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Abstract:
There is no doubt that Ahadiths (sayings) of the prophet (PBUH)
have the great importance in the Islamic Jurisprudence because
it is the second source of Islamic law after the Holy Quran. Due
to the immense importance of Ahadith, the religious and
research Scholars have paid a close attention to emerge and
highlight the all aspects of Ahadith regarding Islamic
Jurisprudence, Arabic Literatures and Rhetorical peculiarities
etc. Therefore I have tried my best in this article to discuss the
Rhetorical peculiarities of the Ahadith from Kital ul Paraidh as
well as, I have analyses the definition of Rhetoric in line with
different ancient modern scholars. .

………………………………………………...

:تعريف البالغة
تعددتدت تعدداريف البالغددةل واخت ف د خددن عنددر ألخددرل وخددن لحددث خددرل و ي ددا ي د
.تعاريف بعض البالغيني القتخاءل وبعض احملتثنيل وبعض الغربيني
:تعاريف القدماء
 ه احلسن بن عبدت هللا بدن سدهن بدن سدعيت395 لقت عر ها أبو هالل العسكري املتويف
ل البالغدة كدن خدا تب د بد:  بقولد. عدا لألدبل لد شدعر:ابن حيىي بن خهران العسكريل أبو هالل
.1املعىن ق ب الساخعل ت كن يف نفس ل كت كن يف نفسك خع صورة خقبولة وخعرض حسنل

.* الباحث يف خرح ة التكتوراهل قسم ال غة العربيةل جاخعة بشارو
. قسم ال غة العربيةل جاخعة بشاور, ** الباحث يف خرح ة التكتوراه
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وعر هددا ا خددتي املت دويف  370ه احلسددن بددن بشددر بددن حيددىي ا خددتيل أبددو القاسددم :عددا لألدبل
راويددةل خددن الكتددابل لد شعر.أصد خددن دخددت وخولددته وو اتد للبنددرة .كصددابة املعددىن وكدرا الغددرض
أبلفدداس سدده ة عمبددة خسددتع ةل س د ي ة خددن التك ددفل ز تب د ادددمر ال،ائددت ع د قددتر احلاجددةل وز
نقناًن يقف دون احلاجةل وذلك ك ا قال البحرتي:
تنقص
ا
وليس لدمر طول خطب .2
والشعر ملح تكف كشارت
وعر هددا القدد،ويا (صدداحب الت دديص) ن ع ددت ابددن عبددت الددر ن  739القدد،ويا (شددارح
املنابيح) أبهنا :لخطابقة الكالم ملقتض احلال خع ناحت ل . 3
وعر ه ددا عبد ددتالقاهر اترج ددا املتد ددويف  471ه عبد ددتالقاهر ب ددن عبد ددت ال ددر ن بد ددن ع د ددت
اترجدا ل أبدو بكددر :واصدع أصددول البالغدة بقولد  :لالبيدان هددو يتديدة املعددا الد تقددوم للدنفس خددة
ع وج يكون أقرب كىل القبول وأدعد كىل التدريثو *و . .صدوروا وأجدراِ كا ا هدا بعموبدة النطد
وسهولة ال فظ واإللقاء واخلفة ع الس عل.4
وعر ها ابن املقفع 5عر ها بقول  :لالبالغة اسم جاخع ٍ
ملعان جتري يف وجوه كثوةل نهدا
دعرال وخنهددا خددا يكددون اعددا
خددا يكددون يف السددكوتل وخنهددا خددا يكددون ج دو االل وخنهددا خددا يكددون شد ا
وخطباال وخنها خا يكون رسائنل عاخة خا يكون خن همه األبواب الوح يهال واإلشارة كىل املعدىن
واإلجياز هو البالغةل.6
حتا ل
و عر ها السكاك املتو .عام  626ه بقول :ل ه ب وغ املتك م يف يتدية املعا ا
7
اختناص بتو ية خواص الرتاكيب حقهال وكيراد أنواع التشبي واجملاز والكناية ع وجههال
تعاريف احملدثني:
دريثرا بقولد  :لكن
وخن البالغيني احملتثني المين عر وا البالغةل أ ت الشايبل قت عر هدا خت ا
البالغة ن تطبي الكالم (  Ginngبتعريف البالغ الغريب (جيند املناسدب ل وصدوع أو ل حاجدة
ع د حاجددة القددارل أو السدداخعل .8أخددا أخددني اخلددول يقددول خعراددا البالغددة:ل هد البحددث عددن نيددة
الق ددولل وكذا خ ددا ك ددان الف ددن ه ددو التعب ددو ع ددن اإلحس دداِ لت ددال دداألدب ه ددو الق ددول املعد د ع ددن
اإلحساِ لت الل والبالغة ه البحث يف كيف يع القول عن هما اإلحساِل . 9وقال ع
ات بالط يف تعريفها:
لأخا اليدوم يقولدون أهندا الع دم أو الفدن الدمي يع ندا كيدف ننشدجل الكدالم ات يدن املد ثر يف
النفددوِل أو يع نددا كيددف ننشددجل القددول األمجددنل كذ البالغددة اددما التعريددف ه د ال د تتكفددن بتقددت
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الق دوانني العاخ ددةل ال د تسدديطر ع د ازتن ددال ال غددويل وه د ال د توصددح الط ددر واألس دداليب ال د
يسددتطيع اددا األديددب أن ينقددن عددن طريد الك ددات وات ددن أ كدداره ودراءه كىل القددارل ع د أحسددن
وجد نكددنل والبالغددة هد ال د تقددتم لنددا مج ددة خددن القواعددت ال د ينبغد أن تراع د يف ن ددم الكددالمل
المي أيخم للنفوِل وال تسهن ع ية ازتنال
10
ال غوي يف صور خن التعبو الفنيح.ل
تعاريف الغربيني:

( )Laharbوخددن تعدداريف البالغيددني الغ دربينيل تعريددف زهددارب ( Labroyerدددا بقول د :
لالتعب ددو الن ددحيح ع ددن عاطف ددة ح د ل 11تعري ددف (زب ددرويو ال ددمي ي ددر" أهن ددا:ل قن ددة روحي ددة تولين ددا
السيطرة ع النفوِل .12وتعريف (جيند ل بالغدة أبهندا:ل دن تطبيد الكدالم املناسدب ل وصدوعل
13
أيضدا أبهندا:ل امل كدة يف أن
واحلاجة ع حاجة ( )Ginngالقارل أو الساخعل  .وعر ها الغربيدون ا
تعددرف كددن األسدداليب امل كنددة لتقنددع السدداخع يف أي خوصددوع خه ددا كددانل  14ل ك ددا عر وهددا أبهنددا:
لع ددم التعب ددول ونق ددت األس دداليبل 15ل والبالغ ددة عن ددت أرسد ددطو ك ددا ه د د عن ددت غ ددوه خ ددن القد ددتخاء
كشيشرونل تفرتض أربعة عناصر ه :

1
2

اإلبتاع واخل  :أي كبتاع احلججل واألدلة وال اهني...
التن يم :تن يم احلجج.

الفناحة (البيان) :أي طريقة عرصها بوصوح.16
3
خن ن ة النوت واحلركاتل وتعابو الوج ....
( )actionاألدال :أ" الفعن كخل.
4
واملقنود خن كن ذلك اإلقناع .وترتك ،البالغة عنتهم ع ثالثة خفاهيم ه :
( genres) 1ن رية األنواع األدبية
( style) ( 2خفهوم اإلنشاء(األس وب
( figures) ( 3خفهوم اجملاز أو (النور
كن البالغددة عنددتهم هد خ كددة رةل و ددن رةلوقنددة رةل وع ددم رة أخددر" .ولددو حاولنددا
املقارنددة بددني تعدداريفهم وتعدداريف البالغيددني العددرب القددتاخ واحملددتثنيل لوجددتًن أهنددا تتفد خددن حيددث
اعتبددار البالغددة ددن األسد وب ات يددن واملد ثر يف نفددس القددارلل خددع خعددىن خناسددب .وكن قارًنهددا خددع
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تعدداريف العددرب احملددتثني قددأتل وجددتًن يتثددر العددرب احملددتثني بتعدداريفهمل وقددت بددرز ذلددك خددن خددالل
اعتبارها ناا خن نون القولل وع ا ا خن ع وم التعبو.
تعاريف علوم البالغة:

ع وم البالغة ثالثة ه  :ع م البيان وع م البتيع وع م املعا ل ولكن خنهدا دروع ختعدتدةل
اخت ف يف خراجع البالغة وخنادرها خدن لحدث خدرل وسدتورد الباحثدة ي دا ي د تعداريف لع دوم
البالغة و روعها الرئيسية.
علم املعاين:
تعريفه( :هو ع دم يبحدث يف كيفيدة خطابقدة الكدالم ملقتضد احلدال .وهدو للتدال الطريد

ال جيب أن يس كها األديب ل وصول كىل همه الغاية .وهنا يتوجب ع األديب أن خياطب كدن
17
خقام مبا يفهمل وكإل صاع الغاية وذهب الفائتة).
أقسامه :يتألف علم املعاين من األقسام التالية:
 .1اإلنشدداء واخل د  :كن ات ددة اإلنشددائية ه د ات ددة ال د ز ينددح يهددا التكددميبل أخددا
ات ة اخل ية ه ات ة ال ينح يها التنتي والتكميب.
 .2اإلسدناد :ولهدو صدم ك دة أو خدا جيدري إراهدا كىل أخدر" ليفيدت أبن خفهدوم كحددتا ال
دنتال
وهو احملكوم ب اثب أو خنف خن خفهوم األخر"ل وهو احملكوم ع ي  .ويس احملكوم بد خس ا
كسنادا.18
واحملكوم ع ي
ا
خسنتا كلي ل ونس النسبة بينه ا ا
. 3اإلجياز واإلطناب واملساواةل كن كن املعا ال يع عنها لف اال يع عنها
إبحت" همه الطر الثالث :اإلجياز أو اإلطناب أواملساواة.
أ  :اإلجياز :هو يتدية املعىن املرادل أبقن عتد نكن خن األلفاس.
خساوًي ل عىنل دون زًيدة أو نقنان.
ب  :املساواة :ه أن يكون ال فظ
ا
ت  :اإلطناب :هو التعبو عن املعىن أبلفاس زائتة عن ل بقنت الفائتة.
 . 4الفنددن والوصددن :الوصددن هددو:ل أن يقنددت التشدريك بددني ات تددني يف احلكددم خددع وجددود جهددة
جاخعة بينه ال وخن همه احلالة ي ت للواو ليتل العطدف ع د التشدريك يف احلكدم اإلعدرايب.ل 19ل
أخا الفنن هو أن ز يقنت كشرا ات ة الثانية خدع ات دة األوىل يف حكدم اإلعدرابل لدملك يدتم
الفنن بينه ا.
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علم البديع:
تعريفهه ( :هدو ع دم يعدرف بد وجدوه لسددني الكدالم بعدت رعايدة خطابقتد ملقتضد احلددالل

