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Abstract: 
The Qur’an and Ahadis of the Holy Prophet (peace and 
blessings be upon him) are the most perfect models of 
the literature in Arabic language. There is not a single 
word or a sentence in the entire Qur’an or the Prophetic 
traditions is superfluous. It has presented all the themes 
in the most appropriate diction and suitable style. This 
research deals with a rhetorical study of the sayings of 
the Prophet (peace and blessings be upon him) narrated 
by Imam al-Bukhari in his famous book al-Jami al-Sahih. 
The topic, on which the research is presented, is a brief 

study of (م 
حكي
ل

4ا  Al-uslub al-hakim” answering“ (األولسب

questions according to the intellect of the addressees, 

which is one of the different kinds of (  (رخوج4االكلم4نع4ىضتم4ااظلهر

“departure from the anticipated syntactic structures”.  
The researchers have applied this rhetoric device on the 
magnum opus of Imam al-Bukhari and have cited 
copious examples from Prophetic traditions. 
This article comprises of definitions of “al-Uslob-ul-
hakim”, its examples from most famous book of Imam 
Bukhari “al-Jame al-Sahih”, and findings and 
conclusions are also given at the end.  

Keywords: Quran & Hadtih, Arabic language, 
Superfluous, Diction, Rhetorical study, Bukhari, Al-Jami 
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المؾنوعة لعلم رحمه اهلل يف الجامع الصحيح. ويعد األسلوب الحكيم من المباحث 
صوص قلة اهتمام تطؽيقاتها عىل المعاين، اخَبته لكونه من أهمها وأدقها فنا وعىل الخ

األحاديث النبوية. ويعد هذا الموضوع من صور إخراج الكالم ال عىل خالف الظاهر 
. والسبب يف اخؾيار هذا الموضوع وتخصيصه لفتة نظر (۴)كما صرح به أهل الفن 

الباحثْب إىل أهمية هذا الفن البليغ المجهول يف أكثر األحيان. لقد أكثر البالغيون 
ذكر التشؽيهات والكنايات والمجازات واالستعارات وغّب ذلك من المباحث يف 

المعروفة، وقل عندهم االهتمام باستشهاد واستخراج الشواهد لهذه المباحث 
الدقيقة من األحاديث النبوية. فكان من المطلوب أن تقدم دراسة مختصرة عىل هذا 

، )صاحبه الصالة والسالمعىل (العنوان تتضمن النماذج من أحاديث خّب األنام 
لتكشف عن أهمية هذا الموضوع وصلته الوثيقة بكالم الرسول عليه الصالة 
والسالم، وليكون عند القارئ والباحث الحس المرهف يف استنباط الشواهد 
األحاديؿية بمنتىه الدقة ولتكون هذه الدراسة سؽباً السؾنهاض عزائمهم لدراسة 

 بالغية لألحاديث النبوية.
كالية البحث هنا؛ تعيْب معُب األسلوب الحكيم عند أهل البالغة، وبيان وإش 

أهمية هذا الفن البليغ والجواب عن السؤال هل له شواهد من األحاديث النبوية؟ 
)عىل صاحبها الصالوات والؾسليمات(. ولتحقيق هذا سلكت منهج استقراء 

شروح صحيح  النصوص وتحليلها وتطؽيقها وتقديم الشواهد والتأييدات من
 البخاري.

 التعريف باألسلوب الحكيم
الكالم عن مقتىض الظاهر يعؾرب األسلوب الحكيم من أدق مباحث خروج 

السكاكي رحمه اهلل: "تلقي المخاطب بغّب ما يَبقب أو السائل وهو عىل ما صرح به 
وشرحه القزويِب رحمه اهلل وقال: "ومن خالف المقتىض تلقي  (.8)بغّب ما يتطلب"

المخاطب بغّب ما يَبقب بحمل كالمه عىل خالف مراده؛ تنؽيهاً عىل أنه هو األوىل 
وكذلك قيل هو: "تلقي السائل بغّب ما يتطلب بتزنيل سٔواله مزنلة (. 1)بالمقصد"

تنؽيهاً إن ذلك الغّب هو األوىل بحال السائل المخاطب، أو المهم ( ۱)سٔوال غّب سٔواله"؛
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ً من مفهوم األسلوب الحكيم. واآلن نتقدم إىل أمثلته . هذا ما ذكرنا مخت له صرا
 المستخرجة من الجامع الصحيح. 

 من أحاديث الجامع الصحيح للبخاريأمثلة األسلوب الحكيم 
لقد اكتفؼنا بذكر بعض األحاديث من أحاديث الجامع الصحيح للبخاري 

 رحمه اهلل ألسلوب الحكيم فمنها:
األشعري رضي اهلل عنه، أنه حدث عن أصحاب  رواية أيب موىس الحديث األول:

النيب )رضوان اهلل علمهي أجمعْب( بأنهم: ]قالوا يا نيب اهلل _ عليه الصالة والسالم، أي 
 (.1) اإلسالم أفضل؟ فأجاب )النيب(: من سلم المسلمون من لسانه، ويده[

