أفحمه خطيب، 
بل يبّذ اخلطب الطوال بالكلم القصار... وال حيتج إاّل بالصدق، وال يطلب الفلج 
املواربة... وال يسهب وال حيرص...  باخلالبة وال يستعمل  باحلق، وال يستعني  إاّل 
ثم مل يسمع الناس بكالم قط أعم نفعًا، وال أقصد لفظًا، وال أعدل وزنًا، وال أمجل 
مذهبًا، وال أكرم مطلبًا، وال أحسن موقعًا، وال أسهل خمرجًا، وال أفصح معنى، وال 

أبني يف فحوى من كالمه )( كثريًا...((18( .

النبوي،  الكالم  يقفون عىل وصف  الذين  أن أحدًا من  )ولقد أحس اجلاحظ 
ربام داخله الشك فظن خالف ذلك، فبادر إىل القول((19(. )ولعل بعض من مل يتسع 
أنا قد تكلفنا له من االمتداح والترشيف  العلم، ومل يعرف مقادير الكلم، يظن  يف 
ومن التزيني والتجويد ما ليس عنده، وال يبلغه قدره، كال ، والذي حّرم التزيد عىل 
العلامء وقبح التكلف عند احلكامء وهبرج الكذابني عند الفقهاء، ما يظن هذا إاّل من 

ضّل سعيه((20(. 

السبيل  )فإّهنا   : األكرم  الرسول  بالغة  يصف   : التوحيدي  حيان  أبو  وقال 
الواضح، والنجم الالئح، والقائد الناصح، والعلم املنصوب، واألمم املقصودة، والغاية 
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األنام((21(، والبن  والقدوة جلميع  واملفزع عند اخلصام،  الربهان،  والنهاية يف  البيان،  يف 
كالم  دون  النبوة  )كالم   : األكرم  الرسول  كالم  وصف  اآلداب  لباب  يف  منقذ 
اخلالق، وفوق كالم املخلوقني فيه جوامع الكلم، ومعجزات الفصاحة والبالغة(
البلغاء((23(،  عنه  يعجز  ما  املدح  يف  النبوة  كالم  من  ورد  )وقد  أيضًا:  ويقول  (22(؛ 

 : الدكتور شوقي ضيف  يقول   ، العربية وآداهبا  اللغة  النبوي يف  أثر احلديث  وعن 
)ويمكن أن نالحظ أثره يف أنه عاون القرآن الكريم يف انتشار العربية ويف حفظها 
وبقائها وكان له أثر أيضًا يف توسع املادة اللغوية بام أشاع من ألفاظ دينية  وفقهية مل 
تستخدم من قبل هذا االستخدام اخلاص((24(، بل شمل تأثريه  مناحي احلياة 
كلها فيام جاء به اإلسالم من دالالت األلفاظ التي مل تكن معروفة من قبل، فقد أويت 
لغريه من  يؤت  مل  ما  اللسان،  وبيان  املنطق،  الكالم وبالغة   من فصيح  النبي 
العرب قاطبة، وذلك أن القوم الذين أُرسل إليهم هم أئمة البيان، وهم يف خصومته 
  ال تنقطع هبم حجة، وال يعوزهم منطق بليغ، قد نعتوا الرسول األكرم ، دٌّ قوٌم لُ
بأوصاف عديدة كيدًا وخماصمة، ولكنهم مل يستطيعوا أن ينعتوه بام ينال من فصاحته، 
ألهنم يعلمون أّن مثل هذه الفرية زائفة باطلة لدى دمهاء الناس قبل خاصتهم من 

ذوي البرص باألساليب اجلميلة(25(.

ولذلك نقصد الرسول األكرم  أن يثبت هذه احلقيقة يف نفوس الناس كافة 
فقال : )أُعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخوامته((26(، وهو قول )مل يستطع أن يقوله 
فصحاء العرب وبلغاؤهم، ألّهنم يتعثرون يف تصفيف كالمهم أحيانًا، وال يكادون 
بفاحتة  اخلطبة  يبدؤون  فقد  اليسري،  ر  زُ النُ إال  وصفاهتا،  اللغة  مناهل  من  يرتشفون 
بيان، إال أهنم ال يتمكنون من امتطاء كل متنها، بالقوة واجلزالة التي عرفت خطبه 
 وأحاديثه ورسائله ويمكن أن نسمي الثروة اللغوية التي امتلكها  بالعلم 

اللدين الرباين الذي أمرته به السامء((27(. 
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إذن فاملقصود بـ) جوامع الكلم( هو الرتكيب حيث األلفاظ القليلة، واملعاين 
بليغ  املعنى،  رشيف  كثريه،  عن  يغنيك  قليله  كان  ما  الكالم  أحسن  فأن  الكثرية، 
اللفظ، بعيدًا عن االستكراه ، منزهًا عن االختالل، مصونًا عن التكلف وهذه هي 
صفة كالم النبي األكرم ، فإنه كان قليل اللفظ، وسع املعنى، حمكم األسلوب ، 
وهو ما أكده احلديث املتقدم، ولذلك انقادت له الفصاحة واتسق له كامل البالغة، 
وال  تعقيد  غري  يف  أسلوبه  وإحكام  معانيه،  كثرة  مع  ألفاظه  وقلة  الكالم  واجتامع 
تكلف أوكد للنفس، وهو يشء مل تعرفه اللغة يف غريه، وهذا هو الذي كان يعجب 
له أصحابه(28(، وحتى قال له عيل g وقد سمعه خياطب وفد بني هند: يا رسول اهلل 
، نحن بنو أب واحد، نراك تكلم وفود العرب بام ال نفهم أكثره! فقال : )أدبني 

ريّب فأحسن تأديبي( (29(.

وء : القلة،   وروي عنه أّنه قال : )إّنا معارش األنبياء بُكاٌء((30(، فقال ناس البكُ
الكالم، ومل جيعله من  قلة  األنبياء  إذن فقد جعل صفة  اللبن(31(،  وأصل ذلك من 
إيثار الصمت، ومن قلة التحصيل وقلة الفضول، وليس يف ظاهر هذا الكالم دليٌل 
عىل أن القلة من عجز يف اخللقة، فقد يأيت القليل من اللفظ عىل الكثري من املعاين، 
والقلة ثنائي من جهتني إحدامها: التحصيل والبعد من الصنعة، والثانية العجز وقلة 
اخلواطر وسوء االهتداء إىل جيد املعاين واجلهل بمحاسن األلفاظ(32(. وكل ذلك 
 g موسى  اهلل  لنبي  استجاب  قد  تعاىل  اهلل  أّن  ترى  أال   ،اهلل رسول  عن  بعيد 
ن لَِّسايِن( [طه : 27]، فلو كانت تلك القلة عن عجز  ْقَدًة مِّ ْل عُ حيث قال : )َواْحلُ
كان النبي  احّق بمسألة إطالق تلك العقدة من موسى g، ألّن العرب أشد 
فخرًا ببياهنا وطول ألسنتها وترصيف كالمها، وشدة اقتدارها، وبحسب ذلك كانت 
تعيب كل من قرص عن ذلك التامم، ونقص من ذلك الكالم، فجودة الكالم تأيت من 
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اللفظ الرشيف واملعنى الرفيع، وإحكام األسلوب يف غري تعقيد وال تكلف ، وليس 
من طول الكالم أو قرصه(33(. والكالم النبوي تراه متساوقًا يشّد بعضه بعضًا وهذا 

هو األصل فيه، فإنه جامع جمتمع، يأيت مقدرًا يف مادته ومعانيه. 

