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 الهجري البيان النبوي وأثره على علوم العربية قبل القرن السابع 

   سعد فجحان الدوسري 

 الكويت . ، بجامعة الكويت، كلية الشريعة ،قسم التفسير والحديث 
   aboabdallah078@gmail.com  :البريد اإللكتروني 

 الملخص: 
صلى هللا عليه  -عن األنبياء ومنهم محمد    -سبحانه وتعالى–أخبر هللا  

أنهم بعثوا بلسان أقوامهم فقال: }َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه    -وسلم
 [ . 4ِلُيَبيِ َن َلُهْم { ]إبراهيم:

بعث بلساان قوماه ومان أفلاا لساانهم ،   -صلى هللا عليه وسلم-النبي  ف
،  -صالى هللا علياه وسالم-لياة المنقولاة عناه وذلك واضا جلاي فاي السانة القو 

أفلا  -صلى هللا عليه وسلم-حيث فيها كثير من البيان والفلاحة، بل هو 
الناس لسانًا وأعذبهم بيانًا، حتى ُعِرف ذلك منه، كما وصفته أم معبد لماا مار 

كثاار االستشااهال بالحااديث النبااو  فااي كتاا  الل ااة  وقااد .، بهااا فااي  ريااه هجرتااه
ومعاااجم العرةياااة، وهاااي الكتاا  التاااي تاااتكلم عااان أصااول الكلماااة ومعانيهاااا عناااد 

 العرب، مما يعطي اعتدالهم بالحديث واحتجاجهم به.

  معاجم العرةية   -الل ة  -األنبياء  -النبو    –البيان  الكلمات المفتاحية :  
 . العرب  -البالغة -الفلاحة  -اللحن  -رواية –
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Abstract  : 

Allah told the prophets, including Muhammad, that they 

had sent the tongue of their people, and he said: "And we 

have not sent from a messenger except by the tongue of 

his people to show them." 

The Prophet, peace be upon him, sent the tongue of his 

people and those who revealed their tongues, and that is 

clear lyclear in the year of the saying quoted from him, 

peace be upon him, where there is a lot of statement and 

eloquence, and he is the one who made the people clear 

and tortured. A statement, until he knew it from him, as 

the mother of a temple described it for what he went 

through in the way of his migration. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 مقدمة 
إن الحمااد ن نحماادس ونسااتعينه ونساات فرس، ونعااوذ باااف ماان ناارور أنفساانا وماان 
سيئات أعمالنا، من يهدس هللا فال مضل له، ومن يضالل فاال هاال  لاه، وأناهد 

  .وأنهد أن محمدًا عبدس ورسوله ،أن ال إله إال هللا وحدس ال نريك له

أرسااال رساااوله بالهااادح وليااان الحاااه لي هااارس علاااى  -تعاااالى-فاااهللان هللا  ،أماااا بعاااد 
 ،الدين كله، وجعل هاذس الرساالة قاةماة علاى أصالين ع يماين بهماا قاوام الادين

 .-صلى هللا عليه وسلم-وسنة رسوله  -تعالى-كتاب هللا 
 ،بل هي مثله ،ل أهمية عن القرآنوالسنة في أهميتها وحاجة الناس إليها ال تق

َوح  ،وحاااااي مااااان هللا تعاااااالى ِن اْلهاااااَ ُه عاااااَ ا َينطاااااِ وَحى }َوماااااَ ي  ياااااُ َو ِإالَّ َوحاااااْ  {ِإْن هاااااُ
 .[4-3]النجم
كيا   ،مان أفلاا النااس لساانًا وأعاذبهم بيانااً   -صالى هللا علياه وسالم-والنبي  

حتاى إن مان سامع كالماه تعجا    ،ومكامن البياان  ،ال وقد أوتي جوامع الكالم
مااع المعاااني الجامعااة والكااالم النااافع الااذ  ال تجااد  ،ماان بيانااه وفلاااحة لسااانه
 .فيه حشوًا وال كالمًا زاةداً 

ان فاي ببياناه فاي أةماة الفلااحة والبيا -صالى هللا علياه وسالم-وقاد أرار النباي 
 ،وكااااافرين بااااه ،ومقتنعااااين بدعوتااااه ،فكااااانوا علااااى قساااامين: ماااا منين بااااه ،وقتااااه

 .الخضوع التام لكالمه واالقرار ببيانه على هم كلهملكن ،جاحدين لدعوته
 ،أرر تأريرًا بيناًا فاي النااس -صلى هللا عليه وسلم -وهذا البيان والفلاحة منه

 .وغير مجرح التاريخ بهللايجال هذا الدين الع يم الخالد إلى يوم القيامة

ألنهااا  ،ن تااأريرس فااي العلااوم عامااة والل ااة العرةيااة خاصااةوماان تااأرير هااذا البيااا
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 وهااذا هااو محااور بحثنااا الموسااوم بااا  ،العلاام الااذ  يهااتم بالبيااان تراكياا  الكااالم
 . البيان النبوي وأثره على علوم العربية

 أهمية البحث
ت هر أهمية موضاوع البحاث بتعلقاه باألصال الثااني مان أصاول التشاريع وهاو 

القااارآن الكاااريم والحاااديث  –وةالل اااة التاااي نقااال بهاااا األصاااالن ،الحاااديث النباااو  
 :وحضاااورس فاااي علومهاااا ،مااان الحاااديث الشاااري  العرةياااةوموقااا   ،–الشاااري  

 .كالنحو والبالغة والتلري  والل ة

  البحث قضية

هااو  (1)ه(672بمااا أن اإلمااام محمااد باان عبااد هللا باان مالااك الجياااني المتااوفى  
 وأكثار مان االحتجااه باه النباو  فاي علاوم العرةياةأنهر من استشهد بالحديث 
د أحااد قبلااه ماان  استشااهد بااه كااذلك ك وهاال كااان ذلااك  علماااء العرةيااة، فهاال ُوجااِ

  كعندهم معروفًا قبله 

 لذا تم تحديد البحث بما قبل القرن السابع الهجر  .
قباال القاارن السااابع  باسااتقراء كتاا  النحااو والبالغااة والل ااةتتمثاال البحااث  قضايةف

 .عليهرم ابداء االستنتاه المترت   ، وإيجال الحضور الحديثي فيها ،ر  الهج

 أهداف البحث 

  :ويمكن اجمالها فيما يأتي ،ال رض من البحث أرةعة أهداف

 .المعتمدة والمشهورة الحديث النبو  في كت  العرةية ةالوقوف على أهمي -1

 
 ( ستأتي ترجمته  1 
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العلماء    -2 استشهال  من  الواقعية  األمثلة  كتبهم إيجال  في  النبو     بالحديث 
  .وذلك عن  ريه المسا الشامل لها ؛ قبل القرن السابع الهجر  

ساااااانال قااااااول جماااااااهير العلماااااااء فااااااي االعتاااااادال بالحااااااديث النبااااااو  لعاااااام وإ -3
 واالستشهال به في العرةية 

إلااى االلتفااات إلااى الساانة النبويااة فااي  محاولااة تشااجيع الباااحثين والدارسااين -4
 .والتدري  عليها ضرب األمثلة النحوية

 الدراسات السابقة
وماان  ،مسااألة الحااديث النبااو  والنحااوتااتكلم علااى  حديثااةوقفاات علااى لراسااات 

  :ما يأتيك وهي ،االستشهال بالحديث في الل ة العرةيةذلك  
  بنااااء الجملاااة فاااي الحاااديث النباااو  الشاااري  فاااي اللاااحيحين   أ روحاااة  -1

 ،كليااااة ا لاب  ،الجامعااااة األرلنيااااة ،لكتااااوراس للاااادكتور عااااولة خلياااال أبااااي عااااولة
 .م1988

 بااع مكتبااة  ،للاادكتور محمااول فجااال ، الحااديث النبااو  فااي النحااو العرةااي  -2
 .م1997أضواء السل  

 ،للاادكتور فخاار الاادين  باااوة ، تاااريخ اإلعااراب ليحاليااث النبويااة الشااريفة  -3
 .ه1424 ،مجلة الوعي اإلسالمي

للاااادكتور  ،المخطو ااااات وكتاااا  الحااااديث وإعرابااااه  القضااااايا النحويااااة فااااي  -4
 الكتاب الثقافي للطباعة والنشر   بع لار ،ةسليمان القضا

بحااث فااي  ، احتجاااه النحااويين بالحااديث  للاادكتور محمااول حسااني محمااول  -5
  .موقع المجمع ،مجلة مجمع الل ة العرةية األرلني
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http://www.majma.org.jo  
 االستشهال بالحديث النبو  الشري  عند الل ويين  للادكتور محماد صاالا   -6

أكاليميااة العلااوم  ،مجلااة آفاااح الحضااارة االسااالميةبحااث فااي  .نااري  عسااكر  
الثااااني، خريااا  و  السااانة الثالثاااة عشااارة، العااادل  ،االنساااانية والدراساااات الثقافياااة

 .113ا  97ص ها.ح، 1431نتاء 

 ،ه بالحديث الشري   للدكتورة خديجة الحديثي موق  النحاة من االحتجا  -7
ماان منشااورات الثقافااة واإلعااالم بالجمهوريااة العرا يااة  ، بااع لار الرناايد للنشاار

  .265عدل  ،1981

 منهج البحث

 .عزو ا يات بذكر اسم السورة ورقم ا ية -أ
إذا كااان الحااديث فااي اللااحيحين أو فااي أحاادهما فااأكتفي بااالعزو لااه لون  -ب 

كمااا أنااي  ،المراجااع، وذلااك بااذكر اساام الكتاااب والباااب ورقاام الحااديث غياارس ماان 
  .أذكر اسنالس وأكتفي بذلك لون لراسة له

أمااا إذا كااان الحااديث فااي غياار اللااحيحين، فااهللان كااان فااي الساانن األرةعااة  -ه
فأخرجاه مان  ،وإن كاان خااره السانن والمساند   ،ومسند أحمد فأكتفي بالعزو لها

رام أختماه باالحكم علياه  ،ل إسنالس مع لراسة لهوأور  ،ملالرس األصلية األخرح 
 بالقبول أو الرل.

 .التعري  بملطلحات فن الحديث وإعرابه من الملالر المختلة -ل 

 .توريه جميع النلوص التي يتم نقلها من ملالرها الرةيسة -ه
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 خطة البحث

 مقدمة
 بيان الفصاحة النبوية  :المبحث األول
 األللة النقلية على الفلاحة النبوية :المطل  األول

 المطل  الثاني: الرسول صلى هللا عليه وسلم يح  الفلاحة ويحث عليها 
 من م اهر الفلاحة النبوية   :المطل  الثالث 
 أثر البيان النبوي على علوم العربية :المبحث الثاني

 البيان النبو  وعلم النحو واالعراب  :المطل  األول 
 تالزم البيان النبو  مع اإلعراب النحو   :أوالً    
 تعله فهم الحديث النبو  باإلعراب النحو   :رانياً    
 التألي  في إعراب الحديث النبو   :رالثاً    
  حضور البيان النبو  في كت  النحو واالعراب  :رابعاً    
   يلر تالبيان النبو  وعلم ال :المطل  الثاني 
 البيان النبو  وعلم الل ة :المطل  الثالث  
   البيان النبو  وعلم البالغة :المطل  الرابع 
 مسألة االحتجاه بالحديث النبو  في النحو والل ة :الخامسالمطل   
 ثم المصادر  ،ثم الخاتمة: وفيها أعرض أهم النتائج والتوصيات 

والعمل  القول  في  يسدلني  أن  أسأل  والتقلير    ،وهللَا  الخطأ  يجنبني  وأن 
 . وصلى هللا وسلم وةارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ،والزلل
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 بيان الفصاحة النبوية  :المبحث األول

 األدلة النقلية على الفصاحة النبوية :المطلب األول
محمد    -وتعالى   سبحانه–  هللاأخبر   ومنهم  األنبياء  عليه  -عن  هللا  صلى 
ِبِلَساِن   -وسلم ِإالَّ  رَُّسوٍل  ِمن  َأْرَسْلَنا  }َوَما   : فقال  أقوامهم  بلسان  بعثوا  أنهم 

 [ .4َقْوِمِه ِلُيَبيِ َن َلُهْم { ]إبراهيم:

، وذلك    (1  والنبي صلى هللا عليه وسلم بعث بلسان قومه ومن أفلا لسانهم
حيث  ،    -صلى هللا عليه وسلم -ه  السنة القولية المنقولة عن واضا جلي في  

والفلاحة البيان  من  كثير  هو    ،فيها  وسلم -بل  عليه  هللا  أفلا    -صلى 
كما وصفته أم معبد لما مر   ،ُعِرف ذلك منه  حتى  ،الناس لسانًا وأعذبهم بياناً 
رأيت رجاًل ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه  حيث قالت:   (2  بها في  ريه هجرته

الجسم( ولم تزر به صقلة  أنه   أ  مشرح الوجه(، لم تعبه نحلة  أ  نحول  
وسيم  قسيم  أ  حسن وضيء(، في عينيه لعج  أ     ،ليس بناحٍل وال سمين(

 
أناه قاال :  أناا أفلاا العارب بياد أناي ماان  -صالى هللا علياه وسالم-( وأماا ماا نقال عناه 1 

قاري"  ، وقولااه :  أنااا أفلااا ماان نطااه بالضاال  فكلهااا ال أصاال لهااا فااي كتاا  الساانة 
( والعجلوني في كشا  1/143النبوية ، نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيرس  

 ( .1/232الخفاء  
نال صحيا إلى  يس ( حديث مشهور عند أصحاب السير والم از ، أخرجه الحاكم بهللاس2 

(، وقال:  هذا حاديث صاحيا اإلسانال و لام يخرجااس  3/9بن النعمان رضي هللا عنه  
(، واباان سااعد 4/56ووافقاه الااذهبي، كمااا أخرجاه بطولااه الطبرانااي فااي معجماه الكبياار  

( بأسانيد ال تخلاو كلهاا مان 282(، وأبو نعيم في لالةل النبوة  1/230في الطبقات  
( وقااااال: 3/233اإلمااااام اباااان كثياااار فااااي البدايااااة والنهايااااة   مقااااال. وصااااحا الحااااديث

  وقلتها مشهورة مروية من  رح يشد بعضها بعضًا  .
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قالت . سوال(، أن  إلى  وعالس    :...  سما  تكلم  وإن  الوقار،  فعليه  صمت  إن 
بعيد   ،البهاء من  وأبهاهم  الناس  قري    ،أجمل  من  وأحسنهم  حلو    ،وأجالهم 
تعني أن كالمه بين وسط ليس بالقليل وال     فلل ال نذر وال هذر  ،المنطه
 .كأن منطقه خرزات ن م يتحدرن...( ،بالكثير

يتعج  من فلاحة  و  وأرضاس  تعالى عنه  اللديه رضي هللا  بكر  أبو  كان 
  كي  ال وقد اعتني به   ،(1  وما أعطاس هللا من بيانالنبي صلى هللا عليه وسلم  

والبيان بالفلاحة  وغذ   أظفارس  نعومة  الفلاحة    ،من  مجمع  في  ولد  حيث 
 .(2  عند بني سعد   ؛واسترضع في بالية البيان ،مكة
البالية  أبناءها في  إلى أن تسترضع  تعمد كثيرًا  حتى يش     ،فالعرب كانت 

بلي اً  فليحًا  يش   ونقاةه  الهواء  مع  ي   هللا  -الشافعي  و   ،المرء  رحمه 
حتى صار إمامًا    ،(3 مكث عشر سنوات في بني هذيل يطل  الل ة  -تعالى 
 .(4  يحتج بقوله ؛فيها

 
 (1/188( ذكرس السهيلي في الروض األن   1 
اإلساراء برساول هللا صالى هللا علياه  :إليمان، باابا :( أخرجه مسلم في اللحيا، كتاب2 

(، واإلمااااام أحمااااد فااااي المسااااند 431إلااااى السااااموات وفاااارض اللاااالوات، حااااديث  وساااالم
 17648.) 

