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احلمد هللا الذي انزل اهلدى والكتاب، وارسل رسوله ليبلغ الناس مانزل هلم ابتداء، وبالسؤال 
  .واجلواب، والصالة والسالم على من أويت احلكمة وفصل اخلطاب

  :أما بعد 
 وفصاحته، مهدت له بتمهيد بينت فيه تعريف �فهذا حبث موجز، يف تقرير بالغة النيب 

  .البالغة، وحكم تعلمها
  .سائالً اهللا أن يتقبله خالصاً لوجهه الكرمي، وداعياً إىل سنة نبيه الرؤوف الرحيم
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  متهيد
  تعريف البالغة وحكم تعملها

  
ملّا كان البحث يف البالغة ونسبتها إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فقد مهدت له 

  : باهللالبالغة، وحكم تعلمها، فأقول مستعيناً: ببيان هذه األمور وهي
  :)١(فقد اختلف فيهتعريف البالغة؛ 

  .أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما يف قلبه: فقيل 
  .إيصال املعىن إىل الغري بأحسن لفظ: وقيل 
  .اإلجياز مع اإلفهام والتصرف من غري إضمار: وقيل 
  .قليل ال يبهم وكثري ال يسأم: وقيل 
  .إمجال اللفظ واتساع املعىن: وقيل 
  . اللفظ وتكثري املعىنتقليل: وقيل 
  .حسن اإلجياز مع إصابة املعىن: وقيل 
  .سهولة اللفظ مع البديهة: وقيل 
  .حملة دالة أو كلمة تكشف عن البغية: وقيل 
  .اإلجياز من غري عجز واإلطناب من غري خطأ: وقيل 
  .النطق يف موضعه والسكوت يف موضعه: وقيل 
  .معرفة الفصل والوصل: وقيل 
  .م الدال أوله على آخره وعكسهالكال: وقيل 

                              
، العمدة البن رشيق    ٦٥ـ١٥، الصناعتني أليب هالل العسكري ص     )١/٨٨(انظر هذه التعاريف يف البيان والتبني       ) ١(

  ).١٣/١٧٧(، فتح الباري )٢/٣٤(، الفقيه واملتفقه )١/٢٤١(
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  :البالغة جمموعة يف قسمني: "وقيل 
  .أن يكون اللفظ قليالً، وهو دال على معان وهو أعلى القسمني: أحدمها 

  . )١("أن يكون الكالم منطبقاً على املعىن ال يفضل عنه: الثاين 
مطابقة الكالم "بأا : وعرف أهل املعاين والبيان البالغة . )٢(وهذا كله عن املتقدمني

  .، وهي خلوه عن التعقيد"ملقتضى احلال والفصاحة
ما حيتاج إليه املتكلم حبسب تفاوت املقامات، كالتأكيد وحذفه، : املراد باملطابقة : وقالوا

  . )٣(واحلذف وعدمه، أو اإلجياز واإلسهاب وحنو ذلك، واهللا أعلم
  : أما عن حكمها 

يبالز نةُ بورفقد جاء عن ع بِيالن جوةَ زلَمس أَنَّ أُم هتربةَ أَخلَمأَبِي س تبِن بنيرِ أَنَّ ز
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا عهتربأَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهابِ : "صةً بِبومصخ عمس هأَن

إِلَي جرفَخ هترجفَقَالَح هِم : نلَغَ مكُونَ أَبأَنْ ي كُمضعلَّ بفَلَع مصينِي الْخأْتي هإِنو رشا با أَنمإِن
 نةٌ مطْعق يا هممٍ فَإِنلسم قبِح لَه تيقَض نفَم كبِذَل ي لَهفَأَقْض قادص هأَن ِسبضٍ فَأَحعب

ارِ فَلْياالنكْهرتيل ا أَوذْه٤("أْخ(.  
إن التعمق يف البالغة حبيث حيصل اقتدار صاحبها على : فيه : "قال ابن حجر رمحه اهللا

  . تزيني الباطل يف صورة احلق وعكسه مذموم
أي أكثر بالغة، ولو كان ذلك يف التوصل إىل احلق مل يذم وإمنا " أبلغ " فإن املراد بقوله 
  . صل به إىل الباطل يف صورة احلقيذم من ذلك ما يتو

فالبالغة إذن ال تذم لذاا وإمنا تذم حبسب التعلق الذي ميدح بسببه وهي يف حد ذاا 
ممدوحة، وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها اإلعجاب، وحتقري غريه ممن مل يصل 

                              
  .٩١ـ٨٩معامل الكتابة ومغامن اإلصابة ص) ١(
  ).١٣/١٧٧(فتح الباري ) ٢(
  ).١/٧٠(، وشروح التلخيص ٧٢انظر اإليضاح ص) ٣(
  .حديث صحيح) ٤(

، ومـسلم يف  )٧١٨١(أخرجه البخاري يف كتاب األحكام باب من قضي له حبق أخيه فال يأخذه، حديث رقم            
  ).١٧١٣(جة، حديث رقم كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحل
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تذم من هذه احليثية إىل درجته وال سيما إن كان الغري من أهل الصالح فإن البالغة إمنا 
حبسب ما ينشأ عنها من األمور اخلارجية عنها، وال فرق يف ذلك بني البالغة وغريها بل كل 

  .)١(اهـ"فتنة توصل إىل املطلوب حممودة يف حد ذاا وقد تذم أو متدح حبسب متعلقها
رمحه اهللا، ما يتعلق بآداب اجلدل، وعقد باباً يف ) هـ٤٦٣ت(بل ملّا ذكر اخلطيب 

ينبغي أن يوجز السائل يف سؤاله وحيدد كالمه ويقلل الفاظه وجيمع : "لسؤال واجلواب، قالا
ويلزم ايب أن يسد باجلواب موضع ...معاين مسلمة فإن ذلك يدل على حسن معرفته

السؤال و اليتعدى مكانه وجيعل املثل كاملمثل به، وخيتصر يف غري تقصري، وإن احتاج إىل 
 من غري هذر و ال تكدير، ويقابل باللفظ املعىن حىت يكون غري ناقص البيان بالشرح أطال

كانوا يكتفون من الكالم : مث ساق بسنده عن جماهد، قال. عن متامه و ال فاصل عن مجلته
  .)٢("باليسري

  .فأنت ترى ما للبالغة من خطورة يف باب احملاورة، وخاصة يف باب اجلواب
: انية وتوضيح التشريعات الربانية والقوانني اإلهليةعرض الدعوة والقضايا اإلمي[كما أن 

هذه التكاليف املتعددة مهمة شاقة، تتطلب بياناً، وعرضاً بيناً؛ هلذا البد أن يكون الداعية يف 
  .غاية البيان، ومثالً عالياً يف الفصاحة

جة، ، ومحلهم على احمل)٣(]فالبيان هو الوسيلة الناجحة لإلقناع، وإلزام املدعوين احلجة
فيصدقوا الرسول مبا جاء به، وخيجلوا من تلجلجهم يف الباطل، فقد قامت عليهم احلجة 

  .ووضح احلق لكل ذي عينني
  !ال جرم كان للبالغة ذلك احملل
 قدوة حسنة، فلننتهج سننه ونتبع هديه بأيب هو وأمي �وقد كان لنا يف رسول اهللا 

لفاظ، وبالغة مطابقة احلال، مبا أذعنت له صلوات اهللا وسالمه عليه، فقد أويت فصاحة األ
فاق بفصاحته مجيع [رؤوس أهل اللغة والبيان، فما كان خيرج من فمه إال احلق واهلدى، 

                              
  ).١٣/١٧٧(فتح الباري ) ١(
  .باختصار) ٣٤ـ٢/٣٣(الفقيه واملتفقه )  ٢(
  .١٤بالغة احلديث الشريف ص) ٣(
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  . العرب، وأتى بنظام غري نظام الشعراء واملترسلني وذوي اخلطب
  .)١(]وما عسى أن يقال فيمن أويت جوامع الكلم، وخص ببدائع احلكم

، ملا يراه � وبيان فصاحته �ادمة تكشف لك عن نور بالغته وهذه الصفحات الق
الباحث من عظيم خطر فهم ذلك ومعرفته وتعلّقه مبا حيتاج إليه املتفقه حلديث الرسول عليه 

  .الصالة والسالم، يف عبارته وبالغه عن الشارع، ويف حواره ومناظرته عن الشرع

                              
  .٢٦٦، ٢٥٨اآليات البينات البن دحية ص) ١(
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بالغة الرسول  صلى اهللا عليه وسلم، 
  .وفصاحته

  
بالغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفصاحته، من األمور املسلّمة اليت ال خيتلف فيها 

واملتفقه يف احلديث الشريف حيتاج من ضمن ما حيتاج إليه، أن يتذكر دائماً هذا ! اثنان
فيتأدب يف شرحه وبيانه . األصل، فال خيوض يف جمال البحث عن املراد دون تنبه إىل ذلك

بذلك؛ فإذا ذكر فقه احلديث ومعانيه، نبه إىل ما تضمنه من ضروب  �لكالم الرسول 
الفصاحة، والبيان، وبالغة القول واللسان، مما يعزز ما استنبطه من معىن، ويطري ما جاء 

  .به من تقرير
  . أويت جوامع الكلم�ومن مهمات املتفقه مراعاة أنه 

 ولَ اللَّهسر تعمةَ قَالَ سريرقُولُعن أيب  هي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعِ : "صاموبِج ثْتعب
  " ونصرت بِالرعبِ وبينا أَنا نائم أُتيت بِمفَاتيحِ خزائنِ الْأَرضِ فَوضعت في يديالْكَلمِ

د اللَّهبو عمِ أَ: ")١(قَالَ أَبالْكَل عامونِي أَنَّ جلَغبو تي كَانةَ الَّتريالْكَث ورالْأُم عمجي نَّ اللَّه
كذَل وحن نِ أَويرالْأَمو داحرِ الْوي الْأَمف لَهبِ قَبي الْكُتف بكْت٢("ت(.  