وقد اختلف العلامء باملراد بقوله  : )بعثت بجوامع الكلم((34( هل هو القرآن 
أو احلديث ؟ أو اإلثنان معًا؟ 

فقد ذهب البخاري إىل أن املراد بذلك القرآن الكريم(35(، وتابعه يف ذلك أبو 
القرآن((36(،  يعني  الكلم:  بجوامع  بعثت   : احلديث  )ويف   : قال  إذ  اهلروي  عبيد 
وابن األثري إذ قال : )بعثت بجوامع الكلم، يعني القرآن((37( وغريهم من العلامء، 
ودليلهم يف ذلك قوله : )بُعثت(، والقرآن هو الغاية يف اجياز اللفظ واتساع املعاين(38(  
وذهب آخرون إىل أن املراد بقوله )بجوامع الكلم( القرآن وغريه من احلديث ، عىل 
أساس أن النبي األكرم  كان يتكلم بالقول املوجز، القليل اللفظ، الكثري املعاين، 
وهذا شامل للقرآن واحلديث النبوي، ومن هؤالء ابن حجر(39(وهذا هو األقوى، 
ويبدو للمتأمل يف حديث الرسول األكرم  : )بعثت بجوامع الكلم(، أنه يقصد 
بجوامع الكلم مصطلح الرتكيب يف لغة األقصم )النحويني( واللغويني، وال شّك 
اللغة عامة، ويف لغة احلديث خاصة ، ولذلك كانت  أن ّللرتكيب أمهية عظمى يف 
القاهر  التي كشفها عبد  البارعة  االلتفاتة  العرب،  البالغي عند  البحث  من عظمة 
اجلرجاين النحوي البالغي مبلور نظرية النظم والتي تفيد : ان ال فصاحة يف اللفظة 
املفردة وال قيمة هلا اال عند النظم والرتكيب، وأن دليل ذلك: حسنها يف موقع من 
البحث  تغرّي(40(، )وتطور هذا  أو  تبّدل  أن  الكالم وفسادها يف موقع آخر من غري 
البالغي إىل البحث النقدي الذي بحث به بعض النقاد القدامى واملحدثني، واختذ 
مسميات شتى، منها أسلوب األديب املبدع، وما قيل وما ظهر من نظريات يف النقد 
فيكون  واملركبة،  املفردة  لأللفاظ  التعبريية  الطريقة  هو  األسلوب  بأن  تفيد  األديب 
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بعضهم  ذكر  فقد  ولذلك   ، املعاين((41(  أو  النظم  نظرية  ضمن  داخاًل  األسلوب 
التقديري،  املسار   : : األول  يتخذ مسارين  السياق للكالم  أو  اللفظي  الرتكيب  أن 
بـ   وقد سمي  والثاين: املسار األديب والبياين، وقد يتداخل الرتكيبان يف كالمه 
وعلميته،  التأليف  صحة  من  االكرم  الرسول  كالم  حيمل  ملا  الترشيع(  )أدب 
بيانه ومجاله األديب، بام يف تأليفه من جماز وكناية واستعارة، جتد طريقها  فضاًل عن 
إىل قلب املتلقي ومشاعره، مما ال يمكن الحٍد من الرش تركيب مثل هذا الكالم(42(. 
ها فيها من حرارة ونبض، فهو ينقلها من  فقيمة الكلمة إنام هي )متأتية مما يبثها منِشئُ
عامل السكون إىل عامل احلركة، وال تكون فيها حركة وحياة إاّل إذا اقرتنت وأنست 
بام جياورها من غريها، وتركبت يف صيغ تعبريية تأنس هلا القلوب وتلتمع بربيقها 
وهذا  وجدانه،  وهيتز  املتلقي  صدر  هلا  فيرشح  األسامع،  جلرسها  وتطرب  العيون، 
ما نلمسه يف كالمه  يف صياغة وتركيب املفردات((43(، ومن هنا جاءت العربة 
قوة  )أن  البناء((44( ذلك  ألجل  تستخدم  ومادة  وسيلة  إاّل  األلفاظ  )فام  بالرتاكيب 
اللغة يف األداء والبالغة ال تأتيها من مفرداهتا أسامء كانت أم أفعااًل، وإنام تأتيها من 

تركيب مجلها وطريقة هذا الرتكيب((45(.

ويتضح ملن ينظر يف تراكيب اللغة أهنا عىل حالني(46(: 

التأليف بني األلفاظ يف  به أبعد من صحة  األول : تركيب لغوي: وال يقصد 
صياغة سليمة يؤدي هبا معنى من املعاين. 

فيه  تتوافر  أن  وهو  اللغوي،  الرتكيب  عىل  زيادة  وهو  بياين:  تركيب   : الثاين 
خصائص معينة تقوم عىل تأليف أرسار املعاين وترمجتها إىل النفس ترمجة موسيقية 

بالتشبيه واملجاز والكناية واإلستعارة وغريها.  

وقد أطلق الرافعي عىل النوع الثاين تعبري اللغة اخلاصة(47(، )وهي الشّك ميدان 
التباري بني بدائع القرائح، وثمرات األقالم((48(، ويف ذلك يقول املسترشق الفرنيس 
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والدموع  القلب  لذم  أي  للدموع،  وحلوة  عذبة  لغة  )العربية  ماسينيون:  لويس 
النفسية  التجارب  جمرى  جمريني:  جيري  احلق  وهذا  املجرد  احلق  مشاهدة  من  جتري 
وجوامع  احلكم  من  العربية  ويف  الرياضية،  العلمية  التجارب  وجمري  االجتامعية، 
الكلم ما يثقب الضمري مثل السيف املسلول، وفيها من االصطالحات الرياضية ما 
املجريني واحد  اليونان، ومرد  بعد  الدراسات  العرب يف تلك  تقدم  يدل عىل مدى 

وهو متييز اللغة العربية بالتجرد واالنقباض والتعميد والتوحيد((49(.

 عامة وأحاديثه  الرسول األكرم  وإذا ما حاولنا تلمس ذلك يف أحاديث 
التعبدية خاصة، سنجد ثروة هائلة من الرتاكيب اللغوية املتفردة، تؤكد منطق النبوة 
روائع  من  أحد  عن  جاءنا  )ما   : يقول  حبيب  بن  يونس  فهذا  له،  اإلهلي  واإلهلام 
كالم  وهو  كذلك  يكون  ال  وكيف   )50))... اهلل  رسول  عن  جاءنا  ما  الكالم 
تكلم  إذا    اهلل  رسول  فهذا  املخلوقني،  كالم  من  وأعىل  اخلالق  كالم  من  أدنى 
)فإذا كالمه تراكيب عجيبة التكوين، تراكيب من أويت جوامع الكلم، وأُهلم اللغة 
النبي  كالم  من  نقله  صّح  فيام  نظرت  )إذا   : الرافعي  يقول   . إهلامًا((51(  وأرسارها 
اللفظ،  سدد  مُ األوىل  يف  رأيته  والبيانية،  اللغوية  الصناعتني  جهة  عىل    األكرم 
حمكم الوضع، جزل الرتكيب، متناسب األجزاء يف تأليف الكلامت، فخم اجلملة، 
التأليف والنسق، ثم ال ترى  اللفظ ومعناه، واللفظ ورضيبه يف  واضح الصلة بني 
ها  فيه حرفًا مضطربًا وال لفظة مستدعاة ملعناها أو مستكرهة عليه، وال كلمة، غريُ
الثانية حسن املعرض،  أداءًا للمعنى وتأتيًا لرسه يف االستعامل، ورأيته يف  أتم منها 
املعنى، واسع  الرصف، متمكن  احلدود، جيد  التفضيل ظاهر  اجلملة، واضح  بنّي 
احليلة يف ترصيفه، بديع اإِلشارة، غريب اللمحة، ناصح البيان، ثم ال ترى فيه إحالة 
وال استكراهًا، وال ترى اضطرابًا وال خطاًل وال استعانة من عجز، وال توسعًا من 
ضيق، وال ضعفًا يف وجه من الوجوه((52( وعليه فقد كانت أقوال الرسول األكرم 
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لفظه، وينتفع  يقتبس األديب من  القرآن،  بعد  البيان  اللغة: وحلية  : )صفوة   
البليغ بصوغه، ويستمد مفرس القرآن من أثره، ويستكمل الفقيه االحكام الرشعية 

من نصه ، ويشيد اللغوي رصحًا للغة من كلمِه، ويستظهر احلكيم بحكمته((53(.