وسلم  إذا أمعنا النظر يف هذا الحديث المبارك رأينا أن النيب صىل اهلل عليه
سئل عن أفضل اإلسالم ولكنه عليه الصالة والسالم لم يرد عما سئل، بل أجاب 
عن أفضل المسلمْب، داللة عىل أنه األوىل بالجواب، وتلىق السائل بغّب ما يَبقبه 
بحمل كالمه عىل خالف مراده. هذا ما أشار إليه الكرماين وذكر السبب يف ذلك وقال: 

ي الخصلة، فأجاب بمن سلم، أي ذي الخصلة حيث "فإن قلت سألوا عن اإلسالم أ
قال: ]من سلم[ ولم يقل: ]هو سالمة المسلمْب من لسانه ويده[ فكيف يكون 
الجواب مطابقاً للسؤال؟ قلت: هو جواب مطابق وذيادة من حيث المعُب إذ يعلم منه 

 (.6")إن أفضلؼته باعؾبار تلك الخصلة
 ك نحو قوله تعاىل: ثم استدل الكرماين رحمه اهلل وقال: وذل

﴿يَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفُقوَن ُقْل َما أَنَْفْقُتْم ِمْن َخّْبٍ َفلِلَْوالَِديِْن َواأْلَْقَربَِْب 
 (1)___الخ﴾

وهذا المثال من القرآن يذكره أهل البالغة يف باب األسلوب الحكيم. ألنه 
"هذا الجواب خرج عىل تلقي السائل بغّب ما يَبقب. وهذا ما صرح به ابن بطال: 

سؤال سائل، ألنه قد ُسئل صىل اهلل عليه وسلم، مثل هذا السؤال، فأجاب بغّب هذا 
الجواب __ فدل اتفاق السؤال واختالف الجواب أن ذلك كله منه صىل اهلل عليه وسلم، يف 
أوقات مختلفة، لقوم شٌب، فجاوب كل إنسان بما به الحاجة إىل علمه، وجعل إسالم 

 .(2")المسلمون من لسانه ويده من أفضل اإلسالممن سلم 
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يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أنه أخرب: ]بؼنما النيب _ صىل اهلل  الحديث الثاين:
عليه وسلم _ )كان( يف مجلس يحدث القوم، جاءه األعرايب فقال )سائالً(: مٌب 

ال بعض القوم: الساعة؟ فمىض النيب _ صىل اهلل عليه وسلم _ يحدث )ولم يجبه(، فق
سمع )النيب( ما قال )األعرايب( فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حٌب إذا 

السائل عن الساعة؟ قال )األعرايب(: ها أنا يا نيب  -أراه  -قىض )النيب( حديثه قال: أين 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فأجاب وقال: "فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة"، قال: 

اعتها )يا رسول اهلل(؟ قال: )إضاعتها( إذا وسد األمر إىل غّب أهله )فقد كيف إض
 (.3[ )ضيعت األمانة( فانتظر الساعة

 إذا تأملنا يف هذا الحديث وجدنا أن فيه تلقي السائل بغّب ما يتطلب. وذلك
ألن األعرايب سأل سيدنا النيب صىل اهلل عليه وسلم مٌب يكون وقت الساعة، وقال 

۴14،4)مٌب الساعة[؟ ومٌب: "يطلب بها تعيْب الزمان ماضياً كان أو مستقبالً"]سائالً:  )

ولكنه عليه الصالة والسالم لم يخربه عن زمن الساعة، وإنما أخربه النيب صىل اهلل 
 عليه وسلم عن أشراطها وعالماتها.

فقال: ]فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة[. قال العلماء: "يضّيِع الدنيا 
ة رجالن: نصف طؽيب، ونصف عالم، نصف طؽيب يهلك األبدان، ونصف واآلخر

فحدثه رسول اهلل صىل (. ۴۴)عالم يضيع األديان، فكيف إذا لم يوجد هذا النصف أيضاً"
اهلل عليه وسلم يف هذا الحديث المبارك عن أمارات الساعة وأشراطها، وكان السؤال 

نوع من الكالم يسّم األسلوب عن وقتها. فتلىق السائل بغّب ما يتطلب وهذا ال
 الحكيم. 

إن بالالً يف رواية قال عليه الصالة والسالم ألصحابه الكرام: ] الحديث الثالث:
يؤذن بليل )أي قبل طلوع الفجر األول(، فكلوا واشربوا حٌب ينادي )يعِب يؤذن( ابن 

ً أعّم، ال ينادي )يعِب يؤذن  للفجر( حٌب أم مكتوم ، ثم قال )الراوي(: وكان رجال
 .(۴8)[يقال له: أصبحت أصبحت

إذا أمعنا النظر يف هذا الحديث المبارك وجدنا فيه تلقي الخاطب بغّب ما 
[ لؼس كما يفهم من حٌب ينادي ابن أم مكتوميَبقب. وذلك بأن القصد بقوله: ]

ظاهر العبارة. إذ الغرض منه هو بيان وقت اإلمساك عن الطعام يف السحور، فكأنه 
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لصالة والسالم قال: بإمكان أحد أن يؾسحر إىل أن يطلع الفجر األول، ولؼس عليه ا
المراد بقوله عليه الصالة والسالم استمرار أكل السحور حٌب الصباح. والدليل عىل 
هذا ما جاء يف حديث آخر، وفيه: "]كلوا واشربوا حٌب يؤذن ابن أم مکتوم، فإنه ال 