 (.10/49سير أعالم النبالء  ( 3 
( كاااان عباااد الملاااك بااان ماااروان محباااًا جااادًا البناااه الولياااد، وكاااان ال يفارقاااه، بخاااالف بااااقي 4 

إخوتااه، فبعااث عبااد الملااك سااليمان وغياارس إلااى الباليااة، ولاام يبعااث الوليااد، فكااان الوليااد 
يلحااان فاااي كالماااه، أ : ال يقااايم المسااااةل النحوياااة جيااادًا، فكاااان عباااد الملاااك بعاااد ذلاااك 

أيااام صاباس إلااى الباليااة، ويقااول:  أضاار بالوليااد حبنااا يتحسار علااى أنااه لاام يبعااث الوليااد 
المفلاال فااي تاااريخ العاارب للاادكتور لااه ، أ : أنااه لاام يرسااله إلااى الباليااة ليقاايم لسااانه. 

== 
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الرسول   الثاني:  وسلم-المطلب  عليه  هللا  ويحث    -صلى  الفصاحة  يحب 
 .عليها

فليا وصاح  بيان فهو كذلك يح     -عليه وسلمصلى هللا  -بما أن النبي  
الفلاحة ويحث عليها كما في حديث عمار بن ياسر رضي هللا عنهما أنه  

هللا    :قال رسول  وسلم -سمعت  عليه  هللا  إن  ول صالة   :يقول  -صلى    
وإن   ،فأ يلوا اللالة واقلروا الخطبة  ،الرجل وقلر خطبته مئنة من فقهه

لسحرا   البيان  وفلاحة  ومع  ،(1 من  الرجل  فقه  به  يعرف  مما  أنَّ  ذلك  نى 
ل   تسحر  التي  المبدعة  الفلاحة  على  المشتمل  كالمه  قلة  هو  لسانه 

ألن الفقيه    ؛وإنما كان قلر الخطبة عالمة على ذلك  ،وتشد إعجابه  ،سامعها
فيتمكن من التعبير بالعبارة    ؛هو المطلع على حقاةه المعاني وجوامع األلفاظ

 .المفيدةالجزلة 
ماااان معجاااازة باااال هااااي  ،-صاااالى هللا عليااااه وساااالم-فالفلاااااحة صاااافة للرسااااول 

رضاي هللا -فعان أباي هريارة  ،معجزاته التي اختص بها عن غيرس مان األنبيااء
لت علاى األنبيااء بسات   -عنه -،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسالم قال: ُفضاِ 

ت  ،ونلاارت بالرعاا   ،أعطياات جوامااع الكلاام -وفااي روايااة أعطياات خمساااً  وأحلااِ 
 ،وأرساالت إلااى الخلااه كافااة ،وجعلاات لااي األرض  هااورا ومسااجداً  ،لااي ال ناااةم

 (3 وجوامااع الكلاام كمااا قااال الجاااحظ فااي البيااان والتبيااين ،(2 وخااتم بااي النبيااون(

 
== 

 (.17/24جوال علي  
 (.2046تخفي  اللالة والخطبة، حديث   :الجمعة، باب :أخرجه مسلم، كتاب( 1 
 (.1195( أخرجه مسلم، كتاب المساجد، حديث  2 
 ( .221(  ص/3 
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 هااو الكااالم الااذ  قاال عاادل حروفااه وكثاار عاادل معانيااه وجاال عاان اللاانعة وناازس 
ا  :-لنبياه أن يقاول  -تبارك وتعالى  -عن التكل  وكان كما قال هللا ا َأناَ } َوماَ

 .[86ِمَن اْلُمَتَكلِ ِفيَن {]ص:
  بعثت :-صلى هللا عليه وسلم-وقال البدر العيني في سياح حديثه عن قوله 

 ،الكلم ونلرت بالرع    أ  الكلمات القليلاة الجامعاة للمعااني الكثيارةبجوامع  
كااان يااتكلم بااالقول الااوجيز القلياال اللفااظ  -صاالى هللا عليااه وساالم-وحاصااله أنااه 

 .(1 الكثير المعاني  

 يح  الفلاحة ويعج  للبيان الفليا ، -صلى هللا عليه وسلم-وكان النبي 
وكان يستمع الى الشاعر ، ويثناي علاى الجميال مناه الاذ  ال يخاره عان آلاب 

،  ماان الشااعر لحكمااة : إنَّ  -صاالى هللا عليااه وساالم-الشااريعة ، باال كااان يقااول 
 . (2  وإن من البيان لسحراً 

وكان يستمع لشاعراء الفلااحة والبياان حتاى  لاو لام يادخلوا فاي االساالم مثال  
 كثار مان ماةاة بيات مان ناعرس ، وقاال عناه  :أمية بن الللت ، فقد استمع أل

 . (3  لقد كال يسلم في نعرس 
بان  وكان يكرم الشعراء ويتخذ منهم من يدافع عن اإلسالم ناعرًا له  كحساان

 
 ( .25/37  ( عمدة القار  1 
( ، 5010كتاااااب األلب ، باااااب مااااا جاااااء فااااي الشااااعر ، حااااديث   ( أخرجااااه أبااااو لاول ،2 

( ، وأصااله فااي 3755أخرجااه اباان ماجااه فااي  كتاااب األلب، باااب الشااعر ، حااديث  
البخار  ، كتاب األلب ، باب ما يجوز مان الشاعر والرجاز والحاداء وماا يكارس مناه ، 

 ( بلفظ : إن من الشعر حكمة  .5793حديث  
 ( .6024شعر ، باب الشعر : حديث  ( أخرجه البخار  ، كتاب ال3 
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 رابت وعبد هللا بن رواحة وكع  بن مالك وكع  بن زهير ، وغيرهم .
بال كااان يتخااذ خطيبااًا فلايحًا مفوهااًا يخطاا  بااين يدياه أمااام الوفااول كثاباات باان 

  يس بن نماس رضي هللا عنه .
فماان  ،وقااد ُنِقلاات عنااه أحاليااث كثياارة تشااتمل علااى فلاايا كااالم العاارب وأبينااه

 إنماا األعماال بالنياات إ وإنماا لكال امار   :-صلى هللا علياه وسالم- ذلك قوله
  ،(2  ال ضااااااااااااااااااااااااااااارر وال ضااااااااااااااااااااااااااااارار( :وقولاااااااااااااااااااااااااااااه ،(1 ماااااااااااااااااااااااااااااا ناااااااااااااااااااااااااااااوح(

 
( ومساالم، 1( أخرجااه البخااار ، كتاااب باادء الااوحي، باااب كياا  كااان باادء الااوحي، حااديث 1 

كتااااااااب األماااااااارة، بااااااااب قولاااااااه صااااااالى هللا علياااااااه وسااااااالم   إنماااااااا األعماااااااال بالنياااااااة  ، 
 (.1907حديث 

( ُرِو  الحااااديث ماااان  اااارح كثياااارة منهااااا ماااان حااااديث عبااااد هللا باااان  باااااس عنااااد أحمااااد 2 
( من  ريه جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن  باس به. ورو  من حديث 1/313 

( مان  رياه إساحاح بان يحياى بان الولياد عان 5/326 بالة بن اللاامت عناد أحماد 
( ورو  مان حاديث 2/493 بالة به، وإسحاح لم يدرك  بالة كما في تهذي  الكمال 

( من  ريه عبد العزيز بن محمد 3/77أبي سعيد الخدر  عند الدارقطني في السنن 
الدراورل  عن عمرو بن يحيى الماازني عان أبياه عان أباي ساعيد باه، والادراورل  كماا 

(: صدوح كاان يحادم مان كتا  غيارس فيخطاىء 358قال ابن حجر في التقري  ص/
( مان  رياه الواقاد  عان 4/227في السانن   ورو  من حديث عاةشة عند الدارقطني

خارجة بن عبد هللا عن أبي الرجال عن عمارة عان عاةشاة، والواقاد  متاروك كماا فاي 
(، ورو  ماااااان حااااااديث جااااااابر باااااان عبااااااد هللا عنااااااد الطبرانااااااي فااااااي 498التقرياااااا  ص/

( ماان  ريااه محمااد باان إسااحاح عاان محمااد باان يحيااى باان حبااان عاان 5/238األوسااط 
ر، وفياااه عنعناااة ابااان إساااحاح وهاااو مااادلس كماااا فاااي عماااه واساااع بااان حباااان عااان جااااب

 (، ومااااااان حاااااااديث أباااااااي لباباااااااة عناااااااد أباااااااي لاول فاااااااي  المراسااااااايل476التقريااااااا  ص/
(. وهاااذس الطااارح هاااي بمجموعهاااا تااادل علاااى أن الحاااديث لاااه أصااال، لاااذا 407 حاااديث 

== 
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 ،(2  إن اللااابر عناااد اللااادمة األولاااى( :وقولاااه ،(1  الااادين النلااايحة( :وقولاااه
 .وغيرها من األحاليث 

النبي صلى هللا عليه وسلم عدة ملنفات   كلم  في جوامع  العلماء  أل   وقد 
 :يأتيما  منها ،األحاليث ذكروا فيها هذس 

 .  اإليجاز وجوامع الكلم من السنن المأرورة ألبي بكر ابن السني -1

 .  الشهاب في الحكم وا لاب ألبي عبد هللا القضاعي -2
جوامع الكلم في الحديث من المواعظ والحكم ألبي بكر محمد الشاني   -3

 .القفال 

 .األحاليث الكلية ألبي عمرو ابن اللالح  -4

 .األرةعين النووية للنوو    -5

لار  ، مطبوع النانر:  جامع العلوم والحكم ألبي الفره ابن رج  الحنبلي  -6
 . ابن الجوز  

  

 
== 

ن الحااديث النااوو  كمااا فااي المجمااوع  ( والعالةااي والمناااو  كمااا فااي فااي  8/258حسااَّ
 (.6/431القدير 

 (.205أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النليحة، حديث  ( 1 
(، ومساالم، كتاااب 1283( أخرجااه البخااار ، كتاااب الجناااةز، باااب زيااارة القبااور، حااديث  2 

 (. 2178حديث   الجناةز، باب في اللبر على المليبة عند اللدمة األولى،
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 :من مظاهر الفصاحة النبوية :المطلب الثالث
إن من األوصاف التي تحلى بها رسولنا الكريم عليه اللالة والسالم وص   

الكالم وجوامع  لبالغته    ،البالغة  وسلم -فهللان  عليه  هللا  وفلاحته    -صلى 
سواء   ،وأبينهم كالماً   ،تشهد على أنه من أفلا العرب لساناً   ؛جوان  عديدة

  .بالمعنى أو مما يتعله باألسلوب كان ذلك مما يتعله  
  وأما فلاحة اللسان وةالغة القول فقد كان صلى هللا    :قال القاضي  ياض 
  ، والموضع الذح ال يجهل سالسة  بع  ،بالمحل األفضلعليه وسلم من ذلك  

وقلة   ،وصحة معان  ، وجزالة قول  ،ونلاعة لفظ  ، وإيجاز مقطع  ،وةراعة منزع
 .تكل 
الكلم  أوتى الحكم  ،جوامع  ببداةع  العرب   ،وخص  ألسنة  فكان يخا      ،وعلم 

حتى كان    ،ويباريها في منزع بالغتها  ،ويحاورها بل تها  ،كل أمة منها بلسانها
 .(1  كثير من أصحابه يسألونه في غير مو ن عن نرح كالمه وتفسير قوله

أن البيان النبو  انفرل   -رحمه هللا-وقد بين األستاذ ملطفى صالح الرافعي  
فيه بأسباب  بيعية  غيرس  اللفظ  ،عن  مسدل  الل ة  جهة  من  محكم   ،فهو 

التركي    ،الوضع الكلمات   ،جزل  تألي   في  األجزاء  الجملة  ،متناس    ، فخم 
ومعناس اللفظ  بين  الللة  مضطرًةا  ،واضا  حرًفا  فيه  ترح  ال  لف ة  وال  ،رم   
لمعناها ومستكرهة ع أتم منها  ،ليهمستدعاة  وهو من جهة    ،وال كلمة غيرها 

جيد   ، ظاهر الحدول   ، واضا التفليل  ،ن الجملةبي ِ   ،البيان تراس حسن الم زح 

 
 (.1/70( الشفا بتعري  حقوح الملطفى  1 
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 .(1   متمكن المعنى  ،الوص 

 :(2  بما يأتي  م اهر هذس الفلاحة يمكن إجمالو 

 : ويدخل تحتها ،خصائص المعنى :أولا 
انتمال الحديث مهما كان قليل الكلمات والجمل على كثير من المعاني    -أ

واألحكام  واألسرار  يعرف   ،والحقاةه  بما  عنه  وُعبِ ر  عليه  الكالم  تقدم  وهذا 
 .با جوامع الكلم(

يفيد الحقيقة    ،ويعني أن المعنى صحيا في ذاته  -بالكسر    -كام  حْ اإلِ   -ب 
والمالبسات  ال روف  بت ير  تتبدل  النبو (  ،التي ال  با اإلعجاز   ، ويعبر عنه 

  -ه وسلم صلى هللا علي-أخبر بها الرسول  وأمور غيبية  فكم من حقاةه علمية  
الحديث صدقهارم   العلم  قوله    أربت  قال:  -صلى هللا عليه وسلم-، ومنه   ،

الح أرض  من  نار  تخره  حتى  الساعة  تقوم  اإلبل   ال  أعناح  تضيء  جاز 
 . (4  هجر    654، فقد خرجت هذس النار سنة   (3  ببلرح 

  

 
 (.325القرآن والبالغة النبوية  ص/إعجاز ( 1 
(، البالغاااة النبوياااة وأررهاااا فاااي النفاااوس للااادكتور 2/228( تااااريخ آلاب العااارب للرافعاااي  2 

 ( 5/149حسن جال، مجلة البحوم اإلسالمية  
( ، ومساالم فااي 7118كتاااب الفااتن ، باااب خااروه النااار ، حااديث   ( أخرجااه البخااار  ،3 

كتاااااب الفااااتن وأنااااراا الساااااعة ، باااااب ال تقااااوم الساااااعة حتااااى تخااااره نااااار ، حااااديث 
 2902. ) 

 ( .13/219( البداية والنهاية البن كثير  4 
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 : ويمتاز بعدة مميزات منها ،خصائص األسلوب :ثانياا 

الداللة  -أ والوضوح في  الكلمات  والفخامة في  والخلوص من كل   الجزالة   ،
فقد جمع    ، أو عي   بين جزالة    -صلى هللا عليه وسلم-بشاعة  في كالمه 

البداوة وفلاحتها ، ورقة الحضارة وعذوةتها ، لذلك جاء كالمه جزاًل في رقة 
 ، متينًا في عذوةة .

