
 
 

 نظرية بالغة الحديث النبوي الشريف 
 حقائق وشبهات

 القسم األول()
 .د. عيد بلبعأ

 
الحديث النبوي الشريف خطاب تعليمي بما تتضممن  الاايمة التعليميمة 

ألن همه  الاايمات تنمدرم عميعهما  ؛من تحقق الاايمات التشمريعية والتبيينيمة
بمين همه  الاايمات وإن عمع الحمديث النبموي الشمريف  ،في الااية التعليمية

إلم  عانمب خصوصمية  ،ععل ل  خصوصية بين أنموا  الخطماب المختل مة
ا  ا خالصمما ا بشممريا وهممه  الخصوصممية تتطلممب ر يممة فممي  ،كونمم  لمميا خطابمما

ألن  ؛التنظير البالغي تراعيها وتتناسب معها وتكشف عن سماتها ال ريمد 
ر إغ ال هه  الخصوصية من شأن  أن ينطوي عل  بعض الشمبهات أو يييم

 .بعض الشبهات
والشبهة مااير  للحقائق العلية تنم عن ر ية غائمة يختلط فيها الحق 

أو بتمممأيير التبممماا  ،بتمممأيير غيممماب الحقيقمممة ،بالباطمممل والصمممواب بالخطمممأ
أو بتمممأيير ارضمممطراب ارسمممتنتاعي بمممين المقمممدمات  ،الصمممواب بالخطمممأ

لحمديث وتتشعب الشبهات التي ظهمرت فمي الدراسمات البالغيمة ل ،والنتائج
النبمموي الشممريف بممين شممبهات ميممار  عممادت فممي بعممض الدراسممات التممي 

وشمبهات ميمار  علم  مسمتو   ،تعرضت لبالغة الحمديث النبموي الشمريف
ا إلمم  وصممف هممه  األخيممر  بالشممبهة هممو  ،التنظيممر وإن الممهي يممدفعنا دفعمما

فربما عادت هه   ،تأييرها السلبي ال علي في الواقع ال علي للدرا البالغي
ات فممي المسممكوت عنمم  غيممر المصممرع بمم  عنممد بعممض البمماحيين فممي الشممبه

البالغممة، فممدفعتهم هممه  الشممبهات إلمم  انحعممام عممن تنمماول الحممديث النبمموي 
لتظممل هممه  الشممبهات منطويمة فممي المسممكوت عنمم  علمم   ،بالبحمث والممدرا

ا  ا قويا ومن هنا تمأتي  ،مستو  البحث البالغي وإن كان تأييرها السلبي باديا
ف ممي عرضممها وت نيممدها إقممرار  ،ييممة لعممرض هممه  الشممبهاتالضممرور  البح

لحقممائق تتعلممق بضممرور  معرفيممة للبحممث البالغممي فممي الحممديث النبمموي 
ليمممأتي عمممرض همممه  الحقمممائق بميابمممة المممدعو  لتواصمممل البحمممث  ،الشمممريف
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 .البالغي في الحديث الشريف
 

يمممر  طبيعيممة  هممل عممادت بالغممة الرسممول 
 لم  بالغتم  وهل ممن الصمواب أن ننظمر إ ،للتعلم

عل  أن  أديب موهوب حصَّل األدوات التمي أنممت 
ووقممممف علمممم  أسممممباب البالغمممممة  ،هممممه  الموهبممممة

وال صممممماحة بتمممممأييرات البيئمممممة والتربيمممممة والنشمممممأ  
وما إل  هلك ؟ هه  القضية يروق لبعض  ،والنسب

الباحيين في بالغة الحديث النبموي أن يسمتهلوا بهما 
علم  المرغم ممن يقيننما اليابمت  ،مسملكوإننا نحسن الظن بهها ال ،مصن اتهم

ليا بوص    ،بأن  يحتام إل  مراععة ومزيد من التأمل والتدبر والمناقشة
ا و ولعلم  األهمم و ألنم  قمد يم د  إلم  إهكماد شمبهة  ،شبهة فقمط ولكمن أيضما
طالما عدَّ بعمض المستشمرقين فمي محاولمة إيباتهما وععلهما مقدممة  ،خطير 

غرضهم الهي يرمون إلي  وهو أن شمخ  يخلصون منها إل  نتائج تخدم 
وممن  ،محمد اننسان يمتلك القدر  اللاوية ال ائقة التي أهلت  لتأليف القرآن

يممم فنننمما هنمما ننظممر إلمم  هممه  القضممية بمنظممور أشمممل يضممع فممي حسمماب  
تداخالت السياقات المختل ة في العلوم انسمالمية ومما يتعلمق بهما ممن آراد 

كييراا عن آراد المتصدين للحديث عمن   ر تنأ (1)استشراقية أو استارابية
 .عل  الرغم من يقيننا باختالف المنطلقات بين ال ريقين بالغة الرسول 

 ِلتُقمميم دلمميالا  فهممه  ااراد التممي عممدَّت فممي إيبممات القممدر  اللاويممة لمحمممد 
ا علمم  أن فصمماحت  وبالغتمم   ا تاريخيمما وليممد  البيئممة والنسممب والقممدر   عقليمما

البشممرية ر تختلممف عممن تلممك ااراد التممي عممدَّ المستشممرقون فممي الشخصممية 
ا علم  أن القمرآن ممن كمالم محممد  محاولة إيباتهما ليُقيمموا دلميالا  ولميا  عقليما

ا  ا إلهيمما فقممد ههممب فريممق مممن المستشممرقين إلمم  القممول الصممري  ببشممرية  ،وحيمما
ا مباشراا وأن محمداا  ق آخر وههب فري ،(2)هو مصنف القرآن  القرآن اتهاما

" من المعترف ب  أن لاة  ،إل  تاليف هها ارتهام بنيبات الت وق في ال صاحة

                                                
منشورات  1ط  ،أو حل اللاز المقدا ،الشخصية المحمدية :راعع عل  سبيل الميال معروف الرصافي (1)  

 .م 2002ألمانيا  ،العمل

نظرات )النبأ العظيم  :د. محمد عبد هللا دراز ،244   4  المعارف انسالمية عو يراعع في هلك دائر (2)
د. محمد محمد أبو  ،وما بعدها 21م   1985قطر  ،ط دار إحياد التراث انسالمي (،عديد  في القرآن

 .93م   2002القاهر   ،دار النشر للعامعات 1ط  ،القرآن الكريم من المنظور ارستشراقي :ليلة

الشممممممبهة األولمممممم : 
القممممول بممممأن البالغممممة 
النبويمممممممممممممة وليمممممممممممممد  
 مو  الموهبممممممممة والتعلمممممممم
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وقد استند محمد إل  إععاز الكتماب  ،محمد قد بلات الااية في الروعة والنقاد
 .(1)وأعلن تحدي  ألعظم الرعال وأكيرهم فصاحة " ،نيبات حقيقة بعيت 

اربين فنننا نعد في وإها كان لنا أن نصنف معروف الرصافي في المست
كالم  عن معارضة القرآن وتقليد  من قِبمل بعمض ممن حماولوا هلمك مما ي يمد 

.. ولو ." :، يقول هه  ااراد التي تيبت الت رد والخصوصية لشخ  محمد 
ا  ألن الهي يعارض القمرآن يعمب قبمل  ؛أن أحدهم قصد هلك لما كان إر مالوبا

وها هكمماد كهكائمم  وخيممال  ،مممدكممل شمميد أن يكممون ها روحانيممة كروحانيممة مح
وعلممم بأخبممار الماضممين مممن األمممم وأنبيممائهم  ،كخيالمم  ومعرفممة بمماف كمعرفتمم 

ولمم يكمن  ،ويعب بعد هها كلم  أن يكمون ها عارضمة كعارضمة محممد ،كعلم 
فال يسمتطيع أن يعمارض القمرآن ويمأتي ميلم   ،فيهم من هو كهلك سو  محمد

لقممرآن مممما لممم تأل مم  العممرب ولممم زد علمم  هلممك أن أسمملوب ا ،إر محمممد ن سمم 
ور يخ مي سمير الرصمافي هنما فمي المسمار  ،(2)تعرف  بل هو أول من ابتدع "

ن سمم  الممهي يحاولمم  المستشممرقون مممن إيبممات القممدر  والممهكاد والمعرفممة وقممو  
ور يخ ي أن هه  الص ات كلها ص ات بشرية تتوز  بين الموهبة  ،العارضة

 .ال طرية والعوامل المكتسبة
ها ممما انتقلنمما إلمم  النظممر فممي الدراسممات التممي عنيممت بالبالغممة النبويممة فممن

ا  ا بالامما وَعممدَّتف فممي محمماورت إيبممات  ،نعممدها قممد أولممت فكممر  الموهبممة اهتماممما
فمنهم  ،ألسباب الت وق اللاوي والبراعة في ال ن القولي  تحصيل رسول هللا

ممن تمردد بمين وممنهم  ،من أرعع األمر إل  همه  المكتسمبات البشمرية خالصمة
ا إل  إيبات هه  المكتسبات البشمرية ،انشار  إل  األمرين وههمب  ،فههب حينا

ا آخر إل  إرعا  األمر كل  للنبو  وعل  الرغم من أن المحاولة المبكمر   ،حينا
ا فننهما قمد حملمت فمي   لمصط  صادق الرافعمي قمد عمعمت بمين األممرين معما

فهمو  ،همه  المكتسمبات البشمرية طيها بهور هها المنزلق إل  انعالد من شمأن
" ور نعلمم أن  : الهي يقرر في حديي  عن السبب األول من أسباب فصاحت 

ا" هه  ال صاحة قد كانت ل   ا من هللا وتوقي ا يم يمضم  الرافعمي  ،(3)إر توفيقا
" وميمل همها  :بقولم  يم كداا عل  ن ي القدر  البشرية ومكتسبات العقل البشر

أو رواية عن أحياد العرب  ،العرب إر عن تعليم أو تلقينر يكون لرعل من 

                                                
 .47   2القاهر  عو  ،دار المعارف ،المستشرقون :نعيب العقيقي (1)

 .505 ،504الشخصية المحمدية    :معروف الرصافي (2)
 .283القاهر  د. ت    ،إععاز القرآن والبالغة النبوية :صادق الرافعي  مصط  (3)
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ا بعد حي ا  ،ويتتبمع منماطقهم ،حت  ي لمي لاماتهم ،بعد قبيل وقبيالا  ،حيا مسمت رغا
ور تهيمأ  ،لم يتهيأ ل  شيد مما وصم نا وقد علمنا أن   ،في هلك متوفراا علي 

ا لميا بمالظن ا  ،ألحد  من سمائر قومم  علم  هلمك الوعم  علمما ر مسماغة  ويقينما
وكان مصداق  من أحموال  ،إه ترادفت ب  طرق األخبار المتواتر  ،للشبهة في 

ممن هلمك قمد كمان  فليا إر أن يكون ما ُخ  بم  النبمي  ،..،.العرب أن سهم
ا من هللا ا وإلهاما فيم   ور نقِض  ،مما ر نن ه في أسباب  ،أو ما هه  سبيل  ،توفيقا

حتم  ر يعيما بقموم إن  ،كييمر  مما لمم يكمن يعلمم فقد علَّم  هللا من أشياد ،بالظن
لتكمون  ؛ور يكون فمي كمل قبيمل إر ممنهم ،ور يُحصر إن سألو  ،وردوا علي 

وليعلم أن هلك ل  خاصة من  ،والبرهان عل  رسالت  أوض  ،الحعة ب  أظهر
كمما ي مي بهمم فمي خصمال  ،فهو ي ي بهم في هه  الخصلة البينمة ،دون العرب

  .(1)أخر  كريمة"
يم يعود الرافعي في بيان السبب ااخر و وقمد أولم  النشمأ  اللاويمة قمدراا 

" قمد كمان فمي اللامة القرشمية التمي همي   من ارهتمام و فيههب إل  أنم  هائالا 
وكمان  ،ور يُنمافا فيهما ،بالمنزلمة التمي ر يمدافع عليهما ،أفص  اللاات وألينهما

ال طمر  واسمتمرارها وتمكنهما وإنمما فضملهم بقمو   ،من هلك في أقص  النهاية
واسمتقامة األممر كلم  بحيمث يصمرف اللامة  ،ون اه البصير  ،مع ص اد الحا

ا  ويديرها عل  أوضماعها ويشمقق منهما فمي أسماليبها وم رداتهما مما ر  ،تصري ا
أرعممع أكبممر الشممأن فممي اكتسمماب المنطممق كممما  ،(2)يكممون لهممم إر القليممل منمم "

 ،يم مما يكمون ممن سممو ال طمر  وقوتهما ،ا واللاة للطبيعة والمخالطة والمحاك
ا   " وقد نشأ النبي :يقول وأعمهبها  ،وتقلب في أفص  القبائل وأخلصمها منطقما
ا  ورضماع  فمي بنمي   ،وأخوال  في بنمي زهمر  ،فكان مولد  في بني هاشم ،بيانا

ومهاعرت  إل  بني  ،ومتزوع  في بني أسد ،ومنش   في قريش ،سعد بن بكر
لممم يخمرم عممن همم رد فممي  ،ارومموزرم ممن األنصوممووالخ وهممم األوا ،رووعمم
 .(3)أ  واللاة"وووالنش

ويك ي أن نشير من مظاهر التزيمد هنما إلم  إرعما  أحمد أسمباب الت موق 
وهمم األوا  ،كانمت مهاعرتم  إلم  بنمي عممرو  اللاوي وال صماحة إلم  أنم 

 ،وقد كانمت الهعمر  بعمد بلوغم  الخمسمين ممن عممر  ،والخزرم من األنصار

                                                
 284 ،283المرعع السابق    (1)
 284المرعع السابق    (2)
 .285المرعع السابق    (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (حقائق وشبهات ) نظرية بالغة الحديث النبوي 

 

221 

 نّ  يكون هها أحد أسباب الت وق اللاوي وال صاحة والبالغة ؟؟.فأ
فقمد  ،وقد أسل نا القول بأن  ربما كانت لمقورت الرافعي أيرها فيمن تال 

والبيئممة  ،ال طممر  النقيممة :حممدد د. إبممراهيم الععلممي ممم هالت البيممان النبمموي فممي
ات العقمممل فعممممع بممين مكتسممب ،والن حممة القرآنيممة ،والمنحممة انلهيمممة ،العربيممة

فتنمماول  ،ومممن يممم عمماد حدييمم  متممردداا بممين البُعممدين ،البشمر  والمنحممة انلهيممة
 ،ال طمر  مشميراا إلم  صم ات بعينهما تتميمل فمي " سمالمة ال طمر  ونقماد القلممب

ومعلوم لنا أن مما  ،وتوقد الخاطر مما لم يبلا  غير  من الناا ،وهكاد الههن
 ،(1)لم  عليم  الصمال  والسمالم" فهي صم ة مالزممة ،يعب لرسول هللا ال طانة

ولعلك ر تخمال ني فمي أننما ر نعمد كبيمر فمرق بمين همها القمول ومما ههمب إليم  
ا  وإن اختل مت النتمائج التمي  ،معروف الرصافي فمي قولم  المهي أشمرنا إليم  آن ما

"  :وممن يمم يعمود د. الععلمي فمي خاتممة كتابم  ليقمول ،قصد كل منهمما إيباتهما
لهلك فقد أعطا  عواممع الكلمم هبمة  ،بلِّغ شرع  إل  خلق ليُ  ،أدب  هللا عل  عين 

ا  ،منمم  وفضممالا  ولهممها فقممد سمملم  ،وألهممم  المعمماني واألفكممار عطمماد منمم  وكرممما
 ،(2)وحممو  كممل مقومممات ال صمماحة والبالغممة" ،المنطممق النبمموي مممن العيمموب
 .ليقطع القول بتباين الاايات