 جبوامع �إن اهللا سبحانه وتعاىل بعث حممداً : "رمحه اهللا) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب 
بعثت : " قال�كم، كما يف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب الكلم، وخصه ببدائع احل

أن اهللا جيمع له األمور الكثرية اليت : جوامع الكلم فيما بلغنا : قال الزهري" جبوامع الكلم
  .كانت تكتب يف الكتب قبله، يف األمر الواحد واألمرين وحنو ذلك

بعثَنِي رسولُ : "نا أَبو بردةَ عن أَبِيه قَالَويف صحيح مسلم عن سعيد بنِ أَبِي بردةَ حدثَ
ادعوا الناس وبشرا ولَا تنفِّرا ويسرا ولَا : اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ومعاذًا إِلَى الْيمنِ فَقَالَ

  .تعسرا

                              
 وهو الصواب، ألن هذا قول حممد". قال حممد: "كذا وقع يف رواية أيب ذر لصحيح البخاري، ويف رواية كرمية) ١(

انظر فتح  . بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد رواة احلديث، وقد ثبت عنه هذا القول يف تفسري جوامع الكلم                
  ).١٢/٤٠١(الباري 

، ومسلم يف كتاب املـساجد      )٧٠١٣(أخرجه البخاري يف كتاب التعبري، باب املفاتيح يف اليد، حديث رقم            ) ٢(
  ).٥٢٣(ومواضع الصالة، يف أوله، حديث رقم 
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 في شرابينِ كُنا نصنعهما بِالْيمنِ الْبِتع وهو من الْعسلِ فَقُلْت يا رسولَ اللَّه أَفْتنا: قَالَ
  ينبذُ حتى يشتد والْمزر وهو من الذُّرة والشعريِ ينبذُ حتى يشتد؟

:  فَقَالَطي جوامع الْكَلمِ بِخواتمهوكَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد أُع: قَالَ
لَاةالص نع كَررٍ أَسكسكُلِّ م نى عه١("أَن(... .  
  : نوعان�فجوامع الكلم اليت خص ا النيب 

إِنَ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ واإلحسان وإِيتآِء ذي �: ما يف القرآن كقوله عزوجل: أحدمها 
بونَالْقُرذَكّرت لّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهني٩٠:النحل [����ى و .[

  .مل تترك هذه اآلية خرياً إال أمرت به، وال شراً إال ت عنه: قال احلسن
  .)٢(اهـ."�، وهو منتشر موجود يف السنن املأثورة عنه �ما هو يف كالمه : والثاين 

إن اهللا جلّ وعز، ملّا وضع رسوله موضع : "عليه رمحة اهللا) هـ٣٨٨ت(خلطايب قال ا
البالغ من وحيه، ونصبه منصب البيان لدينه؛ اختار له من اللغات أعرا، ومن األلسن 

.  )٣(أفصحها وأبينها؛ ليباشر يف لباسه مشاهد التبليغ، وينبذ القول بأوكد البيان والتعريف
م اليت جعلها ردءاً لنبوته، وعلماً لرسالته، لينتظم يف القليل منها الكثري، مث أمده جبوامع الكل

  .يؤودهم محله فيسهل على السامعني حفظه وال
ومن تتبع اجلوامع من كالمه مل يعدم بياا، وقد وصفت منها ضروباً، وكتبت لك من 

  .وإخوااأمثلتها حروفاً، تدل على ما وراءها من نظائرها، 

                              
  ).  ١٧٣٣(جه مسلم يف صحيحه يف كتاب األشربة، باب كل مسكر مخر، وكل مخر حرام، حديث رقم أخر) ١(
  .باختصار وتصرف يسري)  ٥٦-١/٥٣(جامع العلوم واحلكم ) ٢(
واهللا جلّ ذكره يتعاىل عـن أن       ): "٦-١/٥) (بوالق(ويف تقرير هذا املعىن يقول الطربي رمحه اهللا يف تفسريه           ) ٣(

 يرسل رسالة ال توجب فائدة ملن خوطــب، أو أرسلت إليه؛ ألن ذلك فينا من فعل أهل                 خياطب خطاباً أو  
وما أرسلنا من رسـول  {: النقص والعبث، واهللا تعاىل عن ذلك متعال؛ ولذلك قال جلّ ثناؤه يف حمكم ترتيله           

لنا عليك الكتاب إال    وما أنز {: ، وقال لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم       ]٤:إبراهيم[} إال بلسان قومه ليبني هلم    
؛ فغري جائز أن يكون به مهتدياً مـن         ]٦٤:النحل[} لتبني هلم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورمحة لقوم يؤمنون        

أن كل رسول هللا جلّ ثناؤه أرسله إىل قوم         : فقد تبني إذا مبا عليه دللنا من الداللة       . كان مبا يهدي إليه جاهالً    
ل كتاب أنزله على نيب، ورسالة أرسلها إىل أمة فإمنا أنزله بلسان مـن              فإمنا أرسله بلسان من أرسله إليه، وك      

واتضح مبا قلنا ووصفنا أن كتاب اهللا الذي أنزله إىل نبينا حممد صلى اهللا عليـه وسـلم،           . أنزله أو أرسله إليه   
آن عـريب؛   وإذا كان لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم عربياً فبين أن القر           . بلسان حممد صلى اهللا عليه وسلم     

، ]٢:يوسـف [} إنا انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون     {: وبذلك أيضاً نطق حمكم ترتيل ربنا فقال جلّ ذكره        
} وإنه لترتيل رب العاملني نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذرين بلسان عـريب مـبني                 {: وقال

 اهـ]."١٩٥ـ١٩١:الشعراء[
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املؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، : "لقضايا واألحكام، قولهفمنها يف ا
  .)١("وهم يد على من سواهم

املنيحة مردودة، والعارية مردودة، والعارية مؤداة، والدين مقضي والزعيم : "وقوله
  . )٢("غارم

  .فهذان احلديثان على خفة الفاظهما يتضمنان عامة أحكام األنفس واألموال
  . )٣("سلوا اهللا اليقني والعافية: "له صلى اهللا عليه وسلمومنها قو

فتأمل هذه الوصية اجلامعة جتدها حميطة خبري الدنيا واآلخرة؛ وذلك أن مالك أمر اآلخرة 
اليقني، ومالك ألمر الدنيا العافية، فكل طاعة ال يقني معها هدر، وكل نعمة مل تصحبها 

زته وقلة حروفه أحد شطريه حميطاً جبوامع أمر فجمع هذا الكالم على وجا. العافية كدر
  .الدين، وشطره اآلخر متضمناً عامة مصاحل الدنيا

  :ضرب آخر
ومن فصاحته وحسن بيانه؛ أنه قد تكلم بألفاظ اقتضبها، مل تسمع من العرب قبله، ومل 

                              
  .الب رضي اهللا عنه، حديث الصحيفةعن علي بن أيب ط. حديث صحيح)  ١(

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب كتابة العلم، ويف اجلهاد باب فكاك األسري، ويف الديات باب العاقلة،                   
وباب ال يقتل مسلم بكافر، وأخرجه مسلم يف احلج باب فضل املدينة، ويف العتق باب حترمي تويل العتيق غري                   

 ). ٨/٢٨(انظر جامع األصول و  ). ١٣٧٠(مواليه، حديث رقم 
  .عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه. حديث حسن) ٢(

، وأبـوداود يف كتـاب      )٢١٢١(أخرجه الترمذي يف كتاب الوصايا، باب ال وصية لوارث، حديث رقـم               
العارية مؤداة واملنحـة مـردودة، والـدين    : "ولفظه). ٣٥٦٥(البيوع، باب يف تضمن العارية، حديث رقم  

  " والزعيم غارممقضي،
 ).١١/٧٥١(واحلديث حسنه الترمذي، ووافقه حمقق جامع األصول   

  .حديث حسن عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه) ٣(
يـا  : "، بلفظ )١/٨(، ويف   "سلوا اهللا العفو والعافية واليقني يف األوىل واآلخرة       : "، بلفظ )١/٣(أخرجه أمحد     