ووصوح دزلت خل وها خن التعقيت املعنوي ) .20أخدا ل كذا انط قندا خدن الوةيفدة الد ي ديهدال ق ندا كن
البتيع هو أن يع ت األديب كىل التعبدو ع دا يف نفسد ل بطريقدة تفيدت خدن طاقدات األلفداس يف املعدىن
21
ويف النورة أو يف جرِ األصوات وكحياءاوا...ل
أقسامه:يتريلف ع م البتيع خن األقسام التالية:

أو ز البتيع ال ف (احملسنات ال ف ية) :وه احملسنات ال وتف كىل لسني ال فظ.
اثنياا :البتيع املعنوي (احملسنات املعنوية) :وه احملسنات ال وتف كىل لسني املعىنل وز بدت خدن
دوا ع د أيددتي
اإلشددارة كىل أن واصددع هددما الع ددم هددو عبددتهللا بددن املعتدد،ل وكن تشددعب هددما الع ددم كثد ا
البالغيددني الددمين جددادوا بعددتهل حددرل ب د األخددر عنددت أسدداخة بددن خنقددم يف عددام  584ه كىل خددائتني
22
دوًن بدتيعياا قدأتل 23وخدن أبدرز
لل ل ل بين دا كدان عندت ابدن املعتد ،انيدة عشدر ل ا
ومخسة وتسعني ا
أن دواع البددتيع املعنددوي :الطبددا ل واملقاب ددةل والتوريددةل وحسددن التع يددن ويتكيددت املددتح مبددا يشددب الددممل
ويتكيددت الددمم مبددا يشددب املددتحل وأس د وب احلكدديمل وخراعدداة الن ددول واإلرصددادل والعك دس والتبددتين
واملمهب الكالخ  .وخدن أبدرز أندواع البدتيع ال ف د  :اتنداِ والسدجعل والتندريعل ورد العجد ،ع د
النترل وازقتباِ والتض ني.
علم البيان:
تعريفه ههه :لقد ددت تعد ددتدت تعد دداريف البالغيد ددني لع د ددم البيد ددانل ولكنهد ددا ك هد ددا كان د د ختفقد ددة
مجيعا :لع م يعرف ب كيراد املعىن الواحت بطر تخت فة للً،يدة يف وصوح التزلدة
لملعىنل هوعنتهم ا
24
ع يد وللنقندانل ليحدرتز للوقدوف ع د ذلددكل عدن اخلطدري يف خطابقدة  .الكدالم لت دام املدراد.ل
للا أي لوًنا بتيعري خثن ( اتناِ الطبا  ...اخل).

أقسامه :يتريلف ع م البيان خن األقسام التالية:

 . 1التش ههبيه :لوه ددو التزل ددة ع د د خش دداركة أخ ددر ألخ ددر يف وجد د أو أكث ددر خ ددن