ة عنايممة فائقممة يممم نعممد بعممض البمماحيين يولممون هممه  المكتسممبات البشممري
مممرددين  فيمضممون فممي محاولممة إيبممات الموهبممة بُعممداا آخممر ألسممباب بالغتمم  
يقول أحد  ،األسباب التي هكرها الرافعي بوص ها أدلة عل  إنماد هه  الموهبة

.. ويرعع تميز كالمم  الشمريف بصم ات البالغمة وال صماحة إلم  ." :الباحيين
وتربم   ،فمي بنمي سمعد العشمير فقمد استرضمع  ،أمور كيير  منها عامل البيئمة

وهم رد أربماب فصماحة  ،في حعر بني هاشم من قريش محتمد آبائم  وأعمداد 
وتمأير  بمما  ،ومنها حضور  منتديات العرب ومحافلها وأسواقها ،وملوك بيان

" وقمد كمان للنشمأ   :ويقمول آخمر ،(3)يلقم  فمي تلمك المناسمبات ممن كمالم بليمغ"
 ،فهمو ممن هاشمم ممن قمريش ،يير في فصاحت تأ اللاوية الصافية التي نشأها 

وخمالط فمي حياتم   ،وأخوال  من بني زهر  واسترضع في بنمي سمعد بمن بكمر
ا بأحسممن األسمماليب ،بطممون قممريش واألنصممار ا حيمما  ،فكانممت هممه  النشممأ  مرانمما

                                                
هو   1425مكتبة الرشد الرياض،السعودية  1ط ،أضواد عل  البالغة النبوية :د. إبراهيم ط  الععلي (1)

 .20م   2004

 .211المرعع السابق    (2)

 ،عامعة انمام محمد بن سعود انسالمية ،الخصائ  ال نية في األدب النبوي :د. محمد سعد الدبل (3)
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هه  النشأ  اللاوية النقية الخالصة صقلت  ،وأفص  اللهعات في العرب قاطبة
.. وتتميمل همه  .ر نظيمر لهما فمي المواهمب البشمريةموهبة الرسول ال ه  التي 
 ،ون ا معتمعة فاضملة ،وبصر ن اه ،وههن عوال ،الموهبة في فطر  صافية
ونضميف هنما أنم  قمد كمان لمما  ،(1)وبديهمة حاضمر " ،وإحساا دقيمق مرهمف

تممأيير فمي بعممض مممن  عماد فممي كتمماب الشم ا للقاضممي عيمماض عمن فصمماحت  
المهي (2)الرافعمي وممنهم د. مصمط ي الشمكعةبعمد  تعرضوا لمعالعة بالغت  

  .كما هي دون محاور  نقل مقورت القاضي عياض عن فصاحت  
ولكن إها قلنا بهها فماها أبقينا للنبو  ؟ وإها كان يمكن أن يقبل بعض همها 

الت ممرد فننمم  ر يمكممن أن يُقبممل بوصمم   منمماط  ،الكممالم بوصمم   حقممائق تاريخيممة
يمكن أن يقبل أن تكون تلمك األدوات البشمرية فكيف  والخصوصية لبالغت  
ا للقرآن الكريم تلمك  ،" وهها إرها  لعامل ديني همو القمرآن الكمريم ،إرهاصا

وال صمممماحة  ،إمممممام البالغممممة والبلامممماد المععممممز  التممممي ُعممممدَّ بهمممما محمممممد 
ليبلممغ هممها القممول أقصمم  ممما يمكممن أن يرعممو  المستشممرقون  ،(3)".وال صممحاد

مما يععلنا نتسادل عن مبرر البحث فمي همه   ،اتهاموالمستاربون من طعن و
أو عل  أقل تقمدير ت كمد علم  شمبهة عمدَّ علمماد  ،القضية التي تنبع منها شبهة

يم نتسادل عن المبرر للبحث  ،المسلمين في دحضها وإقامة الدليل عل  فسادها
 ن س  قد رد وبيَّن في الحديث أو حت  معرد الت كير عل  حين أن رسول هللا 
ا في الكتب والدراسات  ممن أنم   التمي تناولمت بالغتم  الهي تكرر هكر  أيضا

ا و فيما أعلم و في ن ي  ،"بُِعَث بَِعَواِمعِ الفكَِلمِ " إن أعداد انسالم لم ي كروا مطلقا
 ،بل ربما كمان عكما هلمك همو الصمحي  ال صاحة والبالغة عن رسول هللا 

إه عمممد وا محمممداا إممممام  ة للنبممي فهممم يِعممد ون فمممي إيبممات ال صممماحة والبالغمم
ألن همها انيبمات عنمدهم  ؛ال صاحة والبالغة وحاولوا نسمبتها إليم  وإيباتهما لم 

وإن محاولممة انيبممات هممه  لهممي امتممداد لمحاولممة  ،يعنمم  ن ممي النبممو  والرسممالة
وليا يم ممن شمك فمي أن همه  المحاولمة  ،الموغلة في القدم إيبات الشعر ل  
 تهمما إيبممات الشممعر لن ممي النبممو  والرسممالة عممن رسممول هللا القديمممة كانممت غاي

ولكننا و مع هلك و نحسن الظن بمن يِعد ون فمي إيبمات تمأيير الموهبمة والدربمة 

                                                
 .21م   1988المكتب انسالمي بيروت  1ط  ،التصوير ال ني في الحديث النبوي :د. محمد الصباغ (1)

القاهر  بدون  ،ط مصط ي البابي الحلبي ،الش ا بتعريف حقوق المصط ي :القاضي عياض اليحصبي (2)
م 1995ية اللبنانية الدار المصر 1ط ،البيان المحمدي :د. مصط ي الشكعة ،وما بعدها 44   1عو  ،تاريخ
  55. 

 .55الخصائ  ال نية في األدب النبوي    :د. محمد سعد الدبل (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (حقائق وشبهات ) نظرية بالغة الحديث النبوي 

 

223 

فلم تختلف في  ،ولكننا فقط نبين شبهة ر يحسن السكوت حيالها ،وما إل  هلك
 وهممها ،المسمملك وإن اختل ممت فممي المنطلقممات عممن المستشممرقين والمسممتاربين

ألن أقممموال هممم رد  ؛يععلنممما نقمممول بالشمممبهة ارت ممماق فمممي المسممملك همممو المممهي
المتصدين لمعالعة بالغة الحديث النبوي و في إصرارهم عل  إيبات الموهبة 
والمكتسممبات البشممرية و تممأت  بميابممة المقممدمات التممي تعضممد ممما يممههب إليمم  

 .المستشرقون والمستاربون
ل أن نن مي حقمائق تاريخيمة واقعيمة وينباي أن يُ هم من هلك أننا ر نحماو

فهمه  حقمائق ر نن يهما ور  ،تتعلق ب صاحت  و صل  هللا علي  وسلم و وبالغتم 
ولكننما فقمط  ،فهي كمما نقمول حقمائق ،أو معرد التشكيك فيها ،نسع  إل  ن يها

ولعلنما ر  ،وأر نبمالغ فمي تقمديرها ،نحماول أن نضمع همه  الحقيقمة فمي نصمابها
قمد  إن هه  األسباب البشرية التي توفرت للرسمول  :قلنا نعانب الصواب إها

فعواممل البيئمة والتربيمة والنسمب لمم ين مرد  ،توفرت لكييرين غير  من العرب
ولكمن الحقيقمة أن همه  العواممل يشمترك فيهما عمدد هائمل ممن  بها رسول هللا 

ة وإنمما منماط الت مرد همو النبمو  والرسمال ،أي أنها ليسمت منماط الت مرد ،العرب
 .ليا غير

ا بينم  العمرب المنكمرين لرسمالت   لترتمب عليم   يم إن  لو كان همها هائعما
  :أمران

ا رسورا  :األول  .أن يكون ل  تأليف قبل بشكل أو بآخر قبل أن يُبعث نبيا
 .أن يترتب علي  أن يكون ادعاد تأليف القرآن أسبق ارتهامات :ااخر

نصممو  تشممب  نصممو   هممل أُيِممر عممن رسممول هللا  :ولنمما أن نتسممادل
هل أُيِمر عنم   :؟ وبعبار  أخر  الحديث النبوي الشريف قبل أن يبعث رسورا 

 ا فلممو كممان رعممال ا؟ أنمم  تكلممم بعوامممع الكلممم قبممل أن يبعممث رسممور ا  معروفمما
ول  فيها أقموال مشمهود  لكمان أول مما يمههب إليم  المشمركون ممن  ،بال صاحة

ا لهممه  انسممهامات أهممل مكممة وغيرهمما أن تممأليف القممرآن عمماد تطممو راا طبيعيمما
 اللاوية العالية في بالغتها وفصاحتها !!!

ويممم أمممر آخممر يعممدر التنبيمم  إليمم  فممي هممها الصممدد يتميممل فممي ضممرور  
 يفأسمممباب ال صممماحة إن تممموفرت ر تعنممم ،الت ريمممق بمممين ال صممماحة والبالغمممة
فال صماحة متعلقمة باللامة أمما البالغمة فهمي  ،بالضرور  تموفر أسمباب البالغمة

وهها أمر بيٌِّن كيير الورود في الم ل ات األولية المدرسية فمي  ،تعلقة بالكالمم
ولكننما ننبم  إلم  همها الت ريمق هنما لن كمد حقيقمة أن العواممل البشمرية  ،البالغة
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ولكن   ،أي إدراك ال صي  من م ردات اللاة ،إل  ال صاحة يالمكتسبة قد ت د
ا أن البالغممة مرتبطممة بال صمماح ير يعنمم  ،ة ارتبمماط األسممباب والمسممبباتمطلقمما

فالقول يوصف بالبالغة بوص   رسالة لاوية بمين مرسمل ومسمتقبل أدت إلم  
عمليممة تواصمممل ناعحممة بالوسمممائل األسمملوبية لتأييراتهممما الوعدانيممة والوسمممائل 

ومن يم فال صاحة تتيسر لعدد كبير أما البالغة فال  ،األسلوبية نقناعها العقلي
إن ال صماحة  :وبمعنم  آخمر يمكننما القمول ،ال صحاد تتيسر إر لعدد يسير من

 ،شرط للبالغة ولكن وعود ال صاحة ر يسمتوعب بالضمرور  وعمود البالغمة
إل  اكتسماب ال صماحة  يفنها كانت يم أسباب دنيوية ر سبيل إل  إنكارها ت د

 .بشكل مطلق إل  اكتساب البالغة يفنن هه  األسباب ر ت د
منمماط الخصوصممية والت ممرد فممي البالغممة  هممل :ومممن يممم نعممود للتسمما ل

 النبوية كان بتحصيل أدوات دنيوية حت  تكونت ملكة قوليمة خاصمة بمحممد 
بعممث بهممه   أم أن منمماط الخصوصممية هنمما هممو أن محمممداا الرسممول  ،الرعممل

 القدر  وأوتيها من عند هللا عز وعل ؟
ر  في والحقيقة الكب ،ن س  نترك العواب عن هها الس ال لرسول هللا 

التمي ر نقمول  ،تتميل فمي عواممع الكلمم هها العواب أن هه  الخصوصية ل  
يقول إن  خم  بهما ممن سمائر  ولكن  هو  ،بأن  اخت  بها بين سائر العرب

ََاِِعتتِلجِْلَمِ تت ِج) :وفممي هلممك يقممرر رسممول هللا  ،األنبيمماد كممما فممي روايممة  (بُِعثْتتُ جَِ

عَلجِل) :، أو(1)البخاري ، ور تختلف كلممة (2)كما في رواية مسلم (َمِ  ِجُأوتِيُ جَجِا

واحمد همو العملمة  يبعيت عمن كلممة أوتيمت فمي أن كالهمما فمي تركيمب نحمو
ا عمن ال اعمل المهي  ال علية التي أسند فيها ال عل إل  الم عول ب  الهي وقمع نائبما

عيم  وال اعل معلموم ألن المهي ب ،ألن ال عل هنا مبني لما لم يُسمَّ فاعل  ؛لم يُسمَّ 
 فهمها يعنمي و بمما ر يمد   ،والمهي آتما  همو هللا عمز وعمل ،هو هللا عز وعل

قممد خصمم  هللا عممز وعممل بمنحمم  هممه   رعتهمماد معتهممد و أن محمممداا  معممارا 
وأن الخصوصمممية فيهممما ليسمممت بمرععيتهممما إلممم  تحصممميل أدوات  ،ال ضممميلة

ية وإنمما همي خصوصم ،وليا بأخه الن ا بالدربة والمران ،وإمكانات بشرية
ا ورسورا   .من عند هللا عز وعل الهي بعي  نبيا

ونمممود أن  ،إن الحقيقمممة التمممي ر عمممدال فيهممما التمممي نمممود أن نقرهممما هنممما

                                                
 .صحي  البخاري كتاب العهاد (1)
 .مسلم كتاب المساعد ومواضع الصال  (2)
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هي أن عوامع الكلم ليسمت ممن مكتسمبات  يستحضرها الباحيون في بالغت  
 .يالعقل البشر

 ،لعمل ارتبمماط الموهبممة بالشمعر أويممق مممن ارتباطهمما بمأي فممن قممولي آخممر
تم د    في أن محاولة إيبات موهبة ال من القمولي لرسمول هللاوليا من شك 

مممع أن الحممق  ،إلمم  تزكيممة شممبهة الشممعر ررتباطهمما بممال ن القممولي كممما هكرنمما
بقولمم  عممز  تقبالا وومموومس حاضممراا   سممبحان  وتعممال  ن اهمما عممن نبيمم  ورسممول 

 ،(69 :يمممما)  چ     ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئچ   :وعممممل
أن  رد عبمد القماهر همها الن مي إلم  انمعمان فمي إظهمار الحعمة  " فينبامي وقد

منع  عليم   فيهلك منع تنزي  وكراهة بل سبيل الوزن  فييعلم أن ليا المنع 
و يشمير إلم  السالم إيا  سبيل الخط حين ععل علي  السالم ر يقمرأ ور يكتمب 

 چک  ک  ک       کژ  ڑ  ڑ  ڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ            ڌ  چ قولمممممممم  تعممممممممال 

الخمط بمل ألن  فميأن لمم يكمن المنمع ممن أعمل كراهمة كانمت  فيو  (48 :العنكبوت)
تكون الحعة أبهر وأقهر والدرلة أقمو  وأظهمر ولتكمون أكعمم للعاحمد وأقممع 

ومن هنا يتأكد لنا  ،(1)"ارت ا  الريبة فيلطالب الشبهة وأمنع للمعاند وأرد 
أو التحصيل بالمكتسبات البشرية إنما هو  ،للرسالة العلم السابقأن القول ب

ويقع  ،مخادعة معرفية يهكيها المستشرقون والمستاربون عن عمد وقصد
 ،األمر الهي يععلنما نعمد همها القمول شمبهة معرفيمة ،فيها كيير من الباحيين

ومن يم فنننا نقول إن  ممن األعمد  أن نبحمث فمي مظماهر الت مرد والت موق 
أممما البحممث فممي أسممباب هممه  ال صمماحة  ة فممي بالغتمم  ودرئممل الخصوصممي

 .هكرناوالبالغة فهو ميار شبهة كما 
" ارن ممراد وارطمممراد  :إن ت ممرد الحممديث النبممموي الشممريف بخصمممائ 

والديمومة " يعني أن الحديث النبوي الشريف من رد ألنم  نمموهم خما  ممن 
يممة ااز وتحقيممق غوالنصممو  يعتمممد فممي خصائصمم  علمم  العمممع بممين انيعمم

وان ممراد  يتعمماوز بمم  القممدر   ،وممما تقتضمميان  مممن الوضمموعانفهممام وانبانممة 
 ،البشرية التي تعتمد عل  مكتسبات العقل البشر  من موهبة ودربمة وغيرهما