وبنحوه أمحد يف املسند    ". خرياً من اليقني واملعافاة فسلومها اهللا عزوجل      أيها الناس إن الناس مل يعطوا يف الدنيا         
، والترمذي  )٧٢٤(، والبخاري يف األدب املفرد باب من سأل اهللا العافية، حتت رقم             )١/٣،٥،٧،١١(أيضاً  

، وابن ماجة يف كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو )٣٥٥٣(، حديث رقم ١١٨يف كتاب الدعوات، باب رقم      
  ).٩٥٠،٩٥٢(، حديث رقم )٣/٢٣٠،٢٣٢اإلحسان (، وابن حبان )٣٨٤٩(لعافية، حديث رقم وا

، ٢٦واحلديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وابن حجر يف االمتاع باألربعني املتباينـة الـسماع ص                 
، وقوى اسناده حمقق اإلحسان، وقـال       )٦(، حديث رقم    )١/٥٧(بنحوه،  وأمحد شاكر يف حتقيقه للمسند        

، ٢٦٨، وصححه يف صـحيح األدب املفـرد ص        )٣/١٨٠(خمتصر سنن الترمذي    " حسن صحيح : "األلباين
  ).٤/٣٣٩(وصحح إسناد الترمذي حمقق جامع األصول 

هـ، طبع  ١٣٩٩مث رأيت احلديث بلفظه يف مسند أيب بكر للمروزي حتقيق شعيب األرنؤوط، الطبعة الثالثة                 
لكن يتقوى مبا أوردته سابقاً فريتقي      : لى سنده باالنقطاع، قلت   ، وحكم احملقق ع   ١٣٨املكتب اإلسالمي، ص  

 .ذا اللفظ من هذا الطريق إىل احلسن لغريه، فاحلمد هللا على توفيقه، وأسأله املزيد من فضله



  

  

٩

  :توجد يف متقدم كالمها
  . )١("مات حتف نفسه: "كقوله
  .)٢("محي الوطيس: "وقوله

  .)٣("ال تراءى نارامها: "يف املسلم والكافروقوله 
وقد يدخل يف هذا النوع . )٤(يف ألفاظ ذات عدد من هذا الباب جتري جمرى األمثال

  . )٥(احداثه األمساء الشرعية، ولذكرها موضع غري هذا
  :ضرب آخر

أنه قد يوجد يف كالمه الغريب الوحشي الذي يعيا به قومه : ومن فصاحته وسعة بيانه
  .به، وعامتهم عرب صرحاء، لسام لسانه، ودارهم دارهوأصحا

                              
  .جزء من حديث عن عبداهللا بن عتيك رضي اهللا عنه. حسن لغريه) ١(

، وابن أيب عاصم يف اآلحـاد واملثـاين         )٢٩٤ـ٥/٢٩٣(، وابن أيب شيبة يف املصنف       )٤/٣٦(أخرجه أمحد     
،  والفسوي يف املعرفـة      )٢٣٦(، حديث رقم    )٢/٥٧٦(، ويف اجلهاد له     )٢١٤٣(، حديث رقم    )٤/١٥٩(

، )٢/٨٨(، واحلاكم يف املستدرك     )١٧٧٨(، حديث رقم    )٢/١٩١(، والطرباين يف الكبري     )١/٢٦١(والتاريخ  
  ).٩/١٦٦(ومن طريقه البيهقي يف السنن الكبري 

رواه أمحد والطرباين وفيه حممد بن إسحاق مـدلس         : "عنه) ٥/٢٧٧(واحلديث قال اهليثمي يف جممع الزوائد         
حمقـق كتـاب اجلهـاد البـن أيب عاصـم           ) سلمه اهللا (أفاد الشيخ مساعد الراشد     : اهـ، قلت "وقد عنعن 

، فزالت  )ب:٢٤ق:٢(، أن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند أيب نعيم يف معرفة الصحابة             )٥٧٨ـ٢/٥٧٧(
جاء ما يشهد لروايتـه     : قلت. شبهت تدليسه، كما أفاد جبهالة ابن عبداهللا بن عتيك، راوي احلديث عن أبيه            

، وكـالم حمققـه عليـه،       )٥٤ـ٥٣(، حديث رقم    )٢٢٣ـ١/٢٢٢(فانظر كتاب اجلهاد البن أيب عاصم       
 ".بأي حتف شاء اهللا: "فاحلديث ا حسن لغريه، ولفظه يف هذه الشواهد

  .جزء من حديث العباس بن عبداملطلب رضي اهللا عنه، يف يوم حنني. حديث صحيح) ٢(
وانظر جامع األصـول    ). ١٧٧٥(أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب يف غزوة حنني، حديث رقم               

)٨/٣٩٢.( 
  .مروي عن جرير بن عبداهللا رضي اهللا عنه. حديث حسن لغريه) ٣(

، وأبوداود  )١٦٠٤(لسري، باب يف كراهية املقام بني أظهر املشركني، حديث رقم           أخرجه الترمذي يف كتاب ا      
وأخرجه عن قيس عـن رسـول اهللا   ). ٢٦٤٥(يف كتاب اجلهاد باب على ما يقاتل املشركون، حديث رقم         

  ).٨/٣٦(النسائي يف كتاب القسامة، باب القود بغري حديدة : مرسال، دون ذكر جرير
، حديث رقم   )٥/٣٠(عىن مفارقة املشركني، وصححه األلباين، انظر ارواء الغليل         واحلديث حسن لغريه يف م      

)١٢٠٧.( 
هذا كتاب يشتمل على فنون شىت من األخبـار         : "قال يف مقدمته  " اتىن"البن دريد كتاب ومسه بـ      : قلت) ٤(

: مث قال ..  واألحاديث املنتخبة  املونقة واأللفاظ املسترشقة، واألشعار الرائقة، واملعاين الفخمة واحلكم املتناهية،        
فأول ما نستفتح به ما جاءنا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم من ألفاظه اليت ال يشوا كدر الغي، و ال يطمس                      

  .."رونقها التكلف و ال ميحو طالوا التفيهق
ـ  ٣٥ـ٢١مث عقد باباً ص        ، أورد  "ه قبله ما مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يسمع من غري           "، ترمجه بـ

 . فيه مجلة من األحاديث اليت ذا املعىن، ومنها ما ذكره اخلطايب رمحه اهللا حتت هذا الضرب
 .، حملمد بازمول، دار اهلجرة، الدمام"احلقيقة الشرعية يف تفسري القرآن والسنة النبوية: "انظر فيها كتاب) ٥(



  

  

١٠

يارسول اهللا من أهل : إن رجالً قال: "عن فرات البهراين، عن أيب عامر) وساق بسنده(
الشديد على العشرية، : ؟ قال"القعربي"يارسول اهللا وما : قال! كل قعربي: النار؟ قال

  .)١("الشديد على الصاحب
أال انبئكم بأهل : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ةعن أيب هرير) وساق بسنده(

. الضخم: ما اجلظ؟ قال: قلت! كل جظ جعظ: قال. بلى يا رسول اهللا: النار؟ قالوا
  . )٢("العظيم يف نفسه: ما اجلعظ؟ قال: قلت

  :ضرب آخر
  .ترتيب الكالم وترتيله منازله: ومن حسن بيانه

جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن الرباء بن عازب قال) وساق بسنده(

                              
  .إسناده ضعيف) ١(

، وذكـر حمقـق   )٥/٢٧٧(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )٧/١٢٩(أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري    
حممد بن الوليد الزبيدي عن : مجيعهم من طريق). ب/٢/٢٧٧(أن أبا نعيم أخرجه يف معرفة الصحابة  : االحاد

  .سليم بن عامر، عن فرات البهراين، عن أيب عامر، به
خيه الكبري، وابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل، ومل يذكرا          وفرات هو ابن ثعلبة البهراين، أورده البخاري يف تار          

. فيه جرحاً وال تعديالً، وذكره ابن حبان يف الثقات، فهو جمهول احلال، يقبل يف املتابعات، وال متابع له هنـا           
: من أهل النار؟ فقـال    : إن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : "ولفظ احلديث عند ابن أيب عاصم     

الشديد على العشرية والشديد على     : وما القعربي؟ قال  : فقال. كل قعربي . لقد سألت عن عظيم   ! حان اهللا سب
، "سبحان اهللا سألت عن عظيم، كل ضـعيف مزهـد  : ومن أهل اجلنة يا رسول اهللا؟ فقال   : فقال. الصاحب

  .وبنحوه لفظ البخاري يف التاريخ الكبري
خلطايب رمحه اهللا، فهناك أحاديث أخرى صحيحة تؤيد كالمه انظر          ضعف هذا احلديث ال يقصر كالم ا      : قلت  

  .ختريج احلديث التايل
  .�حديث منكر، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وصح بنحوه عن حارثة بن وهب ) ٢(

وساق احلديث احلافظ العقيلي يف ترمجة أيب حيي هذا، من          . يف السند عند اخلطايب أبوحيي القتات لني احلديث         
". كل جعظري جـواظ : "، ومساه عبدالرمحن بن دينار، ولفظ احلديث عند العقيلي)١/٣٣٠(اء الكبري   الضعف