 .(۴1)يؤذن حٌب يطلع الفجر["
القسطالين فقال رحمه اهلل: "فلؼس المراد من الحديث أشار إليه وهذا ما 

ظاهره وهو اإلعالم بظهور الفجر بل التحذير من طلوعه والتحضيض له عىل النداء 
خيفة ظهوره وإال لِزم جواز األكل بعد طلوع الفجر ألنه جعل أذانه غاية لألكل نعم 

ًرا بأن ابن أم مكتوم بخالفه وأيضاً يعكر عليه قوله أن بالالً يؤذن بليل فإن فيه إشعا
وقع عند المؤلف يف الصيام من قوله صىل اهلل عليه وسلم: ]حٌب يؤذن ابن أم 
مکتوم، فإنه ال يؤذن حٌب يطلع الفجر[ وأجيب بأن أذانه جعل عالمة لتحريم األكل 

 .(۴۱)وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنًا البتداء طلوع الفجر"
كأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم أجاب لسؤال الصائم: إىل مٌب نأكل 
ونشرب سحورنا؟ فلم يذكر له الوقت عىل حده، كما هو ظاهر، ولكنه تلىق المخاطب 

[، ألن أذان ابن أم مكتوم إنما كان حٌب ينادي ابن أم مكتومبغّب ما يَبقب، وقال: ]
أشار بهذا القول إىل أن األفضل يف . ف(۴1) [أصبحت أصبحتيؤذن بعد أن يقال له: ]

السحور التأخّب. وهذا ما صرح به العؼِب رحمه اهلل حيث قال: "ومما يستفاد من 
الصادق فإذا طلع الفجر  هذا الباب أن الصائم له أن يأكل ويشرب إل طلوع الفجر

 (.۴6)الصادق كف وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعْب"
يف رواية أيب بن كعب أن الرسول عليه الصالة والسالم قال: ]قام  الحديث الرابع:

موىس النيب )عليه السالم( خطؼباً )يف حال يخطب( يف )قومه( بِب إسرائيل، فسئل: 
الناس أعلم"؟ فأجاب )موىس النيب(: أنا أعلم )الناس(، فعتب اهلل عليه )أي عىل  "أي

لباري(،___ وفيه: فلما انتهيا )موىس قوله(، إذ لم يرد العلم إليه )أي إىل حضرة ا
وصاحبه( إىل الصخرة، إذا رجل )هناك( مسج بثوب، أو قال )النيب عليه الصالة 
والسالم( تسج بثوبه، فسلم موىس )أي قرأ عىل الخضر السالم(، فقال الخضر 
)لموىس(: "وأىن بأرضك السالم"؟ فقال: أنا موىس، فقال )أي الخضر(: موىس بِب 

 (.۴1) قال: نعم ___الخ[ إسرائيل؟
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إذا تأملنا يف هذا الحديث وجدنا بأن سيدنا موىس عليه الصالة والسالم 
ً ]وأىن  سلم عىل خضر عليه السالم، أي قرأ عليه التحية والسالم، فرد عليه قائال

بأرضك السالم[؟ فتلىق المخاطب بغّب ما يَبقب بحمل كالمه عىل خالف مراده. 
: ]وعليك السالم[، ولكن خضر، أراد بقوله األمن والظاهر يضتضي أن يقال

 والسالمة بأرض موىس. وهذا ما أشار إليه السندي يف حاشؼته فقال:
"هذا جواب من أسلوب الحكيم وتنؽيه عىل أن الذي ينبغي أن يكون أهم 
هو السؤال عمن سلم ال عن كيفية تحقق السالم يف تلك األرض واهلل تعاىل 

الفجر الساطع: "فقال الخضر: بعد رد السالم عليه كما يف وكذلك يف  (.۴2")أعلم
مسلم، ]وأىن بأرضك السالم[: اسؾبعاد له، إما ألن األرض كانت أرض كفر، أوكانت 

 .(81)كما صرح به الشارحون (.۴3")تحؼمهت بغّب السالم
يف رواية عبد اهلل _ رضي اهلل عنه _ أنه حدث: ]بؼنا أنا )يعِب عبد  الحديث الخامس:

اهلل( أمشي مع النيب _ عليه الصالة والسالم _ يف خرب المدينة، وهو )يعِب النيب( يتوكأ 
عىل عسيب معه، فمر )يعِب النيب( بنفر من اليهود، فقال بعضهم )أي يهود( لبعض: 
سلوه )أي النيب( عن الروح؟ وقال بعضهم: ال تسألوه، ال يجيء )ال يتكلم( فيه 

نسألنه )بالجزم(، فقام الرجل ممهن، فقال )وهو بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: ل
يخاطب النيب( يا أبا القاسم! ما الروح؟ فسكت )أي النيب(، فقلت )يعِب عبد اهلل 

وِح   راوي الحديث(: إنه يوىح إليه، فقمت، فلما انجىل عنه، قال: ﴿َوَيْسأَلُونََك َعِن الّرُ
وُح ِمْن أَْمِر َريّبِ _______الخ﴾[  .(8۴)ُقِل الّرُ

إذا تأملنا يف هذا الحديث المبارك وجدنا بأن نفراً من اليهود سألوا الرسول 
عليه الصالة والسالم عن حقيقة الروح وماهؼته. ولكنه عليه الصالة والسالم نزل 
سؤالهم مزنلة غّب ما سألوه تنؽيهاً عىل أن ذلك الغّب هو األوىل بحالهم والمهم لهم 

يبْب لهم ماهؼته. فهو من باب تلقي السائل  ولم يخربهم عن حقيقة الروح ولم
 بغّب ما يتطلب.  وهذا ما أشار إليه القسطالين، قال: 

"وسؤالهم بقولهم ما الروح مشكل إذ ال يعلم مرادهم ألن الروح جاء يف 
التزنيل عىل معاٍن منها القرآن وجربيل أو ملك غّبه وعؼىس، لكن األكثرون عىل 

ثم قال: "إذ الروح لدقته ال (. 88)الذي يف الحيوان"أنهم سألوه عن حقيقة الروح 
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تمكن معرفة ذاته إال بعوارض تميزه عما يلتؽس، فلذلك اقتصر عىل هذا الجواب، 
ولم يبْب الماهية لكونها مما استأثر اهلل بعلمها، وألن يف عدم بيانها تصديًقا لنبّوة 

 .(81)نبؼناصىل اهلل عليه وسلم"
شة رضي اهلل عنها أنها سألت النيب _ عليه الصالة حديث عائ الحديث السادس:

والسالم _ عن حكم االلتفات يف الصالة، واللفظ يف الحديث أنها قالت: "]سألت رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن االلتفات يف الصالة؟ فقال: هو اختالس يختلسه 

 (.8۱) الشيطان من صالة العبد["
فيه تلقي السائل بغّب ما يتطلب بتزنيل إذا تأملنا يف هذا الحديث وجدنا 

سؤاله مزنلة سؤال لم يتطلب، تنؽيهاً عىل أنه األوىل بحاله ومهم له. وهذا ألن النيب 
عليه الصالة والؾسليمات سئل عن حكم االلتفات يف أثناء الصالة، هل هذا االلتفات 

رح به العلماء من نواقض الصالة أو ال؟ هل ينقص هذا من درجات الصالة أو ال؟ كما ص 
وذكروا هذا الحديث تحت باب  (81")فقالوا: "االلتفات ّف الصالة مكروه عند العلماء

ولكن النيب صىل اهلل عليه  (.86")"ذكر الدليل عىل أن االلتفات يف الصالة ينقص الصالة
وسلم رغم أن يرد بحكم االلتفات يف الصالة أجاب السائل عن حقيقة االلتفات، 

الشيطان وهذا ما أشار إليه ابن بطال حيث قال: "ألن الرسول قد  وبأنه صادر من
أخرب أن الشيطان يأىت إليه ّف صالته ، فيقول له : اذكر كذا اذكر كذا؛ ألن موكل به يف 

 (.81")ذلك
سأل بعض أصحاب النيب _ عليه الصالة والسالم _ أم المؤمنْب  الحديث السابع:

أحب األعمال إىل النيب، ولفظه يف الحديث: ]أي  سيدتنا عائشة _ رضي اهلل عنها _ عن
العمل كان أحب إىل النيب _ صىل اهلل عليه وسلم _؟ قالت )أم المؤمنْب عائشة(: )العمل( 
الدائم، قلت )أي سئلت(: مٌب كان )النيب( يقوم )يف الليل(؟ قالت )أم المؤمنْب 

 (.82)([عائشة(: كان )النيب( يقوم إذا سمع الصارخ )يعِب به المؤذن
إذا أمعنا النظر يف الحديث رأينا أن سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها سئلت 
عن نوع العمل، ولكنها علماً بأن األعمال لها صور وأقسام وأنواع، فالصدقة عمل، 
وأداء الصالة عمل، والصوم عمل، والحج عمل، فاألعمال كثّبة ومتغايرة، لم ترده 

ه فأخربته عن كيفية العمل، تشريحاً عىل أنه عن سؤاله بل أجابته بغّب ما يَبقب
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األوىل بالمقصود، جاء عنها يف رواية قالت رضي اهلل عنها: "]كان أحب العمل إىل رسول 
 (.83)اهلل صىل اهلل عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه["

فالعمل القليل إذا داوم عليه صاحبه خّب من العمل الكثّب لم يداوم عليه 
به العؼِب يف قوله: "فيه الحث عىل المداومة عىل العمل وإن قليله  صاحبه. كما صرح

الدائم خّب من كثّب ينقطع وذلك ألن ما يدوم عليه بال مشقة وملل تكون النفس 
به أنشد والقلب منشرحاً بخالف ما يتعاطاه من األعمال الشاقة فإنه بصدد أن 

 كثّب وفيه االقتصاد يف يَبكه كله أو بعضه أو يفعله بغّب االنشراح فيفوته خّب
 (.11)العبادة والنهي عن التعمق فيها"

يف رواية ابن عمر رضي اهلل عنه أنه قال: ]أن ابن عمر _ رضي اهلل  الحديث الثامن:
عنهما _، أخربه )أي الراوي( أن عمر )وهو ابن الخطاب( انطلق مع النيب _ عليه الصالة 