وقد بنّي ابن األثري أّن الرتاكيب التي جاءت عن الرسول االكرم   هي عىل 
قسمني من البالغة والسمو وهم : 

جيوز  مما  أخواهتا  تتضمنه  ال  ما  املعنى  من  )تتضمن  تراكيب   : األول  القسم 
أن يستعمل يف مكاهنا فمن ذلك ما يأيت عىل حكم املجاز، ومنه ما يأيت عىل حكم 
احلقيقة((54(. وهذا النوع من الرتاكيب هو )الرضب املمتاز باإلبداع الذي كان عند 
به يف متقدم كالمها،  له نظريًا ، ومل تسمع  العرب  ابتكارًا مل تألف    رسول اهلل 
وكان من الكثرة والروعة ما شّد إليه األنظار، واستحوذ عىل إعجاب العلامء((55(. 
قال اخلطايب يف جممع الزوائد للتميمي: ) ومن فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقتضبها مل 
تسمع من العرب قبله، ومل توجد يف متقدم كالمها، كقوله: )مات حتف أنفه( (56( 
، و)محي الوطيس( (57( و )ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني( (58(، ويف ألفاظ عديدة 
جتري جمرى األمثال((59(، ونقل السيوطي عن الثعالبي قوله : )إذا مات اإلنسان عن 
غري قتل، قيل: مات حتف أنفه، وأول من تكلم بذلك النبي األكرم ، وفيه إذا 
ّبه بالبحر الذي ال ينقطع ماؤه، وأول من  كان الفرس ال ينقطع َجْريه فهو بحر، شُ
ابن دريد: )ومعنى   يف وصف فرس ركبه((60(، وقال  تكلم بذلك رسول اهلل 
حتف أنفه : أن روحه خترج من أنفه بتتابع َنفسه، ألن امليت عىل فراشه من غري قتل 
يتنّفس حتى ينقيض رمقه، فخص األنف بذلك، ألنه من جهته ينقيض الرمق((61(. 
ولذلك روي أّن اإلمام عيل بن أيب طالب g حينام سمع هذا الرتكيب، قال : )ما 
، وسمعته  النبي األكرم  العرب إال وقد سمعتها من  سمعت كلمة عربية من 
يقول : مات حتف أنفه، وما سمعتها من عريب قبله((62(. أي أّن الرسول  تفّرد 
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هبذا الرتكيب اللغوي دون سواه؛ فكان مما مل تسمعه العرب من قبل ، وقال إبن دريد 
أيضًا: )ومن األلفاظ التي مل تُسمع من عريب قبله قوله : ال َيْنَتطح فيها عنزان( (63( ... 
)ألفاظ كثرية((66(  (65( يف  الدمن(  )أياكم وخرضاء  وقوله )احلرب خدعة((64( وقوله 
وقد أفاض إبن األثري يف توضيح هذا النوع من الرتاكيب النبوية التي تتضمن من 
املعنى ماال تتضمنه أخواهتا مما جيوز أن يستعمل يف مكاهنا بحسب قوله، فقال يف 
حديث النبي األكرم  )اآلن محي الوطيس(: )وهذا مل يُسمع من أحد قبل رسول 
اهلل  ولو أتينا بمجاز غري ذلك يف معناه، فقلنا )استعرت احلرب( ملا كان مؤديًا 
التنور، وهو  من املعنى ما يؤديه : )محي الوطيس(، والفرق بينهام أن الوطيس هو 
موطن الوقود وجمتمع النار وذلك خيّيل إىل السامع أن هناك صورة شبيهة بصورته 
يف محيمها وتوقدها، وهذا ال يوجد يف قولنا : استعرت احلرب أو ما جرى جمراه((67( 
النار والوقود، فمنها كانت  التنور جمتمع  الرافعي )والوطيس: هو  ويف ذلك يقول 
صفة احلرب، فأن هذه الكلمة بكل ما يقال يف صفتها، وكأهنا هي نار مشبوبة من 

البالغة تأكل الكالم أكاًل، وكأنام هي متثل لك دماء نارية أو نارًا دموية(68(. 

وعّلق إبن األثري عىل قول الرسول األكرم  : )بُعثت يف نفس الساعة( (69( 
قائاًل : )فقوله : نفس الساعة: من العبارة العجيبة التي ال يقوم غريها مقامها، إلن 
عليه  دل  ما  عىل  يدل  ال  منه  قرهبا  لكن  منه،  قريبة  والساعة  بُعَث  أنه  بذلك  املراد 
سُّ هبا، كام حيسُّ اإلنسان  الَنفس، وذاك أن الَنفس يدل عىل أن الساعة منه بحيث حيُ
بنفس َمْن هو إىل جانبه، وقد قال  يف موضع آخر: )بُعثت أنا والساعة كهاتني( 
رب من الساعة،  (70( ومجع بني أصبعيه : السبابة والوسطى، ولو قال : بُعثت عىل قُ

أو: والساعة قريبٌة مني، ملا دّل ذلك عىل ما دّل عليه نفس الساعة، وهذا ال حيتاج إىل 
اإلطالة يف بيانه، ألنه بنّيٌ واضٌح((71(.
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ويوضح الرافعي عظمة الرتكيب النبوي املتمثل يف حديثه املتقدم فيقول: )بعثت 
يف نفس الساعة: يريد أنّه بعث والساعة قريبة منه، فوصف ذلك باللفظة التي تدل 
بأنفاس  املرء  النفس، كام حيس  لفظة  القريب، وهي  باليشء  احلّس  أدق معاين  عىل 
من يكون بإزائه وال يكون ذلك إال عىل شدة القرب، وإنام أفرد اللفظة ومل يقل : 
بعثت يف أنفاس الساعة، ألهنا نفحّه واحدة وهذا معنى آخر، فأن النفحة الشديدة 
متى جاءت من بعيد كانت كالنفس من األنفاس، وليس املراد من قرب الساعة أهنا 
قدر اليوم أو غد عىل التعيني، ولكن املراد أهنا آتية ال ريب فيها وأن ما بقي من عمر 
األرض ليس شيئًا فيام مىض، وأن ال نظام إلنسان الدنيا إال أن يمثل يف نفسه إنسان 
اآلخرة، فالساعة من القرب كأهنا من كل إنسان يف آخر أنفاسه وهذا كله قد أصبح 
اليوم من احلقائق التي ال مرية فيها؛ ويف تلك اللفظة معنى ثالث كأنه يقول: إن عمر 
األرض كان طوياًل فكانت الساعة بعيدة ثم قرص هذا العمر فبدأت الساعة تتنفس، 
وما يدرينا أنه قد حان أجل األرض كام حيني أجل النهار ، عندما تبدأ الدقيقة األوىل 
من ساعة الغروب ، ثم ال ينقيض هذا األجل إاّل يف الدقيقة األخرية من هذه الساعة؛ 
وبقي معنى رابع يف لفظة )النفس( أيضًا، وذلك أنه يقال عىل املجاز: فالن يف نفس 
من ضيقه، إذا كان يف سعة ومندوحة، وقد عرف الضيق ما هو بعد أن شد عليه وكتم 
انفاسه ! فيكون التأويل عىل ذلك ، أن الساعة آتية وأهنا قريبة وأهنا تكاد تكون ولكن 
البعثة يف نفس منها، فليعمل الناس آلخرهتم فإنه يوشك أن ال يعملوا، ثم ليعمروا 
أنفسهم قبل أن يعمروا أرضهم، فإن الساعة تطوي هذه وتنرش تلك((72(، ومن هذا 
النوع قول الرسول األكرم  : )احلرب خدعة((73( فهذا الرتكيب )بام حيمله من 
دالالت يف فنون احلرب والقيادة، من هذه الدالالت: توفر عنرص املباغتة واملفاجأة 
يف إدارة املعركة، وكتامن اخلطة العسكرية وحترك اجليش، ألن املدلول اللغوي يقول 
: كل يشء كتمته فقد خدعته، وهو كامل املعنى وتامه بأقل املفردات وأكثفها((74( 
وقد اختلف العلامء يف رواية احلديث بني فتح اخلاء وضمها، وكل واحد منهام يتخذ 
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داللة معينة وهو من أرسار فصاحة الرسول األكرم ، وقد اختار ثعلب الفتح 
عىل أساس أهنا لغة النبي األكرم ، وهي َفْعَلة من اَخلدع، يعني أّن املحارب إذا 

َخَدع من ِحياربه مرة واحدة وانخذع له، َظِفَر به وَهَزمه(75(. 