الوجددوهل أو يف خعددىن أو أكثددر خددن املعددا .أو هددو بعبددارة أخددر" بيددان أن شددياا أو أشددياء
شارك غوها يف صفة أو أكثر أبداة ه الكاف أو حنوهال خ فوةدة أو خقدترةل تقدرب
بني املشب واملشب ب يف وج الشب ل.25
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 . 2احلقيقههة جملازهها  :واحلقيقددة ه د (الك ددة املسددتع ة ي ددا تددتل ع ي د بنفسددها
دزلة ةاهرةل كاستع ال األست؛ يف اديكن امل نوصل  60وددا ثالثدة أندواع :احلقيقدة
ال غويدة واحلقيقددة العر يددة واحلقيقددة الشدرعية .أخددا اجملدداز هددو اسدتع ال ال فددظ مبعددىن غددو
املعىن األص المي وصع ل ل لعالقة قائ ة بينه ا خع قريندة خانعدة خدن اسدت تام املعدىن
األص  .ول نوعان :اجملاز العق واجملاز ال غوي.
 . 3االسههتعار  :وله د إدداز لغددوي عالقت د املشددااة بددني املعددىن احلقيق د واملعددىن
اجمل ددازي خ ددع قرين ددة خانع ددة ع ددن كرادة املع ددىن األص د  .ازس ددتعارة ا ددما املع ددىن ه د تش ددبي
تختنددرل ز يددمكر يد غددو أحددت الطددر ني املشددب أو املشددب بد قددأتل خ حوقاددا بقرينددة نددع
عن كرادة املعىن األص ل .26وأبرز أقساخها :ازستعارة املكنيدةل وازسدتعارة التندرحييةل
وزب ددت خ ددن اإلش ددارة كىل أن بع ددض البالغي ددني ك ددان ق ددت أدخ ددن ازس ددتعارة يف لب اجمل دداز
والبعض ا خر جع ها خنفردة.
 . 4الكنايههة :وه د تددر التن دريح بددمكر الش د ء كىل ذكددر خددا ي ،خ د ل لينتقددن خددن
املمكور كىل املرتو ل ك دا تقدول :دالن طويدن النجدادل لينتقدن كىل خدا هدو خ ،وخد وهدو
أي أن نست تم دملة األست ل تزلة ع احليوان ذات المي تتل ع ي وهو األست.
أهداف جملضع علوم البالغة:
لقددت تندداول العددرب البالغددة للبحددث والتراس ددة لسددببني :أحددت ا ددا :ف د لدل األخ ددر
وخنهجددا ل طبدداء ورجددال الفددر
دادا وتع ي ا ددا ل ددمين يريددتون اإلصددابة يف القددولل ور اددا
كان د لكرشد ا
ا
املمهبية ودعاة املماهب السياسية والمين يتنترون ل كالم أخام ات وع الكثوةل.27
وخددن ص صددارت لت ييدد ،جيددت الكددالم خددن ردي د ل وكةهددار خدواطن ات ددال يف األدبل وخددن
البالغيددني الددمين ثدوا يف هددما الع ددم يتديددة دددما الغددرض ابددن طباطبددا الددمي ألددف كتدداب عيددار الشددعر
و ث ي صناعة الشعر واملي،ان المي بد تقداِ بالغتد ل وقتاخدة بدن جعفدر الدمي ألدف كتداب نقدت
الشعر.
اثنيهمهها نيههي :بعددت ندد،ول القددردن الكددر ببالغتد الد اددرت العقددولل بددتأ العددرب بتراسددة
أسرار همه البالغةل مبا يها خن براعة يف الرتكيدب والتندويرل وسدالخة يف األلفداس وعموبدة وسدهولة
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وج،الةل لي هنوا ع د كعجداز القدردن الكدر وليستوصدحوا أحكاخد ل ويتفه دوا خعانيد  .وخدن الكتدب
ال د ألف د يف البالغددة يتدي ددة دددما الغددرض :كعجدداز الق ددردن ل بدداقال ل والنك د يف كعجدداز الق ددردن
ل رخا ل ودزئن اإلعجاز ل جرجا .
مؤسسني علم البالغة:
لقدت ددث يف البالغدة العربيددة الكثدو خددن التراسددني العدرب خددنهم اتداحظ يف كتابد  :البيددان
والتبينيل وقتاخة بن جعفر يف :نقت الشعرل لكن خا كتبوه يها يكن :غو دراء وكشارات يرتقوا
اددا كىل أن تكددون ناددا قائ ا ددا بمات د و د أسددس وقواعددت عددتدة يسددو ع د هددتيها األدلءل وتقدداِ
مبقاييسها نية أدام وسر مجالد  .والدمي صداغها نادا لد قواعدته وخبادئد هدو عبدت القداهر اترجدا ل
وقددت اعددرتف لد أكثددر الع دداء وخددنهم حيددىي بددن دد،ة احلسدديا(حيىي بددن د،ة احلسدديىن الي ددىن احلددوث
خولته مبتينة حوث خن بالد حاشت يف سنة  1107سبع وخائة والف وأخم عدن القاصد عبدت هللا
الروس مبتينة شهارة) 28صاحب كتاب :الطراز يف ع وم حقائ اإلعجاز ل حيث جاء يف خقتخة
كتاب أسرار البالغة لناشر الكتاب (ع ت رشيت رصدا) عدن رأي احلسديا يف ذلدك :لوقدت جداء يف
الة كتاب هما وهو خن أحسن خا كتب يف البالغة بعت عبت القاهر (والرأي لناشدر الكتداب ع دت
رشيت رصدا) خدا نند  :لأول خدن أسدس يف هدما الفدن قواعدته وأوصدح براهيند ل وأةهدر وائدته ورتدب
أ انين ل الشيخ العدا النحريدر ع دم احملققدني عبدت القداهر اترجدا ل قدت دك قيدت الغرائدب للتق يدت
وهدو خدن سدور املشدكالت للتسدوير املشديتل و دتح أزاهدره خدن أك اخهدال و تد أزراره بعدت اسددتغالها
واستبهاخها جد،اه هللا عدن اإلسدالم أ ضدن اتد،اءل وجعدن ننديب خدن ثوابد أو در الننديب واألجد،اءل
ول خن املندنفات يد كتدالن أحدت ا لقبد بدتزئن اإلعجدازل وا خدر لقبد أبسدرار البالغدةل 29وقدت
أيضا وليت ع ت خراد يف كتاب ن رية الن م حيث قال:ل كن عبت القاهر قدت وصدع ن ريدة
أكت ذلك ا
البيددان ألول خددرة يف ريددخ البدداحثنيل . 30ولكددن عبددت القدداهر يقسددم هددما الع ددم ويبوب د وين د ل
وخن قام بدملك هدو السدكاك يف كتابد  :خفتداح الع دوم بعدت أن أخدم ت دك الع دوم ع دن سدبق خدن
البالغينيل ولملك ةن بعضهم أن هو خ سس هما الع م.
ويشددت ن هددما البحددث ع د أربعددة أحاديددث أخددمت خددن صددحيح خس د م لسددنن ترخددمي ل
سنن أبودادد ل سنن ابن خاجة.
 .1عددن أسدداخة بددن زيددت 31أن النددص صد هللا ع يد و سد م قددال ( ز يددرث املسد م الكددا ر وز
32
يرث الكا ر املس م
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التحليل البالغي:

اخلد ( الندص صد هللا ع يد و سد م قدال) يف هدمه ات دة اخلد اإلبتدتال  .زن

33
امل اطب خال المهن عن احلكم المي الق الي .
 اإلنشاء ( ز يرث املس م الكا ر وز يرث الكا ر املس م ) يف هاتني ات تني اإلنشاء
34
الط ص .ألن اإلنشاءالط ص هو المي يستتع خط ول غو حاصن وق الط ب .
املساواة ( ز يرث املسد م الكدا ر وز يدرث الكدا ر املسد م ) يف هدمه ات دن املسداواة

35
وهو ان يكون ال فظ خساوًي ل عا يث ز ي،يت ع ي وز ينقص عن .
الوصددن ( ز يددرث املس د م الكددا ر) و(وز يددرث الك دا ر املس د م ) بددني هدداتني ات تددني

36
الوصن  .زن الوصن عطف بعض ات ن ع بعض.
 املقاب ة ( ز يرث املس م الكدا ر وز يدرث الكدا ر املسد م ) بدني هداتني ات تدني املقاب دة
37
وه ان يوت مبعنيني ختوا قني او خعان ختوا قة ص يوت مبا يقابن ذالك .
 . 2عددن ع ددرو بددن خارجددة 38أن النددص صد هللا ع يد و سد م خطددب ع د ًنقتد وأًن لد جراهنددا
وه تقنع جبروا وأن لعااا يسين بدني كتفد سد عت يقدول كن هللا أعطد كدن ذي حد حقد وز
وصية لوراث والولت ل فراش ول عاهر احلجر وخن أدع كىل غو أبي أو انت كىل خواليد رغبدة عدنهم
ع ي لعنة هللا ز يقبن خن صر ا وز عتز.

39

التحليل البالغي:




اخل

(يقول) يف همه ات ة اخل اإلبتتال.

(كن هللا أعط كن ذي ح حق ) يف همه ات دة اخلد الط دص .وهدو ان كدان
اخل
40
امل اطب خرتددا ي طالبا ل حسن تقويت مبوكت.
الوصددن (كن هللا أعط د كددن ذي ح د حق د ) و(وز وصددية لددوراث) و(والولددت ل ف دراش)
و(ول عاهر احلجر) بني همه ات ن الوصن.



ات ع خع التقسيم (وخن أدع كىل غو أبي أو انت كىل خوالي رغبة عنهم ع ي لعنة
41
هللا) يف همه ات ة ات ع خع التقسيم وهو مجع ختعتد ل حكم ص تقس .



(ز يقبن خن صر ا ) ل( وز عتز) بني هاتني ات تني الوصن.

الوصن
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اإلجيدداز (وخددن أدع د كىل غددو أبي د أو انت د كىل خوالي د رغبددة عددنهم) يف هددمه ات ددة
42
اإلجياز .هو اداء املقنود لقن خن عبارة املتعارف .
عن املقتام 43قال قال رسول هللا ص هللا ع ي و س م ل خن تدر كدال د يل ل ورمبدا قدال ل
كىل هللا وكىل رسد دول ل وخ ددن ت ددر خ دداز ورثتد د وأًن وارث خ ددن ز وارث لد د أعق ددن لد د وأرثد د
44
واخلال وارث خن ز وارث ل يعقن عن ويرث .

التحليل البالغي :




اخل

(قال رسول هللا ص هللا ع ي و س م) يف همه ات ة اخل اإلبتتال.

اإلنشدداء (خددن تددر كددال) و(وخددن تددر خدداز) و(ز وارث ل د ) يف هددمه ات ددن اإلنشدداء
الط ص.



الوصن ( كىل هللا ) و( وكىل رسول ) بني هاتني ات تني الوصن.



التك درار (خ ددن ز وارث ل د ) ه ددمه ازلف دداس خك ددرر يف ه ددما احل ددتيث  .زن التك درار ه ددو
45
تكرار ال فظ ختع ق ا بغو خا تع ب .



املساواة (وخن تر خاز ورثت وأًن وارث خن ز وارث ل أعقن ل وأرث واخلال وارث
خن ز وارث ل يعقن عن ويرث ) يف همه ات ة املساواة .

اإلطن دداب( .وأًن وارث خ ددن ز وارث ل د أعق ددن ل د وأرث د واخل ددال وارث خ ددن ز وارث ل د

يعقن عن
46
ويرث ) يف همه ات ة اإلطناب.
الوصن (خن تدر خداز ورثتد ) و( وأًن وارث خدن ز وارث لد أعقدن لد ) و( وأرثد )

و( واخلال وارث خن ز وارث ل يعقن عن ويرث ) بني همه ات ن الوصن.
 . 4عن أىب هريرة ل قال  :جاء رجن كىل النص ص هللا ع ي وس م قال ً :ي رسدول هللا
! نب ددىن  .خددا حد الندداِ خددىن سددن النددحبة ف قددال ل نعددم  .وأبيددك ! لتنبددرين  .أخددك ل قددال  :ص
خددن ف قددال ل ص أخددك ل قددال  :ص خددن ف قددال ل ص أخددك ل قددال  :ص خددن ف قددال لص أبددو ل قددال :
نب ددىن ًي رسددول هللا عددن خدداىل كيددف أتنددت يد ف قددال ل نعددم  .وهللا ! لتنبددرين  .أن تنددت وأن د
صددحيح شددحيح ل يتخددن العدديل وردداف الفقددر  .وز هددن حددر كذا ب غ د نفسددك ههنددا ل ق د :
47
خاىل لفالن ل وخاىل لفالن  .وهو دم ل وكن كره .
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التحليل البالغي :


اخل

(نعم) يف همه ات ة اخل اإلبتتال.