  ".كل جعظري جواص: "،  ولفظه عنده)٤/٥٨٦(وساقه الذهيب يف ترمجة أيب حيي هذا من امليزان 
حديث رقم  ،  }عتل بعد ذلك زنيم   {: وأخرج البخاري يف كتاب التفسري تفسري سورة النور باب قوله تعاىل            

، ومسلم يف كتاب صفة اجلنة، باب النار يدخلها احلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء، حديث رقـم                )٤٩١٨(
)٢٨٥٣(                  كُمبِـرقُولُ أَلَا أُخي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمقَالَ س ياعزبٍ الْخهو نارِثَة بمن حديث ح ،

ةنلِ الْجكْبِرٍبِأَهتسم اظولٍّ جتارِ كُلُّ علِ النبِأَه كُمبِرأَلَا أُخ هرلَأَب لَى اللَّهع مأَقْس لَو فعضتم يفعكُلُّ ض "  
من أنه صلى اهللا عليه وسلم يأيت يف كالمه ما يعيـا    : ومما يدخل يف املعىن الذي ذكره اخلطايب رمحه اهللا        : قلت  

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : ما جاء عن جابر بن عبداهللا: حابه وهم العرب الصرحاء  به قومه وأص  
  "الضغابيس: ما الثعارير؟ قال: قلنا! خيرج من النار قوم بالشفاعة كأم الثعارير

  ".إن اهللا خيرج ناساً من النار فيدخلهم اجلنة: "ويف رواية  
  ".نار بالشفاعةإن اهللا خيرج قوماً من ال: "ويف رواية  
أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، ومسلم يف كتاب اإلميان باب أدىن أهل اجلنة مرتلة                    

 ). ١٠/٥٤٧(وانظر جامع األصول ). ١٩١(فيها، حديث رقم 



  

  

١١

أو ليســـا : قال. اعتق النسمة وفك الرقبة: فقال! علمين عمالً يدخلين اجلنة: فقال
  . )١("وفك الرقبة أن تعني يف مثنها. ال؛ عتق النسمة أن تفرد بعتقهــا: واحداً؟ قال

نضر : "عليه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا : عن عبداهللا بن مسعود) وساق بسنده(
  . )٢(احلديث... اهللا عبداً مسع مقاليت فحفظها ووعاها وأداها 

فتأمل كيف رتب الوعي على احلفظ، فاشترط عليه احلفظ أوال، وهو تلقف الفاظها، 
ومجعها يف صدره، مث أمره بالوعي وهو مراقبته إياها بالتذكر، وختوهلا بالرعاية 

  .ديها فيخرج من العهدة فيهاواالستصحاب هلا إىل أن يؤ
  . )٣(اهـ"وهذا الباب يطول على من يريد أن يتقصاه، وإمنا نريد اإلذكار ال اإلكثار

وأما فصاحة اللسان وبالغة القول؛ فقد : "رمحه اهللا) هـ٥٤٤ت(وقال القاضي عياض 
 سالسة طبع،: كان صلى اهللا عليه وسلم من ذلك باحملل األفضل، واملوضع الذي الجيهل

أويت . وبراعة مرتع، وإجياز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة معان، وقلة تكلف
جوامع الكلم، وخص ببدائع احلكم، وعلم السنة العرب؛ خياطب كل أمة منها بلساا، 
وحياورها بلغتها، ويباريها يف مرتع بالغتها، حىت كان كثري من أصحابه يسألونه يف غري 

  .سري قولهموطن عن شرح كالمه وتف
ومن تأمل حديثه، وسريه؛ علم ذلك وحتققه وليس كالمه مع قريش واألنصار وأهل 
احلجاز وجند ككالمه مع ذي املشعار اهلمداين، وطهفة النهدي، وقطن بن حارثة العليمي، 
واألشعث بن قيس، ووائل بن حجر الكندي، وغريهم من أقيال حضرموت، وملوك اليمن 

...  
تاد، وفصاحته املعلومة، وجوامع  حكمه املأثورة؛ فقد ألف الناس فيها وأما كالمه املع

الدواوين، ومجعت ألفاظها ومعانيها الكتب، وفيها ما ال يوازى فصاحة، وال يبارى 

                              
  .اسناده صحيح) ١(

 ).٤/٢٩٩(أخرجه أمحد يف املسند   
  .حديث متواتر)  ٢(

هـ، والكتاين يف نظم املتناثر     ١٤١٤، بتحقيق بدر البدر، طبعة      ٢١مفتاح اجلنة ص  حكم بتواتره السيوطي يف       
 .٢٥ـ٢٤ص

 ).٦٨ـ١/٦٤(غريب احلديث للخطايب ) ٣(



  

  

١٢

  . )١(اهـ"بالغة
  : البالغة اليت يشهد هلا ومن ذلك غري ما تقدم�ولرسول اهللا 

حجِبت النار : " اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَما جاء عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ
كَارِهةُ بِالْمنالْج تجِبحو اتوه٢("بِالش(.  

هذا من جوامع الكلم ومعناه ال يوصل إىل اجلنة إال : قالوا: "قال الكرماين رمحه اهللا
وال يوصل إىل ...] على مشاقهاحنو االجتهاد يف العبادات والصرب [بارتكاب املكرهات 

النار إال بالشهوات، ومها حمجوبتان ما فمن هتك احلجاب وصل إىل احملجوب، فهتك 
  .)٣(اهـ"حجاب اجلنة باقتحام املكاره وهتك حجاب النار باملشتهيات

هو من جوامع كلمه : "رمحه اهللا يف شرحه هلذا احلديث ) هـ٨٥٢ت(وقال ابن حجر 
 وبديع بالغته يف ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، واحلض على صلى اهللا عليه وسلم

  .)٤(اهـ"الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها
وما جاء يف حديث عبد اللَّه بن عباسٍ، ملّا ذكر قصة أيب سفْيانَ بن حربٍ مع هرقْلَ، 

لَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رتى وفيه نصِ كرصيمِ بظةُ إِلَى عيحد ثَ بِهعي بالَّذ لَّمسو ه
يهفَإِذَا ف أَهقْلَ فَقَررإِلَى ه هفَعإِلَى : فَد هولسرو اللَّه دبع دمحم نيمِ محنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس

عبات نلَى مع لَامومِ سيمِ الرظقْلَ عره مللَامِ أَسالْإِس ةايعبِد وكعي أَدفَإِن دعا بى أَمدالْه 
تسلَم يؤتك اللَّه أَجرك مرتينِ فَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ علَيك إِثْم الْأَرِيِسيني و يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا 

با وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَنْ لَا ن كُمني
                              

  ).١٠٧ـ١/٩٥(الشفا ) ١(
، تـاريخ آداب    )١٣/٢٤٧(، فتح الباري    )٢/١٤(البيان والتبيني   : وانظر حول فصاحته صلى اهللا عليه وسلم        

احلديث النبوي مصطلحه،   : " مطولة للشيخ حممد لطفي الصباغ، يف كتابه       ، دراسة )٢٨٧ـ٢/٢٨١(العرب  
، من بالغة احلديث الشريف للدكتور عبدالفتاح ال شني، طبع شركة مكتبات            ١١٣ـ٤٣ص" بالغته، كتبه 

للدكتور كمال  " احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية     "هـ،  ١٤٠٢عكاظ، السعودية، الطبعة األوىل     
" السنة النبوية تعريفها وحجيتـها وبالغتـها   "هـ، ورسالة   ١٤٠٤ار اقرأ، بريوت، الطبعة األوىل      عزالدين، د 

الطبعـة األوىل  / القـاهرة / دار الـصحوة / للدكتور صاحل بن أمحد رضا، والدكتور أمحد السيد احلسيـسي        
 هـ ١٤٠٩

  .حديث صحيح) ٢(
 �وعن أنـس    ). ٦٤٨٧(حديث رقم   أخرجه البخـاري يف كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات،            

  ).٥٨٢٣(أخرجه مسلـم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب، حديث رقم 
  .بتصرف يسري) ٢٣/١١(شرح الكرماين على صحيح البخـاري ) ٣(
  (   /   ).  فتح الباري ) ٤(
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  .)١("أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
 تضمنها هذا الكتاب وقد اشتملت هذه اجلمل القليلة اليت: "قال ابن حجر رمحه اهللا 

  :على
  ".أسلم: " ـ األمر بقوله

  ".تسلم ويؤتك: "ـ والترغيب بقوله
  ".فإن توليت: "ـ والزجر بقوله

  ".فإن عليك: "ـ والترهيب بقوله
  ".يا أهل الكتاب: "ـ والداللة بقوله

ويف ذلك من البالغة ما ال خيفى وكيف ال وهو كالم من أويت جوامع الكلم صلى اهللا 
  . )٢(اهـ!"وسلمعليه 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر هنع اللَّه يضسٍ رأَن نوما جاء ع" : اكأَخ رصان
: يا رسولَ اللَّه هذَا ننصره مظْلُوما فَكَيف ننصره ظَالما؟ قَالَ: قَالُوا! ظَالما أَو مظْلُوما