ًسَحَرهُ  مثال:  بالكرس،  أيضًا  َخْدعًا وِخداعًا  هُ  َدعُ َخيْ )َخَدعهُ   : يقول اجلوهري 
ِسحرًا أي : ختله وأراد به املكروه من حيث ال يعلم، واالسم: اخلديعةُ .... واحلربُ 
َدَعٌة أي خيدعُ  َزٍة، ورجٌل خُ َ : مهُ أيضًا مثال  َدَعٌة  دَعٌة والفتح أفصح، خُ َخْدَعٌة وخُ
هُ الناس((76(. ويقول الراغب : )اِخلداع: انزال  َدعُ ْدَعة بالتسكني أي َخيْ الناس، وخُ
أي  الضبُّ  َخَدع   : وقيل  فيه...  خيُ ما  خالف  عىل  يبديه  بأمر  بصدده  هو  عام  الغري 
يديه  يُدِخل  من  تلدغُ  عقربًا  ِعدُّ  يُ أنه  الضّب  يف  ذلك  واستعامل  جحره  يف  استرت   :
، والعتقاد اخلديعة فيه قيل :  بهُ يف جحره حتى قيل : العقرب بّواب الضبِّ وحاجُ

 .)77)) اخّدع من ضبٍّ

بالضم  ْدعة(  )اخلُ لفظ  أما  اخلاء((78(،  مفتوحة  العالية  )اللغة   : اخلطايب  وقال 
وفتح  اخلاء  ضم  َدعة-  خُ  : لفظ  الكسائي  واختار  الِقْرَن،  فيها  خيدع  أنه  فمعناها 
َعَنة، للذي  َزة ولُ زة وملُ َ الدال- وجعله نعتًا للحرب، أي أهنا ختدع الرجال، ومثله : مهُ
مز ويلِمز وَيْلَعن وهذا قياس(79(، وجممل املعنى عىل كال الروايتني أن املحارب إذا  هيُ
َخَدع من حياربه مرة واحدة وانخدع له ظفر به وهزمه، إّن )إيصال املتلقي إىل معنى 
الظفر وهناية احلرب ومتمها تمَّ بكلمتني تامتني، موّزع بينهام زخم احلرب وإيقاعها 
املهول، وثقل احلرب وشدهتا يف حرف اخلاء الذي ينبض باحلدة واحلامسة، وكذلك 
قعقعة احِلراب والرماح قد سكنت يف هذا احلرف الذي نبس به  بأوجز الكالم 
القائد  وفكر  ودهاء  احلرب  كيد    فيه  وضع  الذي  اخلاء  حرف  وكان  وأقله، 
العسكري وحنكته يف إدارة املعركة، قد انصّب يف إحياءات ومعطيات هذا احلرف 

الذي تلمس فيه سري اخلبب واِخلب واخلربة التي تتالحق يف ذهن املتلقي. 
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حقًا إهنا عامرة األلفاظ وبناؤها الفني، وال يمكن ألي معامر كالم مهام بلغت 
النبي  مع عن  تامًا كاماًل يف مفردتني من الكالم((80(، ومما سُ قدرته أن يضع معنى 
األكرم  ومل يسمع من غريه قبله قوله : ) ال َيْنتَطح فيها َعْنزان( ، )أي ال امرتاء 
فيها ، وأكثر ما يكون انتطاح املعزى إذا اخصبت األرض فشبعت، فأهنا تتظامل من 
األرش، فتنعش العنز شعرها وتنصب روقيها يف أحد شقيها فتنطح أختها، وما هبا 
نطاح، ولكنه مراء وارش ومكابرة، وتلك طبيعة يف املعزى بخاصتها((81(، وغريها 
 بذكرها عىل لسانه(82(، وقد  الكريم  الرسول  التي تفرد  الكثري من األحاديث 
وقف الرافعي أمام هذا اإلبداع حماواًل تعليله والكشف عن رسه وحقيقته فقال : ) 
ومن كامل تلك النفس العظيمة، وغلبة فكره  عىل لسانه ، قّل كالمه، وخرج 
القصرية،  اجلملة  يف  اجتمعت  قد  النفس  حتسب  بمعانيه،  حميطًا  ألفاظه  يف  قصدًا 
والكلامت املعدودة بكل معانيها، فال ترى من الكالم ألفاظًا، ولكن حركات نفسية 
يف ألفاظ، وهلذا كثرت الكلامت التي انفرد هبا دون العرب، وكثرت جوامع كلمه(
 يف هذه  العرب  أفصح  ابتدعها  التي  ) وكل ذلك يف األوضاع   : فيقول   ، )83)

اللغة ابتداًء ومل تسمع من أحد قبله، وال شاركه يف مثلها أحد بعده، وكل كلمة منها 
كام رأيت ال يعد هلا يشء يف معناها، وال يفي هبا كالم يف تصدير أجزاء هذا املعنى 
وانتظام هذه األجزاء ونفض اصباغها عليها وهذا الرضب من الكالم اجلامع هو 
الذي يمتاز البليغ يف كل أمة بالكلمة الواحدة من مثله، أو الكلمتني، أو الكلامت 
أن خطباءها  إاّل معدودًا، عىل حني  رأيته  ما  العربية  القليلة، ولو ذهبت حتصيه يف 
اللغة  هذه  بكثرهتم  انفردت  وقد  العد،  يأخذهم  ال  وأدباءها  وكتاهبا  وشعراءها 
اخلاصة، حتى ال تساوهيا يف ذلك لغة أمة  من األمم، فإن كان ألخضم هذه األمم 

بعض الشعراء، قلنا بعض وكل، وأن عدوا لنا واحدًا صفرناه وال فخر((84(.
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القسم الثاين:  من جوامع الكلم بحسب ما ذكره ابن األثري : )فاملراد به اإلجياز، 
الذي يدل به باأللفاظ القليلة عىل املعاين الكثرية، أي أن ألفاظه جامعة للمعاين 
ّل كالمه جار هذا املجرى((85(. )ذلك أن  املقصودة عىل إجيازها واختصارها ، وجُ
أرباب  البيانيون  كتبه  فيام  جتىل  قد  الرشيف  النبوي  احلديث  من  الرضب  هذا  أثر 
واألزمان  األطوار  خمتلف  خالل  واألقالم،  البالغة  وأصحاب  واإلنشاء  الكتابة 
حتى يومنا هذا((86(، وعن هذا النوع يقول ابن دريد : )ومما يذكر من كالمه املوجز 
املتناهي  : )مالَك من مالك اال ما أكلَت فأفنيت، أُو لبسَت فأبليت، أو أعطيت 
عند  وتقلون  الفزع،  عند  تكثرون  )أنكم   : لألنصار    وقوله   ،  )87) فأمضيت( 

الطمع...((88(. 

أم  األدبية  لغته  يف  كانت  سواء    عنه  صدرت  التي  األلفاظ  تتبعنا  ولو 
مع  ويتحاور  يتعايش  كإنسان  اليومي،  واخلطاب  احلديث  لغة  يف  أم  الترشيعية، 
اآلخرين ، لالحظنا أن اإلجياز يف هذه األلفاظ أمٌر واضح وبنّي، فلم جتد يف كالمه 
وخطبه  فضاًل وال زيادة، وال يقتضيها السياق أو املوقف، فكل يشء له تقدير 
عت بصناعة كاملة،ال  وحساب، فالنبي األكرم  أداة ربانية وضعت بمقدار، وضُ
فضل فيها وال زيادة، صناعة خالق كامل، وقد قال  واصفًا وضعه النبوي) وما 
أنا من املتكلفني ( (89( ، أي ال اتكلف وال اخترص ما مل أُؤمر به(90(، وقال الرافعي 
: ) هذا إىل أن اجتامع الكالم وقلة ألفاظه، مع اتساع معناه وإحكام أسلوبه يف غري 
تعقيد وال تكلف، ومع إبانة املعنى واستغراق أجزائه، وأن يكون ذلك عادًة وخلقًا 
 ، جيري عليه الكالم يف معنى، ويف باٍب باب ، يشء مل يعرف يف هذه اللغة لغريه
ما  أكثر  يكون  وال  بالكلف،  عليه  ويستوىل  الكالم،  يستهلك  العادة  ظاهر  يف  ألنه 
  يكون اال باستكراه وتعمل، كام يشهد به العيان واألثر، فكان تيسري ذلك النبي
واستجابته عىل ما يريد، وعىل النحو الذي خرج به نوعًا من اخلصائص التي انفرد 
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هبا دون الفصحاء والبلغاء، وذهب بمحاسنها يف العرب مجيعًا((91(، )واإلجياز يف 
كالمه  هو إجياز مفيد ومستقل بنفسه، ومهام بلغ االقتصاد اللغوي يف استهالك 
األلفاظ، فهو يعطيك متام املعنى وفائدته، وهذا ما ال يستطيعه أدباء الدنيا، وليس 
أدباء العرب وبلغاؤهم((92( ولو تأملنا وفرة املعاين يف قوله  : )وحيك يا أنجشة 
رويدًا سوقًا بالقوارير((93( وروي احلديث بلفظ : )رفقًا بالقوارير((94( ، وقوله هذا 
كان )ألنجشة، وكان يسري بالنساء يف هوادجهن، وهو حيدو باألبل وينشد القريض، 
اضطرابًا  فيها  النساء  وتضطرب  اهلوادج،  فتهتز  سريها،  يف  وتنبعث  وجتدُّ  فتنشط 