التكرار (أخك) همه ات ة خكررة يف هما احلتيث.



اتناِ (صحيح) و( شحيح) يف همين الك تني اتناِ غو التام .و هو خا اخت ف
ي ال ف ان يف واحت أو اكثر يف اربعة اشياء لنوع احلروف لعتدها لهيريوا وترتيبها.48



الوص (أن تنت ) و( وأن صحيح شحيح ) و( يتخن العيل) و( وراف الفقر) بني
همه ات ن الوصن .



األنشاء



التكرار (ص أخك) و(ص خن ف)و (خاىل لفالن) همه ات ن خكرر يف هما احلتيث.



اخلامتة

( وهللا ! لتنبرين ) يف همه ات ة األنشاء غو الط ص .

األنشاء

(وز هن حر كذا ب غ نفسك ههنا ) يف همه ات ة األنشاء الط ص.

اإلطناب

( يف هما احلتيث اإلطناب ل خن اول أل دخره).

:

قد ددت ذكد ددر يف هد ددما البحد ددث احملاسد ددن البالغيد ددة واألدبيد ددة يف األحاديد ددث كتد ددب األربعد ددة (
النحيح املس م ل سنن أبو دادد ل سنن ترخمي وسنن أبن خاجة ) نا ي كتاب الفرئض ل لكن
أن خا بيند خدن احلكدم ليسد لالشديجل األخدو ألن حك د تعداىل يف ا عالد وكالخد ندا زهنايدة ددا
حيث يقول هللا ع ،وجدن يف سدورة الكهدف أ يدة رقدم ‘‘ 116قُدن لَدو َكدا َن البحدر اخ َدتادا لا َكا ا
دات
َ ُ ا َ
ا
ا
ات َرا*يب َولَدو اج دنَدا مبااثاد ا َخ َدت ادا ’’ او ك دا قدال هللا تعدال يف خقدام
َرا*يب لَنَف َت البَحُر قَدب َن أَن تَدند َف َت َك َ ُ
أخر.
وكنطالقا خن قول الرسدول صد هللا ع يد وسد م ( اوتيد جواخدع الك دم )49وكوند أ ندح
العددرب كالخ د عبددارة خددن أد املعددا وأ نددح املبددا ل لددما ق د إب سددت را الفنددون البالغيددة يف
أحاديث النبوية ل وبعت كك ال لرسال تت ص نتائجها يف خاي د
 :1كن كالم الرسول ص هللا ع ي وس م ر ع يد ز سداحن لد لكندا بدمل جهدتي
بقتر خستطاع وأشرط كل أبرز الفنون البالغية يف أحاديدث الرسدول صد هللا ع يد وسد م املوجدودة
يف الكتب األربعة وليس كتاب الفرائض خوجود صراحتا يف النحيح الب اري وسنن نسائ .
عر املنط ح البالغ أوز ص كالم الرسول ص هللا ع ي وسد م ص شدرح املعدا
* :2
املقنود وادتف البالغ ي واست ت التعريف خن أخهات الكتب البالغية واملنادر األساسية .
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 :3حاول كست را خع م األوج البالغية املوجودة يف حتيث واحت .
لكن راو وأع ال وختخات الع ية.
 :4ذكرت السوة الماتية *
 :5ي هددر خددن تعريددف كصددطالحات البالغ د غرص د و ائتت د ألنددا لس د ذكددرت ائددتة
وغرض كصطالحات البالغ ألن التكرار شنيع .
هددما وع د كددن لح ددث ان يقددوم و ددتخ السددنة النبوي ددة سددائال امل ددول ع،وجددن ان جيع ددن
جهددتي هددما سددببا لنجدداو يف الددتارين وص د هللا ع ي د وس د م ع د خددو خ ق د ع ددت وع د دل د
وأصحاب أجم.
اهلوامش:
 1د /بتوي طبانة  ,ع م البيان  ,الطبعة الثانية  1967م .ص 7
 2ديوان البحرتي ص 212
 3املرجع الساب ص 292
 4عبت القاهر اترجا  ,أسرار البالغة خنتر ساب ص 9
 .5األعالم خلو التين ال،رك  7/ص . 382/
 6شوق صيف  ,البالغة تطور ريخ خرجع ساب ص 20
 7السكاك  ,خفتاح الع وم الطبعة ازوىل طبعة دار الكتب العالية بووت عام  1403م ص 15
 8عر ان خطرج اتاخع لفنون ال غة العربية والعروض الطبعة ازوىل خ سسة الكتب الثقا ية يروت
 1987 1407م ص 24 23
 9عتًنن ذرين ال غة والبالغة ط أوىل خ سسة الكتب الثقا ية  1983م ص 15
 10املرجع الساب .
 11خهتي صاحل الساخرائ يتثو الفكر التيا يف البالغة العربية خرجع ساب ص .292
 12املرجع الساب ص 292
 13د /بتوي طبانةل ع م البيان خرجع ساب ص 9
 14املرجع الساب ص 9
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 16ملرجع الساب ص 13 12
 17عر ان خطرج اتاخع لفنون ال غة العربية والعروض خرجع ساب ص 27
 18خ،يت ك اعين نعيم ع م املعا  1982 1981م جاخعة دخش ص 2
 19املرجع الساب ص 46
 20عر ان خطرج اتاخع لفنون ال غة العربية والعروض خرجع ساب ص 175
 21ع ت ع س طا البالغة العربية يف نوهنا  1979م  1980 1980جاخعة دخش ص 21
 22خنو س طان  ,البتيع يتصين ولتيت  1986طبعة خنشرية املعارف لإلسكنترية ص 14
 23ابن املعت , ،البتيع شرح وتع ي عبت املنعم خفاج  1945م ص 18
 24السكاك  ,خفتاح الع وم القاهرة  1937م ص 77
 25غازي ميوت  ,ع م أساليب البيان الطبعة األوىل  1983م .دار األصالة بووت ص 94
 26خفتاح الع وم خرجع ساب ص 358