أْختهيدي ق٣("ذُ فَو( .  
النصر عند العرب اإلعانة ، وتفسريه لنصر : "قال ابن بطال: "قال ابن حجر رمحه اهللا

قال البيهقي . الظامل مبنعه من الظلم من تسمية الشيء مبا يؤول إليه، وهو من وجيز البالغة
سا ومعىن، فلو معناه أن الظامل مظلوم يف نفسه فيدخل فيه ردع املرء عن ظلمه لنفسه ح: 

رأى إنسانا يريد أن جيب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثال منعه من ذلك 
  .)٤(اهـ"وكان ذلك نصرا له ، واحتد يف هذه الصورة الظامل واملظلوم

 صلَّى اللَّه قَالَ النبِي: ومن ذلك ما جاء عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ
لَّمسو هلَيع" :ابِيرةَ فَقَالَ أَعاملَا هو فَرلَا صى وودكُونُ : لَا عالُ الْإِبِلِ تا بفَم ولَ اللَّهسا ري

                              
  .حديث صحيح ) ١(

ومسلم يف كتاب اجلهاد والـسري      ،  )٧(أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي حديث رقم              
  ).١٧٧٣( إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم، حديث رقم �باب كتاب النيب 

  ).٤٠ـ١/٣٩(فتح الباري ) ٢(
  .حديث صحيح) ٣(

  ).٢٤٤٤(أخرجه البخاري يف كتاب املظامل والغصب باب أعد أخاك ظاملً أو مظلوماً، حديث رقم   
  ).٥/٩٨(فتح الباري ) ٤(
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للَّه صلَّى اللَّه علَيه في الرملِ كَأَنها الظِّباُء فَيخالطُها الْبعري الْأَجرب فَيجرِبها؟ فَقَالَ رسولُ ا
لَّمسلَ؟: وى الْأَودأَع ن١(!"فَم( .  

" فيدخل فيها وجيرا "يف رواية مسلم ) فيجرا : ( قوله : "قال ابن حجر رمحه اهللا
بضم أوله ، وهو بناء على ما كانوا يعتقدون من العدوى ، أي يكون سببا لوقوع احلرب 

هال ، كانوا يعتقدون أن املريض إذا دخل يف األصحاء أمرضهم ا ، وهذا من أوهام اجل
فنفى الشارع ذلك وأبطله ، فلما أورد األعرايب الشبهة رد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وحاصله من أين . وهو جواب يف غاية البالغة والرشاقة "  فمن أعدى األول؟: " بقوله 
عري آخر لزم التسلسل أو سبب آخر اجلرب للذي أعدى بزعمهم ؟ فإن أجيب من ب

فليفصح به ، فإن أجيب بأن الذي فعله يف األول هو الذي فعله يف الثاين ثبت املدعي، 
وهو أن الذي فعل باجلميع ذلك هو اخلالق القادر على كل شيء وهو اهللا سبحانه 

  .)٢(اهـ."وتعاىل
 قلَابةَ عن أَنسِ بنِ مالك ومن بالغته يف التشبيه والكناية واملعاريض ما جاء عن أَبِي

أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى بعضِ نِسائه ومعهن أُم سلَيمٍ : "رضي اللَّه عنه قَالَ
  "ويحك يا أَنجشةُ رويدك سوقًا بِالْقَوارِير: فَقَالَ

فَتكَلَّم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِكَلمة لَو تكَلَّم بِها بعضكُم لَعبتموها : قَالَ أَبو قلَابةَ
لُهقَو هلَيارِيرِ: "عبِالْقَو قَكو٣("س(.  

رويدك سوقك : "يف رواية هشام عن قتادة" بالقوارير: "قوله : "قال ابن حجر رمحه اهللا
يعين النساء ، ففي : وزاد محاد يف روايته عن أيوب قال أبو قالبة " لقواريروال تكسر ا

يعين ضعفة النساء والقوارير مجع : قال قتادة" وال تكسر القوارير"رواية مهام عن قتادة 

                              
  .حديث صحيح) ١(

، ومسلم يف كتاب السالم بـاب ال        )٥٧٧١(، حديث رقم    "الهامة"أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب         
  ).٢٢٢٠(، حديث رقم ...عدوى و ال طرية وال هامة

  ).٢٤٢ـ١٠/٢٤١(فتح الباري ) ٢(
  .حديث صحيح) ٣(

ـ                    ديث رقـم   أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره فيـه، ح
 بالنساء، وأمر السواق مطايهن بالرفق ن،       �، وأخرجه مسلم يف كتاب الفضائل باب رمحة النيب          )٦١٤٩(

  ).٢٣٢٣(حديث رقم 
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  . قارورة وهي الزجاجة مسيت بذلك الستقرار الشراب فيها
عفهن عن احلركة ، والنساء كين عن النساء بالقوارير لرقتهن وض: وقال الرامهرمزي 

املعىن سقهن كسوقك القوارير : وقيل . يشبهن بالقوارير يف الرقة واللطافة وضعف البنية
  . لو كانت حممولة على اإلبل

شبههن بالقوارير لسرعة انقالن عن الرضا، وقلة دوامهن على الوفاء، : وقال غريه 
  د استعملت الشعراء ذلك، كالقوارير يسرع إليها الكسر وال تقبل اجلرب ، وق

  :قال بشار 
  ارفق بعمرو إذا حركت نسبته

  
  فإنه عريب من قوارير

  

فتكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بكلمة لو تكلم ا بعضكم لعبتموها : قال أبو قالبة "
هذا قاله أبو قالبة ألهل العراق ملا كان عندهم : قال الداودي " سوقك بالقوارير: "عليه 

  . ف ومعارضة احلق بالباطلمن التكل
لعله نظر إىل أن شرط االستعارة أن يكون وجه الشبه جليا ، وليس : وقال الكرماين 

بني القارورة واملرأة وجه للتشبيه من حيث ذاما ظاهر، لكن احلق أنه كالم يف غاية 
 احلسن والسالمة عن العيب؛ وال يلزم يف االستعارة أن يكون جالء وحه الشبه من حيث

وحيتمل أن : قال . ذاما، بل يكفي اجلالء احلاصل من القرائن احلاصلة، وهو هنا كذلك
يكون قصد أيب قالبة أن هذه االستعارة حتسن من مثل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

وهذا هو الالئق مبنصب أيب : قال. البالغة، ولو صدرت من غريه ممن ال بالغة له لعبتموها
  .)١(قالبة

وليس ما قاله الداودي بعيدا ولكن املراد من كان يتنطع يف العبارة ويتجنب  : قلت
وقريب من ذلك قول شداد بن أوس الصحايب . األلفاظ اليت تشتمل على شيء من اهلزل

   . )٢(، فأنكرت عليه ، أخرجه أمحد والطرباين"ائتنا بسفرة نعبث ا: "لغالمه 

                              
  ). ٢٣ـ٢٢/٢٢(كالمه يف شرحه على صحيح البخــاري ) ١(
  .حديث حسن لغريه) ٢(

، )٣٤٠٧(، حديث رقـم     ، والترمذي يف كتاب الدعوات باب منه      )١٢٥،  ٤/١٢٣(أخرجه أمحد يف املسند       
اإلحـسان  (، وابن حبان    )١٣٠٣ حديث رقم    ٣/٥٤(والنسائي يف كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء،          

= 
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وقيل .  سوقه عنف ، فأمره أن يرفق باملطايا كان أجنشة أسود وكان يف: قال اخلطايب 
كان حسن الصوت باحلداء فكره أن تسمع النساء احلداء فإن حسن الصوت حيرك من : 

النفوس ، فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثري الصوت فيهن بالقوارير يف سرعة الكسر 
  . إليها 

 كن على اإلبل اليت القوارير كناية عن النساء الاليت: وجزم ابن بطال باألول فقال 
تساق حينئذ، فأمر احلادي بالرفق يف احلداء ألنه حينث اإلبل حىت تسرع فإذا أسرعت مل 

وهذا من : يؤمن على النساء السقوط، وإذا مشت رويدا أمن على النساء السقوط، قال 

___________________________  

= 
: ، حتــت األرقــام التاليــة)٢٩٤، ٧/٢٧٩،٢٨٧(، وأخرجــه الطــرباين يف املعجــم الكــبري )٥/٣١٠
: اليـة ، حتـت األرقـام الت     )١٠٨٣ـ٢/١٠٨٠(، ويف كتاب الدعاء     )٧١٨٠ـ٧١٧٨،  ٧١٣٥،٧١٥٧(
، وليس يف سياق احلديث عنده يف املعجم ويف الدعاء ذكر قصة السفرة، وأخرجه  احلاكم يف                 )٦٣٢ـ٦٢٦(

، )١٩١٥ حديث رقم    ٢/١٨٦(املستدرك كتاب الدعاء والتكبري باب الدعاء بعد أكل الطعام ولس الثوب،            
مـن  ) ٤١٩٤ـ٤١٨٨، حتت األرقام    ٤٠٥ـ٣/٤٠٢(تقريب البغية   ) ٢٦٧ـ١/٢٦٥(و أبونعيم يف احللية     