شديدًا((95(.

أي  فيها،  املاء  إلقرار  بذلك  سميت  الزجاجة،  وهي  قارورة  مجع  والقوارير 
ّر  ثبوته(96( قال الراغب : )َقرَّ يف مكانه َيقرُّ قرارًا، إذا ثبت ثبوتًا جامدًا، واصله من القُ

وهو الربد وهو يقتيض السكون، واحلر يقتيض احلركة((97(.

وقيل  قلوهبن(98(،  لضعف  بالقوارير  النساء  شبه    أنه  احلديث  ومعنى 
قاهلا  بليغة  استعارة  وهذه  احلسن(99(،  احلداء  سامع  عند  الفتنة  عليهن    خيش 
لو  بكلمة  تكلم    األكرم  النبي  أّن  العلامء  ، حتى ذكر بعض  األكرم  النبي 
تكلم بعضكم لعبتموها عليه، وهو قوله: سوقك بالقوارير(100( وذهب بعضهم إىل 
أّن يف قوله : )القوارير( كناية عن النساء الاليت عىل اإلبل، فأمره بالرفق يف احلداء 
ألنه حيث اإلبل عىل اإلرساع لئال يسقطن، واملقصود من الباب: أن الشعر كسائر 
ما  فهو حسن، وحكم  الدنيا ونحومها  تعاىل وحتقري  اهلل  تعظيم  فيه  كان  فام  الكالم 
كان كذبًا وباطاًل وفحشًا فهو مذموم وغواية(101(. وقيل شبههن بالقوارير لرسعة 
وال  الكرس  إليها  يرسع  كالقوارير  الوفاء،  عىل  دوامهن  وقلة  الرضا،  عن  انقالهبن 
تقبل اجلرب(102(. قال الرشيف الريض: )شّبه النساء يف ضعف النحائز ووهن الغرائز 
بالقوارير الرقيقة التي يوهنها احلفيف، ويصدعها اللطيف، فنهى أن يسمعهّن ذلك 
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رك مواضع الصبوة، وينقض معاقد الِعّفة؛ وقد محل بعض العلامء قوله  احلادي ما حيُ
غري  به  املراد  أن  عىل   ،  [16  : [اإلنسان  َتْقِديرًا(  وَها  رُ َقدَّ ٍة  ِفضَّ ِمن  :)َقَواِريَر  تعاىل 
الزجاج ها هنا، والقارور : فاعول من استقرار اليشء فيه، فكأنه قرار للرشب وغريه 
املفرّسين  الزجاج. وأما عامة  للزجاج ويكون لغري  أن يكون  املائعات فيصلح  من 
فيذهبون إىل أن تلك اآلنية املوصوفة من فّضة، ولكنها تشّف شفيف القوارير من 
الزجاج، فهو أعجز لتصويرها وأعجب لتقديرها، إذا كانت جامعة للرقة اللطيفة 

والقوة احلصيفة((103(.

النساء  شبه    أنه  األول:  أمرين:  حيتمل  احلديث  أن  تقدم  ما  وخالصة 
بالقوارير لرسعة تأثرهن، وعدم جتلدهن، فخاف عليهن من رسعة السري السقوط 
الفتنة من سامع احلداء(104(، وعليه فقد  أنه خيش عليهن  الثاين:  من اإلبل، واألمر 
ذهب بعض العلامء إىل ترجيح الثاين، كالقايض عياض والكرماين وابن حجر(105(، 
األقوى  هو  هذا  أن  ويبدو  كالقرطبي(106(،  معًا  األمرين  جّوز  من  العلامء  ومن 
باحدمها  قلنا  فإذا  عليهام،  يساعد  فالسياق   ، املعنيني  القوارير حيتمل  لفظ  أن  ذلك 
 األكرم  النبي  عنه  قد عرب  الكبري  املعنى  أن هذا  قولنا صائبًا، وال شك  يكون 
بقوله )رويدًا سوقًا بالقوارير(، فهذه ألفاظ قليلة موجزة. ولكنها دلت عىل املعاين 
إال  تسلم  قلام  ثم سالمة  ورقة  وصفاء  نور  املعنى ظاهر، وكأهنن  ووجه  الكثرية،) 
بشدة الصيانة واحلفظ واملراعاة((107(، ولو تأملنا وفرة املعاين يف قوله  : )الولد 
للفراش وللعاهر احلجر((108(، وما فيها من أحكام رشعية وقضائية رأينا وجهًا بليغًا 
أفاده الرسول الكريم  هبذه األلفاظ القليلة اجلامعة، فالولد تابع للفراش الذي 
اختلف الفقهاء يف معناه، فذهب أبو حنيفة إىل أنه الوطء، وقال الشافعي : الفراش 
هو العقد مع التمكن من الوطء وهو مذهب الشيعة األمامية(109( . أما الَعْهر والَعَهرُ 
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َر يقال : َعَهَر فهو َعاِهٌر، واالسم : الِعْهرُ  فهو يف اللغة بمعنى الزنا، مثل : َهنْر وَهنَ
عاِهرٌة وَعْيَهرٌة، وقوهلم : تَعْيَهَر الرجلُ إذا كان فاجرًا(110(. بالكرس، واملرأة عاِهرٌة ومُ

إذن فالعاهر : هي الزانية التي تأيت بولد من غري عقد، ووضع لفظ العهر، ألن 
العاهر الذي يتبع الرش، زانيًا كان أو فاسقًا، فهو أعم من الزنا، فقد قالوا : هو الفجور 
أي وقت كان يف األمة واحلرة(111(، ومعنى احلجر: ان ترجم باحلجارة ويقام عليها 
حد الزنا ، فكنى عن إقامة احلد بام يقام احلد به من احلجر، وهذه بالغة عظيمة(112(. 
النبوية يف هذا الرتكيب  ولعل الرشيف الريض هو خري من يبني لنا عظمة البالغة 
املوجز، فيقول: )هذا جماز عىل أحد التأويلني، وهو أن يكون املراد أن العاهر ال يشء 
له يف الولد، فعرب عن ذلك باحلجر، أي له من ذلك ما الحظ فيه، وال انتفاع به، كام 
ال ينتفع باحلجر يف أكثر األحوال، كأنه يريد: أن له من دعوة اخليبة واحلرمان، كام 
يقول القائل لغريه إذا أراد هذا املعنى: ليس لك من هذا األمر اال احلجر، واجللمد 
والرتاب والِكثكِث، أي ليس لك منه إال ما ال حمصول له وال منفعة فيه، ومما يؤكد 
هذا التأويل ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي األكرم  قال : 

) الولد للفراش وللعاهر األثلب( واألثلب: الرتاب املختلط باحلجارة. 