 27ع ات بالط أبو الفتوح التونس األصول احلتيثة لتتريس ال غة العربية والرتبية التينية الطبعة
الثانية د.ت.ط دار هنضة خنر ل طبع والنشر الفجالة القاهرة ص 290
 .28الطالع مبحاسن خن بعت القرن ال  3 /ص.96 /
 29عبت القاهر اترجا أسرار البالغة  1978 1398م .دار املعر ة بووت (ط).
 30وليت خراد ن رية الن م وقي تها العالية يف التراسات ال غوية عنت عبت القاهر اترجا الطبعة
ازوىل  1403ه  1983م دار الفكر ص 55
 .31أساخة بن زيت بن حارثةل خن كنانة عوفل أبو ع ت :صحايب ج ين .ولت مبكة  .وتويف يف سنة
54ه ( .ازعالم  ,1ص )43
 . 32اتاخع النحيح املس م بتون طل ت لخكتبة ر انية اردو لزار زهور لكستان رقم احلتيث
ل.4140
 .33ع ت بن عبت الر ن لخقيت الت يص املفتاح ص 16ل ألناشرلخكتبة حنفية شارع كانس قريب
خسجت نور كويتة لكستان .وان ر ......:اإليضاح يف ع وم البالغة  1/ص , 6 /وجوا هر
البالغة ل  1/ص,57/و اإليضاح يف ع وم البالغة ل ق،ويال  1/ص  23/دار احياء الع وم
لبووتل و البالغة العربية أسسهاوع وخها و نوهنا ,د,ط,تل  1/ص133 /ل و خوج،ة البالغة
ل جرجا ل  1/ص.14/
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 .34اخلطيب القمويىنل اإليضاح يف ع وم البالغة ص 95ل ألناشردار الكتاب العرىب بووت لبنانل
الطبعة األوىل ل1425ه وان ر ......جواهرالبالغة  1/ص 70 /املطبع املكتبة عنريةل
البالغةالعربية أسسهاوع وخها و نوهنا  1/ص195 /ل و اإليضاح يف ع وم البالغة ل ق،ويا
 1/ص.130 /
 .35اإليضاح يف ع وم البالغة ص  .126وان ر  ......نقت الشعر لقتاخة بن جعفر 1/
ص27/ل وخ،انة األرب وغاية األرب لتق التين احل وي اإلزراري  2/ص 491 /خكتبة
هالل بووتل و لرير التحبو يف صناعة الشعر والنثر  1/ص30/ل و دزئن اإلعجاز 1/
ص331/ل و دارالكتاب العريب بووت لالع تة يف عاسن الشعر وارابة  1/ص.82/
 .36ع ت بن عبت الر ن لخقيت الت يص املفتاح ص 77ل ألناشرلخكتبة حنفية شارع كانس قريب
1
خسجت نور كويتة لكستان .وان ر  ......:البيان والتبيني أليب عث ان ع ر بن ر
ص 61ألناشر دار صعب بووتل و ريخ النقت األديب عنت العرب إلحسان عباِ  1ص
 237ألناشردار الثقا ة بووتل و وكتاب النناعتني ألبو هالل العسكري  1ص132ل
 1ص28ل وهناية األرب يف نون األدب ل نويري  2ص 267ل
وخوج،ة البالغة ل جرجا
و اإليضاح يف ع وم البالغة  1ص  49و  1ص145ل و ودزئن كعجاز  1ص361
 174 1ل وجواهر البالغة يف املعا والبيان والبتيع  1ص181ل  1ص . 179
 .5خقيت الت يص املفتاح املفتاح ص  141وان ر  .......اإل يضاح يف ع وم البالغة 1/
ص4/ل و البالغةالعربية أسسهاوع وخها و نوهنا  1/ص290 /لو البالغة العاملية يف دية
املتاينة  1/ص68/ل وتنبي الغا ني وارشاد اتاه ني ألبو احلسن النفاقس  1/ص.45 /
 .37جواهر البالغة ص  . 304وان ر .........جالل التين الق،ويا لاإليضاح يف ع وم الالغة
ص 111 /ل322ل طبع الرابع  1998دار احياءالع وم بووتل و عالء ا اعين احل ،اويل
األخثال العربية واألخثال العاخية وخقارنة دزليةل  1/ص121/ل وابن رشي القووا ل الع تة يف
عاسن الشعر ود داب  1/ص114/لو ايب الفتح املوص ل املثن السائر يف ادب الكاتب
والشاعر  2/ص 265/املكتبة العنرية بووت لبنان لو ابن وكيع التيا لاملننف ل سار
واملسرو خن  1/ص 14/لو احسان عباِ ل ريخ ازدب األنتلس  1/ص157 /
الطبعة اول دار الثقا ة بووت لو خ،انة األدب وغاية األرب  1/ص132/ل وابن سنان
اخلفاج ل سر الفناحة  1/ص69/ل وا ت بن ع الق قشنتيل صبح األعش يف صناعة
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اإلنشاء  1/ص 191 /الطبعة اول دار الفكر بووتل وابو هالل العسكريل كتاب النناعتني
 1/ص102/ل وامل فر بن الفضنل نضرة األغريض يف ننرة القريض  1/ص.22 /
 .38ع رو بن خارجة بن املنتف األستي ح يف أيب سفيان بن حرب .سكن الشام.وان ر ...ابن
عبت ال ل اإلستيعاب يف خعر ة األصحاب بتون الطبع والتاريخ .
 .39اتاخع النحيح وهو سنن ترخم"لرقم احلتيث .2121
 .40الت يص املفتاح ص .160وان ر ....:اإليضاح يف ع وم البالغة  1/ص6 /ل و جوا هر
البالغة ل  1/ص57/ل و اإليضاح يف ع وم البالغة ل ق،ويال  1/ص  23/دار احياء الع وم
لبووت ل و البالغة العربية أسسهاوع وخها و نوهنا ل  1/ص133 /ل و خوج،ة البالغة
ل جرجا ل  1/ص.14/
 .41الت يص املفتاح ص 143