حسان بن عطيـة  "وسند امحد يف املوضع األول من طريق   . طرق، أحدها عن الطرباين وليس فيه قصة السفرة       
، وهو  منقطع حسان بن عطية مل يسمع من أحد من الصحابة كما يدل عليه تصرف ابن حبان إذ                   "عن شداد 

هكـذا  ): "١/٢٦٦(ل أبونعيم يف احللية     ، وقد قا  ٦٦أدرجه يف طبقة أتباع التابعني، وانظر حتفة التحصيل ص        
اهـ، وسويد ضـعيف، فالـسند   "رواه عامة أصحاب األوزاعي عنه مرسالً، وجوده عنه سويد بن عبدالعزيز   

وسند الطريق الثاين من طريق أيب العالء بن الشخري عن احلنظلـي عـن              . ضعيف من هذا الطريق، واهللا اعلم     
عن الْجريرِي عن أَبِي الْعلَاِء بنِ الشخريِ عن رجلٍ مـن بنِـي              "):٣٤٠٧(وعند الترمذي   " شداد، واحلنظلي   

               هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا كَانَ رم كلِّمفَرٍ فَقَالَ أَلَا أُعي سف هنع اللَّه يضسٍ رأَو نب اددش تبحظَلَةَ قَالَ صنح
قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ إِنما نعرِفُه من هذَا الْوجه والْجريرِي هو سعيد بن إِيـاسٍ أَبـو                ...  منا  وسلَّم يعلِّ 

م، وإن كـان    ، فهذا الرجل احلنظلي مبـه     "مسعود الْجريرِي وأَبو الْعلَاِء اسمه يزِيد بن عبد اللَّه بنِ الشخريِ          
الظاهر أنه يف حيز القبول إذ صحبته هلذا الصحايب يف السفر، وكونه معروفاً ذه الصحبة مما يقـوي حالـه،     
واهللا اعلم، غري أنه يالحظ أن السقط يف السند األول يف موضع اإلام يف السند الثاين، لكن أحد الطرق اليت                    

مد بن يزيد الرحيب عن أيب األشعث الصنعاين عن شداد،      امساعيل بن عياش عن حم    : أخرجها الطرباين من طريق   
، ومل )٨/١٢٧(هذا سند حسن رجاله ثقات غري حممد بن يزيد فقد أورده ابن أيب حامت       : "قال حمقق اإلحسان  

اهـ و سند احلديث عند احلاكم،      "يذكر فيه جرحاً و ال تعديالً، وروى عنه مجع، فمثله يكون حسن احلديث            
امي عن عكرمة بن عمار عن شداد، وصححه احلاكم على شرط مسلم، وحسن إسـناد               من طريق عمر اليم   

احلاكم حمقق اإلحسان، فاحلديث مبجموع الطرق يترقى إىل درجة الصحيح لغريه، دون ذكر موضع الدعاء،               
  .و دون ذكر قصة السفرة،  فإا يف مرتبة احلسن لغريه فقط، واهللا اعلم

: حدثَنا روح قَالَ حدثَنا الْأَوزاعي عن حسانَ بنِ عطيةَ قَالَ         : "،  )٤/١٢٣(ند  ولفظ احلديث عند أمحد يف املس       
         هلَامغزِلًا فَقَالَ لنلَ مزفَرٍ فَني سسٍ فأَو نب اددفَقَالَ      : كَانَ ش هلَيع تكُرا فَأَنثْ بِهبعن ةفْرا بِالشنكَ : ائْتا تم تلَّم

                   ا أَقُولُ لَكُـمي منفَظُوا ماحو لَيا عفَظُوهحفَلَا ت هذي هتما إِلَّا كَلهمأَزا وهمطا أَخأَنإِلَّا و تلَمذُ أَسنم ةمبِكَل
 الذَّهب والْفضةَ فَاكْنِزوا هؤلَاِء الْكَلمات اللَّهم       إِذَا كَنز الناس  : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ       

إِني أَسأَلُك الثَّبات في الْأَمرِ والْعزِميةَ علَى الرشد وأَسأَلُك شكْر نِعمتك وأَسأَلُك حسن عبادتك وأَسأَلُك قَلْبا                
  انسل أَلُكأَسا ويملس                  ـكإِن لَمعا تمل كرفغتأَسو لَمعا تم رش نم وذُ بِكأَعو لَمعا ترِ ميخ نم أَلُكأَسقًا وادا ص

  "أَنت علَّام الْغيوبِ
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ق االستعارة البديعة، ألن القوارير أسرع شيء تكسريا، فأفادت الكناية من احلض على الرف
  . بالنساء يف السري ما مل تفده احلقيقة لو قال أرفق بالنساء

هي استعارة ألن املشبه به غري مذكور ، والقرينة حالية ال مقالية ، ولفظ : وقال الطييب 
  . الكسر ترشيح هلا

شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن، والقوارير : وجزم أبو عبيد اهلروي بالثاين وقال 
سر، فخشي من مساعهن النشيد الذي حيدو به أن يقع بقلون منه، فأمره يسرع إليها الك

  . بالكف ، فشبه عزائمهن بسرعة تأثري الصوت فيهن بالقوارير يف إسراع الكسر إليها
ورجح عياض هذا الثاين فقال هذا أشبه مبساق الكالم، وهو الذي يدل عليه كالم أيب 

  . مل يعبه أحد قالبة ، وإال فلو عرب عن السقوط بالكسر 
شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم : األمرين فقال " املفهم " وجوز القرطيب يف 

جتلدهن، فخاف عليهن من حث السري بسرعة السقوط أو التأمل من كثرة احلركة 
  . واالضطراب الناشئ عن السرعة، أو خاف عليهن الفتنة من مساع النشيد

، " باب املعاريض"، ولذلك أدخل هذا احلديث يف والراجح عند البخاري الثاين: قلت 
  .)١(اهـ"ولو أريد املعىن األول مل يكن يف القوارير تعريض

 رمنِ عب اللَّه دبع نومن بالغة التشبيه ما جاء ع" : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
لْكَعبة فَإِذَا رجلٌ آدم سبطُ الشعرِ ينطُف أَو يهراق رأْسه ماًء بينا أَنا نائم أَطُوف بِا: قَالَ

ذَا قَالُوا: قُلْته نم :ميرم ناب . روأْسِ أَعالر دعج رمأَح ِسيملٌ ججفَإِذَا ر تفأَلْت تبذَه ثُم
ةٌ طَافبنع هنينِ كَأَنَّ عيةٌ قَالُواالْعي : نلٌ مجقَطَنٍ ر نا ابهبش اسِ بِهالن بالُ أَقْرجذَا الده

  . )٢("خزاعةَ
بياء غري مهموزة أي بارزة ، " كأن عينه عنبة طافية: "قوله: "قال ابن حجر رمحه اهللا

وعينه :  "وقع يف حديث أيب سعيد عند أمحد... ولبعضهم باهلمز أي ذهب ضوؤها، 
اليمىن عوراء جاحظة ال ختفى كأا خناعة يف حائط جمصص ، وعينه اليسرى كأا 

                              
  ).٥٤٦ـ١٠/٥٤٥(فتح الباري ) ١(
  .حديث صحيح) ٢(

، ومسلم يف كتاب اإلميان بـاب       )٧١٢٨(أخرجه البخاري يف كتاب الفنت باب ذكر الدجال، حديث رقم             
  ).١٦٩(ذكر املسيح ابن مرمي، حديث رقم 



  

  

١٨

 وتشبيهها بالنخاعة يف احلائط اصص يف غاية )١("فوصف عينيه معا" كوكب دري
البالغة ، وأما تشبيهها بالزجاجة اخلضراء وبالكوكب الدري فال ينايف ذلك فإن كثريا ممن 

معه اإلدراك فيكون الدجال من هذا القبيل واهللا حيدث له يف عينه النتوء يبقى 
  .)٢(اهـ"أعلم

أَنَّ أَبا : ومن بالغته صلى اهللا عليه وسلم يف املقابلة، ما جاء عن سعيد بنِ الْمسيبِ
لَو تعلَمونَ ما  ":قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: هريرةَ رضي اللَّه عنه كَانَ يقُولُ
  . )٣("أَعلَم لَضحكْتم قَليلًا ولَبكَيتم كَثريا

مقابلة الضحك بالبكاء : البديع ] صناعة[فيه نوعان من : "قال الكرماين رمحه اهللا
  .)٤(اهـ"والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما باآلخر

  :ع ما يليمن كالم األئمة يف اإلشارة إىل بعض األحاديث اجلوام
  :أصول اإلسالم تدور على ثالثة أحاديث: "قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا

  .)٥("احلالل بين واحلرام بين: "قوله
                              

  .حديث حسن لغريه ) ١(
، واحلـاكم يف املـستدرك      )١١٧٥٢، حـديث رقـم      ١٨/٢٧٥الرسالة  ) (٣/٧٩(أخرجه أمحد يف املسند       