، بل    فكالمه سهل مبسط يفهمه كل أحد   ،  البعد عن التكل  في الكالم  -ب 
  ، يتكبر من خالله  الذ   وال ري    ، الكالم  في  التقعر  ينهى عن  فعن  كان 

عبد هللا بن  أن رسول هللا  جابر  عنهما  وسلم - رضي هللا    -صلى هللا عليه 
، وإن  سًا يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً قال:  إن من أحبكم إلي وأقرةكم مني مجل

والمتفيهقون  والمتشدقون  الثررارون  القيامة  يوم  مني  وأبعدكم  إلي     أب ضكم 
ك   المتفيهقون  فما   ، والمتشدقون  الثررارون  علمنا  قد   ، يا رسول هللا   : قالوا 

 . (1  قال:  المتكبرون 
أ  مااااا فااااي الحااااديث ماااان صااااور بيانيااااة عدياااادة  :تعاااادال اللااااور البيانيااااة -ه

فماارة ينااال  سااامعه  ،تسااتهدف توضاايا المعنااى وتقريبااه للسااامعين فااي الوقاات 
 ،ياا معشار األنلاار( -يا غالم  -يا معاذ   : لينبهه لما يريد أن يقوله كقوله

 .(ه   أفال أللكم على _ أال أخبركمومرة يستفهم سامعه ليستعد لكلمت

كقوله السامع  ليفهم  الكالم  ويلور  المثال  يضرب  الم من     :  ومرة  مثل 
  .  ..وهلم جراً . الم من كالنخلة –كالخامة من الزرع  

 
( أخرجااه الترمااذ  ، كتاااب الباار واللاالة ، باااب مااا جاااء فااي معااالي األخااالح ، حااديث 1 

( بهللاسانال رواتاه رقاات ، صاححه 8622إلمام أحمد في المسند حاديث  ( ، وا2150 
 ( .4148( ، والضياء في المختارة  2/232ابن حبان  
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 أثر البيان النبوي على علوم العربية :المبحث الثاني

 البيان النبوي وعلم النحو والعراب :المطلب األول
العرب  بل ة  الكريم  القرآن  قال    ؛نزل  وتعالى-كما  َعَرِةيٍ     :-سبحانه  }ِبِلَساٍن 

]الشعراء: َتْعِقُلوَن{   ،[195  -192مُِّبيٍن{  لََّعلَُّكْم  َعَرِةياًّ  ُقْرآنًا  َأنَزْلَناُس  }ِإنَّا  وقوله 
 .[2]يوس : 

  ، ولسانه لسانهم ،منهم  -صلى هللا عليه وسلم -ألن النبي  ؛بلسانهمالقرآن  نزل 
َلُهْم { ]إبراهيم:   :وفي ا ية ِلُيَبيِ َن  َقْوِمِه  ِبِلَساِن  َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ   ، [4}َوَما 

ولكي تتم المعجزة بالتحد  واالعجاز كان القرآن على بالغة وفلاحة وةيان  
}ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس    :كما قال سبحانه وتعالى  ،لم يسمع له العرب مثيالً 

ى َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل َهاَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍ   َواْلِجنُّ َعلَ 
صلى  -وفي الحديث عن أبي هريرة، قال: قال النبي    ،[88َظِهيرًا {]اإلسراء: 
:  ما من األنبياء نبي إال أعطي ما مثله آمن عليه البشر،  -هللا عليه وسلم 
الذ  أوتيت وحيا أوحاس هللا إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم  وإنما كان  
 .  (1  القيامة  

ألنها    ؛ومعرفة قواعدها  ،لذا كان لزامًا على المسلمين االعتناء بالل ة العرةية
  . ووسيلة فهمه والوقوف على معانيه الع يمة ،ل ة القرآن

بل يدخل فيه    ،القرآن الكريم فحس  وال يختص االعتناء بالل ة العرةية ألجل  

 
( أخرجه البخار ، كتاب فضاةل القرآن، باب: كي  نازل الاوحي، وأول ماا نازل، حاديث 1 

(، ومسلم، كتااب اإليماان، بااب وجاوب اإليماان برساالة نبيناا محماد صالى هللا 4981 
 (.402، حديث  ليه وسلم إلى جميع الناسع
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المباركة النبوية  الكريم  ،السنة  القرآن  مثل  قال    ،فهي وحي  :  -سبحانه -كما 
عن المقدام بن معد  كرب عن رسول و   ،[4}ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحي  ُيوَحى {]النجم:

 .(1    أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه   :أنه قال  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 
عناية   الحديث  لعلماء  كان  وقواعدهاكبيرة  لذا  على وحث    ،بالعرةية  الناس 

حديث رسول هللا    حتى  ،تعلمها وسلم-يلان  عليه  الخطأ    -صلى هللا  من 
 .واللحن
الحجاه  قال   العرةيَة    :-رحمه هللا-نعبة بن  الحديَث ولم يبلر   من  ل  

 . (2  كمثل رجٍل عليه برنس وليس له رأس 
سلمة    وقال بن  يعرف  -رحمه هللا  -حمال  وال  الحديَث  يطلُ   الذ   :  مثل 

 . (3  النَّحَو مثل الحماِر عليه مخالة وال نعيَر فيها 

 ، ةيةومما يدل على أهمية العرةية عند علماء الحديث قلة تعلم سيبويه للعر 
فقد   ،-رحمه هللا-فقد كان بمشورٍة وأمٍر من حمال بن سلمة اإلمام المحدم  

منه الحديث  ويستملي  مجلسه  يحضر  سيبويه  بن    ،كان  حمال  يومًا  وسأل 
سلمة فقال له: أحدرك هشام ابن عروة عن أبيه في رجل رُع  في اللالة، 

العين، بفتا  إنما هو رَع   له حمال: أخطأت،  فقال  العين،  فانلرف    بضم 
حمال  من  لقيه  ما  إليه  فشكا  الخليل،  إلى  الخليل  ،سيبويه  له  صدح    :فقال 

 
(، وأبااو لاول، كتاااب الساانة، باااب فااي لاازوم 17213( أخرجااه اإلمااام أحمااد فااي المسااند  1 

 (.4606السنة، حديث  
 (.2/26( الجامع ألخالح الراو  وآلاب السامع  2 
 (.2/26( الجامع ألخالح الراو  وآلاب السامع  3 
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 .(1  ورع  بضم العين ل ة ضعيفة ،حمال، ومثل حمال يقول هذا
على حمال بن سلمة حديث    فبينما هو يستملي  ،رم يتكرر الموق  مرة أخرح 

عليه أخذت  وقد  إال  أصحابي  من  أحد  (  ، ما  الدرلاء  أبا  فقال   ،(2  ليس 
ال جرم!   :فقال سيبويه  ،سيبويه:  ليس أبو الدرلاء ، فقال: لحنت يا سيبويه

نني فيه أبداً   .(3 لم يزل يالزم الخليل  و ، فطل  النحو ،أل لبنَّ علمًا ال تلحِ 

إسهام بيِ ن في فهم السنة النبوية المطهرة فهمًا    معراب لهإن الل ة العرةية واإل 
وأحكامها معانيها  إال    ،ل يقًا صحيحًا في  معانيها على صحٍة  تفهم   ألنه ال 

اإلعراب  من  حقوقها  في   ،بتوفيتها  ن ر  ممن  أحد  يدفعه  ال  ما  وهذا 
 .(4   أحاليثه

  :واالعراب ما يأتيالبيان النبو  في علم النحو  ومما يدل على حضور

 النحوي تالزم البيان النبوي مع اإلعراب  :أولا 
 ، وهي صفة مالزمة له  ،أوتي النبي صلى هللا عليه وسلم فلاحة وةياناً   فقد 

وكذلك كل من قرأ أحاليثه ووق    ،يعرفها عنه كل من خا به أو سمع كالمه
التي اختص بها    -صلى هللا عليه وسلم-بل هي من معجزاته    ، باراتهعلى  

فعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول   ،عن غيرس من األنبياء عليهم السالم
بست  األنبياء  على  لت  قال: ُفضِ  وسلم  عليه  هللا  صلى  رواية  -،هللا  وفي 

 
 (3/1199  ( معجم األلباء1 
( هذا الحاديث لام أجاد لاه ذكارًا فاي كتا  الحاديث، وإنماا ُذكار ضامن ترجماة سايبويه فاي 2 

 (. 2/67كتاب الجامع للخطي  الب دال   
 (.2/350(، وإنباس الرواة على أنباس النحاة  2/67( أخرجه الخطي  في الجامع  3 
 (.95( اإليضاح في علل النحو للزجاجي  ص/4 
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  ، وأحلِ ت لي ال ناةم   ،ونلرت بالرع    ،أعطيت جوامع الكلم  -أعطيت خمساً 
ومسجداً  األرض  هورًا  لي  إلى  ،وجعلت  كافة  وأرسلت  بي    ،الخله  وختم 

 .(1  النبيون( رواس مسلم
  ، هو الكالم الذ  قل عدل حروفه  سبه بيانه عن الجاحظوجوامع الكلم كما  
وكان كما قال هللا   ،وُنزِ س عن التكل   ،وجل عن اللنعة  ،وكثر عدل معانيه
 . (2  [86}َوَما َأَنا ِمَن اْلُمَتَكلِ ِفيَن {]ص::-لنبيه أن يقول  -تبارك وتعالى 

الرسول صلى هللا عليه وسلم عرةي أن  والبيان    ،وةما  الفلاحة  وكالمه هو 
أ التي  النحوية  واألمثلة  العرةية  بالقواعد  النبوية  السنة  امتيت  فقد  ررت كلها 

وإْن وجد ذلك ماتأخرًا نوعًا ما مقارنة بالقرآن    ؛ات النحوكت  اإلعراب وم لف
إرراءً   -وةال نك    -لكنها    ،الكريم الم لفات  هذس  َوُوِضعت   ،كبيراً   أررت  بل 

خاصة النبوية  األحاليث  إعراب  في  مستقلة  األحاليث    ،كت    نرَّاح  ومي 
وةيان النحو فيه مما يدل لاللة بينة على    ،م لفاتهم من إعراب النص النبو  

 .تالزم البيان النبو  مع اإلعراب والنحو

   :ما يأتيالنحو   باإلعراب ومن األللة العملية على تعله معنى الحديث 

صلى  -أن النبي    -رضي هللا عنه-سعيد الخدر   ما رواس أبو    :المثال األول
 ذكاة الجنين ذكاة أم ه( :قال -هللا عليه وسلم 

  3) . 

 
 (.1195اجد، باب المساجد  ( الجامع اللحيا، كتاب المس1 
 (.221( البيان والتبيين  ص/2 
( أخرجااااه أبااااو لاول فااااي كتاااااب األضاااااحي، باااااب مااااا جاااااء فااااي ذكاااااة الجنااااين، حااااديث 3 

(، والترماااذ  فاااي كتااااب األ عماااة، بااااب ماااا جااااء فاااي ذكااااة الجناااين، حاااديث 2727 
(، واباااان ماجااااه فااااي كتاااااب الااااذباةا، باااااب ذكاااااة الجنااااين ذكاااااة أمااااه، حااااديث 1476 

== 
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فأجاز بعضهم اإلعراب   ،في ضبط كلمة  ذكاة  الثانية  (1 فقد اختل  العلماء
بالنل    ،بالرفع اإلعراب  بعضهم  ذكاة   ،وأجاز  للمبتدأ  خبرًا  باعتبارس  فالرفع 
الخاف    ،األول بنزع  أ :   ،(2 والنل   أمه،  كذكاة  الجنين  ذكاة  والتقدير 

أو على تقدير يذكى   ،فُحِذف الجار وانتل  االسم بعدس ،ُيَذكَّى مثل ذكاة أمه
فال  ،وأقام المضاف إليه مقامه ،فحذف الملدر وصفته ،تذكية مثل ذكاة أمه

 
== 

عاان أبااي  ( كلهاام عاان مجالااد باان سااعيد عاان أبااي الااولاك11343( و، أحمااد  3199 
( لكناه يقبال االعتباار، وقاد 520سعيد به، ومجالد ليس بالقو  كما فاي التقريا   ص/

تابعه في روايته عن أبي الولاك يونس بن أبي إسحاح السبيعي كما عند اإلمام أحمد 
وإن  -(، ويااونس 9/335(، والبيهقااي  4/374(، وماان  ريقااه الاادارقطني  11361 

إال أن اإلماام مسالمًا  -( 613 كماا فاي التقريا   ص/ُتُكلم فيه بأنه صادوح يهام قلايالً 
 احتج به.

كما أن في إسنال الحديث أبا الولاك جبر بن نوف البكالي وهاو صادوح يهام كماا فاي  
(، لكاان تابعااه فااي الروايااة عاان أبااي سااعيد الخاادر  عطيااة العااوفي 137التقرياا   ص/

معجاااااااام ( والطبرانااااااااي فااااااااي ال1206(، وأبااااااااي يعلااااااااى  3/45عنااااااااد اإلمااااااااام أحمااااااااد  
( وعطيااااة العااااوفي صاااادوح يخطااااا كثياااارًا كمااااا فااااي التقرياااا  467( و 242اللاااا ير 

 (.393 ص/
(، والمناذر  كماا فاي 4/128( والحااكم 13/206وقد صاحا هاذا الحاديث ابان حباان  

(، وقال الترمذ :  هذا حديث حسن صحيا، وقد روح من غير 4/189نل  الراية 
ابر وأباى أماماة وأباى الادرلاء وأباى هذا الوجه عن أبى ساعيد. قاال وفاى البااب عان جا

(، واباان حجاار فااي 4/189هرياارة . وقااد اسااتطرل الزيلعااي تخريجااه فااي نلاا  الرايااة  
 (.4/384التلخيص الحبير  

(، وعقااول الزةرجااد علااى مسااند 2/411( ان اار النهايااة فااي غرياا  الحااديث الباان األرياار  1 
 (1/256اإلمام أحمد للسيو ي  

 (.9/19( نيل األو ار للشوكاني  2 
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   .(1  بد عندس من ذبا الجنين إذا خره حياً 

   :وةناء على هذين االعرابين انقسم الفقهاء تجاس هذس المسألة إلى فريقين 

وأخذ به أبو يوس  ومحمد   ،وهم المالكية والشافعية والحنابلة  ،الجمهور  -1
ذهبوا إلى االكتفاء بذكاة األم عن ذكاة جنينها الذ     (2  بن الحسن من الحنفية

وأنَّ المعنى أنَّ ذكاة الجنين    ،يةاستدالاًل بالحديث برفع ذكاة الثان  ،في بطنها
وذكاتها ذكاة    ،وألنه جزء من أجزاةها  ،الذ  في بطن أمه ت ني عنه ذكاة أمه

 ا  لجميع أجزاةه

بعدهم وألن    ،فال يعول على ما خالفه  ،وألن هذا إجماع من اللحابة ومن 
 .(3  فتكون ذكاته ذكاتها ،يت ذح ب ذاةها ،الجنين متلل بها اتلال خلقة

لعل أصل الكالم ذكاة األم بمنزلة ذكاة الجنين في   :-رحمه هللا-قال الطيبي 
الحل، أ  م نية عن ذكاة الجنين فقدم وأخر كقوله:  لعاب األفااعي القااتالت 

وهادامى  ،وحرةاى حرةاُك ،ونحوس قول العرب في الحل :  سلمى سلُمك  .لعابه 
 . (4  هدُمك 

اإلمام أبو حنيفة وزفر والحسن بن زيال إلى أنَّ الجنين الميت ال  وذه     -2
 .يحل إال أن يخره حيًا؛ فُيَذكَّى كذكاة أمه

 
 (.2/411( ان ر النهاية في غري  األرر  1 
رقاني علاى مختلار خليال  12/8( المبسوا للسرخسي  2  (، المجماوع 3/42(، نرح الزُّ

 (.11/52(، الم ني البن قدامة  9/127للنوو   
 (.11/52( الم ني البن قدامة  3 
/ 9( ناارح الطيبااي علااى مشااكاة الملااابيا المساامى بااا  الكاناا  عاان حقاااةه الساانن(  4 

2813.) 
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 ذكاة الجنين   :وأصل الكالم ،واستدلوا في ذلك بنل    ذكاة ( بنزع الخاف  
 . بمعنى أنه ال ت ني ذكاتها عن ذكاته ،أ : يذكى مثل ذكاة أمه ،كذكاة أمه 

َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة { :وهو قوله تعالى ،واستدل أيضًا باألصل  ،[3]الماةادة: }ُحرِ 
ْدَرك حيااًا بعااد تذكيااة أمااه ميتااة وممااا ي كااد ذلااك أنَّ حياااة  ،والجنااين الااذ  لاام يااُ

 .(1 قلةفتكون تذكيته مست ،إذ ُيتلور بقاؤها بعد موت أمه ،الجنين مستقلة

قوله  عنه  السيو ي  نقل  رسالة  الحديث  هذا  إعراب  في  جني  ابن  ألَّ   وقد 
 قد تنوع القول في هذا الحديث، وأوالها باللواب وأجراها على مقاييس    :فيها

ذكاة   تقديرس:  أن  من  حنيفة  أبو  إليه  ذه   ما  اإلعراب،  وصناعة  العرةية 
إليه مقامه، فأعرب  ذكاة أمه، فحذف المضاف وأ يم المضاف  الجنين مثل 
قوله  ذكاة  أن  وذلك  كثير،  المضاف  حذف  في  ذلك  ومثل  إعرابه،    حينئذ 

  -أعني غير الجملة    -الجنين( مبتدأ محتاه إلى خبر، وخبرس إذا كان مفرلا  
فال بد أن يكون هو المبتدأ في المعنى بما ذكرنا، وذلك قولك للناة  عنك:  
أ    عقدك،  وعقد   أ   بضي  بضك،  عقد ،  وعقدك   بضك  بضي، 
فثبت  ب    لو عقدت،  مقام عقد   يقوم  وعقدك  مقام  بضي،  يقوم   بضك 

ك وعقدس حقيقة، و بضك وعقدك أ  مجازًا ال حقيقة، بل تكون منفية  مخا ب
 .(2  عنك  

 : وأنَّ قوله  ،أنَّ القول األول هو الراجا  -وهللا تعالى أعلم  –لكن الذ  ي هر  
ُجِعل الخبر فيها مثل المبتدأ في الحكم    ، ذكاة الجنين ذكاة أمه  جملة خبرية

 .أمه   غذاء الجنين غذاء :فهي كقولك ،والمعنى

 
 (.4/67( الهداية للمرغيناني  1 
 .(1/257( عقول الزةرجد على مسند اإلمام أحمد  2 
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الرفع أيَّد رواية  للحديث سب  وروٍل  ذكاة    ؛كما أنَّ  ت ني عن  ذكاة األم  وأن 
أح  ،جنينها اإلمام  وابن ماجهوهو رواية  والترمذ   لاول  وأبي  أبى    (1  مد  عن 

سعيد الخدر  رضي هللا عنه قال:  سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  
ك فقال: كلوس إن نئتم  . وفى لفظ:   يا رسول هللا ننحر الناقة إ ونذبا  الجنين

البقرة والشاة إ فنجد في بطنها الجنين إ أنلقيه أم نأكله ك قال: كلوس إن نئتم.  
 فهللان ذكاته ذكاة أمه  . 