أواًل، وممات  قلنا  به كام  نتفع  يُ املراد باحلجر ها هنا ما ال  أن  وهذا اخلرب حيقق 
يصدق ذلك قول الشاعر :

ليـــىل ـــبُ  حيُ عـــاد  مُ يـــا  ابُكالنـــا  الـــرتُ ليـــىل  بِِفـــّي وفيـــك مـــن 

ـــَك يف هـــوى مـــن كان حظـــي ْكتُ العـــذابَُرشِ تذّكرهـــا  مـــن  ـــَك  وَحظُّ
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 أراد ليس لنا منها إال ما ال نفع به، والحظ فيه كالرتاب الذي هذه صفته، وأما 
أن يكون  املجاز إىل حيز احلقيقة، فهو  الكالم عن حيز  الذي خيرج  التأويل اآلخر 
احلجر  فيكون  باألحجار،  الرجم  عليه، وهو  احلد  إقامة  إال  للعاهر  ليس  أنه  املراد 
ها هنا اساًم للجنس ال للمعهود، وهذا إذا كان العاهر حمصنًا، فإن كان غري حمصن، 
احلد  بتوفية  عليه  والِغلظة  به  األعنات  بعضهم-  قول  هنا- عىل  ها  باحلجر  فاملراد 
الذي يستحقه من اجَللد له، ويف هذا القول تعسف واستكراه، وان كان داخاًل يف 
عّرب  باب املجاز، ألن الغلظة عىل من يقام احلد عليه إذا كان احلد جلدًا ال رمجًا ال يُ
بُعٌد عن سنن الفصاحة ودخول يف باب الفهاهة، فاألوىل  عنها باحلجر، ألن ذلك 
إذًا االعتامد عىل التأويل األول، ألنه إاّل شبه بطريقهم ، واألليق بمقاصدهم((113(. 

فأّي إعجاز هذا الذي متثل بألفاظ قليلة ولكنها جامعة للسمعاين املقصودة ؟! 
واهلل إنه اإلعجاز النبوي امللهم من اهلل تعاىل . وما علينا إاّل أن نقف له وقفه اجالل 

وخشوع. 

قال  املؤمن((114(  سجن  )الدنيا   :   قوله  يوحيها  التي  املعاين  إجيار  وجتد 
أي   : هُ َيْسجنُ َسَجَنهُ  وقد  املصدر،  بالفتح  والَسْجنُ   . احلبس   : )الِسجنُ اجلوهري: 
، ورضٌب سّجنٌي : أي شديٌد((115(، ولو تأملنا يف هذا احلديث النبوي لوجدنا  َحَبسهُ
مفردات  ثالث  من  يتألف  أنه  من  بالرغم  نفسه  الوقت  يف  وعظياًم  كبريًا  معنى  فيه 
 : تعاىل  أنه  يف  النبوي  الرتكيب  هذا  عظمة  وتتجىل  الداللة،  غنية  أهنا  إاّل  فقط، 
))يتعاهد املؤمن بالبالء كام يتعاهد الرجل أهله باهلدية والتحفة، وحيميه الدنيا كام 
وهكذا  وماله،  املؤمن  بدن  نصيبًا يف  )عز وجل(  وكأن هلل  املريض،  الطبيب  حيمي 
تتداعى املعاين بثالث مفردات وضعتها فصاحته وبالغته لتقول للعبد املؤمن 
أْن ليس لك من هذه احلياة الفانية اال العناء والشقاء، فعليك بالصرب والصمود، إْن 
إنه  واحلرية،  إىل صفة اخلالص  يسافر  لكي  السجني  يعّدها  زمنية  اال ساعات  هي 
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قضاء اهلل )عز وجل( وإرادته لعبده الصالح(((116(، قال الرشيف الريض معقبًا عىل 
هذا احلديث، ومبينًا عظمته البالغية : )شّبه الدنيا بالسجن للمؤمن من حيث قرص 
فيها خطوه عن اللذات، وكبح جلامه عن الشهوات ، وَحرَص نفسه عن الترسع إىل ما 
تدعو إليه الدواعي املخزية، واألهواء املردية، وكان زمام نفسه وِخطامها، وهادهيا 
وإمامها خائفًا خوف الصايف املرعوب ، والطريد املطلوب، يف عصبة عملوا للمعاد 

وفطنوا للدار، حتسبهم من طول سجودهم أمواتًا، ومن طول قيامهم نباتًا((117(.

 الرسول األكرم  تفّوه هبا  التي  الكثري من األحاديث الرشيفة  وغري ذلك 
الدالة عىل هذا النوع من الرتكيب فجل كالمه جار هذا املجرى عىل حد تعبري ابن 

األثري .

النبوية،طرح سؤااًل  الرتاكيب  النوعني من  األثري هذين  ابن  لنا  ذكر  أن  وبعد 
مهاًم يف التفرقة بني هذين الرضبني، وأجاب عنه بقوله : )فإْن قيل : فام الفرق بني 
؟ قلت يف اجلواب : أن اإلجياز  هذين القسمني اللذين ذكرهتام ، فأهنام يف النظر سواءُ
هو أن يؤتى بألفاظ دالٍة عىل معنى من غري أن تزيد عىل ذلك املعنى، وال يُشرتط يف 
تلك األلفاظ أهنا ال نظري هلا، فإهنا تكون قد اتصفت بوصف آخر خارج عن وصف 
يف  أفراد  ألفاظ  فإنه  اآلخر  القسم  هذا  وأما  وزيادة،  إجيازًا  يكون  وحينئذ  اإلجياز، 
حسنها ال نظري هلا، فتارة تكون موجزة، وتارة ال تكون موجزة، وليس الغرض منها 
ْسن الذي ال نظري له فيها، أال ترى إىل قول أيب  اإلجياز، وإنام الغرض مكاهنا من احلُ
متام : )وطن النهى( ، فإن ذلك عبارة عن الرأس، وال شك أن الرأس أوجز ألّن 
الرأس لفظة واحدة، و)وطن النهى( لفظتان، إال أن )وطن النهى( أحسن يف التعبري 
عن الرأس من الرأس، فبان هبذا أّن أحد هذين القسمني غري اآلخر((118( . وهذا كله 
بحسب  الرسول األكرم  النبوية وقصديتها من لدن  الرتكيب  يدخل يف مجالية 
ما يتالءم مع مقام احلديث، فكل حديث له مقام خاص، حيدد أن الكالم ال بد أن 
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يكون من القسم األول الدال عىل االبتكار واجلدة مما مل تألف العرب له نظريًا، أو 
أنه ال بد أن يكون من القسم الثاين الدال عىل اإلجياز املراد به التعبري باأللفاظ القليلة 
الدالة عل املعاين الكثرية، وهذا أمر يمثل عظمة الرسول األكرم  يف تشقيق هذه 

الرتاكيب أو اختزال الرتاكيب املعهودة مع تكثيفها يف الوقت نفسه. 

فاحلديث النبوي الرشيف إذ يقدم لنا تلك النامذج العجيبة، )فإنام هو يغني لغتنا 
العربية هبذه الصياغات املحكمة الفريدة، كام أغناها بتلك األلفاظ املفردة املرجتلة مما 
حدا أئمة اللغة إىل حماولة مجع ما يقع إليهم من تلك الرتاكيب املبتكرة((119( فهذا ابن 
دريد يتناول احلديث عن الرتاكيب النبوية يف كتابه )املجتبى(، فنجد أن الباب األول 
غريه  من  يسمع  ومل    األكرم  النبي  عن  سمع  ما  )باب   : عنوان  محل  كتابه  من 
 قبله((120(، رشح فيه جمموعة رائعة من األحاديث الرشيفة املنوه هبا ومنها: قوله
: )يا خيل اهلل إركبي((121(. وقوله )الناس كأسنان املشط((122( ، وقوله: )األعامل 

بالنيات((123( وغريها من األحاديث الرشيفة(124(.

الرتاكيب  وقّسم  واملحارضة(  )التمثيل  كتابه  يف  الثعالبي  ذلك  عن  حتدث  ثم 
 ، األكرم  النبي  إليها  يسبق  مل  التي  الرتاكيب   : منها(125(  أقسام    إىل  احلديثية 
كقوله)إياكم وخرضاء الّد من( (126(، وقوله : )كلُّ الصيد يف جوف الفَرا()*( )128(، 
ْدنٌة عىل َدَخن، ومجاعٌة عىل أقذاد( (129(، وقوله : )نُرصت بالرعب( (130(،  وقوله : )هُ
وقوله : )اإليامن قيَّد الفتك( (131( ، وقوله : )إّن املُْنَبت ال أرضًا قطع، وال ظهرًا 

أبقى( (132(، ) يَُرضب ملن محل عىل دابته فوق طاقتها، فيبقى منقطعًا به( (133( .