ا ممن الخصمائ  التمي لمم تتموفر لشماعر أو أديمب مهمما كما أن ارطراد  أيضما
القمدر  البشمرية  والديمومة بما لهما ممن قمدر  تتعماوز ،كانت دربت  أو موهبت 

عند الخطبماد والشمعراد وعاممة البلاماد تشمهد بمأن األممر فمي الحمديث النبموي 

                                                
القاهر   ،الخانعي 2ط  ،رووتحقيق محمود محمد شاك ،ازوول انععودرئ :انيوووورعوور العووواهود القووبوع (1)

 .41 ،  م1989
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فالقممدر  البشممرية مهممما تيسممرت لهمما األسممباب  ،لمميا أمممر قممدر  عقممل بشممري
وأخمممهت ن سمممها بالدربمممة والممممران فننهممما ر يمكمممن بحمممال أن تحمممت ظ لن سمممها 

ليسمممت األدوات ف ،والت مموق المطلمممق علمم  سممائر البشممر ،بالصممواب المطلممق
ا مممن كممان إنهمما إهن  ،واألسممباب بممالتي يمكممن أن تحقممق العصمممة ننسممان كائنمما

 ألن الحقممائق التاريخيممة تشممهد بأنمم  لممم يمم ير عنمم   ؛محمممد بالغممة الرسممول 
فقممد ارتممبط هممها المنعممز القممولي بالرسممالة  ،إنعمماز قممولي بليممغ إر بعممد الرسممالة

ا  ا وم ،زمانيا ا موضوعيا ا كما ارتبط بها أيضا ا وسياقيا  .ضمونيا
وقد الت ت غير واحد من القدماد إل  معالعة قضمية ال صماحة والبالغمة 

المكتسمبات  عمن بهما  األممر المهي ينمأ ،النبوية بردها إل  عنايمة هللا ورعايتم 
.. ." :فيقمول الخطمابي ،الدنيوية التي يستوي فيها رسول هللا وغير  من البشر

ا لرسمالت يم أمد  هللا بعوامع الكلم التي عع لينمتظم فمي  ،لهما ردداا لنبوتم  وعلمما
 ،(1)ور يم ودهم حملم " ،فيسهل عل  السامعين ح ظم  ،القليل منها علم الكيير

وبيانمم  ونطقمم  ومواقممع  ويقممول الحممافظ ابممن األييممر بعممد أن هكممر فصمماحت  
ا " :خطابم  ا  ،تأييمداا إلهيمما ا سمماويا  ،(2)ورعايمة روحانيممة" ،وعنايممة ربانيمة ،ولط ما
.. يممم إن هممها البيممان العربممي كممأن هللا عممزت قدرتمم  ." :ل الزمخشممريويقممو

 ،(3)مخض  وألق  زبدت  عل  لسمان محممد عليم  أفضمل صمال  وأوفمر سمالم"
.. المهي بلمغ ممن ." :ويقول الحافظ عالل الدين السيوطي في وصمف النبمي 

 فمأرععوا ،(4)فنطمق بعمواهر الحكمم" ،وآتا  عوامع الكلمم ،إكمال الدين مأمول 
يت موق علم   يهها الت رد في استعمال اللامة إلم  سمبب غيمر بشمرعميعهم 

فنن رسول هللا  ،ومن يم فهو ليا من مكتسبات العقل البشري ،قدر  البشر
 وهو منز  عن همها الهمو   ،فهو رسول هللا أي أن  مكلف بتبليغ الرسالة

ٺ    ٺ ڀ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ ٻ  پ  پ   پ  پ   ٻ  ٱ  ٻ      ٻچ  بن  القرآن الكمريم 

وهممها الهممو  نمممط مممن أنممماط استسممالم اننسممان لبشممريت   ،چ  ٿٺ  ٿ    ٿ   ٿ  
فنها ص  أن يقال مع األدباد فنن  ر يص  بحال أن يقمال  ،بشكل ما وبنسبة ما

 .مع رسول هللا 

                                                
هو 1402ط عامعة أم القر  بمكة المكرمة  ،يتحقيق عبد الكريم العزباو ،غريب الحديث :الخطابي (1)

 .64  ،  1م عو 1982

 .4   1م عو 1979دار ال كر  2ط ،النهاية في غريب الحديث واألير :الحافظ ابن األيير (2)

 2ط  ،لبعاوي ومحمد أبو ال ضل إبراهيممحمد ا يتحقيق عل ،ال ائق في غريب الحديث :الزمخشري (3)
 .11  ،  1عو  ،م1971مصر  ،عيس  البابي الحلبي

تحقيق عبد الوهاب عبد  ،تدريب الراوي في شرع تقريب النواوي :ظ عالل الدين السيوطيوافوالح (4)
 .38  ،  1عو ، م 1979بيروت  ،دار إحياد السنة النبوية،  2ط  ،اللطيف
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" البيمان النبموي " للمدكتور محممد رعمب  :إننا نعد بعض فصمول كتماب
 :فيممأتي أحمدها بعنمموان ،األدبمي إشممار  صمريحةالبيمومي تشمير إلمم  همها البعممد 

ويممأتي آخممر  ،(1)نظممر  فممي عوامممل تكوينمم  األدبممي" ،القممرآن أسممتاه محمممد"
"  :ويممأتي آخممر بعنمموان ،(2)رسممالة األديممب كممما حققهمما الرسممول"" :بعنمموان

والمهي يمدعونا إلم  التوقمف هنما أن األممر ر  ،(3)يتحديون عن محمد األديمب"
 يولكنم  يتعماوز همها إلم  الل مت إلم  بُعمد  بشمر ،يقتصر عل  معرد الوصف

آخر بانضافة إل  األبعاد متكرر  الورود التي أشرنا إليهما عنمد المم ل ين فمي 
ا إلمم  أن مممن أسممباب  ،هلممك هممو عانممب الحعممام العقلممي ،البالغممة النبويممة هاهبمما

 :يقمول ،اختيار محمد لحمل الرسالة وتبلياها هو قدرت  عل  الحعام وانقنما 
ويتقمممارعون  ،فمممنها عُلمممم أن همممها التبيمممين كمممان لقممموم يتصممماولون بالبيمممان ..."

فممال بممد أن يكممون الممهي يتممول  هممدايتهم مممن الظلمممات إلمم  النممور  ،بال صمماحة
ور بممد أن يكممون الممهي  ،بالبرهممان والمنطممق أشممدهم عارضممة وأقممواهم حعممة

اختممار  لهممه  الهدايممة قممد مكممن لمم  فممي منبتمم  وفممي ن سمم  مممن عوامممل السممداد 
 .(4)لتوفيق ما يُحرز ب  ال لج الحاسم في مأل لُّد  أبيناد"وا

عل  حين نر  أن د. البيومي ينقمل عبمارات محممد حسمن الزيمات التمي 
ا ر لبا في  بأن " بالغة الرسمول  ومما كمان  ،ممن صمنع هللا يقطع فيها قطعا

وتقصممر مقاييسمم  عممن  ،مممن صممنع هللا تضمميق ممموازين اننسممان عممن وزنمم 
وإنمما  ،ونحن ر نعلمم إنشماد  ،وإنما ندرك أير  ،ر ندرك كنه فنحن  ،مقياس 

 بل لقد عدَّ د. البيومي ن سم  فمي ن مي قمول الشمعر عمن الرسمول  ،نعلم خبر 
وأضماف إليم  أن رسمول  ،لألسباب التي تتعلق بالتنزي  فيمما هكمر  العرعماني

لم  انصرف عن النظم كيال يظن ظان أن كتماب هللا شمعر يتمدفق عقد " هللا 
ا بخطبم  وداعيمة إليم  بأحادييم   ،لسمان شماعر فشماد هللا أن يكمون رسمول  هاديما

إه أن صاحب المدعو  فمي حاعمة إلم  توضمي  مههبم   ،فهو ر ينظم ور ينمق
وإرشاد قوم  ومناقشمة خصموم  ببيمان واضم  ر يعمن  بم  الشمعر عمن الدقمة 

شاهد إلم  الخيمال ور يميل ب  عن الواقع الم ،والتحديد إل  المبالاة وانغراق
مماه فهممو تممأيير الحممق األبلممج والمنطممق  ،الشممارد فممنها كممان فممي كالممم  تممأيير أخَّ

                                                
 .53م   2002دار الوفاد القاهر   2ط  ،البيان النبوي :ميمحمد رعب البيو .د (1)
 .263المرعع السابق    (2)
 .309المرعع السابق    (3)

 .53المرعع السابق    (4)
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  .(1)والبحر الصادع" ،وليا تأيير القافية الخالبة ،والل ظ المحكم ،السديد
فال   بل إننا نعد  ينقل كالم الرافعي في محاولت  دفع مظنة الشعر عن 

شمعر   بل يصل إل  حمد ن مي إنشماد  يقف عند حدود ن ي قول الشعر عن  
إر  ،لم يُمنمع إقاممة وزن الشمعر فمي إنشماد  " والهي عندنا أن   :يقول ،غير 

فلو استقام ل  وزن بيت واحد لالبت علي  ال طمر  القويمة  ،ألن  ُمنع من إنشائ 
فمر في اننشماد وخمرم بمهلك ر محالمة إلم  القمول وارتسما  وإلم  أن يكمون 

ن شمماعراا لممههب مممهاهب العممرب التممي تبعيمم  عليهمما طبيعممة ولممو كمما ،شمماعراا 
يم ر يكون من عملت  إر أن ينصرف عن المدعو  وعمما همو أزكم   ،أرضهم
ألن  تعال  يعلم من غيب المصلحة لعبماد  أنم   ؛وأشب  ب ضائل القرآن ،بالنبو 

  لو أقام وزن بيت لمال بم  عممود المدين يمم لتصمد  لم  األسماا ارعتمماعي
لمم  فترا  هنا يحماول القطمع بمأن رسمول هللا  ،(2)الهي عاد ب  القرآن" العظيم

وعل  الرغم من الخمالف المهي  ،يُمنع إنشاد الشعر فقط ولكن  ُمنع من إنشاد 
فمنن المهي يعنينما همو أن القمول بمنمع  دار حول قضية نسبة إنشاد الشمعر لم  

الاممة فممي انبعمماد بالشممعر مب اننشمماد إنممما هممو إمعممان فممي ن ممي أي عالقممة لمم  
 .والتنزي 

ا بين األدب والشعر فمي اسمتنادهما كليهمما و فمي الاالمب و  ور أر  فرقا
ا و فممي أنهممما نطممق عممن  ،علمم  العاط ممة وإمعانهممما كليهممما و فممي الاالممب أيضمما

وقمد رعم  القرطبمي ممن األقموال الممأيور   ،(3 :المنعم) چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ الهو  
ممن هللا  يإنمما همو بموح ،يخرم نطق  عن رأيم أي ما  " :في ت سير هه  ااية

وقمد  ،(3)"المنمزل فمي العممل يوفيها درلة علم  أن السمنة كمالوح.. .عز وعل
ههممب الم سممرون وغيممرهم مممن علممماد المسمملمين كممل مممههب فممي ن ممي مظنممة 

ولكننا ممع هلمك نمر  غيمر واحمد ممن المتصمدين للحمديث عمن  ،الهو  عن  
ا بيِّ  بالغت   ا في أمر هه  الشبهةيضطربون اضطرابا   .نا

ولكن عل  الرغم من تأكيدنا عل  حسمن الظمن بهمه  المقمورت وغيرهما 
فنن األمانة العلمية والدينية تقتضينا التنبيم  علم  خطمر همه  ااراد فمي إهكماد 

ا  ولعل الوصمف المهي هكمر  د. البيمومي " أشمدهم  ،الشبهة التي أشرنا إليها آن ا
د وهكر ال ضائل فمي موقمف المقارنمة بالمهين عارضة " في مقام المدع والحم

                                                
 .104البيان النبوي    :محمد رعب البيومي .د (1)

 .342مرعع سابق    ،إععاز القرآن والبالغة النبوية :مصط ي صادق الرافعي (2)

 .37   17م عو 1965بيروت  ،دار إحياد التراث العربي ،العامع ألحكام القرآن :يالقرطب (3)
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أن هو ن س  الوصف المهي هكمر  معمروف الرصمافي "  ،يتوع  إليهم بالدعو 
وفمي موقمف  ،" فمي مقمام ارتهمام واردعماد يكون ها عارضة كعارضة محمد
وحسمبنا شمبهة  ،في انتيان بميمل القمرآن  المقارنة بالعاعزين عن معارضت 

 .تردداا بين المادحين والهامينأن يكون الوصف الواحد م
 ،لهه  األسمباب رأينما ضمرور  التنبيم  علم  همه  الشمبهة وعلم  خطرهما
ا من أسمباب الحاعمة إلم  بيمان الحمدود واافماق التمي نراهما أولم   ولكونها سببا

وهمي ممن يمم  ،بالبحث والمدرا فيمما يتعلمق ببالغمة الحمديث النبموي الشمريف
الهدف من البحمث فمي بالغمة الحمديث النبموي تأخه بأيدينا إل  التأكيد عل  أن 

بالبحمث فمي حيييمات  الشريف قد آن ل  أن يتعاوز محاولة إيبات البالغة ل  
 .من مقتضيات تحصيل العقل البشري

 

لعلممم  ممممن الضمممرورات المعرفيمممة المتعلقمممة 
ب لسممم ة البالغمممة أن ن مممرق بمممين معمممارت التحليمممل 

 ،انقنما  :البالغي بربطها بالاايات الكبمر  للكمالم
وألن الحمممديث النبممموي خطممماب  ،التعلممميم ،انمتممما 

   :تعليمي فهها ييير عد  تسا رت
يف تتحقممق الظمماهر  البالغيممة فممي الممن  ومموك
ل الممن  وهمم :ون التسمما لوووووممو؟ وربممما بممدا أنمم  مممن األحممر  أن يك يالتعليممم
ل يصمممم  أن نسممممتعمل األدوات ومممموه منممممتج للظممممواهر البالغيممممة ؟ يالتعليممممم

ل ومممويولوت المسمممتعملة ممممع الخطممماب الحعممماعي انقنممماعي فمممي تحوانعمممرادا
 ام والحديث النبوي بشكل خا  ؟وول عوواب التعليمي بشكووطوالخ

البعممد  :ولمميا بخ ممي أن هممه  التسمما رت تل ممت إلمم  بُعممدين مممن الشممبهات
سبب هلك ن ي البالغة عن الخطاب التعليممي  ؛األول يتعلق بالنظرية البالغية

ويتحدد في شمبهة  ،والبُعد ااخر يتعلق بالتحليل البالغي ،بيةفي النظرية الار
الااية العمالية الخالصة التمي يحماول البماحيون الوقموف عليهما فمي الخلط بين 

الخطماب الشمعري وغايمة التمكممين للمقتضم  التعليممي وممما ينطموي عليم  مممن 
 .تشريع وتبيين في ن وا المتلقين

 

بوي الشمريف إن الخطاب التعليمي في الحديث الن
از بخصمممائ  تععلممم  مامممايراا أللممموان الخطابمممات تممميم

فلمميا يممم مممن شممك فممي أن النظريممة  ،التعليميممة المختل ممة

الشممممممممممبهة اليانيممممممممممة: 
ة ومممممممممممموالغوووول بومممممممممممموح

 الخطمممممممممماب التعليمممممممممممي

 

أورا: التصممممممممممنيف 
الاربممممممي لبالغممممممة 

وب ولمممممممممممممممموووواألس
 التعليممممممممممممممممممممممممممي
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وممن يمم  ،البالغية الاربية قمد اسمتقت م اهيمهما ممن خطابمات تعليميمة مختل مة
تأتي القراد  التحليلية البالغية للحديث النبوي الشريف بميابة إعاد  النظر في 