في هذا المثال أنَّ تنوع اإلعراب النحو  لكلمة في الحديث له تأرير  والشاهد  
بحيث تعدلت األقوال في    ؛واضا على تنوع الفهم بين العلماء لمعنى الحديث 
 .النبو   مسألة ذكاة الجنين بتعدل اإلعراب النحو  للحديث 

الثاني زيد    :المثال  بن  أسامة  عنه -عن  هللا  رلي    :قال  ، -رضي  كنت    
فلما وقعت الشمس لفع   :قال  ،عشية عرفة -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
 رويدًا    :فلما سمع حطمة الناس خلفه قال  ،-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
 .(2  .. .فهللان البر ليس باإليضاع ،نةعليكم السكي  ،أيها الناس

 
(، سنن أبي لاول، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكااة 11343( مسند اإلمام أحمد  1 

الترمااذ ، كتاااب اللاايد والااذباةا، باااب مااا جاااء فااي  (، وساانن2829الجنااين، حااديث 
(، ساانن اباان ماجااه، كتاااب الااذباةا، باااب ذكاااة الجنااين، 1550ذكاااة الجنااين، حااديث  

، ووافقر  اذرب ي ، صحيح على شرط  سلرلم ":احلاكم (، وقال3199حديث   ذكاة أمه،
 . (114 /4)  انظط: امللتدرك على اذصحيحني

( وهذا لف ه، وأخرجه البخار ، كتاب الحج، 22103( أخرجه اإلمام أحمد في مسندس  2 
باب أمر النبي صلى هللا علياه وسالم بالساكينة عناد اإلفاضاة، وإناارته إلايهم بالساوا، 

(، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب إلامة الحاه التلبية حتاى يشارع 1671حديث  
( كالهمااا ماان روايااة اباان  باااس. 3149يث  فااي رمااي جماارة العقبااة يااوم النحاار، حااد

== 
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ا السكينة  يكاااون االعاااراب فيهاااا إماااا ااااف ،(1 الشااااهد هاااو قولاااه  علااايكم الساااكينة 
وإمااا أن يكااون بااالرفع علااى  ، الزمااوا السااكينة  :بمعنااى ،بالنلاا  علااى االغااراء

  .(2 وخبرس ما قبله ؛نه مبتدأ  م خرأ
الزموا    ؛ الوجه أن تنل  السكينة على اإلغراء  :-رحمه هللا   -قال السيو ي  

ألنه يلير    ؛وال يجوز الرفع  ،[105َأنُفَسُكْم { ]الماةدة:}َعَلْيُكْم  :كقوله  ،السكينة
 .(3  ألنه ال فاةدة فيه   ،أيها الناسرويدًا  :وعند ذلك ال يحسن أن يقول ،خبراً 

بالنل   للمعنى  ؛االعراب  األقرب  الحال  ،ألنه  من  ذلك   ،والمقلول  وي يد 
وهي ت ل  معنى الجملة   ،فالباء لالستعانة  (4  رواية البخار   عليكم بالسكينة 

  .ن األمر بالسكينة والحث عليهااالنشاةية م 

  

 
== 

 (.8/159والمقلول بااليضاع هو نوع من السير كما في لسان العرب  
( وقد جاء مثل هذا اللفظ في غير هذا الحاديث الاذ  فاي الحاج كحاديث:    إذا أ يمات 1 

اللالة، فال تأتوهاا تساعون، وأتوهاا تمشاون، علايكم الساكينة، فماا ألركاتم فلالوا، وماا 
(، وحديث: أناااه رأح 1389( ومسااالم  908فاااأتموا  كماااا فاااي البخاااار  حاااديث   فااااتكم

 (.19710جنازة يسرعون بها فقال:  لتكن عليكم السكينة  أخرجه أحمد  
(، عماادة القااار  لباادر الاادين العينااي 6/25( الكواكاا  الاادرار  لشاامس الاادين الكرماااني  2 

 (.1/5(، عقول الزةرجد للسيو ي  10/98 
(، والمقلول بقول السيو ي: يلاير خبارًا ، يعناي أن يكاون جملاة 1/5رجد  ( عقول الزة3 

خبرية ال أنه خبر للمبتدأ، وكونه جملة خبرية غير مقلول، إذ هو جملة انشاةية كماا 
 في اعرابه بالنل  على االغراء.

بالساكينة عناد  -صلى هللا علياه وسالم-( صحيا البخار ، كتاب الحج، باب أمر النبي 4 
 (1671، وإنارته إليهم بالسوا، حديث  اإلفاضة
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  :التأليف في إعراب الحديث النبوي  :ثانياا 
ممااا ياادل علااى حضااور البيااان النبااو  فااي علااوم العرةيااة مااا يكااون ماان بعاا  

وكانات الخطاوة األولاى  ،تاأليفهم فاي إعاراب األحالياث النبوياةعلماء الل اة فاي  
في التحليل النحو  ليقوال النبوية المباركة على يد العالم النحو  اإلماام أباي 

   :فقااد ألااَّ  كتابااه ،ه616البقااء عبااد هللا باان الحسااين العكباار  المتااوفى ساانة 
أن يملااي  حااين رغاا  إليااه جماعااة ماان  لبااة الحااديث  ،إعااراب الحااديث النبااو  

فكاان  ،مختلًرا في إعراب ما يشكل من األلفاظ الواقعة في األحاليث الشريفة
إذ تناااول ماان ذلااك مااالة وافاارة  ،اعتمااالس علااى  جااامع المسااانيد  الباان الجااوز  

 إعااراب الحااديث النبااو  . وقااد عاارض  للمساااةل النحويااة جعلهااا تحاات عنااوان
مااان الوجاااوس والرواياااات، فيااه كثياااًرا مااان اإلعاااراب بماااا تحتملااه بعااا  المفااارلات 

 .وقلياًل من اللرف ومعاني األلوات 

في كتابه  ناواهد  ،(1)رم جاء بعد ذلك إمام النحو والحديث ابن مالك األندلسي

 
اني 1  (هااو محمااد باان عبااد هللا باان مالااك، جمااال الاادين، أبااو عبااد هللا، الطاااةي نساابًا، الجيااَّ

هاا( ، رام غالرهاا فاي مطلاع نابابه إلاى ملار 600منشًأ، ولد في مدينة َجيا ان سانة  
 رم الشام واستقر  بدمشه. 

باح وابان يعاي"  له من األبناء رالرة  ، وتتلمذ على رابت با ار اللَّْبلاي الحسان بان اللاَّ ن َخيا 
وغيرهم . ومن تالميذس النوو  وابن النحاس واليونيني والبرزالي وابن جماعاة وغيارهم 

 كثير .
أجماااع كااال مااان تاااارجم لاااه علاااى ع مااااة ُخلقاااه ونااادة تواضاااعه وسااااعة علماااه بعلاااوم القاااارآن 

 فااي المدرسااة العالليااة والقااراءات والنحااو ، لااذا عينااه الساالطان ال اااهر بيباارس مدرساااً 
بدمشه ، ووال س مشيخة اإلقراء أيضًا . وكان ناعرًا متمكنًا من الشعر ؛ ن مه ورجزس 
، لكنه كان حريلًا على ن م علوم العرةية خاصاة لاه مان الم لفاات الكافياة الشاافية 
== 
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حيااث جماااع ماان صاااحيا  ،التوضاايا والتلااحيا لمشاااكالت الجااامع اللاااحيا 
فاااي قواعاااد  -صااالى هللا علياااه وسااالم-البخاااار  ماااا ُيْستشاااكل مااان أقاااوال النباااي 

م ياااًدا ذلاااك مااان أقاااوال العااارب فاااي  ؛ووجاااه إعرابهاااا ،فاااأزال مشاااكالتها ،العرةياااة
 الشعر والنثر.

راام بعااد ذلااك جاااء اإلمااام عبااد الاارحمن باان أبااي بكاار الساايو ي بكتابااه  ُعقااوُل 
َةْرَجِد على ُمْسند    ،  إعراب الحديث النباو  وهو من أوسع كت  ،اإِلَمام َأْحمد الزَّ

فااي تااألي   -تعااالى- وقااد اسااتخرت هللا  :وقااد قااال الساايو ي فااي مقدمااة كتابااه
وغيث على رياض كت  المساانيد   ،كتاٍب في إعراب الحديث، مستوعٍ  جامع

 والنلاوص كااف كافاٍل باالنقول،  امع، ناامل للفواةاد الباداةع ناافٍ والجوامع ه
ل  فرياادة، وأساافر فيااه الن ااام عاان وجااه الخرياادة  وأجعلااه علااى ، ، أن اام فيااه كااُ

مسااند أحمااد مااع مااا أضاام ه إليااه ماان األحاليااث المزياادة، وأرت بااه علااى حااروف 
المعجااااام فاااااي مساااااانيد اللاااااحابة، وأنشاااااا لاااااه مااااان بحاااااار كتااااا  العرةياااااة كااااالَّ 

 .(1 سحابة 
ات مسااتقلة وأخاارح مضاامنة تعنااى راام تتااابع علماااء العرةيااة بعااد ذلااك فااي م لفاا

 .بهذا الشأن
 

== 

وهاااي أرجاااوزة  ويلاااة نحاااو رالراااة آالف بيااات فاااي النحاااو واللااارف ، ونااارحها ، رااام 
ث الكااالم وكتاااب  نااواهد الخالصااة وهااي اخ تلااار للكافيااة ، ومن مااة اإلعااالم بمثلااَّ

التوضااايا والتلاااحيا لمشاااكالت الجاااامع اللاااحيا وغيرهاااا كثيااار . تاااوفي ابااان مالاااك 
( ، وفاوات الوفياات 1/130هاا( بدمشاه . ان ار  ب ياة الوعااة  672رحماه هللا سانة  

لاااااوافي ( ، وا5/28( ، و بقاااااات اباااان الساااابكي  1/434( ، ونفااااا الطياااا  2/227 
 ( .3/286بالوفيات  

َةْرَجد على مسند اإِلمام أحمد  ( 1   (.1/67عقول الزَّ
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 :النبوي في كتب النحو والعراب  البيانحضور   :ثالثاا 
مماااا يااادل علاااى حضاااور البياااان النباااو  فاااي علاااوم العرةياااة وجاااولس فاااي بعااا  

بياانهم خااالف كبياار فااي االحتجاااه وهاام قااد وقااع  ،(1 م لفاااتهم القديمااة والحديثااة
فقااد ال يخلااو منااه م لاا  إال وللبيااان  ،فكياا  لااو كااان مااو ن اتفاااح بياانهم ،بااه

 .النبو  حضور فيه
كتبهم في  النبو   بالحديث  استشهدوا  الذين  األةمة  يتطرقوا   ومن  أن  لون 

( ه538   الزمخشر  و   ،ه( في أماليه508السهيلي   لالحتجاه به من عدمه
ه(  643ابن يعي" و   ،أماليه( في  ه542وابن الشجر     ،في كتابه المفلل

 
( ماان خااالل البحااث واالسااتقراء للحااديث النبااو  فااي كتاا  العرةيااة وقفاات علااى أحاليااث 1 

كثيرة استشهد بها علماء العرةية هي من قبيل المرلول كأن تكون ضاعيفة ومنكارة، بال 
 ذلك ما يأتي:وموضوعة وال أصل لها، ومن 

( ومناه الحاديث عان النباي صالى هللا علياه وسالم:  أن 1/50في أمالي ابن الشجر     -1
ا الخنااا  ، الحاااديث  بع، وتقط عااات عنااا  رجااااًل جااااءس فقاااال: ياااا رساااول هللا، أكلتناااا الضااا 

( وهاو حاديث ضاعي  ، فياه يزياد 3984( والبازار  21110أخرجه أحمد فاي مساندس 
 (.2/601 بن أبي زيال كما في التقري  

(: وسأل النبي صلى هللا عليه وسلم قومًا من العرب وفدوا 244/ 1وفي جمهرة الل ة    -2
إليه فقال: من أنتمك فقالوا: نحن بنو غيان. فقال: بل أنتم بنو رنادان ، وهاذا الحاديث 
لاايس لااه أصاال فااي كتاا  الحااديث، إنمااا ذكاار فااي كتاا  تااراجم اللااحابة باادون اساانال. 

 (.2/611ستيعاب البن عبد البر ( واال1/364ان ر أسد ال ابة  
(:  وعليه قول النبي صلى هللا عليه وسلم   الناس كلهم 104وفي مفتاح العلوم  ص:    -3

موتى إال العالمون   وهاو حاديث مكاذوب موضاوع. قاال اللا اني فاي  الموضاوعات  
( :  هااذا الحااديث مفتاارح ملحااون واللااواب فااي اإلعااراب: العااالمين والعااالمين. 200 

 (.771الشوكاني في  الفواةد المجموعة   وأورلس 
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 . في نرحه للمفلل وغيرهم
إ العرةيةوإليك  كت   ألنهر  مختلرة  استشهدت    المتقدمة  حلاةية  التي 

 : االستشهال فيهاواضع وعدل م ،بالحديث النبو  

اسم  
 الكتاب

 مواضع الستشهاد بعض  عدد المواضع اسم المؤلف

ألصول   
 في النحو 

ألبي بكر ابن  
 ( ه316السراه  

 ( 1/401  موضع   

المفلل  
في صنعة  
 اإلعراب 

جار هللا  
الزمخشر  

 ه( 538 

 ( 232  ،194ص/  موضعان   

هبة هللا ابن   األمالي    
 ه( 542الشجر   

 ،(222  ،132 ،1/50  موضعاً  33 
 2/63 ،251 ) 

أبو القاسم السهيلي   األمالي    
 ه( 581 

  108،107،93،90 ص/ موضعاً  59 
،53،46،43 ) 

نرح  
المفلل 
 للزمخشر  

أبو البقاء ابن 
 ه( 643يعي"  

زيالة على   
 كتاب 

  18 المفلل 
 موضعاً 

 1/45،46)،  3/9  ،
54،  92،  315)   

 : من هذس االستشهالات  نوإليك مثاال 

  وقاااااد يثناااااى الجماااااع علاااااى تأويااااال  :قاااااال الزمخشااااار  فاااااي تثنياااااة الجماااااع -1
 :وأنشد أبو زيد  ،الجماعتين والفرقتين
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 مثل المنافه كالشاة العاةرة    :.. ( وفي الحديث .  لنا إبالن فيهما ما علمتم  
 : وأنشد أبو عبيد  (1) بين ال نمين 

.. عند التفرح في الهيجا جمالين ( وقالوا .  ألصبا الحي أو بالا ولم يجدوا 
 .(2  سولاوانلقاحان  

عناد الكاالم علاى الم األمار، قاال:  إن  (3 ما ذكرس ابن الشجر  في أمالياه  -2
فقااد رو   ،األصاال فااي أماار المواجااه أن يسااتعمل بااالم األماار مااع تاااء الخطاااب 

، وفاى (4)عن النبي عليه السالم أنه قال في بع  م ازياه:  لتأخاذوا ملااف كم 

 
 ( .2784( أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، حديث  1 
 (.232( المفلل في صنعة اإلعراب  ص/2 
 (.2/354( األمالي  3 
: (2/127 ( ال أصل له بهذا اللفظ : قال الحافظ الزيلعي في  تخريج أحاليث الكشاف 4 

أخاااره قريباااًا مااان هاااذا الااانص اإلماااام الترماااذ  فاااي ساااننه ، أباااواب تفساااير  ] غريااا [ .
( 3235القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، باب ومن سورة ص ، حديث  

عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضى هللا عنه قال : احتابس عناا رساول هللا 
تراءح عين الشامس ، صلى هللا عليه وسلم ذات غداة عن صالة اللبا حتى كدنا ن