ه )أي ابن صياد( يلعب مع الصؽيان عند والسالم _ يف رهط قبل ابن صياد، حٌب وجدو
)قرب( أطم بِب مغالة، و)كان( قد قارب ابن صياد الحلم، فلم يشعر )أي يحس( 
حٌب ضرب )أي ضرب ابَن الصياد( النيُب _صىل اهلل عليه وسلم _ بيده )المبارك(، ثم قال 

لنيب( ابُن )النيب( البن صياد )الكذاب(: "تشهد أين رسول اهلل"؟ فنظر إليه )أي إىل ا
صياد، فقال: "أشهد أنك رسول األميْب"، فقال ابن صياد للنيب صىل اهلل عليه 
وسلم: "أتشهد أين رسول اهلل"؟ قال له النيب _ صىل اهلل عليه وسلم _: "آمنت باهلل 

 (.1۴)وبرسله" ____الخ[
إذا تأملنا يف هذا الحديث وجدنا األسلوب الحكيم يف قوله عليه الصالة 

آمنت باهلل وبرسله[، وهذا ألن ابن صياد سئل النيب صىل اهلل عليه وسلم ] والسالم:
عن إيمانه به، ولم يجبه قائالً بأين أؤمن باهلل وأومن بك، كما يقتضي الظاهر، ولكن 
سيدنا نيب اهلل عليه الصالوات والؾسليمات أجابه بأنه يؤمن باهلل وبرسله، ال يؤمن به 

 وافَباء. وال بكل من ادىع النبوة كذباً 
وهذا ما أشار إليه العؼِب يف العمدة، وقال: "قوله: ]آمنت باهلل وبرسله[ قال 
الكرماين: فإن قلت كيف طابق هذا الجواب أتشهد قلت: لما أراد أن يلزمه ويظهر 
للقوم كذبه يف دعوى الرسالة أخرج الكالم مخرج كالم المصنف ومعُب آمنت 
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دعواك غّب ملؽس عليك األمر أومن بك وإن كنت برسله فإن كنت رسوالً صادقاً يف 
 . (18")كاذباً وخلط األمر عليك فال

ففي قوله عليه الصالة والسالم ]آمنت باهلل وبرسله[ إشارة إىل أنه لن يؤمن 
به، بل يؤمن برسل اهلل وهذا ما جاء تصريحه عنه يف بعض أطراف هذا الحديث ففي 

ويف رواية قال الكذاب ابن صياد: (. 11)ه ___الخ[رواية: ]فرفضه وقال: آمنت باهلل وبرسل
]"أتشهد أين رسول اهلل"؟ فرفضه رسول اهلل _ عليه الصالة والسالم _ ثم أجاب: "آمنت 

 (.1۱)باهلل ورسله" ___الخ[
يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: ]جاء رجل )من أصحاب  الحديث التاسع:

والسالم _ فقال: يا رسول اهلل، )أخربين( أي الصدقة النيب( إىل رسول اهلل _ عليه الصالة 
أعظم أجراً؟ قال )النيب(: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخىش الفقر، وتأمل 
الغُب، وال تمهل حٌب إذا بلغت الحلقوم، قلت لفالن كذا، ولفالن كذا وقد كان 

 (.11)لفالن"[
ل النيب إذا تدبرنا الحديث، وجدنا فيه األسلوب الحكيم، فقد سئل رج 

صىل اهلل عليه وسلم عن نوع الصدقة ليعلم أي نوع الصدقة من الصدقات المؾنوعة 
أفضل أجراً عند اهلل تعاىل، ولكن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أجابه بكيفية 
المتصدق عند الصدقة. علماً بأن الصدقة لها أقسام وأنواع، حٌب ما يدخل أحد يف يف 

لذا لم يرد نيب اهلل عليه الصالة والسالم عن نوع الصدق، ولكنه إمرءته فهو صدقة. و
عليه الصالة والسالم أخربه عن كيفية المتصدق عند الصدقة، وقال كما جاء يف 

 بعض أطرافه: 
قال رجل )من أصحاب النيب( لرسول اهلل _ عليه الصلوات والؾسليمات _: يا ]

أفضل"؟ قال )له النيب(: "أن تصدق وأنت نيب اهلل _ صىل اهلل عليه وسلم _ "أي الصدقة 
. ونقل العسقالين قول الخطايب يف (16)صحيح حريص تأمل الغُب وتخىش الفقر" ___الخ[

حكمة لؽيان كيفية المتصدق يف هذا الحديث، وقال: "أن المرض يقصر يد المالك 
عن بعض ملكه وأن سخاوته بالمال يف مرضه ال تمحو عنه سمة البخل فلذلك شرط 

يأمله من  حة البدن يف الشح بالمال ألنه يف الحالتْب يجد للمال وقعاً يف قلبه لماص 
 (.11)البقاء فيحذر معه الفقر"



  ہبعش ،۴۱ امشرہ قیقحت، ایضےئ  
 
 ۴21  ٓاابد لصیف ویوینریٹس، اکجل وگرٹنمن رعیب، و االسہیم ولعم

يف رواية أم المؤمنْب عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت: ]إن بعض   الحديث العاشر:
: "أينا أزواج النيب _ عليه الصالة والسالم _ قنل )له أي( للنيب عليه الصالة والسالم