م عل  الخطماب التعليمميقصور النظري كمما تمأتي  ،ة الاربية في حكمها الُمعَمَّ
ا لنظرية همها المنمط الخما  ممن أنمماط  هه  القراد  و في الوقت ن س  و تأسيسا

فلقمد ههبمت نظريمة  ،الخطاب التعليممي المتميمل فمي الحمديث النبموي الشمريف
ا أنمموا  األسمماليب فممي التنمماول الاربممي إلمم  وضممع األسمملوب التعليمممي نمو هعمما

مبمدئي التسما ل همها الومن هنما نعمد أن سمنا أممام  ،للنمط المتدني من األساليب
 .عن مد  تحقيق الحديث النبوي للااية التعليمية في إطار بالغي

د عرض رامان سلدن اراد البالغيين األوربيين في أنموا  األسماليب لق
 The theory of criticism , from)فمي كتابم  نظريمة النقمد ممن أفالطمون حتم  اان 

Plato to the present) المتمدني والمتوسمط والرفيمع :فهكر أنوا  األساليب اليالية، 
همه  مشميراا إلم  أن ل ،فمي أنموا  الخطابمة (Ciceroسيسمرو )في عرض  اراد 

واألسملوب  ،األسلوب الواض  للمدليل :المهمات اليالث للخطيب يالية أساليب
وفي األسلوب األخير تكمن القو   .ع لإلقنا واألسلوب الرفي ،المتوسط للمتعة
ن وواضممحم يصممف أصممحاب األسمملوب التعليمممي بممأنهم " يمم ،الكاملمة للخطيممب

ويمم يرون الوضمموع علمم   يديشممرحون كممل شمم ،ن فممي األسمملوبووممموعز
ا ومركممممزاا  ،الاممممموض ا مهممممهبا ا مممممن الزينممممة  ،ويسممممتخدمون أسمممملوبا وخاليمممما
ة المتميلمة فمي الحمال والمقمام التمي يشير إل  األبعاد السمياقي كما ،(1)والزخرفة

كمون للخطيمب بصمير  لميا تيعمب أن إه  ،يتحقق فيهما بعمد ارتصمال اللاموي
ا فمي الكلممات ألن ن ما أنموا  الكلممات أو األفكمار  ،فقط في ال كر ولكن أيضا

 ،تصوير كل حالة أو ظرف من حارت الحيا  وظروفها يعب أر تستخدم في
طبق عل  المكان والوقت نن س  ي والشيد ،رأو كل عم ،كل مكانة ،كل طبقة
تتميمل فمي مالحظمة  ،فالقاعد  فمي الخطابمة همي ن سمها فمي الحيما  ،والعمهور

وشخصممية كممل مممن حممديث وهممها يعتمممد علمم  موضممو  ال ،األصممول والتقاليممد
 .(2)"المتحدث والعمهور

فالحممديث  ،وإن كممان لنمما أن نميممز هنمما بممين حضممور المخاطممب وغيابمم 
ألن  خطاب هو  ؛أبعاداا في الخطاب تتعاوز حضور المخاَطبالنبوي يراعي 

تأسيا تشريعي يتعاوز العصور بما يقتضي  هها التعاوز ممن تايمر ظمروف 

                                                
(1) Raman Selden: The theory of criticism , from Plato to the present , New york ,- 1988 , P 365  
 .366المرعع السابق ن س     (2)
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ومممن يممم تممأتي المعادلممة الصممعبة التممي يشممير إليهمما  ،عمليممة التلقممي ومالبسممات 
 ،رامممان سمملدن أكيممر تعقيممداا وصممعوبة فيممما يتعلممق بالحممديث النبمموي الشممريف

ب المعفنمي  بمانبالغ وانيضماع وانيصمال يتحمتم عليم  الوضموع فمي فالمخاطِ 
وهممو و كممما يبممين  ،مممع ارحت مماظ بالخصوصممية والت ممرد ،ارسممتعمال اللامموي
ا رامان سلدن و "   ،العماديفهمو يتبمع ارسمتخدام  ،الشخ  الهي يكمون واضمحا

ولهلك فنن العمهمور و حتم  لمو  ،نقصهم ال صاحةتويختلف عن ه رد الهين 
 ،لم يكونوا أن سهم متحديين و يعتقدون أنهم يستطيعون التحمدث بهمها األسملوب

ولكن ر شيد أصعب من التطبيمق  ،فبسبب بساطت  يبدو أن  من السهل تقليد 
كممما يممههب رامممان سمملدن إلمم  بُعممد آخممر فممي محاولممة  ،(1)"والممارسممة ال عليممة

هلممك بممأن  ،ليبالتنبيمم  إلمم  التممداخل الممهي يمكممن أن يكممون بممين أنمموا  األسمما
لتممأيير علمم  النمماا باممرض االتممي يصممعب فهمهمما الاريبممة اسممتعمال الكلمممات 

ا وععممل الخطيممب متهممي ا ومموألن الخطي ؛وراا منممدفعا ألنمم   ،ب الواضمم  يعممد حكيممما
هممها النممموهم مممن لي سمما الحممديث النبمموي و ،(2)يتحممدث بوضمموع ومهممار 
لبعمد عمن فحسمن الخلمق ممرتبط بهمها انيضماع وا ،الخطاب من منظور خلقي

ا للمتلقي بال صاحة والبالغمة وقمد عماد همها فمي تحمهير   ،التشدق بالكالم إيهاما

: (قًت جَوِإنَّجَأبْتَ َ تمُج ًْ تَمُمْ جَأ َِ جََمِْ ًست ج َتتْاَ جِْلِييَ َعتِأجَأَح  ْ جِإََلَّجِإنَّجِعْنجَأَحبُِِمْ جِإََلَّجَوَأقْتَرِبُمْ جِعّنِِ
جََمِْ ًس ج َتاْج ُيتانَجَوَأبْتَعدَُكْ جِعّنِِ ِِ ْي ََ ول وموقمالوا يما رس ،(َ جِْلِييَ َعِأجِلثتَّْرََثرُوَنجَوِْلُمَتَشتدِِقُاَنجَوِْلُمتَت

 :الوووممممموون ؟ قووومممممودقون فمممممما المت يهقووممممموَّللاَّ قمممممد علمنممممما اليريمممممارون والمتش

ُونَج)   .(3)(ِْلُمَتَمّبِِ

يركممز علمم  مظهممر معممين مممن األخممالق السمميئة محممدداا بعممض  الحممديثف
وأمما السملوكيات الدالمة عليم   ،أما المظهر فهو الكبفر ،إلي  تميينالسلوك الهي 

 ،واليرير  هي كيمر  الكمالم بمدا   وبايمر دا    ،فهي اليرير  والتشدق والت يهق
ا  والتشدق هو أن يتطاول المتكلم عل  الناا بكالم  ويتكلم بملد فمم  ت اصمحا

ا لكالم  توسع في  ويارب ب  والمت يهق هو الهي يمأل فم  بالكالم وي ،وتعظيما
ا وإظهاراا لل ضيلة عل  غير  تلك الص ات من خصمال الكبمر  ،تكبراا وارت اعا

 .ويكره  هللا عز وعل  النبيالهي يرفض  المسلم ويحهر من  

                                                
 .366المرعع السابق ن س     (1)
 .367 المرعع السابق ن س    (2)
 .الترمهي كتاب البر والصلة (3)
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يممم يبممين رامممان سمملدن أن الحممدود بممين األسمماليب ليسممت حممدوداا فاصمملة 
إه قممد  ،ليبخصممائ  تتمموفر للممنمط الواحممد مممن هممه  األسمما ةوأنمم  يممم ،قاطعممة

يعمع األسملوب التعليممي مميالا بمين خصمائ  متعمدد  تحقمق الاايمة انقناعيمة 
ويأتي الحديث النبموي ليحقمق  ،أييرية ور تكون بمنأي عن الااية العماليةووالت

ا فريداا لخصائ  الن  في ان راد  واطراد فالن  من رد  ،وديمومت   نموهعا
ئصمم  علمم  العمممع بممين ألنمم  نممموهم خمما  مممن النصممو  يعتمممد فممي خصا

ومممن  ،وممما تقتضمميان  مممن الوضمموعايممة انفهممام وانبانممة از وتحقيممق غوانيعمم
أن التبليممغ وانفهممام وتمكممين المعنمم  فممي ن مما المتلقممي مممن المعممروف العلممي 

همالل العسمكري للبالغمة  يولعمل تعريمف أبم ،الاوايات العوهرية للقول البليغ
ممغ بمم  المعنم  قلممب  :بأنهموا فتمكنمم  فممي ن سم  كتمكنمم  فممي  ،السمامع" كممل مما تُبلِّ

إلم  همه  الاايمة وي سما  ييرمم(1)ن سك مع صور  مقبولة ومعمرض حسمن"
 .لها

أمممما ارطمممراد فهمممو ممممن العواممممل التمممي تحقمممق لمممن  الحمممديث النبممموي 
خصوصيت  وت كد عل  ت رد خصائص  في العمع بمين همه  الاايمات بماطراد 

لحمديث النبموي صم ة ارسمتيناد وتكمن أهمية ارطراد في أن  ين ي عن ا ،دائم
كما ين ي عن  صم ة الصمدفة التمي ر  ،الهي ر تعضد  قاعد  عريضة مطرد 

ا فريمداا ممن الخطماب يعمدر  ،تقبل التكرار ومن يمم يمأتي الحمديث النبموي نمطما
 .تأخه ن سها بتتبع الظواهر وتحليلها ،بوق ة متأنية مدققة

في الحديث النبوي  ولعل في الوقوف عل  خصائ  األسلوب التعليمي

بُِعثْتُ ج) الشريف ما ي سر لنا مقولة عوامع الكلم التي وردت في حديث النبي 
ََاِِعتِلجِْلَمِ تت ِج فتلممك العوامممع ت سممر هممه  الظمماهر  ال ريممد  وتت سممر بهمما فممي  ،(2)(َِ

إه عمعمت األحاديمث بمين الوضموع و ظماهر  سمائد  و وانفهمام  ،الوقت ن سم 
ابممن عنممي إلمم  بُعممد انفهممام المتعلممق بالرسممالة أشممار د وقمم ،وانيعمماز وانحكممام

أكانممت  :أو ممما يتعلممق بممالمتلقي " قيممل ألبمم  عمممرو بممن العممالد ،اللاويممة ن سممها
لمميُح ظ  ،نعممم :أفكانممت تمموعز ؟ قممال :قيممل ،نعممم لتبلممغ :العممرب تطيممل ؟ فقممال

ا فمي حدييم  عمن المواضمع  ،(3)عنها" وقد ل ت ابن وهب إل  همه  الاايمة أيضما

                                                
دار ،  2ط  ،ومحمد أبو ال ضل إبراهيم ،تو عل  محمد البعاوي ،كتاب الصناعتين :أبو هالل العسكري (1)

 .16  ، ال كر العربي 
 .صحي  مسلم كتاب المساعد ومواضع الصال  ،صحي  البخاري كتاب العهاد (2)

 .84   1القاهر  عو  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب 3ط ،رالخصائ  ت محمد عل  النعا :ابن عني (3)
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" المممواعظ والوصممايا التممي يُممراد  :إه عمماد منهمما ،يحسممن فيهمما انيعممازالتممي 
ا  ولممهلك ر تممر  فممي الحممديث عممن رسممول هللا  ،ح ظهمما ونقلهمما واألئمممة شمميئا

 .(1)وإنما يأتي عل  غاية ارقتصار وارختصار" ،يطول
أما ما يتسم ب  األسلوب المتوسط من تحقيق الااية العمالية فهو متحقمق 

ا فممي الحمم ديث النبمموي الشممريف إها أخممهنا فممي حسممابنا أن العمممال غايممة أيضمما
وفيما يتعلمق  ،كما يت اوت الناا في إدراكها ،تت اوت في هاتها وفي مظاهرها

بالعممال اللاموي نعمد أنمم  ر يقتصمر علم  عمممال الصمور التحسمينية التزيينيممة 
ب أسملووفق ما ألم  إلي  رامان سلدن في بيان  لألسلوب المتوسط ممن أنم  " 

وفيم  تكمون كمل عماليمات  ،ومصقول بال عل ،مزين ،م رط في التنميق ،رمع
و خطبمماد الخطمماب مممن قِبَممل الخطبمماد الواضممحين غيممر مقبولممة اللاممة وال كممر 

فهمو يعمد مكانمة فمي  ،نمموهم الرفيمعومرفوض بواسطة خطبماد ال ،التعليمي و
 .(2)"أتحدث عنها التيالطبقة المتوسطة 

فة إلمم  إمكممان تحقممق الاايممات المتوزعممة بممين إن نسممبية العمممال بانضمما
أنوا  األساليب في األسلوب الواحد يععمل اعتمما  البُعمد العممالي ممع غمايتي 

ا  فالااية التعليمية المتعلقة بالتشريع فمي الحمديث النبموي  ،انقنا  والتعليم ممكنا
ومتممم  تحقمممق التناسمممب بمممين الموضمممو   ،قوامهممما الدقمممة وانتقمممان وانحكمممام

ا لتحقق التناسب واألسلوب الهي عد   ،تحقق وع  من أوع  البعد العمالي تبعا
ا  يبشممر بممن المعتمممر مممن أنممماط التناسممب المقممام " ومممن أََراَغ معنمم ا كريممما

ا  ا كريما ومن حقِّهما  ،فنّن حّق المعن  الشريِف الل ُظ الّشريف ؛فليلتِماف ل  ل ظا
نُهَمما  ممن أعلم  أن تكموَن أسموأَ وعّمما تعمودُ  ،أن تصونهما عمما ي سمُدهما ويهّعِ
وتممرتِهن ن َسممك بمالبسممتِهما وقضمماِد  ،حممارا ِمنممك قبممل أن تلممتما إظهاَرُهممما

، فالعمال هنما همو عممال التناسمب بمين موضمو  الحمديث وانيعماز (3)حقِّهما"
وممما يحقممق هممها التناسممب مممن تركيممز فممي بنمماد  ،األسمملوبي الممهي صمميغ فيمم 

يُضماف إلم  همها أن البعمد التشمريعي  ، مةالتراكيب بالوسمائل األسملوبية المختل
ولمن تتموفر الدقمة وانحكمام إر  ،في الحديث النبوي يستلزم الدقة في الصياغة

ومن هنا يُصب  البحمث فمي بالغمة الحمديث  ،بالوسائل األسلوبية المحققة لهلك
النبمموي هممو بحممث فممي الكي يممة األسمملوبية التممي تحققممت بهمما الدقممة وانحكممام 

                                                
 . 97   1الطبعة األول  ،تحقيق أحمد مطلوب وخديعة الحديي  ،البرهان في وعو  البيان :ابن وهب (1)

(2)   Raman Selden: The theory of criticism. P 369 
بدون )بيروت  ،تحقيق عبد السالم هارون ،من كتاب البيان والتبيين للعاحظ ،صحي ة بشر بن المعتمر (3)

 133   1عو  (تاريخ
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وليا هناك شك في أن هه  غاية تعليميمة بالدرعمة  ،مواقفوصرامة تحديد ال
فالتناسمب بمين الموضمو  واألسملوب و  ،األول  تقصد إل  انيضماع وانفهمام

إنمما  ،ممن عهمة أخمر  ،من عهة و وبين الااية التعليمية التشريعية واألسملوب
فهمها  ،يحقق لهها األسلوب التعليممي غايمات األسملوب الرفيمع يهو عمال نسب

مط من الخطاب قمد يصمل إلم  أقصم  درعمات الت موق والسمبق والرفعمة " الن
تمكمن ممن ألنم   (؛التعليممي)فالمتحدث الهي قمد ت موق فمي األسملوب الواضم  