وإرسال  مثل  رضب  هبا  قاصد  غري  كلامته  عرض  يف  أجراها  التي  والرتاكيب 
َدندن(  نُ (134( ، وقوله : )حوهلا  الناس به، كقوله: )حوالينا وال علينا(  فقرة فتمثل 
(137( وقوله  (136( ، وقوله: )اعقل وتوكل(  (135( ، وقوله : )سلامنُ مّنا أهل البيت( 

: )عرتيت كسفينة نوح،  (138( ، ومن ذلك تشبيهاته كقوله  ّبًا(  : )زْرغّبًا َتزدد حُ
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من ركب فيها نجا، ومن ختلف عنها غرق( (139( ، واستعاراته كقوله  : )املؤمن 
 : ميزان أخيه((140(، ومنها أيضًا سائر أمثاله وحكمه يف خمتلف الفنون، كقوله
البيان  من  وأن  حلكمة،  الشعر  من  )إّن   : وقوله   ،)141( عمله(  من  خرٌي  املؤمن  )نية 

لسحرًا( )142( وقوله: ) من غشنا فليس منا( )143(.

األيام  مألت    الرشيفة  أحاديثه  من  النفيسة  املجاميع  تلك  )كانت  وقد 
فسارت بني الناس رسيعًا، وصارت بعد ذلك أمثااًل((144( وهذا ما وضحه اجلاحظ 
شاركه  وال  عريب،  إليه  يسبقه  مل  مما    اهلل  رسول  كالم  من  )وسنذكر   : بقوله 
أعجمي، ومل يدع ألحد وال اّدعاه أحد، مما صار مستعماًل، ومثاًل سائرًا((145(، )وال 
تلك  وأن دخول  العربية،  لغتنا  ثروة  العالية يف  مكانتها  األمثال حتتل  أن  جدال يف 
ثري اللغة ويدفع هبا نحو  يُ النبوية الرشيفة بلغتها إىل ميدان األمثال ملام  األحاديث 

االرتقاء  والتطوير ((146(.

ويف ضوء ما تقدم من تفرد الرسول األكرم  باألعم األغلب من تراكيب 
املبارك عامة،  العرب من قبل يف حديثه  التي سالت عىل لسانه مما مل تعرفه  الكالم 
أحاديثه  عىل    األكرم  الرسول  لدن  من  املزية  هذه  إثبات  حاول  الباحث  فإن 
العامة، ذلك أن الكثري منها ينطبق عىل كال قسمي تراكيبه النبوية من حيث اجلدة 
وهذا  الكثرية،  املعاين  معه  حاماًل  اللفظ  يف  الدقيق  اإلجياز  حيث  ومن  واالبتكار، 
األمر يبني أن البالغة النبوية مل تقترص عىل جانب معني من أحاديث النبي املصطفى 
 وإنام هي شاملة جلميع جوانب احلديث النبوي الرشيف، ال فرق بني احلديث 
فكل  العسكري،  أو  السيايس،  أو  االعتقادي،  أو  االجتامعي،  واحلديث  التعبدي 
جوانب احلياة متثلت فيها البالغة النبوية من حيث التعبري عنها بألفاظ راقية وقوية، 
كانت القصدية فيها واضحة، إّهنا ألفاظ تعرب عن داللة خاصة – بعد أن محلت معها 
أن كل  قائمة عىل  النبوية  البالغة  رأينا هذه  )لقد  اعتباطية  تكن  النبوة- ومل  عنوان 
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ختتار  هي  احلقائق  ثم  باحلقائق،  فيها  فالعناية  اللغة،  لفظ  ال  احلقيقة  لفظ  هو  لفظ 
عنها،  املعربَّ  للحقيقة  نطق  كأنه   الكالم  يأيت  وبذلك  منازهلا،  عىل  اللغوية  ألفاظها 
والكلمة الصادقة تنطق مرة واحدة، فصورهتا اللغوية ال تكون إاّل رصحية منكشفة 

عن معناها امليضء ، كأنام ألقي فيها النور((147(.
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اخلامتة

يف الوقت الذي حوت فيه األحاديث النبوية الرشيفة ألفاظًا ثّرة، محلت معها 
دالالت مهمة كان هلا األثر املهم يف استنباط األحكام العقائدية والرشعية، فإهنا قد 
أسهمت  مهمة،  داللية  مالمح  معها  محلت  التي  الرتاكيب  من  الكثري  أيضًا  حوت 
التي جاءت عن  الرتاكيب  فإنَّ  استنباط كثري من األحكام، وعليه  فّعال يف  بشكل 

الرسول األكرم  كانت عىل قسمني:

األول: تراكيب تتضمن من املعنى ما ال تتضمنه أخواهتا مما جيوز أن يستعمل يف 
مكاهنا، وهذا النوع من الرتكيب هو الرضب املمتاز باإلبداع الذي كان عند رسول 
فكان  كالمها،  متقدم  يف  به  تسمع  ومل  نظريًا،  له  العرب  تألف  مل  ابتكارًا   ، اهلل 

الرسول األكرم متفردًا يف ذلك.

الثاين: املراد به اإلجياز الذي يدل به باأللفاظ القليلة عىل املعاين الكثرية، أي أنَّ 
ألفاظه ، جامعة للمعاين املقصودة عىل إجيازها واختصارها، وجّل كالمه جاٍر 

هذا املجرى.

واحلمد هلل رّب العاملني.
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بن  حممد  عبداهلل  أبو  الدين  فخر  السعود: 
املطبعة  606هـ،  ت  الرازي،  حسني  بن  عمر 
1334هـ.  الثانية،  الطبعة  الرشفية،  العامرية 
 ، الثالثة  الطبعة  الفكر،  دار   . أخرى  وطبعة 

1405هـ-1985م.
التمثيل واملحارضة: أبو منصور عبدامللك . 14

429هـ،  ت  الثعالبي،  اسامعيل  بن  حممد  بن 
حتقيق عبدالفتاح حممد احللو، دار احياء الكتب 
العربية، عيسى البايب احللبي ورشكاه، القاهرة، 

1381هـ-1961م.
الدراسات . 15 يف  وأثره  الرشيف  احلديث 

ضاري  حممد  الدكتور  والنحوية:  اللغوية 
مؤسسة   : واخراج  وطباعة  تنضيد  محادي، 
للطباعة والنرش والتوزيع،  العربية  املطبوعات 
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1402هـ-  ، األوىل  الطبعة  لبنان،   ، بريوت 
1982م.

بن . 16 حممد  بن  نعامن  اإلسالم:  دعائم 
منصور بن أمحد بن حيون التميمي املغريب، دار 

املعارف ، القاهرة، مرص ، 1383هـ.
أبو . 17  : املجموعة  املرتىض  السيد  رسائل 

الرشيف  املوسوي،  احلسني  بن  عيل  القاسم 
أمحد  السيد  تقديم  436هـ،  ت   ، املرتىض 
نرش  الرجائي،  مهدي  السيد  اعداد  احلسيني، 
الشهداء،  سيد  مطبعة  الكريم،  القرآن  دار 

ايران، قم ، 1405هـ.
النبوي: . 18 احلديث  يف  اللغوي  السمو 

وزارة  تصدرها  االسالمية  الرسالة  جملة 
بغداد ، 1408هـ  الدينية،  االوقاف والشؤون 

-1988م.
ت . 19  ، يزيد  بن  حممد   : ماجة  ابن  سنن 

دار  عبدالباقي،  فؤاد  حممد   : حتقيق  275هـ، 
الفكر، بريوت، ال.ت.

االشعث . 20 بن  سليامن   : داود  أيب  سنن 
حميي  حممد  حتقيق:  275هـ،  ت  السجستاين، 

الدين عبداحلميد ، دار الفكر، ال.ت.
سنن البيهقي الكربى والصغرى : أبو بكر . 21

أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، ت 458هـ ، 
حتقيق : حممد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز ، 

مكة املكرمة، 1414هـ-1994م.
ت . 22  ، عيسى  بن  حممد  الرتمذي:  سنن 

279هـ، حتقيق : حممد فؤاد عبدالباقي، مطبعة 
البايب احللبي ، الطبعة األوىل، مرص ، 1337هـ.