أسرع بك لحوقاً"؟ قال )النيب(: )من كانت( أطولكن يداً، فأخذوا )مكان "أخذن" عىل 
وجه التغليب، يعِب به أهله( قصبًة يذرعونها، فكانت سودة )زوج النيب( أطولهن يداً 
)يف ظاهر المعِب(، فعلمنا بعد أنما كانت )هي زينب زوج النيب، و( طول يدها )هو( 

نب بنت جحش( أسرعنا لحوقاً به )أي بالنيب( وكانت _ رضي اهلل الصدقة، وكانت )زي
 (.12)عنها _ تحب الصدقة[

جعل الصدقة إذا تدبرنا يف هذا الحديث وجدنا النيب صىل اهلل عليه وسلم 
سؽباً للحوق به سرعة، ولم يسئل عنه بتاتاً، وإنما سئل عن اسم إحدى نسائه الٍب 

إذ سئل صىل اهلل عليه وسلم عن اسم زوجته  تلحق به، وهذا هو األسلوب الحكيم،
الٍب تلحق به، ولكن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أجابهن بأنها أكثركن حباً 
للصدقة، تنؽيهاً لهن بأنه أوىل لهن أن يعلمن، لكئ  يكثرن يف اإلنفاق يف سؽيل اهلل. 

قرب صاحبه إىل وليعلم الجميع من أمته عىل العموم بأن حب الصدقة هو السبب ي 
 النيب عليه الصلوات والؾسليمات. 

وشرحه ابن بطال رحمه اهلل وقال: "أال ترى أن أزواج النىب صىل اهلل عليه 
وسلم سبق إليهن أنه أراد طول اليد الٍب هي الجارحة، فلما لم تتوف سودة الٍب كانت 

م لم يرد أطولهن يد الجارحة، وتوفيت زينب قبلهن علمن أنه صىل اهلل عليه وسل
طول العضو، وإنما أراد بذلك كثرة الصدقة، ألن زينب هي الٍب كانت تحب 

وقال العسقالين يف وصفها بأنها "كانت زينب بنت جحش، وكانت إمرأة (. 13)الصدقة"
 (.۱1)قصّبة ولم تكن أطولهن"

ً أىت النيب _  الحديث الحادي عشر: يف حديث ابن عباس رضي اهلل عنه: ]أن رجال
صالة والسالم _ فقال )للنيب(: "إين رأيت الليلة يف المنام ظلة تنطف السمن عليه ال

والعسل" ___ ويف هذه الرواية: قال )أي أبو بكر وهو يعرب عن رؤياه(: أما الظلة فـ)هو( 
اإلسالم، وأما الذي )رأيته يف منامك( ينطف من العسل والسمن فـ)هو( القرآن،______إىل 

عرب عن الرؤيا: "فأخربين يا رسول اهلل، بأيب أنت، أصبت أم أن قال أبو بكر بعد أن 
أخطأت"؟ قال )له( النيب _ عليه الصالة والسالم _: "أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً". قال: 

 (.۱۴)"فواهلل يا رسول اهلل لتحدثِب بالذي أخطأت"، قال )له النيب(: ال تقسم[
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خاطب بغّب ما يَبقب، إذا تأملنا يف الحديث المذكور وجدنا فيه تلقي الم 
وذلك يف قوله عليه الصالة والسالم: ]أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً[، فإذا أمعنا النظر، 
علمنا أن سيدنا أبو بكر رضي اهلل عنه سأل رسول اهلل عن التعبّب الذي عرب به يف 
محضر النيب صىل اهلل عليه وسلم أصواب هو أم خطأ. فقال سائالً: ]فأخربين )بصيغة 

( يا رسول اهلل، بأيب أنت، أصبت أم أخطأت[؟ فطلب من حضرة الرسول عليه األمر
 الصلوات والؾسليمات أن يخربه هل أخطأ يف تعبّب الرؤيا أو أصاب فيه؟

ولذا عندما قال النيب عليه الصالة والسالم أليب بكر: ]أصبت بعضاً 
فسأل النيب ثانية  وأخطأت بعضاً[، ففهم بجوابه أبو بكر بأنه أخطأ يف تعبّب الرؤيا.

فقال: "]فواهلل يا رسول اهلل لتحدثِب بالذي أخطأت["؟ وأراد الخطأ يف التعبّب. ولكن 
سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أراد يف قوله عليه الصالة والسالم: ]أصبت 
بعضاً وأخطأت بعضاً[، أن يخربه عن شئ لم يسأله أبو بكر تنؽيهاً عىل أنه األوىل 

فأجابه عن سؤاله فقال: ]ال تقسم[. قال البغوي: "ولم يخربه عن بحاله، 
، وهذا هو األسلوب الحكيم، كما أشار إليه القسطالين يف إرشاد الساري  (۱8")مسألته

 (.۱1")حيث قال: "فالظاهر أنه أراد الخطأ يف التعبّب ال لكونه التمس التعبّب
األدبية لألحاديث  ال يمكن ألحد أن يدعي باسؾيعاب الخصائص الخاتمة:

ألنها إلهام النبوة ونتاج الحکمة وغاية العقل السليم وال يستطيع ملسو هيلع هللا ىلص المباركة 
العقل اإلنساين )غّب الملهم بالوحي اإللهي( أن يرتقي إىل هذه الدرجة العليا أو 
يعرج إىل ما فوقها من البالغة واألدب. فهذه األحاديث هي صورة صادقة لقوله تعاىل: 