 ،(1)"إها لمم يكمن األعظمم ،هو بالتأكيد خطيب عظميم ،الخطابة بمهار  وتناسق
وهممها الحكممم يصممدق أتممم صممدق علمم  بالغممة الخطمماب التعليمممي فممي بالغممة 

 .يث النبويالحد
بقم  أن نشممير إلم  أن الاايممة العماليمة انمتاعيممة الخالصمة ر تتناسممب  

 ،فالحقيقمة غايمة ماماير  للبالغمة التحسمينية التزيينيمة ،عاد  مع الخطماب العماد
فالتحسين يحقق غاية إمتاعية باض النظمر عمن الاايمة التعليميمة ومما تقتضمي  

ما تقتضي  من إحكام الحعة وقصمد أو الااية انقناعية و عمن انبانة وانيضا
نخل  من هها إل  أن الخطاب التعليمي و بشكل عام و يحقمق غايتم   ،الحقيقة

وبقمدر بُعمد  عمن التصموير  ،تمكين الحقمائق فمي الن موابمقدار ما ينعز  من 
ومممن يممم فهممو فيممما يتعلممق بالبالغممة  ؛الممهي مممرد  إلمم  المبالاممة ومنبعمم  الخيممال

وليسمت بالغممة  ،بالغمة حقيقممةإلم  بالغتم  علمم  أنهما النبويمة ينبامي أن ينظممر 
تمكممين حقممائق معينممة فممي الن مموا فهممي بالغممة هادفممة إلمم   ،خيممال أو زينممة

سمماعية إلمم  إقممرار مممنهج حيمما  وتقممويم سمملوك األفممراد  ،والقلمموب والعقممول
 ،التحمول بمالقول إلم  منعمز فمي الواقمع :فيما يمكن أن نطلق عليم  ،والعماعة

ة الخطماب التعليممي فمي الحمديث النبموي الشمريف عمن ومن هنا تختلف بالغم
ا مممن بعممض الوعممو  مممع بالغممة  بالغممة الخطمماب الشممعري كممما تختلممف أيضمما

 .الخطاب الحعاعي
 

تتأسا هه  الشبهة عل  الخلط فمي إعمرادات 
التحليل البالغي بين ما يصل  للخطاب الشعري أو 

وممممما يصممممل  للخطمممماب  ،مممممن ناحيممممة ،الحعمممماعي
ر أكير المحللين للبالغة النبوية و فقد صد ،التعليمي

إن لممممم يكممممن عممممميعهم و دون مراعمممما  لل ممممروق 

                                                
(1 ) Raman Selden: The theory of criticism. P 369  

ا: بالغوومممممممممممممموة  يانيمممممممممممممموا
الخطمممممممممماب التعليمممممممممممي 

اب وطمممممممممممووخون الويممممممممممموب
الحعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماعي 

طوووممممممممممممممممممممممممواب وووخوووال
 ريوووممممممممممممممممممممممممموالشوووووووع
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وهممو خلممط مممرد  إلمم  عممدم  ،والخصمائ  النوعيممة ألنمموا  الخطمماب المختل ممة
فمنن  ،وعود ت ريق في النظرية البالغية العربية بين أنوا  الخطماب وغاياتهما

َع الباحِث نصب عيني  الاايةَ من الخطاب الهي يميمل مم اد  التحليمل المهي وضف
ألن  ؛يقوم ب  يُعَد  أحَد أهم المبماد  النظريمة التمي ت سما لعمليمة تحليمل دقيقمة

عممن أي شميد يبحممث ؟ ومممن يممم يحممدد لمم   :مراعما  هممه  الاايممة يحممدد للباحممث
 .الااية من عملية التحليل البالغي التي يقوم بها

علمم  الشممعر خطمماب تخييلممي يهممدف إلمم  تحقيممق المتعممة وإيممار  القبممول 
أما الحديث النبموي فهمو خطماب حقيقمة يهمدف إلم  تمكمين  ،المستو  العمالي

الحقائق التعليمية التبيينية التشريعية في ن وا المتلقمين المسملمين عمن طريمق 
تضمن نصو  الحديث النبوي الشريف لوسيلتي التمكين للحقائق المتميلتمين 

ا أنم  فمي تحقيمق هماتين  ولكن ممما ينبامي التنب م  إليم  ،في التأيير وانقنا  أيضما
ا عن الخطاب الحعاعي الخمال  وممن يمم يمأتي التمأيير  ،الاايتين يختلف أيضا

ا بخصائصمم  التممي تميممز  عممن  وانقنمما  فممي الحممديث النبمموي الشممريف محت ظمما
ولكمن همه   ،التموأيير وانقنموا الخطابين الشعري والحعاعي في تحقيق  لاايمة 

أو وسيلة و بشكل ما و بمين الاايمة  ،ية وسطيةالااية ر تلبث أن تتحول إل  غا
 يالمضمونية التعليمية التربوية التشمريعية وضممانات تحولهما إلم  منعمز فعلم

والتمأيير يخاطمب القلمب والوعمدان  ،في السلوك البشري للمستهدفين بالخطاب
اننسممان إنسممانيت  والمشمماعر المختل ممة مممن الخمموف والحممهر  ييخاطممب فمم يأ

اننسان عقل  الم كر المهي يختبمر  يأما انقنا  فيخاطب ف ،وانش اق وغيرها
ا  ومممن يممم عمماد التممأيير  ،ال كممر  ويت حصممها حتمم  إها اقتنممع بهمما اسممتقرت يقينمما

وانقنا  و بوص هما غاية أولية ت دي إل  غاية التمكين لمما يقتضمي  الخطماب 
ا لهمه  ا يمن غاية تعليمية تشريعية فمي السملوك ال علم ا مالزمما لبالغمة و منهعما

ا للاايممة انبالغيممة التممي كُلممف بهمما صمماحب هممه  البالغممة  فممي أنممماط  تحقيقمما
 .أسلوبية لها خصوصيتها المتوائمة مع غايتها

ا يختل ممان فممي الحممديث  يولنما أن نشممير إلمم  أن بُعممد التممأيير وانقنمما  معمما
فانقنا  هنا ر ينبنمي  ،النبوي الشريف عن غير  من كيير من أنوا  الخطاب

عممة منطقيممة عقليممة خالصممة وفممق الم مماهيم التممي سممادت فممي نظريممات علمم  ح
الحعممام األرسممطي وتطوراتهمما الحدييممة التممي نعممد ظواهرهمما فممي الخطمماب 

ولكنمم  ينبنممي هنمما علمم  متكممأ سممياقي يتعلممق  ،الحعمماعي فممي مختلممف ميادينمم 
وليسمت همه   ،بعناصر سياقية تحكم عمليمة التواصمل بمين المرسمل والمسمتقبل
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 ،اقية الخاصمة بمالمتكلم فمي الخطابمة ببعيمد  عمن ر يمة أرسمطوالمحددات السي
التصديقات مبنيمة علم  أبعماد ياليمة ينبنمي البُعمد األول منهما علم  فقد رأي أن 

  :أخالق القائل إه تتميل هه  األبعاد المحققة لإلقنا  عند  فيما يلي
 (المحددات السياقية)أخالق القائل  :أوال
 (التأثير)لة نفسية ما تصيير السامع في حا :ثانيا  
مدد  تمدمن )من حيث هو يُثبت أو يبدو أنه يُثبت  ،القول نفسه :ثالثا  

 .(1)(القول لحقيقة وبرهان
علينمما ارتبمماط أخممالق القائممل و علمم  حممد تعبيممر أرسممطو و   ور يخ مم

وتأكيممداا علمم   بممل إنمم  يوليهمما ت صمميالا  ،بالمحممددات السممياقية التممي نقممول بهمما
ا أن الطيبمة الشخصممية التمي يكشمف عنهمما " و :ضمرورتها بقولم  لمميا صمحيحا

ينبامي أن يُعمد  ،بمل بمالعكا ،المتكلم ر تُسمهم بشميد فمي قدرتم  علم  انقنما 
وممن يممم ن كممد علم  العنصممر السممياقي  ،(2)خلقم  أقممو  عناصمر انقنمما  لديمم "

األبعماد  يوتمأت ،بوص   من أهم عناصر انقنا  فمي الحمديث النبموي الشمريف
السملوكية ضمممن تأسميا الحممديث النبموي الشممريف لبالغتم  الخاصممة وهمو ممما 

 .يدخل في العانب الهي حدد  أرسطو فيما يتعلق بكي ية المتكلّم وسمت 
أن أمر مراعا  مقتض  الحال عند المتلقي الهي يدخل فمي   كما ر يخ 

 ،انقنما  األطر السياقية لميا ببعيمد عمن النظمر  األرسمطية للحعمام ووسمائل
"فنن انقنما  ممن الممكمن أن يمتم بواسمطة السمامعين إها كانمت الخطبمة مييمر  

فأحكامنا حين نكون مسرورين ودودين ليست همي أحكامنما حمين  ،لمشاعرهم
 .(3)نكون مامومين ومعادين"

يمممم يمممأتي العنصمممر اليالمممث ُمحمممدداا فمممي العنصمممر اللاممموي ر ممممن حيمممث 
ر البالغية ولكن ممن كمون اللامة حاملمة األسلوب وما يشتمل علي  من الظواه

" فممنن انقنمما  يحممدث عممن الكممالم ن سمم  إها أيبتنمما  ،للحعممج والبممراهين العقليممة
إه ر  ،(4)شب  حقيقة بواسطة حعمج مقنعمة مناسمبة للحالمة المطلوبمة"حقيقة أو 

تحتممل الظممواهر البالغيممة واألسمملوبية المكانممة األولمم  فممي بالغممة الحعممام فممي 
ا السياق الاربي  ا وحدييا وهي ربما تختلف فمي همها المنحم  عمن السمياق  ،قديما

ويشير د. محمد العمري إل  ارختالف بين الر ية العربيمة والر يمة  ،العربي

                                                
 .29م     1979ط دار القلم بيروت  ،يترعمة عبد الرحمن بدو ،كتاب الخطابة :أرسطو (1)
 .المرعع السابق والصحي ة ن سها (2)

 .30المرعع السابق ن س     (3)

 .عع السابق ن س  والصحي ة ن سهاالمر (4)
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اليونانية القديمة في العنصر المهيمن في الخطابة الحعاعية انقناعية " فربما 
حين نعد الشعر في  ،كانت للمنطق األولوية عند اليونان فكان ارهتمام بالحعة

ار  وومولوب والعبوموعلم العمرب المهين لمم يكمن لهمم علمم أصم  منم  فكانمت لألس
فماألمر  ،ولكننا نحتمرز هنما ممن أخمه همها القمول علم  إطالقم  ،(1)دار "وووالص

ا رخمتالف المالبسمات السمياقية  يختلف مع بالغة الحديث النبوي الشريف تبعا
 يحيمث همو منطموق لاممو ولخصوصمية الممن  ممن ،علم  تنوعهما وغزارتهما

 .خا  في أسلوب 
ومما ينباي أن ي خه في حساب المحلمل البالغمي األسملوبي أن الحعمام 
في المقامات الخطابيمة التمي انبنمت عليهما أفكمار أرسمطو يختلمف فيهما األبعماد 

فطرفممما الخطممماب فمممي المقمممام  ،السمممياقية ممممن عهتمممي المخاِطمممب والمخاَطمممب
فكمال الطمرفين ممدفو  باايمات  ،ا عمدادالحعاعي و فمي الاالمب و يعممع بينهمم

ومن يمم فمنن األبعماد السمياقية التمي تحكمم العالقمة بمين طرفمي  ،شخصية هاتية
 ،والرغبممة فممي إحممراز ارنتصممار ،وارتهممام ،الخطمماب تتميممل فممي سممود الظممن

ومن يم فنن العالقة التي تحكمم الطمرفين  ،فالمن عة هي الهدف وليست الحقيقة
وانقنا  هنا ر يهدف إلم  بيمان حقيقمة بقمدر  ،ادعةهي عالقة الصرا  والمخ
 .ما يهدف إحراز من عة

فالسياق  ،وما هكها يكون بُعد انقنا  في بالغة الحديث النبوي الشريف
 ،الممهي يحكممم طرفممي الخطمماب إنممما هممو سممياق غايممة فممي الشمم افية والصممدق

ا ورسممورا  ن شممماهدي فالمخاِطممب هنمما يسممتهدف بانقنمما  ممممن ي منممون بمم  نبيمما
ومممن يممم قلنمما بممأن انقنمما  هنمما يعتمممد علمم  دعممائم سممياقية بالدرعممة  ،وغممائبين
الصمياغة بعمد هلمك ليسمت ممن قبيمل انقنما  بالحعمة اللاويمة  ييمم تمأت ،األول 
وممن  ،هنا وسيلة لتمكين الحقيقة ممن ن ما المتلقمي يولكن اللاة تأت ،الخالصة

لايمر  ممن أنمماط الخطمماب  هنما نقمول بماماير  انقنما  فمي الحمديث النبموي الشمريف
 .الحعاعي بين البشر بعضهم البعض في دوافع  ووسائل  ومالبسات  السياقية

وإن كمان األممر فيمما يتعلمق  ،إن ما قلنا  في انقنا  يصدق عل  التمأيير
فمنها كمان الحمديث  ،بالحعام أقل ظهوراا في معالعات البالغة النبوية الشري ة

ا حعا ا النبموي الشمريف لميا خطابما ا فننم  و فمي الوقمت ن سم  و لميا خطابما عيما
ا  فالتمأيير بوصم   غايمة وعدانيمة تختلمف فمي الحمديث النبموي الشمريف  ،شعريا

                                                
دار  2ط  ،في بالغة الخطاب انقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية :د. محمد العمري (1)

 .20  ، م 2002أفريقيا الشرق المارب 
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فنن التأيير الشعري ربما كان أقصم  مما يرممي إليم  همو أن  ،عنها في الشعر
ا من التعاطف المممدوع فمي شمعر  ،من اكتساب موقف المخاَطمب ،يحقق نوعا

إن  نو  من  ،المعتَهر إلي  في شعر ارعتهار ،التازل المرأ  في شعر ،المدي 
ا ارستمالة العاط ية الخالصمة يكمون المخاطمب مسمتهدف بهما أمما البيمان النبموي  ا

فهممو " بيممان واضمم  ر يعممن  بمم  الشممعر عممن الدقممة والتحديممد إلمم  المبالاممة 
في  فالتأيير (1)ور يميل ب  عن الواقع المشاهد إل  الخيال الشارد" ،وانغراق

الحديث النبوي الشمريف ر يعمن  إلم  المبالامات التمي تشمتمل علم  نمو  ممن 
ا تأيير ينطلق من الااية انبالغية  ،الماالطات والمبالاات الشعرية ولكن  أيضا

التبلياية ويهدف إل  إقرار حقائق في عالم الشهاد  أو إل  التمكين لتصورات 
انقنمما  فممي هممها التمكممين ويتضممافر التممأيير مممع  ،عقائديممة فممي عممالم الايممب

فنها كانت الظواهر البالغية التي تنتمي إل  مما ُعمرف فمي  ،وانقرار للحقائق
البالغة العربية بعلمي البيان والبديع ممن أهمم وسمائل التمأيير فمي الشمعر فننهما 

ولكنهممما بمممدورها تختلمممف فمممي مبعيهممما  ،كمممهلك فمممي الحمممديث النبممموي الشمممريف
تختلممف فممي موقعهمما مممن اهتمممام الباحممث فممي  واألهممم أنهمما ينباممي أن ،وغايتهمما

