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Abstract: 

This research aims to demonstrate the accuracy and rhetoric 

of the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, 

in employing words and phrases in a way that achieves 

benefit and enjoyment at the same time, and liberates the 

meaning in an unambiguous and unambiguous manner. And 

completing, and completing) So the speech came restrained, 

there is no illusion or deficiency, especially as it relates to 

the legal rulings and matters of religion .. The research has 

confirmed this through the objective study of a group of 

hadiths that prove that, and which highlight the meanings 

for which the methods of caution and completion are 

employed. And complementation in his hadiths, may God 

bless him and grant him peace. 
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 أسثاب اختيار املىضىع :
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 املثحث األول 
 االحرتاش ،وانتتًيى ، وانتكًيم تتىكيذ انكالو ، واملثانغة فيه  

 املطهة األول 
 نكالو .االحرتاش تتىكيذ ا
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 املطهة انثاَي
 نكالو تقصذ انتتًيى .املثانغة يف ا
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 املثحث انثاَي 
 هى يؼىن غري يراد .االحرتاش تصياَة انهفظ ػٍ انذالنة ػ
 املطهة األول 

 دفغ تىهى َقيض املؼىن املراد .
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 املطهة انثاَي 
 دفغ تىهى الزو املؼىن انظاهر .
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 املطهة انثانث
 االحرتاش يٍ فهى تؼض املؼىن املراد .
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 املثحث انثانث 
ففي االحتياط ،وتقييذ يطهك انكالو ،وختصيص ػايه ،وتفصيم  

 جمًهه تقصذ تتًيى انكالو ،وتكًيهه ،وفيه يطهثاٌ 
 املطهة األول

 تكًيهه .االحتياط يف انكالو تقصذ تتًيى انكالو ،و
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 املطهة انثاَي
 قييذ يطهك  انكالو، وختصيص ػايه ت

 وتفصيم جمًهه تقصذ انتتًيى.
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واملراجغ يرتثا ػهى حروف املؼجى،فهرش املصادر 
 أوال : انقرآٌ انكريى جم يٍ أَسنه .

 ثاَيا املصادر ، واملراجغ : 
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