فخره سريعًا ، فثوب باللاالة فلالى رساول هللا صالى هللا علياه وسالم ، وتجاوز فاي 
صالته ، فلما سلم لعا بلوته قال لنا : على ملافكم كما أناتم (...الحاديث . قاال 
الترمااذ  : حااديث حساان صااحيا ، وسااألت عنااه محمااد باان إسااماعيل فقااال : حااديث 

 صحيا .
وأخاره مسالم لف اًا قريبااًا مناه فاي كتاااب المسااجد ومواضاع اللااالة ، بااب متاى يقااوم       

( عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن اللالة كانت تقام 605الناس لللالة ، حديث  
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيأخذ الناس ملاافهم قبال أن يقاوم النباي صالى هللا 

 عليه وسلم مقامه . 
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   .[ 58يونس: ]: }َفِبذِلَك َفْلَيْفَرُحوا{بي  قراءة أ
فقاااد اجتهاااد اجتهاااالًا كبيااارًا فاااي االنتلاااار  -رحماااه هللا- أماااا اإلماااام ابااان مالاااك

ويلاادح عليااه  ،ومااي كتبااه بااذلك ،لحااديث النبااو  فااي النحااو وقواعااد االعااراب ل
سااتقاًل   كتاباًا ملاَ وقااد أ ،فاي النحاو النبااو   حامال لااواء االحتجااه بالحاديث أناه 

 ناااواهد التوضااايا لمشاااكالت الجاااامع اللاااحيا ،  : فاااي إعاااراب الحاااديث ساااماس
 .من صحيا البخار   لماةة حديثٍ  و   نحْ  وهو نرح  

 . فيصر تعلم الالبيان النبوي و  :الثانيالمطلب 
َكِلم عْلم ُيْعَرف به أحوال ال عند المتقدمين بأنه:  النحو أو االعراب ُيَعرَّف عْلُم 

 رَف أيضًا.اللو يشمل النحو هذا تعري  و  ،(1  العرةية إفرالًا وتركيباً 
ن  ويعااارف عناااد  رين ماااِ م ُمساااتِقل  عااان - علمااااء العرةياااةالمتاااأخِ  باعتباااار أناااه علاااْ

ا ِعلاام  ُيعااَرُف بااه صااياغُة األبأنااه : -والنحاا بنيااة، وأحواُلهااا، ومااا يعاارُض لهااا مماا 
 .(2 ليس بهللاعراب، وال بناء

 ،ومجاال لخااول الحاديث النبااو  فااي علام اللاارف ماان خاالل م لفاتااه المسااتقلة
ن وإليااك مثااالي .اللاارف أيضاااً  علااى ملتوماان خااالل م لفااات النحااو التااي تشاا

  :على مساةل صرفية النبو   بالحديث فيهما شهد تاس
ناارح التلااري  حيااث اسااتدل علااى مسااألة  هكتابااالثمااانيني فااي  ذلااكماان  -1

 
(، فاتا الم ياث للسااخاو  41نحاو وتااريخ أنااهر النحااة محماد الطنطاااو   ص/( نشاأة ال1 

 2/259.) 
(، علام اللارف الميسار للادكتور محماول 1/24( كشاف اصطالحات الفنون و العلاوم  2 

 (.9عكانة  ص/
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يء وأهاال الاايمن ساااكنة قلاا  تاااء الم نثااة تاااًء  بحااديث منااالاة منااال  لقبيلااة  ااَ
فقاال المجيا :  (البقرةة:  يا أهل سورة  صلى هللا عليه وسلم يوم فتا مكالن بي ِ 

 .(1  وهللا ما أحفظ منها آيْت(
َتَهة   :وفي باب الحذف في حذف الهاء وكلمة  اْست   حياث أصالها فمانهم  ، ساَ

ت   فيساااقط الهااااء وهاااي الم لهاااا همااازة  مااان يقاااول:  اساااْ الكلماااة، ويااادخل فاااي أو 
ومناه حاديث  ،الكلماةوهاي عاين  ؛اءومنهم من يقول:  َسه   فيسقط التالوصل.  

داُل األساات  ِه( أ  سااِ ه إذا ألناا ؛النبااي صاالى هللا عليااه وساالم  العينااان وكاااء السااَّ
َتُه فلاام تنطلااه فانطلقاات  ؛وإذا نااام انحاالَّ الوكاااء ،كااان يق ااان حف اات عيناااس اسااْ

 .(2  ولهذا قال:  فهللاذا نامت العينان استطله الوكاء( ،األست 

 
( ، والحااديث لاام أجادس بهااذا الضاابط  تاااء الم نثااة 261( نارح التلااري  للثمااانيني  ص/1 

حااديث ، لكان موجااول بالتاااء الم نثاة التااي هااي هااء ساااكنة فااي تااًء ساااكنة  فاي كتاا  ال
ملاان  اباان أبااي ناايبة ، كتاااب الم اااز  ، باااب غاازوة حنااين ومااا جاااء فيهااا ، حااديث 

 38146. ) 
(، والحاااديث مااارو  مااان  رياااه علاااي بااان أباااي 420نااارح التلاااري  للثماااانيني  ص/ (2 

  ال ، ومن  ريه معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنهما: 
وماان  ريقااه  –( 203(، وأبااو لاول  902ا حااديث علااي فقااد أخرجااه اإلمااام أحمااد  أماا -1

(، والضاياء المقدساي فاي 477، وابن ماجه  –(  18/247ابن عبد البر في التمهيد  
( كلهام إلاى عباد الاارحمن بان عاةاذ األزل ، عان علاي باان 632“األحالياث المختاارة)  

قطاع بين ابن عاةذ وعلي بن أباي أبي  ال  مرفوعًا. وهذا إسنال ضعي ، ألجل االن
 ال  رضي هللا عنه، قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن عاةذ األزل  عان علاي رضاي 

 ( كالهما البن أبي حاتم. 106(، والعلل  446هللا عنه مرسل كما في المراسيل  
أماا حااديث معاويااة باان أبااي ساافيان، فقااد أخرجااه عبااد هللا باان اإلمااام أحمااد ماان وجالاتااه  -2

( 7/578(، ومان  ريقاه الخطيا  الب ادال  فاي تااريخ ب اادال  17153لمساند  علاى ا
== 



 

1705 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

ِل  أناه إذا فاي    (1 البان يعاي"  المفلال  نارحكتاب  وفي    -2 فلال  جماع  َفْيعاَ
ه ألنااه صاافة  تاادخل فالباااُب فيااه والكثياار أن يجمااع جمااَع السااالمة؛  ،ُأريااد جمعااُ

ة  ، و َهينااات  ، وفااي .ُم نثااه التاااُء للفاارح، ماان نحااو:  َميااٍت ، و َميتااٍة ، .. و َهينااَ
 .(2 الحديث:  الم منون هينون لينون 

 
== 

(، والطحااااااو  فاااااي مشاااااكل ا راااااار 7372( وأباااااو يعلاااااى الموصااااالي 749والااااادارمي  
(، 598(، والادارقطني فاي السانن 19/372(، والطبراني في المعجام الكبيار  3433 

( كلهاام 18/247  ( واباان عبااد الباار فااي التمهيااد1/118والبيهقااي فااي الساانن الكباارح  
مان  رياه أباي بكار بان أباي ماريم إ عان عطياة بان  ايس الكالعاي إ عان معاوياة باان 
أبااي ساافيان بااه. وهااذا أيضااًا إساانال ضااعي ، فااأبو بكاار باان أبااي مااريم ضااعي  مخااتلط 

(. وقااد خولاا  أيضااًا فاارواس مااروان باان جناااح، موقوفااًا علااى 2/623كمااا فااي التقرياا  
(، ومااان  ريقاااه البيهقاااي فاااي السااانن 2/38 معاوياااة كماااا عناااد ابااان عاااد  فاااي الكامااال 

( ونقل عان الولياد بان مسالم قولاه:  وماروان أربات مان بان أباي ماريم ، 1/118الكبرح 
 (.2/525وهو كما قال، ان ر تقري  التهذي   

(، 106الحاديث ضاعي  مرفوعاًا، ضاعفه أباو حااتم وأباو زرعاة كماا فاي العلال    الخالصة:
( وقال:   هاذان أراران سااقطان 1/231ي المحلى وابن عبد البر والبيهقي وابن حزم ف

 ال يحل االحتجاه بهما .
أما موقوفًا فهللاسنالس حسن كما مر عند البيهقي من  ريه مروان بن جنااح عان عطياة  

بااان  ااايس عااان معاوياااة باااه. وهكاااذا حكااام باااه ابااان عباااد الهاااال  فاااي  تنقااايا التحقياااه  
 1/253.) 

 .(196/ 1( نرح المفلل  1 
( ومان  ريقاه البيهقاي فاي ناع  اإليماان 378عبد هللا بن المبارك فاي الزهاد  ( أخرجه  2 

( بهللاسااانال مرسااال عااان مكحاااول، لكااان 139( والقضااااعي فاااي مساااند الشاااهاب  7777 
أخرجه أيضًا البيهقي والقضاعي بهللاسنالهم إلى عبد هللا بن عباد العزياز بان أباي روال، 

بن أبي روال وهو منكر الحديث، ضعفه عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر به، وفيه ا
== 
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 البيان النبوي وعلم اللغة   :المطلب الثالث
فقد مي    ،وأجملهم كالماً   ،أفلا الخله  -صلى هللا عليه وسلم-  بما أن النبي

الل ة وتراكي  األلفاظ الشي الكثير جداً  أُ   ،كالمه من مفرلات  فت ل ِ حتى إنه 
ألفاظ  م لفات   ببيان غري   للخطابي   الحديث   خاصة  الحديث  ككتاب غري  

   .وغري  الحديث للحرةي والنهاية البن األرير وغيرها
العرةي المعجم  في    الخطي   عدنان  الدكتور  الماضي    يقول  بين 

العرةي  (1  روالحاض المعجم  بناة  الحقيقة-:  إن  العلماء    -في  أولئك  جميع 
الذين كتبوا وألفوا في أ  ناحية من نواحي الل ة أو ساعدوا غيرهم في ذلك 
بالنقل أو الرواية أو بالتحشية أو بالتعليه أو بشرح بع  المساةل الل وية أو  

نلي    إلى  نن ر  وحين  الم لفين .  من  سبقهم  من  على  رجال باالستدراك 
عليه  -الحديث وعلماةه من هذا األمر نجدس غير قليل، ابتداء من عهد النبي  

حين كان يشرح ال ام  المست له من ألفاظ الل ة لساةله    -اللالة والسالم
برواية   رم  ابن  باس،  مجالس  وأنهرها  العلم،  بمجالس  ومروًرا  وأصحابه 

أساتذة لكثير من أةمة  المحدرين لل ة، ورحلتهم إلى البالية وتلديهم ليكونوا  
الحال   هو  كما  سلمة    -  مثاًل   –الل ة  بن  حمال  وسيبويه  167بين  ها( 

 . ها( في البلرة 180 

ف هاااارت لااااي هااااذس االحلاااااةية ،  المتقدمااااة وقااااد اسااااتقرأت أنااااهر كتاااا  الل ااااة
 

== 

(، 5/104(، وأباو حااتم فاي الجارح والتعاديل  4/330ابن عقيل فاي الضاعفاء الكبيار 
والحاديث لااه ناواهد ويعتباار بااه، وهاو ماان قبياال الحسان ل ياارس. حساانه األلبااني كمااا فااي 

 (. 2/646 السلسلة اللحيحة   
 (.36(  ص/1 
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 : التقريبية

عدد  اسم المؤلف اسم الكتاب 
 المواضع

 بعض مواضع الستشهاد 

كتاب    
 العين 

الخليل بن أحمد  
 ه( 173  الفراهيد 

  34  
 موضعاً 

 1/270،343  )
 2/247  )3 /21...)   

جمهرة  كتاب  
 الل ة

أبو بكر بن لريد  
 ه(  321 

 364  
 موضعاً 

 1/56، 58، 71، 73، 
81. ).. 

تهذي   كتاب 
 الل ة 

أبو منلور األزهر  
 ه( 370 

1770  
 موضعاً 

 1/61، 65، 79، 98، 
114...) 

المحيط  كتاب 
 في الل ة

للاح  ابن  بال  ا
 ه( 386 

250  
 موضعاً 

 1/176،  202، 292، 
322...) 

معجم  
 مقاييس الل ة 

أحمد بن فارس   
 ( ه 395 

 280  
 موضعاً 

 1/14، 16، 20، 27، 
34،  43 ). 

   :على االستشهال بالحديث على مفرلات الل ة وكلماتها نوإليك مثاال 

وهو من أقدم كت  الل ة على   ،(1  كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيد   -1
الَعَرب    :قال الخليل  :عند كالمه على كلمة  عه   قال الليث   :منها  ،اإل الح

 
هااا(:  مااا رأيات أعلاام بالساانة بعااد 203الماازني   ( قاال عنااه إمااام الل اة النضاار باان نااميل1 

 (.3/1271الخليل بن أحمد . ان ر معجم األلباء لياقوت الحمو   ابن عون من 
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عهَّ الرجُل عن ابِنه َيِعهُّ إذا َحَلَه َعقيَقته وذبا عنه ناة وتسمى الشاة    :تُقولُ 
توفر أعضاؤها فتطبخ بماء وملا وتطعم    :قال ليث   ،عقيقة  :التي ُتذَبا لذلك

الحديث   ،المساكين بعقيقِته :ومن  ُمرَتهن  امرٍ   كلُّ  الحديث   ،(1)    أن    :وفي 
 . (2  ا َوِرقًا الرسول عهَّ عن الحسن والحسين ِبزنة نعرهم 

 
، ( ، والنسااةي2838( أخرجه أبو لاول ، كتاب الضحايا ، باب في العقيقة ( ، حاديث 1 

لاذباةا ، ( ، وابان ماجاه ، أباواب ا 4232كتاب العقيقة ، باب متاى يعاه ، حاديث  
( كلهم مان 20400( ،  وأحمد في  مسندس  ، حديث  3165باب العقيقة ، حديث  

 ريه قتالة عن الحسن عن سمرة . وأخرجه الترمذ  ، أبواب األضاحي عن رساول 
( من  رياه إساماعيل بان مسالم 1522هللا صلى هللا عليه وسلم ، باب من العقيقة  

ن صااحيا  . قااال الاادارقطني فااي عاان الحساان عاان ساامرة .وقااال :  هااذا حااديث حساا
(  : لاااام يساااامع الحساااان عاااان ساااامرة إال حااااديث العقيقااااة  . والحااااديث 3/412سااااننه  

/  4( ، واباان حجاار فااي التلخاايص الحبياار  4/264صااححه الحاااكم فااي المسااتدرك  
268. ) 

والحاااديث أخرجاااه بمعنااااس البيهقاااي فاااي السااانن الكبااارح ، كتااااب (. 1/62( كتااااب العاااين  2 
( ، والباازار فااي  18677أبااواب العقيقااة ، باااب العقيقااة ، حااديث  الضااحايا ، جماااع 
( كلهاام 2575( ، والطبرانااي فااي المعجاام الكبياار ، حااديث  6199 مسااندس  ، حااديث  

، الرحمنمن  ريه عبد هللا بن لهيعة ، عن عمارة بن غزية ، عن رةيعة بن أباي عباد
باان حجاار فااي التقرياا  عاان أنااس باان مالااك بنحااوس ، وفيااه عبااد هللا باان لهيعااة ، قااال ا

( : صدوح ، خلط بعد احتراح كتبه ، ورواية ابن المبارك وابان وها  عناه 319 ص/
 أعدل من غيرهما  ، قلت : وهذس الرواية ليست من  ريقهما .