ولكممن أغلممب البمماحيين فممي البالغممة النبويممة قممد غمماب عممنهم  ،البالغممة النبويممة
الت ريق بين الشعر والحديث النبوي الشريف في تحليل الظواهر البالغية فمي 
 ،الحديث وفق التصورات النظريمة التمي ينطلقمون منهما لتحليمل بالغمة الشمعر

ن الاايممة العماليممة الخالصممة وكأنهمما هممي الاايممة مممن وبخاصممة فممي بحمميهم عمم
 .وهها هو أساا هه  الشبهة ،الحديث النبوي الشريف

يم يمأتي البُعمد  ،إن غاية الحديث النبوي الشريف تعليمية تبيينية تشريعية
ومممن يممم تممدخل الشممبهة علمم  مممن قمماموا  ،العمممالي نتيعممة تاليممة لهممه  الاايممات

ا من عهتينبالتحليل البالغي للحديث النب  :وي الشريف بالغيا
اية ووموالي ومما يتعلمق بم  ممن غوموانوا شاخصين إل  البعد العمووووو أنهم ك
 .تحسينية تزيينية

و أنهم في سبيل الوصول إلم  مما يرعونم  اسمتخدموا إعمرادات التحليمل 
 .البالغية التي تستخدم في تحليل الخطاب الشعري

ول التحليمل البالغمي للحمديث أكير الدراسات التي قاممت حموالحقيقة أن 
النبوي الشريف لمم تأخمه ن سمها بمالت ريق بمين بالغمة الحمديث النبموي وبالغمة 

علممم  حمممين نمممر  أنممم  ممممن  ،وممممن هنممما دخلتهممما الشمممبهة ،الخطممماب الشمممعري

                                                
 .104البيان النبوي    :محمد رعب البيومي .د (1)
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بالغممة تنطلممق مممن الحقيقممة  :الضممرورات المعرفيممة أن ن ممرق بممين بالغتممين
  خيال تنطلق من  وتتأسما وبالغة وليد ،وتتأسا عليها وتهدف إل  إقرارها

ومن يم يخطئ غير واحد ممن  ،علي  ور تهدف إر إل  غاية إمتاعية خالصة
يتصدون للحديث عن البالغمة النبويمة باختزالهما فمي الظمواهر البيانيمة األكيمر 
ا لالنتبا  من تشبي  واستعار  وغيرها ناظرين إل  هه  الظمواهر  ا ول تا وضوحا

ومما فطنموا إلم  أن  ،لتي تنبني عل  همه  الظمواهرنظرتهم إل  بالغة الشعر ا
ا  قبمل  الشعر " معانا  فردية يخاطب فيها الشاعر ن س  التي يعرد منها مستمعا

وممن يمم يعمدر بنما أن ننبم   ،(1)التوع  إل  أي مستمع خارم المهات الشماعر "
إل  أن معايير الحكم عل  الظواهر البيانية تختلف حسب السياق اليقافي الهي 

أكيممر ممما يستحسممن ويسممتقب  فممي علممم فممنن "  ،حكم فممي ر يممة هممه  المعمماييريممت
ومممن هنمما نقممول بمماختالف  ،(2)البالغممة لمم  اعتبممارات شممت  بحسممب المواضممع"

الظواهر البيانية في الحديث النبوي الشريف عن الشعر في منابعهما وغاياتهما 
 :ومن يم وظي تها التواصلية ،وهها ارختالف ينعكا عل  تكوينها

 

نعد مصدر الظواهر البيانية عند الشاعر 
أما في الحديث النبوي الشريف  ،العاط ة والخيال

فمنبعها ليا هو الخيال ور العاط ة ولكن منبعها 
فقد استقر عند نقاد الشعر الهين انشالوا  ،الحقيقة

ا بالظاهر  البالغية هات المنبت الشعري أن الظاهر  البيانية وبخاصة  ،تماما
إها كانت وليد  العقل والحقيقة فننها تركن إل  التكلف يم  ،ارستعار التشبي  و

 يد. محمد زك  ههبوا إل  هم هها اللون من الظواهر في الشعر فرأ
" ميل هها اللون من الشعر ي ضح  ويكشف عن زي   خلو  من العشماوي 
 يعن العالم الداخل يألن  كييراا ما ين صل في  العالم الخارع ،العاط ة

فتبدو اللاة التي يستخدمها ال نان وكأنها معرد أدا  لوصف العالم  ،لشاعرل
وعندئه تتحول اللاة عن  ،كما هو واقع ر كما يدور في ن ا ال نان يالخارع

الهي يص    يدوظي تها األساسية في ال ن وتصب  معرد إشار  إل  الش
غير واحد من  وهها الرأي مبني عل  فكر  الخيال التي قال بها ،(3)الشاعر"

ر  I.A.Richardsههب ريتشاردز قد ف ،النقاد الاربيين الخيال عل  إل  قصف

                                                
 .16ابق   مرعع س ،بالغة الخطاب انقناعي :د. محمد العمري (1)
 .88   1986بيروت  3ط ،تو محمد الحبيب ابن الخوعة ،منهام البلااد :يحازم القرطاعن (2)

 .88   م1978الطبعة اليانية القاهر   ،بين القديم والحديث يقضايا النقد األدب :يالعشماو يد. محمد زك (3)

 فمن حيث المنبع 
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... ر يقصد بالخيال أكير من .للخيال "  تعري اتمن بين ف ،التشبي  وارستعار 
استخدام لاة المعاز فيقال عن الناا الهين يستخدمون بطبعهم ارستعار  

يقال  ،والتشبي  من نو  غير مألوف ورسيما إها كانت ارستعار  ،والتشبي 
وقد انبن  رأي كولردم في الخيال  ،(1)عنهم إنهم تتوفر لديهم ملكة الخيال"

ويحطم العالقات المستقر   ياليانوي عل  أن الخيال هو الهي يهيب ويالش
هو القو  التي فالخيال عند  "  ،العرفية بين العناصر يم يعيد تشكيلها من عديد

يع صور  معينة أو إحساا واحد أن يهيمن عل  عد  صور بواسطتها تستط
 ،(2)أو أحاسيا في القصيد  فيحقق الوحد  فيما بينها بطريقة أشب  بالصهر"

علينا أن ن ي العالقة العقلية بين عناصر ارستعار  يميل نظر    ور يخ 
بل إن  من معايير بعض النقاد  ،شعرية خالصة منبعها عمالي خال 

ا ما ههب إلي  المحديين أي في تعليل ت ضيل بعض  يد.عبد العزيز األهوانضا
أن التشبي  في كيير من " إل  يرعع هلك القدماد التشبي  عل  ارستعار  بأن 

 ،والسهاعة األولية في التعبير ،الحارت مظهر من مظاهر البدائ  في الت كير
ا عل  ععز األدا  اللاوية عن ا لوفاد وأن  يدل في بعض الحارت أيضا

ا عن ووز هه  الن وعن عع أو ،بالتعبير المباشر عما في الن ا من مشاعر
قد تصدق هه   ،(3)التمييز الدقيق والت طن المرهف لما يعتلج في ضميرها"

ولكن كيف يمكن أن  ،األقوال عل  معالعة التشبي  وارستعار  في الشعر
الحديث النبوي تصدق هه  المباد  واألحكام عل  التشبي  وارستعار  في 

 ؟؟؟
ر منا  من أن نعترف في وضوع وعالد بأن هه  المعايير والر   
ر يمكن أن تصدق بحال من األحوال عل  الظواهر في الحديث النبوي 

ومن هنا يتأكد لنا أن تناول الظواهر البالغية في الحديث النبوي  ،الشريف
ة في أبسط فالعاط  ،الشريف بمعايير الشعر شبهة من أخطر الشبهات

 .منز  عن الهو  ورسول هللا  ،م اهيمها هو 
 

ر يقف عند حدود انبالغ إن الحديث النبوي 

                                                
المصرية العامة للتأليف والترعمة  ط الم سسة ،ترعمة د. مصط ي بدو  ،مباد  النقد األدبي :ريتشاردز (1)

 .309   م 1961

 .158   م 1958القاهر   ،كولردم :يبدو  د. محمد مصط  (2)

القاهر  )بدون ط  ،العربيابن سناد الملك ومشكلة العقم واربتكار في الشعر  :يهواند. عبد العزيز األ (3)
 .128   ،تاريخ(

 ومن حيث الااية
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ولكن  يتعاوز هلك ويتخطا  إل  التمكين لمضمون واألمر والنهي وانخبار 
وإن  من بين الخصوصيات التي تتوفر  ،في ن ا المتلقيهه  األساليب 

 يالشريف أن الااية التعليمية ر تعنألساليب الخطاب في الحديث النبوي 
أي أن ناقل هه  المعرفة يلقيها عن  ،معرد نقل معرفة في حياد من ناقلها

كاهل  بهكرها ولكن الااية التعليمية تلتبا باايات الت هيم وانقنا  والتمكين 
فالمعلم هنا ر تتوفر ل  أبعاد سياقية ت كد عل  التباا مضمون  ،للحقائق

 ،(128 :التوبة) چۓ   ڭ  ڭ  ڭ ڭۇ  ۇ    ۆ  ۆ     چ       مي بهات  فهوالقول التعلي
فهها الحر  وهه  الرأفة وهه  الرحمة حيييات سياقية تتعلق بالمتكلم 
ا  ا ن سيا  ،تستحضر البُعد الن سي الهي يععل من المضمون التعليمي مضمونا

ا تتعاوز هه  ولكنه ،فال تقف غاية المتكلم عند حدود نقل المعلومة أو الخبر
إل  التمكين للخبر  يالااية إل  استخدام الوسائل األسلوبية التي ت د

فما األسلوب هنا سو  وسائل لهها  ،بمضمون  وأسلوب  في ن ا المتكلم
ولكن  يتعاوز هه  الااية  ،الهي ر يقف بدور  عند غاية التمكين ،التمكين

ا إل  التحول بمضمون الخبر   ،إل  فعل ُمنَعز (يالمضمون التعليم)أيضا
فليا  ،عل  مستو  المتلقي المبلَّغ الشاهد والمبلَّغ المتلقي الاائب المستقبلي

يم من شك في احتيام المتلقي الاائب المستقبلي إل  وسائل أسلوبية بالغية 
يم  ،تعين  عل  مراحل التواصل التي تبدأ بمعرفة المضمون التعليمي للخبر

يم التمكين لهها المضمون بوص    ،يمان ب ارقتنا  بهها المضمون وان
 .يم التحول بهها المضمون التعليمي إل  أفعال ُمنَعز  ،حقائق

كيف تحقق الظواهر البالغية األسلوبية هه  الاايات ؟ إنها عوامع الكلمم 
وبكممل ممما تسمتوعب مممن خصوصمية فممي بحيهمما  ،بكمل ممما لهما مممن خصوصمية

هنما يكتسمب عمالم  ممن الدقمة وانتقمان ولكنم   ،فنن التحسين متحقق ،وتحليلها
ألن همه  الظمواهر ر  ،وليا ممن انغمراق فمي المبالامات والخيمال ،وانحكام

ا في اقتصمار  علم   ،تُسرف في المبالاة والخيال ولكن الخيال يأتي هنا محكما
إيار  تصورات ههنية عند المتلقي تعين عل  تصور أممور غيبيمة فيمما يتعلمق 

ل فمي ااخمر  أو التحمهير ممن أممور غيبيمة فمي المسمتقبل بالعزاد عل  األعما
 .في عالم الشهاد 

 ،إن غايممة الحممديث النبمموي الشممريف انبانممة والتبليممغ والتمكممين للحقممائق
وهمممه  الظمممواهر البالغيمممة وسممميلة ممممن وسمممائل التمكمممين للحقمممائق التشمممريعية 

ن ومن يم يكمون المنطلمق فمي البحمث عم ،والحقائق الايبية في ن ا المخاطب
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ولميا فقمط نبمالغ همه   ،إسهام الظمواهر البالغيمة فمي التمكمين لهمه  الحقمائق
ويخطئ غيمر واحمد ممن دارسمي همه  الظمواهر فمي الحمديث النبموي  ،الحقائق

الشممريف فممي أنهممم يععلممون الاايممة التحسممينية العماليممة هممي المنطلممق الممهي 
أ إر ولمميا هممها الخطمم ،ينطلقممون منمم  فممي عمليممات التحليممل التممي يقومممون بهمما

نتيعممة مممن نتممائج الخلممط بممين المنطلقممات النظريممة لتحليممل الشممعر والمنطلقممات 
فنن هها الخطأ ر يميل فقمط اعتمراد  ،النظرية لتحليل الحديث النبوي الشريف

ا في فهم  ،عل  خصوصية الخطاب ا وعهريا ا عاما بل إن  ليميل قصوراا معرفيا
فيم  الدارسمون متععلمين تحميط وهها الصنيع ينطلق  ،أبعاد البالغة بشكل كُلّ ّ 

بهم نزعة المعهود األدن  فيعتر ون عل  درا  ما يمزال بحاعمة إلم  عهمود 
" وكيف يظن إنسان أن صناعة البالغة يتمأت  باحيين مخلصين لسبر أغوار  
وهي البحمر المهي لمم يصمل أحمد إلم  نهايتم  ممع  ،تحصيلها في الزمن القريب

الغة تحتام إل  همه  العهمود فمنن الخطماب وإها كانت الب ،(1)استن اد األعمار 
وتمي مل  ،موضو  الدراسة بحاعة مضماع ة إلم  تميمل خصوصميات ظمواهر 

  .آليات معالعت 
إن ر يمممة همممه  الظمممواهر البالغيمممة فمممي خطممماب الحقيقمممة قمممد بمممادت 

فهممي مممن عانممب لممم تتمموفر لهمما الدراسممات واألبحمماث التممي تضممع  ،بتقصمميرين
وممن ناحيمة أخمر  لمم تتيسمر لهما  ،غمة الشمعرالحدود ال اصملة بينهما وبمين بال

عهممود تكشممف عممن خصائصممها بقممدر ممما تمموفر للخطمماب الشممعري العمممالي 
 ،فلم تقم حدود معرفيمة واضمحة فمي التمراث العربمي بمين البالغتمين ،الخال 
" ر تطممرع كلمممة بالغممة فممي السممياق العربممي إشممكارا فممي كونهمما علممم فربممما 

لممي والتممداولي و يقصممد الم لممف بالتممداولي الخطمماب ارحتمممالي بنوعيمم  التخيي
الخطابي أو انقناعي أو خطاب الحقيقمة أو مما أطلمق عليم  همو الخطابيمة فمي 

فمي المرحلمة اليانيمة ممن  ،وهلمك نتيعمة المدمج المهي مارسم  ،مقابل الشعرية و
كممل مممن عبممد القمماهر العرعمماني وابممن سممنان الخ مماعي يممم السممكاكي  ،تاريخهمما

ك بعد المحاولة التل يقية التي قام بهما العسمكري تحمت وهل ،يوحازم القرطاعن
فبممرغم ممما أدت إليمم  هممه  العمليممة مممن إقصمماد واختممزال  ،الصممناعتين :عنمموان
ا  ا  ،أحيانا  (ممن التخييمل إلم  التمداول خاصمة)أخمر   ومن تحويل المركز أحيانا

ا"  .(2)فقد ظل شعار الوحد  البالغية مرفوعا

                                                
 .88منهام البلااد    :يحازم القرطاعن (1)
م   2005دار أفريقيا الشرق الدار البيضاد 1ط ،البالغة العديد  بين التخييل والتداول:د. محمد العمري (2)
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حدييممة الاائمممة وعممدنا أن البعممد الم قممود فممنها عممدنا إلمم  الر يممة العربيممة ال
المتميل في بالغة الحعام الهي عدَّ الاربيمون فمي اسمترعاع  ظمل بعيمداا عمن 

ور يكماد يسمتين  ممن همها الحكمم سمو  المدرسمتين التونسمية  ،الر ية العربيمة
ا حتمم  نهايممة  ،والماربيمة ا تامما أممما المدرسمة المصممرية فقممد اسمتارقت اسممتاراقا

أو البُعممد الشممعري  ،فممي بالغممة واحممد  هممي بالغممة الشممعرالقممرن العشممرين 
 كمما راق ،أو المدرسمة األدبيمة أو المدرسمة ال نيمة ،أو البُعد التخييلمي ،للبالغة

ألمين الخولي أن يُطلق عليها وسمار علم  دربم  غيمر واحمد ممن األمنماد عمن 
ا  ،قصد وعن غير قصد حين عمد إل  تأييل المدرسة ال نية فاستارق استاراقا

ا في البُعد العمالي ال ني الخال  في العمود والع اف والتعقيد ألن  ربط  ؛تاما
ا بالتبعممة علمم   ،(1)رلدبعالقممة البالغممة بممالمنطق وارسممتالممدرا البالغممي  ملقيمما

إن همممها  ،السمممكاكي لعقمممد  فصمممالا عمممن ارسمممتدرل فمممي كتابممم  م تممماع العلممموم
محمد العمري " يسمتارب ارستاراق التام في البُعد الشعري للبالغة ععل د. 