جمالـد  : "كخمتصراً مل يذكر فيه حمل الشاهد، وقال الذهيب يف خمتصر املـستدر         ) ٤٢٢٤، حتت رقم    ٤/٤٩٣(
لكن حمل الشاهد له شواهد كثرية ترقيه إىل مرتـة          : قلت). الرسالة(اهـ، وضعفه حمققو مسند أمحد      "ضعيف

حدثَنا عبد الْمتعالِ بن عبد الْوهابِ حدثَنا يحيى بن سعيد      : "ولفظه عند أمحد  .  احلسن لغريه إن شاء اهللا تعاىل     
 دح وِيلَا فَقَـالَ قَـالَ                    الْأُم الِ فَقُلْتجبِالد ارِجوالْخ رقلْ يه يدعو سي أَبقَالَ قَالَ ل اكدأَبِي الْو نع دالجا مثَن

      عبتي بِيثَ نعا بم أَكْثَرو بِين أَلْف ماتي خإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ي قَدإِنالَ وجالد هتأُم ذَّرح إِلَّا قَد 
بين لي من أَمرِه ما لَم يبين لأَحد وإِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور وعينه الْيمنى عوراُء جاحظَةٌ ولَا تخفَـى                     

   طائي حةٌ فامخا النهكَأَن      ـةنةُ الْجورص هعمو انسكُلِّ ل نم هعم يرد كَبا كَوهى كَأَنرسالْي هنيعصٍ وصجم 
ناخداُء تدوارِ سةُ النورصاُء وا الْميهرِي فجاُء يرضخ."  

  .باختصار) ٩٨ـ١٣/٩٧(فتح الباري ) ٢(
  .حديث صحيح) ٣(

، )٦٤٨٥(لوتعلمون ما أعلم لضحكتم حـديث رقـم         :  يف كتاب الرقاق، باب قول النيب      أخرجه البخاري   
  ).٢٣٥٩(ومسلم يف كتاب الفضائل باب توقريه وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، حديث رقم 

  ). ٢٣/١٠(شرح الكرماين على صحيح البخـاري ) ٤(
  .�حديث صحيح، عن النعمان بن بشري ) ٥(

، ومـسلم يف كتـاب      )٥٢(يف كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه، حديث رقـم            أخرجه البخاري     
عن عامرٍ  : "، ولفظ احلديث عند البخاري    )١٥٩٩(املساقاة، باب أخذ احلالل، وترك الشبهات، حديث رقم         

            لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقُولُ سريٍ يشب نانَ بمعالن تعمقَالَ س        نـيب امرالْحو نيلَالُ بقُولُ الْحي لَّمسو هلَيع
                 اتهبي الشف قَعو نمو هضرعو ينِهدأَ لربتاس اتهبشقَى الْمات ناسِ فَمالن نم ريا كَثهلَمعلَا ي اتهبشا ممهنيبو

   ملَ الْحوى حعراعٍ يأَلَـا                  كَر هارِمحم هضي أَرف ى اللَّهمى أَلَا إِنَّ حمح كلكُلِّ مإِنَّ لأَلَا و هعاقوأَنْ ي كوشى ي
الْقَلْب يهأَلَا و كُلُّه دسالْج دفَس تدإِذَا فَسو كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إِذَا صغضم دسي الْجإِنَّ فو".  
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  .)١("إمنا األعمال بالنيات: "وقوله
  .".)٢("من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: "وقوله

. ورات وإما حمظوراتفإن األعمال إما مأم: "قال ابن تيمية رمحه اهللا، مبيناً ذلك
واملأمورات إما قصد القلب والنية، وإما العمل الظاهر، وهو . واألول فيه ذكر احملظور

  .)٣(اهـ"املشروع املوافق للسنة
  :أربعة أحاديث هي من أصول الدين : عن إسحاق بن راهوية قال[

: وحديث". ناحلالل بين واحلرام بي: "وحديث". إمنا األعمال بالنيات: "حديث عمر
من صنع يف أمرنا شيئاً ليس منه فهو : "وحديث. )٤("إن خلق أحدكم يجمع يف بطن أمه"

  ".رد
:  مجيع أمر اآلخرة يف كلمة�مجع النيب : وروى عثمان بن سعيد عن أيب عبيد قال

إمنا األعمال : "ومجع أمر الدنيا كله يف كلمة". من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد"
  .يدخالن يف كل باب" تبالنيا

نظرت يف احلديث املسند، فإذا هو أربعة آالف حديث، مث : وعن أيب داود، قال

                              
  .حديث صحيح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه) ١(

أخرجه البخاري يف بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي عليه صلى اهللا عليه وسلم، وهو أول حـديث                     
إمنـا األعمـال    : "فيه، ويف مواضع أخرى، وأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة باب قوله صلى اهللا عليه وسلم              

  ).  ١١/٥٥٥(نظر جامع األصول ا). ٢٢٠١(، حديث رقم "بالنيات
  .�عن عائشة . حديث صحيح) ٢(

، ومـسلم يف    )٢٦٩٧(أخرجه البخاري يف كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، حديث رقم                
: ولفظ البخـاري  ). ١٧١٨(كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات األمور، حديث رقم            

"   محنِ ممِ بالْقَاس نع      ا قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع نع د :      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسثَ  : "قَالَ ردأَح نم
در وفَه يهف سا لَيذَا ما هرِني أَمف."  

ل منقولـه مـن     ، حتت أصو  ٢٠٠-١٩٩طريق الوصول إىل العلم املأمول البن سعدي نقالً عن ابن تيمية ص           ) ٣(
  ) .  ٦٤٠(كتب ابن تيمية وفتاويه رقم 

  .�حديث صحيح عن ابن مسعود ) ٤(
، ومسلم يف كتاب القـدر،      )٣٢٠٨(أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، حديث رقم              

 زيد عن: "ولفظ البخاري ). ٢٦٤٣(باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله، حديث رقم             
    اللَّه دببٍ قَالَ عهنِ وقَالَ          : "ب وقدصالْم قادالص وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رثَندح :   كُمـدإِنَّ أَح

م يكُونُ مضغةً مثْلَ ذَلك ثُم يبعثُ اللَّه ملَكًا         يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمه أَربعني يوما ثُم يكُونُ علَقَةً مثْلَ ذَلك ثُ            
                   كُمنلَ مجفَإِنَّ الر وحالر يهف فَخني ثُم يدعس أَو يقشو لَهأَجو قَهرِزو لَهمع باكْت قَالُ لَهيو اتمعِ كَلببِأَر رمؤفَي

   ا يى متلُ حمعكُونُ       لَيا يى متلُ حمعيارِ ولِ النلِ أَهملُ بِعمعفَي هابتك هلَيع بِقسفَي اعرإِلَّا ذ ةنالْج نيبو هنيكُونُ ب
ةنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعفَي ابتالْك هلَيع بِقسفَي اعرارِ إِلَّا ذالن نيبو هنيب ."  
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: حديث النعمان بن بشري: نظرت، فإذا مدار األربعة اآلف حديث على أربعة أحاديث
إن : "وحديث أيب هريرة". إمنا األعمال بالنيات: "وحديث عمر". احلالل بني واحلرام بني"

: وحديث.  احلديث)١("ال يقبل إال طيباً، وإن اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلنياهللا طيب 
  .فكل حديث من هذه ربع العلم: قال. )٢("من حسن إسالم املرء تركه ما اليعنيه"

 مخس مئة ألف حديث، انتخبت �كتبت عن رسول اهللا : "وعن أيب داود أيضاً، قال
                              

  .�حديث صحيح، عن أيب هريرة ) ١(
). ١٠١٥(أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، وتربيتها، حديث رقـم                  

يب لَا يقْبلُ   أَيها الناس إِنَّ اللَّه طَ    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   : "ولفظ احلديث   
يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صـالحا       {: إِلَّا طَيبا وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمنِني بِما أَمر بِه الْمرسلني فَقَالَ          

   يمللُونَ عمعا تي بِمإِن {َقَالو :}   آم ينا الَّذها أَيي     اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا من {    فَريلُ السطلَ يجالر ذَكَر ثُم
أَشعثَ أَغْبر يمد يديه إِلَى السماِء يا رب يا رب ومطْعمه حرام ومشربه حرام وملْبسه حرام وغُذي بِـالْحرامِ                   

ى يفَأَنكذَلل ابجتس  ."  
  .حديث حسن لغريه) ٢(

، ومـن طريقـه     )١٦٧١(أخرجه مالك يف املوطأ يف كتاب اجلامع باب ما جاء يف حسن اخللق، حتت رقم                  
، الترمـذي يف  )٢٣١٧(الترمذي يف كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ا الناس، حديث رقـم       

، من طريق  الزهرِي عن علي       )٢٣١٧(ا الناس، حديث رقم     كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك        
من حسنِ إِسلَامِ الْمرِء تركُه ما لَا : "بنِ حسينٍ بنِ علي بنِ أَبِي طَالبٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         

نِيهعي"  
وهكَذَا روى غَير واحد من أَصحابِ الزهرِي عن الزهرِي عن علي بنِ حـسينٍ              : "لترمذيو قَالَ أَبو عيسى ا      