( ماان 1635كمااا جاااء قريبااًا ماان هااذا اللفااظ عنااد اباان األعرابااي فااي المعجاام ، حااديث       
عن عكرمة عن ابن  باس مرفوعاًا بلفاظ  ريه مسلمة بن محمد عن يونس بن عبيد 

 عااه عاان الحساان كبشااا ، وأماار برأسااه فحلقااه ، وتلاادح بااوزن نااعرس فضااة ، وكااذلك 
الحسااين أيضااًا ( ، وهااذس اإلساانال فيااه مساالمة باان محمااد الثقفااي ، قااال عنااه اباان حجاار  

== 
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فارس عند  أم(  -2 ابن  منه    :قال  يتفرع  واحد،  والميم فأصل  الهمزة  وأما    
األرةعة   وهذس  والدين،  والجماعة،  والمرجع،  األصل،  وهي  أبواب،  أرةع 

.. وكل جيل من الناس أمة على حدة. وفي الحديث:  لوال أن هذس .متقارةة
 .(1  اقتلوا منها كل أسول بهيم  الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها، ولكن 

الل ة  كت   في  النبو   الحديث  حضور  االحلاةية  هذس  من  نستخلص 
   ستشهال عند علماء الل ة وأةمتهاالمتقدمة مما يدل على تواتر اال

وهكذا هو سير أكثر المعجمات العرةية منذ نشأتها وعبر تطورها على التزام  
فلم يحد منهم أحد    ،ملالر التوريه الل و  الحديث النبو  ملدًرا أساسيًّا من  

ذلك إلظهار    ،في  منهجه  وضع  حين  فيشر   المستشرح  ُأوجست  إن  حتى 
المعجم التاريخي الكبير لل ة العرةية ذكر نواهدس ووص  معجمه قاةاًل:  إنه  

 يتناول الكلمات الموجولة في القرآن والحديث والشعر... .
الن الحديث  ذلك كله حضور  الل ة نستخلص من  بينًا في كت   بو  حضورًا 

 مما يدل على   ،ومفرلات العرةية

 .اعتمالهم عليه كملدر رةيس لمنبع المفرلات وةيان معانيها

  

 
== 

 ( :   لين الحديث  .531كما في التقري   ص/
 (.1/27معجم مقاييس الل ة  ( 1 
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   :البيان النبوي وعلم البالغة :المطلب الرابع
نبيه   تعالى  هللا  حبا  ما  وسلم -بجان   عليه  هللا  الكلم    -صلى  جوامع  من 

هللا   الرسول  فهللان  بذلك  وسلم-واختلاصه  عليه  هللا  هللا    -صلى  -أقامه 
وذلك إنما يناس  أعلى لرجات    ،في موضع البيان لكتابه عز وجل  -تعالى 

  .البالغة والبيان لتعلقه ببيان كالم الرحمن سبحانه
الحليمي   هللا-قال  النبي    : -رحمه  بيان  على  الكالم  عليه  -في  هللا  صلى 

 ولو لم يكن على ذلك لاللة سوح أن هللا نلبه منل     :  وفلاحته   -وسلم
لت الذكر  إليك  تعالى:  وأنزلنا  فقال  لكتابه،  إليهم( البيان  نزل  ما  للناس  بين 

لما   ،ولم يرقه فيه إلى أعلى الدرجات   ،فهللانه لو لم يكن آتاس البيان  ،لكان كافياً 
 .(1  والكش  عن معاني خطابه  ،رضيه لتبيين كتابه

األصل بشرف  الفرع  هذا على نرف  كالمه  البيان    ،فيدل  يكون  أن  فناس  
 . النبو  على منزلة ع يمة من الفلاحة والبيان

وهم العرب   ،والبيانفي بيئة الفلاحة    -صلى هللا عليه وسلم -وقد نشأ النبي  
أو ما يخال  أصول البيان    ،الخلص الذين لو علموا في فلاحته ما يعاب 

تندرون بها في  واتخذوس سبة ي  ، وةثوا ذلك في مجالسهم  ، لتعلقوا به  ،واإلعراب 
كما حلل لموسى عليه السالم    ،ولرلوا عليه لعوته بسب  من ذلك  ؛نواليهم

حين انتقد فرعون لث ة لسانه بقوله }َأْم َأَنا َخْير  مِ ْن َهَذا الَِّذ  ُهَو َمِهين  َواَل  
ُيِبيُن {]الزخرف: ال  ألنهم من العرب األقحاح الذين ال يستجيبون إ   ؛[52َيَكاُل 

 
 (.2/77المنهاه في نع  اإليمان  ( 1 
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 .(1  ألفلحهم لسانا، وأظهرهم بياناً 
من أفلا الكالم وأبينه فهو    -صلى هللا عليه وسلم -وةما أن حديث النبي  

البالغية باللور  بأقسامه    ،مليء  البالغة  علم  في  كبيرة  رروة  يعدل  لذا 
وقد وجدت علماء البالغة يضعون الحديث    ،المعاني والبديع والبيان  ،الثالرة

العرب  وأمثلة  والشعر  القرآن  من  نواهدهم  باقي  بجان   وإليك    ،النبو  
 :إحلاةية لبع  كت  البالغة

عدد  اسم المؤلف اسم الكتاب 
 المواضع

بعض مواضع  
 الستشهاد

أسرار البالغة  
 في علم البيان 

عبد القاهر   
 ها(  471الجرجاني  

 21  
 موضعاً 

  ،55 ،20 ،19 ص/
67،  84. ).. 

جار هللا الزمخشر   أساس البالغة 
 ها( 538 

  247  
 موضعاً 

 1/ 20،  22، 25، 
30،  35.)..  

ألبي يعقوب     مفتاح العلوم
 ه( 626كي  السكا

  ،517  ،104/ص   مواضع  4
593، 594 ) 

  األريرنلر هللا ابن  الجامع الكبير 
 ( ه637 

15  
 موضعاً 

  ،55 ،42 ،36/ص  
105، 132...) 

  

 
 (.2/228( تاريخ آلاب العرب للرافعي  1 
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 : على االستشهال بالحديث في فن البالغة نوإليك مثاال 
الجرجااااني فاااي أسااارار البالغاااة فاااي مساااألة وجاااوب  عباااد القااااهرماااا ذكااارس  -1

 واعلم أن  المثاال  قااد يضاارب :بقولااه :المشاابه بااه فااي بعاا  حاااالت التشاابيه
وال يمكاان حااذف  ،بجماال ال باادَّ فيهااا ماان أن يتقاادَّمها مااذكور يكااون مشاابَّها بااه

ونقل الكاالم إلياه حتاى كأناه صااح   ،المشبَّه به واالقتلار على ذكر المشبَّه
أن  ،بياان هاذا . أنه مشبَّه بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملاةإال  ،الجملة

اس كهللابااال ماةاااة ال تكاااال تجاااد فيهاااا -صااالَّى هللا علياااه وسااالَّم-قاااول النباااي  :  الناااَّ
ال بدَّ فيه من المحاف ة على ذكر المشبَّه به الذ  هو  اإلبال ، فلاو   ،راحلة 

حلاة ، كاان ظااهر قلت:  الناس ال تجد فايهم راحلاة أو  ال تجاد فاي النااس را
التعس   
 1). 

عنااد الكااالم علااى اباان األرياار الكاتاا  فااي كتابااه الجااامع الكبياار مااا ذكاارس  -2
رام ضارب  ؛لكنه في بع  االحيان يكون فياه افاراا ،حيث منه المدح  ،البيان

صاالى هللا - وأمااا اإلفااراا، فهااو بمنزلااه مااا رو  عاان النبااي  :مثااااًل حيااث قااال
فكلمه فقاال  ماا نااء هللا ونائت(. فقاال لاه  ،وذلك أنَّ رجاًل جاءس  -عليه وسلم
 ، أجعلتني ن ندًا(ك قل  ما ناء هللا وحدس(-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  

  :ومن هذا الباب قول عنترة

 .. والط ْعُن مني سابُه ا جالِ .اوأنا المنيُة، في المِوا ن كلَّه

 
 ،، والحديث أخرجه البخار ، كتاب الرقاح، باب رفع األمانة(84( أسرار البالغة  ص/1 

(، ومسلم، كتاب فضاةل اللحابة، باب قوله صلى هللا علياه وسالم   6498حديث  
 (.6663الناس كهللابل ماةة ال تجد فيها راحلة   حديث  
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 .(1 فهللان الطعن، ال يسبه األجل، إذ األجل ال يتقدم وال يتأخر
يتبين مما مر من االساتعراض ألناهر كتا  البالغاة ووجاول الحاديث فيهاا أناه 

 .وليسوا مستنكرين االحتجاه به أو التمثيل بنلوصه ،متواجد في كتبهم

  (2 النحو واللغةألة الحتجاج بالحديث النبوي في مس  :الخامسالمطلب 

إن مساااألة االحتجااااه بالحاااديث النباااو  فاااي وضاااع قواعاااد الل اااة العرةياااة وةياااان 
وقاد انقساموا تجااس ذلاك إلاى  ،معانيها وقع فيها خالف كبير بين علماء العرةية

  :رالرة أقوال

وأبااي حيااان  ،اباان الضاااةع وماان أباارز القاااةلين بااه ،المنااع مطلقاااً  :األولالقسممم 
 . (3)والسيو ي ،األندلسي

 
( والبخاااار  فاااي 1839(، والحاااديث أخرجاااه اإلماااام أحماااد  228الجاااامع الكبيااار  ص/( 1 

األجلااا ( كلهاام ماان  ريااه 2947( والنساااةي فااي الساانن الكباارح  783األلب المفاارل  
عن يزيد بن األصم عن بن  باس رضي هللا عنهما، وهذا اسنال حسن لوجول األجلا 

(، وقااااد رو  96وهاااو ابااان عباااد هللا الكناااد  صااادوح كماااا فاااي تقريااا  التهاااذي   ص/
الحديث عن األجلا عن أبي الزةير عن جابر بن عبد هللا به، لكناه خطاأ، حياث وهام 

، حيااث خالفااه فااي الروايااة عاان األجلااا فيااه الااراو  عاان األجلااا هااو القاساام باان مالااك
 يسى بن يونس ورواس من  ريه األجلا عن يزيد األصم به، نبه علاى ذلاك النسااةي 

 (.987في كتابه عمل اليوم والليلة  
( لقااد أرجااأت الكااالم علااى هااذس المسااألة فااي آخاار مطلاا  فااي البحااث ألنااي أريااد قبلااه أن 2 

و  واستشاهالهم باه فاي كتابهم ؛ ممااا ماع الحاديث النباأساتعرض تعامال علمااء العرةياة 
 ال يدع نكًا في حضورس عندهم واعتدالهم به.

(، 86(، واالقتااراح ص/321،والقساام الثاااني/1121ان اار ناارح الجماال  القساام األول/ (3 
 ( .10/ 1( ، وخزانة األلب 1/8وعقول الزةرجد  
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الذ   ،(1)وهو رأ  اإلمام الشا بي  ،بين المنع والجواز ،التوسط  :الثانيالقسم  
فياارح أنااه يجااوز االحتجاااه باألحاليااث  ،يقاا  موقفااًا وسااطًا بااين المنااع والجااواز

التي اُعتني بنقل ألفاظها لمقلول خاص، كتلك التي ُقلد بها بيان فلاحته،  
وال يجوز االحتجاه باألحاليث التي اعتنى رواتهاا باالمعنى  ،وكاألمثال النبوية

 .  لون اللفظ

مطلقاً   :الثالثالقسم   به   ،الجواز  القاةلين  أبرز  مالك    :ومن  ابن  االمام 
 .(2) وغيرهموابن عقيل ابن هشام  واإلمام ،األندلسي صاح  األلفية

الفاسي   الطيِ    ابن  الفي  قال  كتابه  فاخُتل   في  ريُ   الشَّ الحديُث  وأمَّا     :
األةمَّة، فيه فذه  إلى االحتجاه به، واالستدالل بألفاظاه وتراكيبه جمع  من  

هشام،   وابُن  مالك،  ابُن  الجماالن،  وإماماها،  ناعة،  اللِ  هذس  نيخا  منهم 
وابُن   فارس،  وابُن  سيَدس،  وابُن  والحرير ،  البديع،  وصاحُ   والجوهر ، 
ممَّن   وغيُرهم  هيلي  والسُّ محم د،  أبو  َّللاَّ  عبد  برِ    وابُن   ، جني  وابُن  خروف، 

ذكرس التعويل   ،يطول  ينب ي  الَّذ   إليه  وهو  والملير  به    ،عليه  المتكلِ م  إذ 
اإل الح على  الخله  أفلُا  وسل م  آله  وعلى  عليه  َّللاَّ  من   ،صلى  وأبلُغ 

 .(3  أعجزت بالغته الفلحاء على جهة العموم واالست راح 

بأللة أ المانعون  ال  ،تها فيما يأتيوجز وقد استدل  رل عليها باإليجاز  رم يكون 

 
 (12/ 1(، وخزانة األلب 3/402(ان ر المقاصد الشافية  1 
مقدمة محقه نرح الكافية البن مالك ، تحقياه عباد المانعم أحماد هرياد  نشار جامعاة (  2 

أم القرح ، مركاز البحاث العلماي وإحيااء التارام اإلساالمي ،كلياة الشاريعة والدراساات 
 اإلسالمية بمكة المكرمة .

 (.98(، نرح كفاية المتحفظ  ص/1/446( في  نشر االنشراح البن الطي   3 
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  :(1  لبسط البحث فيهاألن المقام ال يسع  ؛أيضاً 

 لعوح رواية الحديث بالمعنى   :أوالً 

 لعوح اللحن والخطأ في الحديث  :رانياً 

   :والرل على ذلك كا تي ،لعوح تدوين الحديث بعد فسال الل ة :رالثاً 

 :الشبهة األولى: دعوى رواية الحديث بالمعنى

 وذلك ليمور التالية:  ،وهذس الدعوح ال يمكن التسليم بها على اال الح

حيث نقل    ،ذه  كثير من السل  إلى عدم جواز رواية الحديث بالمعنى  -أ
بن   والقاسم  عمر،  ابن  مولى  ونافع  عنهما،  هللا  رضي  عمر  ابن  عن  ذلك 
محمد، ومحمد بن سيرين، ورجاء بن حيوة، وأبي معمر األزل ، وعبد هللا بن  

بن مهد  الرحمن  أنس، وعبد  بن  ومالك  ال اهرية،   اووس،  مذه   وهو   ،
رسول هللا    مثال ذلك ما رواس مسلم عن عبد هللا بن عمر قال: قال.(2  وغيرهم

 ُبِنَي اإلسالُم على خمٍس، نهالِة أن ال إله إال هللا وأن  صلى هللا عليه وسلم:  
. ولما رمضان، والحج( محمًدا رسول هللا، وإقام اللالة، وإيتاء الزكاة، وصيام

الحج   بتقديم  الحديث  ابن عمر:  روح رجل  هذا  له  على صيام رمضان قال 
والَحج  رمضان،  صياِم  عليه   ال،  هللا  رسول هللا صلى  من  سمعُت  هكذا   ،)

 
(، كتااااب 99النباااو  فاااي النحاااو العرةاااي للااادكتور محماااد فجاااال   ص/ ( ان ااار الحاااديث1 

 االحتجااااه النحاااو  بالحاااديث النباااو  عناااد اإلماااام بااادر الااادين العيناااي  ل. محماااد عباااد 
 القالر هنال . نشر مجلة مركز بحوم ولراسات المدينة المنورة.

جاا  (، وناارح علاال الترمااذ  الباان ر 206( ان اار كتاااب الكفايااة للخطياا  الب اادال   ص2 
 (.2/683(، وتوجيه الن ر لطاهر الجزاةر   2/429 
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أكثر    .(1 وسلم السنة بل ت  له أحاليث كثيرة في    2600وعبد هللا بن عمر 
 . حديثاً 

ي لح    -صلى هللا عليه وسلم-كل حديث للنبي   قال اإلمام مالك بن أنس:  و 
 .(2   على لف ه وعلى ما روح وما كان عن غيرس فال بأس إذا أصاب المعنى

الرسول   -ب  أن  سببه  يكون  قد  مختلفة  ألفاٍظ  في  الواحد  الحديث  ورول  إن 
ليضبطوس إما  لللحابة  الحديث  أعال  قد  وسلم  عليه  وإما حس     ،صلى هللا 

 . (3  وخالل هذس اإلعالة يختل  اللفظ مع بقاء المعنى  ،ظرف الزمان والمكان

وذه  بع  اللحابة والتابعين إلى جواز رواية الحديث بالمعنى عند    -ه
ومنه أن    ،ومع ذلك وضعوا ضوابط ل يقة لذلك في الراو  والمرو    ،الضرورة

خطابها بوجوس  عارفًا  العرب،  بل ات  عالمًا  الراو   بالمعاني    ،يكون  بليًرا 
كل ذلك ي يد موافقتها   .(4  والدالالت، عالًما بما ُيِحْيُل المعنى، وما ال يحيله

 . لكالم العرب وأنه لم يخره عن إ ار العرةية

  

 
أخرجااه مساالم، كتاااب اإليمااان، باااب قااول النبااي صاالى هللا عليااه وساالم   بنااى اإلسااالم ( 1 

 .( 120على خمس  ، حديث  
(، تحاات بااب ذكاار الحكاياة عماان 207( نقلاه عناه الخطياا  الب ادال  فااي الكفاياة  ص/2 

صلى هللا عليه وسلم على لف اه، ويجاوز رواياة غيارس قال يج  ألاء حديث رسول هللا 
 على المعنى.