.42

. 43
.44
.45

الت يص املفتاح ص .91وان ر....اإليضاح يف ع وم البالغة ل ق،ويا  1/ص 170 /دار
احياء الع وم بووتل واإليضاح يف ع وم البالغة  1/ص60/ل وو ابو حيان توحيتيل
البنائر وال،خائر  1/ص31 /ل و اتاحظل الرسائن  1/ص 285/و ابن عبت رب
األنتلس ل العقت الفريت  1/ص174/ل الع تة يف عاسن الشعر واداب  1/ص82/ل و املثن
السائرد إلبن ألثو  1/ص 199/املكتبة العنريةل وستا ن ها مين د النقت األديب وختارس
احلتيثة  2/ص 274/الطبعة األول دار الثقا ة دبووتل ولرير التحرير يف صناعة الشعر والنثر
 1/ص 97ل و خ،انة األدب وغاية األرب  2/ص 274/الطبعة األولل وابو هالل
العسكري لديوان املعا  1/ص187/ل وابن سنان اخلفاج ل سر الفناحة  1/ص76/ل
و ا ت بن ع الق قشنتيل صبح األعش يف صناعة اإلنشاء  2/ص /362 /دار الفكرل
وابو هالل العسكري كتاب النناعتني  1ص.53/
املقتام بن خعتيكرب بن ع رو بن ي،يت بن خعتيكرب بن سيارل أبو كرمية الكنت" :صحايب تويف
يف سنة  87ه.
سنن اىب داو‘د د رقم احلتيث .2899
دامش ل السيت أ ت بك ختير ختارِ اد األول  :جواهر البالغة يف املعا والبيان والبتيع د
وول العهت بش ا مبنر .جوا هر البالغة ص 69ل و اإليضاح يف ع وم البالغةل  1/ص/
*
60ل و اإليضاح يف ع وم البالغة ل ق،ويال  1/ص 175 /ل واتاحظل احليوان  1/ص/
2ل و خ،انة األرب وغاية األرب لتق التين احل وي اإلزراري  1/ص 361 /لخكتبة ادالل

اإليضاح ( 32يونيو )2016

.46
.47
.48

.49

احملاسن البالغية واألدبية يف األحاديث النبوية يف كتاب الفراض

244

بووتل و ابن ابجل األصبعل لرير التحرير يف صناعة الشعر والنثر  1/ص74 /ل و ابن رشي
القووا ل الع تة يف عاسن الشعر واداب  1/ص.134/
رقم احلتيث  141خكرر خع رقم احلتيث  . 2899رقم احلتيث  142خكرر خع رقم
احلتيث. 2899
سنن ابن خاجة رقم احلتيث.2706
السيت املرحوم ا ت ادامش جواهر البالغة يف املعا والبيان والبتيعل الطبعة الثانية ألناشردار
احياء الرتاث العريب بووت لبنان ص 398ل وان ر  ......اإليضاح يف ع وم البالغة  1/ص/
121ل و اجتاهات الشعر العريب املعاصر  1/ص 25/طبعة الكوي ل و خ،انة األرب وغاية
األرب لتق التين احل وي اإلزراري  1/ص 71/املكتبة ادالل بووتل و زهر األكم يف
األخثال واحلكم ل ألاليوس  1/ص238/ل وهناية األرب يف نون األدب أل النوئري 2/
ص310./
ابن حجر العسقال ل تح الباري شرح صحيح الب اريل دار املعر ة ل طباعة والنشر بووت -
لبنان الطبعة الثانية .