وقول النيب صىل اهلل عليه وسلم : ( ۱۱)إِْن ُهَو إِاّلَ َوْحٌي يُوىَح﴾ ِطُق َعِن الَْهَوى﴿َوَما َينْ 
قال ابن أثّب أن كالم النيب صالة اهلل عليه وسالمه (. ۱1)]أدبِب ريب فأحسن تأدييب[

كله هكذا وأراد به المحاسن البالغية والميزات األدبية والخصائص البديعية ثم 
 (.۱6)عليه الصالة والسالم: ]أوتيت جوامع الكلم[استدل بقوله 

إن األحاديث النبوية مملوءة بالمحاسن األدبية والميزات البالغية 
ومن بْب هذه الخصائص ميزات األسلوب الحكيم يف كالم والخصائص البديعية. 

ال شك أن األسلوب الحكيم فن بالغ األهمية والدقة كما النيب صىل اهلل عليه وسلم. و
. وشواهدها تكثر بكثّب يف أحاديث الجامع الصحيح لإلمام (۱1) رح به العلماءص 

 -مثل هذا  -البخاري رحمه اهلل، ولكن مراعاة األحوال المتفاوتة والمقامات المختلفة 
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لؼس بسهل، فإنه يحتاج إىل أشياء كثّبة كالستعداد الفطري وكثرة المطالعة كما 
ولذا ال بد من مطالعة شروحات أحاديث  (،۱2)مختارأشار إليه الدكتور محمد علي يف ال 

 البخاري واستخراج المحاسن البالغية منها.
وال أقول بأين استخرجت من الشواهد لم تبق الحاجة بعدها إىل مزيد 

. فاعَبف بأن (۱3)﴾َوَما أُوتِؼُتْم ِمَن الِْعلِْم إِاّلَ َقلِياًل ﴿العمل. فيقول اهلل عز وجل: 
بل أقل القليل. وما يف هذه األحاديث من المحاسن األدبية هذا الجهد قليل، 

 والبالغية فكثّب.
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ر الكتب العلمية، )د.ط(، عام:   . 327ه.، ص/ 1443م/1983العلوم، بيروت، لبنان: دا
  .327السكاكي، مفتاح العلوم، ص/  (2
يني، )  (3 لخطيب القزو يني، محمد عبد الرحمـن المعروف با ه(، تلخيص 739القزو

. حفني 119ه. ص/ 1427المفتاح، قم، إيران: منشورات إسماعيليان، )د.ط(، عام: 
کستان: المدينة العلمية،  ناصف، محمد دياب وزملائه، دروس البلاغة، لاهور، با

. الرامفوري، أبو 328، ص/ . السكاكي، مفتاح العلوم137م.، ص/ 2447ه/1428
كستان: مكتبة المدينة،  لأفضال محمد فضل حق، شموس البراعة، كراتشي، با ا

 139-138م ، ص/ 2447ه/1428)د.ط(، عام: 
يني، تلخيص، ص/  (4 . حفني ناصف، محمد دياب وزملائه، دروس البلاغة، 33القزو

 . 137ص/ 
ه(، الجامع 256غيرة، )محمد بن إسماعيل بن إبراهیم بن م هللا البخاري، أبوعبد  (5

ياض، مكة المكرمة: دار السلام، ط:  الصحيح، دمشق، شام: دار القلم. والر
لؤسلام أفضل، رقم: 1999عاشرة، عام:  لؤيمان، باب: أي ا  .11م. كتاب: ا

العیني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن  (6
ر الفكر، )د.ط(، عام:  ه(، عمدة القاري،855يوسف بن محمود، ) بيروت، لبنان: دا

. العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 136، ص/ 1م.، ج/ 1979ه/1399
ح صحيح 852بن أحمد الكناني، ) ري مقدمة فتح الباري بشر ه(، هدي السا
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لؤسلامية، )د.ط(، عام:  ر النشر الكتب ا كستان: دا البخاري، لاهور، با
      .71، ص/ 1م.، ج/ 1981ه/1441

 .215: 2سورة البقرة،   (7
بن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، )  (8 ح صحيح البخاري 449ا ه(، شر

ياض، السعودية: مكتبة الرشد،  لابن بطال، ت: أبو تمیم ياسر بن إبراهیم، الر
نية، عام:   .63، ص/ 1م. ج/ 2443ه/1423ط:ثا

 .59ماً وهو مشتغل في الحديث، رقم: البخاري، كتاب: العلم، باب: من سئل عل  (9
 . 48الرامفوري، شموس البراعة، ص/   (14
ح كتاب العلم من البخاري، )د.ط/ت(.  (11 يني، أبو إسحاق محمد الشريف، شر الحو

 2، ص/ 5ج/ 
لأعمى إذا کان له من يخبره، رقم:  (12 لآذان، باب: أذان ا   ۔617البخاری، کتاب ا
لى اهللا عليه وسلم: لا يمنعكم من البخاري: كتاب: الصوم، باب: قول النبي ص  (13

 .1919سحوركم أذان بلال، رقم: 
ھ(، إرشاد 923القسطلاني، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، )  (14