عبدالرمحن . 23 بن  عبداهلل  الدارمي:  سنن 
أمحد  نواز  حتقيق:   ، 255هـ  ت   ، الدارمي 

زمريل، وخال ، البيع العلمي، بريوت، الطبعة 
األوىل، 1407هـ.

اسامعيل . 24 بن  حممد  البخاري:  صحيح 
 : حتقيق   ، 256هـ  ت  اجلعفي،  البخاري 
الطبعة  كثري،  ابن  دار  البغا،  ديب  مصطفى 

الثالثة، بريوت ، 1407هـ-1987م.
الكرماين . 25 برشح  البخاري  صحيح 

صحيح  رشح  يف  الدراري  )الكواكب   :
ت  الكرماين،  عيل  بن  حممد  البخاري(: 
787هـ، املطبعة البهية املرصية، الطبعة األوىل، 

1934م.
بن . 26 مسلم  احلسني  أبو  مسلم:  صحيح 

احلجاج القشريي، ت 261هـ ، حتقيق : حممد 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  عبدالباقي،  فؤاد 

بريوت.
البخاري: . 27 صحيح  رشح  القاري  عمدة 

العيني ، حممد بن أمحد، ت 855هـ، دار احياء 
الرتاث، ال.ت.

حممد . 28 بن  عيل  واملواعظ:  احلكم  عيون 
 ، ايران   ، قم  احلديث،  دار  الواسطي،  الليثي 

الطبعة األوىل، 1376ش.
الغريبني، أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي، . 29

الطناجي،  حممد  حممود  حتقيق:  401هـ،  ت 
مطابع االهرام التجارية، القاهرة ، 1390هـ-

1970م.
الفائق يف غريب احلديث : أبو القاسم جار . 30

اهلل حممود بن عمر الزخمرشي، ت 538هـ، دار 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان ، ال.ت.

فتح الباري رشح صحيح البخاري: أمحد . 31
بن حجر العسقالين ، ت 852هـ، حتقيق: عبد 
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مكتبة  عبدالباقي،  فؤاد  وحممد  باز،  بن  العزيز 
 ، مرص  احلديثة،  البيان  دار  مطابع  الصفا، 

الطبعة األوىل، 1424هـ-2003م.
فصاحة الرسول املصطفى  وبالغته: . 32

الرسول  موسوعة  البدري،  عبدالرمحن  عادل 
الثانية، 1423هـ- الطبعة  املصطفى، طهران، 

2002م.
دار . 33  ، وايف  عبدالواحد  عيل   : اللغة  فقه 

الطبعة  القاهرة،  والنرش،  للطبع  مرص  هنضة 
السابعة، ال.ت.

ت . 34  ، منقذ  بن  اسامة  اآلداب:  لباب 
املطبعة  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  584هـ، 

الرمحانية، مرص، 1354هـ-1935م.
لسان العرب : حممد بن مكرم بن منظور . 35

، ت 711هـ، دار صادر للطباعة، ودار بريوت 
للطباعة والنرش، بريوت، ال.ت.

مصطفى . 36 د.  والتواصل:  والتفسري  اللغة 
ناصف، عامل املعرفة، الكويت، 1995م.

يعقوب . 37 بن  حممد  جعفر  أبو  الكايف: 
الكليني الرازي، ت 239هـ، تصحيح وتعليق 
االسالمية،  الكتب  دار  الغفاري،  اكرب  عيل 

طهران، ايران ، الطبعة الثالثة،ـ 1388هـ.
واالفعال: . 38 االقوال  سنن  يف  العامل  كنز 

اهلندي،  حسام  بن  املتقي  عيل  الدين  عالء 
مؤسسة  حياين،  بكري   : ضبط  975هـ،  ت 
الرسالة، بريوت، لبنان، 1409هـ -1989م.

والشاعر: . 39 الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل 
له  قدم  637هـ،  ت  األثري،  بن  الدين  ضياء 
احلويف،  أمحد  الدكتور  عليه:  وعلق  وحققه 

والدكتور بدوي طبانة، دار هنضة مرص للطبع 
والنرش، القاهرة، ال.ت.

بن . 40 حممد  احلسن  أبو  النبوية:  املجازات 
الريض،  بالرشيف  املعروف  املوسوي  احلسني 
وحممد  العطية  مروان   : حتقيق  ت406هـ، 
رضوان الداية، دمشق، سنة 1408هـ، وطبعة 
اخرى بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، مرص، 

ال.ت.
مطبعة . 41 321هـ،  ت  دريد،  ابن  املجتبى: 

آباد  حيدر  العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس 
الدكن، 1362هـ.

518هـ، . 42 ت  للميداين،  األمثال:  جممع 
املحمدية  السنة  الدين، طبع  حتقيق حممد حميي 
1374هـ، وطبع دار الكتاب العريب، بريوت، 

ال.ت.
عيل . 43 أبو   : القرآن  تفسري  يف  البيان  جممع 

548هـ،  ت  الطربيس،  احلسن  بن  الفضل 
االسالمية،  املعارف  رشكة  منشورات 

1379هـ.
اهليثمي، . 44 بكر  أيب  بن  : عيل  الزوائد  جممع 

ت 807هـ، دار الريان للرتاث، ودار الكتاب 
العريب، القاهرة، وبريوت، 1407هـ.

يف . 45 توجيهية  ابحاث  العربية:  إىل  املدخل 
صالح،  أبو  الدين  بدر  حممد   : العربية  اللغة 
الطبعة  حلب،  الرشق،  مكتبة  منشورات 

األوىل، ال.ت.
املزهر يف علوم اللغة وانواعها: السيوطي، . 46

أبو  وحممد  املوىل  جاد  حممد   : وتعليق  رشح 
املكتبة  البجاوي،  حممد  وعيل  ابراهيم  الفضل 

العرصية، بريوت، صيدا، 1987م. 
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املستدرك : ) املستدرك عىل الصحيحني( . 47
ت  النيسأبوري،  احلاكم  عبداهلل  بن  حممد   :
 ، عطا  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق  405هـ، 
األوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

.1990
مسند أمحد : أمحد بن حنبل الشيباين ، ت . 48

241هـ ، مؤسسة قرطبة ، مرص، ال.ت.
سالمة . 49 بن  حممد   : الشهاب  مسند 

القضاعي، ت 454هـ، حتقيق: محدي بن عبد 
بريوت،   ، الرسالة  مؤسسة  السلفي،  املجيد 

الطبعة الثانية، 1407هـ.
أبو . 50 اآلثار:  صحاح  عىل  األنوار  مشارق 

املكتبة  544هـ،  ت  عياض،  القايض  الفضل 
العتيقة ، تونس، دار الرتاث، القاهرة، ال.ت.

مفردات ألفاظ القرآن : احلسني بن حممد . 51
حتقيق:  425هـ،  ت  االصفهاين،  الراغب   ،
ذوي  منشورات  داوودي،  عدنان  صفوان 

القربى، مطبعة كيميا، قم ، ايران، 1425هـ.
الصدوق . 52 للشيخ  الفقيه:  الحيرضه  من 

القمي،  بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد 
دار  اخلرسان،  املوسوي  حسن  السيد   : حتقيق 
الطبعة  ايران،   ، طهران  االسالمية،  الكتب 

اخلامسة ، 1390هـ.
جمد . 53 واألثر:  احلديث  غريب  يف  النهاية 

ابن  حممد   بن  املبارك  السعادات  أبو  الدين 
الزاوي،  أمحد  حتقيق:  606هـ،  ت  االثري، 
العلمية،  املكتبة  الطناجي،  حممد  وحممود 

بريوت، ال.ت.
الرافعي: . 54 صادق  مصطفى  القلم:  وحي 

ضبطه وصححه وعلق حواشيه: حممود سعيد 

الطبعة  القاهرة،  االستقامة،  مطبعة  العريان، 
اخلامسة، 1374هـ-1954م.