فممي دراسممة الخطمماب  ،وعممدم مسمايرتهم للحممديث ،انقطما  دارسممينا عممن القممديم
ولعل من  ،وتراينا الحعاعي يضاهي التراث الشعري أو يأتي بعد  ،انقناعي

آيار هلك أن المعالعات البالغية للظواهر البيانية من تشبي  واسمتعار  وتمييمل 
خصوصمميتيهما فممي الحممديث  يتراعمم ،التممي لممم تتأسمما علمم  أصممول نظريممة

لممم تلت ممت إلمم  العانممب انقنمماعي فممي وظي تيهممما ارلت ممات  ،النبمموي الشممريف
الكافي الهي يقف بنا عل  سمات هه  الخصوصية وما تستلزم  من مراعاتها 

ضممن  يوهي في هها تأت ،لألبعاد السياقية الخاصة بالخطاب النبوي الشريف
مممن الممر   العربيممة " فقممد اعتمماد  منظومممة الخلممط وارضممطراب فممي كييممر

الدارسون العرب المحديون معاملة الن  الخطمابي انقنماعي ن ما معماملتهم 
وهمها يعمافي المروع المنهعيمة التمي  ،للن  الشعري أو أي ن  إنشائي آخمر

 .(2)أخه طبيعة الموضو  بعين ارعتبار عند تحديد منهج تناول " يتقتض
عليميممة فمي الدراسممات البالغيمة للحممديث لقمد عمماد ارلت مات إلمم  الاايمة الت

فمممي تعليقمممات متنممماير  هات طبيعمممة اسمممتينائية أينممماد  النبممموي الشمممريف متمممميالا 
التعليقات التي توزعت بين الشرع والعانب الوعظي وما يُرشمد إليم  الحمديث 

                                                                                                              
11 

ا  ،م1947القاهر   ،فن القولوراعع  ،167م   1961القاهر   ،مناهج تعديد :يأمين الخول (1) ويراعع أيضا
 م1950القاهر   ،يط. مصط ي الحلب .تاريخ البالغة العربية والتعريف برعالها :يأحمد مصط ي المراغ

  28. 
 .8 ،7في بالغة الخطاب انقناعي    :د. محمد العمري  (2)
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وهه  همي السممة  ،وبعض المسائل ال قهية التي تعرضت لها الشروع الترايية
" أيممر التشممبي  فممي تصمموير  :عبممد البمماري طمم  سممعيد الاالبممة علمم  كتمماب د.

" التصموير  :أما كتاب د. محمد الصمباغ ،(1)قراد  في صحي  مسلم" ،المعن 
ال ني في الحديث النبوي " الهي تعرض ألكير من يمانمائة حمديث فقمد طام  
فيمم  تتبممع األبعمماد العماليممة الخالصممة إلمم  عانممب ممما هكرنمما مممن أمممور الشممرع 

ا بعبارات انععاب بالبعد ال ني العممالي  ومن ،والت سير يم عاد الكتاب مكدسا
" صور  حية ومشمهد مييمر  :والوقوف عند تحديد نو  الظاهر  البالغية نحو

.. إلمم  آخممر هممه  .وم صممور  فنيممة رائعمة و الحممديث زاخمر بالتصمموير الرائممع و
د ومعمماه هللا أن أقصمم ،التعليقممات التممي ر يكمماد يخلممو منهمما تعقيممب علمم  حممديث

ا عليهمما ،الم اخه  عل  الكتابين فهمما ممن اننعمازات  ؛أو أُنصب ن سي حكمما
بيمد أن العلمم إنمما همو مراععمة  ،المعرفية في هها البماب التمي أفمادت البماحيين

 ،مستمر  وعدل دائم يضميف الالحمق إلم  السمابق ممن غيمر نكمران أو عحمود
لبالغمي فمي فقط أردت أن أ كد عل  ضرور  تحديد إطمار تنظيمري للبحمث ا

 .الحديث النبوي الشريف
 

إن انصممراف اهتمممام المعالعممات البالغيممة للحممديث 
النبوي الشريف إل  رصد الظواهر البيانية خلمل منهعمي 

يم إن انصراف اهتمام من انامسوا في تتبع هه   ،واض 
الظمممواهر إلممم  البُعمممد العممممالي لهمممو معافممما  للمقتضممميات 

ور تليمق و ممن  ،ية تأباها األمانة العلميةيشهد بضبابية علمية معرف ،المعرفية
ا باختزالمم  فممي هممه   ناحيممة أخممر  و بقدسممية الممن  الممهي يممتم انتهاكمم  معرفيمما

شماهد  بمهلك  ،النظرات الععلة التي لم تأخه ن سمها بشميد ممن التيبمت والتمدبر
علممم  ابمممتالد المشمممهد العقلمممي العربمممي بنزعمممة المعهمممود األدنممم  وعشممموائية 

 .والتخبط والخلط وارضطراب الممارسات المعرفية
خالصة القول أن البُعد الحعاعي انقناعي ظمل بعيمداا بشمكل رفمت عمن 
 ،بمم ر  ارهتمممام فممي ر يممة الظممواهر البالغيممة فممي الحممديث النبمموي الشممريف

ومن هنا يتأكد لنا ضرور  وضع هه  األصول  ،وبخاصة التشبي  وارستعار 
علمم  معممايير البالغيممين والنقمماد ألنمم  لمميا مممن الصممواب أن نسممتند  ؛النظريممة

                                                
م 1992القاهر   1ط  ،قراد  في صحي  مسلم ،" أير التشبي  في تصوير المعن  :د. عبد الباري ط  سعيد (1)

. 

 ومن هنا نقول
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قدماد ومحديين و الشاخصة للبُعد الشعري و في البحث البالغي األسلوبي فمي 
بممل لعلنمما ر نكممون مبممالاين إها زعمنمما أن معظممم  ،الحممديث النبمموي الشممريف

العهود السابقة التي انطلقت من بالغة الشعر فمي البحمث فمي بالغمة الحمديث 
ور أحسب دراسة واحد  قمد شمهت عمن  ،اععةالنبوي الشريف بحاعة إل  مر

 .هه  القاعد 
ولممن نسممتطيع أن نوضمم  األبعمماد انقناعيممة التمكينيممة عميعهمما للظممواهر 
البيانية وما يتعلق بها من أبعاد تداولية تخ  المتكلم والمخاطب من ظمروف 

ولكننا نعود ونستحضر هنا مقولة د. محمد العمري  ،ن سية ومالبسات سياقية
ا عن أن ا لظواهر البيانية المرتبطة بتحليل الخطاب الشعري تعد عنصمراا تاليما

نستحضر هها الملم  ألهميت  في إقرار حقيقمة تتعلمق  ،في الخطابة األرسطية
خالصممة هممه  الحقيقممة أن  ،بانقنمما  أو التمكممين فممي بالغممة الحممديث النبمموي

وسممع للاايممة انطممار األ يرافممداا مممن الروافممد التممي تاممه يالظممواهر البيانيممة تممأت
ومن يم تقتصر ر ية هه  الظمواهر علم   ،التعليمية المتميل في األمر والنهي

 .إسهامها في التمكين لألمر والنهي في الحديث النبوي الشريف
وقد  ،تعرضت دراسات الحعام إل  البعد انقناعي في الظواهر البيانية

الر يمممة وقمممد اعتممممدت  ،كمممان لالسمممتعار  الحمممظ األوفمممر فمممي همممه  الدراسمممات
ولعل  ،الحعاعية لالستعار  عل  روافد المنعزين المعرفيين العربي والاربي

من أويق الر   عالقمة بالبُعمد الحعماعي فمي التمراث العربمي ر يمة ال السم ة 
فقد تعاوزوا الر ية الشعرية الخالصة لالستعار  ببحيهم في ال رق  ،المسلمين

ي الحعة المنطقية ألنها تعيش ولكن مقورتهم أدخل ف ،بين التصديق والتخييل
وإن لم ي رقوا فمي معالعماتهم بمين ارسمتعار  فمي الخطمابين  ،في بيئة ال الس ة

وقد أشرنا إل  هه  المالحظة في دراسة سابقة علم  أنم   ،الشعري وانقناعي
فممي ارسممتعار  الشممعرية التممي منبعهمما  ضممرب مممن الخلممط قممد ر يكممون مقبممورا 

ر يمتهم همه  ممن المر   الم سسمة علم  المسمتو  وممن يمم رأينما أن  ،الخيال
ربما كانت م اهيم أرسطو مسئولة عمن  ،التنظيري لظاهر  التكلف في الشعر

التممي انبنممت علمم  القممرب والظهممور تلممك النظممرات المنطقيممة إلمم  ارسممتعار  
فقممد تممرددت هممه  الم مماهيم بشممواهدها فممي  ،والمالدمممة والمناسممبة بممين طرفيهمما

وا بقيممام العالقمة بممين طرفممي ارسممتعار  مباحمث ال السمم ة المسمم لمين المهين أقممر 
وعل  الرغم من قبمول ابمن  ،بأشكال  المختل ة يعل  نو  من التناسب المنطق

سينا للعالقات المتباعمد  بمين طرفمي ارسمتعار  فننم  لمم يهممل شمرط التناسمب 
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وقد عمادت ر يمة الظمواهر البيانيمة ممن تشمبي  وتمييمل واسمتعار   ،(1)يالمنطق
تحممت مظلممة مصممطل  متممداخل مممع هممه  الظممواهر عميعهمما علمم  الممرغم مممن 

همها همو  ،خصوصيت  التي يت رد بها عن همه  الظمواهر فمي بعمض المواضمع
فقد تشعب البُعد المنطقي في ر ية هها المصطل  بمين بيئمة  ،مصطل  التخييل

ا ال ممارابي وابممن س ا عبممد ووممووالبالغيي ،يناوومموال السمم ة وخصوصمما ن وخصوصمما
بيد أن واحداا ممن هم رد ال السم ة  ،(2)يرعاني وحازم القرطاعنووووهر العالقا

ا بين الخطابين انقناعي والشمعري والبالغيين لم ي صل فصالا  ولعمل  ،واضحا
المالحظممة الوحيممد  فممي هممها الصممدد تُممهكر لعبممد القمماهر العرعمماني إه اسممتبعد 

بمين ارسمتعار  وهمها ععلم  ي صمل بينم  و ،ظاهر  التخييل ممن القمرآن الكمريم
وكمان ممن الممكمن لهمه  المالحظمة أن  ،(3)لوعود ارستعار  في القرآن الكريم

ولعمل همها مما ععمل عبمد  ،تستيمر بوص ها مقدمة أول  لل صل بين البالغتمين
ا كممامال فممي الر يممة الشممعرية للتخييممل فممي اتصممال   القمماهر يسممتارق اسممتاراقا

 .بالظواهر البالغية األخر  وفي ان صال  عنها
أضف إل  هها أن قول ال الس ة المسلمين بأن الااية من ارستعار  همي 
تحسين الشيد بقصد إييار  وانقبال علي  أو تقبيح  بارض كراهيت  والن مور 
من  يتوافق مع الااية التعليمية للحديث النبموي الشمريف المبنيمة علم  أسملوبي 

رلت ات إل  غاية انفهام فا ،مما يهكر لر ية ال الس ة المسلمين ،األمر والنهي
وإن كانت ر يتهم هه   ،يتالق  مع الااية التعليمية بمقوماتها التمكينية التبلياية

ا يراعم فقمد ههبموا فمي تعليمل التحسمين  ،خصوصميات الخطماب يتتطلمب تمدقيقا
والقمول بالتخييمل ممن الممكمن قبولم  ممع تحديمد  فمي  ،والتقبي  بالقول بالتخييل
إر أنهم ربطموا وعمود  ،خاصية التهويم الخيالي الخال تمكين الحقائق ون ي 

وهمها مما ر يُقبمل بحمال  ،التخييل بن ي صحة ارعتقاد من المتكلم أو المخاطب
أممر قبمول وممن يمم نقمول بمأن  ،في معالعة خطماب الحقيقمة أو بالغمة انقنما 

ا   .للخطاببالخصوصيات السياقية التداولية  المقورت النظرية يبق  مرهونا

                                                
دار الوفاد القاهر   1  عديد  طقراد ،ة الطبع والتكلف في التراث النقدي والبالغييقض :عيد بلبع .د (1)

من )نظرية الشعر عند ال الس ة المسلمين  :د. أل ت محمد كمال عبد العزيزويراعع  ،187م   1995
فن الشعر من  :ابن سينا ،38   م 1984الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهر   -(الكندي حت  ابن رشد

مكتبة النهضة المصرية  –اب أرسطوطاليا فن الشعر , ضمن كت يد.عبد الرحمن بدو :تحقيقكتاب الش اد 
 .م 1954القاهر   ،د. محمد سليم سالم :الخطابة من كتاب الش اد تحقيق 192  م  1953القاهر   –
ا علم البيان نموهع ،البعد الن سي في البالغة العربية في ضود النقد الحديث :فتوع يونا السيد داود (2)  ،ا

 .المقدمة ،م2006بنشراف الم لف مصر  ،كلية ااداب عامعة المنوفيةمخطوطة ب ،رسالة ماعستير
 .204   م 1979القاهر   3ط يمحمد عبد المنعم خ اع :أسرار البالغة تحقيق :عبد القاهر العرعاني (3)
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و ر يصمدق كييمر منم   نن ما ههبوا إلي  في حعاعية ارسمتعار  و مميالا ف
و قمولهم بممأن  مممن هلمك و مميالا  ،علم  ارسمتعار  فمي الحمديث النبموي الشمريف

يممم ههبمموا إلمم  أن حعاعيتمم  مممن الصممنف الت مماعلي  ،ارسممتعار  قممول حعمماعي
ممما وإن ،وممما هكممها عمادت ارسممتعار  فممي الحمديث النبمموي الشممريف ،(1)التحمام

يُعمممهرون فمممي هلمممك رشمممتاالهم بمممالتنظير البالغمممي لالسمممتعار  بشمممكل مطلمممق 
 ،واضعين في بم ر  اهتممامهم النمموهم الت ماعلي للحعمام وظمواهر  المختل مة
وتممأت  عممدم توافممق هممه  الر يممة التنظيريممة مممع الخطمماب فممي الحممديث النبمموي 

 :الشريف من ناحيتين
بعماد التداوليمة الخاصمة فمن ناحية نر  مراعما  المحمددات السمياقية واأل

وممن  ،غيمر هلمك يبل الخاصة بكمل خطماب تقتضم ،بالحديث النبوي الشريف
ناحية أخمر  نعمد اسمتقراد المعماز ارسمتعاري فمي الحمديث النبموي الشمريف 