 (. 9( أسباب تعدل الروايات للدكتور نرف القضاة والدكتور أمين القضاة ص/3 
(، ونرح علل الترماذ  البان رجا  211-203( كتاب الكفاية للخطي  الب دال   ص/4 

 (.223-221(، قواعد التحديث للقاسمي  ص/2/428 
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الثانية الحديث  :الشبهة  في  واللحن  الخطأ  وقوع  مع م    ،دعوى  أن  بسب  
والرل على هذس الشبهة أنه ال يخفى على أ  لارس أنه ال سبيل  ،رواته أعاجم

إلى حفظ ا رار المنقولة عن النبي صلى هللا عليه وسلم إال بالبحث والتنقي  
والضبط   اللدح  أهل  من  عدولهم  بين  التمييز  أجل  من  ناقليها  أحوال  عن 

والكذب وغي والوهم  ال فلة  أهل  من  من    ،رهم  وأنواعًا  ضروةًا  يتطل   وهذا 
  ، والتتبع الشامل لشئون الرواة وأحوالهم  ،واالستقلاء الدقيه  ،االستيعاب التام
 . وقد كان ذلك

بدًأ من  ،فقد نه  أصحاب الحديث للقيام بهذس المهمة الشاقة نهضة ع يمة
و  والتدوين،  الكتابة  عهد  إلى  اللحابة  من  عهد  ببيان صفات  نقالهم  اعتنى 

وةذلوا جهولا مضنية في الكش  عن أحوال الساقطين    ،تقبل روايته ومن ترل 
 . والمضعفين

 ،ويدل على صراحة النقد واللدع بالحه، جرح اإلمام الشاافعي لابع  الارواة 
 .(1 حيث يقول:  الحديث عن حرام بن عثمان حرام 

أحاا  إلااي  ،بااول حمااار حتااى أروح وقااال نااعبة باان الحجاااه:  ألن أناارب ماان 
 .(2 من أن أقول: حدرنا أبان بن أبى  ياش

 :لاذا قاال زياد بان أباى أنيساة ،وكانوا ال يحابون في ذلك والدًا وال ولدًا وال قريباً 
وقال على بان الماديني حاين سائل عان والادس:  اساألوا   .(3  ال تأخذوا عن أخي 

وقاااال: هاااذا هاااو الااادين، أباااي فقاااالوا: ساااألناك، فاااأ رح رااام رفاااع رأساااه  ،غيااار  
 

 (.1/468العتدال ( ميزان ا1 
 (.1/10( ميزان االعتدال  2 
 (، واسمه: يحيى بن أبى أنيسة.27( مقدمة صحيا مسلم  ص/3 
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 .(1 ضعي  
فياادل ذلااك علااى ناادة القااوم وتحااريهم فااي ضاابط الحااديث ونقلااه ممااا يسااتدعى 

  مئنان إلى الرواية وضبطها اال
وما وقع من لحن أو خطأ أو تلحي  في بع  األحاليث النبوية فهللانه قليل  

 .وله إجابات وتخريجات ألهل الل ة ،نالر

مقدم كان  النحو  تعلم  أن  الحديث كما  على  ل   المحدم   ،ًا  على  ليسهل 
الرواية وصحة  وعلم   ،الفهم  النبو   البيان  على  الكالم  بداية  في  لنا  وسبه 

 . النحو واالعراب النقل عن أةمة الحديث في حثهم على تعلم العرةية واتقانها
في    اللحن  ووجول  لسانهم  في  العجمة  من  المحدرين  بع   به  اتهم  وما 

نفر   هم  فهللانما  رواياتهمكالمهم  في  واحد  لحن  عنهم  ينقل  لم  إنما    ،قليل 
كاإلمام ابن مالك وغيرس    استشكاالت على بع  األلفاظ أجاب عنها العلماء

   .من نراح األحاليث 

ومما يدفع هذس الفرية: أن تدوين السنة كان جله في علر االستشهال حيث  
ولم ينقل عن واحد من علماء الل ة    ،سالمة الل ة وةعدها عن اللحن وال لط

معين للفظ  رلس  أو  ما  حديث  على  العكس  ،اعتراضه  وجد  إنكار    ،بل  وهو 
المحدم الثقة على سيبويه في قراءته ولحنه فيها مما جعل    ةاسحاح بن راهوي

ولم ينقل عن واحد من علماء    ،ذلك لافعًا إلمامة سيبويه وتقدمه في العرةية
 . يبويه أو رل رواياته في الشعر وكالم العرب العرةية إبطاله لكالم س

لحفظ    الد يقة  الضوابط  ووضعوا  روايتهم،  في  ل يقين  المحدرون  كان  وقد 

 
 (.177/ 5(، تهذي  التهذي   2/15المجروحين ( 1 
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 .الحديث وضبطه وصونه من اللحن أو التحري  أو ال لط

وهذس الشبهة مرلولة    ،الشبهة الثالثة: دعوى تدوين الحديث بعد فساد اللغة
 ليسباب ا تية: 

الرسول    -1 عهد  في  به  بدأ  الشري   الحديث  تدوين  عليه  -أن  هللا  صلى 
واألللة على ذلك كثيرة، منها ما رواس أبو لاول وغيرس عن عبد هللا بن    ،-وسلم

كنت أكت  كل نيء أسمعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    :عمرو قال
صلى هللا    أريد حف ه فنهتني قري" وقالوا أتكت  كل نيء تسمعه ورسول هللا

ذلك    سلم بشر يتكلم في ال ض  والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت عليه و 
سلم فأومأ بهللاصبعه إلى فيه فقال   اكت  فوالذ   لرسول هللا صلى هللا عليه و 

  .(1 نفسي بيدس ما يخره منه إال حه  
قال أنه  هللا  رضي  هريرة  أبي  عن  البخار   أصحاب    :وفي صحيا  من  ما 

عنه مني إال كان من عبد هللا بن    النبي صلى هللا عليه وسلم أحد أكثر حديثاً 
 .(2  عمرو فهللانه كان يكت  وال أكت  

كما ربت أن بع  اللحابة كانت لهم صح  خاصة لونوا فيها بع  ما 
كلحيفة عبد هللا بن عمرو    -صلى هللا عليه وسلم    -سمعوس من رسول هللا  

، وكانت عند علي رضي هللا عنه  (3 ي كان يسميها باللالقةبن العاص الت

 
(، وأحماااااد 3648بااااااب فاااااي كتاباااااة العلااااام، حاااااديث  ( أخرجااااه أباااااو لاول، كتااااااب العلااااام، 1 

 (.105(، وصححه الحاكم في المستدرك  /6474 
 (.113( الجامع اللحيا، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث  2 
 8، تهااااذي  التهااااذي   (226-2/158( أخرجهااااا اإلمااااام أحمااااد فااااي مسااااندس المسااااند:  3 

/48-55.) 
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 . (1  صحيفة فيها أحكام الدية وفكاك األسير
وفي عهد اللحابة بدأ بع  العلماء من التابعين بتدوين حديث الرسول   -2

 صلى هللا عليه وسلم أخًذا من أحد اللحابة مبانرة. 
أعالم   أحد  ُمَنبِ ه  بن  َهمَّام  أبا    ه(132  التابعينفهذا  الجليل  اللحابي  يلقى 

صلى هللا عليه  -هريرة رضي هللا عنه، ويكت  عنه كثيًرا من حديث الرسول  
، ويجمعه في صحيفة يطله عليها اسم اللحيفة اللحيحة، وقد نقلها  -وسلم

بتمامها في مسندس كما نقل اإلمام البخار  كثيًرا من أحاليثها    ،اإلمام أحمد 
 .(2 من صحيحه في أبواب نتى 

ا الحسن البلر  وفي عهد التابعين ناع تدوين الحديث وكتابته، فهذ   -  3
 .(3   ا نتعاهدهالنا كتًبا كنَّ  إنَّ ها( يقول:  110 ت 

رضي  -أما التدوين الرسمي للحديث فقد بدأ في عهد عمر بن عبد العزيز  
  والزهر   بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أبا آمراً  ؛-هللا عنه

حفظ الحديث وضبطه كان بأمور نتى منها الكتابة    فنستدل من ذلك كله أنَّ 
 . والذ  يساعد كثيرًا في ضبط الرواية وحف ها ،والتدوين

الحديث النبو  هو األصل الثاني بعد القرآن الكريم    ونستخلص من ذلك أنَّ 
  حاضراً   كما ناهدناس  ،في تقعيد قواعد العرةية من نحو وصرف ول ة وغيرها

 
 (.111( أخرجها البخار ، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث  1 
 باااع المكتااا  اإلساااالمي، سااانة:  (  بعااات اللاااحيفة بتحقياااه علاااي حسااان عباااد الحمياااد،2 

1407 – 1987. 
 (.371( المحدم الفاصل بين الراو  والواعي للرامهرمز   ص/3 
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في   منمتقدميالكت     منكثير  وفاعاًل  ممَّ   ن  العرةية  على  علماء  يدل  ا 
به العرةية  ، اعتدالهم  ملالر  من  ملدرًا  عليه  الذ    ،واعتمالس  هو  وهذا 

المعاصرون  الباحثون  يسلكه  أن  تضم    ،ينب ي  التي  الحديث  وكت   ال سيما 
وفي   ،بين أيدينا  -صلى هللا عليه وسلم-  من أحاليث النبي  عشرات ا الف

 . ر من األمثلة والشواهد العرةيةوفيها كثي ،متناولنا
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 الخاتمة
لقد تبين لي من خالل هذا البحث عدة نتاةج هي كما    ،الحمد ن أواًل وآخراً 

 :يأتي

حضور الحديث النبو  في كت  المتقدمين من علماء العرةية وذكرهم له    :أوالً 
التمثيل واالستشهال  لذلك  ،في معرض  سواء كان منهم أو   ،وعدم استنكارهم 

 . ممن ينقل عنهم من العلماء

الل ة ومعاجم العرةية  :رانياً  النبو  في كت   بالحديث  وهي    ،كثرة االستشهال 
الكل أصول  عن  تتكلم  التي  العرب الكت   عند  ومعانيها  يعطي    ،مة  مما 

   .اعتدالهم بالحديث واحتجاجهم به
في   :رالثاً  النبو   بالحديث  التمثيل  ن رًا    ؛البالغةوكذا    ، اللرفكت     قلة 
 .وص ر حجم م لفاتها  ،لقلتها

بحثي    -وجدت    :رابعاً  علوم    -القاصر حس   على  النبو   البيان  تأرير  أن 
 . التمثيل واالستشهال العرةية إنما هو مقتلر على 

العرةية    :خامساً  بها علماء  قبيل  وقفت على أحاليث كثيرة استشهد  هي من 
 .بل وموضوعة ،ضعيفة ومنكرةكأن تكون  ،المرلول 

 : فأوصي بما يأتي ،وأما التوصيات
الحديث  ضرورة    -1 بين  العالقة  عن  البحث  في  وم تمرات  لراسات  عقد 

 النبو  وعلوم العرةية  
العرةيةلعموم    استقراء  -2 فيها  ،كت   النبوية  األحاليث  رم    ،وحلر  ومن 

 .تخريجها والحكم عليها
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االستشهال    -3 أو  التمثيل  عند  النبو   الحديث  الخال  علوم    فيضرورة 
سواء كان تأليفًا أو تدريسًا أو تدريبًا لتقوح العالقة بين البيان النبو     العرةية

العرةية محمد   .والل ة  نبينا  على  وسلم  هللا  وصحبه    ؛ وصلى  آله  وعلى 
 . أجمعين
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 المصادر فهرس 
النبو  عند اإلمام بدر الدين العيني ل. محمد االحتجاه النحو  بالحديث   •

 . مجلة مركز بحوم ولراسات المدينة المنورة .عبد القالر هنال 

المفرل  • البخار    ،األلب  عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد    :تحقيه  ،لمحمد 
عبدالباقي اإلسالمية    ،ف ال  البشاةر  لار  الثالثة   ،بيروت   – بع  ،  الطبعة 

 .م1989 –ه  1409

تحقيه: محمد باسل عيون    ،أبو القاسم محمول الزمخشر    ،البالغةأساس   •
بيروت    ،السول  العلمية،  الكت   لار  األولى،    ،لبنان  – بع  الطبعة: 
 . م1998  -ها 1419

 بع    ،أسباب تعدل الروايات للدكتور نرف القضاة والدكتور أمين القضاة •
 . م1999، الطبعة األولى ،عم ان ،لار الفرقان

البالغة   • البيانأسرار  علم  الجرجاني  ،في  القاهر  عبد  بكر  تحقيه   ،أبو 
هنداو   الحميد  بيروت   ،عبد  العلمية،  الكت   لار  الطبعة:   ،النانر: 

 .م  2001 -ها  1422األولى، 
الرافعي • صالح  لملطفى  النبوية  والبالغة  القرآن  لار    ،إعجاز  النانر: 

 . م 2005  -ها 1425 -بيروت، الطبعة الثامنة   – الكتاب العرةي

بحث في مجلة   ،اإلعراب وأررس في المعنى للدكتور فضل هللا النور علي  •
واالقتلالية اإلنسانية  السولان  ،العلوم  يوليو    ،جامعة  األول  العدل 

 . م2012
  ، هبة هللا بن علي بن حمزة، المعروف بابن الشجر    ،أمالي ابن الشجر   •

  ، النانر: مكتبة الخانجي، القاهرة   ،محمول محمد الطناحيتحقيه الدكتور  
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 م  1991 -ها 1413الطبعة: األولى، 
النحاة • أنباس  على  الرواة  القفطي  ،إنباس  الدين  أبو    ،لجمال  محمد  تحقيه 

إبراهيم العرةي    ،الفضل  الفكر  لار  األولى   ، القاهرة  –النانر:    ، الطبعة: 
 . م1982

للزجاجي • النحو  علل  في  المباركتح  ،اإليضاح  مازن  الطبعة   ،قيه 
 .م1982 بع لار النفاةس بيروت  ،الخامسة

والنهاية • كثير  ،البداية  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  علي    : حققه  ،ألبي 
العرةي  :النانر  ،نير   الترام  إحياء  االولى    ،لار    -ها  1408الطبعة 
 . م1988

جال  • حسن  للدكتور  النفوس  في  وأررها  النبوية  العامة   ، بالغة  الرةاسة 
واالفتاء العلمية  اإلسالمية   ، للبحوم  البحوم  الخامس   ،مجلة  العدل 

  .ه الملكة العرةية السعولية1400

والتبيين • الجاحظ  ،البيان  المحامي    :تحقيه  ،ألبي عثمان عمرو بن بحر 
 . 1968 ،الطبعة األولى ،بيروت  –لار صع   :النانر ،فوز  عطو  

العرب  • آلاب  الرافعيلملطفى صا  ، تاريخ  اإليمان   ،لح    ، النانر: مكتبة 
 1997سنة النشر: 

ب دال  • الب دال   ،تاريخ  الخطي   علي  بن  أحمد  بكر  لار   ،ألبي   بع 
 بيروت  –الكت  العلمية 

الشافعي • العسقالني  حجر  بن  علي  بن  ألحمد  التهذي   تحقيه  -تقري  
 . الطبعة األولى1986 -  1406لار الرنيد سوريا   بع-محمد عوامة
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أحمد بن علي حجر    ،التلخيص الحبير في تخريج أحاليث الرافعي الكبير •
 م. 1989.ها1419الطبعة األولى   ،لار الكت  العلمية  بع ،العسقالني

أبو عمر يوس  ابن عبد    ،التمهيد لما في المو أ من المعاني واألسانيد  •
تحقيه القر بي  النمر   عبد    البر  محمد  و  العلوح  أحمد  بن  ملطفى 

 .م سسة قر بة :النانر ،لبكر  الكبير ا

التعليه • أحاليث  في  التحقيه  الهال     ،تنقيا  عبد  بن  أحمد  بن  محمد 
ناصر    ،الحنبلي بن  العزيز  وعبد  جال هللا  بن  محمد  بن  سامي  تحقيه: 
السل     ،الخباني أضواء  النشر:  األولى،   ،الرياض   –لار  الطبعة: 
 . م 2007  -ها 1428

التهذي   • العسقالني   ،تهذي   حجر  ابن  علي  بن  أحمد  الفضل    ، أبو 
الهند ا الن امية،  المعارف  لاةرة  مطبعة  األولى،    ،لنانر:  الطبعة 