بِـي  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نحو حديث مالك مرسلًا وهذَا عندنا أَصح من حديث أَبِي سلَمةَ عـن أَ        
  اهـ"هريرةَ وعلي بن حسينٍ لَم يدرِك علي بن أَبِي طَالبٍ

 : �، من طريق شعيب بن خالد عن حسني بن علي قال قال رسول اهللا               )١/٢٠١(وأخرجه أمحد يف املسند       
  ".من حسن إسالم املرء تركه الكالم فيما ال يعنيه"
، ويف الكبري   )١٠٨١ حتت رقم    ٢/٢٣١الروض الداين   (اين يف الصغري    ، والطرب )١/٢٠١(وأخرجه أمحد أيضاً      

، من طريق ابن شهاب عن علـي بـن          )١٠٩٨ حتت رقم    ٣/٣٢٨البدر التمام   (، ومتام يف فوائده     )٢٨٨٦(
  "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه: "�حسني عن أبيه قال رسول اهللا 

زهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ا الناس، حديث رقم           الترمذي يف كتاب ال    �وأخرجه عن أيب هريرة       
، وأخرجـه ابـن     )٣٩٧٦(، وابن ماجة يف كتاب الفنت، باب كف اللسان يف الفتنة، حديث رقم              )٢٣١٧(

 حتـت   ٥٥-٥٤، وأبو الشيخ يف كتاب األمثال ص      )٢٢٩ حديث رقم    ١/٤٦٦اإلحسان  (حبان يف صحيحه    
، )١١٠١-١٠٩٩، حتـت رقـم      ٣٢٢-٣/٣٢٩لبدر التمـام    ا(، ومتام الرازي يف فوائده      )٥٤-٥٣(رقم  

عن الزهرِي عن أَبِي سلَمةَ عن      : "ولفظ الترمذي   ). ١٩٢ حتت رقم    ١/١٤٤(والقضاعي يف مسند الشهاب     
  " تركُه ما لَا يعنِيهأَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من حسنِ إِسلَامِ الْمرِء

قَالَ هذَا حديثٌ غَرِيب لَا نعرِفُه من حديث أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه                  : "قال الترمذي   
هجذَا الْوه نإِلَّا م لَّمسو."  

، والقـضاعي يف  )٨٨٤ حتت رقم ٢/١١٨الروض الداين (الصغري ومن حديث زيد بن ثابت عند الطرباين يف         
  ، )١٩١ حتت رقم ١/١٤٣(مسند الشهاب 

): ١/١٧٣(واحلديث حسنه النووي يف األربعني، و قال صاحب فتح الوهاب بتخريج أحاديـث الـشهاب                  
لبـاين يف   اهـ، وصححه لغريه األ   "وأخطأ من ضعفه  ... وصححه مجاعة منهم ابن عبدالرب واحلافظ هليثمي        "

، وحسنه لغريه حمقق اإلحسان يف تقريـب صـحيح ابـن حبـان              )٢٦٩-٢/٢٦٨(صحيح سنن الترمذي    
  ). ٣/٣٣١(، وصاحب البدر التمام )١/٤٦٧(



  

  

٢١

 مجعت فيه أربعة آالف ومثان مئة -" السنن" كتاب  يعين-منها ما ضمنته هذا الكتاب 
  :حديث، ويكفي اإلنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث

  ".األعمال بالنيات: "�قوله : أحدها
  ".من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه: "�قوله : "والثاين

رضى ال يكون املرء مؤمناً حىت يدع ما ال يرضى ألخيه إال ما ي: "�قوله : والثالث
  ".لنفسه

  ".احلالل بين واحلرام بين: "�قوله : والرابع 
احلالل بين واحلرام : "الفقه يدور على مخسة أحاديث: ويف رواية أخرى عنه، أنه قال

الدين : "، وقوله"األعمال بالنيات: "�، وقوله "ال ضرر و ال ضرار: "، وقوله"بين
  ".ه، وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتموما يتكم عنه فاجتنبو: "، وقوله"النصيحة

األعمال : "حديث عمر: أربعة أحاديث: أصول السنن يف كل فن: ويف رواية عنه، قال
من حسن إسالم املرء تركه ما ال : "وحديث". وحديث احلالل بين واحلرام بين". بالنيات

  .)١("]دي الناس حيبك الناسازهد يف الدنيا حيبك اهللا، وازهد فيما يف أي: "وحديث". يعنيه
مطل الغين ظلم، وإذا اتبع أحدكم : "�قوله : "رمحه اهللا) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 
وى . من جوامع الكلم؛ مجع فيه بني حسن الوفاء وحسن االستيفاء" على مليء فليتبع
الغرمي فأمر املدين بالوفاء، واه عن املطل، وبني أنه ظامل إذا مطل وأمر . عما يضاد ذلك

فَاتباع بِالْمعروف وأَدآٌء إِلَيه �: بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله
أمر املستحق أن يطالب باملعروف وأمر املدين أن يؤدي ]. ١٧٩:البقرة [�ٍبِإِحسان
  .)٢(اهـ"بإحسان

 �وقد مجع العلماء مجوعاً من كلماته : "رمحه اهللا) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب 
اإلجياز وجوامع الكلم من السنن : "اجلامعة، فصنف احلافظ أبوبكر ابن السين كتاباً مساه

: ومجع القاضي أبوعبداهللا القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتاباً مساه " املأثورة

                              
  ).   ٦٣-١/٦٢(ما بني معقوفتني نقلته من جامع العلوم واحلكم ) ١(
ت أصول منقوله من كتب ابـن       ، حت ٥٣طريق الوصول إىل العلم املأمول، البن سعدي نقال عن ابن تيمية ص           ) ٢(

  .   ١٢٧تيمية وفتاويه رقم 



  

  

٢٢

 وصنف على منواله آخرون، فزادوا على ما ذكره زيادة )١("الشهاب يف احلكم واآلداب"
  .)٢(إىل يسري من األحاديث اجلامعة" غريب احلديث"طايب يف أول كتابه وأشار اخل. كثرية

، مجع فيه "األحاديث الكلية"وأملى اإلمام احلافظ أبوعمرو بن الصالح جملساً مساه 
إن مدار الدين عليها، وما كان يف معناها من الكلمات : األحاديث اجلوامع اليت يقال

  . على ستة وعشرين حديثاًاجلامعة الوجيزة، فاشتمل  جملسه هذا
مث إن الفقيه اإلمام الزاهد القدوة أبا زكريا حيي النووي رمحة اهللا عليه أخذ هذه 
األحاديث اليت أمالها ابن الصالح، وزاد عليها متام اثنني وأربعني حديثاً، ومسى كتابه 

 بربكة نية ، واشتهرت هذه األربعون اليت مجعها، وكثر حفظها، ونفع اهللا ا)٣(باألربعني
  .)٤(اهـ"جامعها وحسن قصده رمحه اهللا

  مت واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

                              
وقد طبع مسند الشهاب،     " مسند الشهاب "وهو كتاب حمذوف األسانيد، مث أسند ما فيه من األحاديث ومساه            ) ١(

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل /مؤسسة الرسالة/ بتحقيق محدي عبدايد السلفي
جالء : أما بعد فإن يف األلفاظ النبوية واآلداب الشرعية       : "الشهابقال القاضي القضاعي رمحه اهللا يف مقدمة          

لقلوب العارفني، وشفاء ألدواء اخلائفني؛ لصدورها عن املؤيد بالعصمة، واملخصوص بالبيان واحلكمة، الذي             
، افضل ما صلى على أحد من عبـاده الـذين           �يدعو إىل اهلدى، ويبصر من العمى، و ال ينطق عن اهلوى            

 ألف كلمة من احلكمـة يف الوصـايا   � وقد مجعت يف كتايب هذا مما مسعته من حديث رسول اهللا            .اصطفى
واآلداب، واملواعظ واألمثال، قد سلمت من التكلف مبانيها، وبعدت عن التعسف معانيها، وبانت بالتأييـد               

ضها بعضاً، حمذوفـة    عن فصاحة الفصحاء، ومتيزت دي النبوة عن بالغة البلغاء، وجعلتها مسرودة يتلو بع            
نقلها محدي السلفي يف مقدمة حتقيقه ملسند الشهاب        ..." األسانيد، مبوبة أبواباً على حسب تقارب األلفاظ        

)١/١٢.(  
هذا كتاب مجعت فيه أسانيد ما تضمنه كتاب الـشهاب مـن            : "وجاء يف مقدمة مسند الشهاب للقضاعي       

دة نظرها هناك، ومن أراد مطالعة اسانيدها نظرها يف هـذا           األمثال واملواعظ واآلداب، فمن أراد املتون مسرو      
  . اهـ"الكتاب

  .  وقد نقلت كالمه رمحه اهللا فيما سبق) ٢(
  ".    األربعني النووية"وهي املعروفة بـ ) ٣(
  .  ، باختصار وتصرف يسري)٥٧-١/٥٦(جامع العلوم واحلكم ) ٤(