ا  ،يشهد بأن الحقيقة غير هلك ا حواريما  (2)ومن يم فنن الحعام هنما لميا حعاعما
 سم  بعمد مناقشمات إلم  وضمع وقد خل  الباحمث ن ،وفق المستو  التنظيري

البُعممد التممداولي السممياقي فممي دائممر  اهتمممام الحعممام ارسممتعاري بنشممارت  إلمم  
يممم ععممل  ،(3)مقولممة د. طمم  عبممد الممرحمن أن القممول ارسممتعاري قممول عملممي

ا إل  أن همها المقمام يتركمب  ارستعار  أبلغ وعو  تقيد اللاة بمقام الكالم , هاهبا
أنسمماقهما المعرفيممة انراديممة والتقديريممة ومممن مممن المممتكلم والمسممتمع ومممن 
وهممها التقيممد ارسممتعاري بالمقممام سممبب كمماف ألن  ،عالقاتهما الت اعليممة المختل ممة

ا  غيععممل ارسممتعار  تممدخل فممي سممياق التبليمم مممن القمميم  الخطممابي بوصمم   نسممقا
فنن هدف هها السياق هو بالهات إعراد تايير فمي األنسماق  ؛والمعايير العملية

دية والقصدية والتقويمية للناطقين ودفعهم إلم  ارنتهماض إلم  العممل , ارعتقا
ويظهر هها التوع  العملي لالستعار  في ارتكاز  عل  المستعار منم  , سمواد 

ا  ا  أصرع ب  أم لم يصرع وغالبا ا  ما يقترن المستعار من  فيها , حاليا ,  أو مقاميا
ميل والمدليل األفضمل , فتكمون إه ينزل منزلة الشاهد األ ؛بنسق من القيم العليا

ارسممتعار  بممهلك أدعمم  مممن الحقيقممة بتحريممك همممة المسممتمع إلمم  ارقتنمما  بهمما 
وارلتزام بقيمها , فالمستعير يقصد أن يايمر المقماييا التمي يعتممدها المسمتمع 

                                                
معلد  ،معلة عالم ال كر ،وتطور  في البالغة المعاصر  ،م هوم الحعام عند بيرلمان :محمد سالم األمين (1)

 . 73  م2000 ،الكويت ،3عدد  ،28

د. ط  عبد الرحمن , ارستعار  بين حساب المنطق ونظرية الحعام , معلة المناظر  السنة اليانية , عدد  (2)
 .61المارب   ،م , الرباط1991مايو  4

 .67  المرعع السابق ن س   (3)
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فممي تقممويم الواقممع والسمملوك , وأن يتعممرف المسممتمع علمم  هممها القصممد منمم  , 
لقبولمم   منم  , وأن يكمون هممها التعمرف سمبيالا وعلم  معنم  كالمم  وممما يلزمم  
يمم يخلم  ممن تحديمد همه  الحقيقمة إلم  إيبمات  ،لخطاب  وإقبالم  علم  توعيهم 

األول أن وشممائج ارتصممال قائمممة بممين ارسممتعار  ونظممام الممموازين  :أمممرين
العمليمممة التمممي ينبنمممي عليهممما التواصمممل ارعتمممماعي , وااخمممر إبطمممال دعمممو  

أي اقتصمممار  ،اايممة التحسممينية العماليمممة الخالصممةانحصممار ارسممتعار  فمممي ال
ارستعار  عل  الم هوم الهي روم ل  أصحاب اتعا  تحليل الخطاب التخييلمي 

 .(1)من نقاد وبالغيين
ولكممن علمم  الممرغم مممن حضممور هممها البُعممد التواصمملي ارعتممماعي فممي 
المعالعممة السممابقة فممنن غيمماب الممن  أو الخطمماب موضممو  البحممث والتحليممل 

ر و في الاالب و علم  بمال مهمما كمان حهقم يطرع أ  ،بعاداا ر تخطر ألي ُمنّظِ
ولكل خطاب قدرتم  علم  أن يقتمرع علم  النظريمة ممن  ،فلكل خطاب بالغت 

فنن دوام الر ية  ؛انضافات والتعديالت ما يحقق لها مزيداا من التألق والحيا 
مقترحمات  التنظيرية واستمرارها مرهون بمرونتها ومد  قدرتها علم  قبمول

ن كد بهها علم   ،النصو  وألوان الخطاب المختل ة وصهرها في منظومتها
ضرور  مراعا  خصوصية المحددات السياقية والعناصمر التداوليمة للخطماب 
في الحديث النبوي الشريف التي ر تتوادم مع كييمر ممن آراد البالغيمين التمي 

حممديث النبمموي فمماألمر فممي ال ،ة إلمم  أنمموا  أخممر  مممن الخطممابئعكانممت شمما
ا وإنما خطماب إقنماعي  ،الشريف ليا عل  هها النحو ا حواريا فهو ليا حعاعا

فالمتلقي للخطاب في الحديث النبموي الشمريف لميا  ،وبين األمرين بوٌن بعيد
فنن أطلقنا عل  هها البيان  ،وإن كان بحاعة إل  بيان وتبليغ ،بحاعة إل  حعة

دال فيهما أن عمليمة ارقتنما  هنما تنشمأ كلمة اقتنا  فنن  ممن الحقمائق التمي ر عم
ا بقدسمية المن  التمي انبنمت  ،بضمان المحددات السياقية فالمخاطب مقتنع سمل ا

ا للحقائق فمي  ،عل  مقام المتكلم وهنا نقول إن ارقتنا  ر يعدو أن يكون تمكينا
إن أقممو  دعممائم الحعممة هنمما هممي  ،ن مما المتلقممي ليتحممول الخطمماب إلمم  منعممز

ا يتضمم  أن األقمموال  ،ور شمميد غيممر السممياقدعممائم السممياق  ومممن هنمما أيضمما
وأن هممه  القممدر  الحعاعيممة هممي  ،الحعاعيممة العاط يممة الخطابيممة عممن قدرتمم  

                                                
رسالة  ،مقارنة في العمهرتين دراسة ،الحعام وظواهر  البالغية في الخطابة الرسائل :سام  شاهين (1)

 ،431م   2006بنشراف الم لف  ،عامعة انسكندرية ،مخطوطة بكلية ااداب بدمنهور ،ماعستير
ا د. ط  عبد الرحمن  .70ارستعار  بين حساب المنطق, ونظرية الحعام    :ويراعع أيضا
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.. فممال بممد أن يكممون الممهي يتممول  هممدايتهم مممن .فممي دعممو  النمماا " ركيزتمم  
 ،(1)الظلمممات إلمم  النممور بالبرهممان والمنطممق أشممدهم عارضممة وأقممواهم حعممة"

رعمل منطمق أو حعمام ومنماظرات  فليا رسول هللا  ،ا يبررهافقير  إل  م
وبمهلك تتحمدد ر يمة البعمد  ،واألصل في الرسالة همو التبليمغ ،وإنما هو رسول

انقنمماعي فممي الظممواهر البيانيممة بوصممف هممه  الظممواهر عممزد ر يتعممزأ فممي 
ألن الخطماب  ؛منظومة األبعاد السياقية التي تحكم عملية الخطماب والتواصمل

ا ورسمورا في ال  حديث النبوي الشريف موع  إل  المسلمين الهين آمنموا بم  نبيما
ا فمي أنهما رافمد يمدعم  ،وصدقو  بال شك كما تتحمدد ر يمة همها الظمواهر أيضما

 .الااية التمكينية لألمر والنهي
أما التشبي  والتمييل فقد فصل بينهما عبد القماهر وتبعم  فمي همها ال صمل 

ولعممل أهممم ممما يممدخل فممي رسممم حممدود  ،خرينغيممر واحممد مممن البالغيممين المتممأ
نظرية بالغة الحديث النبوي الشريف من المر   البالغيمة همو مما فطمن إليم  

ألن مما  ؛عبد القاهر في تقسيم  التشبي  إل  ما يحتام إل  تمأول ومما ر يحتمام
يحتام إل  تأول ر يقموم علم  معمرد عقمد عالقمة بمين شميئين بينهمما شمب  فمي 

التشبي  في الحديث النبوي الشريف لميا ممن هلمك التشمبي  و ،الواقع الخارعي
وإنما يقوم عل  بيان عمق العالقمات  ،الشكلي الهي يقوم عل  رصد العالقات

ا علمم  تمكممين  بممين المشممب  والمشممب  بمم  بحيممث يكممون التشممبي  فممي النهايممة معينمما
ممن فهو ينطلق من الااية التعليمية التي همي الاايمة  ،الحقائق في ن ا المتلقي

 .الشريفالحديث النبوي 
كمما ينمدرم التشمبي  فممي منبعم  ضممن الظمواهر البيانيممة التمي تتبماين فممي 

فلميا األممر هنما معمرد خيمال  ،بالغة الحقيقة عن وعودها في بالغمة الخيمال
وممن يمم فمنن منبمع  ،ولكنم  أممر تمكمين لحقمائق ،واسع شأن األدباد والشمعراد

فيكمون  ،الحقيقمة التمي تخاطمب العقملالتشبي  في الحديث النبوي الشمريف همو 
ا علم  التمكممين للعقمل ليبلممغ حمداا مممن  التمأيير بوصم   نتيعممة تاليمة للتشممبي  معينما

 .تصور األشياد عبر هه  العالقة
ور يختلمف التمييممل عمن التشممبي  كييمراا فممي تحقيمق هممه  الاايمة وإن كانمما 

تممرف بممأن وإن كممان ربممد أن نع ،يختل ممان فممي العناصممر المكونممة لكممل منهممما
ومن هنا كير التمييل  ،التمييل أمعن في تحقيق عملية التمكين والتميل للقضايا

فضمممرب الميمممل استحضمممار لمعموعمممة ممممن  ،فمممي الحمممديث النبممموي الشمممريف
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 ،العناصر تربطها عالقات تقوم مقام الدليل وحمل الن ا علم  تصمور أشمياد
نقتصمر هنما فس ،ولن نخوض كييراا في رصد مقورت البالغيمين عمن التمييمل

علمم  رصممد أيممر  و وفممق ممما يقتضممي  المقممام و فممي تحقيممق الاايممة التمكينيممة 
ونشممير هنمما إلمم  فكممرتين  ،للمضمممون التعليمممي فممي الحممديث النبمموي الشممريف

عوهريتين تتعلقان باايمة بحينما اشمتملت عليهمما ر يمة عبمد القماهر العرعماني 
 :للتمييل

لعرعممماني إلممم  البُعمممد تتميمممل فمممي الت مممات عبمممد القممماهر ا ال كمممر  األولممم 
فقممد هكممر البُعممد الن سممي للتمييممل وأيممر  علمم  المتلقممي بممأن  ،الحعمماعي للتمييممل
ونُِقلمممت عمممن ُصمممَورها األصممملية إلممم   ،بَمممَرَزتف فمممي َمعِرضممم المعممماني " إها 

 ،وَشمبَّ ممن نارهما ،ورفمع ممن أقمدارها ،وكَسَبها َمنفقَبمةا  ،كساها أُبَّهةا  ،صورت 
واسمتيار لهما ممن  ،ودعا القُلوب إليهما ، وا لهاوضاعف قُواها في تحريك الن  

ا  يأقاص ا  ،األفئد  صبابةا وكلَ ا با  عل  أن تُعطيها محبّمة وَشماَ ا  ،(1)"وقََسر الّطِ
ا إ ا  ،ن كان مدحا ا عموإن كمان ِحعا"  :يمم قمال ،وإن كان افتخماراا  ،وإن كان هّما  ،ا

ا، كممان  وإن ،...،وبَيَانمم  أبفهممر ،وسمملطان  أقهممر ،كممان بُرهانمم  أنممور كممان وعظمما
عر ،للصدر، وأدع  إل  ال كر  أشف   يوأعدر بأن يُعلّم ،وأبلغ في التنبي  والزَّ

ر الااية ،الاَيَاية  .(2)"ويَشف ي الاليل ،ويُبر  العليل ،ويُبّصِ
فتتميمل فمي الت اتم  إلم  أن أيمر التمييمل فمي التمكمين  ال كمر  األخمر أما 

ي إخرام ن ا المتلقمي ممن الخ مي للمعن  المقصود في ن ا المتلقي يتحقق ف
ها في الشيد تعلمها وأن تردَّ  ، وفي " أن تأتيها بصري  بعد مكن ،يإل  العل

وهلمك  ،(3)ويقتهما بم  فمي المعرفمة أحكمم" ،بشمأن  أعلمم هي آخر يدإيا  إل  ش
بضرب الميل للحال التي يريد المتكلم تمكينهما فمي ن ما المتلقمي بالحمال التمي 

 ،ي ن س  نتيعة لمقتضيات ن سية أو معرفيمة أو اعتماعيمةهي متمكنة بال عل ف
وكييمراا مما يسمتعمل التمييمل فمي الحمديث النبموي الشمريف فمي مواضمع يكممون 

ا يعسر تصور  في هاتم  فيمأتي فمي  ،الشيد المراد التمكين ل  في الن وا غيبيا
أو بيمممان بعمممض األممممور الايبيمممة ومنهممما األممممور  ،بيمممان أيمممر العممممل وعزائممم 

واألمممور التممي هممي فممي عممالم الايممب بصممور   ،ية فممي عممالم الشممهاد المسممتقبل
وممن يمم يمأتي  ،أن هه  األممور كلهما ممن العسمير تصمورها  ور يخ  ،مطلقة
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ا عل  تمك ن المعن  و المقتض  التعليمي التبليامي و ممن ن ما  التمييل هنا معينا
ممممل ومممن يمممم يحقمممق ارتيممماع المممن ا للع ،المتلقممي كتمك نممم  ممممن ن ممما الممممتكلم

ليمأتي التمييمل فمي نهايمة المطماف و  ،أي التحول بالقول إل  منعمز ،بمقتضاها
شأن غير  من الظواهر البالغية و تعضيداا لألممر أو النهمي بوصم هما عموهر 
الااية التعليمية التي تهدف إل  تمكين الحقائق في ن وا المتلقمين فمي خطماب 

 ،يقمول ليُطمرب ويُمتمع بالمهي  فلم يكمن رسمول هللا ،الحديث النبوي الشريف
 م .يقول ليُعل ولكن  

 

ا ممن األصمول النظريمة لمعالعمة  التي تميل عانبا
 :بالغة الحديث النبوي الشريف

مراعا  ارختالف بمين غايمة انقنما  فمي الخطماب  •
الحعاعي وغاية التمكين في الخطماب التعليممي فمي 

 .الحديث النبوي الشريف
الي للظممواهر مراعمما  ارخممتالف بممين المنبممع الخيمم •

البيانية في الخطاب الشعري والمنبمع الحقيقمي لهمه  
 .الظواهر في الحديث النبوي الشريف

مراعما  ارخمتالف بممين الاايمة التخييليممة انمتاعيمة ارحت اليمة للظممواهر البيانيمة فممي  •
 .و الااية التمكينية لهه  الظواهر في الحديث النبوي الشريف ،الخطاب الشعري

ين الهاتيممة فممي الخطمماب الشممعري والتواصمملية فممي الخطمماب مراعمما  ال ممرق بمم •
 .التعليمي

أما في الخطماب التعليممي فهمي  ،الظواهر البيانية في الشعر غاية في هاتها •
 .وسيلة من وسائل التمكين لمقتض  القول

ا  • فالبحمث  ،مراعا  حقيقة أن الااية التحسينية العمالية نتيعمة وليسمت منطلقما
وهنما ننبم  علم   ،الشمريف بحمث وسمائل التمكمين في بالغة الحديث النبموي

خلمممل الر يمممة البالغيمممة المنطلقمممة ممممن البحمممث األبعممماد التحسمممينية العماليمممة 
 .التزيينة
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