ر الفکر: بيروت، لبنان، )د.ط(، عام:  ح صحيح البخاري، دا ري لشر ه/ 1414السا
 .14، ص/ 2م.، ج/ 1989

ح صحيح البخاري لابن  (15 بن بطال، شر  .246، ص/ 2بطال، ج/ ا
 .332، ص/ 16العیني، العمدة، ج/  (16
لم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل  (17 البخاري، كتاب: العلم، باب: ما يستحب للعا

  .122العلم إلى اهللا، رقم: 
السندي، محمد بن عبد الهادي، أبو الحسن، حاشية السندي على صحيح  (18

ر الفكر، )د.ط/ت(.  ج/  . العیني، العمدة، ج/ 45، ص/ 1البخاري، بيروت، لبنان: دا
 .382، ص/ 3

محمد الفضيل بن محمد الفاطمي، الفجر الساطع على الصحيح الجامع، )د.ط/ت(.  (19
. القسطلاني، إرشاد الساري، 417، ص/ 8. العسقلاني، فتح الباري، ج/ 163، ص/ 5ج/ 
  .213، ص/ 1ج/ 

 .213، ص/ 1الساري، ج/ . القسطلاني، إرشاد 417، ص/ 8العسقلاني، فتح الباري، ج/   (24
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لؤسراء،   (21 .البخاري، كتاب: العلم، باب: قول اهللا تعالى: وما أوتیتم من 85: 17سورة ا
 .125العلم إلا قليلاً، رقم: 

 .218، ص/ 1القسطلاني، إرشاد الساري، ج/   (22
 .442، ص/ 3. العیني، العمدة، ج/ 218، ص/ 1القسطلاني، إرشاد الساري، ج/   (23
لالتفات في الصلاة، رقم:   (24 لآذان، باب: ا   . 751البخاري، كتاب: ا
ح بطال، ج/  (25 بن بطال، شر  .364، ص/ 2ا
بن خذيمة في صحيحه، وذكر هذا الحديث تحت العنوان المذكور انظر:   (26 كما ذكر ا

بوري، ) بن خذيمة، أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خذيمة السلمي، النیسا ه( 311ا
صر المختصر من المسند الصحيح عن النبي( ت: د. محمد الصحيح المسمى بـ)مخت 

لؤسلامي، بيروت، لبنان، ص/  لأعظمي، المكتب ا  .273مصطفى ا
ح بطال، ج/  (27 بن بطال، شر  143، ص/ 9. العیني، العمدة، ج/ 364، ص/ 2ا
 .1132البخاري، كتاب: التهجد، باب: من نام عند السحر، رقم:   (28
 .6432صد والمداونة على العمل، رقم: البخاري، كتاب: الرقاق، باب: الق  (29
  .284، ص/ 11العیني، العمدة، ج/   (34
لؤسلام على الصبي؟،رقم:   (31  .3455البخاري، كتاب: جهاد والسير، باب: كيف يعرض ا

 .19، ص/ 13العیني، العمدة، ج/  (32
 .1354البخاري، كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟، رقم:  (33
لأدب، باب: قول الرجل للرجل: اخسأ، رقم: البخاري،   (34  .6172كتاب: ا
 .1419البخاري، كتاب الزکاة، باب: فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم:   (35
يا، باب: الصدقة عند الموت، رقم:   (36  .2748البخاري، كتاب: الوصا
 .285: 3العسقلاني، الفتح، باب: فضل صدقة الشحيح،   (37
  .1424البخاري، كتاب: الزکاة، باب: فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم:   (38
بن بطال، ج/   (39 ح ا بن بطال، شر  .418، ص/ 3ا
 .287، ص/ 3العسقلاني، فتح الباري، ج/  (44
بر إذا لم يصب، رقم:  (41  .7446البخاري، كتاب: التعبير، باب: ما لم ير الرؤيا لأول عا

ح السنة، بيروت، 516د، )البغوي، أبو محمد حسين بن مسعود بن محم (42 ه(، شر
لؤسلامي، )د.ط(، عام:    .217، ص/ 12م.، ج/ 1987ه/1443لبنان: الكتب ا

 .161، ص/ 14القسطلاني، إرشاد الساري، ج/  (43
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 .3/4: 53سور النجم،  (44
 .72 /، ص2العجلوني، کشف الخفٓاء، ج/   (45
م، ه(، صحيح المسل261المسلم، إمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيری، ) (46

رالسلام، ط: أولى، عام:  ياض، السعودية: دا م. كتاب المساجد ومواضع 1999الر
لأثير، ضياء الدين، المثل السائر، ت: بدوي 845الصلاة، رقم:  بن ا . وانظر: ا

نه، الدكتور، قاهرة، مصر: مطبعة نهضة، ط: أولى، )د.ت(، ج/   .116 /، ص2طبا
ه(، مفتاح 626ن علي السكاكي، )السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد ب  (47

ر الكتب العلمية، )د.ط(، عام:   .327 /ه، ص1443م/1983العلوم، بيروت، لبنان: دا
محمد علي، الدكتور، المختار من علوم البلاغة والعروض، دمشق، سوريا: دار   (48

 .25م. ص/ 1998العصماء، )د.ط(، عام: 
لؤسراء،   (49  85: 17سورة ا

 