 . ها1326

الل ة • لار   ،محمد عوض مرع    :تحقيه  ،أبو منلور األزهر    ،تهذي  
   م2001  -بيروت   -لار إحياء الترام العرةي  :النشر

إلى أصول األرر • الن ر  الدمشقي  ،توجيه  الجزاةر   عبد    :تحقيه  ، اهر 
أبو غدة المطبوعات اإلسالمية    :النانر  ،الفتاح  الطبعة    ،حل    –مكتبة 

 م 1995 -ها  1416 ،األولى

البخار    • إسماعيل  بن  لمحمد  المختلر  اللحيا  ل.    -الجامع  تحقيه 
 . م1987 –ه  1407 بع لار ابن كثير إ بيروت  -ملطفى لي  الب ا 

في صنال • الكبير  والمنثور جامع  الكالم  من  المن وم  بن    ،اعة  هللا  نلر 
الكات   األرير  بابن  المعروف  الجزر ،  جوال   :تحقيه  ،محمد   ، ملطفى 



 

1727 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

 . ها1375مطبعة المجمع العلمي عام النشر: 
تحقيه محمول    -الجامع ألخالح الراو  وآلاب السامع للخطي  الب دال    •

 . م1983مكتبة المعارف بالرياض عام    بع -الطحان 
الل ة • تحقيه رمز    ،أبو بكر محمد بن الحسن بن لريد األزل   ،جمهرة 

بعلبكي للماليين    ،منير  العلم  لار  األولى،    ،بيروت   –النانر:  الطبعة: 
 . م1987

للدكتور • العرةي  النحو  في  النبو   فجال  الحديث  أضواء   ،محمد   بع 
   م1997 ،الطبعة الثانية ،السل 

 ، بيروت   -  عالم الكت    :النانر  ،ألبي الفتا عثمان بن جني  ،خلاةص ال •
 . محمد علي النجار :تحقيه

 م 1985ها ا 1405 ،الطبعة األولى ،بيروت إ عمان  -لار عمار  •
األصبهاني • نعيم  ألبي  النبوة  األصبهاني  ،لالةل  نعيم  تحقيه    ،ألبي 

النانر: لار النفاةس،   ،الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر  باس
 . م  1986الطبعة: الثانية،   ،بيروت 

حسين محمد   :تحقيه  ،لعبد الرحمن بن عبد هللا السهيلي  ،الروض األن  •
 .بيروت  ، بع لار الكت  العلمية ،علي

المرزو    ،الزهد  • واضا  بن  المبارك  بن  هللا  الرحمن    ،عبد  حبي   تحقيه 
 .بيروت   – بع لار الكت  العلمية  ،األع مي

 ،  بع المكت  اإلسالمي ،محمد ناصر الدين األلباني ،السلسلة اللحيحة •
 . م1985  ،الطبعة الرابعة
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ماجه • بن  يزيد  بن  لمحمد  ماجه  ابن  ف ال    -القزويني   سنن  تحقيه محمد 
 .بيروت  ، بع لار الفكر -عبد الباقي  

السجستاني • األنعث  بن  سليمان  لاول  أبي  محيي    -سنن  محمد  تحقيه 
  بع لار الفكر  -الدين عبد الحميد 

بكر   • أبي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  ألحمد  الكبرح  البيهقي  سنن 
عطا  -البيهقي  القالر  عبد  محمد  مكة  -تحقيه  الباز  لار  مكتبة   بع 
 . 1994 –  1414المكرمة 

ا • بن  يسى  لمحمد  الترمذ   ناكر  -لترمذ سنن  محمد  أحمد  تحقيه 
 .بيروت  ، بع لار إحياء الترام العرةي-وآخرين 

الدارقطني   • الحسن  أبي  عمر  بن  لعلي  الدارقطني  السيد    -سنن  تحقيه 
 .م   1966 بع لار المعرفة -عبد هللا هانم يماني المدني 

تحقيه فواز أحمد زمرلي إ  -سنن الدارمي عبدهللا بن عبدالرحمن الدارمي •
الطبعة    -  1407بيروت    ،لار الكتاب العرةي   بع-بع العلميخالد الس
 .األولى

الكبرح  • النساةي   ،السنن  علي  بن  نعي   بن  أحمد  الرحمن  عبد    ، أبو 
نلبي  :تحقيه حسن  الُمنعم  عبد  الرسالة  ،حسن  م سسة  الطبعة    ، بع 
 .األولى

النبالء • أعالم  الذََّهبيل  ،سير  أحمد  بن  محققين    ،محمد  مجموعة  تحقيه 
 .  بع م سسة الرسالة ،بهللانراف نعي  األرناؤوا

تحقيه ل. إبراهيم    ،ألبي القاسم عمر بن رابت الثمانيني  ،نرح التلري  •
البعيمي سليمان  الرند   ،بن  مكتبة  األولى،    ، بع  -ها1419الطبعة: 
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 . م1999
الزرقاني • يوس   بن  الباقي  لعبد  خليل  مختلر  على  رقاني  الزُّ  ، نرح 

 قيه عبد السالم محمد أمين  تح
حقاةه   • عن  با  الكان   المسمى  الملابيا  مشكاة  على  الطيبي  نرح 

تحقيه ل. عبد الحميد    ،السنن( لشرف الدين الحسين بن عبد هللا الطيبي
الطبعة األولى،   ،مكة المكرمة   ، بع مكتبة نزار ملطفى الباز  ،هنداو  
 . م 1997  -ها  1417

النانر:   ،ليعي" بن علي بن يعي" الموصلي  ،نرح المفلل للزمخشر   •
بيروت   العلمية،  الكت   األولى،    ،لبنان  –لار    -ها    1422الطبعة: 

 . م 2001

الحنبلي  • رج   بن  أحمد  بن  الرحمن  لعبد  الترمذ   علل  تحقيه    -نرح 
سعيد   الرحيم  عبد  المن  -همام  مكتبة  الطبعة   بع  األرلن  الزرقاء  ار 

 . ه1407األولى 
• ) الكفاية  تقرير  في  الرواية  تحرير  المتحفظ    كفاية  بن    ،نرح  لمحمد 

 بع لار العلوم للطباعة    ،تحقيه: ل. علي حسين البواب   ،الطي  الفاسي
 .م1983 ،ه1403 ،والنشر

النانر: مكتبة الرند   ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  ،نع  اإليمان •
بالهند  ببومبا   السلفية  الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  والتوزيع   ، للنشر 

 م 2003 -ها   1423الطبعة: األولى، 
ألبي الفضل القاضي  ياض بن موسى    ،الشفا بتعري  حقوح الملطفى •

 . م1973تاسعة الطبعة ال ،بيروت  ، بع لار الكتاب العرةي ،اليحلبي
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العرةية • الل ة  فقه  فارس  ،اللاحبي في  بن  النانر: محمد علي   ،ألحمد 
 . م1997-ها1418الطبعة األولى  ،بيضون 

صحيا ابن حبان بترتي  ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم   •
  -  1414م سسة الرسالة بيروت     بع-تحقيه نعي  األرن وا  -البستي 
 . الطبعة الثانية 1993

تحقيه محمد ف ال عبد   -اللحيا لمسلم بن الحجاه القشير  النيسابور   •
 . م 1998ها ا 1419  ،األولى :الطبعة ،الباقي

ا • العقيلي  ،لكبيرالضعفاء  عمرو  بن  محمد  جعفر  عبد    :تحقيه  ،أبو 
قلعجي أمين  العلمية    ،المعطي  المكتبة  لار  الطبعة:   ،بيروت   –النانر: 

 .م 1984 -ها  1404األولى، 

الكبرح  • لار   :النانر  ،إحسان  باس  :تحقيه  ،لمحمد بن سعد   ،الطبقات 
 . م 1968،األولى :الطبعة ،بيروت  –صالر 

الرحمن  عقول   • عبد  الدين  لجالل  َأْحمد  اإِلَمام  ُمْسند  على  َةْرَجِد  الزَّ
  ، لبنان   – بع َلار الجيل، َبيروت    ،تحقيه ل. َسلمان القَضاة  ،السيو ي
 . م 1994  -ها  1414

تحقيه فريه من الباحثين بهللانراف ل.سعد بن عبد    ،العلل البن أبي حاتم •
 ، مطابع الحميضي  : بع  ،بن عبد الرحمن الجريسي  هللا الحميد ول.خالد 
 . م 2006  -ها  1427الطبعة ألولى،  

عكانة • محمول  للدكتور  الميسر  اللرف  الحديثة    ،علم  األكاليمية   بع 
 . م2005الطبعة األولى   ،القاهرة ،للكتاب الجامعي

 بع لار إحياء   -عمدة القار  نرح صحيا البخار  لبدر الدين العيني  •
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  .وت بير  ،الترام 
ل. فاروح   :تحقيه  ،أحمد بن نعي  بن علي النساةي  ،عمل اليوم والليلة •

 . ه1406 ،الطبعة الثانية  ،بيروت  –م سسة الرسالة  :النانر ،حمالة
االقتراح • االنشراح من  ي روض  نشر  بن    ،في   ألبي عبد هللا محمد 

الفاسي فجال  ،الطي   محمول  ل.  للدراسات    ،تحقيه  البحوم  لار   بع 
 .م2002ها ا 1423اإلمارات الطبعة الثانية   –اإلسالمية وإحياء الترام 

محمد جمال الدين بن محمد    ،قواعد التحديث من فنون ملطلا الحديث  •
 . لبنان-بيروت - بع لار الكت  العلمية  ،سعيد بن قاسم القاسمي

العين • الفراهيد   ،كتاب  أحمد  بن  ل.مه،الخليل  المخزومي تحقيه  د  
 . بع لار ومكتبة الهالل ،ول.إبراهيم السامراةي

والعلوم • الفنون  اصطالحات  التهانو    ،كشاف  على  مكتبة    ،لمحمد   بع 
 لبنان نانرون 

الرواية • علم  في  الخطي    ،الكفاية  بكر  أبو  رابت  بن  علي  بن  أحمد 
المدني  :تحقيه  ، الب دال  حمد   إبراهيم  إ  السورقي  عبدهللا   بع   ،أبو 

 . المدينة المنورة -المكتبة العلمية  

 ، كواك  الدرار  في نرح صحيا البخار  لمحمد بن يوس  الكرماني ال •
  -ها  1401الطبعة الثانية    ،لبنان- بع لار إحياء الترام العرةي، بيروت 

 . م1981
الملر   • األفريقي  من ور  بن  مكرم  بن  لمحمد  العرب  لار -لسان   بع 

  الطبعة األولى -صالر بيروت 
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السرخسي  ،المبسوا • بكر  أبو  الدين  لراسة وتحقيه: خليل محي    ،نمس 
النانر: لار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان    ،الدين الميس

 .م2000ها 1421األولى،  :الطبعة
  ، محمد بن حبان البستي   ،المجروحين من المحدرين والضعفاء والمتروكين •

 .1976 ،حل   ،لوعيلار ا ،محمول ابراهيم زايد  :تحقيه

النوو   • نرف  بن  الدين  لمحيي  المهذب  نرح  محمول   -المجموع  تحقيه 
 .الطبعة األولى 1996 -  1417 بع لار الفكر بيروت -مطرحي

والواعيال • الراو   بين  الفاصل  الرحمن   ،محدم  عبد  بن  الحسن 
الخطي    :تحقيه  ،الرامهرمز   عجاه  محمد  الفكر    :النانر  ل.   –لار 

 .ه1404 ،الطبعة الثالثة ،بيروت 

الل ة • في  الطالقاني  ،المحيط  ابن  بال  إسماعيل   : تحقيه  ،اللاح  
ياسين آل  حسن  محمد  النشر  ،الشيخ  الكت     :لار   ، بيروت   -عالم 

 . م 1994-ها 1414األولى  :الطبعة
النيسابور    مستدرك على اللحيحين لمحمد بن عبدهللاال • تحقيه  -الحاكم 

عطا  القالر  عبد  بيروت     بع-ملطفى  العلمية  الكت   -1990لار 
 . الطبعة األولى

يعلى • أبي  التميمي  ، مسند  الموصلي  يعلى  أبو  علي  بن    : تحقيه   ،أحمد 
  ، الطبعة األولى   ، لمشه  –لار المأمون للترام    :النانر  ،حسين سليم أسد 

1404 –  1984. 
تحقيه    ، محمد بن سالمة القضاعي الملر  أبو عبد هللا  ،مسند الشهاب  •

السلفي المجيد  عبد  بن  الرسالة    ،حمد   م سسة   ، بيروت   –النانر: 
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 .1986  –  1407الطبعة: الثانية،  
النور    ،المسند لإلمام أحمد بن حنبل • المعا ي  أبو  السيد   بع    ،تحقيه 

 .بيروت  –عالم الكت   
تحقيه إحسان    –الحمو  لشهاب الدين ياقوت بن عبد هللا    معجم األلباء •

 . م1977  بيروت   بع لار صالر - باس 

نهاب الدين أبو عبد    ،معجم األلباء  إرنال األري  إلى معرفة األلي ( •
الحمو   ياقوت  ال رب    ،إحسان  باس  :تحقيه  ،هللا  لار  النانر: 
 م  1993الطبعة: األولى،  ،اإلسالمي، بيروت 

الل ير • إ    ،المعجم  الطبراني  أحمد  بن  نكور    :تحقيه سليمان  محمد 
 محمول الحاه أمرير

  :  بع   ،الدكتور عدنان الخطي    ،معجم العرةي بين الماضي والحاضرال •
 1994 ،لبنان نانرون 

تحقيه حمد  بن  -المعجم الكبير ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  •
 .، الطبعة الثانية1983مكتبة العلوم والحكم    بع-عبد المجيد السلفي 

تحقيه عبد    ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ،معجم مقاييس الل ة •
 م. 1979 ، بع لار الفكر،السالم محمد هارون 

بن   • أحمد  بن  هللا  لعبد  الشيباني  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  فقه  في  الم ني 
 .عة األولىالطب  -ه1405 بع لار الفكر بيروت  -قدامة المقدسي

العلوم • السكاكي  ،مفتاح  بكر  أبي  بن  زرزور  ،يوس   نعيم   ، تحقيه 
ها    1407الطبعة: الثانية،    ،لبنان  –النانر: لار الكت  العلمية، بيروت  
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 . م  1987 -
لار    :النانر  ،الدكتور جوال علي  ،المفلل في تاريخ العرب قبل اإلسالم •

 . م2001ها/ 1422الطبعة الرابعة   ،الساقي
الزمخشر   • عمر  بن  محمول  القاسم  ألبي  اإلعراب  في صنعة   ، المفلل 

بو ملحم  :تحقيه الهالل    ،ل. علي  لار ومكتبة  الطبعة    ،بيروت   – بع 
 . 1993 ،األولى

 . م  1996  :سنة الطبع ،مكان الطبع: بيروت  •

اإليمان • تحق   ، المنهاه في نع   الَحِليمي،  الحسن  بن  يه حلمي  للحسين 
 . م1979 -ها   1399الطبعة: األولى،  ،  بع لار الفكر ،محمد فولة

الرجال • نقد  في  االعتدال  َقاْيماز    ،ميزان  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد 
 بع لار    ،تحقيه علي محمد معوض وعالل أحمد عبد الموجول   ،الذهبي

 . م1995الطبعة األولى  ،بيروت  ،النشر: لار الكت  العلمية

النحاة • أنهر  وتاريخ  النحو  الطنطاو    ،نشأة  محمد  الطبعة    ،ليستاذ 
 . لار المعارف ،الثانية

جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوس     ،نل  الراية ألحاليث الهداية •
عوامة  ،الزيلعي محمد  الريان    ،تحقيه  م سسة  لبنان  –بيروت    - بع 

 .م1997ها/1418الطبعة األولى، 

الجزر   • محمد  بن  المبارك  السعالات  ألبي  األرر  غري   في  -النهاية 
 ه  1399بيروت   ،المكتبة العلمية  بع-تحقيه  اهر أحمد الزاو  

الشوكاني  • علي  بن  لمحمد  األخبار  منتقى  نرح  األو ار   بع    -نيل 
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 . ملطفى البابي الحلبي
المرغيناني • بكر  أبي  بن  لعلي  المبتد   بداية  نرح  في  تحقيه    ،الهداية 

 . لبنان –بيروت  -النانر: لار احياء الترام العرةي   ، الل يوس 
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