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  ةـــــــدمـــــــمق

ً الحمـــــد هللا، وأشـــــهد أن ال إلـــــه إال اهللا وحـــــده ال شـــــریك لـــــه، وأشـــــهد أن محمـــــدا عبـــــده 

  .      ورسوله، صلى اهللا علیه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى یوم الدین

 شـرف عظـیم، وأسلوب النبي صلى اهللا علیـه وسـلمفإن البحث في بالغة :     أما بعد

  .ي یسر لي األمر وأعانني على خدمة جانب من السنة المطهرةولذلك أشكر اهللا الذ

یمثــل القمــة الثانیــة فــي أســالیب العربیــة بعــد ) صــلى اهللا عیــه وســلم(    وأســلوب النبــي 

ًكتــاب اهللا المنــزل، فــالنبي صــلى اهللا علیــه وســلم كــان أفــصح العــرب لــسانا، وأوضــحهم 

ًبیانـــا، وأعــــذبهم نطقــــا،  وأبیـــنهم لهجــــة، وأعــــرفهم بم وقــــد اتفــــق علمــــاء . واقــــع الخطـــابً

البالغة والعارفون بالفصاحة أن الرسول صـلى اهللا علیـه وسـلم كـان المثـل األعلـى فـي 

  .فصاحة اللسان، وبالغة القول، وروعة البیان

    ولقد اشتغل الدارسون في البحث عـن اإلعجـاز فـي بالغـة القـرآن وأسـالیبه، فـأراقوا 

ٕ الــصفحات، خدمـــة لكتــاب اهللا واثباتـــا إلعجـــازه، الكثیــر مـــن الحبــر، وســـودوا تــالال مـــن

لكــنهم ولــم یبحثــوا كثیــرا فــي فــصاحة وبالغــة النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم، فلــم یحللــوا 

النصوص النبویة، ولم یتطرقـوا إلـى دراسـة سـمات أسـلوب النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم 

  .وبیانه

سـلم، علـى أهمیتهـا،     بل لم نجد من خصص دراسة لرسائل النبي صلى اهللا علیه و

وتفردها فـي أسـالیبها وبیانهـا، وبالغتهـا، وعلـى مـا فیهـا مـن مـضامین، ومـا تحملـه مـن 

  .غایات، إال ما جاء عرضا، في تخریج حدیث، أو سرد خبر، أو تفسیر آیة

  ولعل ذلك مـا دفعنـي إلـى البحـث فـي الـسمات األسـلوبیة فـي رسـائل النبـي صـلى اهللا 

 فـــي تقـــدیم عمـــل جدیـــد، –بتوجیـــه مـــن األســـتاذ المـــشرف  و-علیـــه وســـلم، رغبـــة منـــي 

ــــات، تمكــــن مــــن اكتــــشاف  واالســــتفادة ممــــا تتیحــــه الدراســــات الحدیثــــة مــــن أدوات وآلی



  ب
 

الـــسمات الممیـــزة ألســـلوب النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم، فـــي واحـــد مـــن أهـــم األجنـــاس 

  .النثریة أهمیة، جنس الرسائل

  :ر هذا الموضوعوكان أبرز الدوافع واألسباب الختیا        

  .تعلقي الشدید بالنبي صلى اهللا علیه وسلم، حبا، واتباعا:     أوال

ـــه :     ثانیـــا ـــه وســـلم وبیان ـــي تبحـــث فـــي كـــالم النبـــي صـــلى اهللا علی ـــة الدراســـات الت قل

  .وأسالیبه

    وبعد أن انتقیت الموضـوع، وضـبطت عنوانـه، أثـار لـدي العدیـد مـن األسـئلة والتـي 

  :مثلت اإلشكالیة التي یحاول بحثي اإلجابة علیها و المتمثلة في

ما هي األسلوبیة، وما هي المبادئ التي تقوم علیها، وما هي اآللیـات التـي توفرهـا  -

 .وتمكننا من تحلیل النصوص؟

 . الترسل بین فنونه وأجناسه؟ما هو النثر وما محل -

 .ما هي أهم السمات األسلوبیة لرسائل النبي صلى اهللا علیه وسلم؟ -

 فرضــه الطــرح اإلشــكالي لموضــوع البحــث، -     وقــد اختــرت لبحثــي هــذا منهجــا 

 أسـلوبیا ومـا یـوفره مـن أدوات كاإلحـصاء والتحلیـل، –والهدف المنشود من دراسـته 

  . في الجانب النظري من هذا البحثواعتمدت على المنهج الوصفي، 

ــة التــي       أمــا عــن الدراســات الــسابقة، فــال یفــوتني أن أذكــر بعــض الكتــب القلیل

اعتنـــت بالجانـــب البالغـــي وحـــده فـــي أحادیـــث النبـــي  صـــلى اهللا علیـــه وســـلم  مثـــل 

الحـــدیث النبــوي الــشریف مـــن (للرافعــي، و) إعجــاز القــرآن والبالغـــة النبویــة(كتــاب 

) التـصویر الفنـي فـي الحـدیث النبـوي(لعز الدین علـى الـسید ، و ) غیةالوجهة البال

لمحمــــد ســــعد الــــدبل، ) الخــــصائص الفنیــــة فــــي األدب النبــــوي(لمحمــــد الــــصباغ، و 



  ت
 

وغیرهــــا مــــن الكتــــب التــــي اهتمــــت بالجانــــب البالغــــي والفنــــي فقــــط، دون أن تهــــتم 

ا لبحثـي والتـي جعلتهـا موضـوع. بأسالیب النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم وخصائـصها

  .خاصة في رسائله صلى اهللا علیه وسلم

          وبعـــــد جمـــــع المـــــادة واختیـــــار المـــــنهج، انـــــتظم بحثـــــي فـــــي مقدمـــــة، ومـــــدخل 

  .وفصلین، وخاتمة

      وفــــي األخیــــر أتقــــدم بالــــشكر الجزیــــل ألســــتاذي المــــشرف بوشــــیبة بــــوبكر الــــذي 

لمین، وصــلى اهللا والحمــد هللا رب العــا .وجهنــي لهــذا الموضــوع، وأعــانني علــى إنجــازه

 .                        وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین




