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 املقدمة
 . للعاملنيةوالصالة والسالم على املبعوث رمح،  هللا رب العاملنياحلمد

 :بعدأما 
وعربت ، وألوان اجلمال والفصاحة،  قد حوت صنوف البالغة أحاديث نبينا فإن

  .مبادئ الدين وصول اإلميانأدق تعبري عن أ
È Ç Æ Å ﴿: قال سبحانه،  يستمد ذلك من وحي اهللا تعاىل لهوهو

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾)١(.  
ومل يتكلم ، مل ينطق إال عن مرياث حكمة…« : اجلاحظ عن بالغته يقولفهو كما 

ذي ألقى اهللا عليه وهو الكالم ال، ويسر بالتوفيق، وشيد بالتأييد، إال بكالم قد حف بالعصمة
وقلة عدد ، وبني حسن اإلفهام، ومجع له بني املهابة واحلالوة، وغشاه بالقبول، احملبة

، اوال أعدل وزن، اوال أقصد لفظً، امث مل يسمع الناس بكالم قط هو أعم منه نفع، …الكالم
اوال أمجل مذهب ،اوال أكرم مطلب ،اوال أحسن موقع ،فصح معىنوال أ، اوال أسهل خمرج ،

 .)٢(»وال أبني فحوى من كالمه 
، علىواتصاله باملأل األ،  إمنا يرجع إىل مسوه الروحي اجلمال الفين يف بالغته وهذا

 .  البشرية وتارخيهاة حتول يف حيانقطة خامت الرسل دعوة كون أن تحيث أراد اهللا 
 عجب أن كان فال، وختضع لسلطان الفصاحة، ولقد ظهر يف أمة تتأثر بسحر البيان
وكلما تأملت تركيبه تكشف لك ،  زادك معىناأبلغهم وأفصحهم فكالمه كلما زدته فكر

  .عن دالالت عميقة
 ونفاذ ، وذكاء الذهن، ونقاء القلب، الغاية يف سالمة الفطرة بلغ ولقد

 مما يعد ، واشتقاق املباين، وتوليد املعاين،وقد ساعده ذلك على تصريف الكالم…البصرية
اآلن محي …مات حتف أنفه((: من ذلك قوله …ديدا يف بابه ليس هلم إال القليل منهج

                                                             

 .١١٣: النساء )١(
  .١٩/ ١ عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت،:  اجلاحظ، حتقيقالبيان والتبيني،) ٢(
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إىل غري ، ))…رويدك رفقا بالقوارير…هذا يوم له ما بعده…هدنة على دخن…الوطيس
 . ذلك من جوامع كلمه 

 . وهذا البحث سوف يكشف عن وجه من وجوه بالغته

 :تساؤالت البحث
 : منهابحث إىل هذا الهناك أفكار دعتين

 .؟مقومات البالغة النبوية ما -١
 .؟ وخاصة بالغة التراكيب،يف أفانينها املتعددة،  مسات هذه البالغةما -٢
وهل  أن تثري الداللة املطروحة ي النبويداهلاستطاعت التراكيب اللغوية يف إطار   هل-٣

 .؟تباينت فيما بينها يف بيان هذه الداللة

 :ارهوأسباب اختي، أهمية البحث
،  بنصيب كبري من الدراسات البالغية-القليلة املاضية  يف السنوات- البيان النبويحظي

 والكشف عن عناصر ،فانصرفت جهود الباحثني إىل رصد الفنون البالغية املختلفة ودراستها
 .اليت يزخر ا البيان النبوي وغريها من الصفات، اإلحكام واجلدة واالبتكار

 اهتمت سة درا-على حد علمي-اجلهود إال أنين مل أجد وعلى الرغم من تلك 
 .باملستوى التركييب ودالالته البالغية يف كتاب اإلميان من صحيح مسلم

  الشتماله على ما يربو على؛ كتاب اإلميان من صحيح مسلميف  حصرت الدراسةوقد
ألسلوب  ومخسني حديثا حيتاج الدارس إىل الوقوف على اخلصائص التركيبية لثالمثائة
 . النبوي

 رسنياالد من قبل ظحي نظري مل ةهأنه من وج لصحيح مسلم وكان سبب اختياري
 . ا صحيح البخاريظيبالعناية اليت ح

 :أهداف البحث
 : هذا البحث إىليهدف

 . الداللة املطروحة يف كتاب اإلميانوورودها يف إثراءاألداء اللغوي   بالغةبيان -١
 ذه -بالغيا–وعالقة املتلقي ، التراكيب وصورها األسلوبية على هيئات هذه الوقوف -٢
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 .األساليب التركيبية

 :الدراسات السابقة
والبيان ،  دراسات متعددة اهتمت مبختلف الفنون البالغية يف النظم القرآينهناك

 :من تلك الدراسات ،وقد أفدت منها كثريا، النبوي
 مكتبة،  الثبييتاهللا عبد  للباحث عامر:غيةأساليب القصر يف الصحيحني ودال لتها البال )١

 ة هذا البحث من مثانيويتكون. ه١٤٢٥، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، لعلوم واحلكما
 بني األحاديث اليت ةواملقارن،  تناول فيها طرق القصر وأدواته وأغراضه البالغية،فصول

، ديث يف الصحيحنيإن تكرر احل  مع ترجيح رواية البخاري،الصحيحنيرويت يف 
 .مل يأت على مجيع شواهد القصر يف الصحيحنيالباحث و

،  القاهرةجامعة : بالغية يف صحيح مسلمدراسةظاهرة احلذف يف احلديث النبوي  )٢
كيم احل عبد. د: إشراف،  علي داودحسن خالد: إعداد، كلية اآلداب قسم اللغة العربية

ا الباحث احلذف بأنواعه من حذف  فيهتناول. ه١٤٢٥، صربي متويل.  ود،يراض
 .وإيضاح أغراضه البالغية …املبتدأ واخلرب والفاعل

عمان ، الطبعة األوىل،  البشريدار،  عودة خليل العودة:بناء اجلملة يف الصحيحني )٣
 ،ها من حيث بناؤ اجلملة يف الصحيحنيل دراسة حنوية تتناووهي ،م١٩٩٠، نرداأل

 .فعلية خربية شرطية
الطبعة ، قرأإ دار،  للدكتور كمال عز الدين: البالغيةوجهة النبوي من الاحلديث )٤

  فيه بعض الفنون البالغيةوتناول، ه١٤٠٤.  للهجرة- الرملة البيضاء–بريوت ، األوىل
 .والتقدمي، وخروج الكالم عن مقتضى الظاهر، هو يف علم املعاين كاالستفهام ومنها ما

، ناصر راضي الزهري إبراهيم :الناس وإصالح اتمعأخطاء  بالغة الرسول يف تقومي )٥
زهراء مدينة ( القاهرة، الطبعة األوىل، دار البصائر، مدرس البالغة والنقد جبامعة األزهر

 .)أطروحة دكتوراه( وهي دراسة يف الصحيحني.  للهجرة٢٤٢٩ )نصر
 .ه اهللا التراكيب يف صحيح مسلم رمحالغةمل أقف حبسب علمي على دراسة تناولت بو

إذ بلغت ما يزيد على  ؛ فوق الطاقةاأحاديث صحيح مسلم كاملة أمر وملا كانت دراسة
 دراسات أخرى ولعل ،رأيت أن أقصر الدراسة على كتاب اإلميان، آالف حديث سبعة
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 . السفر العظيماالت التراكيب يف األجزاء األخرى من هذتنهض بالبحث عن دال

 :منهجية البحث
 بوصف التراكيب اليت ستقوم الباحثةحيث  ، والتحليلالوصف  علىتقوم هذه الدراسة
 .وحتليل هذه التراكيب إىل مكوناا، ترد يف احلديث الشريف

كان املنهج ،  كانت الغاية الرئيسة هلذه الدراسة الكشف عن بالغة الرسول وملا
 ، مجال العبارةالتحليلي هو السبيل لتحقيق هذه الغاية الذي يكشف عن أثر الفن البالغي يف

 . ويف ثراء الداللة
وإذا كان إدراك القيمة البالغية ال يأيت إال من خالل االهتمام مبختلف العناصر املكونة 

ين يف رجاقاهر اجلُال عبدفإن طريقة ، وبالعالقات الداخلية بني هذه املكونات، للخطاب
 النص  أن يكونلذي يرى ضرورةا هذا العلم، دراسة النص تتسم مبا أمساه احملدثون حنو النص

إىل   يف التنبيهاكان سباقً ) النظمنظرية( قاهر يف نظريتهال عبدو، يف وحداته وتراكيبه متكامال
لذا كان منهج  ؛النص األديب ورسالته ضرورة تآخي اجلمل واحتادها حنو بيان غايات

إليه يف  انتهيت وهذا ما، يف دراسة احلديث النبوي الشريف من أهم املناهج قاهرال عبد
ما سبقته فصول الدراسة األخرى يف بيان خصائص  بعد، الفصل األخري من هذه الدراسة

 . والوقوف على مساا األسلوبية،هذه التراكيب

 :خطة البحث
 : اآليتمن خطة البحث تتكون

 :وتشتمل على ما يلي: املقدمة
الدراسات  ،أهداف البحث، أمهية البحث وأسباب اختياره، تساؤالت البحث

 .خطة البحث، منهجية البحث، السابقة
 :ويشتمل على مبحثني، األساليب اخلربية: األولالفصل 

 .أمناط األسلوب اخلربي:  األولاملبحث
 .الدالالت البالغية يف بنية األسلوب اخلربي:  الثايناملبحث

 .ويشتمل على املباحث التالية، اإلنشائية األساليب: الثاين الفصل
 .راألم: األول املبحث
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 .النهي: الثاين املبحث
 .التمين: الثالث املبحث
 .االستفهام: الرابع املبحث
 .داءالن: اخلامس املبحث

 :ويشتمل على املباحث التالية، بناء اجلملة:  الثالثالفصل
 . والذكراحلذف:  األولاملبحث
 . والتأخريالتقدمي: الثاين املبحث
 .رصالقَ:  الثالثاملبحث

 :ويشتمل على، بناء اجلمل: رابع الالفصل
 .اإلطناب واإلجياز: املبحث األول

 .الفصل والوصل:  الثايناملبحث
 :ويشتمل على املباحث التالية،  الكالم عن مقتضى الظاهرخروج:  اخلامسالفصل

 .مدخل
 .االلتفات: املبحث األول
 . املضمر موضع املظهر والعكسوضع: املبحث الثاين

 .ل وعكسهب املاضي موضع املستقوضع: املبحث الثالث
 :صور أخرى خلروج الكالم عن مقتضى الظاهر: املبحث الرابع

 .أسلوب احلكيم: الًأو
 .التعبري بالسبب عن املسبب توسعا: ثانيا
 .التعبري بلفظ املسبب عن السبب: ثالثًا
 .التغليب: رابعا

 .إيثار لفظ على آخر: خامسا
 :ويشتمل على ما يلي،  ضوء حنو النصبالغة التراكيب يف: الفصل السادس

 :اجلانب النظري: أوال
 . النص يف التراث العريبمفهوم
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 .مفهوم النص يف الدرس اللساين
 . حنو النصمعايري

 :من صحيح مسلم  تطبيقية لنحو النص من كتاب اإلميانمناذج: ثانيا
 .النموذج األول
 .النموذج الثاين

 .النموذج الثالث
 .النموذج الرابع

والتوصيات اليت تراها الباحثة لالستمرار يف خدمة     ،   نتائج البحث  هال في جمت وسوف :خلامتةا
 .احلديث الشريف

 :وتشمل الفهارس التالية: الفهارس: الفهارس
 .فهرس اآليات الكرمية )١
 .فهرس املصادر واملراجع )٢
 .فهرس احملتويات )٣

، وفتح يل فيه فهما، فما كان يه عل من ِنعمِة اهللا أن يسر يل أمر هذا البحِث وأعانينوإنّ
يف هذا البحِث من خٍري وحقٍّ فهو من توفيِق اهللا وتسديِده، وما كان من خطأ وزلٍَل وتقصري 

 . نفسي والشيطان، وأستغفر اهللا العظيمنفِم
 فإنه من الواجب علي ))ال يشكُر اهللا من ال يشكُر الناس((:  باحلديث الشريفوعمال

م بالشكر اجلزيل ألهل الفضل بعد اهللا تعاىل يف تأسيس هذا البحث وقيامه وخروجه أن أتقد
 االجتماعية ممثلة بعميدها املوقر ات اللغة العربية والدراسية، وعلى رأسهم كلهائيةبصورته الن

سعادة األستاذ الدكتور علي السعود الذي مل يألُ جهدا يف تقدمي النصح واإلرشاد، وكذلك 
 قسم اللغة العربية الدكتور فريد الزامل السليم، الذي كان يل مبثابة األب يف سعادة رئيس

توجيهه وقبوله تسجيل املوضوع، وأزجي كذلك باقات الشكر والعرفان ملن أشرفوا على 
ا من الدكتورة عزة أمحد مهدي، مث الدكتور حممد هذا البحث يف مراحله املختلفة بدًء

غ يف إرساء البحث مادة ومنهجا، قبل أن أنتقل إىل أستاذي دسوقي، وكان هلما األثر البال
العزيز زيد الذي بذل من وقته الكثري، وأفاض علي من علِمه وثقافته،   عبدهيمالدكتور إبرا

وحسن أخالقه وتعامله مع ابنته الباحثة ما تعجز عنه كلمايت يف وفاء شكره والثناء عليه، 
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 أن أتقدم بالشكر اجلزيل لعضوي جلنة املناقشة سعادة فجزاه اهللا عين خري اجلزاء، ويسعدين
الرمحن، وسعادة الدكتور حممد اخلراز على تفضلهما وقبوهلما مناقشة  الدكتور إبراهيم عبد

 اخلتام أتقدم بالشكر اجلزيل لكلّ من مد يد العوِن يل برأٍي أو معونة، أو ويفهذه الرسالة، 
اهللا،  راجع والوقت، وعلى رأسهم أخي الفاضل عبداستشارة أو تصويب، أو توفري امل

 .العزيز املنيعي  الفاضل عبدجيوزو



 

 األول الفصل
 األساليب الخبرية

 :ويشتمل على مبحثني
 .أمناط األسلوب اخلربي:  األولاملبحث
 .األسلوب اخلربي الدالالت البالغية يف بنية:  الثايناملبحث



 األسالیب الخبریة: الفصل األول
١١ 

 :أنماط األسلوب الخبري:  األولالمبحث

 :مقدمة
: واجلمع، النبأ: اخلَبر«: يف اللسانو، النبأ والعلم:  يف لغة العرب يطلق ويراد بهاخلرب

 .)١(»نبأه: وخبره بكذا وأخبره … مجع اجلمعبريوأخا، أخبار
ألنه إما أن حيتمل الصدق ؛ الكالم إما خرب أو إنشاء ال ثالث هلما«:  السيوطيقال
ليخرج ؛ لذاته:  يقيد األول بقولهعضهموب، والثاين اإلنشاء، خلربل اواألو، ال أو، والكذب

اخلرب من حيث : قال ومن سكت عن هذا القيد،  كخرب اهللا تعاىل ورسوله، بصدقه اخلرب
زيد : أال ترى أن قول اإلنسان مثًال،  وإن خرج بعض أفراده ألمر خارج عنه،هو حيتملهما

 .)٢(»طع بصدقه ملشاهدته له قائماوإن كان السامع يق، حيتملهما، قائم
 أن األصل واوذكر،  تناول البالغيون يف حديثهم عن اجلملة اخلربية الغرض من اخلربوقد

ويسمى ،  أن يفيده حكما جديدا تتضمنه اجلملةإما؛ يف املخرب أن يقصد خبربه إفادة املخاطب
. )الزم الفائدة( يسمى هذا الغرضو، وإما أن يفيده أنه عامل باخلرب، )فائدة اخلرب( هذا الغرض

، كأن،  فيه اخلربقيلغري اإلفادة حبسب ما يقتضيه املقام الذي  وقد يقصد املخرب غرضا آخر
أو االسترحام أو غريها من األغراض ، تحسرأو إظهار الضعف وال، أو العتاب، يريد به الفخر

يهمه وصف بناء اجلملة ألن البالغي ال « ؛اليت تفهم من سياق الكالم وقرائن األحوال
وهي ، وعما ميكن أن تؤديه من معىن وجودها، وإمنا يهمه البحث يف سر تكوينها، وتركيبها

  .)٣(»… أو مؤكدةخالية، مستأنفة أومعطوفة ، معرفة أو منكّرة، ؤخرةمقدمة أو م
 ،ومنها ما يراعى فيه حال املخاطب، فيه حال املتكلم يراعىوهذه األغراض منها ما 

وا دفوج، فإن البالغيني نظروا إىل املخاطب )إفادة املخاطب(و هربذا كان الغرض من اخلوإ
وإما ، تضمنه اخلرب يكون خايل الذهن من احلكم الذي نإما أ؛ أنه ال خيلو من ثالث حاالت

وقسموا على ذلك  ،وإما أن يكون منكرا له،  عنهالًمترددا فيه ومتسائ، أن يكون متصورا له
                                                             

 . ٣/١٢م، ٢٠٠٣، ابن منظور، دار احلديث، القاهرة، لسان العرب )١(

: شرح عقود اجلمان يف علمي املعاين والبيان، ا جالل الدين السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر الشافعي، حققه )٢(
 . ٧١م، ص٢٠١١هاشم حممد هاشم، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، : حممد عثمان، راجعه وقدم له

 . ١٢م، ص٢٠٠٤مل الكتب احلديث، األردن، ، حفيظة أرسالن، عااجلملة اخلربية واجلملة الطلبية تركيبا وداللة )٣(
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 :أضرب ثالثة اخلرب إىل
 . من املؤكداتافيكون خالي، ويلقى إىل خايل الذهن، ايسمى ابتدائي: األول
فيستحسن توكيد اخلرب مبا يزيل ،  واملتسائلترددويلقى إىل امل، ايسمى طلبي: الثاين

 .تساؤله وتردده
حسب على ، وجوبا، فيؤكد مبؤكد أو أكثر، ويلقى إىل املنكر، ايسمى إنكاري: الثالث

 .)١(قوة إنكاره

                                                             

: محدي قابيل، قدم له وراجعه:  يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد السكاكي، حتقيقأليب، مفتاح العلوم:  ينظر)١(
 العالمة التفتازاين على خمتصروشروح التلخيص، . ١٦٣-١٥٦جمدي فتحي السيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ص

 وامشه كتاب اإليضاح للقزويين لمغزيل ومواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح ل،زويينتلخيص املفتاح للق
-١٩٢ /١ الدسوقي على شرح السعد، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، حاشيةو

٢٠٨ . 
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 :األسلوب الخبري الدالالت البالغية في بنية:  الثانيالمبحث

 : أساليب اخلرب االبتدائي يف كتاب اإلميانمن
وكانت تعبد أصناما ، ة ال تدين يف الغالب بدين مساوي إىل أمة أمي الرسول بعث
فيها موجه ألمة غري  واخلطاب ،وملا كانت األحاديث املدروسة تدعو لإلميان ،بغري قناعة

وهذا ،  ألن القوم أذهام خالية؛ذات دين جاءت األساليب يف اخلرب بصيغة اخلرب االبتدائي
 .األساليبهذا النوع من  ذيوعلكن الراصد يرصد ، ليس دائما

 ،)١()) للغرباءفطوىب، غريبا  بدأكما وسيعود، غريبا اإلسالم بدأ((:  ذلك قوله من
 ؛ لدرجة أم اموه بالسحر واجلنون، من قريشاوإنكار معارضة سالمواجه عليه الصالة وال

، ا عسريا وأمر،عبةمهمة ص وثين يف جمتمع وعبادة اهللا وحده كانت الدعوة للتوحيد ولذا
وهلذا جاء  ؛ وإعراضتنكيل من ه الرسول يعايشوا ما لق اهللا عليهم قد رضوان والصحابة

كذلك يف قوله ،  خاليا من املؤكداتااخلرب يف احلديث النبوي ابتدائي: )اوسيعود غريب( 
ألنه أمر غييب وال ؛ اولذلك جاء ابتدائي ؛ وهو أمر يف الغيب،احلديث هنا عن آخر الزمان

 .جمال إلنكاره من قبل الصحابة
 ، فقد)٢())وبغضهم آية النفاق،  اإلميانة األنصار آيحب((:  قوله ذلك أيضا ومن

 ملكانة تنبيها ؛ املؤكداتمن ا وخالي، هذا احلديث بأسلوب يتسم بالثقة واهلدوءأتى اخلرب يف
فقد جعل دليل ،  وحمبته عليه الصالة والسالم هلم،اهتمامه م و،األنصار عند رسول اهللا 

وكانوا خري عون له  فكيف ال وهم من ناصروه، عليهمرضوان اهللا  يف حبهم ىيتجلاإلميان 
 . الم بداية ظهور اإلسعلى نشر الدعوة يف

 منهم من كان وما ،ومعىن هذه األحاديث أن من عرف مرتبة األنصار«:  النووييقول
 سالمدين اإل  يف مهماتقيامهم و،والسعي يف إظهار وإيواء املسلمني، نصرة دين اإلسالم

                                                             

م، كتاب ٢٠١٠اهرة، صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، دار احلديث الق )١(
 . ٦٥ أن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بني املسجدين، صاإلميان، باب بيان

 . ٤٧ من اإلميان وعالماته، وبغضهم من عالمات النفاق، ص على أنَّ حب األنصار وعلي باب الدليل السابق، )٢(
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 . )١(»إياهم وحبه لنيب اوحبهم ، حق قيام
حيث قصر حمبة األنصار على املؤمنني  ، قائم على أسلوب القصر واملقابلةواحلديث
إذ ال يبغضهم سوى  ؛واجلملة الثانية قصر بغضهم على املنافقني،  سواهمونفاها عمن

أن شعورك  لتوضح )منافق، مؤمن، بغض، حب( :د املقابلة بني اجلملتنيووجو ،املنافقني
 . فمؤمن أو منافق،الداخلي جتاه األنصار سيحدد طريقك

رسول  يا((: لوا فقاقيس حينما قدموا على رسول اهللا ال عبد وفد حديثومن ذلك 
فال خنلص إليك إال يف شهر  ،وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، إنا هذا احلي من ربيعة ،اهللا

: أربع وأاكم عن ، بأربعآمركم: قال ،وراءناوندعو إليه من ،  بأمر نعمل بهمرنافَ ،احلرام
وإقام ،  وأن حممدا رسول اهللا،شهادة أن ال إله إال اهللا ):م فقالمث فسرها هل( اإلميان باهللا

،  والنِقِري، واحلَنتِم،وأاكم عن الدباِء، وأن تؤدوا مخس ما غنمتم، وإيتاء الزكاة، الصالة
ـُقَيِر  .)٣()) )٢(وامل

  فأخربهم النيب،  أن يعلمهم الدين وأحكامهالوفد طالبني من النيب  هؤالء جاء«
 لكون املخاطب ممن يصدق اخلرب وال ؛به ومبا ينهاهم عنه يف خرب خال من التأكيد يأمرهم مبا

 .)٤(» العلم بهيفبل هو راغب ، يتردد فيه أو يكذب
 منهن خلة فيه ومن كانت،  خالصامنافقا كان فيه كن من أربع((:  قولهومن ذلك 

،  وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، خاناؤمتن  إذا؛ا من النفاق حىت يدعهخلة فيه كانت

                                                             

 م،٢٠٠٣حيىي بن شرف النووي، دار املنار، القاهرة،  اإلمام حمي الدين أبو زكريا  صحيح مسلم بشرح النووي،)١(
 . ٢/٢٤٩، ١مج

وأما احلنتم فبحاء مهملة مفتوحة مث نون ساكنة مث تاء .  بضم الدال وباملد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه: الدباء)٢(
 القاف فبفتح املقري وأما. وأما النقري فبالنون املفتوحة والقاف. مثناه من فوق مفتوحة مث ميم الواحدة حنتمة

، ١مج بن شرف النووي، دار املنان، القاهرة، حيىيحميي الدين أيب زكريا ، صحيح مسلم بشرح النووي. والياء
١/١٥١ . 

 والسؤال عنه إليه وشرائع الدين والدعاء ، باب األمر باإلميان باهللا تعاىل ورسوله صحيح مسلم كتاب اإلميان )٣(
 . ٣٢ه، صوحفظه وتبليغه من مل يبلغ

 رعاية حال املخاطب يف أحاديث الصحيحني، الدكتور يوسف عبد اهللا العليوي، جامعة اإلمام حممد بن سعود )٤(
 . ٣٣١، ص١٤٣٤، اإلسالمية، الرياض
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 .)١())فجر وإذا خاصم
؛  من املؤكدات خاٍلخربيأسلوب ب صفات املنافق أتى احلديث  كان احلديث عنملا

لذا خال من أي ؛ احلديث وتوجيهاته سابق مبضمون هلم علم  يكنومل ،املتلقني الصحابةُ ألن
 ،ر والنواهي اليت تضمنها احلديثباألوام علم سابق هلم فلم يكن، التوكيدأداة من أدوات 

لتشويق السامع إىل تلك اخلصال ، واإليضاح بعد اإلام،  احلديث بأسلوب التوشيعوبدأ
 على تأصل تلك الصفات يف للداللة؛ جند أنه ساق تلك اخلصال يف قالب الشرطمث ، األربع

 .نهوتكرار حدوثها م، نفس املنافق
أتى هذا فقد ، )٢()) الشرك والكفر ترك الصالة الرجل وبنيبني(( : قولهومنه أيضا 

وكما هو ، يف شأن الصالة من التهاون  ووعيداحتذيرا، خالية من املؤكدات اخلرب بصيغة
عنوان إسالم العبد  وهو، كد أركان اإلسالم بعد الشهادتنيآن الصالة هي أعظم وأ معلوم

 املخاطب يشعر«:  وهوواهلدوءحيث بدأ حديثه بأسلوب خربي يتسم بالثقة  ،وداللة إميانه
، ا خربه سوق الواثق الذي ال يقابل إنكار الرسولولذلك ساق  ؛بأن اخلرب مما ال ينكر

ذلك أن املعىن واضح؛ الشكيقبل ال  وراسخا عماد الدين ،  ألمهية الصالةا تعظيموأ
لظهور حبيث ال  إشارة إىل أن اخلرب من ا؛ولذلك مل يؤكد خربه بأي مؤكد؛ تاركهتاركها 

 .)٣(»يتأتى ملنكر أن ينكره فيحتاج إىل توكيد
 إىل يثكان رجل ينقل احلد:  قالثعن مهام بن احلار، عن إبراهيم،  منصورعنو
فجاء : قال ،هذا ممن ينقل احلديث إىل األمري: فقال القوم ، يف املسجدافكنا جلوس ،األمري

 .)٤())قَتات يدخل اجلنة ال((: يقول مسعت رسول اهللا : حذيفة: قال ،حىت جلس إلينا
:  العلماءلوقا ،) وهو بفتح القاف وتشديد التاء املثناة من فوقالنمام(:  هوالقتات

                                                             

 . ٤٤، صباب بيان خصال املنافق صحيح مسلم كتاب اإلميان، )١(

 . ٤٨ إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، ص، باب بيان السابق)٢(

، ناصر الراضي زهري، دار البصائر، القاهرة، بالغة الرسول يف تقومي أخطاء الناس وإصالح اتمع:  انظر)٣(
 . ٢٥٦م، ص٢٠٠٨

 . ٥٣ غلظ حترمي النميمة، صباب بيان صحيح مسلم كتاب اإلميان، )٤(
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 . )١( إىل بعض على جهة اإلفساد بينهمضهمكالم الناس بع  نقللنميمةا
كانت  ملاو ؛)٢(سنهيزوره وحي: وهو يقت احلديث، منام:  رجل قتات: أساس البالغةيفو

وسبب لعدم دخول اجلنة ، وهي نقص يف اإلميان وقدح يف كماله، النميمة من كبائر الذنوب
 خيفى على وال،  من املؤكداتمنفي خاٍل  بأسلوب خربيمنهاأتى التحذير ، وعذاب القرب

 :بأسلوب النفي وقد بدأ، وشتات بني أفراد اتمع املسلم أحد ما تسببه النميمة من تفرقة
ملعرفة ، من األساليب اليت تحدث لدى السامع استشرافًا وتنشيطا للذهنوهي  )يدخل ال(

لداللة ل، أتت بصيغة املبالغة )اتقت(: ويف قوله، دخوله اجلنة  من هو الذي نفى رسول اهللا
 .على كثرة حدوث ذلك األمر وتكراره

 : الطليب اخلربالنوع الثاين من أنواع اخلرب يف كتاب اإلميان
وإذا ألقاها إىل طالب هلا «: الطليب يف مفتاح العلوم يف تعليقه على اخلرب  السكاكييقول

 املنفذ ويةفهو منه بني لينقذه عن ورطة احلرية استحسن تق، دون االستناد متحري طرفاها عنده
 .)٣(» زيدا عارف أو إنّ،لزيد عارف:  كنحو)إنَّ(أو ، الالم يف اجلملة بإدخال
 يف: قال أيب أين(( ،رسول اهللا يا:  أنس أن رجال قالنع بن سلمة عن ثابت محاد عنو

 .)٤())النار يف  أيب وأباكإن:  فقالدعاه ا قَفَّفلما: قال ،النار
 مع أنه عليه الصالة والسالم حينما أجاب )إنَّ(ـب مؤكدا أتى  يف هذا احلديثرباخلإن 

األصل أن يقول فإن ،كذلك حذف املبتدأ،  من املؤكداتاعن سؤال الرجل كان خالي :
 إن أيب وأباك يف النار هو من حسن« :يقول النووي يف شرحه هلذا احلديث ،)أبوك يف النار(

 الصحايب مؤانسةلغرض تسلية و د اخلرب هناكّأُ ف،)٥(»العشرة للتسلية باالشتراك يف املصيبة

                                                             

 . ٢٨٥، ٢٨٦/ ٢، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )١(

 مرمي نعيم والدكتور شوقي املعري، مكتبة : الدكتوروقدمهد عمر الزخمشري، حققه  أساس البالغة، جار اهللا حممو)٢(
 . ٦١٤لبنان ناشرون، ص

 . ١٦٠ مفتاح العلوم، ص)٣(

 صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار، وال تناله شفاعة، وال تنفعه قرابة )٤(
 . ٨٩املقربني، ص

 . ٤٤٣/ ٣، ٢مجرح النووي،  صحيح مسلم بش)٥(
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  العطفواستخدم أداة،  يف النار هو من مات على الشركعوبيان أن مجي،  اهللا عليهرضوان
 .هو نار جهنموراكهما مجيعا يف نفس املصري تش النار اليف )أيب وأباك( :يف )الواو(

 يدخل اجلنة من كان يف ال((:  قالعن النيب ،  بن مسعوداهللا عبد علقمة عن عنو
، ونعله حسنة، إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا: قال رجل، قلبه مثقال ذرة من كرب

 . )١())وغَمطُ الناِس، الِْكبر بطَر الْحق، ب اجلمالإن اهللا مجيل حي: قال
أساليب التوكيد  مث جاءت«، سيق احلديث يف أسلوب خربي ابتدائي منفي يف البداية

 وحتديد املفاهيم ، خطأ التصورصحيح وتثري االهتمام لت، وتلفت االنتباه، النفسلتهيئ
،  اهللا مجيل حيب اجلمالإنَّ((: ل الرسول يقو،  كما جاء يف الرد على السائل،وتعريفها

 لدفع شك ؛مع امسية اجلملة )إنَّ(ـب أكد اجلملة فقد، ))وغمط الناس، الكرب بطر احلق
 الرجل إنَّ(:  حيث قال،أسلوبه يتساوق مع وإجابته بأسلوب، السامع وتردده يف فهم املعىن

 ) اهللا مجيلإنَّ(: درجة التأكيد بنفس  فرد عليه )حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة
الكرب  وبين له أن، تصحيحا لتصوره اخلاطئ بأن حمبة الثوب احلسن والنعل احلسنة من الكرب

 إىل أحوال النفوس وصفات جع نفسي يرمربل هو أ، مل واختاذ الزينة من الثيابجبالت ليس
، وبيان لشدة عقابه، كربحتديد بليغ ودقيق ملفهوم ال« والغرض من هذا اخلرب ،)٢(»القلوب

 ملا يؤدي إليه الكرب من بطر بوفيه عقا، حبرمانه من اجلنة حيرم صاحبه من كل خري وأنه
األمر الذي حيدث التصدع يف ، ربهلذا املتك الناس  مما يستجلب كراهية،احلق وغمط الناس

 .)٣(»وحدة اتمع املسلم
 فذكر أحاديث ن رسول اهللا  أبو هريرة عناما حدثهذا :  قاله مهام بن منبعنو

 ،فَيتمنى ،تمن :له يقال أن ،اجلنة من دكمأح مقعد أدىن إن((: وقال رسول اهللا : منها
 .)٤())معه هومثل متنيت ما لك فإن :له فيقول .نعم :فيقول ؟متنيت هل :له فيقول ،ويتمنى
 أن احلكم يتعلق بالغيب يف صةوخا، )إنَّ(ـب ا مؤكداطلبي أتىاخلرب يف هذا احلديث و

                                                             

 . ٥٠ صحيح مسلم كتاب اإلميان باب حترمي الكرب وبيانه، ص)١(

 . ١٥٨ بالغة الرسول يف تقومي أخطاء الناس واتمع، ص)٢(

 . ١٩٥ السابق، ص)٣(

 . ٧٩ صحيح مسلم كتاب اإلميان باب معرفة طريق الرؤية، ص)٤(



 األسالیب الخبریة: الفصل األول
١٨ 

، هم تكرميا هلم على طاعتهم لرمتتحقق أماني حيث، ويتعلق بأهل اجلنة، اآلخرة أو القيامة
ولكن ، حتقيق األمنية اليت متناها صاحبها يتوقف األمر عند وال، وعمل الصاحلات يف الدنيا

 :من هذا احلديث غرض الإذن.  مضاعفةمنيةأي تتحقق األ، تتحقق األمنية ومثلها معها
 ؛ويتزودوا بالطيبات الصاحلات، حث أهل الدنيا على أن يسارعوا ليكونوا من أهل اجلنة«

 .)١(»فتتحقق أمنيام مضاعفة، ليكونوا من أهل اجلنة
 مرات يف احلديث لإلحياء بتحقق أمنيات هذا الفريق من أهل سوتكرار مادة التمين مخ«

، وحذف الفاعل من اجلمل الثالث. داللة على التكثريللتمىن  وتكرار الفعل فيتمىن وي،اجلنة
حىت ال يكون لفظ اجلاللة يف مواجهة مع هذا النموذج األدىن ، لإلحياء بالتأدب مع اهللا

وحيقق ، ويضاعف اهللا الثواب، ه الصاحلنيئوإمنا اهللا يعم بكرمه كل أوليا، لةمنـز
 .)٢(»الرجاء
والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حىت حيب ((: ل قاعن النيب ؛ عن أنس، ادة قتعنو
 .)٣())ما حيب لنفسه ) ألخيهقال أو( جلاره

وقد  ،)والذي نفسي بيده(: قوله حيث أكد بالقسم ب،اخلرب بأسلوب طليب  هذاأتى
 إشارة واضحة من النيب  وفيها« :تكرر هذا األسلوب يف أحاديثه عليه الصالة والسالم

فإن نفسه اليت بني جنبيه بيدي اهللا تعاىل، ا ال ميلك من أمره شيئًنهفإ، اإىل أنه وإن كان نبي ،
عن  فما هو إال رسول مبلغ، وبشريته  واعتراف بعبوديته،وفيها تسليم مطلق إلرادة اهللا

 . )٤(»ربه
ما يستحق  كان عليه الصالة والسالم يؤكد به، والقسم من املؤكدات اللفظية القوية«

وكانت ألفاظه يف البيان الكرمي متفاوتة القوة مع تفاوت املثريات ، عايناملقام تأكيده من امل

                                                             

 . ٨٥م، ص٢٠١١مد القاعود، دار النشر الدويل، الرياض،  مدخل إىل البالغة النبوية، الدكتور حلمي حم)١(

 . ٢٧٢/ ٢٠ كنوز رياض الصاحلني، )٢(

 صحيح مسلم كتاب اإلميان باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من )٣(
 . ٤٠اخلري، ص

، ٤-٣، ع٢٦مجالدين، جملة جامعة دمشق،  بالغة القسم يف احلديث النبوي الشريف، الدكتورة أميمة بدر )٤(
 . ٥٦، ص٢٠١٠
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 والذي(: وأخرى ،)واهللا مياو( وثانية ،)واهللا( فيقول عليه الصالة والسالم مرة، والدوافع
والذي نفس (وأ ،)حممد بيده والذي نفسي(: ومرة ،)مقلب القلوبيا (: وتارة ،)نفسي بيده

 ،يف درجة القوة بني هذه الصيغ الفرق ن الصحابة يدركونوكا ،.… ) القاسم بيدهأيب
 نفس أيب والذيال : قال يف اليمني  إذا اجتهد  رسول اهللاانك:  أبو سعيد يقول

لترسيخ ؛  الشاك وأكد بالقسمةلمنـزأنزل خايل الذهن يف هذا اخلرب  وقد، )١(»بيده القاسم
 أنه نيوقنو عندما، الود بينهم احملبة وينتشرحىت تسود ، وتثبيته يف وجدان األمة مبدأ اإليثار

نبه وشدد  وقد، إذا كان جارهم سيما الو، من املسلمني لن يتحقق إميام إال مبحبة إخوام
مازال جربيل يوصيين باجلار (( :حديثك،  حقوق اجلارعلى يف أحاديث عدة الرسول 

على ترسيخ روح  لترغيبوالغرض من هذا احلديث احلث وا ،)٢())حىت ظننت أنه سيورثه
 .واهللا أعلم. احملبة واإلخاء بني أبناء اتمع اإلسالمي

 :اخلرب اإلنكاري يف كتاب اإلميان أساليب
 كان منكرا وجب وإن«:  للخرب وحيتاج ألكثر من مؤكد موجه ملخاطب منكٍروهو

يادة يف حىت يزيد يف التأكيد حبسب الز، بقدره قوةً وضعفا: أي؛ تأكيده حبسب اإلنكار
 .)٣(»اإلنكار

املسيح  الناسبني ظهراين   يوما رسول اهللا ذكر:  بن عمراهللا عبدقال :  نافع قالعن
 ،الْيمنى عيِن أَعور الدجال املسيح إن أال ،ِبأَعور ليس وتعاىل تبارك اهللا إن((: فقال، الدجال

  .)٤())طَاِفيةٌ ِعنبةٌ عينه كأن
ومع ، أصحابه عن صفات املسيح الدجال  عليه الصالة والسالمفي هذا احلديث خيربف

ال أن رسول اهللا إ،  وعن مقارنته بشيء من خملوقاته،هة عن النقصمنـزأن الذات اإلهلية 
تشتد  ألن الفتنة؛ وأكدها عليه الصالة والسالم بل ،قارنةعليه الصالة والسالم أتى بتلك امل

                                                             

  .٩٢، صه١٤٠٤، بريوت الرملة، أقرإ عز الدين، دار ل احلديث النبوي من الوجهة البالغية، الدكتور كما)١(

 . ٨٣٣ص.  صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب باب الوصية باجلار واإلحسان إليه)٢(

م، ٢٠١١املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، ، جالل الدين السيوطيعاين والبيان، شرح عقود اجلمان يف علمي امل )٣(
 . ٧٥ص

 . ٧٤ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب ذكر املسيح ابن مرمي واملسيح الدجال، ص)٤(
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تجر املؤمن إىل التصديق مبا ف،  اخلوارق املذهالتباملسيح الدجال وما يقع على يديه من
ن إ(( :يقول النووي يف شرحه للحديث، واختار صفة العني ألنه أمر ظاهر حمسوس ،يقول

وأن الدجال خملوق من خلق اهللا ، صوعن مجيع النقائ، ه عن مسات احلدثمنـزاهللا تعاىل 
لناس لئال يغتر بالدجال من يرى فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه ا، تعاىل ناقص الصورة

وأنزل خايل الذهن مقام ، )إنَّ(ـ با سيق اخلرب مؤكدهلذا ؛)١())ما معه من الفتنة وختييالته
واهللا تعاىل ، حتذيرا له وتنبيها من االغترار به وتصديقه و،على املؤمن فتنة املسيح لشدة، املنكر
 .أعلم

 اهللا جيمع((: قال رسول اهللا : قاال مالك عن ربعي عن حذيفة  أيب هريرة وأيبعنو
 ،أبانا يا :فيقولون ،آدم فيأتون ،اجلنة هلم تزلَف حىت ،املؤمنون فيقوم ،الناس وتعاىل تبارك

 بصاحب لست ،آدم أبيكم خطيئة الإ ،اجلنة من أخرجكم وهل :فيقول ،اجلنة لنا استفتح
 إمنا ،ذلك بصاحب لست :راهيمإب فيقول :قال ،اهللا خليل إبراهيم ابين إىل اذهبوا ،ذلك
 فيأتون ،تكليما اهللا كلمه الذي ، موسى إىل اعمدوا ،وراء ،وراء من الخلي كنت
 فيقول ،وروحه اهللا كلمة ،عيسى إىل اذهبوا ،ذلك بصاحب لست :فيقول ، موسى
 األمانة وترسل ،له فيؤذن فيقوم ، حممدا نفيأتو ،ذلك احببص لست : عيسى

 أنت بأيب :قلت :قال ،ربقكال أولكم فيمر ،الومشا ميينا الصراط جنبتِي فتقومان ،والرحم
 كمر مث ،عني طرفة يف ويرجع مير كيف الربق إىل تروا أمل :قال ؟قالرب كمر شيء أي ،وأمي
 :يقول ؟الصراط على قائم ونبيكم ،أعماهلم م جتري الرجال وشد الطري كمر مث ،الريح
 ،زحفا الإ السري يستطيع فال ،الرجل جييء حىت ،العباد الأعم تعجز حىت ،سلم ،سلم رب
 ،ناٍج فَمخدوش ،به أمرت من بأخذ مأمورة معلقة ِليبكَلَا الصراط حافيت ويف :قال

وسكْدم٢())خريفا لسبعون جهنم قعر إن ،بيده هريرة أيب نفس والذي ،النار يف و(.  
يا (:  قولهويف، حوال يوم القيامةمشاهد وأ  بعضيوضح الرسول  يف هذا احلديث
والبدء ، )استفتح(  وهو على حقيقته،بدأت اجلملة بالنداء مث األمر )أبانا استفتح لنا اجلنة

 : باالستفهام التعجيبمث يأيت الرد من سيدنا آدم  ،ألنه أبو البشرية؛  لهتشريف )آدم(بـ
                                                             

 . ٣٧٨/ ٢، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )١(

  .٨٧زلة، صـ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب أدىن أهل اجلنة من)٢(
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يف تطلبون مين اآلن فك! فأنا سبب خروجكم من اجلنة ،)؟…وهل أخرجكم من اجلنة(
يبدأ فيها  )كالربق أولكم فيمر ،الومشا ناميي الصراط جنبيت فتقومان(: ويف قوله. استفتاحها

،  عن املشاهد اليت تحدث حني مرور العباد على الصراط املستقيميثرسول اهللا باحلد
وعة األقل مث ام، إليضاح سرعة مرور الزمرة األوىل من العباد كالربق؛ واستخدم التشبيه

 الصالة عليه–ويف احلديث عن مشاهد يوم القيامة يكثر ، الطريكسرعة كالريح مث األقل 
لتقريب تلك الصور يف أذهان املسلمني ؛  من األلوان البيانية من التشبيه والكناية-والسالم

 حني مرور العباد على - الصالة والسالمعليه–مث يصف دوره ، وجعلها أكثر رسوخا
 على الصراط قائم يدعو اهللا  لداللة على ثبوتهلوأتى باسم الفاعل  ،)قائم( أنهالصراط ب
ولقد حذف حرف النداء ، دعاء ومناجاة هللا )رب سلم سلم(: ويف قوله،  ينجي أمتهبأن

 ملا يف حذفها من تقرب وخضوع هللا لككذ، ألن املوقف عظيم يتطلب احلذف ؛من رب
، وموجزة يف نفس الوقت مؤكدية مؤكدة بأكثر من  جبملة خربمث خيتتم حديثه ، تعاىل

 أيب هريرة  والذي نفسقسمابتداء بال، املنكر للخربمنـزلة حيث أنزل السامع وهم الصحابة 
قد تأيت لغرض  والقسم يف أحاديث الرسول ،  لسبعون:الالم يف قوله حرف التوكيد إنَّ

 . التشويق ولفت االنتباه ألمهية احلديث الذي يليه
هنا هو  فإن الغرض البالغي اخلرب املؤكد يف هذا احلديث عن النار وصفتها ملا كانو

يف كتاب  تتناول أحوال يوم القيامة ويف أغلب األحاديث اليت، التحذير والتهويل من النار
 العمل إذا علىللترغيب واحلث  ؛واحد أو عدة مؤكدات ما مبؤكدإاإلميان تكون مؤكدة 

وترهيبا إذا كان سياق احلديث عن جهنم  اوحتذير، جلنة ونعيمهاكان احلديث يف سياق ا
 . وصفة عذاا كما يف هذا احلديث

 الغالب يف وهو ،)إنّ(ـيف األحاديث النبوية التوكيد ب  أساليب التوكيد وروداوأشهر
النبوية بني   ذكر الدكتور غالب الشاويش يف كتابه البالغةوقد، ا عمومجل أحاديثه 

وقد نص ، استعماال يف احلديث النبوي من أكثر األدوات« :)إنَّ( أنَّ احلرف والتطبيقالنظرية 
 كما ذكر ابن األنباري، علماء اللغة على أن هذا احلرف يف أصل الوضع يدل على التأكيد
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 .)١(»مبعىن حققت أا
 اأن معاذً: رمبا قال وكيع عن ابن عباس:  ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكرعنو

 إىل شهادة أن ال فادعهم.  تأيت قوما من أهل الكتابإنك((: قال. بعثين رسول اهللا : قال
فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس .  هم أطاعوا لذلكفإن. إله إال اهللا وأين رسول اهللا
 أن اهللا افترض عليهم صدقة فأعلمهم.  هم أطاعوا لذلكفإن. صلوات يف كل يوم وليلة

 واتق. م وكَراِئم أمواهلفإياك. لذلك هم أطاعوا فإن. هم فترد يف فقرائهمتؤخذ من أغنيائ
 .)٢())جاب فإنه ليس بينها وبني اهللا ح؛دعوة املظلوم

 من املخاطبني ليسوامبا أن و،  اإلسالميينلنشر الد إل اليمنمعاذًا   الرسول بعث
 حبرف التوكيد ديث مجل احلأكد الرسول  بل هم من أهل الكتاب ،صحابة رسول اهللا

، )…أنَّ اهللا افترض عليهم صدقة،  مخس صلواتهمأنَّ اهللا افترض علي(:  قولهيف. )أنَّ(
لكون ، وفرض الصالة والزكاة، والرسالة احملمدية،  اإلخبار بتوحيد األلوهيةكيدفتأ«

 .)٣(»املخاطبني من أهل الكفر الذي يتوقع منهم التكذيب واإلنكار
- عمل أهل اجلنة يعمل الرجل لإن((: قوله …دثنا يعقوبح قتيبة بن سعيد عنو

 يبدو للناس فيما- النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل.  من أهل الناروهو - يبدو للناس فيما
 . )٤())وهو من أهل اجلنة -

 لقصة الصحايب الذي شهد له الصحابة باجلنة حلسن طويلة يف رواية يثأتى هذا احلد
 سيفه وضرب به استلف، الغزوات فلم يتحمل األمل حدىإ  أصيب يفلكنه، يف اجلهاد هئبال

 اليوم أحد كما مناما أجزأ : فقالوا. بسيفه  إال اتبعها بضراةًال يدع هلم شاذَّ: (قوهلم. نفسه
. )٥()…ا أنا صاحبه أبد: فقال رجل،)نه من أهل النارإأما (: فقال رسول اهللا. أجزأ فالن

                                                             

م، ٢٠٠٩ البالغة النبوية بني النظرية والتطبيق، الدكتور غالب حممد حممود الشاويش، مكتبة الرشد، الرياض، )١(
 . ٩١ص

 . ٣٣ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدعوة إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، ص)٢(

 . ٣٥ رعاية حال املخاطب يف أحاديث الصحيحني، ص)٣(

 . ٥٥ميان، باب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، ص صحيح مسلم كتاب اإل)٤(

 . ٥٥املرجع السابق، ص )٥(
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  بأسلوب إنكاري مؤكٍد)…إنَّ الرجل ليعمل( : اخلربية يف قوله مجلتهفقد ساق الرسول 
قد  فهم، املنكر ن املخاطب وهم الصحابة كانوا يف وضع الشاكأل كوذل؛  والالم)إنَّ(ـب

منا أحد اليوم كما  زأما أج(: يف قوهلم بأنفسهم حسن صنيع الرجل يف الغزوات شهدوا
: بل وأكد هلم بأسلوب خربي طليب، و هلم خالف ما يبد فذكر هلم الرسول ،) فالنزأأج
أن يكون ذلك شاكني  أو رمبا ،زالوا متعجبني ماالصحابة   فكأن،)أما أنه من أهل النار(

، لذا تطوع أحد من الصحابة مبالزمته؛  منهم وهو ال يعمل صنيعه أحد،الرجل من أهل النار
فعاد (… فلم يتحمل ذلكا شديدا جرح جرحبعدماجل الر انتحار ذلك فلما حصلت واقعة

الرجل الذي :  قال)؟وما ذاك(: قال. أشهد أنك رسول اهللا:  وقالالرجل إىل رسول اهللا 
 .)١()ذكرت آنفًا من أهل النار

إنَّ الرجل (: بأكثر من مؤكد يف قوله امؤكد أتى التوجيه النبوي للصحابة عندها
 الرجل حصال بأعينهم قد رأوا فهم، حتذيرا هلم من االغترار بظاهر األعمال )…ليعمل

يقول النووي يف شرحه هلذا . ومل خيطر ببال أحدهم أنه من أهل النار، وطيب أعماله
وال يركن ،  يتكل عليهاالّوأنه ينبغي للعبد أ، ففيه حتذير من االغترار باألعمال«: احلديث

 يقنطه الّط ولغريه أن يقالّأ وكذا ينبغي للعاصي. خمافة من انقالب احلال للقدر السابق إليها
داللة على استمراره ل أتى بالفعل بصيغة املضارع ل)ليعمل(:  قولهويف. )٢(»من رمحه اهللا تعاىل

 مث خيتم له بعمل سيئ يكون فيه من أهل ،على فعل األعمال اليت تدخل اجلنة حىت حني وفاته
ملخاطب وتنبيهه إىل  مجلة معترضة وهي تفيد شد ذهن ا)فيما يبدو للناس(: ويف قوله. النار

 حتذيراو،  اجلمل ليوضح خطورة ذلكبنيوقد أتى باملقابلة . قد يكون قد أخطأ فيها مسألة
 .به أعماله ستختم فاملهم ما،  يغتر بأعماله الصاحلة يف الدنياالَّلإلنسان بأ

 وال ذهبا نغنم فلم .علينا اهللا ففتح .خيرب إىل  النيب مع خرجنا((:  أيب هريرة قالعنو
 وهبه ،له عبد  اهللا رسول ومع .الوادي ىلإ انطلقنا مث .والثياب والطعام املتاع غنمنا .ورقا

 رسول عبد قام ،الوادي نزلنا فلما .الضبيب بين من زيد بن رفاعة يدعى جذام من رجل له
 قال ،اهللا رسول يا الشهادة له هنيئا :فقلنا .حتفه فيه فكان بسهم فرمي .رحله حيل  اهللا

                                                             

 . ٥٥، صصحيح مسلم كتاب اإلميان، باب حترمي قتل اإلنسان لنفسه )١(

 . ٢٩٦/ ٢، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٢(
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 الغنائم من ذهاأخ ،نارا عليه لتلتهب الشملَةَ إن بيده حممد نفس والذي .الك : اهللا ولرس
 يا :فقال .ِشراكَيِن أَو ٍكِبِشرا رجل فجاء .الناس ففزع :قال ،املقاسم تصبها مل خيرب يوم

 .)١())ناٍر نِم ِشراكَاِن أَو ناٍر ِمن ِشراك:  اهللا رسول فقال .خيرب يوم أصبت ،اهللا رسول
أموال الزكاة وبيت (  عن حرمة املال العامحتدث رسول اهللا   هذا احلديث النبوييف

: ففي قوله ،  ال يذكراالشيء املغلول يسري وشدد على عقوبتها ولو كان ،)مال املسلمني
واية إىل بداية الر ولو رجعنا. )…الشملة لتلتهب عليه نارا إنَّ كال والذي نفس حممد بيده(

يف ر ومل يد،  من أهل اجلنة أنهولقي حتفه توقع الصحابة ذلك اخلادم أو العبد حينما أصيب
اخلدهم أن ذنبا،  أدى به إىل النارا صغري أتى اخلرب لذا، ولو كانت مشلة من غنيمة ال يؤبه 

يف الالم +  إنَّ+  والذي نفس حممد بيده( أكد بثالثة مؤكدات املنكر حيثمنـزلة ونزل 
ئًا  ولو كان شي،وأنه يؤدي بصاحبه إىل النار،  على شدة حرمة املال العامالًدلي )قوله لتلتهب

 .واهللا تعاىل أعلم، يذكر يسري ال
 والذي((: قال رسول اهللا :  ابن شهاب عن ابن املسيب أنه مسع أبا هريرة يقولعن

وِشكَناخلرتيرويقتل،  الصليبفيكسر. مقسطا حكما  أن يرتل فيكم ابن مرمينفسي بيده لَي  ،
 . )٢()) يقبله أحدال حىت  املالويفيض،  اجلزيةويضع

 واملالحظ أنه ، آخر الزمانتقع أمور غيبية عن  سوليف هذا احلديث النبوي خيربنا الر
غيبية تكثر اعندما تكون األخبار اليت يرويها الرسول عليه الصالة والسالم ألصحابه أمور 

وهي من الغيبيات ،  عن حوادث ستكون يف املستقبلوقد أخرب النيب « ،فيها املؤكدات
اليت أطلعه اهللا عليها وقد يدخل الشك ا يف النفس لعدم وجود الدالئل واألمارات املبشرة 

ـَّله فإنه ا وعدم الشك يف أقوومع صدق النيب ،  إليهاواملقربةا  منـزلة ل املخاطب زين
، وذلك لتأكيد هذه األخبار للشاك واملصدق؛ عامله معاملتهوي، الشاك فيخاطبه خبطابه

يف هذا احلديث و ،)٣(»…وليضعها كل إنسان أمام عينيه موضع املسلم به ازوم حبدوثه
ولقد ،  وهو نزول عيسى ،خيربنا عليه الصالة والسالم عن أمر سيحدث آخر الزمان

                                                             

  .٥٦، صاملؤمنون ال يدخل اجلنة إال وأنهباب حترمي الغلول، صحيح مسلم كتاب اإلميان،  )١(

 . ٦٧، ص صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب نزول عيسى بن مرمي حاكما بشريعة نبينا حممد )٢(

 . ٢٣ بالغة القسم يف احلديث النبوي الشريف، ص)٣(
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  اليهود زعمليبطل؛ )إن،  ليوشكن يف قولهالمال، نفسي بيده والذي( من مؤكد كثرسيق بأ
 يف زعمهم  اليهود الرد علىياء عيسى دون غريه من األنبول يف نزواحلكمة«، بأم قتلوه
إذ ، أو نزوله لدنو أجله ليدفن يف األرض، فبني اهللا تعاىل كذم وأنه الذي يقتلهم، أم قتلوه

كناية عن  )يكسر الصليب(:  قولهويف. )١(»التراب أن ميوت يف غريها ليس ملخلوق من
 )يفيض املال(: ويف قوله،  دين الفطرة دين اإلسالم وانتشارانتهاء النصرانية اليت تزعم التثليث

 . واشتق من الفيضان الفعل يفيض،شبه كثرة املال بفيضان املاءحيث ، استعارة تبعية

                                                             

، ٣ فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، لإلمام أمحد بن حجر العسقالين، مكتبة دار السالم، دار الفيحاء، ط)١(
 . ٦٠٢، كتاب أحاديث األنبياء، ص٦م، ج٢٠٠٠الرياض دمشق، 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 الثاني الفصل
 اإلنشائية األساليب

 .ويشتمل على املباحث التالية
 .راألم:  األولاملبحث
 .يالنه: الثاين املبحث

 .التمين: الثالث املبـحث
 .اماالستفه: الرابع املبحث

 .داءالن: اخلامس املبحـث



 األسالیب اإلنشائیة: الفصل الثاني
 

٢٧ 

 :راألم:  األولالمبحث

 : األمر
 .)١( من األعلى لألدىنيقالأو كما . طلب حصول شيء على طريق االستعالء

 : أسلوب األمر على أربع صيغويأيت
 .)٢(﴾Û Ú Ù Ø﴿: ه تعاىلكقول: فعل األمر-١

بادروا ((:  الصالة والسالم قالعليه رسول اهللا أنَّ؛ العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن
أو ميسي مؤمنا . مؤمنا وميسي كافرا يصبح الرجل. باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم

 .)٣())يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويصبح كافرا
 .)٤(﴾( * + , -﴿:  األمر كقوله تعاىلفعل املضارع املقترن بالم -٢

عن أيب هريرة عن  رمحنال عبد ذلك يف كتاب اإلميان عن أيب سلمة بن ومثال
 ومن.  كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمتمن((:  قالرسول اهللا 

رم  كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكمنو. جاره كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم
 .)٥())ضيفه

 )بله(كفف وا مبعىن )مه(،  مبعىن أمهله)رويده(، اسكت األمر حنو صه مبعىن اسم فعل -٣
 . مبعىن الزم)عليك(و، مبعىن دع

m l k j i h g f ﴿: كقوله تعاىل:  النائب عن فعل األمراملصدر -٤

o n﴾)٦(. 

                                                             

 . ٢٠٩، مكتبة اآلداب، القاهرة، صتوفيق الفيل. بالغة التراكيب دراسة يف علم املعاين، تأليف د:  انظر)١(

 . ٣٧:  هود)٢(

 . ٥٧ صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب احلث على املبادرة قبل تظاهر الفنت، ص)٣(

 . ٣:  قريش)٤(

ان، باب احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال عن اخلري، وكون ذلك كله  صحيح مسلم كتاب اإلمي)٥(
 . ٤٠إلميان، صمن ا

 . ٣٦:  النساء)٦(
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ألن داللته  ؛دون حاجة إىل شيء،  تفيد إجياد الطلب على وجه اللزومر األموصيغة
 .)١(أصلية

قال ((: قال؛  هريرةأيب عن عن أيب زرعة:  ورود األمر يف صيغته احلقيقيةمواضع من
 فقال ،ركبتيه عند فجلس رجل فجاء :قال ،يسألوه أن فهابوا :قال ،سلوين: رسول اهللا 

 وتصوم ،الزكاة وتؤيت ،الصالة وتقيم ،شيئا باهللا تشرك ال :قال ؟اإلسالم ما ،اهللا رسول يا
ألنه من األعلى ؛ جاء يف صيغة األمر احلقيقي )سلوين(: أسلوب األمر يف. )٢())نرمضا

 أمور عن من الصحابة سؤاله حيث يطلب الرسول ، لألدىن على سبيل اإللزام واالستجابة
 .الدين

تفهم من   معان أخر جمازيةإىلأو احلقيقي  عن معناها األصلي األمر  خترج صيغوقد
، التحقريو، اإلكرامو، اإلباحةو، اإلعجازو، التسوية«: منها. وقرائن األحوال، سياق الكالم

، االمتنانو، التخيريو، التمينو، االلتماسو، الدعاءو، التسخريو، التهديدو، النصح واإلرشادو
اليت خيرج  لصيغا حنصرأن  وال نستطيع…التحذير والوعيدو، اخلربو، الندبو، التعجبو

 .)٣(»…الطبع السليم لكن يرشد إليها ، حتددها املقاماتواليت ،إليها األمر
 :صحيح مسلم  املعاين البالغية لصيغة األمر يف كتاب اإلميان منمن
 :الدعاء -١

ويكون الطلب على سبيل ، املأمور فيه أعلى من اآلمر يف كل مقام يكون وذلك«
¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: كقوله تعاىل، )٤(»ضوعواخل، التضرع

Ç﴾)٥(. 

                                                             

 . ٢٠٩ بالغة التراكيب دراسة يف علم املعاين، توفيق الفيل ص)١(

، وبيان قدر اهللا  اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات باب بيان صحيح مسلم كتاب اإلميان، )٢(
 . ٢٩ص القول يف حقه إغالظالدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر و

 . ٢١١-٢١٠ بالغة التراكيب، توفيق الفيل، ص)٣(

 . ٦١م، ص١٩٨١ حماضرات يف علم املعاين، الدكتور حممود شيخون، القاهرة، )٤(

 . ٤١:  إبراهيم)٥(
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̄ ° ±﴿:  تعاىلولهوكق  ® ¬ « ª © ¨ §﴾)١(. 
وسر التعبري بأسلوب األمر يف مقام الدعاء يف اآليات الكرمية هو إظهار كمال «

حىت كأا أمور مطلوبة من اهللا ،  وبيان شدة الرغبة يف حتقيق تلك األفعال،اخلضوع هللا 
 .)٢(»جال وعال
 يف لك هل ،اهللا رسول يا((:  فقال جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النيب عن

 ذخر للذي  النيب ذلك فأىب ،اجلاهلية يف لدوس كان حصن :قال ؟ومنعة حصني حصن
 رجل معه وهاجر ،عمرو بن الطفيل إليه هاجر ،املدينة إىل  النيب هاجر فلما ،لألنصار اهللا
 فَشخبت ،راِجمهب ا فقطع له )٤(مشاقص فأخذ فجزع فمرض ،املدينة )٣(فَاجتووا ،قومه من
 فقال ،يديه مغطيا ورآه ،حسنة وهيئته ،فرآه منامه ويف عمر بن الطفيل فرآه ،مات حىت يداه

 ؟يديك مغطيا أراك يل ما :فقال ، نبيه إىل جريت يل غفر :فقال ؟ربك بك صنع ما :له
 رسول فقال ، اهللا رسول على الطفيل فقصها ،أفسدت ما منك نصلح لن :يل قيل :قال
 .)٥())فاغفر ،وِليديِه اللهم : اهللا

يوسف  أورد الدكتور دفق، سياق احلديث أغراض بالغية حيددها وقد يكون للدعاء
، هذا احلديث يف مبحث الدعاء )رعاية حال املخاطب يف الصحيحني( العليوي يف كتابه

للمخاطب وتألفًا له ولعل من التعريض بالدعاء لغري املخاطب تأنيسا «:  بقولههوعلق علي
 .)٦(»…الدعاء لصاحب الطفيلي

 ابن! اهللا يا رسول :قلت:  قالتعائشةعن مسروق عن  أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا
 ؛ينفعه ال(( :قال ،نافعه ذلك فهل ،املسكني ويطعم ،الرحم يصل اجلاهلية يف كان جدعان

                                                             

 . ٢٦-٢٥:  طه)١(

 . ٣٦٤د الفتاح فيود، ص علم املعاين، بسيوين عب)٢(

كرهوا :  ضمري مجع، وهو ضمري يعود على الطفيل والرجل املذكور ومن يتعلق ما، ومعناهيةبضم الواو الثان )٣(
 .٢٩٩/ ٢، ١مجاملقام ا لضجر، ونوع من سقم، صحيح مسلم بشرح النووي، 

حيح مسلم بشرح النووي،  مشقص بكسر امليم وفتح القاف، وهو سهم فيه نصل عريض، صمجع: مشاقص )٤(
 .٣٠٠-٢٩٩/ ٢، ١مج

  . ٥٦ على أن قاتل نفسه ال يكفر، صباب الدليل صحيح مسلم، كتاب اإلميان، )٥(

 . ١٥٧ رعاية حال املخاطب يف الصحيحني، يوسف عبد اهللا العليوي، ص)٦(
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)١())الدين يوم خطيئيت يل اغفر ريب قط ما يوما يقل مل إنه
. 

حيث يقوم بأفعال حيث ، يف اجلاهلية )ابن جدعان(  عليهما كان احلديث بذكر بدأ
 لداللة على أن تلك األفعال قد دأبلوأتت تلك األفعال بصيغة املضارع ، عليها اإلسالم

ألا أي اجلملة التالية أتت ؛ فصل بينها وبني اجلمل التالية هلا، ال ينفعه: ويف قوله. على فعلها
 !.؟ خرية يقوم به من أفعالا كان ممرغمعلى الومل ال تنفعه : تقديره  مقدرلا لسؤجوابا

لذا ال ينفعه عمله يف اجلاهلية ؛ بل كان كافرا، مل يكن مؤمنا بالبعث  احلديث أنهومعىن
 .)٢(من الصلة واإلطعام

 :اإلباحة -٢
عدم  فيؤذن له بالفعل مع ،تستعمل صيغة األمر إذا توهم املخاطب حظر شيء عليه

ألن لفظ  ؛والعموم مرسل عالقته اخلصوص زواستعمال األمر يف اإلباحة جما، احلرج يف الترك
 .)٣( فاستعمل املأذون فيه من غري قيد بطلب،للمأذون فيه املطلوب طلبا جازما وضوعماألمر 
 كان ملا :أو عن أيب سعيد قال؛ عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة(( : ذلكمنو

 رسول اهللا لو أذنت لنا فنحرنا نواِضحنا فَأَكَلْنا يا: فقالوا. أصاب الناس جماعةغزوة تبوك 
 فعلت قل نيا رسول اهللا إ:  فجاء عمر فقال:قال. )افعلوا( : رسول اهللا: فقال. وادهنا

اِدِهمو٤())… الظهر ولكن ادعهم بفضل أَز(.  
، )غزوة العسرة( ن جماعة يف غزوة تبوك لنا احلوار السابق ما أصاب املسلمني ميصور

  ينحروابأنباإلذن هلم  لدرجة أن الصحابة رضوان اهللا عليهم طلبوا من الرسول 
 .)٥(» النواضح من اإلبل اليت يستقى عليها)نواضحهم(«

مل يكن على وجه اإللزام بل خرج ملعىن  )افعلوا(: فكان جوابه عليه الصالة والسالم
 استفهام يرجى ) فأكلنا وادهناناحواضأذنت لنا فنحرنا ن لو(: اهللا رسول يا: وقوهلم. اإلباحة

                                                             

 . ٩١ ص، على أنَّ من مات على الكفر ال ينفعه عملباب الدليل صحيح مسلم، كتاب اإلميان، )١(

 . ٤٤٩/ ٣، ٢مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٢(

 . ٨٧م، ص١٩٨٠، القاهرة، الدكتور أمحد النادي شعلة، دار الكتب اجلامعي، )علم املعاين( البالغة يف )٣(

 . ٣٦ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا، ص)٤(

 . ١٨١/ ١، ١مجي،  صحيح مسلم بشرح النوو)٥(
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 )اهللايا رسول ( ونلحظ أنه استخدم أداة النداء للبعيد. يطلبون ه املوافقة على مائمن ورا
 زيادة يف )اهللايا رسول ( مث أضافه للفظ اجلاللة -عليه الصالة والسالم- تعظيما ملكانته
: يف قوله   لرسول اهللامث نرى خطاب عمر . - الصالة والسالمعليه- التشريف ملقامه

 فعل ه ينسب للكيال  استخدم ااز ملرسل تأدبا مع الرسول« )إن فعلت قل الظهر(
 .)١(»ونسبه إىل الظهر الذي هو املفعول، التقليل

 : واإلرشادالنصح -٣
 معشر يا((:  قالنهأ  بن عمر عن رسول اهللا اهللا عبد بن دينار عن اهللا عبد عن

:  منهن جزلةامرأةفقالت .  فإين رأيتكن أكثر أهل النار، االستغفارثرنالنساء تصدقن وأك
 وما رأيت من ،عشري وتكفرن ال،تكثرن اللعن: قال.  النارأهل أكثراهللا  يا رسول لنا وما

. ناهللا وما نقصان العقل والدي يا رسول :قالت ،ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن
 ومتكث الليايل ، امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقلهادةأما نقصان العقل فش: قال

 .)٢())ما تصلي وتفطر يف رمضان فهذا نقصان الدين
من خالل  ،مباشرة للنساء بالنصح واإلرشاد  هذا احلديث جاء توجيه الرسول يف

يا معشر ( :أسلوب النداءب خطابه للنساء وقد تصدر، )وأكثرن( ،)تصدقن( فعل األمر
 وقوعه بعد مرقالوا ومما يقوى به أسلوب األ«،  خطري خيصهنرلشد انتباههن ألم؛ )النساء

 ألنه ؛ النفس ويلفت الذهنظ يوقفالنداء ،)٣(﴾! " # $﴿: النداء كقوله تعاىل
 حيث ، فيقع منها موقع اإلصابةظة فإذا ما جاء األمر صادف نفسا مهيأة يق،طلب ودعاء

إعداد النفوس   وهذا دليل على عناية اآلمر بأمره ورغبته يف،قاه حبس واع وذهن متنبهتتل
إني ف( :مجلة خربية مؤكدة )نِرن وأكِثتصدقْ(: قوله الطلب باألمر يف  تالمث ،)٤(»لتلقيه

                                                             

 . ٥٠٦/ ٥ كنوز رياض الصاحلني، )١(

 صحيح مسلم، باب بيان نقصان اإلميان بنقص الطَّاعات، وبيان إطالق لفظ الكفر على غري الكفر باهللا ككفر )٢(
 . ٤٧النعمة واحلقوق، ص

 . ١:  النساء)٣(

م، ٢٠٠٨، ٤طالقاهرة، ، ة وهبه دالالت التراكيب دراسة بالغية، الدكتور حممد حممد أبو موسى، مكتب)٤(
 . ٢٥٦ص
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ولقد جاءت ،  لألمر يف اجلملة السابقةا وتفسريالًليجاءت تع ،)أكثر أهل النار رأيتكن
 . يف احلث والترغيبزيادة مؤكدة

 يا : قيل، السبع املوبقاتاجتنبوا((:  قالأن رسول اهللا ؛ هريرة أيب عن أيب الغيث عن
 وأكل ،ق باحلالوقتل النفس اليت حرم اهللا إ ، والسحر،الشرك باهللا: قال؟  هنوما! رسول اهللا
 .)١())منات وقذف احملصنات الغافالت املؤ، والتويل يوم الزحف، وأكل الربا،مال اليتيم

 لسبعاجتنبوا ا(: األمر املباشر يف قوله  بأسلوب  هذا احلديث بدأ الرسوليف
 يف شرحه طييب اليقول. مبعىن النهي عن هذه األمور والتحذير من التردي فيها، )املوبقات

 قوله حنو )تشركواال (وهو أبلغ من ، افتعال من اجلنب، ابتعدوا )اجتنبوا(« :هلذا احلديث
́ ﴿، )٢(﴾Z ] \﴿: تعاىل ألن ي القربان أبلغ من ي  ؛)٣(﴾± ² ³

واملبالغة يف احلذر من هذه الكبائر ،  البعديفيد باالجتناب وتعبري الرسول «، )٤(»املباشرة
من األعمال ال يدخل يف عمل   أيضا يوحي بأن هذه الكبائر جنسجتنابوالتعبري باال

 .)٥(»املؤمن
 :اخلرب -٤

 من رجل ادعى لغري ليس((:  يقولأنه مسع رسول اهللا ؛  ذر أيبعن األسود أيب عن
 اومن دع. وليتبوأ مقعده من النار.  مناليسومن ادعى ما ليس له ف.  كفرالإ،  يعلمهوهوأبيه 
 .)٦()) حار عليِهالوليس كذاك إ، عدو اهللا: أو قال،  بالكفرالرج

وفيه حترمي االنتفاء «، بيه عظم من انتسب إىل غري أ احلديث يبني لنا الرسول ا هذيف

                                                             

 . ٤٩ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها، ص)١(

 .٣٢: اإلسراء )٢(
 .٣٥: البقرة )٣(
ة املصابيح املسمى بالكاشف عن حقائق السنن، لإلمام شرف الدين حسني بن حممد الطييب، ا شرح الطييب مشك)٤(

 . ١٨٧/ ١، كتاب اإلميان، ه١٤١٣ان، ة، كراتشي باكستإدارة القرآن والعلوم اإلسالمي

 . ٢٤٦ بالغة الرسول يف تقومي أخطاء الناس وإصالح اتمع، ص)٥(

 . ٤٥كافر، ص يا :ملسلم، باب بيان حال إميان من قال ألخيه ا صحيح مسلم كتاب اإلميان)٦(
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وأنه ليس ،  من انتسب إىل غري أبيهفقد كفر . )١(»من النسب املعروف واالدعاء إىل غريه
وليتبوأ (: قولهملصريه يف اآلخرة ب تتطرق مث، )٢(»أي ليس على هدينا ومجيل طريقتنا« منا

الفعل ( يب بطريقة األمرولقد عبر عن اخلرب الغي، له يف النارمنـزأي سيكون  )مقعده من النار
(: يف قوله ) بالم األمرااملضارع مقترنأليتبو( . 

 لصحيحوالنووي يف شرحه ، يف كتابه فتح الباري العسقَالِني أشار ابن حجر ولقد
فالتحذير من . )٣(إما دعاء أو خرب بلفظ األمر، معنينيحتتمل  )ليتبوأ( أن كلمة، مسلم

 (:  األوىلملةيف اجل ) واالستثناءالنفي( جاء هنا بأسلوب القصراالنتماء لغري األب احلقيقي 
سلَيلَمعي وهِر أَِبيِه ويى ِلغعٍل ادجر ِمن الَِّإ، هاحتراس إطناب )وهو يعلمه(: ويف قوله ) كَفَر، 

ومل يقل  )الكفر( ولقد استخدم لفظة ،ففيه إخراج من ال يعلم من احلكم الناتج وهو الكفر
.  احلقيقيألب وهو االنتماء لغري ا،زيادة يف الترهيب والتحذير من ذلك الفعل؛ حمرم أو جمرم

فيها كل من  يدخل  حيث؛لكنها أعم، مث أتت اجلملة الثانية وهي مبثابة توكيد للجملة األوىل
 . ليس لهئًادعى شيا

 :كرام اإل-٥
» ¬ ® ﴿: مثل قوله تعاىل،  ألهل اجلنة ذلك يف خطاب اهللا يتجلى

فإنك ،  وهذا شائع بني الناس،فأسلوب األمر يف اآلية مراد به اإلكرام للمؤمنني«، )٤(﴾¯
 . )٥(»شربا كل و:لضيفك وهو مستمر يف األكل تقول

هذا :  أخربنا معمر عن مهام بن منبه قال:رزاقال عبد ومن األمر بغرض اإلكرام حديث
 ،متن له :يقول أن ،اجلنة من أحدكم مقعد أدىن إن((:  هريرة عن رسول اهللا أبوما حدثنا 

 ومثله متنيت ما لك فإن :له فيقول ،نعم :فيقول ؟متنيت هل :له فيقول ،ويتمىن ،فيتمىن
                                                             

 . ٦٦١/ ٦ فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب املناقب، )١(

 . ٢٣٩/ ٢، ١مج مسلم بشرح النووي،  صحيح)٢(

/ ١مج، ، ، صحيح مسلم بشرح النووي٦٦١/ ٦، باب املناقب، فتح الباري شرح صحيح البخاري :انظر. )٣(
٢٣٩ . 

 . ٤٦:  احلجر)٤(

 . ٣٦٦ علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح فيود، ص)٥(
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 .موبيان احلفاوة ، زيادة يف إكرام املؤمنني )متن(: قولهفالغرض من األمر يف ، )١())معه

                                                             

 . ٧٩ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ص)١(
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 :النهي: الثاني المبحث

 ال :يف قولك، وله حرف واحد وهو ال اجلازمة« ، طلب الكف عن الفعل استعالءهو
 .)١(»تعالء وهو كاألمر يف االس،تفعل

 :رى تفهم من املقام والسياقعن معناها األصلي إىل معاٍن أخ خترج صيغته وقد
 : مواضع النهي يف كتاب اإلميانمن

 حلقيقيكانت دالة على املعىن ا،  األحاديث اليت وردت فيها صيغ النهيل أن جوجدت
حىت تأيت داللة عنه على أنه ، وما ى عنه رسول اهللا فهو على التحرمي«، للنهي وهو التحرمي
 . )٢(»أراد به غري التحرمي

لكن بالطبع هناك أحاديث كان النهي ا ليس من أجل ، هذا يف غالب األحاديث
ما يف كتاب أ، ) واإلرشاد، والنصح، والدعاء،كاإلباحة( :وإمنا أغراض بالغية عدة، التحرمي

،  أيب جعفر بن ربيعةعنف ،حلقيقي للنهي وهو التحرمي باملعىن اإلميان فلقد وجدت أا أتت
 عن ترغبواال ((:  قالإنَّ رسول اهللا : أنه مسع أبا هريرة يقول؛ عن عراك بن مالك

 . )٣())فمن رغب عن أبيه فهو كفر ،آبائكم
 فقد«،  إىل غري األب احلقيقيسابنتيف هذا احلديث حيرم عليه الصالة والسالم اال

فال ينسب الولد إىل أبيه ، كانت العرب يف اجلاهلية يستبيحون أن يتبىن الرجل ولد غريه
 .)٤(»ويصبح له حق الولد من النسب من مجيع النواحي، وإمنا ينسب إىل الذي تبناه، احلقيقي
أرأيت ! يا رسول اهللا((: قالأنه أخربه أنه ؛ عن عدي بن اخليار عن املقداد بن األسودو

مثَّ الذ مني . فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. فقاتلين.  من الكفارالًإن لقيت رج
ال (: قال رسول اهللا ؟  يا رسول اهللا بعد أن قاهلاتهقتلأفأ. أسلمت هللا: فقال، بشجرة

                                                             

/ ٢مصر، روح التخليص، خمتصر العالمة التفتازاين على ختليص املفتاح للقزويين، دار إحياء الكتب العربية،  ش)١(
٣٢٤ . 

–، بريوت ، دار الكتب العلمية أمحد حممد شاكر: الرسالة، لإلمام املطليب حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق وشرح)٢(
 . ٢١٧لبنان، ص

 . ٤٥بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب )٣(

 . ٢٣١ /١ فتح املنعم، )٤(
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؟ أفقتله. اعد أن قطعهمث قال بعد ذلك ب. نه قد قطع يديإ! رسول اهللايا :  فقلت:قال ،)تقتله
لته قبل نـزوإنك مب. لتك قبل أن تقتلهنـزفإن قتلته فإنه مب؛ )ال تقتله(:  قال رسول اهللا

 . )١())أن يقول كلمته اليت قال
،  إله إال اهللاال: قالحترمي قتل من ، وكما هو واضح من عنوان الباب ،يف هذا احلديث

 كافر قد ضرب إحدى يديه بالسيف ٍلرج جبواز قتل فعند سؤال املقداد للرسول 
مث أعاد  ،فالنهي هنا جاء للتحرمي ،)ال تقتله( :فكان جوابه عليه الصالة والسالم، فقطعها

نه ملا إمث ،  قطع يده يف البدايةنهليبني له أ؛ الصحايب اجلليل الرواية مرة أخرى للرسول 
 )ال تقتله( :اصالة والسالم أيضوقد كان جوابه عليه ال،  من القتلانطق بالشهادة كان خوفً

 .واهللا تعاىل أعلم. ففي هذا دليل قاطع على حترمي قتل من نطق بالشهادة من الكفار

                                                             

 . ٥١ال إله إال اهللا، ص:  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال)١(
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 :التمني: الثالث المبحث

 إما لكونه ؛ حصولهيرجىولكنه ال ،  أمر حتبه النفس ومتيل إليه وترغب فيهطلب: التمين
تقول يف ، )تلي(:  املوضوعة له هيةألداوا …أو لكونه بعيدا ال يطمع يف نيله الً،مستحي

 دليت الشباب يعو: ال ميكن حصوله، الًمتين األمر احملبوب الذي ال طمع فيه لكونه مستحي
 .)١(يوما

 .)لو(، )هل( و،)لعل( :وهي،  أدوات أخرى للتمينوهناك
¨ © ﴿: قال تعاىل؛ بعيد املنال،  الوقوعبعيد، اتأيت ا حينما يكون املتمىن عزيز )ولو(

°  ̄® ¬ « ª﴾)٢(. 
 إذا أردنا أن نربز املتمنـى يف صورة تمينوتستعمل لل، أصلها أداة استفهام )هل(و

< ? @ A ﴿: قال تعاىل، وذلك لكمال العناية به، املمكن الذي ال جنزم بانتفائه

C B﴾)٣(. 
والغرض من ، فإن أصلها للترجي، )لعل(  أدوات التمين اليت خرجت عن األصلومن
 :  العباس بن األحنفقولومن ذلك ،  اى على استحالة األمر املتمنة للتمين الداللاستعماهلا
به     أِسرناحعٍري جل من مالقَطا ه  

          أطـري ِويـت٥)(٤(لعلّي إىل مـن قَـد ه( 

 : التمين يف كتاب اإلميانشواهد
 حيث أتى ،ترجوهو يف حقيقته ،  للتمينا وحيدا كتاب اإلميان وجدت شاهديف

أن رسول اهللا ((:  بن خباب عن أيب سعيد اخلدرياهللا عبدعن ف ،)لعـل( مستعمال فيه األداة
اٍح يف فيجعل ،لقيامةا يوم شفاعيت تنفعه لعله فقال.  طالبو ذكر عنده عمه أبضح٦(ض( 

                                                             

 . ٤٢٠ علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح، ص)١(

 . ١٠٢:  الشعراء)٢(

 . ٤٤:  الشعراء)٣(

 . ١٦٥، ص١٦٣، ص١٦٢، ص)علم املعاين( فنااالبالغة فنوا وأ:  انظر)٤(

 . ١٦٨م، ص١٩٨٢ ديوان العباس بن األحنف، دار بريوت، بريوت، )٥(

 هو بضادين معجمتني مفتوحتني والضحضاح مارق من املاء على وجه األرض إىل حنو الكعبني، :والضحضاح )٦(
= 

٣٧ 
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 . )١())دماغه منه يغلي كَعبيِه يبلغ نار من
وأبو ،  لعمه أيب طالبشفاعته منهن،  شفاعاتثثالللرسول عليه الصالة والسالم 

لكن ،  أخرب أن الكافرين ال تنفعهم شفاعة الشافعنيواهللا ،  وهو على الكفرماتطالب 
لكونه حاميا للرسول عليه الصالة ؛ شفاعة الرسول عليه الصالة والسالم لعمه شفاعة خاصة

لذلك  ؛طلبامل عبدا تويف جده وقبل هذا كفله يف يتمه وهو صغري حينم، والسالم يف دعوته
فالرسول يتمىن ويرجتي من اهللا بأن يقبل  ،استحق شفاعة رسول اهللا عليه الصالة والسالم
 .شفاعته وتنفعه وتقيه من بعض العذاب يف اآلخرة

                                                             

رة بإسكان امليم وهي املعظم من الشيء، صحيح وأما الغمرات فبفتح الغني وامليم واحدا غم. واستعري يف النار
 .٤٤٧/ ٣، ٢، مجمسلم بشرح النووي

 . ٩٠ والتخفيف عنه بسببه، ص، أليب طالب النيب اعةصحيح مسلم كتاب اإلميان، باب شف) ١(
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 :االستفهام: الرابع المبحث

 ، وهل،اهلمزة: وهي، بأداة من إحدى أدواته،  علم بهال هو طلب فهم شيء االستفهام
ى، وأين، وأيان، ومىت،نوموكم، وكيف، وأن ،وأي . 

 : الطلب ثالثة أقسامحبسب وتنقسم
 . التصور تارة والتصديق أخرى وهو اهلمزةه يطلب بما )١
 .هل  يطلب به التصديق فحسب وهوما )٢
 .)١( األدواتباقي  يطلب به التصور فحسب وهوما )٣

 واستمالة ، وإثارة الذهن،ه النفسعلى تنبي  مييز االستفهام قدرته العاليةاأبرز م ولعل
 تعليقه على شواهد مبعىن يفين رجا ما أشار إليه اجلُوهذا ،)٢(املخاطب للنظر والتدبر والتأمل

فإن الذي هو ، يف مثل هذا باإلنكار )االستفهام( واعلم أنا وإن كنا نفسر«: بقولهاإلنكار 
وقد . )٣(»يخجل ويرتدع ويعي باجلوابف أنه ليتنبه السامع حىت يرجع إىل نفسه: حمض املعىن

قاهر أن ال عبدوقد الحظ «: ين يف قولهرجاعلق الدكتور حممد أبو موسى على مجلة اجلُ
 اإليقاظ أعين ،املعاين ال يراد به عند التحقيق إال حمض التنبيه االستفهام الذي نفسره ذه

ت ذا احلضور الواعي إىل  حىت يكون مستوفزا ليلتف؛ وانبعاث احلس،وإثارة حركة الفكر
 ئياالستفهام هنا يه، تقط املراديلوكل حواشيه ف،  فيستوعبه خبفاياه ودقائق مهسه،السياق

 .)٤(»وصور، ومشاعر، النفس لتتلقى من السياق ما جييش به من خواطر
 : البالغية لالستفهاماملعاين

 حاول السيوطي وقد،  معاين االستفهام البالغية وتنوعت من مؤلف إىل آخرتعددت
 بل عرج على ، مبا جاء يف التخليصفلم يكتِف، استقصاء مجيع املعاين اازية لالستفهام

                                                             

م، ٢٠١١، أمحد مصطفى املراغي، املكتبة العصرية، صيدا بريوت لبنان، )البيان واملعاين والبديع( علم البالغة )١(
 . ٥٥ص

 . ٣٤٤، ص رعاية حال املخاطب يف أحاديث الصحيحني)٢(

 وعلق عليه حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، أهالقاهر بن عبد الرمحن حممد اجلرجاين، قر  دالئل اإلعجاز، عبد)٣(
 . ١١٩م، ص٢٠٠٤، القاهرة، ٥ط

 . ٢٤٥ دالالت التراكيب، ص)٤(
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وروض اإلفهام البن ، واملصباح البن مالك، وعلى عروس األفراح والتبيان للطييب، اإليضاح
صى  استطاع السيوطي أن يضع نصب أعيننا أقهد اجلذاو، فجمع ما فيها من معاٍن، الصايغ

 : يف كتبه التلخيص واإليضاحقَزِويينفقد أخذ عن ال،  املعاينهما ميكن مجعه من هذ
، التهكمو، اإلنكارو، التقريرو، الوعيدو، التنبيه على ضالل املخاطبو، التعجبو، االستبطاء

، العرض: املصباح مالك يف ونقل عن ابن ،التعجب والتوبيخو، االستبعادو، التهويلو
 . وضده وهو التسهيل، معىن التهويل: ابن الصائغوعن. التسويةو

، الدعاءو، التذكريوالعتاب و، الترغيبو، التشويق«  زاد السيوطي عدة معان أخرىوقد
 .)١(»اإلخبارو، التأكيدو، التمينو، اإلرشادو

 :انيف كتاب اإلمي  االستفهاممعاين
 :التقرير -١

يذكر بعد اهلمزة ما محل املخاطب  أن بشرط؛ أي محل املخاطب على اإلقرار مبا يعرفه
 .)٢(على اإلقرار به

 واعلم أن هذا الذي«: إذا كان االستفهام تقريرا، اهلمزة الستفهامتأيت أداة اما  وغالبا
كان ، )؟أأنت فعلت ذاك(: فإذا قلت. ذكرت لك يف اهلمزة قائم فيها إذا هي كانت للتقرير

 أن استفهام التقرير ال ِسيبويِهأبو حيان عن ونقل الشيخ  ،)٣(»غرضك أن تقرره بأنه الفاعل
 .)٤(إمنا تستعمل فيه اهلمزة، )هل(ـيكون ب

تأيت  )هل( أن أداة االستفهام بعض العلماء اليت ترى أقوال  الزركشياإلمام ذكر وقد

                                                             

، ه١٤٢٥سيوطي يف علم املعاين، جناح أمحد ظهار، مكتبة الرشد، الرياض،  جهود اإلمام جالل الدين ال: انظر)١(
 . ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦ص

عبد احلميد هندواي، :  خمتصر السعد شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم، سعد الدين التفتازاين، حتقيق:انظر )٢(
 . ٢٠٦م، ص٢٠٠٥املكتبة العصرية صيدا بريوت، 

 . ١١٣ دالئل اإلعجاز، ص)٣(

 القرآن، لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة علومربهان يف  ال)٤(
 . ٢٠٦/ ٢م، ٢٠١١العصرية صيدا بريوت، 
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 إىل ،)١(﴾t s r﴿: ذهب كثري من العلماء يف قوله تعاىل: قال الكندي« ،تقريرا
 .)٢(»معىن التقرير والتوبيخ ة يفتشارك اهلمز )هل( أن
 :االستفهام التقريري يف كتاب اإلميان  شواهدمن

Q P O ﴿: ملا نزلت هذه اآلية:  سعيد بن جبري عن ابن عباس قالعن

R﴾)رسول اهللا خرج((، )٣ فهتف.  حىت صعد الصفا :يا صمن هذا :  فقالوا،باحاه
 بِني يا، يا بِني فُالٍن، يا بِني فُالٍن :فقال، فاجتمعوا إليه، حممد: فقالوا؟ الذي يهتف

كم لو أخربتكم أن خيال خترج أرأيت: فقال، فاجتمعوا إليه، يا بِني عبِد مناٍف، طَِّلِباملُ عبد
ِقيدصفإين نذير لكم بني يدي  :الق، ما جربنا عليك كذبا: قالوا ؟بسفح هذا اجلبل أكنتم م

 . )٤())عذاب شديد
 ولكي تعم ؛ولعظم ما سيحدثهم به؛ مبا سيخربهم به لشد انتباههم بالنداء احلديث بدأ

على  عشرية ه األول قام مبناداة كلئالصفا مث بعد نداعلى  وقف قريش كافة تلك النصيحة
 )؟أكنتم مصدقي، أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال خترج بسفح هذا اجلبل(: ويف قوله، حدة

. )٥(»رهم بأم يعلمون صدقه إذا أخرب عن األمر الغائبأراد بذلك تقري« : تقريرياستفهام
ولكنه أراد أن ،  ملا يعلمه من حاله معهم وحاهلم معه؛فالنيب يدرك جوام قبل أن يسأهلم«

 ؛فريقرر صدقه عندهم حينما أراد أن جيهر بدعوته اليت ختالف ما هم عليه من الشرك والك
 .)٦(»عذارهم إىل دعوم وإنذارهم وإالًليكون ذلك مدخ

:  فسألوه ناس من أصحاب النيب ءجا((: قال؛  أيب هريرةعن، عن أبيه،  سهيلعنو
 ذلك: قال. نعم: قالوا ؟ وجدمتوهأوقد: قال.  بهم أن يتكلحدنا أيتعاظم ما فسناإنا جند يف أن

                                                             

 . ٧٢: الشعراء )١(

 . ٢٠٦ ص،٢ج،الربهان يف علوم القرآن )٢(

 . ٢١٤: الشعراء )٣(

 مات على الكفر فهو يف النار، وال تناله شفاعة، وال تنفعه قرابة  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان أن من)٤(
 . ٩٠املقربني، ص

 . ٦٣٨/ ٨كتاب تفسري القرآن، سورة الشعراء، ،  فتح الباري)٥(

 . ٣٤٦ رعاية حال املخاطب يف الصحيحني، ص)٦(
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 . )١())صريح اإلميان
 بأنه جتول ل فالصحابة يسرون للرسو، اإلميان الوسوسة يف أتى هذا احلديث يف باب

تليق  كوا اللويتعاظمون البوح ا ؟ وكيف هو؟ اهللاخلق  نكم قبيحة أسئلة يف خواطرهم
اهلمزة  )؟أوجدمتوه(: قولهأجام ب  بذلكأخربوا رسول اهللا  فلما، مبسلم موحد هللا تعاىل

 ذلك اخلاطر حصل«: واملعىن، ا وتأكيدا أي حصل ذلك وقد وجدمتوه تقرير،لالستفهام
تعبري  )ذلك صريح اإلميان(:  قولهويف ،)٢(»أن ذلك مذموم وغري مرضى وعلمتم، القبيح

 . هلا إميان الصحابةصلداللة على تعظيم الدرجة اليت ولل للبعيد  اليتبأداة اإلشارة
 من الشك أحق بحنن((:  قال هريرة أن رسول اهللا أيب بن املسيب عن سعيد عنو

. )٣(﴾ ( * + , - . / 0 1 2$ % & ' )﴿: إبراهيم إذ قال
 لبثت يف السجن طول ما لبث ولو.  كان يأوي إىل ركن شديدلقد.  اهللا لوطاويرحم: قال

 أي مل ،معمول مؤمن حمذوفو )أو مل تؤمن(:  قولهالشاهدو ،)٤())جبت الداعييوسف أل
 اجلملة وهو محل املخاطب على اإلقرار مبضمون، واالستفهام للتقرير«؟ اإلحياءبكيفية  تؤمن

 .)٥(»أقر بأنك مؤمن:  واملعىن هنا،إثباتا أو نفيا
 :التشويق -٢

يف مادة  يف معجم مقاييس اللغة البن فارس ذكر:  اللغوي واللفظي للتشويقاملعىن
. أي الوتد،  الطنبت شق:يقال، الشني والواو والقاف يدل على تعلق الشيء بالشيء، شوق

 شاقين :ويقال ،وهو نزاع النفس إىل الشيء، لشوقمث اشتق من ذلك ا، والشوق مثل النوط

                                                             

 . ٦١يقوله من وجدها، ص  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان الوسوسة يف اإلميان وما)١(

 . ١/٢٠١كتاب اإلميان،  شرح الطييب، )٢(

 .٢٦٠: البقرة )٣(
 صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب تألف قلب من خياف على إميانه لضعفه، والنهي عن القطع باإلميان من غري )٤(

 . ٦٦ قاطع، صدليل

م، كتاب اإلميان، ٢٠٠٢ فتح املنعم شرح صحيح مسلم، الدكتور موسى شاهني الشني، دار الشروق، القاهرة، )٥(
٤٨٠/ ١ . 
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 .)١( إال عن علق حبيكونوذلك ال ، يشقوين
 ينبه إذ جند النيب ،  التشويق إىل املعىن يف احلديث الشريف وتعددت طرقهكثروقد 
 ، والقسم،كاالستفهام،  ويشوقه إىل املعىن ويهيئه لتلقيه واإلصغاء إليه بطرق شىت،املخاطب

 .)٢( والتقدمي والوعد، والنفي والشرط، اإلامبعد واإليضاح ،نبيهوأدوات الت
 : شواهد التشويق باالستفهام يف كتاب اإلميانمن

؟  أنبئكم بأكرب الكبائرأال((:  قالعن النيب  عن أبيه بكْرةَ رمحن بن أيبال عبد عن
 ان رسول اهللا وك ،أو قول الزور ر الزووشهادة،  الوالدينعقوق و،اإلشراك باهللا )ثالثا(

 . )٣())ليته سكت:  زال يكررها حىت قلنافما. فجلس متكئا
وهلذا بدأ  ؛من أمور عظيمة مهلكة  صحابته رسول اهللا ريف هذا احلديث حيذ
تكون  وهي كما ذكر ابن هشام ،)أال(ـاحلديث ب فاستفتح، بأسلوب التنبيه والتشويق

 عرض الة خطورة األمر وأمهيته تكرار مجلدومما زا ،)٤(ما بعدها فتدل على حتقق، للتنبيه
 على أمهية التوكيد والغرض من هذا التكرار هو…ثالثا )أكرب الكبائرب أنبئكم أال )والتنبيه

شوق تأن كل سامع م«،  ملا يقال واهتمامه بهاملخاطبمما يزيد شوق  ؛هذا النبأ وخطورته
إنه  )أكرب الكبائر(: وتأمل قوله«، )٥(» فيصبح اجلميع منتبهنيحمالةال  اإلجابةإىل أن يعرف 

 ،)٦(»والقلوب اليت ختشى اهللا سبحانه، وجرم عظيم تأباه النفوس املؤمنة، شيء خميف
وشهادة ، العقوق، اإلشراك(:  أصحابه من األمور الثالثةحذَّرفالرسول عليه الصالة والسالم 

 .تناب هذه الكبار انتباه الصحابة حنو اجيأخذلكي ؛ وقد سبقها بأسلوب مشوق )ورالز
                                                             

 معجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، )١(
 . ٢٢٩/ ٣م، ١٩٨٩

 . ٧ التشويق يف احلديث النبوي، ص)٢(

 . ٤٩باب بيان الكبائر وأكربها، ص،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٣(

 حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية :ب األعاريب، ابن هشام األنصاري، حتقيق مغين اللبيب عن كت)٤(
 . ١/٨٠م، ٢٠٠٧صيدا بريوت، 

 . ١٩٤م، ص١٩٨٧،  البيان النبوي، حممد رجب بيومي، دار الوفاء للطباعة والنشر، املنصورة)٥(

، بريوت دمشق عمان، ٦تب اإلسالمي، طحممد لطفي الصباغ، املك،  احلديث النبوي مصطلحه، بالغته، كتبه)٦(
 . ٨٧م، ص١٩٩٠
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بيين وبينه إال   ليس النيب دف ِرنتك((: قال؛  أنس بن مالك عن معاذ بن جبلعنو
 مث ،ساعة سار مث :قال ،وسعديك اهللا رسول لَبيك :قلت ،معاذ يا :فقال. حل الرؤخرةم

 يا :قال مث ،اعةس سار مث :قال ،وسعديك ،اهللا رسول لَبيك :قلت ،جبل بن معاذ يا :قال
 ،؟العباد على اهللا حق ما تدري هل :قال ،وسعديك اهللا رسول لَبيك :قلت ،جبل بن معاذ
 ،شيئا به وايشرك وال ،يعبدوه أن العباد على اهللا حق فإن :قال ،أعلم ورسوله اهللا :قلت :قال
 فهل :قَالَ ،وسعديك اهللا رسول لَبيك :قلت جبل بن معاذ يا :قال مث ،ساعة سار مث :قال

 العباد حق فإن :قال ،أعلم ورسوله اهللا :قلت ،؟ذلك فعلوا إذا اهللا على العباد حق ما تدري
 . )١())يعذم أال اهللا على

 عليه تترتب، ا عظيماأمر اأن خيرب معاذً أراد عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث النبوي
ولذا مل يلق عليه الصالة  ؛ نفس الوقتيف شقاوته  عليهتبكما يتر، سعادة املرء يف الدارين
، إىل أمهية اخلرب الذي سيلقيه على أمساعه  لفت انتباه معاذ بل أراد، والسالم اخلرب مباشرة

النداء يف هذا احلديث يف مبحث النداء من   لبالغةوسأتطرق-  ثالثاكررهفلقد بدأه بالنداء و
لداللة على لوهي ملناداة البعيد  )يا( نه استخدم أداة النداءإ مث -هذا الفصل بإذن اهللا تعاىل

كذلك خلطورة األمر الذي أراد استنفار كل طاقاته  ؛ مكانة معاذ عند رسول اهللا
فناداه بصوت عاٍل مرتفع مع قربه : االستقبالية، فعمل على تنبيهه بأعلى درجات التنبيه

وناداه وسكت عنه ليظل معاذ متحفزا الستقبال الشديد منه، وكرر عليه النداء مرة بعد مرة، 
 رسولأراد  فلقد« ،وكان الغرض منه التشويق، أعقب النداء بأسلوب االستفهام مثالرسالة، 

ولفت نظره إىل ما سيلقيه ، انتباهه واستدعاء،  من هذا االستفهام تشويقه كذلكاهللا 
 معاذ  يف جعلدحتقيق ما يري من خالل هذا االستفهام من وقد متكن رسول اهللا ، إليه

، ووصل به التلهف أقصاه، فلقد بلغ من الشوق أعمقه،  يرنو إىل ما سيلقى إليها متطلعامتلهفً
  ملعرفة ماا واعياوقلب،  صاغيةاوصار أذن، بكليته فقد أقبل عليه، وال مزيد على ذلك

 .)٢(»سيقال
                                                             

 . ٣٦ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا، ص)١(

عمار، جامعة اإلمام حممد بن ال االستفهام يف الصحيحني خصائصه التركيبية ومعانيه البالغية، عبد العزيز صاحل )٢(
 . ٢٣٣، ٢٣٢م، ص٢٠٠٩سعود، 
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٤٥ 

 :التوكيد -٣
 ،كلمة تدل على شد وإحكام: لكاف والدالالواو وا )وكد( يف األصل :املعىن اللغوي

، متكني الشيء يف نفسه:  يف الطراز التأكيدويوقال عنه العل، )١(وأكد عقدك أي شده
مث ذكر الغرض منه . )٢(الشبهات ملا أنت بصدده وفائدته إزالة الشكوك وإماطة. وتقوية أمره

ن كالم هو عن التحقيق وكم م، لرفيععلو مكانه ا وال، وليس خيفى موقعه البليغ«: لافق
، )٣(»وقاعدة للتجويد، فعند ذلك يصري قالدة يف اجليد، حىت خيالطه صفو التأكيد، طريد

ومن هنا  … وتزدانتزداد فإن بالغة هذا األسلوب الستفهام يضاف إليه أسلوب اوحني«
ا حمققًيديأيت التأك  ماافكثري٤(» ملا سبق من معىن أداة االستفهام قبلها مقرر(. 

 اهللا أهل اجلنة يدخل((:  قال عن النيب أيب سعيد اخلدري  حيىي بن عمارة عنعن
 هانظروا من وجدمت يف قلب: مث يقول. ويدخل أَهلَ الناِر النار، ويدخل من يشاء برمحته، اجلنة

 ر  يففيلقون منها حمما قد امتحشوا فيخرجون.  خردٍل من إميان فأخرجوهنمثقال ذرة م
أمل تروها كيف خترج صفْراَء ،  فيه كما تنبت احلبة إىل جانب السيلفينبتون. احلياة أو احليا

 .)٥())!؟ملْتِويةً
 أراد الرسول ، استفهام أسلوب )؟تروا أا خترج صفراء ملتوية أمل(: :  قولهففي

وكيف خيرج ، احلياةمث إلقائه يف ر ،  النارن حني خروجه مسلمامل أن يبني لصحابته حال
، فيه تشبيه متعدد«،  السيلنبفقد ذكر أم ينبتون كما تنبت احلبة يف جا، بعدها معاىف

، ومن حيث الطراوة واحلسن، من حيث ضعف النبات، راعوهو التشبيه من حيث اإلس
 طًاحبة من اإلميان خيرج من ذلك املاء نضرا حسنا منبس من كان يف قلبه مثقال: واملعىن

                                                             

 . ١٣٨/ ٣ مقاييس اللغة، )١(

 . ٣٤م، ص١٩٨٨، ٣ معجم البالغة العربية، الدكتور بدوي طبانة، دار املنارة جدة، دار الرفاعي الرياض، ط)٢(

 . ٣٤ السابق، ص)٣(

 . ٢٣٨ االستفهام يف الصحيحني خصائصه التركيبية ومعانيه البالغية، ص)٤(

 . ٨٠بات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب إث)٥(



 األسالیب اإلنشائیة: الفصل الثاني
 

٤٦ 

 .)١(»خترا كخروج هذه الرحيانة من جانب السيل صفراء متميلةمتب
 ملعىن التشبيه الذي اتأكيد )؟أا خترج صفراء ملتوية أمل تروا( إذن فجاء االستفهام«
 .)٢(»اني متثالًمتماي ا أن تراه مهتزالًفحسبك بالروض مجا،  لهاوتقرير، تقدمه

 :االستبعاد -٤
االستبطاء ق بينه وبني االستبطاء أنوالفر،  الشيء بعيداأي عد :بطيئا يف الشيء عد 
 .)٣( حسا أو معىنابعيد الشيء واالستبعاد عد، اوقد يكون حمبوبا منتظر، زمن انتظاره

 عن )احلديث النبوي من الوجهة البالغية(  حتدث الدكتور عز الدين يف كتابهولقد
لها االستفهام يف البيان النبوي تصوير بعد ومن املعاين اليت يأيت من أج«: االستبعاد بقوله

 للبعد من جمرد امن هذا اإلخراج أمت تقرير هوإخراج، تصل إليه القدرةُ املستفهم عنه أن
 .)٤(»اخلرب

: قال؟ هل رأيت ربك: سألت رسول اهللا ((: قال؛  عن أيب ذر ما رويلكذ منو
ى أراهور أنقص النيب فعندما ،)٥())ن اتيف معراجه إىل السمو ا حدث معه ألصحابه م 

، ربه  دار يف خلد كثري من الصحابة مسألة رؤية النيب، وما رأى فيها من العجائب، العلى
 ال تكون للمؤمنني إال يف  رؤية اهللا ألن؛  لغرض االستبعاد ولذا جاء استفهام أيب ذر

قال ، عزم من الرسل الوهو أحد أويل،  رؤيتهمن فاهللا تعاىل قد منع موسى ، اآلخرة
 بنفس  الرسول  ردوجاء، )٧(﴾® ¯﴿: قال، )٦(﴾§ ¨ © ª﴿: تعاىل

أي أنَّ النور حجبه عن رؤيته فلم  ،)؟ أنى أراهنور(:  بقوله)االستفهام االستبعادي( األسلوب
                                                             

القاهرة لتوفيقية، مام بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين، املكتبة ا عمدة القاري شرح صحيح البخاري لإل)١(
 . ٢٣٥/ ١مصر، كتاب اإلميان، باب تفاضل أهل اإلميان يف األعمال، 

 . ٢٤٣ االستفهام يف الصحيحني، ص)٢(

يب العباس أمحد بن حممد بن حممد يعقوب املغريب، حتقيق الدكتور أل، مواهب الفتاح يف شرح ختليص املفتاح :انظر )٣(
 . ٤٩٨/ ١م، ٢٠٠٣لبنان، -بريوتخليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، 

 . ٣٨٣ احلديث النبوي من الوجهة البالغية، ص)٤(

 . ٧٧رأيت نورا، ص: ر أنى أراه، ويف قولهنو:  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب يف قوله )٥(

 . ١٤٣:  األعراف)٦(
 . ١٤٣:  األعراف)٧(
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٤٧ 

 معناه حجابه نور فكيف )نور أىن أراه(« : فسر النووي يف شرحه لصحيح مسلموقد، يره
 .)١(»؟أراه
 : التعجب-٥

بأصل هذه الكلمة مشتقة من مادة عوالك: بالضم«، ج والرجلُ، ربالزهوي هجبع 
 عنه فهماملست حينما يكون والتعجب حيدث ،)٢(» منهساُء النعجبأو ت، ساء مع النقعودال

للدهشة عند املتكلمامثري  :﴿X W V U T S R Q P O N M﴾)٣(. 
 :انالتعجب من كتاب اإلمي شاهد

 شتم الرجل ئرمن الكبا((: قال  أن رسول اهللا؛  بن عمرو بن العاصاهللا عبدعن 
 فيسب، يسب أبا الرجل ،نعم: قال؟ يشتم الرجل والديه وهل!  اهللايا رسول:  قالوا،والديه

ويسب أُمه، أباه ،هأم ٤())فيسب(. 
، صوروات عليهم مل يالصحابة رضوان اهللاف )؟وهل يشتم الرجل والديه(:  يف قولهالشاهد

يشتم  وهل! يا رسول اهللا(: لذا فقد قالوا؛ ومل خيطر على باهلم أن هناك من يشتم والديه
 .)٥(» بعيد عن التصور، للعجبمثري ،ألن لعن الوالدين أمر مناف للفطرة«، )؟الرجل والديه

إن : أنه قيلفلو «:  ويف هذا احلديث تعبري بااز،)٦(»وألن الطبع املستقيم يأىب ذلك«
ن يكن إو، امل يكن شيئً، من الكبائر أن يتسبب الرجل يف شتم أبويه بشتمه آباء اآلخرين

 وملا هز، ذلك ألنه لو قيل ملا استثار وجدان املخاطبني ؛أصاب املعىن األساسي للعبارة
فالعبارة عبارة تصويرية .  من األخبار العابرةاومضى خرب، عواطفهم فاستفهموا منكرين

                                                             

 . ٣٩٣/ ٢ صحيح مسلم بشرح النووي، )١(

 القاموس احمليط، لإلمام أيب طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم ابن عمر الشريازي الفريوز )٢(
 . ١١١٤م، ص٢٠٠٤بيت األفكار الدولية، لبنان، آبادي، رتبه وفصله حسان عبد املنان، 

 . ٢٩:  مرمي)٣(

 . ٥٠، ص صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها)٤(

 . ٢٣١ بالغة الرسول يف تقومي أخطاء الناس وإصالح اتمع، ص)٥(

 . ١٤٥/ ١٨ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديه، )٦(



 األسالیب اإلنشائیة: الفصل الثاني
 

٤٨ 

 .)١(»حبها التخييل الذي هو مناط االهتزازات النفسية والتأثري الوجداينيص
 :البشارة -٥

، ا تبشريبشره أُا فالنشرت ب:ويقال، ظهور الشيء مع حسن ومجال: أصل هذه الكلمة
 إذا أخرجت  األرضشرِتأب :يقال، ورمبا محل عليه غريه من الشر، وذلك يكون باخلري

 .)٢(نباا
 : من كتاب اإلميانالشاهد

 الًحنو أربعني رج. ةبكنا مع رسول اهللا يف ق((.  قالاهللا عبد عن ميمونعن عمرو بن 
 أترضون أن تكونوا ثلث: فقال. نعم: قلنا: قال ؟أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة: لفقا

 ،هل اجلنةألرجو أن تكونوا نصف أإني ! والذي نفسي بيده: فقال. نعم: فقلنا ؟أهل اجلنة
وما أنتم يف أهل الشرك إالَّ كالشعرة البيضاء يف  ،وذاك أنَّ اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة

 .)٣())أو كالشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر ،جلد الثور األسود
 اوخرب، بشرى عظيمة أن يزف ألصحابه، أراد عليه الصالة والسالم احلديث  هذافيف
يرد عليه الصالة ملوجليل قدرها ، ولعظم هذه البشارة«، م يف اآلخرةيتعلق مبصريه، اسار 

اوالسالم أن يذكرها ذكرتوخىبل ، ا عابرا أسلوبا بيانيهذه البشارة هلما رائع يف زف  ،
أترضون أن (: قولههذه البشارة وبياا يف   إىل ذكرالً سبيتفهامأسلوب االس  مناختذف

 .)٤(» نعم:ولذا بادروا قائلني؟ يرضون بذلك وماهلم ال ،)؟أهل اجلنة تكونوا ربع
 استخدم أسلوب الترقي يف البشارة من الربع - والسالمالصالةعليه – جند أنه كذلك

وخالط  ،)والذي نفس حممد بيده(: بقوله   اهللاولمث أكد رس، النصفإىل  الثلثإىل 
حيث قصر ، والتشبيه سلوب القصرختتم احلديث بأامث ، )ألرجوإني (: التأكيد رجاء بقوله

 يف أهل الشرك إالَّ كالشعرة أنتمما ( : اجلملة األخريةففي، دخول اجلنة على املسلمني

                                                             

 . ٢٠١ احلديث النبوي من الوجهة البالغية، ص)١(

 . ٢٥١/ ١ مقاييس اللغة، )٢(

 . ٩٣-٩٢ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب كون هذه األمة نصف أهل اجلنة، ص)٣(

 . ٢٤٦ االستفهام يف الصحيحني، ص)٤(
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استخدم القصر  ،)أو كالشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر. البيضاء يف جلد الثور األسود
 .لداللة على كثرة دخول املسلمني للجنةل؛  والطباقالتشبيهو
 :كاراإلن -٦

وهو من أنكر عليه إذا ،  التوبيخهيراد ب" أحدمها: يكون استفهام اإلنكار على قسمني
 أن يمبعىن ال ينبغ: أي؟ أعصيت ربك: حنو ،هذا أي ما كان ينبغي أن يكون، اه

وضابط هذا القسم أن ، والغرض منه الندم على ماض واالرتداع عن مستقبل…يكون
وضابطه أن يكون ما يلي ، للتكذيب: الثاينو. لكنه مستقبح، يكون ما يلي اهلمزة فيه واقعا

 .)١( فيهذيبهمغري واقع وقصد تك اهلمزة
 : اإلنكار التوبيخي من كتاب اإلميانشواهد

فنالت . فأدخل يده فيها.  مر على صربة طعامأن رسول اهللا ((: عن أيب هريرة
أفال : قال! ابته السماُء يا رسول اهللاأص: قال ؟ما هذا يا صاحب الطّعام: فقال. الًأصابعه بل

الشاهد يف هذا احلديث قوله  ،)٢()) غش فليس ميننم؟ جعلته فوق الطعام كي يراه الناس
 :)قام به هذا البائع من  أنكر عليه الصالة والسالم ما فقد )؟ما هذا يا صاحب الطعام

: والصربة. ار احلسن منهوإظه، حيث قام بإخفاء الطعام الفاسد، غش وخداع للمسلمني
»وعة من الطعاممالكومة ا ،ميتسرة صومنه قيل للسحاب ،  إلفراغ بعضها على بعضب

 .)٣(»بر ص:فوق السحاب
فبسط . بسط ميينك فألبايعكا:  فقلتأتيت النيب ((: قال، عاص عمرو بن العنو

تشترط : قال.  أشترطأردت أن: قلت: قال ؟عمرو ما لك يا: قال. فقبضت يدي: قال. ميينه
وأنَّ اهلجرة دم ما ؟  ما كان قبلهمأما علمت أنَّ اإلسالم يهد: قال. أن يغفر يل: قلت ؟مباذا

 . )٤())؟وأنَّ احلج يهدم ما كان قبله؟ كان قبلها
                                                             

د احلميد هندواي، املكتبة عب. املفتاح، للشيخ اء الدين السبكي، حتقيق د صيلخ عروس األفراح يف شرح ت)١(
 . ٤٥٥/ ١م، ٢٠٠٣العصرية، صيدا بريوت، 

 . ٥٢ من غشنا فليس منا، ص: صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب قول النيب )٢(

 . ٣٣٠/ ١ فتح املنعم، )٣(
 . ٥٨ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله، وكذا اهلجرة واحلج، ص)٤(
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ما بدر من عمرو   فقد أنكر عليه الصالة والسالم)؟تشترط ماذا(:  الشاهد يف قوله
أعماله يف  وميحو، بأن يغفر له اهللا عند مبايعته رسول اهللاعلى  اشترطحني ، بن العاص

 . اجلاهلية
ونظريه يف ، طماذا تشتر أي، )ماذا(: مث ابتدأ فقال، فحذف اهلمزة، ا إنكار)أتشترط(«

:  بعد سؤال القوم)هجزاؤه من وجد يف رحل(: إعادة ايب كالم السائل قول إخوة يوسف
شترط ا حينماسبب إنكاره على عمرو   يف إيضاحهللا مث شرع رسول ا ،)١(»)هؤفما جزا(

كذلك ،  باهللالشرك أما علمت أن اإلسالم يهدم ما قبله من املعاصي و:بقوله، يغفر اهللا له أن
  ميحو بأن اإلسالماتعطي إحياء قوي )يهدم( ويف صيغة ،احلج واهلجرة دمان صغائر الذنوب

 . قبل الدخول فيهفر واملعاصيمن اآلثام والك ويذيب كل ما فعله الفرد
 يف سرية بعثنا رسول اهللا ((: قال ،وهذا حديث ابن أيب شيبة،  أسامة بن زيدعنو

فوقع يف نفسي ؛ فطعنته ،ال إله إال اهللا: فقال ،الًفأدركت رج، فصبحنا احلرقات من جهينة
يا : قلت: قال ؟هال إله إال اهللا وقتلت:  أقالفقال رسول اهللا . فذكرته للنيب . من ذلك

 فما ،أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال: قال ،إمنا قاهلا خوفا من السالح!  اهللارسول
 . )٢())ومئذزال يكررها علي حتى متنيت أني أسلمت ي

ما قام   حيث أنكر عليه الصالة والسالم)؟له إال اهللا وقتلتهإ ال: قالأ(الشاهد يف قوله 
حترمي قتل من نطق على ويف هذا دليل ،  قتل الرجل بعدما نطق بالشهادةبه أسامة حينما

 قال ،)بعد أن قال( :يهييف رواية الكشم ،)؟أقتلته بعدما قال(: قوله ،بالشهادة من الكفار
يف هذا اللوم تعليم وإبالغ يف املوعظة حىت ال يقدم أحد على قتل من تلفظ «: ابن التني
 تكريره ذلك واإلعراض عن قبول العذر زجر شديد عن اإلقدام يف: وقال القرطيب، بالتوحيد

 كناية عن شدة ما القى من هي ) أني أسلمت يومئذمتنيت(«:  قولهويف، )٣(»على مثل ذلك
 .)٤(» وهو أحرص الناس على طاعته، مع كونه ِحبه،  غضب رسول اهللا

                                                             

 . ١٦٢/ ١تاب اإلميان،  شرح الطييب، ك)١(

 . ٥١ال إله إال اهللا، ص:  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال)٢(

 . ٢٤٣/ ١٢ فتح الباري، كتاب الديات، )٣(

 . ٣٥٥/ ٥ كنوز رياض الصاحلني، )٤(
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جاءه رسول اهللا  ،الوفاةُ طالب ا أبضرت حاـمل((:  املسيب عن أبيه قالن سعيد بعن
، فقال رسول اهللا  ، بن أيب أمية بن املغريةاهللا عبدو، فوجد عنده أبا جهل :يا عم قل: 

يا أبا :  بن أيب أميةاهللا عبدفقال أبو جهل و ،هللاكلمة أشهد لك ا عند ا ،ال إله إال اهللا
ه ويعيد تلك املقالة  يعرضها عليفلم يزل رسول اهللا ؟ طلبامل عبد ملةأترغب عن ! طالب

 . )١())طلبامل عبدهو على ملَّة : حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم
فاهلمزة لالستفهام اإلنكاري  ،)طلبامل عبدأترغب عن ملة ( :الشاهد يف قوهلم

خشية ، ال تفعل: ومل يقوال له، طلبامل عبدأي ال ينبغي أن ترغب عن ملة ، التوبيخي
 .)٢(املباشر من النظري واملساوي يب تنفر من النهينفس األ فإن، معاندم أنفة

وفينا بشري بن  ، عند عمران بن احلصنياكن((: قال:  حدثقتادة  أيبحديثومنه 
بشري بن   احلياء خري كله فقال:قال رسول اهللا :  قال،فحدثنا عمران يومئذ ،كعب
: قال. ومنه ضعف. ا هللا سكينة ووقارهإنا لنجد يف بعض الكتب أو احلكمة أنَّ من: كعب

 ،؟ وتعارض فيه أراين أحدثك عن رسول اهللا أال: وقال. عيناه امحرتا ىت عمران حغضبف
نه إ: فما زلنا نقول فيه: قال ،فغضب عمران ،فأعاد بشري: قال ،فأعاد عمران احلديث: قال

 .)٣())نه ال بأس بهإمنا يا أبا نجيد 
االستفهام هنا  )؟ وتعارض فيه رسول اهللاأحدثك عن  أال أراين(:  يف قولهالشاهد

  ينكر عمرانومل« ،أن حتدثين عما سواه و،أي أحدثك عن رسول اهللا ، إنكاري توبيخي
 ساقه يف معرض من يعارضحيثُ ِإنه من  وإمنا أنكر عليه، عليه هذا القدر من حيث معناه

 .)٤(»لط السنة بغريهاخي  أنخاف إمنا أنكر عليه لكونه :وقيل، الرسول بكالم غريه كالم

                                                             

 . ٣٥ املوت، صه صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على صحة إسالم من حضر)١(

 . ٩٠/ ١فتح املنعم،  )٢(

 صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها وفضيلة احلياء وكونه من اإلميان، )٣(
 . ٣٩ص

 . ٦٤١/ ١٠ فتح الباري، كتاب األدب، باب احلياء، )٤(
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 :داءنال: الخامس ثالمبح

 …صاح به، وناداه مناداة ونداء أي، ونادى به، ه وقد نادا،الصوت(:  يف اللغةالنداء
 .)١(بعد الصوت: ىوالند

كل اسم مضاف فيه فهو نصب ، علم أن النداءاو«: بقوله  يف الكتابِسيبويِه وذكره
٢(»هعلى إضمار الفعل املتروك إظهار(. 

 طلب إقبال املدعو على الداعي بأحد حروف حقيقته: غةعند علماء البال والنداء
 .)٣(خمصوصة

فاهلمزة وأي لنداء . ووا، وهيا، وأيا، وآي، وآ، وأي، واهلمزة، يا:  مثانوأدواته
 .)٤(وغريمها لنداء البعيد، القريب
 : النداء يف كتاب اإلميانشواهد

 :التحسر -١
إذا قرأ ابن آدم السجدة ((: قال رسول اهللا : قال؛ أيب هريرةعن ، عن أيب صاحل

أمر ابن  ،)ويلي يا: ويف رواية أيب كريب(. ويله يا: يقول. اعتزل الشيطان يبكي، فسجد
 .)٥()) فلي النار بالسجود فأبيتِمرتوأُ. آدم بالسجود فسجد فله اجلنة

 ونداء الويل للتحسر على ما:  الطييبقال ،نداء الشيطان هنا للتحسر والتوجع )ويله يا( 
البن  وللحسد على ما حصل، وحصول اللعن والطرد واخليبة يف الدارين، فاته من الكرامة

 .)٦(آدم من القرب والكرامة والفوز
                                                             

 . ١٣٥م، ص١٩٩٥فاعي،  األساليب اإلنشائية يف احلديث النبوي يف صحيح البخاري، منال طه عبد الرزاق الر)١(

، ٣ بشر بن عمرو بن عثمان بن قنرب، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، طأبو  سيبويه، الكتاب،)٢(
 . ١/١٨٢م، ١٩٩٨

 . ٤٧٤ عروس األفراح، ص)٣(

 . ٦٦٠ معجم البالغة، ص)٤(

 . ٤٨لصالة، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك ا)٥(

، جملة للمناوي، الدكتور حممد رفعت الزجنري) فيض القدير شرح اجلامع الصغري(مسائل علم املعاين يف كتاب  )٦(
 . ٨١٣، ، صه١٤٢٤، مجادى الثانية ٢٧، ع١٥ وآداا، جيةجامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العرب
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 : واإليناسالتلطف -٢
ا حضرت أبا ـمل: أخربين سعيد بن املسيب عن أبيه قال((: يف حديث ابن شهاب قال

.  بن أيب أمية بن املغريةاهللا عبدفوجد عنده أبا جهل و. ه رسول اهللا جاء. طالب الوفاة
 فقال أبو ،كلمة أشهد لك ا عند اهللا.  ال إله إال اهللا:قل! عم  يا:فقال رسول اهللا 

فلم يزل رسول اهللا ؟ طلبامل عبدأترغب عن ملة ! يا أبا طالب:  بن أيب أميةاهللا عبدو، جهل
هو على ملة :  له تلك املقالة حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم يعرضها عليه ويعيد
 .)١())… ال إله إال اهللا: أن يقولىأبو، طلبامل عبد

 وهو ابن الثامنة بعد فَلهكَ فلقد، يمة كانت عظكانة أيب طالب عند رسوله اهللا م
الم وقف لإلسبدعوته وملا صدح رسول اهللا عليه الصالة والسالم ، طلبامل عبدوفاة جده 

كان عليه الصالة  وعندما حانت وفاة عمه أيب طالب، ه أسياد قريشامعه عمه بعد أن عاد
مات وهو   وشفقة عليه من املصري الذي ينتظره يف حالتلطفًا، والسالم جبانبه يدعوه للشهادة

 .واهللا تعاىل أعلم، )عم يا( وتوددفأخذ يناديه بتلطف ، على الكفر
 : التشويق-٣

: قال. عفري: على محار يقال له. كنت ردف رسول اهللا ((: قال؛ ن جبلعن معاذ ب
اهللا : قلت: قال ؟ وما حق العباد على اهللا،حق اهللا على العباد معاذ تدري ما يا: فقال

 ادوحق العب.  به شيئًايشركوا اهللا على العباد أن يعبدوا اهللا وال قفإن ح: قال. ورسوله أعلم
؟ أفال أبشر الناس! يا رسول اهللا: قلت: ن ال يشرك به شيئًا قال يعذب مالَّ أعلى اهللا 

 . )٢())ال تبشرهم فيتكلوا: قال
 تشويق هإىل نداء يتمحض عن  النداء يف سياق احلديث يتحول من جمرد نداٍءأسلوب
 المث ت، الكرمي  من الرسولاقريب مع كونه ، حنو الترقِب ملا ينتج عنه نداء البعيدييأخذ باملتلق

حيمل يف «: ألن اخلرب التايل؛ )؟أتدري ماحق اهللا على العباد(  للتشويقستفهامالنداء أسلوب ا
                                                             

 وهو -سالم من حضره املوت مامل يشرع يف الرتع صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على صحة إ)١(
 ونسخ جواز االستغفار للمشركني، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب اجلحيم -الغرغرة

 . ٣٥، ٣٤وال ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، ص

)٢(٣٧، ص٣٦صا،  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على من مات على التوحيد دخل اجلنة قطع . 
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م  ؛)١(»وإن العبد إذا جتنب الشرك جنبه اهللا العذاب،  من الشرك بأنواعهاطياته حتذيرلذلك قد
 االمتثالويبادروا يف ،  ترسخ تلك املعاين يف وجدامحىت، أسلوبني بالتشويق يف له

 .لمواهللا تعاىل أع، هللا ولرسوله واالستجابة
 : اإلنكار-٤

إمنا ! يا رسول اهللا: قلت: قال ؟إله إال اهللا ال: قال بعد ما أقتلته! يا أسامة(( كقوله 
فما زال يكررها علي حىت : قال ؟ال إله إال اهللا: أقتلته بعدما قال: فقال: قال. كان متعوذا

مليمتنيت أن   كارأتى النداء هنا بغرض اإلن ،)٢())قبل ذلك اليومأكُن أسلمت. 
 : الدعاء-٥

ويف ، اللهم يف النحو نداء«، )اللهم(بـ  أساليب النداء يف األحاديث النبوية النداءمن
 حيث ِسيبويِه هفيما حدث عن  يف باب النداء اخلليل بن أمحدعلهاوأول من ج ؛املعاين دعاء

 عمهنا فيما ز ها  فهي- ياعوض عنوامليم هنا ، اللهم نداء: وقال اخلليل رمحه اهللا«: يقول
هنا يف الكلمة كما أن نون  ها إال أن امليم، أوهلمايا يف نـزلة مب اخلليل رمحه اهللا آخر الكلمة

ألنه ؛  جمزوم واهلاء مرتفعةهلافامليم يف هذا االسم حرفان أو. املسلمني يف الكلمة بنيت فيها
من قبل أنه صار مع امليم عندهم ،  امليم مل تنصب االسمقتذا أحلوإ ،وقع عليها اإلعراب

 .)٣(»هناه يا: صوت كقولكنـزلة مب
 : ذلك يف كتاب اإلميانمثال

 يف  تال قول اهللا  النيب أن((:  بن عمرو بن العاصاهللا عبدعن عمرو بن جبري عن 
Q P O N M L K J I H G F E D C B A ﴿: إبراهيم

R﴾ )قَالَ.  )٤ى وِعيس  :﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

                                                             

 . ٤٣ التشويق يف احلديث النبوي، ص)١(

 . ٥٢، ص٥١ ال إله إال اهللا، ص: صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال)٢(

األردن،  عمان بناء اجلملة يف احلديث النبوي الشريف يف الصحيحني، الدكتور عودة خليل أبو عودة، دار البشر، )٣(
 . ٤٦٨م، ص١٩٩٠

 .٣٦: إبراهيم )٤(
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Í﴾ )وبكى فقال اهللا . اللهم أميت أميت  :  فرفع يديه وقال ،)١ : يا جربيل اذهب إىل
 فأخربه.  فسأله-ليه الصالة والسالمع-فأتاه جربيل  ،يبكيكفسله ما  -وربك أعلم-حممد 

حممد فقل إنا سنرضيك  جربيل اذهب إىل يا: فقال اهللا. لموهو أع.  مبا قالرسول اهللا 
فاللهم نداء كان الغرض منه  )اللهم أميت أميت(:  قولهالشاهد يف. )٢())يف أمتك وال نسوءك

 .رمحة م وشفقة عليهم، التضرع بأن ينجي اهللا أمته من العذاب
 حديث جابر عن الطفيل بن عمرو الدوسي عن النيب  وهو آخر يف كتاب اإلميانومثال
 :))مِل اللَّهِهويدي، نداء هللا  )اللهم( الشاهد هنا، )٣())فَاغِْفر بأن يغفر اهللا للرجل ما 

 .أقدم عليه

                                                             

 . ١١٨:  املائدة)١(

 . ٨٩، ص٨٨ ألمته وبكائه شفقة عليهم، ص صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب دعاء النيب )٢(

 . ٥٦باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر، ص،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٣(
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  الثالثالفصل
 بناء الجملة

 :ويشتمل على املباحث التالية
 . والذكراحلذف:  األولاملبحث
 . والتأخريالتقدمي: الثاين املبحث
 .رصالقَ:  الثالثاملبحث
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 :ر والذكالحذف:  األولالمبحث

 :الحذف

 : لغةاحلذف
ا، أسقطه: حذفه حيذفه ١(وبالعصا رماه(. 

وحذف . وفرس حمذوف الذنب، حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه:  أساس البالغةويف
 .)٢(ضربه فقطع منه قطعة: رأسه بالسيف

 .)٣(قطعه من طرفه، احذف الشيء حيذف حذفً:  لسان العربويف
: حيث قال، حذفف املعاجم يف تفسري كلمة  الدكتور علي أبو املكارم اختالوالحظ

 انإذا ك؛ وميكن أن يفسر هذا االختالف بني املعاجم على أنه نوع من التطور الداليل«
مث أدركه نوع التطور ، وخباصة وحتت لفظة مدلول مادي، ا بالطرف أول األمراحلذف مقيد

، نه اإلسقاط دون تقييدومن مث اكتفى بعضهم يف تعريفه بأ، فشمل دالالت أخرى غري مادية
 .)٤(»وكأنه إشارة إىل هذا التطور الداليل اجلديد

 : علماء البالغةعند: ا اصطالحاحلذف
شبيه ، عجيب األمر، لطيف املأخذ، هو باب دقيق املسلك« :قاهر بقولهال عبد عرفه

، أزيد لإلفادة والصمت عن اإلفادة، أفصح من الذكر،  ترى به ترك الذكرإنكف، بالسحر
 .)٥(» إذا مل تنباوأمت ما تكون بيان، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق

من الوسائل « :إهلام أبو غزالة. تقول د،  علم لغة النص احلديث يطلق عليه اإلضمارويف
 .)٦(» واجلودة وسيلة اإلضمارجيازاليت تسهم يف اإل

                                                             

 . ٣٥٤ القاموس احمليط، ص)١(

 . ١٣٧ أساس البالغة، ص)٢(

 . ٣٦٦/ ٢م، ٢٠٠٣البن منظور، دار احلديث، القاهرة، ، لسان العرب )٣(

 . ١٩٩م، ص٢٠٠٧ة، ، علي أبو املكارم، دار غريب للطباعة والنشر، القاهراحلذف والتقدير يف النحو العريب )٤(
 . ١٤٦ دالئل اإلعجاز، ص)٥(

م، ١٩٩٩، ٢ط للكتاب، ، تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند، اهليئة املصرية العامةمدخل إىل علم لغة النص )٦(
 . ١٠٢ص
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  : البالغية حلذف املسند إليهاألغراض
 طراف اليت يتجاذا ألغةالتراكيب اللغوية من أدبيات ال ظاهرة احلذف يف بنية تعد

املبدع بيان الدافع الذي جعله يسقط :  األول. وما بينهما من رسالة،تلقي وامل،املبدع: ثالثة
 الذي يدفع هذا احلذف وال  هوفإن السياق، وصفه مبدعاب دوره يكذا املتلق، ما ميكن إثباته

 ،قد حيذف أحد طريف اإلسناد«:  عيدرجاءذا اإلطار يقول  ويف ه،لتباسيأخذ املعىن حنو اال
 لعطاء فين اوتكثيفً، اكتفاًء باللمحة الدالة ، اللغوي ألغراض فنيةبأو سوامها يف التركي
 ا منطقيا ألا ليست تقعيد؛ا حصر مواضع هذا احلذفوال ميكن فني. يستشف من السياق

املوقف كلهوإمنا هي مواقف فنية ندركها من ، امقنن . فقد تكون هنالك أغراض أعمق وأدق
وعلينا أن نستشف العطاء الفين لنسق التراكيب من داخل ، من تلك اليت حصرها البالغيون

 .)١(»ومن بنيته الفنية اخلاصة، هالعمل نفس
 والشاهد يف ذلك قول ، علماء البالغة أوردوها على سبيل املثال ال احلصرولكن

 يف مناسبٍة ،ما ذكرما ألغراض سوى إو«: مواضع حلذف املسند إليه دالسكاكي بعدما أور
 .)٢(» ال يهتدي إىل أمثاهلا إال العقل السليم والطبع املستقيم،باب االعتبار حبسب املقامات

 : ذكر البالغيون مواضع حذف املسند إليهوقد
ولقد أورد ، الليكثر عند الديار واألط )املبتدأ( قاهر أن حذف املسند إليهال عبد ذكر -١

الشاعر عند ذكر األطالل والديار واملنازل اليت لولع ، منهاايف دالئل اإلعجاز عدد 
وتلك حال ، حزينا كئيبا، متوتر احلس، يكون ممتلئ النفس، بددا األيام وغريها الزمن

 .تقتضي احلذف
 .وأمل، وذلك إىل ما يكون فيه املتحدث من حزن،  ضيق املقام-٢
 . احتمال غريهموعدتعينه  -٣
أو ، كاحملافظة على التناسب يف السجع ،مجايلقد يكون حذف املسند إليه لغرض  -٤

 .املوسيقى يف الشعر

                                                             

 . ٨١، اإلسكندرية، ص٢ط فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، رجاء عيد، منشأة املعارف، )١(

 . ١٦٤ مفتاح العلوم، ص )٢(
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، ما يؤدي إليه احلذف من زيادة االحتماالت والتقدير، من مواضع حذف املسند إليه -٥
 . ما فيه من تأثري على املعىن فيهوهذا

 .إىل سرعة إيراد املسند واملبادرة بذكره إذ يؤدي حذفه ؛ تعجيل املسرة-٦
 .)١( وصون اللسان عن النطق به،حتقري املسند إليه -٧

 : حذف املسند إليه يف كتاب اإلميانصور
 :املبتدأ :األول

 : حذف املبتدأ لتعينه وعدم احتمال غريه-١
؟  أي اإلسالم خري سأل النيب الأن رج((: رضي اهللا عنهما بن عمرو اهللا عبد عن

 .)٢()) وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف، الطعامتطعم: قال
وقد استخدم أداة ، يسأله عن أي عمل يف اإلسالم هو خري   رسول اهللاإىل رجل أتى

 ألن هذه اجلملة لكذ؛ ن هناك خيارات عدةأ أو ،وهي توحي بالتعدد ،)أي( االستفهام
أي صفات أو ( : واألصل،ز حذفتنطوي على إجيا )أي اإلسالم خري( :االستفهامية

وهنا دخلت على ، أي تدخل على متعدد«: والدليل على ذلك أن ،)خصائص اإلسالم خري
يف  )أي( وهو دخول، أجيب بأن يف الكالم حمذوفًا؟ ال تعدد فيه، وهو مفرد، اإلسالم
بدليل أن اجلواب كان بالتفاضل بني ؟ واألصل أي خصال اإلسالم خري، احلقيقية
 . )٣(»اخلصال

تطعم الطعام وتقرأ (: قولهحبذف املبتدأ وذلك ب   أتى جواب رسول اهللاولقد
تطعم الطعام وتقرأ (: ويف قوله. )…خري اإلسالم تطعم الطعام( واألصل ،)…السالم
 على التجدد الًباملضارع دلي ) وإقراء السالم،إطعام الطعام( عبر عن تلك اخلصلتني )السالم

 - عليه الصالة والسالم-كذلك استخدم ، على فعل تلك اخلصلتنيواالستمرار واملداومة
لترسيخ ؛ )تطعم الطعام( واجلناس يف )تقرأ السالم…تطعم الطعام(: قولهأسلوب السجع يف 

                                                             

 . ٥٩، ص٥٨بالغة التراكيب، توفيق الفيل، ص. ١٠٦  إىل٩٨علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح، ص:  انظر)١(

 . ٣٩ميان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل، ص صحيح مسلم كتاب اإل)٢(

 . ١٤٨/ ١، فتح املنعم )٣(
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 .تلك اخلصلتني يف ذهن السائل
 باهللا إميان :قال ؟أفضل األعمال أي ، اهللا رسول سِئلَ((: قال؛  أيب هريرةعن
 .)١())مربور حج مث :قال ؟ماذا مث :قيل .اهللا سبيل يف اجلهاد مث :قال ؟ماذا مث :قيل .ورسوله
، أي هو إميان باهللا،  مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف)إميان باهللا(«:  العيينقال
اجلهاد مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف « وقوله ،)٢(»أفضل األعمال اإلميان باهللا: والتقدير

وكذلك الكالم يف ، أفضل األعمال بعد اإلميان باهللا ورسوله اجلهاد:  والتقديرهادأي هو اجل
حذف املبتدأ يف ثالث مواضع الذي هو املسند  …حج مربور: قال؟  مث ماذا:إعراب قوله

 .)٣(» معلوما احترازا عن العبثهإليه لكون
 ،ئكته ومال،أن تؤمن باهللا: قال، فأخربين عن اإلميان((:  قَالَجربيلومن ذلك حديث 

فأخربين عن : قال، صدقت: قال،  وتؤمن بالقدر خريه وشره، واليوم اآلخر، ورسله،وكتبه
 . )٤())، فإن مل تكن تراه فإنه يراك، تراهك كأناهللا عبدأن ت: قال، اإلحسان
،  ليسأله عن أمور عظيمة يف اإلسالم  اهللارسول حينما أتى  هذا حديث جربيليف

وحينما ،  مقدما األهم مث الذي يليه،اب عن أركانه الستةعن اإلميان أج  فعند جوابه
 ؛أجاب عن اإلحسان كان جوابه يف عبارة اشتملت على أساليب بديعية كاجلناس والطباق

 تلك املفاهيم إذْ إن، لترسيخ تلك املفاهيم يف نفوس الصحابة  وحذف املبتدأ يف جوابه
يعية من شأا أن تكون أكثر تعلقًا يف  خربي وجيز وبصور بدبأسلوبالعظيمة حينما تلقى 

 .وضوح املبتدأ هنا وتعينهإىل  إضافة، الذهن
 . كأنك تراهاهللا عبدتواإلحسان أن …اإلميان أن تؤمن باهللا: والتقدير

 الًأن رج((: عن أنس عن ثابت، عند والده  حديث الرجل الذي سأل رسول اهللاو
ِإنَّ أَِبي وأَباك ِفي  :فقال فلما قفَّى دعاه ،يف النار: قال؟ أين أيب! يا رسول اهللا: قال

                                                             

 . ٤٨ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال، ص)١(

 . ٢٥٧/ ١ عمدة القاري، كتاب اإلميان، )٢(

  .نفسه )٣(

 وبيان سالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإل)٤(
 . ٢٨ يؤمن بالقدر وإغالظ القول يف حقه، صالدليل على التربي ممن ال
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أبوك يف ( : األصل أن يقولإذ ،)أبوك( حذف املبتدأ )يف النار(: قولهالشاهد يف . )١())الناِر
 .)٢()النار

 أي:  سألت رسول اهللا((:  قالاهللا عبدعن ،  عمرو بن شرحبيلاض ذلك أيومن
 مث :قلت ،ظيملع ذلك إن :قلت ،خلقك وهو ندا هللا جتعل أن :قال ؟اهللا عند أعظم الذنب

 حليلة تزاين أن :قال ؟أي مث :قلت ،معك يطعم أن خمافة لدكو تقتل أن :قال ؟يأ
 . )٣())جارك

 لقدو، عن كبائر الذنوب وعظيمها  يف هذا احلديث يستفهم أحد صحابة رسول اهللا
وهو يريد رسول اهللا بأن ، دةاليت توحي بأن هناك خيارات ع )أي( استخدم أداة االستفهام

بثالثة ذنوب هي من كبائر   فأخربه رسول اهللا، خيربه بأعظم تلك الذنوب الجتناا
ند الشيء «: قال اجلوهري )أو مثيالً، اشريكً( مل يقل ،)أن جتعل هللا ندا(: قولهيف ، الذنوب

فكل ،  أو غريهوهر سواء كانت يف اجل،أما املثل فيقال يف أي مشاركة، من يشاركه جوهره
بني اجلمل ليس من أجل التراخي يف  )مث( وحرف العطف ،)٤(»ند مثل وليس كل مثل ندا

وقد ، )٥(»اا يكون تنازليألن الترتيب كما يكون تصاعدي« ؛ يف اإلخباررتيببل الت، الزمن
ن لك )أعظم الذنب عند اهللا(: األصل )أن جتعل هللا نداء وهو خلقك(: حذف املبتدأ يف قوله

 .حذف املبتدأ لتعينه ووضوحه
كنا عند رسول ((: قال، عن أبيه، رمحن بن أيب بكرةال عبدوحذف املبتدأ يف حديث 

اإلشراك : قال. بلى يا رسول اهللا: قلنا؟ - ثالثا - أنبئكم بأكرب الكبائر أال: فقال  اهللا
فما زال  ،ة الزوروشهاد، أال وقول الزور: فقال، وكان متكئا فجلس، وعقوق الوالدين، باهللا

 .)٦())ليته سكت: يكررها حىت قلنا
                                                             

صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو يف النار ال تناله شفاعة وال تنفعه قرابة ) ١(
 . ٨٩املقربني، ص

 . الفصل األول مبحث اخلرب الطليبيفث سبق شرح هذا احلدي )٢(
 . ٤٩ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده، ص)٣(

 . ٢٨٠/ ١ فتح املنعم، )٤(

 . ٢٨٠،  السابق)٥(

 . ٤٩ السابق، باب بيان الكبائر وأكربها، ص)٦(
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 من الكبائر يف الدين دأصحابه عن ثالثة أمور تع  يف هذا احلديث خيرب رسول اهللا
: مث قال،  وجلذب أمساعهم، لصحابتهبيهاتن )أال(  حديثه بأداة االستفهامجاء قدو، اإلسالمي

على أن اخلرب الذي سيلقيه على أمساعهم ليدل  ؛)أخربكم أو أبلغكم( :ومل يقل )أنبئكم(
مث سرد هلم تلك الثالثة ، زيادة يف التشويق )أكرب(  التفضيلبأفعلمث عرب ، عظيم وخطري

 وقد قدم له األنه أصبح معلوم؛ هيف جواب )أكرب الكبائر(  وقد حذف املبتدأ،األمور العظيمة
وقد سرد تلك  ،ثة العظيمةفالكل أصبح متلهفا لسماع تلك األمور الثال، قبأسلوب مشو

ولشد  ،)جلسوكان متكئا ف(،  مث عقوق الوالدين، اإلشراك باهللا،الكبائر مبتدئًا باألعظم
فمعلوم أن  )متكئًا فجلس( التعبري باحلركات اجلسدية )شهادة الزور( انتباههم للكبرية الثالثة

 لتلك نتباههمجذب الذا أراد ؛  جسيمة على اتمعأضراركبرية شهادة الزور هلا خطر و
 .الكبرية

 :التعظيم -٢
: قال؟  رأيت ربكهل:  سألت رسول اهللا((: قال؛  بن شقيق عن أيب ذراهللا عبد عن

ورنأَن اه١())ى أَر( . 
 اوذكر اخلرب تعظيم )املبتدأ( فحذف املسند إليه )هو نور( واألصل )هو(  املبتدأحذف

 لذلك النور اوتعظيم،  له عن أن تراه العيون يف الدنياالًإجال،  لذلك النور اإلهليالًوإجال
اإلشارات ( قال صاحب ،الذي هو نور السموات واألرض، الذي ليس كمثله شيء

أن الشيء املسند إليه إذا بلغ ايته يف أوصافه  إليه حذف املسند دواعي ومن«: )والتنبيهات
إمياء إىل أنه ال ،  تلك الصفة أو األوصافواقتصر على ذكر،  ذكرهِرك أو املذمومة تدةاحملمو

 .)٢(»يشاركه فيها أحد فيذكر المتيازه عنه
 :حذف الفاعل :ثانيا

:  قال رسول اهللا:  بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة قالاهللا عبد بن اهللا عبيد عن

                                                             

 . ٧٧رأيت نورا، ص: ولهنور أنى أراه، ويف ق: باب بيان يف قوله ،  السابق)١(

 عبد القادر حسني، :ين، حتقيق الدكتوررجاحممد بن علي بن حممد اجل،  اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة)٢(
 . ٢٩م، ص١٩٩٧القاهرة، مكتبة اآلداب، 
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 عصم مين إله إال اهللا فقد ال:  فمن قالاهللا  إله إالال: يقولوا  حىتالناس  أن أقاتلأمرت((
 .)١()) وحسابه على اهللا، إال حبقه، ونفسهماله

قال ابن عالن الشافعي يف شرح  ،حيث بين للمجهول )أمرت(: قوله يف الشاهد
 .)٢(» للعلم بالفاعلولبالبناء للمجه )أمرت(«: احلديث

ألنه ال  ؛أي أمرين اهللا )أمرت(«: قال ابن حجر،  هنا لتعني احملذوف ووضوحهفاحلذف
 إم ألم من حيث ؛وال حيتمل أن يريد أمرين صحايب آخر،  إال اهللا لرسول اهللاآمر 

إذا قال : وقال الطييب تعليقًا على هذا احلديث. )٣(»جمتهدون ال حيتجون بأمر جمتهد آخر
م فِه   الصحايبهوإذا قال، أمره تعاىل م منه أن اهللافِه أمرت: عليه الصالة والسالم الرسول

فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن ، أمره ليه الصالة والسالمع لأن الرسو
 .)٤(الرئيس أمره
كما يفهم ، واملفهوم منه أن اهللا تعاىل هو الذي أمر،  وتعظيم الفاعل هنا تفخيموحذف

 على شهادة العقل الًوإمنا عدل إليه تعوي،  أن اآلمر له هو النيب، أمرنا: صحايبمن قول ال
إذ ال أحد يأمره ؛  وال يذهب الوهم إىل غريه،نه تعاىل هو اآلمر ال حيتاج إىل تصريح بامسهأ

 .)٥(سوى اهللا تعاىل
بين ((: قال  عن النيب، عن ابن عمرما روي ، ومن حذف الفاعل لوضوحه وتعينه

، وصيام رمضان، وإيتاء الزكاة، وإقام الصالة، على أن يوحد اهللا: اإلسالم على مخسة

                                                             

ا الزكاة، ويؤمنوا  ال إال اهللا حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتو: السابق، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا)١(
، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت سريرته إىل اهللا تعاىل، وقتال جاء به النيب جبميع ما

 . ٣٤من منع الزكاة أو غريها من حقوق اإلسالم، واهتمام اإلمام بشعائر اإلسالم، ص

، القاهرة، ٢طة املختار للنشر والتوزيع،  إعراب األربعني حديثًا النووية، حسين عبد اجلليل يوسف، مؤسس)٢(
 . ٨١م، ص٢٠٠٦

 . ١٠٤/ ١ فتح الباري، كتاب اإلميان، )٣(

 . ١٢٩/ ١ شرح الطييب، كتاب اإلميان، )٤(

 دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد علي بن حممد عالن بن إبراهيم البكري الصديقي املكي، املكتبة )٥(
 . ٢٤٤/ ٢م، ٢٠٠٧العصرية، صيدا بريوت، 
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. وحذف الفاعل لوضوحه وتعينه، بىن اهللا اإلسالم: والتقدير )بني اإلسالم(، )١())حلجوا
 .مبالغة يف إثبات الوحدانية هللا  )يوحد اهللا( :يف )اهللا( وجند ذكر لفظ اجلاللة

 : املسندحذف
وكما حتدث البالغيون عن األغراض البالغية حلذف املسند إليه فقد حتدثوا عن حذف 

 :وقد ورد حذف املسند يف احلديث النبوي الشريف ومن تلك الصور، ي حذفهاملسند ودواع
 : اخلربحذف -١

A ﴿:  يف إبراهيمَّتال قول اهللا   أنَّ النيب((:  بن عمرو بن العاصاهللا عبد عن

K J I H G F E D C B﴾)وقال عيسى  ،اآلية )٢ :﴿ Ã Â Á

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾)قالفرفع يديه و، )٣ :ي اللهميت أُمتأُم 
 .)٤())وبكى

والتقدير  )اللهم( وحذف حرف النداء يف، ربه  يف هذا احلديث يناجي رسول اهللا
 اللهم(:  اخلرب يف قولهوحذف، وشعورا بقربه،  للخضوع هللا تعاىلاألن يف ذلك إظهار ؛)اهللاي

 حيث يعلوه ، مشهد دعاءوألن املشهد، ) حباجة للغفران والرمحةيأمت(: والتقدير )أمتي أمتي
واهللا تعاىل ، ف اخلرب ألن املشهد يتطلب ذلك احلذفحذَو؛ اخلشوع واخلضوع التام هللا 

 .أعلم
وحتل .  يضرب اجلسر على جهنممث ]…[((:  عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدريعن
ة فيه دحض مزل: قال اجلسرما ويا رسول اهللا : قيل. اللَّهم سلم سلم: ويقولونَ. الشفاعةُ

فيمر املؤمنون . السعدانُ: تكون بنجٍد فيها شويكة يقالُ هلا. خطاطيف وكالليب وحسك
. فناٍج مسلَّم ، وكأجاويد اخليِل والركاب، وكالطَّري، وكالريح، وكالربق،لعنيكطرف ا

                                                             

 . ٣١ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، ص)١(

 .٣٦: إبراهيم )٢(
 .١١٨: املائدة )٣(
 . ٨٩ ألمته وبكائه شفقة عليهم، ص  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب دعاء النيب)٤(
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قسم خمدوش ( و،)قسم ناج مسلم( التقدير ،)١())ومكدوس يف جهنم. وخمدوش مرسل
 . )مكدوس يف جهنموقسم ( ،)مرسل

وقسم خيدش مث ، قسم مسلم ال يناله شيء: يعين أم ثالثة أقسام: قال بدر الدين العيين
احلديث عن مشاهد   عندما يسوق الرسولف ،)٢( يف جهنمسقطوقسم ي، يسلم وخيلص

األمر ، كي تذهب النفس كل مذهبلو، وذلك لتكثيف الداللة؛ يوم القيامة يكون فيه إجياز
 .واهللا تعاىل أعلم. ري فيها اخلوف والرعب مما يتضمنه احلديث من وعيدالذي يث

 :حذف الفعل -٢
 . عليه دليل حايل أو مقايل لغرض بالغي الفعل يف احلديث النبوي إذا دلَّحيذف

: علم أن حذف الفعل ينقسم قسمنيا«:  قسم ابن األثري حذف الفعل قسمني فقالوقد
 )أهلك والليل( فنصب، أهلك والَّليلَ: كقوهلم يف املثل، يه يظهر بداللة املفعول عل:أحدمها

 :ومما ورد منه يف األخبار النبوية …تقديره أهلك وبادر اللَّيل، يدل على حمذوف ناصب
))تزوج فقال له رسول اهللاأن جابر   :قال؟ ما تزوجت :فهالَّ جاريةً: فقال له؛ اثيب 

والقسم . فحذف الفعل لداللة الكالم عليه، تزوجت جاريةيريد فهال  ،))تالعبها وتالعبك
وإمنا يظهر ، ألنه ال يكون هناك منصوب يدل عليه؛ يظهر فيه قسم الفعل فإنه ال :اآلخر

 .)٣(»بالنظر إىل مالءمة الكالم
عن األعمش عن أيب صاحل عن  ،ديث الذي يعرض اعة املسلمني يف غزوة تبوكاحل يف

ولكن ادعهم بفضل .  الظَّهرقلَّرسول اهللا إن فعلت يا :  فقال،عمرفجاء …((: أيب هريرة
 ،)٤())نعم:  فقال رسول اهللا. لعلَّ اللَّه أن جيعل يف ذلك. مث ادع اللَّه هلم بالربكة ،ادهموأز

، شورة عمر مب  لالقتناع الرسو، ويف ظين جاء حذف الفعل )نعم أفعل( التقدير
حيث أصابت قافلة جيوش املسلمني ، ا وجائعا كان منهكً الصالة والسالمعليهأضف أنه 

 .واهللا تعاىل أعلم،  يف املؤن والغذاءونقصجماعة 
                                                             

 . ٧٩ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ص)١(

 . ٣٨٠/ ٢٠ عمدة القاري، كتاب التوحيد، )٢(

 . ٨٩-٨٧/ ٢ املثل السائر، )٣(

 . ٣٦ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا، ص)٤(
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أتاين جربيلُ ((: أنه قال   يحدثُ عن النيبمسعت أبا ذر:  املعرور بن سويد قالعن
 بشرينف هةأنمن مات من أُمتك ال يشرك باهللا شيئًا دخل اجلن ، وإنْ وإنْ زىن: قلت 
واألصل  ،)ن سرقإ و،إن زىنو(: الشاهد يف قوله ،)١()) وإن سرق،وإنْ زىن: قال ،سرق

: فهي مجلة شرطية حمذوفة اجلواب تقديره« .دخل اجلنة )وإن زىن وإن سرق دخل اجلنة(
 يف رواية أخرى وهلذا ، والذهول من البشرىبسبب احلذف شدة التعجو ،)٢(»دخل اجلنة

ثام مث فكيف مبن يقوم بتلك املعاصي واآل ،) وإن سرق،ن زىنإو(: الالسؤ  كرر الرسول
 .واهللا تعاىل أعلم، يدخل اجلنة بعد ذلك

قال : عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال، امة حديث طويل عن شفاعة األنبياء يوم القييف
لى وأنه قد كانت يل دعوة دعوت ا ع …أنا سيد الناس يوم القيامة((:  رسول اهللا

 . )٣())…نفسي ،فسين ،قومي
 من مشاهد يوم القيامة وإثبات الشفاعة يوم القيامة امشهد  يف هذا احلديث يصور

 بأنه ال أغلبهم من األنبياء يكون جواب ة الناس لطلب الشفاعيذهبفعندما   لرسول
 املوقف لكن لشدة الفزع ولعظمة ،)ألزم نفسي، علي نفسي(: التقدير. ئًاميلك من األمر شي

 .واهللا تعاىل أعلم ،)علي أو ألزم(:  وتقديره،حذف الفعل
 :حذف املفعول به -٣

 .)٤(»جبإن اللطائف فيه أكثر وأع«:  بهعول ابن األثري عن حذف املفقال
يبدو من ظاهر كالم معظم النحاة أن املفعول به جيوز «:  عنه طاهر سليمان محودةوقال

:  وملن قال،ضربت: أن يقول، اضربت زيد:  ملن قالفيجوز،  ألنه فضلة؛احذفه مطلقً
زيد بل يذهب ابن هشام إىل أنه ال يشترط وجود دليل ،أعطيت: لأن يقو،  درمهااأعطيت 

يرونه يف اللغة من فرق  وقد ساقهم إليه ما، وما ذهب إليه النحاة غري دقيق…حلذف الفضلة

                                                             

 . ٥٠لنار، صا دخل اجلنة ومن مات مشركا دخل ا صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب من مات ال يشرك باهللا شيئً)١(

 . ٢٤٩/ ٧ كنوز رياض الصاحلني، )٢(

 . ٨٦ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها، ص )٣(

 . ٩١/ ٢ املثل السائر، )٤(
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 .)١(» فائدةالفضالت تبقى مجلة ذاته بعد حذف وأن ،مد والفضالت بني العتراكيبيف ال
 : حذف املفعول به يف كتاب اإلميانصور

تطعم : :قال؟ أي اإلسالم خري((:  أنَّ رجال سأل رسول اهللا؛  بن عمرواهللا عبدعن 
حيث حذف املفعول الثاين  ،)٢())وتقرأُ السالم على من عرفت ومن مل تعرف، الطَّعام
، إن باب أطعمت يقتضي مفعولني: قيلومنها ما «: قال العيين، ليفيد بذلك العموم؛ لتطعم
أن تطعم : بأن التقدير: وأجيب؟ ومل حذفه، فما املفعول الثاين هنا، أطعمته الطعام: يقال

سواء ، إشارة إىل أن إطعام الطعام غري خمتص بأحد، وحذف ليدل على التعميم، اخللق الطعام
ونفس اإلطعام أيضا سواء كان فرضا أو سنة أو ، ناكان املطعم مسلما أو كافرا أو حيوا

 .)٣(»مستحبا
وإذا ، إذا حدث كذب:  ثالثنافقآيةُ امل((: قال  أنَّ رسول اهللا؛ وعن أيب هريرة

وفيه حذف املفاعيل الثالثة من األفعال «: ينيقال الع ،)٤())وإذا اؤمتن خان، وعد أخلف
 .)٥(»الثالثة تنبيها على العموم

 موسى ربه ما أدىن أهل اجلنة سأل…((   سعيد اخلدري أنَّ رسول اهللاعن أيب
:  فيقول، ادخل اجلنة: فيقال له، جييء بعد ما أدخل أهل اجلنة اجلنةجل هو ر:قال ؟منـزلة

 أن يكون لك أترضى:  لهفيقال؟  نزل الناس منازهلم وأخذوا أخذاموقد؟  كيفرب أي
 فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ، ربرضيت: فيقول؟ مثل ملك ملك من ملوك الدنيا

 ولك ما اشتهت ، لك وعشرة أمثالههذا:  رب فيقولرضيت:  يف اخلامسةفقال ،ثلهوم
 الذين أولئك: قال؟ لةمنـز فأعالهم رب:  قال، ربرضيت:  فيقول،نفسك ولذت عينك

طر على  ومل خي، عني ومل تسمع أذنر فلم ت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها،أردت

                                                             

م، ١٩٩٨ ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، طاهر سليمان محودة، الدار اجلامعية للطبع والنشر، اإلسكندرية، )١(
 . ٢٢٥، ٢٢٣ص

 . ٣٩ميان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضلُ، ص صحيح مسلم كتاب اإل)٢(

 . ١٩١/ ١ عمدة القاري، )٣(

 . ٤٤ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان خصال املنافق، ص)٤(

 . ٣٠١/ ١ عمدة القاري، )٥(
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 :﴿ w v u t s r q p يف كتاب اهللا ومصداقه:  قال،قلب بشر

x﴾)٢()) )١( . 
ويف آخر الكالم حذف «: قال النووي )ومل خيطر على قلب بشر(: قولهالشاهد يف 

 . )٣(»وأعددته هلم،  بههم قلب بشر ما أكرمتلى تقديره ومل خيطر ع، بهعلماختصر لل
ونرى أن االختصار  ،) هلمدتهر ما أكرمتهم به وأعدمل خيطر على قلب بش( إذن التقدير

ماال عني رأت ومل ( ،ه اهللا عن هذا النعيمما ذكراللفظي يف هذه اجلملة أتى ليتناسب مع 
 اإلنسان داركملا كان نعيم اجلنة فوق م؛ فالوصف للنعيم كان مبهما ،)خيطر على قلب بشر
ولذا أتى احلذف هنا ليتناسب مع  ؛يم املقيمكي تتشوق النفس هلذا النع، اليت خربها يف دنياه

 .واهللا تعاىل أعلم، احلديث املبهم عن نعيم اجلنة
  جاءه رسول اهللا. ملا حضرت أبا طالب الوفاةُ((:  سعيد بن املسيب عن أبيه قالعن

أما واهللا ألستغفرنَّ :  فقال رسول اهللا … بن أيب أمية بن املغريةاهللا عبدفوجد أبا جهل و
:  والتقدير،حيث حذف املفعول به )ألستغفر لك(: قولهالشاهد يف ، )٤())ما مل أنه عنكلك 

 حيث ال يتوجه للعبادة ،بهللعلم  )اهللا لفظ اجلاللة( وحذف املفعول به ،)ألستغفرن اهللا لك(
 املوقف يتطلب اإلجياز وعدم وألن ، هللا الواحد األحد سبحانهإالوالدعاء واالستغفار 

 .اإلطالة

 :كرالذ

 : ذكر املسند إليه يف كتاب اإلميانصور
أنا أول الناس يشفع ((:  قال رسول اهللا: عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال

                                                             

 .١٧: السجدة )١(
 . ٨٢ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب أدىن أهل اجلنة مرتلة، ص)٢(

 . ٤١٨ /٣شرح النووي،  صحيح مسلم ب)٣(

وهو -زعـ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على صحة إسالم من حضره املوت ما مل يشرع يف الن)٤(
 ونسخ جواز االستغفار للمشركني، والدليل على أنَّ من مات على الشرك فهو من أصحاب اجلحيم، -الغرغرة

 . ٣٥-٣٤وال ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، ص
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 .)١())وأنا أكثر األنبياء تبعا ،يف اجلنة
 .)٢())ةأنا أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب اجلن(( ويف رواية أخرى

 -عليه الصالة والسالم- لفخر النيب )أنا(  املسند إليه يف األحاديث السابقة ذكرحيث
كذلك تفاخره ، حيث تكون الشفاعة له وحده دون غريه من األنبياء، لته يف اآلخرةنـزمب
 فتح ويف،  أكثر األمم يوم القيامةأمته أن أخرىحيث ذكر يف أحاديث ، تباعه يوم القيامةأب

 .)٣())أباهي بكم األممإني  ف؛ثرواتناكحوا تكا((: الباري

                                                             

، ))أنا أول الناس يشفع يف اجلنة، وأنا أكثر األنبياء تبعا: ((ح مسلم كتاب اإلميان، باب يف قول النيب صحي)١(
 . ٨٧ص

 . ٨٧ السابق، ص)٢(

 . ١٤٠/ ٩ فتح الباري، كتاب النكاح، )٣(
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 : والتأخيرالتقديم: الثاني المبحث

حيث تترك الكلمة مكاا يف املقدمة لتحل حملها كلمة ،  هو تبادل يف املواقعالتقدمي
لتؤدي غرضا بالغيا ما كانت لتؤديه لو أا بقيت يف مكاا الذي حكمت به  ؛أخرى

 .)١(القاعدة النحوية
فاملبتدأ الذي يترك مكانه للخرب حيدث بينهما التقدمي والتأخري ، م تأخريا يستلزوالتقدمي

 .)٢(هذا التغيري يف املواقع يصحبه تغري يف األثر النفسي ويف الداللة…بالضرورة
مث ، ويلطف لديك موقعه،  يروقك مسمعهاوال تزال ترى شعر«: ينرجا عنه اجلُويقول

وحول اللَّفظ عن مكاٍن إىل ، نْ قدم فيه شيء أ أن راقك ولطف عنكتنظر فتجد سبب
، وأول ما تتأثر به، فهو أول ما تقع عليه العني، ألن املقدم حيتل مكانا ممتازا« ؛)٣(»مكان
وألنه ، ألنه يستحق هذا ؛فتنشغل به، وأول ما تقع النفس حتت أضوائه،  ما تعجب بهوأول

فتكون الشحنة اليت استحوذ ، تأيت األلفاظ األخرىمث ،  الذي تعودنا أن نراه فيهانهيف غري مك
 .)٤(»عليها اللفظ املقدم قد قلَّت

وتتبعوا ، فرصدوا أنواعه وأقسامه، ين البالغيون به عناية فائقة هذا األسلوب عوألمهية
وغالب الذين جروا على  ،على اختالف بينهم يف طريقة تناول األسلوب، أسبابه ومقتضياته

 مث يف أحوال ،ي يف التأليف تناولوا التقدمي والتأخري يف أحوال املسند إليهطريقة السكاك
 .)٥(يوموهو غالب التأليف إىل ال، املسند مث يف أحوال الفعل مع متعلقاته

 : البالغية للتقدمياألغراض
 العناية أن العلماء يؤكدون أن الغرض األساسي يف التقدمي هو قاهرال عبدكر اإلمام ذ

مث نص  ،ألن التقدمي يلعب دورا مهما يف حتديد املعىن املراد من العبارة ؛باملقدمواالهتمام 
 باب الفاعل واملفعول أن العلماء يقدمون ما هو  بين يفِسيبويِه )الكتاب( على أن صاحب

                                                             

 . ١٠٣، صالقاهرة-، ، الدكتور عيد حممد شبابيك، دار حراءاحلوار يف احلديث النبوي تراكيبه صوره) ١(
 . ١٠٣السابق، ص) ٢(
 . ١٠٦دالئل اإلعجاز، ص) ٣(
 . ١٣٨بالغة الكلمة واجلملة واجلمل، ص) ٤(
 . ٤٠٨رعاية حال املخاطب يف الصحيحني، ص) ٥(
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ما مث بين أن النحويني يؤكدون ذلك ألم يقدمون ، ا كالمها مهمانوإن ك، أهم بالنسبة هلم
، أي اخلارج عن القانون )اخلارجي( ومثّل على ذلك يف مثال حال، مهم بالنسبة للناسهو 

، تلا يبالون من كان القالو، إم يريدون قتله،  خيرج فيعيث ويفسد ويكثر به األذى،حيث
قتل : فيقول )اخلارجي( فإنه يقدم ذكر، كقُتل وأراد مريد اإلخبار بذل، هم منه شيءنيوال يع

 اخلارجيوال يقول قتل  ،زيدزيدتلالقا نليس للناس يف أن يعلموا أ نألنه يعلم أ،  اخلارجي 
الذي  نويعلم من حاهلم أ، تصل مبسرميذكره ويهمهم و همينع في، زيد جدوى وفائدةله

وأم قد كفوا شره ، هم متوقعون له ومتطلعون إليه مىت يكون وقوع القتل باخلارجي املفسد
 . )١(وختلصوا منه

وكان ، التقدمي والتأخريأكثر من  لغوية يف بنية تراكيبه اللشريفاحلديث النبوي او
 ومن هذه األغراض اليت ،ألغراض ومراٍم تنثر الداللة املطروحة من وراء احلديث النبوي

، الفخرو، التحقريو، تعجيل املسرةو، التشويق إىل ذكر املؤخر: متخضت عنها ظاهرة التقدمي
 ،مراعاة الفواصلو، ودفع توهم اخلطأ، التأكيد وتقوية احلكمو، الختصاصاو، التعظيمو

 غري ذلك من إىل، تقدمي السبب على املسببو، الترتيبو، احلصرو، ومراعاة النسق الصويت
 .)٢(األغراض البالغية

 : لالختصاصالتقدمي -١
وأنا أكثر  ،نةأنا أول الناس يشفع يف اجل((:  قال رسول اهللا: عن أنس بن مالك قال

 .))األنبياء تبعا
وإن  ،ق نيب من األنبياء ما صدقتمل يصد ، أول شفيع يف اجلنةأنا((:  أخرىروايةويف 

 .))ه من أمته إال رجل واحدمن األنبياء نبيا ما يصدقّ

                                                             

 بالغة التقدمي والتأخري عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، الدكتور نصر الدين إبراهيم أمحد، جملة الدراسات العربية، )١(
 . ١٠٨دالئل اإلعجاز، ص: وانظر. ٥٦٣ جامعة املينا، ص-مكلية دار العلو

، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٣٣٩٤، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ص انظر شروح التخليص)٢(
 . ١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣وعلم املعاين بسيوين عبد الفتاح، ص. ،٣٩٧
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 .)١())ةوأنا أول من يقرع باب اجلن ، تبعا يوم القيامةءأنا أكثر األنبيا((:  روايةويف
يف الشفاعة يوم القيامة عن غريه من   الختصاصه، )أنا(  قدم املسند إليهحيث

صلوات اهللا  فخرا بذلك فقد خص بالشفاعة من سائر األنبياء )أنا( وكرر املسند إليه، األنبياء
 .وتسليمه عليهم

 :التقدمي للتشويق -٢
ر شتم الرجل من الكبائ((: قال  أنَّ رسول اهللا؛  بن عمرو بن العاصاهللا عبدعن 

فيسب ، يسب أبا الرجل ،نعم: قال؟ يا رسول اهللا وهل يشتم الرجل والديه:  قالوا،والديه
 . )٢())فيسب أمه، ويسب أمه، أباه

 اال سيما إذو، يف هذا احلديث خيربنا رسول اهللا عن خطر السب بني أفراد اتمع املسلم
فابتدأ اخلرب ، ائر وجرم عظيم فهي كبرية من الكب،الدين للوة تلك السباب موجهتكان

فهي أقوى وقعا ، زيادة يف التشويق وجذب االنتباه؛ واستخدم لفظ كبرية، من الكبائر: بقوله
شتم الرجل ( مث قدم اخلرب العجيب، )من احملظورات أو احملرمات(: قولهيف النفس من 

 حيدث فيك، والبدء بالتساؤالت، مما أحدث لدى الصحابة استيقاظ الذهن ؛)والديه
 عبادته باإلحسان كيف ال وقد قرن ، وحنن جمتمع يعرف جيدا قدر الوالدين، !؟ذلك
وهل (، فكانت ردة فعلهم الطبيعية باالستفهام التعجيب واالستبعادي بنفس الوقت، إليهم

 شرع،  احلسي لدى الصحابةوالتيقظ الذهنية ثارةما حصلت اإل وبعد )!؟يشتم الرجل والديه
فبني أنه يسب الرجل أبا الرجل ، بتفصيل ذلك اخلرب العجيب وكيف حيدث  رسول اهللا

مع إمكانية اإلجياز  ،)ويسب أمه فيسب أمه(: قوله الصيغة يف وكرر، فيسب أباه وهكذا
ولكن اإلطناب هنا  ،)فيسب والديه، يسب الرجل والدي الرجل(: واختصار ذلك بقوله

 .هوتنفريهم من، لشدة التحذير من أمر السباب
: يقول  مسعت النيب: مسعت جابرا يقول((: أنه مسع أبا الزبري يقول؛ عن ابن جريح

                                                             

، ))فع يف اجلنة، وأنا أكثر األنبياء تبعاأنا أول الناس يش: (( صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب يف قول النيب)١(
 . ٨٧ص

 . ٥٠، ص٤٩، باب بيان الكبائر وأكربها، صصحيح مسلم كتاب اإلميان)٢(
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 . )١())املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده
ويوضح لنا منهجا لتعامل الفرد املسلم مع أخيه   يف هذا احلديث خيربنا رسول اهللا

، سلم، مسلم(: لفظي بقوله على اجلناس التمٍلوقد أتى بأسلوب خربي وجيز مش، املسلم
وهي طريقة تعامل ، من شأنه ترسيخ تلك القاعدة اهلامة،  الصويتمفهذا التناغ ،)مسلمون

ألن أذى اللسان ، )اليد( على )اللسان( ونلحظ أنه قدم، الفرد مع بقية أفراد اتمع املسلم
، اتمع املسلممن شأا إحداث ضرر وشتات وفرقة بني أفراد  ) ومنيمة، ونفاق،غيبة( من

 . األذى اجلسدي بالضرب وحنوهسيلحقه الذي الضررأكثر من 
فإذا ، هخيرب به عن  إىل معرفة ماطلعلينبه املخاطب ويهيئه فيت )املسلم( قدم املسند إليهو«

٢(»فيشتد احلرص على امتثاهلا،  ومتكنت تلك املعاين، يف األذهانما جاء اخلرب قر(. 
 :العدد  يقدم تشويقًا لفظومما

 . بداية احلديث مث يفصل بعد ذلك يؤتى به جممال يفحيث
اثنتان يف ((:  هللاقال رسول ا: قال؛  أيب صاحل عن أيب هريرةعن  ما روي ذلكومن

 .)٣())والنياحة على امليت، الطعن يف النسب ؛الناس هما م كفر
والغرض من ذلك ، واإليضاح بعد اإلام، وهو من أسلوب التوشيع )اثنان(  بالعددبدأ

 أو ، أو فيهما جرم،مثإفيهما ( ومل يقل )كفر( وقد ذكر لفظ، التشويق وجذب النفس
 العادتني هاتنيرمبا ألن  ؛زيادة يف الترهيب وتعظيم تلك الكبريتني )كفر( :بل قال ،)كبرية
بأن ، املذا صعد نربة التحذير منه ؛ اتمع اجلاهليما عليهاعتاد وقد ، اجلاهليةيف تانشائع

 . من الكفراجعلهم
 وال ينظر ، يوم القيامة ال يكلمهم اهللاثةثال((:  رسول اهللا: قال:  أيب هريرة قالعن

، رجل على فضل ماٍء بالفالة مينعه من ابن السبيل: وهلم عذاب أليم،  يزكيهمالو، إليهم
وهو على  بعد العصر فحلف له باهللا ألخذها بكذا وكذا فصدقه ة بسلعالًورجل بايع رج

وإن مل يعطه منها مل ، فإن أعطاه منها وىف، ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنيا، غري ذلك
                                                             

 .  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل)١(

 . ١٠٢ التشويق يف احلديث النبوي، ص)٢(

 . ٤٦ الكفر على الطعن يف النسب والنياحة، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب إطالق اسم)٣(
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 . )١())يِف
هنا خيربنا بثالثة  ،)ال يكلمهم اهللا ثثال(: قوله ب-عليه الصالة والسالم- بدأ حديثه

البالغي يف   واملتأمل ألسلوب رسول اهللا«: مبينا حاهلم يوم القيامة، أصناف من الناس
مقاومة هذه النماذج السيئة يف اتمع املسلم يرى أنه مل يواجه هؤالء ، تقومي هذه األخطار

مث فصل بعد ذلك من هم ، )٢(»عيداوإمنا استخدم أسلوب التدريج تص، بالعقاب دفعة واحدة
ب إىل فيحقق اليقظة والترق، وهلذا األسلوب أثر لدى السامع والقارئ ،تلك الفئات الثالث

 .بقية اخلرب
أربع من كن فيه كان منافقا ((:  قال رسول اهللا: قال،  بن عمرواهللا عبد عن
، إذا حدث كذب :ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حىت يدعها: خالصا

وإن كانت  )غري أن يف حديث سفيان(  خاصم فجرإذاو، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر
 .)٣()) كانت فيه خصلة من النفاقفيه خصلة منهن

وقد ابتدأ ، عن أمور أربعة هي من عالمات املنافق   هذا احلديث خيربنا رسول اهللايف
اإليضاح ( وهو نوع من اإلطناب، )أربع من كن فيه كان منافقا خالصا(: باإلمجال بقوله

من كن (، وب الشرطوقد خللها بأسل، وتنبيها للنفس وجذب لالنتباه، تشويقًا، )بعد اإلام
وتتبع ذهين لدى ، ومعروف الدور الذي يؤديه الشرط يف اجلملة من متاسك النص ،)فيه كان

وقد استخدم السجع يف إيضاح تلك  ،السامع والقارئ ملعرفة اجلزاء الذي ترتب عليه الشرط
يخ ومن شأنه ترس، تطرب له األذن، افأعطى إيقاعا موسيقي )فجر، غدر(. اخلصال األربع

 .تلك اخلصال يف الذهن
 مايا رسول اهللا و:  قيلقاتاجتنبوا السبع املوب((: قال   اهللارسول نأ،  هريرةأيب عن

والتويل ، وأكل الربا،  اليت حرم اهللا إال باحلق النفسوقتل،  والسحر، باهللاركقال الش؟ هن

                                                             

وتنفيق السلعة باحللف وبيان الثالثة ة، باب بيان غلط حترمي إسبال اإلزار واملن بالعطيصحيح مسلم كتاب اإلميان،  )١(
 . ٥٤ وهلم عذاب أليم، صهمالذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكي

 . ١٦٢قومي أخطاء الناس وإصالح اتمع، صبالغة الرسول يف ت )٢(

 . ٤٤، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان خصال املنافق)٣(
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 .)١())وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات، يوم الزحف
 )اجتنبوا( بأسلوب األمر،  سبعة عظيمةورمن أم  ذر رسول اهللايف هذا احلديث حي

حنو قوله  )ال تشركوا( وهو أبلغ من،  اجلنبمنافتعال ، ابعدوا )اجتنبوا(: يقول الطييب
 . )٢()وال تقربوا الزنا(: تعاىل

 )باملوبقات( ووصفها ،)اجتنبوا السبع املوبقات(  حديثه بأسلويب إنشائي وجيزبدأوقد 
 ردة فعل توكان، زيادة يف التشويق والترهيب من تلك األمور العظيمة، هلكاتأي امل

 ئًامبتد، فشرع رسول اهللا يف بيان تلك األمور السبعة، الصحابة باالستفهام عن تلك األمور
 أضاف وصف )احملصنات الغافالت املؤمنات(: ولهقويف ،  اإلشراك باهللاوباألعظم وه

 ،ن بعيدات كل البعد عن جمرد التفكري يف فعل تلك املنكراتللداللة على أ ؛)الغافالت(
:  يف أساس البالغةزخمشري ألن معىن القذف كما قال ال؛استعمل جمازا )قذف(: ويف قوله

، اهرالبحر يقِْذف اجلو: ومن ااز.  باحلجارةواوتقاذف، وقَذف به، قذف احلجر بالقذَّافة«
ـُحصنة.  باللّؤلؤوهو قذف  لداللةل؛ خدم هناواست. )٣(»وأقيم عليه حد القذْف. وقذف امل

 .على شناعة وقبح اام املؤمنات بالزنا
 :للوعيد التقدمي -٣

أو الوعد األكيد بالثواب لتقدر ، التقدمي للوعيد الشديد بالعقاب،  أنواع التقدميمن
 .)٤(أو تندفع إليه طلبا، فتفر منه هربا، الفعلالنفس قيمة 

مسعت رسول : فقال حذيفة.  ينم احلديثالًأنه بلغه أنَّ رج؛ عن حذيفة، عن أيب وائل
 .)٥())ال يدخل اجلنة منّام((: يقول:  اهللا

ال يدخل اجلنة : يقول  هللامسعت رسول ا: قال حذيفة((: ىويف رواية أخر

                                                             

 . ٤٩ السابق، باب بيان أكرب الكبائر وأكربها، ص)١(

 . ١٨٧/ ١ شرح الطييب، كتاب اإلميان، )٢(

 . ٦٥٠ أساس البالغة، ص)٣(

 . ٣٨٨احلديث النبوي من الوجهة البالغية، ص )٤(

 . ٥٣، باب بيان غلظ حترمي النميمة، صصحيح مسلم كتاب اإلميان )٥(
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 .)١())قتات
ليقه على  يف رسالته األمثال النبوية يف صحيح البخاري يف تعمد هاين طاهر حميقول

يبني السياق الذي ذكر فيه وال ظروفه وال  رغم أن احلديث ال«: التقدمي يف هذا احلديث
قد بلغه أن شخصا ما ينقل الكالم بني    نتصور أن الرسول أنبيد أنه ميكن، مالبساته

 ألن ؛وابتدأ الكالم بذلك،  إنه ال يدخل اجلنة:فكان أن قال فيه، الناس بقصد اإلفساد
ولو …فما كان ليبدأ بذكره وهو معروف، بني يعلمون أن املوضوع عن هذا القتاتاملخاط

أو لو قاله الرسول،  لهمناسبةا ال كان احلديث عام  يف خطبة أو ضمن نصائح عامة ،
 .)٢(»ال يدخل قتات اجلنة: لقال

  : للوجوبالتقدمي-٤
، مواجبة ووجاباوأوجب لك البيع ،  ووجبهوأوجبه .ملز:  وجبةًا جيب وجوبوجب
 .)٣(استحقه: واستوجبه

واحتواء احلديث على أحكام  ، عن طريق معىن الفعلال هذا الغرض يف األفعويتمثل
ل زتنـن األحكام التشريعية مل أومن املعروف ،  شرعية يوجبها الرسول عن طريق أقواله

ألحكام  بعض انإبل  ، ل على الرسول الكرمينـز القرآن الكرمي امليقفقط عن طر
 بعض األحكام وردت بصورة خمتصرة أنكما ، ريفةجاءت عن طريق األحاديث النبوية الش

 ،وهذا الشيء أوجد الوجوب،  مث يأيت شرحها وتفصيلها يف احلديث النبوي،أو جزئية
٤( بواسطة تقدمي األفعال اليت توجب تنفيذ تلك األحكاماوفرض أحكام(

. 

: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا((:  رسول اهللاقال : قال؛ عن أيب الزبري عن جابر
وحسام . ال إله إال اهللا عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال حبقها: فإذا قالوا. ال إله إال اهللا

                                                             

 
، جامعة النجاح الوطنية، هاين طاهر حممد حسني، األمثال النبوية يف صحيح البخاري دراسة لغوية داللية )٢(

 . ١١٣ص

 . ١٨٤٨ القاموس احمليط، )٣(

جامعة -رشيد إمساعيل الناصري، كلية التربية للبناترملة ، ، دراسة بالغيةالتقدمي والتأخري يف صحيح البخاري )٤(
 . ١٠٧. م، ص٢٠٠٣تكريت، 
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́ µ ¶¸¹﴿: مث قرأ. على اهللا  ³ ² ± °﴾)٢())﴾)١(. 
وفيه داللة على وجوب قتال الكفار على  ،)أمرت(  احلديث الشريف بالفعلتصدر

وهذا الوجوب يشمل كل أنواع  )أمرت أن أقاتل الناس( :  لقوله؛ختالف أجناسهما
 .)٣(واهللا تعاىل أعلم،  اهللاة على ذلك إلعالء كلمتطاعة فاألصل قتاهلم عند االس،الكفار

 :للتعجب التقدمي -٥
إذ طلع علينا رجل ، ذات يوم  بينما حنن عند رسول اهللا: قال، عن عمر بن اخلطاب

السفر. شديد سواد الشعر. ياض الثياب بشديد ا أحد. ال يرى عليه أثرى . وال يعرفه منحت
 .)٤(ووضع كفيه على فخذيه، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه  جلس إىل النيب

وهو يقصد ، فاجأنا وقت طلوع ذلك الرجل«:  الطييب يف تعليقه على هذا احلديثقال
شابه  لكان عليه أثر سفر من غبار وما، ايبإذ لو كان غر ؛اكونه ملكً  جربيل، بذلك
 .)٥(» لعرفوهاولو كان مدني، ذلك

حيث  ،)ال يعرفه أحد منا(:  هنا متمثل يف تقدمي املفعول به على الفاعل بقولهالتقدمي
 لشدةوذلك  ،)أحد(  على الفاعلجربيل ودلت على ، بهاليت وقعت مفعوالً اهلاء قدم

األصل يف املفعول ونظائره التأخري من العامل يف « أن، لك يف ذسروال. التعجب من قدومه
 النتباه النفس من حيث جميئه على غري اليس فقط الفت وأن تقدميه عليه، الوجود الذهين

الذي خالف العادة يئته اليت ختالف هيئة   فكذلك كان يء جربيل، )٦(»العادة
بأن تقدميه ألمر مهم يوجب  معه النفسس مما حت، وألنه خالف يف موقعه يف النفس؛ الرجل

                                                             

 .٢٢: الغاشية )١(
 ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، :باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٢(

  .٣٤، صويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا حبميع ما جاء به النيب النيب

 . ١٠٨التقدمي والتأخري يف صحيح البخاري، ص:  انظر)٣(

، وبيان الدليل على  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا )٤(
 . ٢٨ ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقه، صيالترب

 . ٩٤/ ١ شرح الطييب، كتاب اإلميان، )٥(

 . ١٣٢، ص١٩٨٤احلميد ناجي،  ، جميد عبدسس النفسية ألساليب البالغة العربيةاأل )٦(
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 .)١(توكيد احلكم بالنسبة له أكثر مما وجب للفاعل عند تقدميه على فعله
 : التفضيليغةتقدمي ص -٦

ليعرف املخاطب و،  على عظم العمل أو الثواب والعقابللداللةالتفضيل تقدمي صيغة 
 .)٢( البيان الكرميوذلك باب واسع كل السعة يف، لته من اخلربمنـزأين تكون 

أصبح من الناس ((:  فقال النيب،  مطر الناس على عهد النيب: قال. عن ابن عباس
: لقد صدق نوء كذا وكذا قال: وقال بعضهم. هذه رمحة اهللا: قالوا. شاكر ومنهم كافر

8 9 : ﴿: حىت بلغ، )٣(﴾Ò Ñ Ð Ï Î﴿: لت هذه اآليةفنـز

< ;﴾)٥()) )٤(. 
حيث أوضح يف بداية احلديث ، لثقةلوب خربي يتسم باهلدوء واحديثه بأس بدأ

وال خيفى ، مث فصل بعد ذلك سبب جميئهم بتلك احلالة، وجبملة مبهمة حال فريقني من الناس
ا جيعله مم،  للسامع والقارئمن تشويٍق، على أحد ما حيدثه أسلوب اإليضاح بعد اإلام

مع ، )كافر، شاكر(: وقد تآزر السجع يف قوله،  بعدهلذيمتلهفًا للسياق ا، مستيقظ الذهن
والتشوق ملعرفة من هم ،  من اإلثارة الذهنيةيف إعطاء مزيٍد، اإلام احلاصل يف اجلملة

ومتكنا يف ، يف الذهن رسوخا أكثر يكون، وعندما يأيت التفصيل بعد ذلك. أصحاب الفريقني
 .النفس

 عذابا أبو رأهون أهل النا((: قال  هللا ابن عباس أنَّ رسول اعن  ما روي أيضاومنه
 . )٦())وهو منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه. طالب

ويف ، لذا هو أهون أهل النار عذابا ؛لعمه أيب طالب  من املعروف شفاعة الرسول
منتعل (: واجلناس يف قوله، ذلك العذابلصف و )منتعل بنعلني يغلي منهما دماغه(: قوله

                                                             

 . ١٣٣السابق، ص )١(

 . ٤٠٤ احلديث النبوي من الوجهة البالغية، ص)٢(

 .٧٥: الواقعة )٣(
 .٨٢: الواقعة )٤(
 . ٤٦ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب تسمية العبد اآلبق كافرا، ص)٥(

 . ٩٠باب أهون أهل النار عذابا، صان، صحيح مسلم كتاب اإلمي)٦(
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 أن يف األحاديث اليت تصف نعيم ملالحظومن ا، ذا شدة ذلك العذابيوضح ه ،)بنعلني
تشويقًا للجنة ،  غاية يف الدقة-عليه الصالة والسالم- يكون حديثه، أو عذاب النار، اجلنة

 .وتنفيرا من النار وعذاا، ونعيمها
 : للترتيبالتقدمي -٧

 .ملسلم يف أمور حياته التقدمي فيه لألفضل ولألهم بالنسبة ملا خيص الفرد ايكون
:  فقال رسول اهللا.  أخربين عن اإلسالمحممديا :  قال حديث جربيل يفو

وتؤيت ، وتقيم الصالة،   وأنَّ حممدا رسول اهللا،أن تشهد أنَّ ال إله إال اهللا: اإلسالم((
فعجبنا : قال. صدقت:  قال،الًإن استطعت إليه سبي، وحتج البيت، وتصوم رمضان، الزكاة

، وكتبه، ومالئكته، أن تؤمن باهللا: قال: فأخربين عن اإلميان: قال. يسأله ويصدقه. له
 .)١())وتؤمن بالقدر خريه وشره، واليوم اآلخر، ورسله
على : بين اإلسالم على مخسة((: قال  عن النيب، عن ابن عمر، بيدةعن سعد بن عو

 .)٢())واحلج، ضانوصيام رم، وإيتاء الزكاة، وإقام الصالة، أن يوحد اهللا
؟ أي األعمال أفضل  سئل رسول اهللا((: قال، عن أيب هريرة،  سعيد بن املسيبعنو

 .)٣())حج مربور: قال؟ مث ماذا:  قال،اجلهاد يف سبيل اهللا: قال؟ مث ماذا:  قال،إميان باهللا: قال
 . األحاديث السابقة جند ترتيب العبادات على حسب األفضل فاألفضليف
عن أفضل األعمال ابتدأ باإلميان : ث الثالث عندما سئل عليه الصالة والسالم احلدييفو

 وهو واجب على كل شخص يريد أن يدخل ، مقدم على كل شيءفاإلميان، باهللا تعاىل
األمور الواجبة تأين ومن مث الًفاإلميان يأيت أو،  وهو أساس كل شيء،ااإلسالم ويصبح مسلم 

 ، وبوحدانيته باهللافال صالة بدون إميان ،  واحلج،الزكاة و، والصيام،األخرى كالصالة
، ااملذكورة آنفًوهي  ، األعمال اليت فرضها اهللابأداء يؤمن باهللا ويسلم يقوم أنفاإلنسان بعد 

 قدم إمناو…  أفضل لبذله نفسه  وهو كلمة اهللاإلعالء :وبعد اإلميان يأيت اجلهاد يف سبيل اهللا
                                                             

 وبيان  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا )١(
 . ٢٨غالظ القول يف حقه، صإالدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، و

 . ٣١ص أركان اإلسالم ودعائمه العظام، باب بيان السابق، )٢(

 . ٤٨ السابق، باب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال، ص)٣(
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 .)١( إليه أول اإلسالماجلهاد على احلج لالحتياج
 صاحب هذه الدارحدثين :  عمرو الشيباين قالأيبومن هذا النمط من التقدمي حديث 

: قال؟  األعمال أحب إىل اهللاأي  سألت رسول اهللا((: قال )اهللا عبد إىل دار أشارو(
اد يف سبيل مث اجله: قال؟ مث أي:  قلت،مث بر الوالدين: قال؟ مث أي:  قلت،الصالة على وقتها

مث بر الوالدين فهو ،  من أركان اإلسالملثاينكوا الركن الحيث قدم الصالة  ،)٢())اهللا
 معذور من فهون ا كان له والدألن من، الالزم على كل فرد مسلم من اجلهاد يف سبيل اهللا

 . واهللا تعاىل أعلم،اجلهاد
 سأل الًأنَّ رج((: مرو بن عاهللا عبد عن أيب اخلري عن  ما رويومن هذا النمط أيضا

وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل ، تطعم الطعام: قال؟ أي اإلسالم خري:  رسول اهللا
 .)٣())تعرف

 )وتقرأ السالم( :على اجلملة الفعلية )تطعم الطعام( : تقدمت اجلملة الفعليةحيث
ومل …  الطعام معناه تطعم اخللق«: )تطعم الطعام( قيل يف تقدمي، والتقدمي حسب األمهية

 والضيافة واإلعطاء وغري ، والشربلن لفظ اإلطعام يشمل األك أل؛يقل توكل الطعام
 ،)وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف( : ذلك جاءت اجلملة الفعليةوبعد ،)٤(»ذلك

»امن املسلمني فال ختص به أحدا تكرببه كل أحد،ا وجترب ألن املؤمنني كلهم ؛ بل عم 
 ،)٥(»الطعام والسالم: يف هاتني اخلصلتني اجلمع بني نوعي املكارم املالية والبدنيةو…خوةإ

 .فاألهم عندهم الطعام وغريه أهم من السالم
 لذلك كان ، نظرية تربوية غايتها خري اإلنساناإلسالم«: وهو ما يكشف عن كون

املعنوي الذي يتجه إىل فخري اإلسالم ذلك اخلري املادي و،  هلذه الغايةااجلواب األول تأكيد
وعبر عن اخلري املعنوي بإقراء ،  اخلري املادي بإطعام الطعامنع  عبر النيب، اإلنسان املطلق

                                                             

 . ١٢٠/ ١، إرشاد الساري: انظر )١(

 . ٤٩ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال، ص)٢(

 . ٣٩ السابق، باب تفاضل اإلسالم، وأي أموره أفضل، ص)٣(

 . ١٣٦/ ١ إرشاد الساري، )٤(

 . ١٣٦.  السابق، ص)٥(
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 .)١(»)من عرفت ومن مل تعرف(: وعرب عن اإلنسان املطلق بقوله، السالم
 :تقدمي السبب على املسبب -٨

سباب املسلم ((:  هللاقال رسول ا: قال؛  بن مسعوداهللا عبدعن ، عن أيب وائل
 . )٢())وقتاله كفر. فسوق

حيث تكون اخلصومات ،  يكون سببا للثاينول األألن؛ مناسبة )القتال( و)السباب( بني
 .واملشاحنات بني املتخاصمني سببا لدافع القتل والعياذ باهللا

،  يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبهأن أشد من السب وهو والسباب«
 اخلروج عن طاعة اهللا ع ويف الشر،والفسق يف اللغة اخلروج، عنده السباب هنا مثل القتلو

 .)٣(» وهو يف عرف الشارح أشد من العصيان،ورسوله
 وإمنا أطلق عليه الكفر مبالغة ، املراد بالكفر هنا حقيقته اليت هي اخلروج عن امللةوليس«

 عليه أطلقه أو ،على عدم كفره مبثل ذلك على ما تقرر من القواعد ا معتمد،يف التحذير
كأنه  ؛هو السترالذي أو املراد الكفر اللغوي ،  ألن قتال املسلم من شأن الكافر؛لشبهه به

 .)٤(» وكف األذى، عليه من حق اإلعانة والنصرةله له ستر ما بقتاله

                                                             

، ١٩٨٧، ٢ لبنان، ط–محد علي، دار الرائد العريب، بريوت أاسعد . د: تفسري احلديث النبوي يف دروس عصرية )١(
 . ٧٤ص

 . ٤٥، صباب املسلم فسوق وقتاله كفرس:   السابق، باب بيان قول النيب)٢(

 . ١/١٥٠ فتح الباري، كتاب اإلميان)٣(

 . ٢٠٠/ ١ ، إرشاد الساري)٤(
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 :رصالقَ:  الثالثالمبحث

 : لغةرصالقَ
: فالطر وهن قاصرات، ال ينبغي عه إىل مامل أرف:  طريفوقصرت، حبسته: قصرته

 .)١(أرخاه:  السترصروق. قصرنه على أزواجهن
واآلخر ، أال يبلغ الشيء مداه وايته: إحدامها:  ابن فارس القصر يف أصلنيوذكر

 . )٢(احلبس
يبقى يف املنخل بعد  ما: كالقصرة، وقد زادت املعاجم اللغوية بعض املعاين للمادة

 .)٣(نقص ورخص: وقصر الطعام، حوره ودقه: ر الثوبوقص، االنتخال
 : اصطالحاالقصر
 ففي،  اإلجيازمببحث ابل كان مرتبط،  للقصر مبحثا أو تعريفا مستقالحثون يفرد البامل

، فالقصر تقليلُ األلفاظ«:  والقصر بقولهاإلجياز العسكريكتاب الصناعتني ذكر أبو هالل 
وهو قولُ اهللا؛ املعاين وتكثري  :﴿§ ¦ ¥ ¤﴾)٥(»)٤(. 

 األوىل: بتسميتني اإلعجاز ين فقد ذكره يف كتابه دالئلرجاقاهر اجلُال عبد أما
وذلك يف شاهد قوله ،  واحدموضعإال يف  ومل يورده ،)القصر( والثانية ،)٦()االختصاص(

́ ﴿: تعاىل اخلشية من اهللا تعاىل مقصورة على «: قال، )٧(﴾® ¯ ° ± ² ³
 .)٨(»العلماء

                                                             

 . ٦٦٥ أساس البالغة، مادة قصر، ص)١(

 . ٩٦/ ٥، مقاييس اللغة)٢(

، ه١٤٠٦ صباح عبيد داراز، مطبعة األمانة، مصر، ، الدكتور أساليب القصر يف القرآن الكرمي وأسرارها البالغية)٣(
 . ١٧ص

 .١٧٩: البقرة )٤(
 حممد - علي حممد البجاوي:د اهللا العسكري، حتقيقيب هالل احلسن بن عبأل، )لكتابة والشعرا( كتاب الصناعتني )٥(

 . ١٥٩م، ص٢٠١٣لبنان، -بريوت– يدااملكتبة العصرية، ص، أبو الفضل إبراهيم

 . ٣٣٧ دالئل اإلعجاز، ص)٦(

 .٢٨: فاطر )٧(
 . ٣٣٩ دالئل اإلعجاز، ص)٨(
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أنواعه   وفسر، يف كتابه مفتاح العلوم ذكر مصطلح القصرالسكاكيلك ذكر وكذ
 .)١()التقدمي، إمنا، النفي واالستثناء، العطف( :وطرقه

 .)٢(إىل حقيقي وغري حقيقي اإليضاح القصر  يف كتابهقَزِويينال وقسم
، »خمصوص ختصيص شيء بشيء بطريق«  كتاب بأنهأييف   تعريف القصراشتهر وقد

بصفة الشعر حبيث ال يتجاوزها إىل  فإننا خنص زهريا، شاعر ال كاتب  زهري:دما نقولفعن
 ،)بطريق خمصوص( : قوهلموهو البالغيون للتعريف هأضاف  الذيوالقيد ،)٣(صفة الكتابة

وأن جيعلوه يدور حول طرق معينة هي ، كأم أرادوا أن حيددوا مسار البحث يف هذا الباب
 .)٤(والتقدمي، وإمنا، واالستثناء والنفي، وهي العطف،  هلم بالبحثةاملقصود

 :رأقسام القص
 .وحيثيات متنوعة، ذلك ألنه له اعتبارات خمتلفة؛ دة أقسام متعدللقصر

 :رفاهتقسيم القصر من حيث ط: الًأو
قصر :  إىل قسمني-واملقصور عليه  ومها املقصور- القصر من حيث طرفاهيقسم

أو ، هو املختص:  باملقصوردواملقصو. لى موصوفوقصر صفة ع، موصوف على صفة
أو دائرة ، هو موضوع االختصاص: واملقصور عليه. أو املوقوف على شيء حمدد، بوساحمل

 .)٥(احلبس
 يف األول وصوفوالفرق بينهما واضح فإن امل«: اصفة أو موصوفً:  قد يكونواملقصور

ملوصوف يف األول ال ميتنع أن يشاركه ال ميتنع أن يشاركه غريه يف الصفة ألن معناه أن هذا ا
ولكن تلك الصفة ؛  ألن معناه أن هذا املوصوف ليس له غري تلك الصفة؛غريه يف الصفة

ألن معناه أن تلك ، ويف الثاين ميتنع تلك املشاركة، جيوز أن تكون حاصلة ملوصوف آخر
 لذلكيكون  لكن جيوز أن ،فكيف يصح أن يكون لغريه، الصفة ليست إال لذلك املوصوف

                                                             

 . ٢٦٨ إىل ص٢٥٧ مفتاح العلوم، ص)١(

 . ٨٠ اإليضاح يف علوم البالغة، ص)٢(

 . ٢٨٣م املعاين دراسة بالغية ونقدية ملسائل علم املعاين، ص عل)٣(

 . ٤٧ دالالت التراكيب، ص)٤(

 . ٢٠٢ بالغة الكلمة واجلملة واجلمل، منري سلطان، منشأة املعارف باإلسكندرية، ص)٥(
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 .)١(»املوصوف صفات
 :ر باعتبار غرض املتكلم أو باعتبار احلقيقة واإلضافةصتقسيم القَ: ثانيا

 : احلقيقيالقصر
 غرض املتكلم منه أن خيتص املقصور باملقصور عليه حبيث ال يتعداه إىل غريه كانما 

 .)٢(﴾¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴿: كقوله تعاىل، أصال

 :اإلضايف القصر
حبيث ال ، أي باإلضافة إليه، صور باملقصور عليه بالنسبة إىل شيء معنيأن خيتص املق

 زهري على قصر: فاملراد، زهري شاعر ال كاتب: يف قولنا كما …يتجاوزه إىل ذلك املعني
 ينايف ال اوهذ…وهي صفة الكتابة،  إىل صفة معينة حمددةيتجاوزهاحبيث ال ،  الشعرصفة

 . مثالخلطابةأن يكون لزهري صفات أخرى كا
 :حتقيقي وحقيقي ادعائي حقيقي: إىل قسمني ر احلقيقيص القَوينقسم

 من حيث واقع هما عدا املقصور علي  كللا يتناوما كان املنفي فيه عام: فالتحقيقي
 مكةألن احلج إىل ؛ فالواقع يطابق هذا، )ال حيج مكة إال املسلمون(: منه قولناو ،احلال

 عليه باملقصورفهو أن خيتص املقصور ، صر احلقيقي االدعائيأما الق ،مقصور على املسلمني
® ¯ ° ± ² ³ ﴿: كما يف قوله تعاىل، ادعاء ومبالغة، يتعداه إىل غريه حبيث ال

´﴾)٤()٣(. 
 :ر باعتبار حال املخاطبصأقسام القَ: اثالثً

ملقصور فاملقصور خيتص با، ا وحمددا ما يكون املنفي فيه معين هوأن القصر اإلضايف تقدم
خيتص باإلضايف دون احلقيقي وهو  وعليه فإن هذا التقسيم،  يتجاوزه إىل ذلك املعنيال عليه

                                                             

 . ٢٠٥ كتاب املطول يف شرح تلخيص املفتاح، لسعد الدين مسعود التفتازاين، املكتبة األزهرية للتراث، ص)١(

 .٥٩: األنعام )٢(
 .٢٨: فاطر )٣(
 . ٢٨٩، ص إىل ص٢٨٧ علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح فيود، ص)٤(
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 :كما يلي
 :إفراد )أ(

حممد : كة حنو قولكِروخياطب به من يعتقد الش، وهو ختصيص أمر بأمر دون آخر
 .ا يشتركان يف صفة اجلودماعتقد أ ملن، اجلواد ال علي

 :قصر القلب )ب(
جاءين زيد  : كقولك،وخياطب به من يعتقد العكس، آخر ص أمر بأمر مكانهو ختصي

 . هو الذي جاءا به من يعتقد أن علياخماطب، ال علي
 :قصر التعيني )ج(

 ا كقولك ملن تردد شاك،وخياطب به املتردد بني شيئني، هو ختصيص أمر بأمر دون آخر
إمنا :  حيث يقول، إسناد النجاح للناجحافيأيت القصر معين؟ أعمر جنح أم خالد: يف النجاح

 .)١(الناجح خالد
 :رص القَطرق

 :واالستثناء النفي -١
زيد إال  ما(  كما يف،ففي قصر املوصوف على الصفة، أقوى طرق القصر منوهو 

 .)ما شاعر إال زيد( ومن قصر الصفة على املوصوف كما يف. )شاعر
 :)إمنا( استعمال -٢

. ﴿: كما يف قوله تعاىل، ى قول مجهور النحاة واللغوينيتفيد احلصر عل )إنما(

4 3 2 1 0 /﴾)٢(. 

 :العطف -٣
واملعطوف ا املنفي هو ، )ال( يكون املقصور عليه هو املثبت قبل )ال(ـب  العطفيف

 .زيد شاعر ال كاتب: كما يف قولك، املقابل للمقصور عليه
                                                             

 . ١٤١، ص١٤٠ القطوف الدواين، ص )١(

 .١٧١: النساء )٢(
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 :)١(التقدمي -٤
 كي ال ؛ عدم التطرق هلا يف هذا املبحثثرتآلكين ، طرق أخرى للقصر وهناك
 :وهي كالتايل،  الفصل الرابع من هذا البحثمبحث إجياز القِصر يف تتعارض مع

 :التعريف بالم اجلنس
 .اجلملة االمسية أو الطرفني معا  يف تعريف أحد طريفوذلك

 :توسط ضمري الفصل
ما راد به إال الفصل بني  الفصل هو الضمري املنفصل املرفوع الواقع يف موضع ال يضمري

 )القائم( لإلشارة إىل أن. زيد هو القائم: كقولك،  كالصفة والبدل،تابع  هواخرب ومهو 
 .)٢(صفة خرب ال

 :ر يف كتاب اإلميانص مواضع القَمن
 . واالستثناءالنفي -١

 : القصر احلقيقيمواضع أوال
 : حقيقي حتقيقي-أ

 ل ما عدا املقصور عليه من حيث واقع احلالا يتناول ك ما كان املنفي فيه عاموهو
 .عليه حقيقة وال ميكن أن يتعد إىل سواه  خمتص باملقصورفاملقصور ،)٣(وحقيقة األمر

: بين اإلسالم على مخس((: قال رسول اهللا :  بن عمر عن أبيه قالاهللا عبد عن
 وحج، وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة،  اهللارسول وعبده وأن حممدا ، اهللاالشهادة أن ال إله إ

 . )٤())وصوم رمضان، بيتال
وتتقدم تلك ، سالم هذا احلديث يوضح عليه الصالة والسالم دعائم وركائز اإليف

                                                             

 .من هذا الفصل) التقدمي والتأخري(سأحتدث عنه بإسهاب يف مبحث  )١(
 . ١٨٢. ١٨١، ١٨٠مورد البالغة، ص )٢(

 . ٢٨٧-٢٨٦عاين، بسيوين عبد الفتاح، ص  علم امل)٣(

 . ٣١ صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، ص)٤(
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وورد ذكره كثريا ، وهو قصر حقيقي - أن ال إله إال اهللا- بالشهادتني الركائز توحيد اهللا
أن  أي«: لى املوصوفمن نوع قصر الصفة ع وهو، يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي

ففي ، وقد يكون هلذا املوصوف صفات أخرى، الصفة ال تتجاوز هذا املوصوف إىل غريه
، فال تكون لغريه، تعاىل ية على اهللاوهلقصرنا صفة األ، )١(﴾' ) ( * +﴿: اآلية الكرمية

 .)٢(»األلوهية غري وهللا صفات أخرى
 ألنه ؛ شأنه أالّ جيهل وينكريماف فأن قصر األلوهية استخدم يف البيان الشري وال جرم«

 عبده ورسوله ا اهللا وأنَّ حممدالَّ ويتقدمها شهادة أن ال إله إ،متعلق بالقضية العقيدية الكربى
ل ينـزإالّ أن القصر ،  وهي امللتزم بتفيذها كل مسلم،وهي الشهادة املعلومة املعروفة

 جاء به ماكفرة ينكرون ويكذبون فال، اهول واملستنكر لدى أعداء اهللا تعاىلمنـزلة 
 .)٣(» وما بعثوا به هلداية البشر وإنقاذهم من مهاوي الضالل،الرسل

ابن   عن أشراط الساعة عن عمرووحديثه   للرسوليف حديث هبوط جربيل 
½ ¾ ¿  :﴿ À  مث تال اُهللاالَّ ِإعلمهن ي خمٍس الَِفي((: جرير عن أيب هريرة قال

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É 

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴾)ثُ: قالَ ،)٤أَم ربدلُ الرفقال رسول اهللا. ج  :وارد 
علَيلَ الرأَخذُوافَ، جلي وهدفَر لَما يورئًا شاهللا  رسولقَالفَ. ي  :ِريلُ ذَاهجبِلاَء ج لِّمعي 
النِداس مهحيث قصر علم مفاتيح  )يف مخس ال يعلمهن إال اهللا(: ولهقالشاهد يف  ،)٥())ين

قصر   وهو من نوع)النفي واالستثناء( ةولقد جاء القصر يف طريق،  اهللا وحده ىالغيب عل
 .واهللا تعاىل أعلم، الصفة على املوصوف

                                                             

 .٦٢: آل عمران )١(
 . ٢٧٦ املعاين يف ضوء أساليب القرآن، )٢(

امعة املوصل،  خالد اجلماس، كلية التربية جهاشم أساليب القصر يف صحيح مسلم ودالالا البالغية، نعم )٣(
 . ٢٨م، ص٢٠٠٧

 .٣٤: لقمان )٤(
، وبيان  بإثبات قدر اهللا ن صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميا)٥(

 . ٢٩الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالط القول يف حقه، ص
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 بن بشري فقال ،خبري الإ يأيت ال احلياء((:  أنه قال بن احلصني عن النيب ران عمعنو
 عن أحدثك :عمران فقال ،سِكينةً ومنه ،وقَارا منه أن ،احلكمة يف مكتوب نهإ :كعب
 .)١())صحِفك عن وحتدثين  اهللا رسول
 حيول بني املرء والقبائح أو مينعه من عمل ما. وخلقا باطنيا، إذا كان احلياء تغريا نفسيا«

 .)٢(»ال ينتج إال خريا. ودا كان ال شك خلقا حمم-ويعنف  ينتقد عليهأو. يعاب به ويذم
، احلياء يأيت باخلري: الًومل يقل مث«:  هذه العبارة املوجزة بأسلوب القصر احلقيقيجاءت

حيث صار ،  لهانفكاك  الاربطً،  لكي يربط بني احلياء واخلري؛بالقصر يف هذه العبارة بل جاء
 على الصفةر قص وهذا القصر من ،)٣(»لعملة واحدٍة اخلري واحلياء ذا القصر كوجهة

 .املوصوف
أن يكون اهللا :  من كن فيه وجد حالوة اإلميانثالث((:  قالعن النيب ،  أنسعن

 وأن يكره أن يعود يف الكفر،  هللاالوأن حيب املرء ال حيبه إ، ورسوله أَحب إليه مما سوامها
 . )٤()) يف النارقذف يكره أن يكمامنه  اهللا نقذهأ بعد أن

من وجدت فيه فقد ذاق   والسالم عن أمور ثالثةةث عليه الصاليف هذا احلديث يتحد
  اهللاا رض وحتمل املشقات يف، االستلذاذ بالطاعاتانومعىن حالوة اإلمي«، حالوة اإلميان

 ، ورسوله«)الشرط األول  يف )هللا وأن حيب املرء ال حيبه إال(: قولهالشاهد يف و ،)٥
أي تكون ، سوامها ااهللا ورسوله أحب إليه مم أن يكون: من حتقق حالوة اإلميان للمسلم

فاملرء إذا تأمل «،  والتعلقبحمبتهما يف قلبه يف املرتبة األوىل ال يضاهيها أي نوع من احل
وأن الرسول هو الذي يبني ، وأن ال مانح وال مانع يف احلقيقة سواه، بالذات هو اهللا تعاىل

وال حيب من حيب إال ،  ما حيبال حيب إفال: قتضى ذلك أن يتوجه بكليته حنوها ،بهرمراد 

                                                             

 . ٢٨ وفضيلة احلياء وكونه من اإلميان، صأدا وأفضلها و صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب عدد شعب اإلميان)١(

 . ١٩٥-١٩٤م، ص١٩٨٦ لبنان، - األدب النبوي، حممد عبد العزيز اخلويل، دار القلم، بريوت)٢(

، ه١٤٢٥ أساليب القصر يف أحاديث الصحيحني، عامر عبد اهللا الثبييت، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، )٣(
 . ٣٣٠، ٣٢٩ص

 . ٣٩تصف ن وجد حالوة اإلميان، صان  م خصاٍلباب بيان صحيح مسلم كتاب اإلميان، )٤(

 . ٢١١ /٢، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٥(
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 ملصلحة افرد فال حيب ،بأفراد جمتمعه  فمن هذا الشرط تنطلق عالقة املسلم،)١(»من أجله
. لتقاه والتزامه بأمر اهللا تعاىل وبل لصالحه، جللب منفعة من وراء هذا احلب أو دنيوية

على  )حمبة الناس( حيث قصر،  على املوصوففةونوعه قصر الص ،والقصر هنا حقيقي
 .واهللا تعاىل أعلم )احملبة يف اهللا( املوصوف

 فيقوم ،الناس وتعاىل تبارك اهللا جيمع((:  قال رسول اهللا:  ربعي عن حذيفة قاالعنو
 وهل :فيقول ،اجلنة لنا استفتح ،أبانا يا :قولونفي ،آدم فيأتون ،اجلنة هلم تزلَف حىت ،املؤمنون

 . )٢())ذلك بصاحب لست ،آدم أبيكم طيئةخ الإ ،اجلنة من أخرجكم
 في هذا احلديثف )من اجلنة إال خطيئة أبيكم آدم خرجكموهل أ(: قوله الشاهد يف

زلف اجلنة للمؤمنني،  من مشاهد يوم القيامةاالشريف يصور لنا مشهديذهبون ، فعندما ت
فأتى ، وهلافلقد تاقت نفوسهم لدخ، طالبني منه استفتاح دخوهلم للجنة  أوال آلدم

ا نأإذْ  ؛) أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم آدموهل( :باالستفهام التعجيب  جوابه
!. ؟فكيف تطلبون مين اآلن أن استفتحها لكم، سبب خروجكم منها وهبوطكم لألرض

 . وهو من نوع قصر الصفة على املوصوف،حتقيقي  هنا حقيقيوالقصر
، البقرة: ة مواطن يف القرآن الكرمي من اجلنة وردت يف سبعوقصة خروج آدم 

 بأن أنه سبحانه أمر  وحاصل هذه القصة القرآنية. ص، طه، إلسراءا، احلجر، األعراف
بيد أن الشيطان مل ، إال شجرة معينة، وأن يأكال منها حيث شاءا،  اجلنةوزوجهيسكن 
له من فلما كان منه ما كان من أك«: من تلك الشجرة  باألكلاوسوس هلم، يتركهما

الكدر والسعي والنكد  و،أُهبط إىل أرض الشقاء والتعب والنصب، الشجرة اليت ى اهللا عنها
 .)٣(»…واالمتحانواالبتالء واالختبار 

ملا كان يوم خيرب أقبل نفر ((: قَالَعمر بن اخلطاب حدثين :  بن عباس قالاهللا عبد عنو
فالن :  مروا على رجل فقالواىتح.  شهيدفالن.  شهيدفالن:  فقالوا،من صحابة النيب 

                                                             

 . ٨٤ /١ فتح الباري، كتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان، )١(

 . ٨٧زلة فيها، صـ أهل اجلنة من أعلى صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب)٢(

نبياء، اإلمام احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، حتقيق عبد احلي  قصص األ)٣(
 . ٣٠م، ص١٩٩٧، القاهرة، ٥الفرماوي، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، ط
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 رسول مث قال . عباءةأو  رأيته يف النار يف بردة غلهاإين؛ الك:  رسول اهللا فقال، شهيد
 فخرجت:  قال، املؤمنونال ابن اخلطاب اذهب فناد يف الناس أنه ال يدخل اجلنة إيا: اهللا 

، يف سياق حترمي الغلول يث هذا احلدجاء ،)١()) املؤمنونال أال إنه ال يدخل اجلنة إناديتف
هي اخليانة يف : وقال غريه،  الغنيمة خاصةهو اخليانة يف: قال أبو عبيد« هو اخليانة والغلول

 .)٢(»بضم العني  منه غل يغل:ويقال، كل شيء
بعض  أقبل  حيث،غزوة خيرب يف والصحابة كان  وبداية احلوار بني رسول اهللا

 اووحينما مر، لصحابة الذين سقطوا يف أرض املعركةا  ببعض الصحابة خيربون رسول اهللا
 مث وضح )كالم( وذلك بأسلوب الزجر، ما يعتقدونه  أنكر عليهم، على نفر من الصحابة

كان سببا لدخوله  من الغنائم فما غلّه، رأيتهإني ( :يبلسلوب اخلرب الطأهلم سبب الزجر ب
 أي ال يدخل اجلنة إال املؤمنون باهللا ).ؤمنونال يدخل اجلنة إال امل: ( يف قولهالشاهد. النار

 وأن ،لالغلو وقد جاء التحذير من، الغنائم الذين ال يغلون يف  املخلصون هللا،الصادقون
والقصر هنا قصر ،  من الغل يف الغنائما وترهيباحتذيرصاحبه ال يدخل اجلنة بأسلوب القصر 

 .واهللا تعاىل أعلم، ) املؤمنون(  على املوصوف) ال يدخل اجلنة(للصفة 
 : حقيقي مبالغة وادعاء-ب

ادعاء ومبالغة وليس ،  أن خيتص املقصور باملقصور عليه حبيث ال يتعداه إىل غريهوهو
 .)٣(على سبيل الواقع

 إليه أحب أكون حىت أحدكم يؤمن ال((: قال رسول اهللا : قال،  أنس بن مالكعن
 . )٤())أمجعني والناس ،ووالده ،ولده من

اإلميان على حمبته وعدم تفضيل حب  هذا احلديث قصر الرسول عليه الصالة والسالميف 
 العام بعد  بأسلوب اإلطناب ذكِروذلك، حمبته عليه الصالة والسالم الوالد والولد على

                                                             

 . ٥٦ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب حترمي الغلول، وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون، ص)١(

 . ٢٩٨/ ٢، ١مجبشرح النووي،  صحيح مسلم )٢(

 . ٢٨٩علم املعاين بسيوين عبد الفتاح، ص:  انظر)٣(

 أمجعني الناس أكثر من األهل والولد والوالد وباب وجوب حمبة رسول اهللا ،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٤(
 . ٤٠وإطالق عدم اإلميان على من مل حيب هذه احملبة، ص
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 فلن، )الناس أمجعني( :مث ذكر بعدهم،  يف القلب من حمبةمفخص الوالد والولد ملا هل، اخلاص
حق اإلميان حىت يكون رسول اهللا ايكون املرء مؤمن  م روابط أحب إليه ممن تربطه 
وذكر ، الً كاماأي إميان: وقوله ال يؤمن« ، أو روابط الصداقة واملصلحة،القرابة والنسب

بل رمبا يكونان أعز عليه من ، املال وألما أعز على العاقل من األهل؛ الولد والوالد
 .)١(»نفسه

  حق أبيهمنآكد عليه    استكمل اإلميان علم أن حق النيبأن من: ومعىن احلديث«
وهدينا من ،  من الناراستنقذنا - الصالة والسالمعليه-ألن به ؛ وابنه والناس أمجعني

 .)٢(»الضالل
ستة يف  فمعروف أن أركان اإلميان،  هنا حقيقي على سبيل املبالغة واإلدعاءوالقصر

الصالة –ح اإلميان فقط يكون يف حب الرسول عليه  أخذ مبعناه حقيقة ألصبولو، اإلسالم
 قصر الصفة على والقصر هنا ،القيام بواجبات وأركان اإلميان املعروفة  دون-والسالم

أي زيادة حمبة الرسول وتغلبها على أي  …أكون أحب إليه حىت( املوصوف على )اإلميان(
 .حمبة أخرى

 ال((: أنه قال يف األنصار  نيبمسعت الرباء حيدث عن ال: قال؛  عدي بن ثابتعنو
 . )٣())اهللا أبغضه أبغضهم ومن ،اهللا أحبه أحبهم من ،منافق إال بغضهمي وال ،مؤمن إال حيبهم

بأسلوب خربي موجز وبلمسات  األنصار عن  احلديث يتحدث رسول اهللا يف هذا
واجلناس يف  )يبغضهم، حيبهم( و)منافق، مؤمن(: يف قوله كالطباق بديعية غاية يف الروعة

، لترسيخ تلك القاعدة يف نفوس املسلمني ؛)أبغضه اهللا أبغضهم …أحبهم أحبه(: قوله
ال حيبهم إال مؤمن وال (: قوله يف الشاهدو ،وخوفًا من أن ينسى الناس فضلهم من بعده

 ترغيب منه وفيه، بغضهم والنفاق على حيث قصر اإلميان على حمبتهم ،)يبغضهم إال منافق
وذلك ملا ؛ واحلذر من بغضهم وكراهيتهم ودعوة إىل حمبة األنصار -صالة والسالمال-عليه 

                                                             

 . ٨٢-٨١/ ١كتاب اإلميان، ، فتح الباري )١(

 . ٢١٢/ ٢، ١صحيح مسلم بشرح النووي، مج )٢(

 من اإلميان وعالماته، وبغضهم من  ي صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على أن حب األنصار وعل)٣(
 . ٤٧عالمات النفاق، ص
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  من قبل الرسولبهم وتفضيل األنصار وح،-عليه الصالة والسالم–من مناصرة له  قاموا به
  وهذه داللة على عظم مكانتهم رضوان اهللا عليهم عند ،  من حديثأكثرقد ذكره يف

 .مواهللا تعاىل أعل،  رسول اهللا
 :القصر اإلضايف: ثانيا

أي باإلضافة ،  به أن خيتص املقصور باملقصور عليه بالنسبة إىل شيء معنيواملقصود
 .)١(كما يف قولنا زهري شاعر ال كاتب …إليه

 تكونوا أن ترضون أما((:  قال لنا رسول اهللا:  قالاهللا عبد عمرو بن ميمون عن عن
عبمث ،فكربنا :لقا ؟اجلنة أهل ثُلُثَ تكونوا أن ترضون أما :قال مث ،فكربنا :قال ؟اجلنة أهل ر 
 ،رالكفا يف املسلمون ما ،ذلك عن وسأخربكم ،اجلنة أهل شطر تكونوا أن ألرجو إين :قال

  .)٢())أبيض ثور يف سوداء كشعرة أو أسود ثور يف بيضاء كشعرة الإ
 يوم منيلعن حال املس بشرى   رسول اهللاايف هذا احلديث الشريف يسوق لن

ـُبشرفاألمر ، لكنه أراد التمهيد لتلك البشارة، القيامة فابتدأ حديثه ،  حدث عظيم عنهامل
ا أم، مساعهم لتلك البشارة العظيمةأل اذبج االستفهام تشويقًا هلم وبأسلوب  معهم

أما ترضون أن ( : أعاد االستفهام مستخدما الثلثمث، ؟اجلنة أن تكونوا ربع أهل ترضون
ألرجو أن إني ( :وبعدما يأت نفوسهم ساق هلم اخلرب مؤكدا ،)؟ونوا ثلث أهل اجلنةتك

 ،)يف الكفار إال كشعرة بيضاء يف ثور أسود ملسلمونا ما(: قولهمث متم هلم اخلرب يف  ،)تكونوا
وقد جاء ،  املثل متيز األمة اإلسالمية عن غريها من األمم يف اآلخرةبطريقةح هلم  وضحيث
كشف التمثيل فيه بطريقة حمسوسة عن قلة  دقيق ولطيف«: ر على هيئة تشبيه متثيليالقص

عرة ش، والكرام قليل، كرام مفه، املسلمني إضافةً إىل ظهورهم ومتيزهم وسط تلك األمم
، مع غريها يف الشكل اخلارجي واختلفت يف اللون واملضمون مغايرة لبقية الشعر اتفقت

 .)٣(»شف املعىن وأبان املقصودوتصوير رائع ك بالغة عالية
 .) بيضاء يف ثور أسودعرةكش( على الصفة )املسلمون( قصر للموصوفهنا  والقصر

                                                             

 . ٢٨٦. علم املعاين بسيوين عبد الفتاح، ص:  انظر)١(

 . ٩٢اجلنة، ص أهل نصف ألمةا هذه كون صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب )٢(

 . ٢٧٨م، ص٢٠٠٢، الثقفي عيضة أمحد، التشبيه يف صحيح مسلم دراسة حتليلية )٣(
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 إال، ي أمة قبل بعثه اهللا يف من نيبما((: قال  أنَّ رسول اهللا؛  بن مسعوداهللا عبد عنو
اِريوا مث.  بسنته ويقتدون بأمرهيأخذون ونَ وأصحابكان له من أمته حختلف من بعدهم  إ

 ومن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ما ال يؤمرونويفعلون ،خلُوف يقولون ما ال يفعلون
وليس وراء ذلك من اإلميان ،  ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن،جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

  .)١())حبة خردٍل
 عليه من  وما نزل،بسنته بأمر مهم وهي ضرورة االلتزام  يف هذا احلديث خيربنا

 ،يأخذون( وعبر باملضارع،  الكرمي واألحاديث القدسيةرآنتشريعات مساوية متمثلة يف الق
أنه ستأيت بعد تلك الفئة  مث خيربنا«: إشارة إىل االستمرار بذلك الشاهد يف قوله )يقتدون
، سليموستحيد عن الطريق ال، لن تلتزم بسنته أناس ،)احلواريون واألصحاب( الصاحلة
أما شاهد القصر يف احلديث  ،حسب االستطاعة  مرتبةبطرقلنا ضرورة نصحهم  ووضح

إال كان له من أمته ، بعثه اهللا يف أمة قبلي  نيبمن ما(: جاء يف بداية احلديث بقولهفقد 
وهذا األسلوب يوضح املعىن املراد   احلديث بأسلوب القصرأبد. )حواريون وأصحاب

كان هلم من   اء والرسل الذين بعثهم اهللا قبل حممدفكل األنبي: ويزيده جالء يف النفس
واألصحاب يأخذون بسنة النيب أو الرسول  واريونوهؤالء احل، حواريون وأصحاب أمتهم

 .)٢(»وهذا القصر يفيد اختصاص األنبياء بتلك الصفة، ويقتدون بأمره
واريون  له من أمته حنإال وكا( :على الصفة )األنبياء( : هنا قصر املوصوفوالقصر

 .)حابوأص
إ ني : قال معقل ،معقل بن يسار املزين يف مرضه الذي مات فيه  بن زياداهللا عبيد عادو

إني مسعت رسول  ،لو علمت أن يل حياة ما حدثتك   مسعته من رسول اهللااحمدثك حديثً
 محر إال لرعيته غاش وهو ميوت يوم ميوت ،رعية اهللا يسترعيه عبد من ما((: يقول  اهللا

                                                             

 األمر وأن، وينقص يزيد اإلميان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان )١(
 . ٤١واجبان، ص املنكر عن والنهي باملعروف

/ ٤م، ٢٠٠٩الرياض،  -كنوز، اململكة العربية السعودية العمار، دار اهللا عبد ناصر لصاحلني، محدكنوز رياض ا )٢(
١٧،٢٠ . 
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 . )١())اجلنة عليه اهللا
البديعية  بالتراكيب زاخرة وبعبارة وجيزة  يف هذا احلديث حيذرنا رسول اهللا

يقول النووي يف شرحه  ،واجباته جتاههم والتهاون يف أداء ،اإلمام لرعيته من غش واألسلوبية
أمرهم  من ئًا قلده اهللا تعاىل شين املسلمني ملالتحرمي من غش«:  هذا احلديث هوحملتوى

 اخلرب الذي ألقاه رسول اهللا وألن، )٢(» ملصلحتهم يف دينهم أو دنياهمهواسترعاه عليهم ونصب
 وبالتايل ،أمر عظيم يترتب عليه احلرمان من اجلنة يشتمل على التحذير من على صحابته
 كاجلناس  مسات بديعيةيذ  بأسلوب وجيز- الصالة والسالمعليه–صاغه ؛ دخول النار
من شأنه أن يرسخ  واإليقاع املتزن، لصويتا فهذا التناغم ،)رعية، يسترعيه(:  قولهاللفظي يف

:  اشتمل على التكرار األسلويب يف قولهوكذلك ،نفوسهم تها يفيثباملعاين العظيمة و تلك
 على مستمرمام ذلك الراعي أو اإل داللة على أنلل ؛ فيه املضارعالًمستعم )ميوت يوم ميوت(

لداللة  )غاش( كذلك استخدام اسم الفاعل، من غشه للرعية حىت حني وفاتهما هو عليه 
يف   التحرمي والترهيبهذاأتى  وكذلك ،ثباته على القيام بغش رعيته وعلى حدوث ذلك منه

 واالستثناء لقصر الراعي الغاش على حترمي اجلنة مما يعين« )ناءالنفي واالستث( أسلوب القصر
ما من عبد أسلوب نفي مستغرق للجنس عن طريق وقوع (: قولهو، ضمنا أنه من أهل النار

 والتعبري بالعبد للتذكري باألصل حىت، )من(  وسبقها حبرف اجلر،يف سياق النفي )عبد( النكرة
 البالغيةفتآزر الفنون ، )٣(» فيتكرب على رعايتهم، أفضل منهمفسهال يغريه املنصب فيظن ن

تلك املعاين العظيمة يف نفوس  ترسيخ يف قد أدت دورها )القصر، التكرار األسلويب، اجلناس(
 على الصفة )اكم أو األمري الغاش لرعيتهاحل عبدال( للموصوف قصر نا هوالقصر ،املسلمني

 .)حرمت عليه اجلنة(
 :العطف -٢

 .)٤()ال، بل، لكن( اآلتية العطف بإحدى األدوات يكون
                                                             

 . ٦٣، باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان)١(

 . ٣٢٦/ ٢، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٢(

 . ٢٧٤/ ٩،  كنوز رياض الصاحلني)٣(

 . ١٣١قطوف الدواين يف علم املعاين، صال:  انظر)٤(
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 : القصر احلقيقيمواضع: الًأو
 :﴿ N M L K J I H G ا نزلت على رسول اهللاـَّمل(( :قال،  أيب هريرةعن

 a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

f e d c b﴾)فأتوا رسول اهللا،  ذلك على أصحاب رسول اهللافاشتد:  قال،)١ 
 ،الصالة، كلفنا من األعمال ما نطيق، أي رسول اهللا: فقالوا، مث بركوا على الركب، 

: قال رسول اهللا ! وال نطيقها، وقد أنزلت عليك هذه اآلية، قة والصد، واجلهاد،والصيام
 سِمعنا(: بل قولوا! ؟مسعنا وعصينا: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من قبلكم

بر كانا غُفْرنأَطَعوِصريالْم كِإلَيا وا(: قَالُوا، )ننِمعسبر كانا غُفْرنأَطَعو ا ونِصريالْم كِإلَي(. 
افَلَمما الْقَوأَهرذَلَّ،  اقْتمهتا أَلِْسنِبه لَ اللَّ، تزافَأَنِفي ِإثِْره ه :﴿ k j i h g

 } | { z y x w v u t s r q p o n m l

فلمـا فعلوا ذلك نسخها اهللا تعاىل ، )٢(﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
̈  © َّ :﴿± ° ¯ ® ¬ « ª فأنزل اهللا § ̧  ¶ µ  ́ ³ ² 

½ ¼ » º ¹﴾)نعم:  قال،)٣ ﴿ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

É È Ç﴾)٤( :نعم: قال :﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾)نعم:  قال)٥ :﴿ Ô

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ﴾)٧())نعم:  قال،)٦( .
والطاعة ألوامر   يف هذا احلديث عن وجوب االنقياد- الصالة والسالمعليه- النيب يتحدث

 . يطيقونه ويستطيعون القيام به عبيده إال مبا ف مل يكلوأنه ، اهللا 

                                                             

 . ٢٨٤ :البقرة )١(

 . ٢٨٥ : البقرة)٢(

 . ٢٨٦:  البقرة)٣(

 . ٢٨٦:  البقرة)٤(

 . ٢٨٦ :البقرة )٥(

 . ٢٨٦ :البقرة )٦(

 . ٥٩ مل يكلف إال ما يطاق، صباب بيان أنه ،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٧(
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L K J I H G ﴿:  اآليةتملا نزل، ) وأطعنانامسع: بل قولوا(: الشاهد يف قوله

 ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M
f e d c b a  ̀_﴾)ذهب نفر من الصحابة إىل رسول اهللا، )١   يشتكون

-عليه  فكان جوابه هلم ،)… وصيام،قة وصد،صالة( األعمال من له بأم ال يطيقون
 هلم من قطيعة العصيان وامتناع افًخمو  اإلنكاريستفهامي باألسلوب اال- والسالمالصالة

 الصالة عليه– مث أمرهم ) أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من قلبكمأتريدون(: قبول األوامر
 : بل قولوا(: يف قوله ل أو تذمردون جدا اهللا   باالنقياد التام املطلق ألوامر-والسالم

 اهللا ألوامر  احلق هي االمتثالنألن صفات املؤم ؛)٢()مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري
 ،علىوالقصر هنا قصر للصفة  ، والنصارى اليهود كما فعل،دون جدال أو عصيان 

 .حيث قصر صفة السمع والطاعة على املؤمنني، املوصوف
 :اإلضايفصر  القمواضع: ثانيا

ـَّا نزلت هذه اآلية((: أنه قال؛  أنس ابن مالكعن t s r q p ﴿: مل

x w v u﴾)أنا من أهل : جلس ثابت بن قيس يف بيته وقال ، إىل آخر اآلية)٣
يا أبا :  سعد بن معاذ فقال-عليه الصالة والسالم- فسأل النيب.  واحتبس عن النيب ،النار

فأتاه : قال ،وما علمت له بشكوى ،أنه جلاري:  سعدقال ؟ىاشتك، ما شأن ثابت! عمروا
أينَّ من  أنزلت هذه اآليةُ ولقد علمت: بتفقال ثا ، اهللا فذكر له قول رسول ،سعد
فقال   فذكر ذلك سعد للنيب؛  من أهل النارفأنا ،  صوتا على رسول اهللاعكمأرف

 .)٤())بل هو من أهل اجلنة:  رسول اهللا
 جتنب ثابت بن قيس جمالس رسول اهللا«:   رسول اهللاعلىاآلية   نزلت هذهحينما
 داءولزم بيته حىت ال يكاد يربحه إال أل- وفرط تعلقه به، على الرغم من شدة حبه له 

                                                             

 . ٢٨٤ آلية :البقرة )١(
 . ٤٨٥/ ٣ني،  كنوز رياض الصاحل)٢(

 . ٢ا :احلجرات )٣(

 . ٥٧، باب خمافة املؤمن أن حيبط عمله، صصحيح مسلم كتاب اإلميان )٤(
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فقال رجل من  ،)؟من يأتيين خبربه(: فافتقده النيب صلوات اهللا وسالمه عليه وقال، املكتوبة
ما :  رأسه فقالا منكساحمزون همنـزلليه فوجده يف وذهب إ ،أنا يا رسول اهللا: األنصار

، إنك تعرف أني رجل جهري الصوت: قال!. ؟ذاكوما : قال ،قال شر ،؟شأنك يا أبا حممد
ما يعلو على صوت رسول اهللاوأن صويت كثري  ،  وقد نزل من القرآن ماوما ، تعلم

الرجلُ إىل رسول اهللا صلوات اهللا فرجع  ، وأنين من أهل النار،أحسبين إال قد حبط عملي
؛ لست من أهل النار: ِاذهب إليه وقُل له(: وأخربه مبا رأى وما مسع فقال، وسالمه عليه

- أتى بالبشارة عليه )بل هو من أهل اجلنة(: قولهالشاهد يف ف ،)١(»ولكنك من أهل اجلنة
 عن القصرأسلوب  مستخدما وجيز  بدخول ثابت بن قيس للجنة بأسلوب-الصالة والسالم

 من أن اليزيل ما حل بالصحايب اجلليل من جزع وحزن خوفً؛ )بل( طريق العطف مستخدما
 ،  لكونه جهور الصوت وقد يرتفع صوته على صوت رسول اهللا؛يكون من أهل النار

مل يقل هو ليس   ونلحظ أن جواب رسول اهللا، فاملقام هنا يقتضي ذلك اإلجياز والقصر
: فحينما يقول له، زيادة يف بعث الطمأنينة يف قلب ثابت؛ بل ذكر اجلنة، من تلك الفئة

 من وهو ، يقطع تلك الشكوك واألوهام اليت عاش معها ثابت لفترة طويلة)أنت يف اجلنة(
من  وهذا النوع )كونه من أهل اجلنة( :على الصفة ) بن قيسثابت( :املوصوفنوع قصر 
فقلب له ، ه من أصحاب اجلحيمخاطب كان يعتقد أنن املإإذ ؛ كما هو ظاهر«، قصر القلب

 .)٢(»املعىن وجعله من أصحاب دار النعيم  النيب
 :)إمنا(ـب القصر -٣

 حتدثوا عنه كنوع من نيإال أن البالغي؛ للقصر داللة وضعية )إمنا(  الرغم بأن داللةعلى
 .)٣()ما وإال( وذلك لتضمنها معىن، أنواع طرق القصر

 :القصر احلقيقي مواضع: أوال
أال إن آل : يقول، جهارا غري سر  مسعت رسول اهللا((: بن العاص قال  عمروعن

                                                             

 . ٤٥٩، ٤٥٨م، ص١٩٩٢لبنان، –عبد الرمحن رأفت الباشا، دار النفائس، بريوت ل صور من حياة الصحابة، )١(

 . ٥٧٦ أساليب القصر يف أحاديث الصحيحني، ص)٢(

 . ٣١٨-٣١٧بسيوين عبد الفتاح، ص، ينعلم املعا :انظر )٣(
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 . )١())إنما وليي اهللا وصاحل املؤمنني ،ليسوا يل بأولياء )يعين فالنا( أيب
 -لذا ذكر اجلملة االعتراضية؛  عظيمعن حديث حيتمل على أمٍر خيربنا عمرو بن العاص

ا غري سرالتشويق  االستفتاحية زيادة يف بأال - الصالة والسالمعليه–مث بدأ حديثه  -جهار
 الذين هلم حق أولياءه« -الصالة والسالم عليه- ضحمث و،  ملا سيقال بعدهاهذب االنتباجو

هو النصرة ، واملعىن االصطالحي للوالء، ومن ليسوا بأوليائه فوجب الرباء منهم، الوالء
 ،البعد واخلالص:  والرباء هو، وباطنااوالكون مع احملبوبني ظاهر، حترامواإلكرام واال، واحملبة

وأصل ،  والتقرببةوأصل الوالية احمل: تيِميةوقال ابن ،  واإلنذاراإلعذاروالعداوة بعد 
 . )٢(»ا كان ويل اهللا هو املوافق املتابع له فيما حيبه ويرضاهفإذً، البغض والبعد: العداوة

الصالة  عليه-حيث يقصر  ،)ي اهللا وصاحل املؤمننيإمنا ولي(: يف قوله  القصروشاهد
 احلص(: قولهو«، ن سواهم عن واليتهوبذلك خيرج م، وصاحل املؤمنني هللا هء وال-والسالم
ولكن ،  فليس مطلق اإلميان،إضافة بيان وتشريف تعطي خصوصية ألولياء الرسول )املؤمنني

والقصر هنا  ،)٣(»يصلح بصالحها اتمع كله، ة صاحلةطائفة مصلح، إميان مرتبط بصالح
 .) املؤمننيوصاحلاهللا ( :على املوصوف )وليي( :قصر للصفة

 : القصر اإلضايفمواضع: ثانيا
 ،يف سرٍية  بعثنا رسول اهللا((: قال.  شيبةأيب ابنوهذا حديث ،  أسامة بن زيدعن
فوقع يف نفسي ؛ فطعنته ،ال إله إال اهللا :فقال ،الًفأدركت رج ،احلرقات من جهينة فصبحنا
يا : قُلت: قال ؟ال إله إال اهللا وقتلته: أقال:  فقال رسول اهللا.  فذكرته للنيب ،من ذلك

 ،حىت تعلم أقاهلا أم ال أفال شققت عن قبلِه: قال ،من السالح إنما قاهلا خوفًا! رسول اهللا
فما يزال يكررها علي٤())ٍذيومئ  أسلمتي حىت متنيت أن( . 

فبعدما سرد  ،) إله إال اهللاال: قالحترمي قتل الكافر بعد أن ( ورد هذا احلديث حتت باب
–فكان رده ، هجومهم املباغت لبين احلرقات من جهينة ء بن زيد ما حصل معه أثناةأسام

                                                             

 . ٩١ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب مواالة املؤمنني ومقاطعة غريهم والرباءة منهم، ص)١(

 . ٥٦٧/ ٥ ، كنوز رياض الصاحلني)٢(

 . ٥٦٥/ ٥السابق،  )٣(

 . ٥١ال إله إال اهللا، ص: ، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قالصحيح مسلم كتاب اإلميان )٤(
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 رأى فلما، أي كيف تقتله بعدما نطق بالشهادة )ا إنكاريااستفهام( – والسالم الصالةعليه 
 بعظيم ما قام به فحاول استشعر  اهللا رسول حمياعلى   والدهشةالغضب عالماتأسامة 

ومل  ، من القتلا ذلك إال خوفًما قال بأن الرجل - الصالة والسالمعليه–  اهللارسول اعإقن
عليه  -إقناع رسول اهللا  حماوال )إمنا( بأداة القصر واحلصر وقد أتى، تكن الشهادة بنية صادقة

 : إال أن قال-الصالة والسالم عليه-فما كان رده ،  لسبب قتله للرجل-صالة والسالمال
 أعاد -الصالة والسالم عليه–لكنه ؛  تربير فعلتهأراد أسامة  )…به عن قلقتأفال شق(

ومعناه أنك إمنا كلفت بالعمل ، هو القلب )أقاهلا(«: قوله الفاعل يف  قال النووي،إنكاره
 عليه ترك العمل نكرفأ،  وأما القلب فليس لك طريق إىل ما فيه،به اللسانبالظاهر وما ينطق 

النطق ( :على الصفة )الرجل( :والقصر هنا قصر للموصوف، )١(»اللسان مبا ظهر من
 .)الح من السابالشهادة خوفً

                                                             

 . ٢٤٣/ ١٢ فتح الباري، كتاب الديات، )١(
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 :اإلطناب واإليجاز: المبحث األول 

 :ازجاإلي

 :لغة اإلجياز
 أن يكون فاإلجياز .)١(قللها: والعطية، ميجاز وهو، قلله: هوكالم، قلَّ: ز الكالموِجأُ

 .)٢( يفسد الكالمالً كان إخالإال و،اللفظ أقل من املعىن مع الوفاء به
، وجلَّ عن الصنعة، قلّ عدد حروفه وكثر معانيه لكالم الذيهو ا«:  عنه اجلاحظقال

 .)٣(»زه عن التكلفون
 كان اإلجياز حممودا يف كل األحوال جلرده ولو«:  عنه ابن قتيبة يف أدب الكاتبوقال

، وحذف تارةً لإلجياز، للتوكيد ولكنه أطال تارة، ومل يفعل اهللا ذلك، اهللا تعاىل يف القرآن
 .)٤(»فهاملإل وكرر تارة
والقولُ القصد أنَّ اإلجياز واإلطناب «:  هالل العسكري يف الصناعتنيبو عنه أوقال

فاحلاجةُ إىل اإلجياز ؛ ولكل واحٍد منهما موضع؛ نوع منه حيتاج إليهما يف مجيع الكالم وكلَّ
واستعمل ، فمن أزال التدبري يف ذلك عن جهته؛ يف موضعه كاحلاجة إىل اإلطناب يف مكانه

 .)٥(»أخطأ يف موضع اإلطناب واستعمل اإلجياز، إلطناب يف موضع اإلجيازا
 عند البلغاء انه من يقرأ تراث العرب البالغي يلحظ االحتفاء باإلجياز ظاهرإف«  هذاومع

والبليغ عندهم من أصاب الغاية بقليل ، فاجلميع يفضلون اإلجياز، والبالغيني على حد سواء
 .)٦(»من اللفظ
أفكانت : قيل. نعم لتبلغ: فقال؟ أكانت العرب تطيل: قيل أليب عمرو«:  ابن جينقال

وعن . إىل اإلجياز أميل -ناما ذكرمع - عربواعلم أن ال. نعم ليحفظ عنها: قال؟ توجز
                                                             

 . ١٨٥٠ القاموس احمليط، ص)١(

 . ٣٤٤/ ١م، ١٩٨٣ معجم املصطلحات البالغية وتطورها، الدكتور أمحد مطلوب، مطبعة امع العلمي العراقي، )٢(

 . ١٧ /٢لجاحظ، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ل البيان والتبيني، )٣(

 . ١٩، بريوت، صدينوري، مؤسسة الرسالةلكاتب، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ال أدب ا)٤(

 . ١٧١ كتاب الصناعتني، ص)٥(

 . ٢٢٥، صه١٤١٦ مقاييس البالغة بني األدباء والعلماء، الدكتور حامد صاحل خلف الربيعي، جامعة أم القرى، )٦(
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، تلك احلال ومالهلا ا يف حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراهأ ترىأال . اإلكثار أبعد
 على العلم بقوة ذلكيف  ما فجعلوا،  ملا عناها هناك وأومههاشمتهاودالة على أا إمنا جت

إم إذا كانوا يف حال : مث لنعد فنقول… على إحكام األمر فيما هم عليهالًدلي، الكلفة فيه
، وبه أغىن،  إىل اإلجياز أميلمعلم أامصانعني عنه ، إكثارهم وتوكيدهم مستوحشني منه

، كحذف املضاف،  من كثرة احلذوفكالمآن وفصيح ال ما يف القرىلأال ترى إ، وفيه أرغب
وكالتلويح من ، كالواحد من اجلماعة، واالكتفاء بالقليل من الكثري، وحذف املوصوف

 مما يزيل الشك عنك يف رغبتهم فيما - مما يطول إيراده وشرحه-فهذا وحنوه. ،التصريح
 أبانوا عن ثقلها، ي حاجةوأم مىت اضطروا إىل اإلطالة لداع، عما طال وأمل، خف وأوجز

ومتكن ، وجعلوه كاملنبهة على فرط عنايتهم، واعتدوا مبا كلفوه من ذلك أنفسهم، عليهم
ولو مل يكن ، نعم. وال النفس معنية به،  مما ليست له حرمتههوأنه ليس كغري، املوضع عندهم

 .)١(»لكان مقنعايف اإلطالة يف بعض األحوال إال اخلروج إليها عما قد ألف ومل من اإلجياز 
 رمحه اهللا تعاىل -دراز اهللا عبد الدكتور حممد فاضلاحلديث حتدث العالمة ال  العصرويف

هو املقدار الذي يؤدى به املعىن بأكمله «:  اإلجياز فقالعن )النبأ العظيم(  يف كتابه القيم–
،  إسرافبأصله وحليته على حسب ما يدعو إليه املقام من إمجال وتفصيل بغري إجحاف وال

عن اجلادة بقدر ما نقص أو زاداويعترب أن كل من نقص عن هذا القدر أو زاد حائد . 
 الطويل إن حوى كل جزء فيه فائدة متس احلاجة إليها وال يسهل أداء تلك فالكالم

وإن أمكن أداء األغراض فيه كاملة حبذف ، الفائدة بأقل منه كان هو عني اإلجياز املطلوب
والكالم القصري إن وىف …ا معيبالً أو تطويابعبارة أخصر منه كان حشو شيء أو بإبداله

 اوإال كان بتر، باملقاصد األصلية والتكميلية املناسبة ملقتضى احلال كان هو التوسط املطلوب
اأو تقصري٢(»ا معيب(. 

 : يف احلديث النبوياإلجياز
- الصالة والسالمليهع–حيث أويت ،  أبرز خصائص احلديث النبويمن اإلجياز يعد

                                                             

 . ٨٧-٨٣/ ١عريب، بريوت، حممد النجار، دار الكتاب ال:  اخلصائص، البن جين، حتقيق)١(

 . ١٤٣م، ص٢٠٠٧قطر، – النبأ العظيم، الدكتور حممد عبد اهللا دراز، دار الثقافة، الدوحة )٢(
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وخرج قصدا ، إذ قل كالمه، فبلغ يف ذلك الكمال يف البيان البشري، الكلم اجلوامع للمعاين
 .مبعانيه حميطًا، اظهيف ألف

، وهو أصلح للحفظ والراية والتمثيل، وامتالك لناصية اللغة، واإلجياز قوة يف التعبري«
 على املراد ال بالغرض داا مل يكن الكالم وافيفإن، والبد يف اإلجياز املعترب من الوضوح التام

 .وهو عيب يف الكالم كالتطويل، فهو اإلخالل
 تامةومعرفة ،  يف اإلحساس البيايناوإرهافً ، إال من رزق حدة يف الذهن يؤتى اإلجيازوال

  وقد اجتمع ذلك كله يف الرسول.  ألحوال املخاطبنيا واعياوإدراكً، بداللة املفردات
 .)١(»ى أكمل وجهعل

نصرت بالرعب على ((: أنه قال  عن أيب يونس موىل أيب هريرة عن رسول اهللا
فوضعت ،  نائم أتيت مبفاتيح خزائن األرضاوبينما أن،  جوامع الكلموتيتوأ. العدو
٢())يدي(. 

من ذلك قوله جلرير بن ، تدعو إىل اإلجياز يف القول   روايات كثرية عنهوهناك
 .)٣(»وإذا بلغت حاجتك فال تتكلف، إذا قلت فأوجز، جريريا «:  البجليهللا عبد

فمعاين هذا الكالم أكثر :»   أبو هالل العسكري بعد أن أورد روائع من كالمهقال
فإنك جتدها جتيُء يف ؛ وإذا أردت أن تعرف صحة ذلك فحلها وابنها بناًء آخر، من ألفاظه

 .)٤(»أضعاف هذه األلفاظ
، ومن كمال تلك النفس العظيمة«: الرافعي يف كتابه إعجاز القرآن والبالغة النبوية قال

 احميطً،  يف ألفاظهاعلى لسانه قل كالمه وخرج قصد - الصالة والسالمعليه–وغلبة فكره 
فال : بكل معانيها  اجتمعت يف اجلملة القصرية والكلمات املعدودةدحتسب النفس ق، مبعانيه

                                                             

 . ٩١ احلديث النبوي مصطلحه، بالغته، كتبه، ص)١(

 . ١٦٥ صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ص)٢(

يد املعروف باملربد النحوي، حتقيق الدكتور حيي مراد، مؤسسة يب العباس حممد بن يزأل الكامل يف اللغة واألدب، )٣(
ومل يرد هذا احلديث . ٥٦م، ص٢٠١٠، -يدةمصر اجلد-زهةـ شارع الن٦٥: املختار للنشر والتوزيع، القاهرة

 . يف الصحيحني

 . ١٦١ الصناعتني، ص)٤(
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 كثرت الكلمات اليت انفرد اوهلذ، لفاظا ولكن حركات نفسية من ألفاٍظترى من الكالم أ
، فلم يقصر يف شيء، وخلص أسلوبه، كما ستعرفه، وكثرت جوامع كلمه، ا دون العرب

األمر على كمال الفصاحة والبالغة ما لو أراده مريد  واتسق له من هذا، يف شيء لغايبومل 
، ألن جمرى األسلوب على الطبع،  يف كل كالمهولو هو استطاع بعضه ملا مت، لعجز عنه

 . ومها تثبت وبالغ يف التحفظ،والطبع غالب مهما تشدد املرء وارتاض
 إىل أن اجتماع الكالم وقلة ألفاظه مع اتساع معناه وإحكام أسلوبه يف غري تعقيد هذا

ري عليه وأن يكون ذلك عادة وخلقًا جي، ومع إبانة املعىن واستغراق أجزائه، وال تكلف
مل يعرف يف هذه اللغة لغريهشيء، ويف باٍب باب، معىنى الكالم يف معن   ألنه يف ظاهر ؛

وال يكون أكثر ما يكون إال باستكراه ،  يستهلك الكالم ويستويل عليه بالكلفعادةال
واستجابته على ما يريد   ذلك للنيب فكان تيسري، كما يشهد به العيان واألثر، وتعمل

وذهب ، انفرد ا دون الفصحاء والبلغاء و الذي خرج به نوعا من اخلصائص اليتوعلى النح
 .)١(»مبحاسنها يف العرب مجيعا

 :أقسام اإلجيار
وإجياز حذف ،  حبذفنيك ما ملوهو إجياز قصر :  إىلزاإلجيا  مجهور البالغينييقسم

 .)٢( كان حبذف شيء من الكالماوهو م
١-رإجياز الِقص: 

تضمني العبارات القليلة : أي، هو الداللة على املعاين الكثرية بألفاظ قليلة القصر إجياز
 .)٣( كثرية غزيرة دون أن يكون يف تراكيبها لفظ حمذوفيالقصرية معاِن

 تحدث عن اإلجياز يف احلديث وإذا   شاع هذا النوع من اإلجياز يف حديثهولقد
 .فإمنا يقصد به إجياز القِصر النبوي

حينما نتأمل إجياز القصر جند له طبيعة خاصة جتعله «: دكتور حممد أبو موسى عنه القال
                                                             

 جنوى عباس، مؤسسة :به األستاذة ته واعتنت إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، راجع)١(
 . ٢٣٣م، ص٢٠٠٨املختار للنشر والطباعة، القاهرة، 

 . ٣٦١، ٣٤٩، ٣٤٧ معجم املصطلحات البالغية، ص)٢(

 . ٤٩٢ علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح، ص)٣(
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ومل يعرض ، فالكالم الذي يصاغ من أول أمره على اإلجياز أو يدخل يف بنية تركيبه، متميزا
، ألن احلذف يعين أن العبارة جرت على املعىن؛ أدق مسلكًا من إجياز احلذف، له حذف

أما إجياز القصر فإنه تطويع للمعىن  ،عليه الدليل وأقيم، زء منهامث سقط ج، وامتدت بامتداده
ال ،  املعىن ضغطًا حاذقًانه يعين ضغطَأل؛ وهذا جهد صعب، وإلباسه بنية لفظية قليلة، الكثري

 اللفظ القصري عليه وبسطه حىت يستويل على كل دقيقة يف حاشية مث مد، يضيع منه شيئًا
 ودربة تعرف كيف تصطنع وسليقة،  فطنة ووعيسلوب إىلوهلذا احتاج هذا األ ؛املعىن

 .)١(» وثالثويومئ بثاٍن، واللفظ فيه يدل على معىن ،اللمح واإلحياء
 : يف كتاب اإلميانر مواضع إجياز القصمن

 كأنك اهللا عبدأن ت((: :قال. فأخربين عن اإلحسان: قال … حديث جربيل يف
فإنه يراك، تراه ٢())فإنْ مل تكن تراه( . 

، مراقبة اهللا يف السر والعلن؛  لإلحسان مشل عدة معاٍنجزفبذلك التعريف املو
 يرقبه يف وأنه ؛ يستشعر مبراقبة اهللا له، والبعد عن الرياء، واإلخالص يف العبادة هللا تعاىل

ألنه ينوب ؛ من جوامع الكلم ) كأنك تراهاهللا عبدت(«:  األثريبنقال ا. سكناته وحركاته
واقفًا عند أدب الطاعة من اخلضوع ،  خملصا يف نيتكاهللا عبدت: كأنه قال، م كثريمناب كال
ا إليه استقصى يف  ناظرموالهألن العبد إذا خدم ؛ وأشباه ذلك، آخذًا أٌهبة احلذر، واخلشوع

 .)٣(» وما ينتهي إليه الطَّوق،جيد إليه السبيل آداب اخلدمة بكل ما
ال ، الً قل يل يف اإلسالم قو،يا رسول اهللا: قلت((: لاي ق الثقفاهللا عبدعن سفيان بن 
 . )٤())آمنت باهللا مث استقم: قل: قال، أسأل عنه أحدا بعدك

 يف العقائد على قواعد تملأنه مع ذلك يش إال، يتسم هذا احلديث باإلجياز الشديد«

                                                             

شارع -لقاهرة، ا٢طحممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، - د،راسة حتليلية لتراث أهل العلم د اإلعجاز البالغي)١(
 . ٩٣-٩٢م، ص١٩٩٧اجلمهوية عابدين، 

 الدليل على وبيان،  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا )٢(
 . ٢٨التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقه، ص

 . ١١٠/ ٢ املثل السائر، )٣(

 . ٣٩صاف اإلسالم، ص السابق، باب جامع أو)٤(
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 الغالبة يف احلوار وتلك الصيغة هي  هنا بأسلوبيثويبدأ احلد، والعبادات واملعامالت
   احلوار جاءت بأسلوب النداء لرسول اهللابدايةو - عليه الصالة والسالم–أحاديثه 

الفعل ليس على  )قل(: ويف قول،  سيستفسر عن أمر عظيمهوأن،  جلذب انتباه الرسول
  استقم:-عليه الصالة والسالم-ويف قوله. وإمنا أتى به لغرض النصح واإلرشاد، حقيقته األمر

 مل يكن امرأ لو ترك ألنه؛ واالنتهاء عن مجيع املناهي، امع لإلتيان جبميع األوامر جلفظ«
 . )١(»بل عدل عنه حىت يرجع إليه، مستقيما على الطريق املستقيم

عليه - كلمه هذا من جوامع«:  حميي الدين عن القاضي عياض املغريب أنه قالقال
أي ،  )٢(﴾ $ % & '! " #﴿:  وهو مطابق لقوله تعاىل-الصالة والسالم

وقال السنوسي يف . )٣(» فلم حييدوا عن توحيدهموامث استقام، وحدوا اهللا تعاىل وآمنوا به
 أمجل فيه ما ألنه ؛- الصالة والسالمعليه–فهو من جوامع كلمه « :شرحه إكمال اإلكمال

ر ولقد أشا« ،)٤(»فصله يف ثالث وعشرين سنة أو عشرين على اخلالف كم بقي بعد البعثة
فاإلميان ميثل ، والسلوك املستقيم، العقيدة السليمة هذا احلديث إىل ركين احلياة السامية

يقتضيه هذا اإلميان متثل السلوك الذي يثبت إميان   على ماامةواالستق، العقيدة الصاحلة
 .)٥(»صاحبه وصدقه يف ذلك

؟ ملن: النصيحة قلناالدين ((: قال  أنَّ النيب؛ عن متيم الداري،  عطاء بن يزيدعنو
 . )٦())وعامتهم، وألئمة املسلمني، ولرسوله، هولكتاب، هللا: قال

الدين ( مستعمال القصر بالتعريف بأسلوب وجيز - الصالة والسالمعليه–بدأ حديثه 
وكأا ،  منه إظهار أمهية النصيحةريدوإمنا أُ، وهذا القصر ليس على حقيقته ،)النصيحة

                                                             

 . ١٣٤/ ١ شرح الطييب ، )١(

 .٣٠: فصلَت )٢(
حيي إمساعيل، :  الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب أبو الفضل، ، حتقيقأبو، إكمال املعلم بفوائد مسلم )٣(

 . ٢٧٥/ ١م، ١٩٩٨دار الوفاء، املنصورة، 

دار األيب، -السنوسيمال اإلكمال للسنوسي،  صحيح مسلم مع شرحه إكمال املعلم لأليب وشرحه مكمل إك)٤(
 . ١٣٤/ ١لبنان، -، بريوتالكتب العلمية

 . ٩٤ احلديث النبوي، مصطلحه، بالغته، كتبه، ص)٥(

 . ٤٣باب بيان أن الدين النصيحة، صصحيح مسلم كتاب اإلميان،  )٦(
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النصيحة كلمة جامعة يعبر ا عن مجلة : قال اخلطايب:  القاضيقال«!. أصبحت الدين كله
عليه - اكان غرضه منه، وهي بنفس الوقت عبارة مبهمة، )١(»إرادة اخلري للمنصوح له

 ؛؟وملن تكون إذن؟ كيف حيدث ذلك، وتشويقهم  حتريك أذهان صحابته-الصالة والسالم
 ؟لذا أتى تعقيبهم باالستفهام ملن يا رسول اهللا

عرب  )الدين النصيحة(  واحدةبكلمة ف-عليه الصالة والسالم- أمجل إجيازه وبالغته فما
، ى اهللا عنه ماطاعة اهللا ورسوله واالجتناب ع؛ فمعناه هللا ولرسوله، عن عدة معاٍن

والة األمر املقصود طاعتهم وتقدمي املشورة وِل، والنصيحة للقرآن التصديق والعمل مبا جاء به
 .نصحهم وحمبة اخلري هلم ة املسلمنيولعام، هلم

: يقول  مسعت النيب((: مسعت جابرا يقول:  يقولأنه مسع أبا الزبري؛  ابن جريحعنو
 . )٢())املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده

»أكثر األفعاِل إذْ،  وال فعٍل بقوٍلاأي الكامل اإلسالم واجلامع خلصاله من مل يؤذ مسلم 
- وضع عليه فبعبارة وجيزة. )٣(»وهذا من جامع كالمه ،فت عامتها إليهافأضي، باأليدي

 . لتعامل األفراد فيما بينهمقاعدة -الصالة والسالم
معىن  - الصالة والسالمعليه–حيث يبني ، الكلم  من جوامعد السابق يعفاحلديث

الذي يكف  فهو ،-من سلم املسلمون من لسانه ويده-: املسلم احلقيقي موجزا معناه بقوله
 زماننا جند أن ففي،  وكالم وبذيء، ونفاق وغيبة،لسانه عن اإلساءة لغريه من سباب ومنيمة

 ،وقد جتده يؤدي حق اهللا يف ماله فيدفع الزكاة املفروضة،  على صالته يف وقتهاحيافظ املسلم
وال  سانهل  كله قد جتده ال حيكمهذا اخلري ولكن مع،  احلرامحجاج بيت اهللا وقد جتده من

فينفلت منه لسانه فيقع يف أعراض الناس فال يستطيع أن ميلك لسانه عن السب ، ميلك زمامه
الناس  وقد ال يكف لسانه عن مهز، وال ميلكه عن شهادة الزور وقول الزور، والشتم واللعن

 .واهللا تعاىل أعلم. فمثل هذا النوع من الناس قد فقد صفة املسلم احلقيقي ،وملزهم
، ولكنه يؤذى املسلمني بيده، الكالم خر من املسلمني حيكم لسانه ويقل به نوع آوهناك

                                                             

 . ٣٠٦/ ١، إكمال املعلم بفوائد مسلم )١(

 . ٣٩بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل، صباب صحيح مسلم كتاب اإلميان،  )٢(

 . ٢٧٧-٢٧٦/ ١ إكمال املعلم بفوائد مسلم، )٣(



 بناء الجمل: الفصل الرابع
١٠٨ 

أو يسلبهم حقوقهم أو ،  فيسرقهاأمواهلم يعتدي على أو، فيضرب بيده أبدان املسلمني
واهللا تعاىل أعلم،  اإلسالمينايف ايظلمهم فهذا أيض. 

دكم حىت أكون ال يؤمن أح((:  قال رسول اهللا: قال؛ عن قتادة عن أنس بن مالكو
 . )١()) والناس أمجعنيهأحب إليه من ولده ووالد

عليه - يف كيفية تعامل أمته قاعدة إسالمية راسخة  يف هذا احلديث يضع رسول اهللا
 صالة العليه–بل حبه ، فال يكتفون بطاعته والعمل على ما جاء به،  معه-الصالة والسالم

وهو نفي شيء عظيم  )ال يؤمن( لوبه بالنفيويبدأ أس.  وتفضيله بذلك عن غريه–والسالم
 )حىت(: قولهويف . وإثارة الذهن  تثري التساؤل وتحدث اليقظةفيفصيغة الن ،)اإلميان(وأال وه

ما مل يقدم حب  فينتفي اإلميان عن الشخص مهما فعل من عبادات وطاعات، هنا تفيد الغاية
 .سواه من البشر عن  رسول اهللا

عليه الصالة -، ههذا من جوامع الكلم الذي أوتي: ل أبو الزنادقا:  ابن بطالقال«
 اقوحمبة رمحة وإشف، حمبة إجالل وإعظام كمحبة الوالد: إذ أقسام احملبة ثالثة -والسالم

ذلك   فجمع النيب،  كمحبة الناس بعضهم بعضاواستحسانوحمبة مشاكلة ، كمحبة الولد
 .)٢(»كله

 قالأو ( ألخيه ال يؤمن أحدكم حىت حيب((: الق  عن النيب؛ عن أنس بن مالكو
 .)٣()) حيب لنفسهما )جاره

وعمق أثره ملن جوامع ، ومشول معناه،  هذا احلديث الشريف بعباراته اجلامعة املوجزةإن
 رئيسة من دعائم اإلميان ةدعام  ذ يبني فيه الرسولإ، ومن احلكمة النبوية الصادقة، الكلم

وهو احلرص على األخوة اإلنسانية ، ان يف واقع حياته العمليةاليت جيب أن يطبقها اإلنس
 .احلانية وتأكيدها

                                                             

 أكثر من األهل والولد والوالد، والناس أمجعني  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب وجوب حمبة رسول اهللا )١(
 . ٤٠وإطالق عدم اإلميان على من مل حيبه هذه احملبة، ص

 . ١٩٨/ ١،  عمدة القاري)٢(

 من لنفسه صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب )٣(
 . ٤٠، صاخلري
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اإلنسان ما   جيب على اإلنسان املؤمن الذي يتصف باإلميان احلقيقي أن حيب ألخيهاإذً«
، ويدعو إليه، ويشاركه يف ذلك، وشرف األوىل واآلخرة،  الدين والدنياحيب لنفسه من خري

 .وينهاه عنه، ما يبغض لنفسه من الشر،  ألخيه-اتهيف الوقت ذ- كما يبغض
ومن مث ، وكره الشر هلم، موحمبة اخلري هل، اآلخرين  يثمر اإلميان احلقيقي حمبةوبذلك

فيحيا يف ؛ اإلنسان بإميانه القوي من دائرة اخلصوصية واألثرة إىل دائرة العموم واإليثار ينتقل
والسلوك ، وذلك هو الرقي اخللقي، ناس كافةجمتمعه حياة ملؤها احملبة والتعاون مع ال

ل ومثَّ،  واألزمانونوالتطبيق العملي لإلميان الذي يدعو إليه ديننا احلنيف عرب القر، احلضاري
ويتمثل الضمري الغائب املستتر يف الفعل ،  يف متاسك النص وانسجامهبالغةالضمري أمهية 
حيث يتميز الضمري الغائب ، )نفسه(و )أخيه( والغائب املتصل يف، )حيب(: املكرر مرتني

ببناء ، والقدرة على إسناد أشياء معينة يف حتقيق نصية النص، بالغياب عن الدائرة اخلطابية
 .)١())أجزاء النص ربطًا حمكما يتحد فيه البناء شبكة العالقات اليت تربط بني

 :إجياز احلذف -٢
لذا سأشرع  ؛غراضه البالغيةوأ عن احلذف يف الفصل الثالث وتناولت تعريفه حتدثت

، كالصفة( احملذوفة لغرض اإلجياز باحلديث عن أركان اجلملة احلديثية البدءهنا يف 
 .)واحلرف، واحلال، واملوصوف

 :حذف احلرف: أوال
حذف :  أبو بكرقال: قال -رمحة اهللا-أخربنا أبو علي«:  ابن جين يف اخلصائصقال

احلروف إنما دخلت من الكالم لضرب من  وذلك أنَّ :قال. احلروف ليس بالقياس
 .)٢(»واختصار املختصر إجحاف به، فلو ذهبت حتذفُها لكنت خمتصرا هلا أيضا، االختصار

يبدو أن هذا القياس العقلي ال يتفق مع واقع اللغة اليت ورد فيها حذف للحروف يف «
كثرة حذف  هد ذلكوشا. )٣(»واللغة ال ختضع يف ظواهرها ملنطق العقل، مواضع كثرية

                                                             

 عزة حممد جدوع، مكتبة الرشد، اململكة الدكتورة ،اسة حتليلية يف احلديث النبوي، در البالغة يف السنة النبوية)١(
 . ٥٤، صم٢٠٠١٣، _ الرياض-العربية السعودية

 . ٢٦٦/ ٢ اخلصائص، )٢(

 . ٢٦٥ ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، ص)٣(
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 .احلروف يف القرآن الكرمي والسنة النبوية
 :حذف حرف النداء -١

ما جاء يف   من ذلك عند مناجاة اهللا -رب- لفظ اهللا  حرف النداء معحذف
اللهم وليديه :  فقال رسول اهللا…أنَّ الطفيل بن عمرو الدوسي((: حديث جابر

 . )١())غفرفأ
فأتيت على  …((: عن قتادة عن أنس ابن مالك ويف حديث طويل عن ليلة املعراج

 ،فلما جاوزته بكى ،مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل: فقال ،فسلمت عليه موسى 
أكثر مما يدخلُ  من أمته اجلنة يدخل ، غالم بعثته بعدياهذ! رب: قال؟ ما يبكيك: فُنودي

 .)٢())من أميت
 له مث أخر …(( :د عن معبد بن هالل العرتيعن سعيد بن منصور عن محاد بن زيو
 ،واشفع تشفع، وسل تعطه، وقل يسمع لك، يا حممد ارفع رأسك:  فيقال يل،ساجدا
 .)٣())أمتي ،رب أميت: فأقول
يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ((:  أنَّ أبا هريرة حدثه قالاملسيب سعيد بن عنو

فقال  ،اهللا ادع اهللا أنْ جيعلين منهم يا رسول :الفقام عكاشة بن حمصن األسدي فق …لفاأ
 .)٤())اللهم اجعله منهم:  رسول اهللا

ونبيكم قائم (( : عن رسول اهللا:  عن حذيفةمالك عن ربعي  أيب هريرة وأيبعنو
  .)٥())رب سلم سلم: على الصراط يقول

  يف نداء الربوكثر ذلك«:  اإلمام الزركشي يف كتابه الربهان يف علوم القرآنيقول
ألنك ؛ ألن النداء يتشرب معىن األمر؛ هيتنـزعلى التعظيم وال داللته وحكمة ذلك؛ سبحانه

ويتمحض التعظيم ، ليزول معىن األمر؛ من نداء الرب )يا( فحذفت، زيد يا: إذا قلت
                                                             

 . ٥٦باب الدليل على أن قاتل نفسه ال يكفر، ص،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)١(

 . ٧٣ إىل السماوات وفرض الصلوات، ص باب اإلسراء برسول اهللالسابق،  )٢(

 . ٨٥فيها، ص السابق، باب أدىن أهل اجلنة مرتلة )٣(

 . ٩١ السابق، باب الدليل على دخول طوائف املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب، ص)٤(

 . ٨٧ السابق، باب أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها، ص)٥(
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 .)١(»واإلجالل
ألن ، عظيمايها وتتنـزيف القرآن من الرب  )ياء( كثر حذف: للكرماين ويف العجائب«

 .)٢(»يف النداء طرفًا من األمر
أو بني العبد ،  واملنادىيوقد أسهم حذف حرف النداء يف تقريب الصلة بني املناد«

È Ç ﴿: ومن ذلك قوله تعاىل، وذلك ما نلمحه كذلك يف كثري من آي القرآن، وربه

Í Ì Ë Ê É﴾)٤(﴾¢ £ ¤ ¥ ¦﴿:  تعاىلوقوله ،)٣(. 
ورمبا كان ، قد حذف منه حرف النداء  وغريها كثرية يف القرآن النداءات مجيعاوهذه

 أمجل أن وما،  بغري واسطةءه يريد أن يعتاد عباده مناجاته وندا–سبحانه- ذلك ألن اهللا
ألن يكون ذلك  بغري واسطة دعوةً-سبحانه- أن يف ندائه كما، هيعتاد العبد مناجاة رب 

 -هذا إىل جانب رداء اإلجياز واالختصار«: ا من األمريف النداء طرفً ألن ؛يها وتعظيماتنـز
 .)٥(»معجزة موجزة فبدت، ذلك الرداء القشيب الذي خلعه ذلك احلذف على تلك اآليات

 :أداة االستفهام حذف -٢
: فسألوه  جاء ناس من أصحاب النيب((: قال؛ عن أيب هريرة، عن أبيه، عن سهيل

ذاك : قال. نعم: قالوا ؟وقد وجدمتوه: قال.  أن يتكلم بهإنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا
 .)٦())صريح اإلميان
حذفت مهزة االستفهام تعجبا  )أوجدمتوه(: والتقدير )؟وقد وجدمتوه(:  يف قولهالشاهد

 .من أم وجدوا ذلك وقد أوردت هذا احلديث يف مبحث االستفهام يف االستفهام للتعجب

                                                             

 . ١٣٧/ ٣ الربهان يف علوم القرآن، )١(

 الزواوي، دار الغد  اإلتقان يف علوم القرآن، للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، حتقيق عبد الرمحن فهمي)٢(
 . ١٥٥/ ٣م، ٢٠٠٦املنصورة، -اجلديد، القاهرة

 .١٢٦: البقرة )٣(
 .١٠: مرمي )٤(
، ٢٧٦، ص عطية، دار املعرفة اجلامعية، القاهرةخمتار ،)دراسة بالغية (اإلجياز يف كالم العرب ونص اإلعجاز )٥(

٢٧٧ . 

 . ٦١من وجدها، صقوله ي صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان الوسوسة وما )٦(
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 عن سيدنا موسى   سعيد اخلدري عن النيب أيبعياش عن  عن النعمان بن أيبو
: قال؟ لةمنـزفأعالهم ! رب: قال …؟ لةمنـز أهل اجلنة أدىنما : سأل موسى ربه((

 ، ومل تسمع أذن،فلن تر عني. وختمت عليها. كرامتهم بيدي غرست، أولئك الذين أردت
  :﴿s r q p v u tمصداقه يف كتاب اهللا  و: قال،ومل خيطر على قلب بشر

x w﴾)٢()) )١(. 
من  واحلذف هنا. )لةمنـزأعالهم (والتقدير من . )؟لةمنـز همفأعال(:  يف قولهالشاهد

منـزلة  فإذا كان؛ لةمنـز عن نعيم أدىن أهل اجلنة ما مسع وهول ،الدهشة والفرح شدة
منـزلة فما سيكون ! ميلكه ملك من ملوك الدنيا ما أدىن رجل يف اجلنة عشرات أضعاف

 .يف اجلنةمنـزلة عيم أعلى ون
 :حذف املفعول املطلق: ثانيا

ال يؤمن أحدكم حىت أكون ((:  قال رسول اهللا: قال؛ كعن قتادة عن أنس بن مال
 .)٣()) والناس أمجعني، ووالده،أحب إليه من ولده

ن لكنه ل؛ فليس املقصود نفي اإلميان ،)٤()الًإميانا كام( أي )يؤمن ال(:  يف قولهالشاهد
 .على الناس أمجعني   مراتبه إال إذا قدم حب رسول اهللاعلىيصل أل
أو قلت ( ألخيه ال يؤمن أحدكم حىت حيب((: قال  عن النيب؛  أنس بن مالكعنو
أصل اإلميان ال يزول  ألن، اإلميان الكامل ال يؤمن«: واملعىن ،)٥())ما حيب لنفسه )جاره

 .)٦(»حدكمال يكمل إميان أ: أو التقدير، بزوال ذلك

                                                             

 .١٧: السجدة )١(
 . ٨٢زلة فيها، صـ السابق، باب أدىن أهل اجلنة من)٢(

 أكثر من األهل والولد والوالد، والناس أمجعني  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب وجوب حمبة رسول اهللا )٣(
 . ٤٠وإطالق عدم اإلميان على من مل حيبه هذه احملبة، ص

  .١٩٨/ ١ عمدة القاري، )٤(

، باب الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من صحيح مسلم كتاب اإلميان )٥(
 . ٤٠، صاخلري

 . ١٩٦/ ١ عمدة القاري، )٦(
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املنان :  ال يكلمهم اهللا يوم القيامةثالثة((: قال  عن النيب، عن ابن احلر عن أيب ذرو
 .)١())واملسبل إزاره، واملنفق سلعته باحللف الفاجر، ه شيئًا إال منيعطيالذي ال 

، وهو اإليضاح بعد اإلام،  بأسلوب التوشيع-عليه الصالة والسالم-بدأ حديثه 
إىل معرفة بقية  اأن تحدث يقظة وترقّب من شأا )ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة(: فعبارة

 وبعد أن يأت النفس. يف الترهيب زيادة )يوم القيامة( وفيه ذكر الظرف، اخلرب املرعب
 . من هم تلك الثالثة- الصالة والسالم-فصل عليه، واستشرفت ملعرفة بقية اخلرب

بل ، الرضابإظهار ،  أهل اخلريات يكلمهم أي ال يكلمهم تكليممعىن ال«:  النوويقال
،  ينفعهماال يكلمهم كالم: وقال مجهور املفسرين، بكالم أهل السخط والغضب

 .ال يكلمهم بكالم اخلري والرضا فالتقدير ،)٢(»ويسرهم
 :حذف املضاف: ثالثًا

 .)٣(» واسعكثريذلك «:  عنه ابن جينقال
أو ، ليس منا من ضرب اخلدود((:  قال رسول اهللا:  قالاهللا عبدعن ، مسروق عن

 .)٤())أو دعا بدعوى اجلاهلية، شق اجليوب
أي ليسوا من أهل ، ليس منا،  بأسلوب النفي- الصالة والسالمعليه– حديثه بدأ

،  صفات هؤالء اخلارجني عن اإلسالم بعدمث وضح، يف الكفر وبالتايل دخوهلم، الماإلس
والنياحة ، كشق اجليوب(  يف معاجلته للظواهر اجلاهلية- الصالة والسالمعليه–ونلحظ أنه 
أو يطلق لفظ ،  النفي عن اإلسالموبيستخدم أسل )يوالتبن، وضرب اخلدود، على امليت

ومازال ميارس طقوس ، وهناك من أسلم، ألن اتمع حديث عهد باإلسالم؛ الكفر صريح
 من تلك العادات حىت الترهيب هلجة التحذير و-سالم الصالة والعليه–لذا صعد  ؛جاهلية

  .كي يرتدع عنها اتمع؛ الكفردخلها يف دائرة أ
                                                             

 صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار، واملن بالعطية، وتنفيق السلعة باحللف، وبيان )١(
 . ٥٤ ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم، صالثالثة الذين

 . ٢٨٨/ ٢ ،١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٢(

 . ٣٤٦/ ٢ اخلصائص، )٣(

 . ٥٣ اجليوب، والدعاء بدعوى اجلاهلية، صوشقباب حترمي ضرب اخلدود، ،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٤(
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وليس املراد ، ريقتناأي من أهل سنتنا وط )ليس منا(: قوله«: العسقَالِني ابن حجر قال
 مثل عن الوقوع يف  ذا اللفظ املبالغة يف الردعرادهولكن فائدة إي،  عن الدينإخراجهبه 

 .)١(»ذلك
 :حذف املضاف إليه -٤

 .)٢()رب اغفر يل( و مضافًا إليها املنادى حنملتكلميكثر يف ياء ا«:  عنه ابن هشامقال
أال ((: يقول، جهارا غري سر  مسعت رسول اهللا:  قيس عن عمرو بن العاص قالعن
 . )٣())وصاحل املؤمننيي اهللا يإنما وِل ،ليسوا يل بأولياء )يعين فالنا( يبأإنَّ آل 

لذا  ؛وهي قضية الوالء والرباء، عن أمر يف غاية األمهية يف اإلسالم  يتكلم الرسول
 عليه–ه ؤمن هم أوليا )إمنا(بـمث وضح بأسلوب القصر ، االستفتاحية )بأال( احلديث ابتدأ

 .-الصالة والسالم
 .)٤(»ن أبنائهمحذفت التسمية لئال يتأذى بذلك املسلمون م: قال ابن التني«

 :حذف املوصوف -٥
: بين اإلسالم على مخس((:  قال رسول اهللا: اهللا عبدقال : قال؛  عاصم عن أبيهعن

وحج ، وإيتاء الزكاة، وإقام الصالة،  وأن حممدا عبده ورسوله،شهادة أن ال إله إال اهللا
 .)٥())وصوم رمضان، البيت

ويكون ،  القواعداملرادن إ :فقيل،  اختلف العلماء يف تقدير املوصوف احملذوفلقد
استبعد شراح احلديث أن يكون تقدير املوصوف  إذ ؛)٦(التقدير على قواعد مخس

؛ ولو أريد األركان،  خلت من التاءقد )مخس(: أن قوله،  ذلكيفوالسبب ؛ )أركان(ـب

                                                             

 . ٢٠٩/ ٣نائز،  فتح الباري، كتاب اجل)١(

 . ٧١٦ /٢ مغين اللبيب، )٢(

 . ٩١ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب مواالة املؤمنني، ومقاطعة غريهم والرباءة منهم، ص)٣(

 . ٥١٥/ ١٠ فتح الباري، كتاب األدب، )٤(

 . ٣١ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، ص)٥(

ضبطه وصححه ، ، للعالمة حممد عبد الرؤوف املناويجلامع الصغري من أحاديث البشري النذيرفيض القدير شرح ا )٦(
 . ٢٧١ م، ص١٩٩٤ - ه ١٤١٥ لبنان، - السالم، دار الكتب العلمية، بريوت أمحد عبد
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 . )١( بهاللتحقت
أي أساسه ،  البيتخيلو من أن تكون قواعد ال )مخس(: فقد ذهب إىل قوله، أما الطييب

لكون القواعد على أربع فيتعني ؛ ولوليس األ، أو أن تكون أعمدة اخلباء مجع عمود
 .)٢(الثاين

»ليتماشى ،  من احلديث جمال التأمل وتأويل ما يناسب ذلك احلذف املوصوِفوحذف
، وكي يكون ذلك احلذف أشد تعلقًا يف ذهن املخاطب، مر العصور مع تطورات اللغة على

فأصبحت الصفة كالعلم …، )٣(»ما يفُسر املوصوف احملذوف )مخس(: ر بعد الصفةذك
 . )٤(الذي يدل عليه وإن اختلفت تقديرا

وإما ، ألن الغرض من الصفة إما التخصيص«؛  ال حيسن حذفها:فقيل، أما حذف الصفة
واحلذف من باب اإلجياز ، واإلسهاب وكالمها من مقامات اإلطناب، الثناء واملدح

 .)٥(»واالختصار
 يا معشر((: يف حديثه للنساء   بن عمر عن النيباهللا عبد بن دينار عن اهللا عبد عنو

: جزلة، امرأة منهن فقالت ،النار أكثر أهل رأيتكنإني ف ؛النساء تصدقن وأكثرن االستغفار
رأيت من وما ، وتكفرن العشري،  اللعنتكثرن: قال؟ يا رسول اهللا أكثر أهل النار وما لنا

 .)٦())أغلب لذي لب منكن ناقصات عقل ودين
، وقد تصدر خطابه،  للنساء باخلطاب– الصالة والسالم عليه– هذا احلديث يتوجه يف

                                                             

 . ٢٧١، ص السابق)١(

 . ١١١/ ١، شرح الطييب )٢(

،  التربية والتعليميمي، جملةمود شهاب، حممد عاصم جنم النعهناء حم. ، داإلجياز واإلطناب يف بناء اجلملة احلديثية )٣(
 . ٢٠٢، ص٢٠٠٨، سنة ٣، العدد ١٥الد 

م، ١٩٨٢لبنان، –الفتاح الشني، دار الرائد العريب، بريوت   ابن القيم وحسه البالغي يف تفسري القرآن، عبد)٤(
 . ٩٤ص

 ووضع، قدم له )ه٦٤٣ت(  علي بن يعيش املوصلي، موفق الدين أيب البقاء يعيش بنشرح املفصل للزحمشري )٥(
 . ٢٥٣/ ٢م، ٢٠٠١لبنان، - بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوتإميل. د: هوامشه وفهارسه

، باب بيان نقصان اإلميان بنقص الطَّاعات، وبيان إطالق لفظ الكفر على غري الكفر صحيح مسلم كتاب اإلميان )٦(
 . ٤٧، صباهللا، ككفر النعمة واحلقوق
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 النداء مث تال، لشد انتباههن إىل أن اخلرب الذي سيلقيه عليهن غاية يف األمهية، بأسلوب النداء
مث يفسر ، وإرشادهن للصدقة واالستغفاروالغرض منه توجهيهن  ،)تصدقن( : األمرلوببأس

،  غييبخربأنه من  غمعلى الر، بأسلوب خربي مؤكد؛ توجيههن للصدقة واالستغفار سبب
 يلقي وهذا األسلوب من شأنه أنْ، زيادة يف الترهيب، لكن سبقه مبؤكد، يلقى للخايل الذهن

 ملا حنن، تساؤالت لديهنويثري ال، دون الرجال بالذكر الختصاصهم؛ الرعب يف قلوب النساء
ومالنا يا رسول اهللا أكثر أهل ( :لذا أتى االستفهام التعجيب من إحداهن ؛!؟اهللايا رسول 

كثرة حدوث ذلك على لداللة ل؛ أتى بصيغة املضارع )تكفرن، تكثرن(: ويف قوله، )!؟النار
، لكفرمبهمة دون حتديد ملضمون ا) يكفرن (:مجلة وقد جاءت« ،واالستمرار فيه، منهن

 .)١(»جوا من التهويل والتفظيع هلذه اجلرمية وهذا ما أشاع
 من ناقصات اأي ما رأيت أحد، وفصفة موصوف حمذ )من ناقصات(«:  الطييبقال

 .)٢(»العقل
 :فةحذف الص -٦

وال يكاد يقع يف «:  والدليل قول ابن األثري، يف كالم العرب الصفة قليل نادرحذف
 يسوغ إال يف صفة وقد تأملت حذفها فوجدته ال …ان استبهامه ملك؛الكالم إال نادرا
 .)٣(»أو فهم ذلك من شيء خارج عنها، أو تأخر عنها،  عليهاتقدمها ما يدلُّ

بادروا ((:  أنَّ رسول اهللا؛ عن أبيه عن أيب هريرة، أخربين العالء:  إمساعيل قالحدثنا
أو ميسي مؤمنا ويصبح  ، مؤمنا وميسي كافرايصبح الرجل ،كقطع اللَّيل املظلم باألعمال فتنا

 . )٤())يبيع دينه بعرض من الدنيا ،كافرا
واألمر هنا ، )بادروا( : بأسلوب األمر املباشر- عليه الصالة والسالم-بدأ حديثه

 عظيمة  ستأيت على األمة اإلسالمية فنتبأنه، مث وضح هلم سبب ذلك األمر، للوجوب
                                                             

 - عون الباري حلل أدلة البخاري، صديق حسن علي احلسيين القنوجي البخاري أبو الطيب، دار الرشد، حلب)١(
 . ١٢٩/ ١، ١٩٨٤سوريا، 

 . ١٤٢/ ١ شرح الطييب، )٢(

 . ٩٦/ ٢ املثل السائر، )٣(

 . ٥٧ باألعمال قبل تظاهر الفنت، صرةباب احلث على املباد،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٤(
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كقطع الليل ( :مث وضح بالتشبيه حال تلك الفنت، نت مبهمة وكثريةوجعل تلك الف، ومتنوعة
وميسي  ايصبح الرجل مؤمن(: قوله يف املقابلة على ٍلوضح وبأسلوب بديعي مشتم مث، )املظلم
، يتحول املؤمن إىل كافر  وضحاهاةفبني ليل، ما تفعله تلك الفنت باإلنسان املؤمن ،)كافرا

بادروا ( :حذفت الصفة من األعمالقد و« ،ن تلك الفنت بإذن اهللاعمال ستقي مفاملبادرة باأل
 وجند هنا أن حذف الصفة متناسب مع فعل ،)١(»األعمال الصاحلة املقصود بهو )باألعمال

: اليت وصفها بقوله، هم تلك الفنتقبل أن تغشا وحي بالعجلة بالتوبةي ذيال )بادروا( :األمر
وضعف ، وإام األمر فيها، وهول اخلوف منها، اكناية عن شد« ،)كقطع الليل املظلم(

 .)٢(»ووصف الليل باملظلم للتأكيد، وسرعة الوقوع يف الباطل، قالوصول إىل احل
 :حذف التمييز -٧

 .)٣(»أي كم يوما )كم صمت(وحن«: قال عنه ابن هشام
ثالث من كن فيه وجد ن حالوة ((: قال  عن النيب؛ عن أنس،  أيب قالبةعن

 يكره وأن، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها: اإلميان
 .)٤())أن يقذف يف النار أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره

واجلملة ، ثالث مبتدأ )ثالث من كن فيه(:  الطييبقال،  احلديث بأسلوب التوشيعبدأ
 احلذف هنا هو التفخيم وغرض ،)٥()ثالث خصال( ألن التقدير؛ وجاز ذلك، هالشرطية خرب

 .واهللا تعاىل أعلم، ن حالوة اإلميان يكمناليت  والتعظيم لتلك اخلصال الثالث
يف مخس ال يعلمهن ((: يف حديث عمرو بن جرير عن أيب هريرة   يف قولهوكذلك

 .واهللا تعاىل أعلم، ف هنا للتعظيم والتفخيمواحلذ ) أشياء أو أمورةأي مخس( ،)٦())إال اهللا

                                                             

 . ٣٨٧/ ١ فتح املنعم، )١(

 . ٣٨٧ السابق، )٢(
 . ٧٢٩/ ٢، مغين اللبيب )٣(

 . ٣٩ حالوة اإلميان، صدن اتصف ن وج م صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان خصاٍل)٤(

 . ١١٩/ ١، شرح الطييب )٥(

 وبيان ن بإثبات قدر اهللا باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلمياصحيح مسلم كتاب اإلميان،  )٦(
 . ٢٩ يف حقه، صقول يؤمن بالقدر، وإغالظ الال ممن التربي على يلالدل
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 :حذف احلال -٨
g ﴿:  أغْىن عنه املقولُ حنوالًأكثر ما يرد ذلك إذا كان قو«:  عنه ابن هشامقال

m l k j i h﴾)٢(» )١(. 
من اقتطع حق امرئ ((: قال  أن رسول اهللا؛  بن كعب عن أيب أمامةاهللا عبد عن

 . )٣())عليه اجلنة وحرم، لنارفقد أوجب اهللا له ا، مسلم بيمينه
ر وقد صد، من التعدي على أموال املسلمني  يف هذا احلديث حيذر رسول اهللا

ملعرفة جزاء ذلك  ليجعل النفس متشوقة ومستشرفة ؛)من اقتطع( :احلديث بأسلوب الشرط
 .الشرط

على  مول حمنه أ: أحدمها،املتقدمان املتكرران يف نظائره اجلوابانففيه «:  النوويقال
واحلال احملذوفة هنا هي  ،)٤(» فإنه يكفر وخيلد يف النار،املستحل لذلك إذا مات على ذلك

 . وحرمت عليه اجلنةنارفقد وجبت له ال )مستحال له( حال املقتطع حلق املسلم حيث يكون
 :حذف اجلملة -٩

 ،وبعد نعم وبئس، جلواببعد حرف ا، يقع ذلك يف عدة مواضع:  عنه ابن هشامقال
 .)٥(»افْعلْ هذا إما ال« :ويف قوهلم، وبعد إن الشرطية، وبعد حروف النداء

! يا رسول اهللا: قال. النعمان بن قوقل  أتى النيب: قال؛ عن جابر،  أيب سفيانعن
:  فقال النيب؟ أأدخل اجلنة ،وأحللت احلالل ،وحرمت احلرام ، إذا صليت املكتوبةأيتأر
 .)٦()نعم(

 عن أمور إذا التزم ا ضمن  رسول اهللا قوقليستفهم النعمان بن  يف هذا احلديث
 .دخول اجلنة

                                                             

 .٢٣: الرعد )١(
 . ٧٢٩/ ٢ مغين اللبيب، )٢(

 . ٦٢ حق مسلم بيمني فاجرة بالنار، صاقتطع باب وعيد من  صحيح مسلم، كتاب اإلميان،)٣(

 . ٣٢٣/ ٢، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٤(

 . ٧٤٧-٧٤٦/ ٢ مغين اللبيب عن كتب األعاريب،:  انظر)٥(

 . ٣٠ متسك مبا أمر به دخل اجلنة، ص من صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان الذي يدخل به اجلنة، وأنَّ)٦(
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تدخل : تقديرها، احملذوف هنا هو مجلة فعلية«، )نعم(:   اجلملة يف قولهحذف
 السائل جاء متلهفًا نأل؛ كان ألجل توصيل اإلجابة وبأسرع ما ميكن فاحلذف، اجلنة

جاء الرد بلفظ ،  أو يستثقل عليه طول اإلجابةوحىت ال يتعسر عليه ذلك، لدخول اجلنة
وبإمكان العبد أن ، متعلقة يف ذهنه،  حبذف اجلملةويةليترك ما يكمل البشارة النب؛ واحد

 .)١(» وينال البشارة النبوية بدخول اجلنة،يعمل بأعمال احلديث فقط

 :اإلطناب

 :لغةاإلطناب 
 .)٢( واإلكثار فيه،ذميف مدح أو املبالغة : ابواإلطن، بالغ فيه :أطنب يف الكالم

 :اصطالحااإلطناب 
 زيادة اللفظ على املعىن لفائدة جديدة من غري وهو ،)٣(على املعىن لفائدة  زيادة اللفظهو

، لّيخألن اإلجياز داللة اللفظ على معناه من غري نقصان ف؛ واإلطناب مقابل اإلجياز ،ترديد
ب فهما متساويان يف تأدية املعىن خال أن اإلطناب وأما التطويل واإلطنا. وال زيادة فيمل

 .)٤(وألجلها كان ممتازا عن التطويل، خمتص بفائدة جديدة
، ألجل الوصول إىل عرض املعىن بصور خمتلفة؛  يتخذ طرقًا ومسارات عديدةفاإلطناب

رسخ ذهنية تضيف إىل املعىن األول بعدا جديدا وت إمنا يتوارى خلفها مقصدية، فكل طريقة
 .)٥(من فاعلية املعىن األول بالداللة األوىل

وذكر اخلاص بعد ، منها اإليضاح بعد اإلام، لإلطناب البالغيون عدة صور وذكر
، واالعتراض، والتتميم، والتكميل واالحتراس، والتذييل، واإليغال، والتكرير، وعكسه، العام

                                                             

 . ٢٠٤اإلجياز واإلطناب يف بناء اجلملة احلديثية،  )١(

 . ٦٤٨/ ٥،  لسان العرب)٢(

 . ١٢٠/ ٢ املثل السائر، )٣(

 . ٣٨٤ معجم البالغة العربية، ص)٤(

أمحد فتحي . د: سكندر، أطروحة دكتوراه، إشرافإ اإلطناب يف القرآن الكرمي أمناطه وداللته، وفاء فيصل )٥(
 . ١٠٠م، ص٢٠٠٣، رمضان، جامعة املوصل
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 .)١(وغريها
 : بعد اإلاماإليضاح -١

املعىن  لريى«: قَزِويين الذكرهومن ذلك ما ، غراضا لإليضاح بعد اإلام البالغيون أذكر
فإن املعىن إذا ألقي على سبيل ، يف النفس فضل متكن أو ليتمكن ،يف صورتني خمتلفتني

يرد  فتتوجه إىل ما، اإلمجال واإلام تشوقت النفس إىل معرفته على سبيل التفصيل واإليضاح
أو لتكمل اللذة  ،ك متكن فيها فضل متكن وكان شعورها به أمتفإذا ألقي كذل ،بعد ذلك
وإذا ، العلم به دفعة مل يتقدم حصول اللذة به أمل فإن الشيء إذا حصل كمال، بالعلم به

فيحصل هلا بسبب ،  العلم باهولحصل الشعور به من وجه دون وجه تشوقت النفس إىل
، ذا حصل هلا العلم به حصلت هلا لذة أخرىمث إ، وبسبب حرماا الباقي أمل، املعلوم لذة

 .)٢(»أو لتفخيم األمر وتعظيمه ،واللذة عقيب األمل أقوى من اللذة اليت مل يتقدمها أمل
صالة   صلى بنا رسول اهللا((: قال؛ ين عن زيد بن خالد اجلهعتبة بن اهللا عبدعن 

 هل :ل على الناس فقالفلما انصرف أقب ،كانت من الليل  السماءإثرالصبح باحلديبية يف 
أصبح من عبادي مؤمن يب : قال: قال ،اهللا ورسوله أعلم: قالوا ؟تدرون ماذا قال ربكم

وأما من  ،فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب، مطرنا بفضل اهللا ورمحته: فأما من قال ،وكافر
 .)٣())فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب، مطرنا بنوء كذا وكذا: قال

يستضيئون يف ليلهم بقمرها ويسترشدون يف ، شون يف الصحراء العرب يعيكانلقد 
 إذا غيثهمي وثبت هلم من جتارم ومالحظام أن املطر كثريا ما، أسفارهم وأحواهلم بنجومها

وجاء ، وارتبط يف نفوسهم نزول املطر مبطالع بعض النجوم،  وطلع جنم كذا كذاغاب جنم
:  اإلام يف قوله ؛)٤(شأنه هو الذي يسري الرياحاإلسالم فلفت نظرهم مرارا إىل أنه جل 

ملقصود  ا ما- والسالمالصالة–مث فسر ووضح عليه  ،)أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر(
 تلك ألن؛  والتشويقاالنتباه هنا شد والغرض ،)أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر(: بقوله

                                                             

 . ٢٥١-١٠٩/ ٣ شروح التلخيص، )١(

 . ١٢٦-١٢٥ اإليضاح، ص)٢(

 . ٤٦ بالنوء، صمطرنا: اب بيان كفر من قالب،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٣(

 . ٢٤٣-٢٤٢/ ١ فتح املنعم، )٤(
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اإليضاح بعد ومنها بطريق التشويق فأراد التحذير ، كانت متفشية يف اتمع اجلاهلي العادة
يف نفوس  لترسيخ تلك القاعدة؛ مع اإليضاح بعد اإلام كذلك جند تآزر البديع، اإلام

 بفضل اهللا مطرنا(: واملقابلة يف قوله، )كافر، مؤمن(: لذا أتى بالطباق يف قوله ؛املسلمني
فذلك كافر ، وء كذا وكذامطرنا بن: وأما من قال. فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب، تهورمح

والتوبيخ ، ففيها ثناء على املوحدين املقرين بفضل اهللا على عباده ،)يب مؤمن بالكواكب
وساهم الطباق واملقابلة يف الكشف عن ، للذين يصرفون أفعال اهللا إىل الكواكب واألنواء

 .الفارق الكبري بل التضاد بني الفريقني
إنَّ اهللا كتب ((: قال عن رسول اهللا ، بن عباسعن ا، العطَاِرِدي رجاٍء  أيبعنو

، عنده حسنةً كاملة  هم حبسنٍة فلم يعملها كتبها اهللافمن ،مث بني ذلك ،احلسنات والسيئات
 ضعٍف إىل أضعاف سبعمائةَّ عنده عشر حسنات إىل وإن هم ا فعملها كتبها اهللا 

وإن هم ا فعملها كتبها اهللا ، ةً كاملعنده حسنة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا ،كثرية
 .)١())سيئةً واحدةً

 الرباين القائم على الرمحة والرأفة نهج امل- الصالة والسالمعليه– هذا احلديث يبني يف«
، وهو عمل قليب تكتب له حسنة  باحلسنةفمجرد اهلم، عباده  وتعاىل يف التعامل معارك تبهمن

اجلملة  - الصالة والسالمعليه–قد بدأ و ،كُتب له أجر هان هم بسيئة ومل يعملإوحىت 
متماثلة -يف ثالث مجل متوالية  مث فصل بعد ذلك،ن اهللا كتب احلسنات والسيئاتإ :مبؤكد

وهذه الصيغة اللغوية تتواءم مع منطلق ، ءاالشرط واجلز: يف قالب جاءت ولكنها، يف الصياغة
وما أعظم كرم اهللا ، والعقاب مثرة السيئات ،الثواب هو مثرة احلسنات؛ الثواب والعقاب

 ،ثيب على النية٢(»واهلم باحلسنات، وما أجلّ رمحته حني ي(. 
 ؛اثنتان يف الناس مها م كفر((:  قال رسول اهللا: قال؛  أيب صاحل عن أيب هريرةعنو

 .)٣()) على امليتنياحةال و،الطعن يف النسب
تشويقا للخرب الذي سيلقيه على  )اثنتان(  بالعدد-م الصالة والسالعليه– حديثه بدأ

                                                             

 . ٦١-٦٠، صتب، وإذا هم بسيئة مل تككتبت صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنة )١(

 . ١٩٢-١٩١/ ١ كنوز رياض الصاحلني، )٢(

 . ٤٦والنياحة، ص لنسبا يف الطعن على كفر اسم إطالق باب، صحيح مسلم كتاب اإلميان )٣(
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وأنه  ،وذلك لفظاعته؛ لألمر الذي سيتحدث عنه لشد انتباههم، مسامع صحابته الكرام
 يتوجب على نذيل األمرين الهذين - الصالة والسالمعليه–مث وضح ، حكم الكفر داخل يف

 .) على امليتوالنياحة، لنسبالطعن يف ا( الفرد املسلم البعد عنهما
 :عطف العام على اخلاص أو العكس -٢

نَّ بني إ((: يقول  مسعت النيب: مسعت جابرا يقول: عن األعمش عن أيب سفيان قال
 .)١())الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة

 والكفر من الشرك و)…ن بني الرجلإ(: احلديث بأسلوب خربي مؤكد يف قوله بدأ
فعل : والكفر، مع اهللا غريه من صنم أو حنوه أن يعبد: لشركفا؛ عطف العام على اخلاص

عطف عام على  )والكفر( باهللا )وبني الشرك(«: قال املناوي،)٢(ذلك وغريه من املكفرات
 .)٣(»ا وكرر بني تأكيد، إذ الشرك نوع من الكفر؛خاص

د وق، وهو اجلمع بني الشيء ونظريه ، بني الكفر والشرك من مراعاة النظريواجلمع
وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة األوثان ،  مبعىن واحد وهو الكفر باهللا تعاىلانيطلق

 على الشرك من عطف فروعطف الك، والكفر أعم، وغريها من املخلوقات مع اعترافهم باهللا
 .)٤(املفردات لوجود اجلامعة بينهما وهي التماثل مع قصد التشريك يف احلكم

؟ ملن: لناالنصيحة ق الدين((: قال  أنَّ النيب، يم الداريعن مت، عن عطاء بن يزيدو
 .)٥()) وعامتهملمنيوألئمة املس، ولرسوله، تابه ولك،هللا: قال

، قد ورد ذكرها مرتني، جيد أن طريقة ذكر العام بعد اخلاص،  يف احلديثفاملتمعن
لو رجعنا إىل كتب ف، )وعامتهم(: والثانية يف قوله، ) املسلمنيئمةوأل(: قولهيف : األوىل
، يف األمور وقدم،  بهيكل من اقتد«: مجع إمام وهو: )األئمة(ـلوجدنا أن املرادب، اللغة

                                                             

 . ٤٨ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، ص)١(

– دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني، حممد علي بن إبراهيم البكري الصديقي املكي، املكتبة العصرية، بريوت )٢(
 . ٤٨٥/ ٣م، ٢٠٠٧لبنان، 

 . ٢٧٣/ ٣ فيض القدير، )٣(

 . ٢٥٧ يف تقومي أخطاء الناس وإصالح اتمع، ص بالغة الرسول )٤(

 . ٤٣ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، )٥(
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 .)١(»والقرآن إمام املسلمني، واخلليفة إمام الرعية، إمام األئمة:  والنيب
يشمل القرآن ه ألنه لفظ؛ ) املسلمنيئمةأ(:  من املمكن أن يقتصر على قولهفكان
ألا تذكر اللفظ ؛ وهذا من بالغة هذه الطريقة ،ة بالذكرمئاألولكنه خص   والرسول

، مضمرا مندرجا حتت لفظ يفيد العموم:  ومرة، بلفظ خاص لهالمرة ظاهرا مستق، مرتني
بينما ، ) وألئمة املسلمني، ولرسوله،ه ولكتاب،هللا(: أورد الالم يف قوله ِلم: ولعلنا نتساءل
لشعر أن هناك ؛ أنه لو ذكر الالم:  ذلكنفاإلجابة ع؟ )وعامتهم(:  يف قولههارامتنع عن ذك

 .)عامتهم(: قولهو )أئمة املسلمني(:  ما بني قولهالًانفصا
لتعم ؛ )عامتهم(: فذكر قوله، مجلة عامة املسلمنيمن  هم ) املسلمنيمةأئ(  نعلم أنوحنن

لتهم نـزكر تشريفًا هلم ورفعا ملبعد ختصيص األئمة بالذ، النصيحة على مجيع املسلمني
 .)٢(وتعظيمهم عند رسول اهللا

هللا ولرسوله (: يف قوله )الالم( تكرار حرف  علق الدكتور غالب الشاويش علىوقد
على  )الالم( إن دخول حرف«: بقوله )وعامتهم( لفظة وعدم دخوهلا يف )وألئمة املسلمني

له ، ن لفظ اجلاللةأ، يفهم من هذا القولو، أفاد معىن االختصاص واالستقالل، هذه األمساء
هلم ، وأئمة املسلمني،  والرسول، وكذلك الكتاب، النصيحةب  واختصاصاستقاللٌ
، فال استقالل وال اختصاص هلم بالنصيحة، وأما العوام.  بالنصيحة واختصاصاستقاللٌ

أخذون منهم ي، فهم تبع لألئمة ،عليهم )الالم( حيث أرشد إىل ذلك عدم دخول حرف
 .)٣(»فيما ينفعهم بأمور دنياهم وآخرم، أحكامهم الشرعية

 :التكرار -٣
واللفظ املكرر منه هو املفتاح الذي ،  ما أسلوب تعبريي يصور انفعال النفس مبثٍريهو

فاملتكلم إنما يكرر ما يثري اهتماما ، الصورة التصاله الوثيق بالوجدان ينشر الضوء على
 أو من هم يف حكم املخاطبني ، حيب يف الوقت نفسه أنْ ينقله إىل نفوس خماطبيهوهو، عنده

                                                             

 . ٢٨/ ١ معجم مقاييس اللغة، )١(

 أحاديث األربعني النووية دراسة بالغية يف ضوء علمي املعاين والبيان، حممد عاصم جنم سيد محو النعيمي، )٢(
 . ١١٨م، ص٢٠٠٦، جامعة املوصل–كلية التربية ، هناء حممود شهاب: افإشر

 . ١٣٧ البالغة النبوية بني النظرية والتطبيق، ص)٣(
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 .)١(ممن يصل القول إليهم على بعد الزمان والديار
 بغية ؛النبوي الشريف من خالل التحليل البالغي اإلطنايب يف النص  الفنويتوظف

ذي البد من مطابقته ملقتضى  األهداف البالغية اليت تتغاير بتغاير السياق اللغوي الالصاستخ
وإقرارها يف ،  لبث الفكرة يف نفوس اجلماعاتلوالتوكيد من أهم عوام ،)٢(حال املخاطب
ما أمكن  وقيمة التوكيد بدوام تكراره باأللفاظ عينها، إىل اإلميان ا ينتهي قلوم إقرارا

وللتكرار تأثري ، اصعةتنتهي بقبوله حقيقة ن فإذا تكرر الشيء رسخ يف األذهان رسوخا، ذلك
والسبب يف ذلك كون ، وتأثريه أكرب يف عقول اجلماعات من باب أوىل، يف عقول املستنريين

فإذا ، اإلنسان اليت ختتمر فيها أسباب أفعال، شعوريةرر ينطبع يف جتاويف امللكات الالاملك
 .)٣(وانتهى بتصديق املكرر،  الواحد منا صاحب التكراريانقضى شطر من الزمن نس

دت اعلم أنَّ العرب إذا أراو«:  ابن جينقال ، ومعنويفظيل:  التكرار على قسمنيويأيت
 تكرير األول: أحدمها: وهو على ضربني، فمن ذلك التوكيد ،املعىن مكَّنته واحتاطت له

: أحدمها: وهو على ضربني:  تكرير األول مبعناهثاينوال. ) قاميدقام ز(: قولك حنو، بلفظه
 .)٤(»…للتثبيت والتمكني: واآلخر،  والعموملإلحاطة

 اهللا عبدعن مثامة بن  - الصالة والسالمعليه– التكرار ورد كثريا يف أحاديثه وأسلوب
 وإذا أتى ، تفهم عنهحتى ؛كان إذا تكلم بكلمٍة أعادها ثالثًا أنه(( : عن أنس عن النيب

 .)٥())على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثالثًا

                                                             

م، ١٩٨٦لبنان، –، بريوت ٢ط عز الدين علي السيد، عامل الكتب، : التكرير بني املثري والتأثري، الدكتور)١(
 . ١٣٦ص

، ٣، العدد ١٧، نعم هاشم اجلماس، جملة التربية والعلم، الد الشريفمن بالغة اإلطناب يف احلديث النبوي  )٢(
 . ١٩٢م، ص٢٠١٠

 . ١١٢م، ص٢٠٠٥ من بالغة القرآن، أمحد أمحد بدوي، ضة مصر، القاهرة، )٣(

 . ١٠٣-١٠١/ ٣ اخلصائص، )٤(

بن املغرية بن بردزبة البخاري  هيممام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبرا صحيح البخاري حباشية السندي، اإل)٥(
١عماد زكي البارودي، املكتبة التوفيقية، كتاب العلم، باب من أعاد احلديث ثالثًا ليفهم عنه، :  حتقيق،اجلعفي /

٣١ . 
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 :التكرار يف احلديث النبوي الشريف قوله  صور ومن
من كان يؤمن ((: قال  رمحن عن أيب هريرة عن رسول اهللال عبد بن لمة أيب سعن

 ،ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ، خريا أو ليصمتليقلاآلخر ف باهللا واليوم
 . )١())ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه

أن يحدث تشويقًا واستشرافًا لدى  والذي من شأنه، ديث بأسلوب الشرطاحل أبد
 الصالة– كرر عليه حيث، للجواب ألن النفس إذا مسعت الشرط تشوقت ؛السامع

إيذانا « وقد أعاد ذلك ،) اآلخريوممن كان يؤمن باهللا وال(:  اجلملة الشرطية-والسالم
ومن كان يؤمن باهللا (، سبب على السببامل باستقالل جوابه يف ترتبه على الشرط ترتب

اجلمل  وذكر يف، وقيل له ذلك ألنه ال يوم بعده ؛اليوم اآلخر هو يوم القيامة، )واليوم اآلخر
 عن لكفزاجر عن ا، ه باعث على اإلكثار من عمل الربكر فِذ،اازاةألنه حني ؛ الثالث

وقال ابن حجر . )٢(»فيهوكأن التارك لشيء من هذه اخلصال غري مؤمن مبا ذكر ، ذلك
قَالِنيسأي من آمن باهللا الذي خلقه ، وخصه باهللا واليوم اآلخر إشارة إىل املبدأ واملعاد«: الع
  األفعال الثالثةويالحظ أن. )٣(» سيجازيه بعمله فليفعل اخلصال املذكوراتهوآمن بأن

وجوب  لة علىدال، أفعال مضارعة دخلت عليها الم األمر ) فليسكت- فليقل-فليكرم(
 .املسارعة واالستمرار على تلك اخلصال الثالثة

أال ((: فقال  كنا عند رسول اهللا: قال، عن أبيه، رمحن بن أيب بكرةال عبد عنو
 )أو قول الزور( وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، اإلشراك باهللا )ثالثا(؟ أنبئكم بأكرب الكبائر

 . )٤())ليته سكت:  يكررها حىت قلنافما زال ،متكئًا فجلس  هللاوكان رسول ا
وقد ، بثالث من كبائر الذنوب  أصحابه- الصالة والسالمعليه-خيرب  يف هذا احلديث

 إىل - الصالة والسالمعليه–وعندما أتى ،  السامعنيباهبدأ بسؤال غرضه التشويق وجذب انت

                                                             

)١(وكون ذلك كله من ا صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب احلث على إكرام اجلار والضيف، ولزوم الصمت إالَّ خري 
 . ٤٠اإلميان، ص

 . ١٥٩/ ٣ دليل الفاحلني، )٢(

 . ٥٤٨/ ١٠ فتح الباري، )٣(

 . ٤٩ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها، ص)٤(
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ليته : الصحابةىت قال بل مازال يكررها ح ،)ثالثا( وهي شهادة الزور كررها، الكبرية الثالثة
 ،والتكرار هنا طريق من طرق األداء يهدف النيب من ورائه إىل بيان حترمي قول الزور ،سكت

 حىت خييل إىل من مسعه أو رآه أنه ، صفتهخبالف أصله حتسني الشيء ووصفه وهو يف«
  .)١(»فهو متويه الباطل مبا يوهم أنه حق، بهما هو خبالف 
 على امليل يدل، أصل واحد،  والراءواووال الزاي: الزور«: فارسييس اللغة البن  مقاويف
 أخطر شهادة الزور وما« ،)٢(»ألنه مائل عن طريق احلق؛ الكذب: الزور من ذلك، والعدول

، ويظهر الفساد، وتنتشر العداوة والبغضاء، ويظلم الناس، فبها تضيع احلقوق! على اتمع
األول تغيري  ،د النيب على طريقني من طرق األداءوألجل ذلك كله اعتم …وتضيع األمانات

 ،)٣(»هماما ِفي لتأكيدوهذان فيهما من ا ،التكرار: الثاين ، ألنه كان متكئًا فجلس؛اجللسة
والتهاون ، يكون ألا أسهل وقوعا على الناس بشهادة الزور حيتمل أن  اهتمامه وأيضا

وأما ، والعقوق ينبو عنه الطبع، نبو عنه املسلمألن الشرك ي، ومفسدا أيسر وقوعا، ا أكثر
 .)٤( عليه كثرية فحسن االهتمام بهواملقول الزور فإن احل

أنَّ أبا ذر حدثه ؛ عن ابن بريدة أنَّ حيىي بن يعمر حدثه أنَّ أبا األسود الديلي حدثهو
لك إالَّ دخل ال إله إال اهللا مث مات على ذ: ما من عبد قال((: فقال … أتيت النيب: قال

: قال ،وإن زىن وإن سرق:  قلت،وإن زىن وإن سرق:  قال،وإن زىن وإن سرق:  قلت،اجلنة
فخرج أبو ذر وهو :  قال، أيب ذرفعلى رغم أن: مث قال يف الرابعة ،وإن زىن وإن سرق ثالثا

 .)٥()) رغم أنف أيب ذروإنْ: يقول
من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل  بأنه -الصالة والسالم-  هذا احلديث خيربنا عليهيف

وإن ( فبادره باالستفهام اإلنكاري، )أيب ذر( الصحايب واستغرابههذا اخلرب أثار دهشة ، اجلنة

                                                             

 . ٢٦٥-٢٦٤/ ٢، ١مج، صحيح مسلم بشرح النووي )١(

 . ٣٦/ ٣ معجم مقاييس اللغة، )٢(

 . ٧٧م، ص٢٠٠٧ة الرشد، الرياض،  اخلصائص البالغية للبيان النبوي، حممد أبو العالء احلمزاوي، مكتب)٣(

 . ٥٠٥/ ١٠ فتح الباري، )٤(

-٥٠ مات ال يشرك باهللا شيئًا دخل اجلنة ومن مات مشركا دخل النار، صباب من صحيح مسلم كتاب اإلميان، )٥(
٥١ . 
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إن زىن دخل أو: والتقدير، البد من تقدير أداة االستفهام: قال ابن مالك، )؟زىن وإن سرق
بالغة للعلم به وتتميما وحذف جواب الشرط م ،؟أيدخل اجلنة وإن زىن: وقدر غريه؟ اجلنة

مث أعادها ، هلذا اخلرب تأكيدا ) وإن سرقوإن زىن(: قولهب  فأجابه النيب ،)١(ملعىن اإلنكار
ذلك الستبعاده العفو   وإمنا قاله له« )رغم أنف أيب ذر على(: قولهواختتم حديثه ب، ثالثا

 ، املمانعالكارهوتصور أيب ذر بصورة ، واستعظامه ذلك، للحرمة هكتعن الزاين والسارق املن
 .)٢(»… ممانعا وكان ذلك من أيب ذر لشدة نفرته من معصية اهللا تعاىل وأهلهاكنوإن مل ي
: فقلت …((: عن أيب سعيد اخلدري،  نضرةعن قالدة أيب قيسال عبديف وفد بين و

! رسول اهللايا : قالوا ،يف أسقية األدم اليت يالث على أفواها: قال؟ ففيم نشرب يا رسول اهللا
 أكلتها وإنْ ، أكلتها اجلرذانوإنْ: ال تبقى ا أسقية األدم، قال ، كثرية اجلرذانأرضناإنَّ 

 .)٣())وإنْ أكلتها اجلرذان ،ناجلرذا
فأمرهم ، ليأخذوا منه تعاليم الدين اجلديد  قيس إىل رسول اهللال عبد و بندوفَ«

ومسح هلم  ،)والنقير، واملزفت، واحلنتم، الدباء( شربةمث اهم أربعة أنواع من األ، بـأربع
 .)٤(»بالشرب من األدم

واعتذروا بذلك «، أن أرضهم كثرية اجلرذان قد تؤذي األدم   لرسول اهللافذكروا
 :وكرر ،فظنوا أم قد يرخص هلم للضرورة،  مبنية على التخفيفإلسالمأن شريعة ا همملعل
وجواب ، وفطم نفوسهم عن الطمع يف الرخصة، ات للتأكيدثالث مر )وإن أكلتها اجلرذان(

يعسر  ألنه ال  ومل يرخص هلم ؛فال يباح االنتباذ يف غريها: الشرط حمذوف تقديره
 .)٥(»االحتراز منها

                                                             

 . ٣٠٩/ ١ فتح املنعم، )١(

 . ٢٧٤/ ٢، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٢(

وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه    األمر باإلميان باهللا تعاىل ورسوله صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب)٣(
 . ٣٣وحفظه وتبليغه من مل يبلغه، ص

 . ١٥٦/ ١، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٤(

 . ٦٦/ ١ فتح املنعم، )٥(
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 :ييل التذ-٤
،  على معناها لتأكيد منطوق األوىل أو مفهومهاشتملةجبملة أخرى م  تعقيب مجلةهو

، وإمنا يؤتى به للتوكيد والتحقيق، نوع ال يزيد على املعىن األول :ومجلة التذييل على نوعني
 .)١(قبله وقسم خيرجه املتكلم خمرج املثل السائر ليحقق به ما

فأدخل  ، طعامصربةمر على   أنَّ رسول اهللا((: عن أيب هريرة،  العالء عن أبيهعن
أصابته السماُء يا : قال ؟هذا يا صاحب الطعام ما: فقال ،الًفنالت أصابعه بل ،يده فيها

 . )٢())من غش فليس مين؟ أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس: قال! رسول اهللا
يف   موقف اإلسالم من الغش والتدليس–والسالمعليه الصالة - يف هذا احلديث يبني

 وعة منموالصربة الكومة ا، إذ هو بالسوق مر على صاحب صربة، املعامالت بني املسلمني
 .)٣(بعضها على بعض مسيت صربة إلفراغ ،الطعام

: -عليه الصالة والسالم- املاثلة يف قوله هلا  الضرب اإلطنايب يف اجلملة املذيلويوظف
إىل خمادعة البائع الناس    نيب اخللقااليت أومأ فيه )أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس(

 للمطلب من كالم النبوة الغييبلغ املسوغ الب وهكذا ،واحتياله عليهم ببيعهم الرب املغشوش
، على البيع احملرم  وإنذاره لريتدع وميتنع عن اإلقبال،الكامن يف حتذير البائع الغاش وتوبيخه
وتعقب مجلة التذييل اجلملة املذيل هلا لتؤكد مضموا  ،ولينتهي عن التزييف يف السلعة املباعة

الذي  ،)من غش فليس مين( :-عليه الصالة والسالم-  وتتمثل يف قوله،بعد أن اشتملت عليه
  بهاملقصودوبراءته من الغاش  -عليه الصالة والسالم- يعلن فيه نيب األحكام واملعامالت

 لتكون ؛ التذييل النبوي خمرج املثللةومن هذا املنطلق خرجت مج. ومن كل غاش )البائع(
 .)٤(بانيةعربة لكل من تسول نفسه التحايل وخمالفة الشريعة الر

 غري  الزمينا مدلوهلنومعىن هذا أ، خمتص أيضا باحلاضر واملستقبل )غش(  املاضيوالفعل

                                                             

د املعطي عرف، عامل الكتب،  عبد العزيز عبالدكتور، )دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين ( من بالغة النظم العريب)١(
 . ٢٤٢/ ٢م، ١٩٨٤، بريوت، ٢ط

 . ٥٢من غشنا فليس منا، ص:  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب قول النيب )٢(

 . ٢٨٣/ ٢، ١مج صحيح مسلم بشرح النووي، )٣(

 . ١٩٩، ١٩٨، صمن بالغة اإلطناب يف احلديث النبوي الشريف )٤(
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وسر العدول عن التعبري بفعل احلاضر  ، من املضي خمالفة لظاهر الوضعقةفهي مطل، مقصود
، حصول اجلزاء املترتب على الفعل يف مقام الترهيب أو الترغيبعلى د يتأكالأو املستقبل 

 .)١(صورة الواقع ليجتنب أو ليلتزمبله  يراتصو
 يؤكد التعبري النبوي املذيل معاين التحذير والترهيب والتنفري من التجارة وبذلك

 ولتقوية مضمون ،بالبيع الكاسد الترذلكي ينأى من تسول له نفسه بالغش عن  ،املخسرة
 ونفي ،اعتناق الغاش اإلسالم -عليه الصالة والسالم- نيب اهللاى فقد نف،الرباءة من املخادعني

عليه -  وتوعده،متنع عن كبح شهواته ورغباته احملرمة اارتباطه بالشرع والشريعة إذا ما
 .)٢( باملال املخسر ال املربح يف دار الفناء والبقاء-الصالة والسالم

إنَّ اهللا كتب ((: قال عن رسول اهللا ، عن ابن عباس، العطَاِرِدي رجاٍء أيب عنو
، عنده حسنةً كاملة من هم حبسنٍة فلم يعملها كتبها اهللاف ،مث بني ذلك. نات والسيئاتاحلس

 ضعٍف إىل أضعاف سبعمائةَّ عنده عشر حسنات إىل وإن هم ا فعملها كتبها اهللا 
وإن هم ا فعملها كتبها اهللا ، ةًكامل ةًعنده حسن وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا ،كثرية

وال يهلك على اهللا إال  ،وحماها اهللا(( :ويف رواية أخرى هلذا احلديث زاد ،)٣())دةًسيئةً واح
 .)٤())هالك

مدعمة باحلجة  فبناها ،النبوية وظيفة نفسية تبدي آثارها يف نفس املتلقي وجلملة التذييل
مقرونة بالربهان وهي حتث املتلقي على اإلفادة من سابق األحداث واالعتبار بسالف 

جيعل النفس تواقة إىل اإلفادة من فحواها على مر   وهذا ما،بواقع الدالئل والتأمل، التجارب
ا مسوقة للسيطرة على النوازع إ و،ا حتمل النفس على العظة واالستجابةإ مث ،األزمنة

 .)٥( وجعلها تستجيب ملرامي النبوة مع التأكيد على هذا التجاوب،الداخلية
إنك تأيت قوما من أهل ((: قال.  بعثين رسول اهللا:  قالأنَّ معاذًا: عن ابن عباسو

                                                             

 . ٣٥٢ة، ص احلديث النبوي من الوجهة البالغي)١(

 . ١٩٩ من بالغة اإلطناب يف احلديث النبوي الشريف، ص)٢(

 . ٦١-٦٠ مل تكتب، صسيئة صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب إذا هم العبد حبسنة كتبت وإذا هم ب)٣(

 . ٦١ السابق، ص)٤(

 . ١٩٨ من بالغة اإلطناب يف احلديث النبوي الشريف، ص)٥(
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  أطاعوا لذلكم هنفإ ، وأني رسول اهللا، إىل شهادة أن ال إله إال اهللافادعهم ،الكتاب
 فإن هم أطاعوك لذلك ،فأعلمهم أنَّ اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة

فإن هم أطاعوا  ،رائهمأغنيائهم فترد يف فقفأعلمهم أنَّ اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
 .)١())واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب ،فإياك وكرائم أمواهلم لذلك
،  املظلوموةاجلملة تذييل لتعليل اتقاء دع )ليس بينها وبني اهللا حجاب( : األخريةاجلملةف

،  أن دعوة املظلوم مقبولة جمابةولكن املقصود، وليس املراد أن هللا حجابا حيجبه عن شيء
أو مانع من ، فالكالم على سبيل التمثيل بتشبيه هيئة دعاء املظلوم وعدم وجود صارف له

 .)٢(ويرفع أمامه كل حاجب، يئة من يقصد دار السلطان متظلما فتفتح له األبواب، قبوله
 :التتميم -٥

أو ، أو متييز، أو حال، ول أن يؤتى يف كالم ال يوهم خالف املقصود بفضلة كمفعوهو
 .)٣(لفائدة ونكتة تستدعي ذلك ؛جار وجمرور

:  قال عن أيب عبيدة عن أيب موسى عن النيب،  ذلك يف كتاب اإلميانمواضع من
يرفع إليه عمل الليل قبل  ،خيفض القسط ويرفعه ، ال ينام وال ينبغي له أن ينام اهللاإنَّ ((

 .)٤())حجابه النور ،لليل وعمل النهار قبل عمل ا،عمل النهار
مجلة معترضة واردة على التتميم صونا للكالم عن  ) له أن يناميوال ينبغ(«:  الطييبقال
لدفع ذلك  فعقب به، كما قال األشرف، ال ينفي جواز النوم )ال ينام(: قولهفإن ؛ املكروه
 .)٥(» العاملنيألنه مناف حلال رب؛ وال يستقم النوم، ال يصح )ال ينبغي( :ومعىن، التجوز

                                                             

 . ٣٣دعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، ص، باب الصحيح مسلم كتاب اإلميان )١(

 . ٧٢/ ١، فتح املنعم )٢(

 . ٢١٣، ص)علم املعاين(  البالغة)٣(
حجابه النور لو كشفه ألحرق : إن اهللا ال ينام، ويف قوله:  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب يف قوله )٤(

 . ٧٧ ما انتهى إليه بصره من خلقه، صجههسبحات و

 . ٢٤٠-٢٣٩/ ١،  شرح الطييب)٥(



 بناء الجمل: الفصل الرابع
١٣١ 

 :الوصل والفصل:  الثانيلمبحث

 : والوصل عند البالغينيالفصل
 فيه إىل الصواب إال وافق البالغة ال يم علأبواب من أدق  أي الفصل والوصل البابهذا

، ومناحي القول داخل الكالممب ال من كان ذا بصريةإ وحسن ذوق و،من وهب حدة ذكاء
دقيق املسلك حيتاج إىل طبع سليم وفهم ، م اخلطروهو فن رفيع من فنون البالغة عظي

وذلك للتنبيه على ، وهلذا قصر بعض العلماء البالغة على معرفة الفصل من الوصل ؛صحيح
 يف ملال يكمل فيه إال ك  أحدا أن وللداللة على،كمال العناية به ألمهيته يف بالغة الكالم

 .)١(لوصل وإليك بعض اآلراء يف الفصل وا،سائر فنون البالغة
 : أبو هالل العسكري يف كتابه الصناعتني بعض اآلراء يف الفصل والوصلروى

 .معرفة الفصل من الوصل: فقال؟ لبالغة اما: قيل للفارسي •
،  ومواضع وصوله وفصوله،م جيب أن يكون بصريا مبقاطع الكالبليغواملأمون يرى أن ال •

 . بال نظامئ كانت كالآللوالوصللفصل علم البالغة إذا اعتزلتها املعرفة مبواضع ا فإن
 .)٢(أن من حلية البالغة املعرفة مبواضع الفصل والوصل:  أبو العباس السفاحويرى •
 الوصل إذا كان يوجب ف.مواضع للفصل ووجيعل أبو هالل العسكري مواضع للوصل •

عند ، وذلك كما يقول االصطالح احلديث للبالغيني،  بعضه ببعضمعجوناالكالم 
،  وكانت بينهما مناسبة تامةءواتفاقهما خربا وإنشا، يبراك اجلملتني يف احلكم اإلعرااشت

وعند اخلروج ، ومل يكن هناك سبب يقتضي الفصل ويوجب الفصل بني كل معىن منقض
 القول نافتئوعند اس،  وهجوت آخرجالمن معىن إىل آخر ومثل ذلك إذا مدحت ر

 .)٣(كمال القول آلته واستتمام معناه وعند است،يعرف بكمال االنقطاع وهو ما
ومما ال يتأتى لتمام الصواب فيه إال  ،من أسرار البالغة«: ينرجاقاهر اجلُال عبد عنه وقال

هم ا  ،ا من املعرفة يف ذوق الكالمتوا فنووأ ،وإال قوم طبعوا على البالغة ،األعراب اخللص
فقد جاء عن ، ا للبالغةم جعلوه حدوقد بلغ من قوة األمر يف ذلك أ«: وقال ،»أفراد

                                                             

 .١٤٨، أمحد النادي شعلة، ص)علم املعاين( البالغة :نظرا )١(
 . ٤٠٦ الصناعتني، ص)٢(

 . ٤٠٨ السابق، ص)٣(
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وأنه ال ، ذاك لغموضه ودقة مسلكه ؛ الفصل من الوصلعرفةم: بعضهم أنه سئل عنها فقال
 .)١(» إال كمل لسائر معاين البالغةحديكمل إلحراز الفضيلة فيه أ

 واعلم«: وصعوبته على سائر علوم البالغة يف قوله،  دقة هذا املبحث-اأيض- بينكما
ودقيق وصعب إال وعلم ، خفي وغامض ما من علم من علوم البالغة أنت تقول فيه أنهأنه 

 .)٢(»وأدق وأصعب، هذا الباب أغمض وأخفى
، العلم مبواضع العطف أو االستئناف«:  علماء البالغة احملدثني قال عنه املراغيوعند

 .)٣(»حلاجة إليهاأو تركها عند عدم ا، كيفية إيقاع حروف العطف يف مواقعها والتهدي إىل
وقد أشار ، والغاية اليت يسعى إليها،  هذا التعريف يتضح اهلدف من هذا املوضوعومن
يستهدف املبحث يف هذا الباب املناسبات «: الًحممد أبو موسى إىل هذا اهلدف قائ الدكتور

؟ تطفومل ع؟ وكيف ساغ أن تلتقي هذه بتلك، وحتديد صالت بعضها ببعض، بني املعاين
إىل آخر هذا املبحث الذي يتدبر أعطاف ؟ وما درجتها؟ وما نوع الصالت؟  فُصلتومل

 .)٤(»ا من عالقاتبينها وما بني أعطاف جريا لريى ما؛ اجلملة واجلمل

 :الفصل

 : الفصل يف كتاب اإلميانمواضعمن 
 : االتصالكمال -١

ذلك حني تكون اجلملة و، الً كامالًبأن تكون اجلملة الثانية متصلة باجلملة األوىل اتصا
 ترك تصالبينهما من ا فلشدة ما، أو عطف بيان هلا،  منهاالًأو بد، الثانية توكيدا لألوىل

كمال : ومن هنا سمي هذا الضرب، إشارة إىل ما بني اجلملتني من االرتباط، العاطف بينهما
 .)٥(االتصال

                                                             

 . ٢٢٢ ، ص دالئل اإلعجاز)١(

 . ٢٢٢السابق، ص )٢(

 . ١٣٨ علوم البالغة، ص)٣(

 . ٢٦٧ دالالت التراكيب، ص)٤(

 . ٢٦٨ص: ، دالالت التراكيب٦/ ٣ :شروح التخليص، ٢٢٥دالئل اإلعجاز، ص:  انظر)٥(
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أال إنَّ : فقال، اليمنبيده حنو   أشار النيب((: قال ، قيس يروي عن أيب مسعودعن
حيث  ،عند أصول أذناب اإلبل ،وإنَّ القسوة وغلظ القلوب يف الفدادين. هنا هااإلميان 

 . )١())يف ربيعة ومضر. يطلع قرنا الشيطان
وإنَّ القسوة وغلظ القلوب يف ( :أنه قد مت الفصل بني اجلمل التالية يف هذا احلديث جند

في ف ،)يف ربيعة ومضر. حيث يطلع قرنا الشيطان. عند أصول أذناب اإلبل. الفدادين
 )للفدادين( توضيح وبيان )حيث يطلع قرنا الشيطان.  اإلبلذنابعند أصول أ( :اجلملتني

، أن القسوة وغلظ القلوب يف املكثرين من اإلبل: واملعىن، وهو مجع فداد أي شديد الصوت
 .)٢(سوقهم هلا الذين تعلو أصوام خلفها عند

حيث يطلع قرنا (: قوله مكان هؤالء املتحدث عنهم وعرب عنه بالكناية يف  وضح وبنيمث
 وعبادة الشمس ،ألن أهل املشرق كانوا يعبدون الشمس؛ وهي كناية عن املشرق ،)الشيطان

وهي  ،)يف ربيعة ومضر( :املتحدث عنهم صرح ؤالء  اجلملة األخريةويف ،)٣(من الشيطان
 ، عنهم هو التشويقاملتحدث ا التدرج يف اإلفصاح عنوالغرض من هذ، )للفدادين( :بدل

 .- والسالمالصالة–وهو الغالب يف أسلوبه عليه ،  وجذب االنتباه،وترسيخ املعاين
! والذي نفس حممد بيده((: أنه قال؛  عن رسول اهللا،  يونس عن أيب هريرةأيبعن و

إال ،  يؤمن بالذي أُرسلت به مث ميوت ومل نصراينٌّوالال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي 
 . ))كان من أصحاب النار

الذي من شأنه أن حيدث تشويقًا ورهبة لدى السامع من  بدأ احلديث بأسلوب القسم
واجلالل املشعرة حبساسية ، وطبيعة تكوين هذا القسم توحي بالرهبة« ، املقسم عليههذاأمر 

ال من مقام اجلمع تنـز«؛  إىل التكلمالتفت من الغيبة )يسمع يب ال(:  قولهويف ،)٤(»املوقف
ويف  ،)٥(»ومن خمدع الكمال إىل منصة التكميل، إىل مقام التفرقة واالشتغال بدعوة اخللق

                                                             

 . ٤١، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب تفاضل أهل اإلميان فيه ورجحان أهل اليمن فيه)١(

 . ١٩٧/ ١ فتح املنعم، )٢(

 . ١٩٧ السابق، ص)٣(

 . ٢٤٨ /٦ كنوز رياض الصاحلني، )٤(

 . ١٢٣/ ١ شرح الطييب، )٥(
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أنه قد مسع بالدين من أي استمراره على دينه حىت حني وفاته على الرغم  )ميوت(: قوله
 ؛)يهودي وال نصراينأحد من هذه األمة ( :جند الفصل قد حدث بني اجلملتنيو ،اإلسالمي

 .)١()أحد( أو بدل من، ما بيانإ )يهودي( وذلك ألن
 احيث تكون اجلملة الثانية بيان، عطف البيان والبدل  النبوياحلديثمجلة   يفويكثر
 ، والتشويقتباهوالغرض من ذلك كما أشرت مسبقًا هو جذب االن،  منهاالًبدلألوىل أو 

 قال رسول اهللا: اهللا عبدقال : قال؛ عن أبيه،  عمر بناهللا عبدشواهد ذلك أيضا عن  ومن
 :))أن ال إله إال اهللاادِةشه: بين اإلسالم على مخس ،وإقام ، ا عبده ورسوله وأن حممد

 . )٢())وصوم رمضان،  البيتجوح، وإيتاء الزكاة، صالةال
  الفاعلوحذف )بين(: قولهوقد بىن الفعل للمجهول يف ، بدأ احلديث بأسلوب خربي«

 الم شبه ثبات اإلسثحي، استعارة متثيلية )مبين اإلسال(: ويف قوله، هنا لتعينه ووضوحه
 بني وفُصل، )٣(واستقامته على هذه األركان اخلمسة ببناء اخلباء على األعمدة اخلمسة

 كونل ؛)…هللا إال إله ال أن شهادة( :هلا التالية واجلملة ،)مخس على اإلسالم بين( :اجلملتني
 من الكل بدل ،مخس :قوله من بدل ألنه جمرور )شهادة( :ينالعي قال ،األوىل من بدالً نيةالثا

 .)٤(»الكل
 ،اثنتان يف الناس مها م كفر((:  قال رسول اهللا: قال؛ عن أيب صاحل عن أيب هريرةو

 . )٥())على امليت والنياحة، الطعن يف النسب
 ألن اجلملة؛ )ن يف الناس مها م كفراثنتا( :الفصل بني اجلملتني يتضححلديث ايف هذا 

الطعن يف ( :لية أن اجلملة التايتضحوكذلك  ،)٦(للجملة األوىل يف معىن التأكيد )م مها(
 ابيان ) والنياحة على امليت،الطعن يف النسب( :ناأتت اجلملت حيث ،)اثنتان(ـبيان ل )النسب

                                                             

 .١٢٤/ ١،  شرح الطييب)١(

 . ٣١ب اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، ص صحيح مسلم كتا)٢(

 . ١١٢/ ١شرح الطييب، كتاب اإلميان، :  انظر)٣(

 . ١٦٦/ ١ عمدة القاري، )٤(

 . ٤٦ السابق، باب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحة، ص)٥(

 . ٢٣٨/ ١ فتح املنعم، )٦(
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 .لمواهللا تعاىل أع، لتلك االثنتني اللتني يكون ما كفر
: قيسال عبدألشج : قال  أن النيب، عن أيب سعيد اخلدري،  نضرةأيب قتادة عنو

 . )١())احللم واألناة: إن فيك خلصلتني حيبهما اهللا((
إلفادة ، )فيك( وقدم اجلار وارور، )إنَّ(ـبدأ احلديث بأسلوب خربي مؤكد ب

أو اإليضاح بعد  ،أسلوب توشيع )خصلتني(، أي اختصاصك بتلك اخلصلتني، االختصاص
ألنه حيدث اليقظة ؛ -عليه الصالة والسالم- يرد ذلك يف أسلوبها م وكثريا، اإلام

فالكل ، زيادة يف التشويق )حيبهما اهللا( :وأضاف،  السامع ملعرفة بقية اخلربىواالستشراف لد
 .يطمح لرضا اهللا والفوز به

كون الثانية ل؛ )احللم واألناة: ن فيك خلصلتني حيبهما اهللاإ( : بني اجلملتنيوالفصل
أو ، اخلصلتنيب املقصود شرح ووضح يف اجلملة الثانية حيث ،)خصلتني( عطف بيان لكلمة

 .)خصلتني(  من كلمةقد تكون اجلملة الثانية بدالً
 :القيامة يوم اهللا يكلمهم ال ثالثة(( :قال  النيب عن ،ذر يبأ عن ،احلر بن خرشة عنو
 .)٢())إزاره واملسبل ،الفاجر باحللف سلعته واملنفق ،منة إال شيئا يعطي ال الذي املنان

 ذلك بعد املعىن فصل إذا حىت ،واستشرافا اتشويقً )ثالثة( التوشيع بأسلوب احلديث بدأ

 فيوم ،الترهيب يف زيادة )القيامة يوم( الظرف وأضاف ،الذهن يف وأرسخ النفس يف أبلغ يكون
 داللة ،مبالغة صيغة )منان( :لهقو ويف ،ذلك بعد فصل مث ،ورمحته اهللا عطف ينتظر الكل القيامة

 والغرور الكرب صفة كناية )إزاره املسبل( :قوله ويف ،عليه واستمراره منه ذلك حدوث على
 .الناس على والتعايل

 ال الذي املنان( :الثانية واجلملة )القيامة يوم اهللا يكلمهم ال ثالثة( :اجلملتني بني وفُصل
 .هلا بيان عطف أو ،)ثالثة( كلمة من بدالً الثانية كونل ؛)…يعطي
 من :اإلميان حالوة وجد فيه كن من ثالث(( :قال  النيب عن ؛أنس عن ،قالبة أيب عنو

                                                             

وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه،   باإلميان باهللا تعاىل ورسوله صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب األمر)١(
 . ٣٣وحفظه، وتبليغه من مل يبلغه، ص

 بالعطية، وتنفيق السلعة باحللف، وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم ملن السابق، باب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار وا)٢(
 . ٥٤يزكيهم، وهلم عذاب أليم، صاهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال 
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 يف يعود أن يكره وأن ،هللا إال حيبه ال املرء حيب وأن ،اسوامه مما إليه أحب ورسوله اهللا نكا
 .)١())النار يف يقذف أن كرهي كما منه اهللا أنقذه أن بعد الكفر

 الصالة عليه- أحاديثه يف الحظوامل ،)ثالث( :قوله يف التوشيع أسلوبب احلديث بدأ

 ،اإلام بعد اإليضاح ،الشرط أسلوب ،التوشيع( :التالية األساليب عليها يغلب أنه -والسالم
 إذا حىت ؛الصحابة أمساع جذب على القدرة من األساليب لتلك ملا ؛)التشويق بغرض االستفهام

  اهللا رسول يستخدم كذلك ،الذهن يف وأرسخ النفس يف أبلغ يكون ذلك بعد ووضح فصل
 رغبة شدة شبهت ،استعارة مياناإل وحالوة« :الطييب يقول ،املعىن يبلتقر ،واالستعارة التشبيه
 .)٢(»الشيء ذلك الزم له وأثبت ،حالوة يذ بشيء مإميا يف املؤمنني

 ورسوله اهللا كان من(و )اإلميان حالوة وجد فيه كن من ثالث( :مجلة بني فصل وقد
 لكلمة بيان عطف أو بدل ألا ؛)… ،هللا إال حيبه ال املرء حيب وأن ،سوامها مما إليه أحب

 .)ثالث(
 :شبه كمال االتصال -٢

فاالتصال بني اجلمل يف الضرب األول اتصال ، يظهر من تسميته أنه ليس كاألولو
 وهذه، وإمنا أبانت عن معىن أثارته األوىل،  هنا فليست اجلملة الثانية عني األوىلأما، كامل

فلكوا  ا املتصلةنـزلة وأما كوا مب«: قال اخلطيب ،)٣(هي اللحمة اليت بني اجلملتني
 الثانية عنها كما يفصل اجلواب صللته فتفتنـرل منـز ف،جوابا عن سؤال اقتضته األوىل

 .)٤(»عن السؤال
:  قال عن أيب عبيدة عن أيب موسى عن النيب،  شواهد ذلك يف كتاب اإلميانمن

 الليل قبل عمليرفع إليه  ،خيفض القسط ويرفعه ، وال ينبغي له أن ينام، ال ينامإنَّ اهللا ((

                                                             

 . ٣٩ السابق، باب بيان خصال، من اتصف ن وجد حالوة اإلميان، ص)١(

 . ١٢٠/ ١ شرح الطييب )٢(

 . ٣٠٥ دالالت التراكيب، ص)٣(

 . ١٠٣ اإليضاح، ص)٤(
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 .)١())حجابه النور ، وعمل النهار قبل عمل الليل،عمل النهار
 - مث أتى باجلملة االعتراضية، )إن اهللا( : بأسلوب خربي مؤكد احلديث عن اهللا بدأ

مجلة  )وال ينبغي له أن ينام(«:  الطييبقولي،  املعىنيم ا تتمأريد -وال ينبغي له أن ينام
يرفع إليه عمل الليل (: ويف قوله ،)٢(»معترضة واردة على التتميم صونا للكالم عن املكروه

لداللة على سرعة لى باألفعال املضارعة أت )قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليلة
 عمل –عمل الليل ( : أتى باملقابلةكما، ذلك واستمرار،  إىل اهللا تعاىلالعروج األعم

 .سرعة واستمرار عرض األعمال على اهللا تعاىل لتؤكد، )النهار
عن  )حجابه النور( : قد فصل اجلملة األخرية- الصالة والسالمعليه– جند أنه كذلك

فقال ؟ مل ال نشاهد اهللا: وهذا استئناف جواب عمن قال«: قال الطييب ،لسابقة هلااجلملة ا
، وذلك احلجاب هو الذي تدهش دونه العقول، وأشعة عظمته، عزته هو حمتجب بنور
لو (؟ فحجابه خالف احلجب املعهودة فكيف يشاهد، بصائروتتحري ال، وتذهب األبصار

،  بعض النسخ كشفها هو حتريف من النساخهذه الرواية ويف، بتذكري الضمري )كشفه
 .)٣(»مل ال يكشف احلجب: استئناف جواب ملن قال

ال يدخل اجلنة من كان يف ((: قال  عن النيب،  بن مسعوداهللا عبدعن علقمة عن و
 ،ونعله حسنة، إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا:  قال رجل،مثقال ذرة من كرب قلبه
 . )٤()) وغمط الناس، بطر احلقربالك ،ب اجلمالإنَّ اهللا مجيل حي: قال

 وهي احلرمان من دخول ،يف هذا احلديث عن الكرب وعقوبته  يتحدث الرسول
 يترتب ي هذا األمر اخلطري الذإىل للسامع ترهيبا وتشويقا، وقد بدأ بأسلوب النفي، اجلنة

 .عليه احلرمان من اجلنة
 الكرب بطر :واجلملة التالية هلا ،)مجيل حيب اجلمال اهللا إنَّ( :قد مت الفصل بني اجلملتنيو

                                                             

ألحرق حجابه النور لو كشفه : إن اهللا ال ينام، ويف قوله:  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب يف قوله )١(
 . ٧٧ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، صسبحات

 . ٢٣٩/ ١ شرح الطييب، )٢(

 . ٢٣٨/ ١ شرح الطييب، )٣(

 . ٥٠ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب حترمي الكرب وبيانه، ص)٤(
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فكأنه ملا مسع ، سؤال مقدر نتج عن األوىلعن ألن الثانية وقعت إجابة ؛ وغمط الناس، احلق
 عليه- فجاء قوله؟ فما الكرب إذن:  سأل) مجيل حيب اجلمالإنَّ اهللا(:  قول الرسول

وهذا النوع من الفصل يعطي النص  ،) وغمط الناس،الكرب بطر احلق(: -الصالة والسالم
 .)١(ويشعر بالتواصل بينهما، ويوثق الصلة بني املتكلم واملخاطب، حيوية
رسول اهللا ابن جدعان كان يف اجلاهلية  يا((: قلت: عن مسروق عن عائشة قالتو

رب اغفر يل : إنه مل يقل يوما ،ال ينفعه: الق؟ فهل ذاك نافعه ،ويطعم املسكني، يصل الرحم
 .)٢())يئيت يوم الدينخط

إنه مل ( :واجلملة التالية هلا )ال ينفعه( : هذا احلديث جند أنه قد مت الفصل بني اجلملتنييف
 وهو ، جواب لسؤال مقدر يفهم من اجلملة األوىلا الثانية كأةألن اجلمل؛ )…يقل يوما

رب اغفر : مل يقل يومانه إ( :فكان اجلواب ، ال تنفعه تلك األعمال اخلرية اليت يقوم ااذامل
 .)يل خطيئيت يوم الدين

وكثرة وروده يف األساليب ، صباح دراز السر يف توافر هذا األسلوب.  ذكر دوقد
ة فيها بعض من الظالل والغموض تنـز األوىل دائما تكون مكملةاجل«: فقال، البليغة

بل تفيض ، عنهاوالسكوت ، ا حبيث ميكن الوقوف عليهاإا ليست واضحة جد، اخلفيف
جتذبه وتشركه يف ، تثار حتما يف نفس املتلقي، فيضا من االستفسارات واالستفهامات

 األسلوب بل يظل مكنونا يف، مبا تثريه فال يظهره مصرحا به ويكتفي األسلوب، الصياغة
إذ ، وتطفئ أشواق النفس، مث تأيت اجلملة الثانية جتيب عن السؤال، والضمري يف منطقة الظل

، فيـتأكد املعىن من الناحية العقلية، وتشبع هذا التطلع العاطفي للمجهول، مأهاظتروي 
 .)٣(» الفن واجلمالةوإشباع حاس، وحتقق املتعة النفسية

 :كمال االنقطاع -٣
 اختالفهما إنشاء  ويرجع ذلك إىل،كامل  أن يكون بني اجلملتني تباين تام وانقطاعوهو

                                                             

 .١٥٨ بالغة الرسول يف تقومي أخطاء الناس وإصالح اتمع، ص)١(

 . ٩١ليل على أنَّ من مات على الكفر ال ينفعه عمل، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الد)٢(

 . ١١٥م، ص١٩٨٦، القاهرة، ، صباح عبيد دراز، مطبعة األمانة أسرار الفصل والوصل يف البالغة القرآنية)٣(
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١( املناسبة بينهماقدانأو إىل ف،  معىن فقطأو،  لفظًا ومعىن،اوخرب(. 
فكثريا ما تأيت اجلملة ، أن هذا النوع من الفصل شائع يف اجلملة احلديثيةويالحظ 

  منإنشائي خربية يعقبه أسلوب لةأو يبدأ احلديث يف مج،  مث تعقبها مجلة خربيةالًأو اإلنشائية
 .)… ونداء، وي، واستفهام،أمر(

فأدخل يده  ،مر على صربة طعام  أنَّ رسول اهللا((؛ عن أيب هريرة، ه العال عن أبيعن
أصابته السماء يا رسول اهللا : قال ؟ما هذا يا صاحب الطعام: فقال ،بلال فنالت أصابعه ،فيها
 .)٢())من غش فليس مين؟ أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس: قال

: يف قوله ،ادية بني أفراد اتمع املسلم احلديث الشريف أسلوب املعامالت امليتناول
على الطعام  استفهام غرضه اإلنكار على صاحب )؟أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس(
 . املسلمني يف البضاعة الفاسدة علىقام به من غش وتدليس ما

أفال جعلته فوق الطعام كي يراه ( :لكون األوىل  فُصل بني اجلملتني األخريتنيوقد
مجلة  )فليس مين من غش( :بينما اجلملة الثانية،  استفهام إنكاري فيهامجلة إنشائية )؟سالنا

 .خربية ابتدائية
وهو   اهللاا عرض لرسول أنَّ أعرابي((؛ أبو أيوبحدثين : عن موسى بن طلحة قالو

يقربين  أخربين مبا ،حممد يا رسول اهللا أو يا: مث قال ،فأخذ خبطام ناقته أو زمامها ،يف سفر
لقد وفق أو :  مث قالأصحابه مث نظر يف ، فكف النيب: قال ،من اجلنة وما يباعدين من النار

وتقيم ،  ال تشرك به شيئًااهللا عبدت:  فقال النيب. فأعاد: قال ؟كيف قلت:  قال،لقد هدي
 .)٣())دع الناقة، وتصل الرحم، اةوتؤيت الزك، الصالة

فهذا الرجل ، واألعرايب  ي دار بني رسول اهللاهذا احلديث احلوار الذ  لنايصور
نه قد مت الفصل بني إ حيث، عده من الناربوت،  تقربه للجنةليتحريص على معرفة األشياء ا

 .لفقدان املناسبة بينهما؛ )دِع الناقة، وتصل الرحم( اجلملتني األخريتني

                                                             

 . ٤٥٦ علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح، ص)١(

 . ٥٢من غشنا فليس منا، ص:  صحيح مسلم كتاب باب قول النيب)٢(

 . ٣٠ يدخل به اجلنة، وأن من متسك مبا أمر به دخل اجلنة، صلذيباب بيان اإلميان ا، يح مسلم كتاب اإلميان صح)٣(
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 :الوصل
كمال االتصال : الكمالنيواملراد ب نيالتوسط بني الكمال: املشهورة مواضع الوصل من

أو ،  أو لفظًا ومعىن،أن تتفق اجلملتان خربا أو إنشاًء: وقد عرفوه بقوهلم، وكمال االنقطاع
 .)١(معىن فقط

، وأما ، وأماوحىت، لكنو، وبل، وال، وأو، ومث، والفاء، الواو:  العطف عشرةوحروف
 .)٢(وكذلك يف الزيادة عليها، ويف األربعة األخرية خالف. موأ

مستثنية بذلك  )أو و،ومث، والفاء، الواو(:  يف هذا املبحث احلروف التاليةوسأتناول
ألنه سبق احلديث عنها يف مبحث القصر يف الفصل الثالث ؛ )لكن، بل، ال(  القصرأدوات

 .من هذا البحث
 وضع كل حرف يف ويكون مجال البالغة يف،  من هذه احلروف معىن خيتص بهولكل

فيعرف ، وينظر يف اجلمل اليت تسرد«: ينرجاقاهر اجلُال عبدقال عنه ، سبهاملقام الذي ينا
موضع الواو من  -فيما حقه الوصل- مث يعرف، الوصل الفصل فيها من موضع موضع

 .)٣(»وموضع لكن من موضع بل، وموضع أو، من موضع مث وموضع الفاء، موضع الفاء
 . مع سياق احلديث وبنائهة وردت حروف الوصل يف احلديث النبوي متالئموقد

 :)أو(ـالوصل ب -١
يف العطف : هقال سبيوي، شياءأن تفيد التسوية بني الشيئني أو األ )أو( داللة  يفاألصل

وأثبتت املرور ، أشركت بينهما يف اجلر )أو(ـف: مرأةامررت برجل أو : ويف قولك )أو(ـب
 .)٤(وسوت بينهما يف الدعوى، ألحدمها دون اآلخر

 ، والشك واإلام،كالتخيري واإلباحة،  يقتضيها مقام الكالميف معاٍن )أو(  تأيتوقد

                                                             

 . ٤٧٦ علم املعاين، بسيوين عبد الفتاح، ص)١(

إلمام أيب حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف ابن أمحد بن عبد اهللا بن ل، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك )٢(
 . ٣١٥/ ٣م، ١٩٩٦صيدا بريوت، -صاري، املصري، املكتبة العصريةهشام األن

 . ٩٠-٨٢ دالئل اإلعجاز، ص)٣(

 . ٤٣٨/ ١كتاب سيبويه،  )٤(
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 .)١(لكنها ال خترج مع هذه املعاين عن داللتها األصلية يف التسوية، والتقسيم
من كان يؤمن باهللا واليوم ((:  قال رسول اهللا: قال؛ عن أيب هريرة، عن أيب صاحل

ومن كان يؤمن  ، واليوم اآلخر فليكرم ضيفهومن كان يؤمن باهللا ،اآلخر فال يؤذي جاره
 .)٢())ليسكتيقل خريا أو لباهللا واليوم اآلخر ف

الستقالل «مث كرر مجلة الشرط يف كل تلك اخلصال ، بدأ احلديث بأسلوب الشرط
 )يؤمن( :وتقييد الفعل املكرر، يف التأثري على إميان العبد كل خصلة من اخلصال املذكورة

والفعل ، باحلسىن وعطف اليوم اآلخر إىل اجلزاء املقابل للفعل احلسن )باهللا( :باجلار وارور
 . )٣(»ويعلى من قيمة هذه اخلصال الطيبة،  بالعبد باحلسىنفعمما يد، السيئ بالسوء

ويف  )خريا وليسكت(للوصل بني  )أو( حيث استخدمت األداة  خريا أو ليسكتفليقل
 أو ليصمت خمافة أن ، بكالم حسن مباحيتكلمما أن إ ،هنا التخيري )أو(ـرأيي أنه قصد ب

إذا أراد أن «: مام الشافعيقال اإل ، كالنميمة والغيبة وغريها،احلديث إىل أمور حمرمة جيره
 .)٤(»وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك، تكلم فإن ظهر له أنه ال ضرر، يتكلم فليفكر

أو ، ليس منا من ضرب اخلدود((:  قال رسول اهللا:  قالاهللا عبدعن ،  مسروقعنو
 .)٥())أو دعا بدعوى اجلاهلية، شق اجليوب

إلظهار ؛ عن طقوس وعادات كانت تقام يف اجلاهلية   هذا احلديث ينهى النيبيف
 اإكمال فتحته: اواملراد بشقه، وهي ضرب اخلدود وشق اجليوب، مشاعر احلزن على امليت

 .وقد بدأ احلديث بالنفي. )٦(لع والتسخطأو زيادا على وجه اهل، إىل اآلخر
بني شق اجليوب وضرب  )أو(  أداة العطف- الصالة والسالمعليه– استخدم وقد

 أو تشق ،م اخلدودط فالنائحة على امليت يف اجلاهلية تقوم بل،لتساوي بني الفعلني؛ اخلدود
                                                             

 . ٧٦-٧٤/ ١ مغين اللبيب، )١(

 صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب احلث على إكرام اجلار والضيف، ولزوم الصمت، إال عن اخلري، وكون ذلك )٢(
 . ٤٠اإلميان، صكله من 

 . ٤٦٢ /٣ كنوز رياض الصاحلني، )٣(

 . ١٧٩/ ١ فتح املنعم، )٤(

 . ٥٣ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب حترمي ضرب اخلدود، وشق اجليوب، والدعاء بدعوى اجلاهلية، ص )٥(

 . ٣٣٤/ ١ فتح املنعم، )٦(
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 .ا معالفعلنيوقد تقوم ب، اجليب
 :)مثُ(ـالوصل ب-٢

ويف ، مهلةـوال، والترتيب، التشريك يف احلكم: تضي ثالثة أمور عطٍف يقحرفمث 
 .)١(كل منها خالف

رسول يا ((: قلت: قال؛  الثقفياهللا عبدعن سفيان بن ، عن أبيه،  هشام بن عروةعن
: قال )غريك: ويف حديث أيب أسامة( ال أسأل عنه أحدا بعدك، الًقلي يف اإلسالم قو:! اهللا

 .)٢())قمقل آمنت باهللا مث است
يطلب من العبد حني دخوله  فأول ما، والثبات على التراخي ليف هذا احلديث تد )مث(

القيام  مث يتبع ذلك اإلميانَ،  ليس له شريكا فرداً إهل  واإلميان باهللا،اإلسالم نطق الشهادة
تعاد واالب… وزكاة، وصيام،صالة(  من،املتوجبة على املسلم القيام ا واملداومة بالتكاليف

 .إىل غريها…)عن احملظورات من زنا وسرقة
واالستدامة ، فيسلم على هذا معىن االستقامة للثبات )مث استقم(«:  الطييب يف شرحهقال

! " # $ % & ﴿ :وهو مطابق لقوله تعاىل …على القول ومقتضياته

، مث استقاموا فلم حييدوا على توحيدهم، وآمنوا به وحدوا اهللا تعاىل أي، )٣(﴾'
 .)٤(» إىل أن يتوفوا على ذلكلتزموا طاعته وا

أ تتضو أفق سلوكي فاالستقامة…والتأمل، يعطي داللة التأين واليقني« )مث(بـ والعطف
مع صالح العمل حيتاج إىل ،  مع صدق اللسان املعتقِدوسالمةُ؛ مدارك احلياة يف أفالكه كل

 .)٥(»جماهدة ومكابدة
وهو   أتيت النيب((: ال ق، ذروأب،  حدثهديلي الاألسود أنَّ أبا  ذلك حديثُومثل

ما : فقال ،فجلست إليه ،استيقظمث أتيته وقد  ،مث أتيته فإذا هو نائم ،عليه ثوب أبيض ،نائم
                                                             

 . ١٣٥/ ١، مغين اللبيب )١(

 . ٣٩م، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب جامع أوصاف اإلسال)٢(

 .٣٠: فصلَت )٣(
 . ١٣٤/ ١ شرح الطييب، )٤(

 . ١٠٩ /١٨،  كنوز رياض الصاحلني)٥(
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 .)١())ال إله إال اهللا مث مات على ذلك إال دخل اجلنة: من عبد قال
ببشارة    رسول اهللا فيهاخيربنا عبارة وجيزة مشلت على القصر بالنفي واالستثناء يف
داللة على ثبات العبد  )مات(: ويف قوله ، باهللا سيدخل اجلنة حتماحدافمن كان مو، عظيمة

  بإشارة البعيدأشار إىل اإلميان باهللا )ذلك(: ويف قوله ،على القول بالشهادة حني وفاته
للعطف بني  )مث(  العطففاستخدم حر و، عليهاسيترتبتعظيما للنطق ا وعلى ما  )ذلك(

: قال الطييب يف شرحه ،هنا على الثبات على اإلميان حىت يلقى اهللا )مث( وتأيت داللة، اجلملتني
 عمن ارتد ومات ااحتراز؛ ميوت  على اإلميان حىتلثباتمث مات على ذلك إشارة إىل ا(«

 .)٢(»فحينئذ ال ينفع إميانه السابق، عليه
والذي ((: أنه قال؛  عن رسول اهللا،  عن أيب هريرةيونس أيبحديث   مثلهوأيضا

مث ميوت ومل يؤمن ،  وال نصراينال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي!  حممد بيدهنفس
 .)٣())إال كان من أصحاب النار، بالذي أرسلت به

 :هذا احلديث تدل على عدة معاٍن يف )مث(
 . مبا أرسلت به ومل يؤمن،ميوت وهو ثابت على كفره أي )مث ميوت(: الثبات -١
 دال على أن اإلميان مبا أرسل به نبينا حممد، مث موضوع للتراخي«: قال الطييب: التراخي -٢

وميحى عنه ما ،  ينفعههمن الكافر وحصل منه فإن مهما صدر )عليه الصالة والسالم(
ال : وتقدير االستثناء، وإن تراخي ذلك اإلميان عن أول مساعه ملبعثه، سلف يف كفره

 أحد من هذه األمة مث مل يؤمن بالذي أرسلت فيكون له حال من األحوال إال يب يسمع
 .)٤(»كان من أصحاب النار

̀ ﴿ :كما يف قوله تعاىل«: قال الطييب: االستبعاد -٣  _  ̂ ] \ [ Z

                                                             

 دخل النار، كًاباب من مات ال يشرك باهللا شيئًا دخل اجلنة، ومن مات مشر،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)١(
 . ٥١-٥٠ص

 . ١٥٧/ ١، شرح الطييب )٢(

 . ٦٦ إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته، صان برسالة نبينا حممد  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب وجوب اإلمي)٣(

 . ١٢٥/ ١ شرح الطييب، )٤(
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a﴾)له القاهرةئودال، يعين ليس أحد أظلم ممن بينت له آيات اهللا الظاهرة والباطنة ، )١ ،
وجدت مثل تلك الفرصة مث مل : كما نقول، أي بعيد ذلك عن العاقل، فعرفها مث أنكرها

 .)٢(»تنتهزها
 :الترتيب ومن شواهد ذلك )مث(  معاينومن

أي الذنب أعظم   سألت رسول اهللا((: قال، اهللا عبد عن رحبيل عمرو بن شعن
مث : قلت: قال ،إنَّ ذلك لعظيم: قلت له:  قال،هللا ندا وهو خلقك أن جتعل: قال؟ عند اهللا

قلت:  قال،مث أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك: قال؟ أي :مث أن تزاين حليلة : قال؟ مث أي
 .)٣())جارك

 مث أضاف، وهو على حقيقته )أي( يف هذا احلديث بأسلوب االستفهام  احلواربدأ
ذنوب فال )أعظم(  وذلك بوصفه على وزن أفعل التفضيل،قًا وترهيبا لهتشوي )الذنب أعظم(

 . هنا عن أعظم تلك الذنوبوسؤاله، ريةكثرية منها الكبرية والصغ
 ثالثة أمور -الصالة والسالم-  فذكر له عليه،فعله عظيمايكون   ما من الذنوب إنأي

 وأشدها قتل االبن من قبل والديه خمافة ،مث تليه بالرتبة قتل النفس، عظيمة وهي اإلشراك باهللا
مث حينما إمث جرمية الزنا وأشد جرم و، ة منتشرة يف اجلاهلية وقد كانت تلك العاد،الفقر

 .يكون الزنا يف نساء جاره
وكذا التراخي ، فإن تراخي الزمان ال يتصور فيه؟ )مث( معىن ام: فإن قلت«:  الطييبقال

: قلت. بالعكس هنا هاو، يف املرتبة لوجوب كون املعطوف ا أعلى رتبة من املعطوف عليه
، أخربين عن أوجب ما يهمين السؤال عنه من الذنوب: كأنه قال، ي يف اإلخبارمعناه التراخ

 .)٤(»ب فاألوجبوجمث األ

                                                             

 .٥٧: الكهف )١(
 . ١٢٥ السابق، ص)٢(

 . ٤٨ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال، ص)٣(

 . ١٨٥/ ١، شرح الطييب )٤(
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 :)الفاء(ـالوصل ب -٣
 .)١(»السببية، التعقيب، الترتيب:  للعطف وتكون على ثالثة أوجهتأيت«

 إنك تأيت قوما من أهل((: قال.  بعثين رسول اهللا: أنَّ معاذًا قال:  ابن عباسعن
 ،فإن هم أطاعوا لذلك ، وأني رسول اهللا،فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا ،الكتاب

 فإن هم أطاعوك لذلك ،فأعلمهم أنَّ اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة
فإن هم أطاعوا  ،فأعلمهم أنَّ اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم

 .)٢()) فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب؛واتق دعوة املظلوم ،كرائم أمواهلمفإياك و ،لذلك
بوصية   وقد زوده، لينشر الدين اجلديد بينهم،  ألرض اليمنامعاذً   الرسولبعث

فأمره أوال بأن يدعوهم  ،حتدد له اخلطوات الواجب اتباعها يف مهمته السامية الصعبة
،  مرسل من اهللارسول ايؤمنوا بأن حممدأن  و، لهريكش  الا واحدالإلسالم واإلميان باهللا إهلً
حيث تفيد الفاء هنا  )مث( وهي هنا مبثابة حرف العطف ،)لفاءا(ـوقد عطف بني اجلمل ب

فالبد أن يتريث ، سيدعوهم إىل دين جديد وهو يف ديارهم أيضا ألنه؛  من التراخيئًاشي
 هلم اذاني عليه أن يدعوهم لنطق الشهادة إوالًفأ، إخبارهم بواجبات الدين اجلديد  يفالًقلي

بعد  واؤويتهي ،قلوم ويثبت فيهيف  فبعد أن يؤمنوا ويستقر اإلميان ،بدخول الدين اجلديد
 .من صالة وصدقة  ام عليهم القيااتلتلقي تعاليم الدين اجلديد من واجب ذلك

 اليت أوجدها اإلسالم بتعاليمه يوضح العالقة التبادلية )األغنياء والفقراء( والطباق بني«
أسلوب  )فإياك وكرائم أمواهلم(: وقوله ،واحملبة بني طبقات اتمع لتحقق التكافل بني الناس

، حتذير يقوم على اإلجياز اخلاطف الذي يقذف اخلوف من احملذر منه يف نفس السامع
 .)٣(» األموال كناية عن أفضل األموال لديهمكرائمو

مجيع أنواع  فيه تنبيه على املنع من«: قال ابن حجر )دعوة املظلومواتق (:  قولهويف
وقال  ،والنكتة يف ذكره عقب املنع من أخذ الكرائم اإلشارة إىل أن أخذها ظلم، الظلم

 عرضفالتقدير اتق نفسك أن تت،  على عامل إياك احملذوف وجوبا)واتق(عطف : بعضهم
                                                             

  .١٨٥-١٨٣ /١، مغىن اللبيب )١(

 . ٣٣، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، صصحيح مسلم كتاب اإلميان )٢(

 . ٤٣٦/ ١٣ كنوز رياض الصاحلني، )٣(
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 إشارة إىل التحرز ممولكنه ع، ا ظلموأشار بالعطف إىل أن أخذ الكرائم. للكرائم
 .)١(»مطلقًا

فاملقام هنا مقام « ،أتت كلمة حجاب نكرة )ليس بينها وبني اهللا حجاب(:  قولهويف
ولذا  ؛ فيه من الظلمالهوهذا مقام ال يسلم أمث، ألن املخاطب سيكون واليا، حتذير من الظلم

أي مانع حقري  ،)حجاب( لك تنكريومن ذ، منه غاية التحذير بأساليب عدة   النيبذرهح
 .)٢(»!؟فكيف بالعظيم

  عن سعيد بن املسيب أنَّ أبا هريرة أخربه أن رسول اهللا، السببية )الفاء(  معاينومن
ال إله إال اهللا عصم مين : فمن قال، ال إله إال اهللا: ت أن أقاتل الناس حىت يقولوارِمأُ((: قال

 . )٣()) اهللاوحسابه على ،ماله ونفسه إال حبقه
 يأمر رسول اهللا إذ ال؛ الفاعل معلوم ألن، )أمرت( احلديث بالفعل املبين للمجهول بدأ
 سوى اهللا  ،حىت (: ويف قوله، األوامر مساوية من عند اهللا كذلك فيها توكيد بأن تلك

 ،نشر اإلسالم  من أجلكنل، فليس قتاهلم ألمر دنيوي، يوضح الغاية من قتل الناس )يشهدوا
 )…ال إله إال اهللا: فمن قال(:  قولهويف ، بالشهادة سبب لعصمة أنفسهم وأمواهلمفالنطق

 ،همئ وعصمة دما،تكون سببا لوقف قتاهلمفإا  حينما ينطقون بالشهادة مضح فيه أتي
 .وأمواهلم

ا يف اإلسالم من ادعى أب((: قال  لرسولذلك حديث سعد بن أيب وقاص عن ا ومن
 . )٤())رامفاجلنة عليه ح، علم أنه غري أبيهي، غري أبيه

ولقد ،  االنتساب لغري األب الشرعي- الصالة والسالمعليه–يف هذا احلديث حيذر 
وإمنا ينسب إىل ، فال ينسب الولد إىل أبيه احلقيقي،  يف اجلاهليةوجودةكانت عادة التبين م

                                                             

 . ٤٥٣/ ٣،  فتح الباري)١(

 . ٣١٠ رعاية حال املخاطب، ص)٢(

هللا، ويقيموا الصالة،  ال إله إال اهللا، حممد رسول ا: صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا)٣(
وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت ،  جاء به النيب ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا جبميع ما

 اإلمام بشعائر اإلسالم، واهتمام، اإلسالم غريها من حقوق وسريرته إىل اهللا تعاىل، وقتال من منع الزكاة أ
 . ٣٤ص

 . ٤٥رغب عن أبيه وهو يعلم، ص السابق، باب بيان حال إميان من )٤(
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استشرافًا ، )ا يف اإلسالم غري أبيهمن ادعى أب( احلديث باجلملة الشرطية وابتدأ، الذي تبناه
 ؛)احتراس( )يعلم أنه غري أبيه(  بينها وبني اجلملة التالية هلاوفصل، للسامع إىل تتبع بقية اخلرب

 ال يشمله ذلك كألن اجلاهل بذل،  بنسب أبيهالًكان جاه نليخرج من ذلك احلكم م
قد يكون هناك من ينتسب لغري ومبا أن تلك العادة منتشرة يف اجلاهلية ف، التحذير والعقاب

هم   ملنا وبياناتوضيح  باجلملة- الصالة والسالمعليه-لذلك أتى ، دون علم منه أبيه
فاالدعاء لغري األب احلقيقي  ،)عليه حرام فاجلنة( :مث أتى جبواب الشرط، املقصدون باخلطاب

 .واهللا تعاىل أعلم ،يكون سببا لتحرمي اجلنة عليه
الطفيل بن عمرو  رواية  من ذلك،اإليناس وقد تأيت للتلطف  أا)الفاء(  معاينومن

– رؤياه لصاحبه الذي قتل نفسه فقال له -عليه الصالة والسالم- حينما قص على الرسول
 يةمع إمكان )الفاء( حبرف عطف بني اجلملتني. ) وليديه فاغفرللهما(: - الصالة والسالمعليه

 .واهللا تعاىل أعلم،  لها،مواساة للطفيل وإيناس، )فراللهم وليديه اغ(: ترك العطف بقوله
 :)الواو(ـ بلوصلا -٤

يف  )الفاء( و)مث( وهي تشترك مع حريف العطف، مطلق اجلمع والتشريك )الواو( تفيد
 أما،  على اآلخراملعطوفني أو بسبق أحد ،من غري تقييده بزمان؛ إال أا تفيده بإطالق، اجلمع

وليس ،  بذلك يفيدان الترتيبومها،  فمقيده بالتعقيب)الفاء( وأما، فمقيدة بالتراخي )مث(
 .)١()أو( للداللة على أحد الشيئني أو األشياء كما يف )الواو( ذلك أصلي يف
 .يف احلديث النبوي  شيوعاكثراأل )الواو(ـ بالوصلأن  واملالحظ

 :فقال … كنت ردف رسول اهللا: قال؛  عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبلعن
 .)٢())؟حق العباد على اهللا  وما،حق اهللا على العباد  ماأتدري! يا معاذ((

 الصالة عليه–ويكثر هذا النوع يف أحاديثه ،  احلديث بأسلوب النداء مع االستفهامبدأ
: يقول، هذا األسلوب يف القرآن الكرمي وقد حتدث الزخمشري عن كثرة ورود -والسالم

وذلك الستقالل هذا ؛ ة يف كتاب اهللا ما مل يكثر يف غريهلقد كثر النداء على هذه الطريق«

                                                             

 . ٤١٥-٤٠٨/ ٢ مغين اللبيب، )١(

 . ٣٦ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا، ص)٢(
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، ألن كل ما نادى اهللا له عباده من أوامره ونواهيه ؛وأسباب املبالغة، النداء بأوجه من التأكيد
وخطوب ، غري ذلك مما أنطق به كتابه من أمور عظيمة، ووعده ووعيده، وعظاته وزواجره

، لونيلوا بقلوم وبصائرهم إليها وهم عنها غافومي، وحمال عليهم أن يتيقظوا هلا، جسام
 .)١(» باآلكد األبلغادوافاقتضت احلال أن ين

موصولة باجلملة اليت ؟ )وماحق العباد على اهللا( : وهي قوله،  اجلملة الثانيةوجاءت
تفاقهما يف  الوذلك ،)؟ عبادهىيا معاذ هل تدري حق اهللا عل(: قبلها وهي قوله

 فاجلملة األوىل تتحدث، كذلك يوجد رابط آخر بينهما،  مجلتان استفهاميتانمافه، اإلنشائية
وهو ما أمرهم ، وهو ما يستحقه سبحانه من عباده مما جعله حتما عليهم، عن حق اهللا تعاىل

 .)٢(به
وهو ما وعدهم اهللا به من ،  اجلملة الثانية فهي تتحدث عن حق العباد على اهللاوأما

وهو كاحلق ،  من اجلزاء احلسن حني يعبدونه وال يشركون به شيئًاهلم وما أعده، الثواب
 .)٣(وكرمي إحسانه، وهو من مزيد تفضله عليهم، عليه يف حتققه وتأكده

 إذا كان حذف الواو يوهم خالف املقصود كما يف وذلك؛  مواضع الوصل بالواوومن
 باهللا شيئًا دخل فبشرين أنه من مات من أمتك ال يشرك ،أتاين جربيل ((:  قوله
 .)٤())وإن زىن وإن سرق: قال ،وإن زىن وإن سرق: لتق ،اجلنة

:  املناوي عن معىن االستفهام وفائدة التكرار كمدخل للحديث عن الوصل فيقولحتدث
كرر االستفهام . نعم: قال؟ وإن زىن وإن سرق: قلت. نعم: قال؟  وإن سرققلت وإن زىن«

 .)٥(»شأن الدخول مع مباشرة الكبائر أو تعجبا منه لاستعظاما وثاقااستثباتا واستي
واجلملة  )قلت(  يوضح بعد ذلك أمهية دخول الواو هنا واليت فصلت بني اخلربمث

                                                             

مطبعة مصطفى البايب زخمشري، ار اهللا حممود الجليل، و الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأحقائق الكشاف، عن )١(
 . ٢٢٦ /١، ه١٣٩٢مصر، ، وأوالدهاحلليب 

 . ٤١٢/ ١١ فتح الباري، )٢(

  .نفسه )٣(

 صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب من مات ال يشرك باهللا شيئًا دخل اجلنة، ومن مات مشركًا دخل اجلنة، )٤(
 . ٥٠ص

 . ١٢٤/ ١، فيض القدير )٥(
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 حمذوف لداللة الواو نْومبا تقرر آنفا علم أن جواب ٍإ«: )وإن سرق إن زىن(: اإلنشائية بعده
ن الزنا والسرقة شرطا يف دخول الواو لكا ولو سقطت، ألا ترد الكالم على أوله، عليه
 .)١(»فاملعىن وإن زىن وإن سرق مل مينعه ذلك من دخوهلا، اجلنة

 إله إال اهللا وكفر ال: قالمن ((: يقول  مسعت رسول اهللا: عن مالك عن أبيه قالو
 .)٢()) وحسابه على اهللا،حرم ماله ودمه ،مبا يعبد من دون اهللا

واجلملة  ،) اهللاإال إله ال: قالمن ( : اجلملتنيبني )الواو(  استخدمت أداة العطفحيث
وكفر مبا ( :فاجلملة الثانية، لقصد التشريك يف احلكم ؛)كفر مبا يعبد من دون اهللا( :ةالتالي

وهو التوحيد باهللا وحده وصرف العبادة ، متضمنة ملقتضى ومعىن األوىل )يعبد من دون اهللا
 .له

والتعبري بالكناية ، كناية عن عدم القتل«: ) اهللا وحسابه على، ماله ودمهحرم(:  قولهويف
وحسام ( :وقوهلم،  فيسارع إىل حفظها باإلسالم،وتطاير األشالء، يصور مشهد الدماء

وأنه يعصمهم ،  ما يف القلوبعلموهي أنه ال ي، تتميم بالغي أفاد نكتة بالغية )على اهللا
 .)٣(»بظاهر األعمال

                                                             

 . ١٢٥/ ١ السابق، )١(

 ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، :ال الناس حىت يقولوا صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب األمر بقت)٢(
 ووكلت قها،وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إال حب ، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا جبميع ما جاء به النيب 

 اإلسالم، سريرته إىل اهللا تعاىل، وقتال من منع الزكاة أو غريها من حقوق اإلسالم، واهتمام اإلمام بشعائر
 . ٣٤ص

 . ٣٣٤/ ٦ كنوز رياض الصاحلني، )٣(
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  اخلامسالفصل
 قتضى الظاهر الكالم عن مخروج

 :ويشتمل على املباحث التالية
 .مدخل

 .االلتفات: املبحث األول
 . املضمر موضع املظهر والعكسوضع: املبحث الثاين

 .ل وعكسهبوضع املاضي موضع املستق: املبحث الثالث
 :صور أخرى خلروج الكالم عن مقتضى الظاهر: املبحث الرابع

 .أسلوب احلكيم: الًأو
 .لسبب عن املسبب توسعاالتعبري با: ثانيا
 .التعبري بلفظ املسبب عن السبب: ثالثًا
 .التغليب: رابعا

 .إيثار لفظ على آخر: خامسا



 خروج الكالم عن مقتضى الظاھر: الفصل الخامس
١٥١ 

 :مدخل

 لكنه قد يأيت على خالف األصل،  يف الكالم أن يكون موافقًا ملقتضى احلالاألصل
راعاة الكالم ألن البالغة م ؛وهو بذلك اخلروج يأيت مراعاة ملقتضى البالغة، ألغراض بالغية

 .ملقتضى احلال
يل خايل تنـز:  عدة خلروج الكالم عن مقتضى الظاهر منهاا ذكر البالغيون صوروقد
، وعكسه، ووضع املضمر موضع املظهر، وعكسه، السائل واملتردد أو املنكرمنـزلة الذهن 

فظ وعن املاضي بل، والتعبري عن املستقبل بلفظ املاضي، كيمواألسلوب احل، وااللتفات
 .)١(والتغليب وغريها من صور خروج الكالم عن مقتضى الظاهر، ضارعامل

                                                             

 . ٤٩٣-٤٤٨/ ١:  شروح التلخيص٢٠٥، -١٩٧ص : مفتاح العلوم:  ينظر)١(



 خروج الكالم عن مقتضى الظاھر: الفصل الخامس
١٥٢ 

 :االلتفات: المبحث األول

وعرفه مجهور البالغة ، االلتفات:  موضوعات خروج الكالم عن مقتضى الظاهرمن
بعد التعبري  ،) والغيبة، واخلطاب،التكلم( التعبري عن املعىن بطريق من الطرق الثالثة: بقوهلم
 .)١(ريق آخر منهاعنه بط

وجهه عن : لفت«: ففي لسان العرب ،)لَفَت( من مادة  أنه اللغوي لاللتفاتواملعىن
 .)٢(»والتلَفُّت أَكثر منه، التفاتا والْتفَت، هصرفَ: القوم

وجلت مظاهره ة العربية مل يظهر هذا املسمى وع يف احلقبة األوىل من تاريخ البالغلكن
االلتفات يف البالغة  أسلوب( يقول الدكتور حسن الطبل يف كتابه .حتت مسميات عدة

ودون ، احلقبة املبكرة حتت مصطلح ااز حينا عوجلت صور االلتفات يف«: )القرآنية
 اخلليفة يد ىحىت كان أول التقاء هلا مبصطلح االلتفات عل، مصطلح حمدد جيمعها حني آخر

 .)٣(»)بديعكتاب ال(  بن املعتز يفاهللا عبدالعباسي 
، التعبري بضمري موضع ضمري آخر ابتداء يعد من االلتفات:  عنه السكاكيوقال

 .)٤(فااللتفات عنده أعم
 عند اجلمهور أن االلتفات هو التعبري عن معىن بطريق من هوراملش«: قَزِويين الوقال

ألنه أراد  ؛وهذا أخص من تفسري السكاكي، الطرق الثالثة بعد التعبري عنه بطريق آخر منها
أو كان مقتضى الظاهر أن يعرب ، بالنقل أن يعرب بطريق من هذه الطرق عما عرب عنه بغريه

 .)٥(»فكل التفاف عندهم التفات عنده من غري عكس، عنه بغريه منها
ومن ، التفات من التكلم إىل اخلطاب( : على رأي اجلمهور له ست صوروااللتفات

، ومن الغيبة إىل اخلطاب، ومن اخلطاب إىل الغيبة،  التكلمومن اخلطاب إىل، التكلم إىل الغيبة

                                                             

 . ٤٦٥/ ١، شروح التلخيص )١(

 . ١٠٠/ ٨ لسان العرب، مادة لفت، )٢(

 . ١٦م، ص١٩٩٨ العريب، القاهرة، طبل، دار الفكرحسن .  أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، د)٣(

 . ١٩٩ مفتاح العلوم، ص)٤(

 . ٥٢، ص اإليضاح)٥(
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 .)١()ومن الغيبة إىل التكلم
ك أن لوذ، ألن الشجاعة هي اإلقدام«:  العربيةشجاعةابن األثري االلتفات من   عدوقد

وكذلك االلتفات ، ويتورد ما ال يتورده سواه، الرجل الشجاع يركب ما ال يستطيعه غريه
الشجاعة هنا إقدام على أمناط من التعبري «: قال الدكتور حممد أبو موسىو، )٢(»يف الكالم

، اللةألا تعبري بأسلوب اخلطاب يف سياق الكالم وشفافية الد؛ خمالفة ملا يقتضيه األصل
٣(» من الشجاعة واقتحام سبيل غري السبيل املألوفوهذا إن تأملته ضرب(. 

ات دورا ملحوظًا يف بالغة األسلوب وغىن  صور التراكيب اليت يؤدي فيها االلتفومن
أمرت أن أقاتل ((: قال   بن عمر عن أبيه عن النيباهللا عبد عنه يف حديث : قولهالداللة 

، ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصالة،  رسول اهللا وأن حممد،الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا
 .)٤())وحسام على اهللا ،قها إال حبمواهلمفإذا فعلوا عصموا مين دمائهم وأ

مث يلتفت ،  حديث املتكلم عن النفس- الصالة والسالمعليه– هذا احلديث يبدأ النيب يف
وليدفع أدىن ، )٥(﴾! " #﴿: ليقرر ما قرر اهللا يف قوله تعاىل، امسه الظاهر العلم إىل

يأ السامع ذه وإذا ، شك عن االسم الذي وجبت له الشهادة هللا احلق باالنفراد باأللوهية
عصموا ( فاجأنا بالعودة إىل التكلم التفاتا يف  النقلة إىل تلقي األمساء بنسق الغيبة نراه

ومصادرة األموال ، وتقيظه ملا كلفه من إراقة الدماء الكافرة، يرشد إىل إحساسه بالتبعة )مين
 .)٦(مامل جتد من اإلسالم شافعا، الفاجرة

أنه مسع أبا ؛ عن عراك بن مالكف، ن اخلطاب إىل الغيبة االلتفات ملتفات طرق االومن
                                                             

 . ٤٧١-٤٦٧/ ١ شروح التلخيص، )١(

 . ١٨١ /٢ املثل السائر، )٢(

 . ٢٥١ خصائص التراكيب، ص )٣(

 ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، : صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا)٤(
 وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت ، لنيبا الزكاة، ويؤمنوا جبميع ما جاء به اويؤتو

سريرته إىل اهللا تعاىل، وقتال من منع الزكاة أو غريها من حقوق اإلسالم، واهتمام اإلمام بشعائر اإلسالم، ص 
٣٣ . 

 .٢٩: الفتح )٥(
 . ٣٤٩ احلديث النبوي من الوجهة البالغية، ص)٦(
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فمن رغب عن أبيه فهو  ،ال ترغبوا عن آبائكم((:  قال إنَّ رسول اهللا: هريرة يقول
 . )١())رفْكُ

االنتساب لغري  ناهيهم عن،  أصحابه- والسالمة الصالعليه–يف هذا احلديث خياطب 
 مث ،يرغب ا كثريا من أفراد اتمع اجلاهليوهي من عادات اجلاهلية اليت مييل و، آبائهم

 النهي ذلكليكون  ،)فمن رغب(: قوله مستخدما ضمري الغيبة بذلكيوضح هلم عقوبة 
عن (:  قولهبعدما ذكر ضمري املخاطب يف، على صحابته  مقصوراس ولي، جلميع األمةالًشام

 رتكبا يقل أذنب أو ومل )الكفر( لفظة-الصالة والسالم عليه– استخدم وقد. )بائكمآ
 العربية املتأصلة املتركزة مل يكن من السهل اقتالعها دون ختويف تألن العادا«؛ حمرما

 يبدأ احلوار مع اومن املالحظ أن رسول اهللا يف أي حديث يتضمن حكم شرعي. )٢(»ووعيد
شرعي فهو حياور وخياطب صحابته قبل إبداء احلكم ال ،)املخاطب( صحابته مستخدما ضمري
 .لترسيخ تلك الشرائع يف نفوسهم؛ يف املسألة املتحدث عنها

مر على صربة    رسول اهللاأنَّ((، عن أيب هريرة، أبيه عن،  أيضا حديث العالءومنه
أصابته : قال ؟ الطعامصاحبما هذا يا : فقال ،الًأصابعه بل  يده فيها فنالتخلفأد ،طعام

 .)٣())من غش فليس مين؟ لته فوق الطعام كي يراه الناسأفال جع: قال! السماء يا رسول اهللا
، )؟ما هذا يا صاحب الطعام( :ا إنكارياموجها له استفهام الً خاطب البائع أوحيث

ن هناك أ نالتأكد م  فأراد رسول اهللا، واضحة على الغلة ت البلل كانآثار أن والظاهر
وضح له  مث، قاد على جمرد االعت–الم الصالة والسعليه– بالفعل حىت ال يبين حكمه بلالً

من غش (: قولهمنه مستخدما ضمري الغيبة ب - الصالة والسالمعليه–حكم الغش وموقفه 
 أفراد عليكون حكم الغش وعواقبه عامة جلمي و،ليفيد التعميم،  املفعولحبذف ،)فليس مين

 .ةاألم
رة عندما جاء  يف رواية عمرو بن جرير عن أيب هري أيضا حديث جربيل ومنه

هذا جربيل جاء ((:  فلما فرغ منه قال رسول،  عن اإلميانلهيسأ  للرسول جربيل
                                                             

 . ٤٥ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم، ص)١(

 . ٢٣١/ ١ فتح املنعم، )٢(

 . ٥٢من غشنا فليس منا، ص:   السابق، باب قول النيب)٣(
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 .)١())نهمليعلم الناس دي
 ،)دينهم جاء ليعلم الناس(: قوله اخلطاب إىل ضمري الغيبة يف من   التفت النيبفقد
 هي عامة بل، بصحابة رسول اهللا فتشريعات اإلسالم ليست خاصة )يعلمكم( :ومل يقل

 . قيام الساعةجلميع األمة وحىت
يف حديث  …عن أيب هريرة،  حديث جربيل أيضا وبرواية أخرى عن أيب زرعةويف
 ،ولُ عنها بأعلم من الساِئلؤما املس((: قال؟ الساعةُ يا رسول اهللا مىت: قال ،جربيل 

 .)٢())…وسأحدثك عن أشراطها
 للغيبة تعريضا بولكنه التفت من اخلطا، لست بأعلم منك: مقتضى الظاهر أن يقول«

 مث ،)٣(»وكل سائل فهو كذلك، ولؤللسامعني عن طريق اللفظ املشعر بالتعميم أي كل مس
 .عندما حتدث عن أشراط الساعة وعالمتها إىل أسلوب اخلطاب   رسول اهللادعا

  موسى بن طلحة عنثحدييف ، االنتقال من اخلطاب إىل التكلم  طرق االلتفاتومن
ـَّا نزلت هذه اآلية:  قاليرةأيب هر   دعا رسول اهللا، )٤(﴾Q P O﴿: مل
 يا. أنقذوا أنفسكم من النار! يا بين كعب بن لؤي((: فقال ،فعم وخص ،فاجتمعوا ،قريشا

 يا. أنقذوا أنفسكم من النار! بين عبد مشس يا. أنقذوا أنفسكم من النار! بين مرة بن كعب
فاطمةُ  يا. أنقذوا أنفسكم من النار! طَّلبامل عبدبين  يا. قذوا أنفسكم من النارأن! بين هاشم
ا سأبلُّها لكُم رِحم غري أنَّ. فإني ال أملك لكم من اهللا شيئًا.  من النارفسكأنقذي ن

 .)٥())ِببالهلَا
سيلقيه وألمهية اخلرب الذي ؛ ا قريش- الصالة والسالمعليه– هذا احلديث خياطب يف

؛ د االنتباهزيادة يف ش، )يا( مستخدما أداة نداء البعيد، ابتدأه بأسلوب النداء، على أمساعهم

                                                             

يان ، وب صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا )١(
 . ٢٩الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقِه، ص

 . ٢٩ السابق، ص)٢(

 . ٨١، صبالغة الرسول يف تقومي أخطاء الناس وإصالح اتمع )٣(

 .٢١٤: الشعراء )٤(
 . ٨٩بة املقربني، ص من مات على الكفر فهو يف النار، وال تناله شفاعة وال تنفعه قرا  السابق، باب بيان أنَّ)٥(
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 وجذبزيادة يف تشويقهم ، قام بنداء كل عشرية على حدة و، عليهميهسيلق ألمهية ما
 استخدمبل ،  أو ابتعدوا، أو اتقوا،مل يقل جتنبواو )أنقذوا( :مث أعقبه بأسلوب األمر، انتباههم

 :مث بعد ذلك أتى باخلرب،  خطريواألمر جد ،ليدل على أنَّ اخلطب عظيم؛ )أنقذوا( :كلمة
 مث التفت للتكلم يف ، لبين قريشا كان خطابسبقفكل ما  ،)إني ال أملك لكم من اهللا شيئًا(

 .ا لكم ال أملك نفعا وال ضر، أنا إال رسول وبشر مثلكمفما ،)ال أملكإني (: قوله



 خروج الكالم عن مقتضى الظاھر: الفصل الخامس
١٥٧ 

 : المضمر موضع المظهر والعكسوضع: المبحث الثاني

استخدام املظهر يف ، ووضوح املعىن وجالئه، والدقة يف التعبري،  التفنن يف القولمن
أو لتمكني ، وقد يلجأ األديب إىل ذلك إذا رآه أوقع وأنسب للمعىن،  املضمر وعكسهعموض

النكات البالغية اليت يقتضيها وغري ذلك من ،  ماأو لدفع توهٍم، املعىن عند املخاطب
 :ومن هذا النوع من التراكيب قوله  ،)١(املقام

ما من نيب ((: قال  أنَّ رسول اهللا؛  بن مسعوداهللا عبدعن أيب رافع عن فيما ورد 
 دون ويقت،يأخذون بسنته أصحابإالَّ كان له من أمته حواريون و،  قبليأمة بعثه اهللا يف

فمن  ،ويفعلون ماال يؤمرون ،يقولون ما ال يفعلون من بعدهم خلوفا ختْلُف إمث  ،بأمره
، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، جاهدهم بيده فهو مؤمن

 .)٢())وليس وراء ذلك من اإلميان حبةُ خردل
وهو حال أمته بعد قرون من ، عن أمر مستقبلي   هذا احلديث يتحدث النيبيف
ويقل التمسك مبا جاء به واالنتهاء عما ى ، حيث يضعف اإلميان يف نفوس أتباعه، الزمن

يقولون (: ويصف حال بعضهم بقوله، فكلما ابتعدت املدة الزمنية قل التمسك بالدين، عنه
مث شدد  ،حيث يفعلون املنكرات ويتركون الواجبات ،)ويفعلون ما ال يؤمرون ،علونما ال يف

الشاهد يف و.  النصحذلكمث ذكر مراتب ، هم عليه وإنكار ماعلى ضرورة نصح هؤالء 
وأول الكالم ، حيث ابتدأ بضمري الشأن أو القصة ،)ا ختلف من بعدهم خلوفإمث (: قوله

والْعلَم الذي انتصب كالدليل على هذا االهتمام هو وضع ضمري «، إمنا يكون لالسم الظاهر
وأول الكالم إمنا يكون لالسم الظاهر هلذا ، ينالشأن أول الكالم املعبِر عن هذه املعا

 .)٣(»االعتبار

                                                             

 . ١١٧ احلوار يف احلديث النبوي، صوره وتراكيبه، ص)١(

وأنَّ اإلميان يزيد وينقص، وأنَّ األمر ،  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان)٢(
 . ٤١هي عن املنكر واجبان، صنباملعروف وال

 . ٣٨٣ص احلديث النبوي من الوجهة البالغية، )٣(
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 :ل وعكسهبوضع الماضي موضع المستق: المبحث الثالث

 ،املاضي( د احلدث بأحد األزمنة الثالثةي لتقي يكون أن سيأيت يف الفعل كمااألصل
يغة فيعرب عن املاضي بص. على أخصر وجه، عند اقتضاء الغرض بذلك ) واملستقبل،واحلاضر

 .)١(وعن املستقبل باملضارع واألمر، وعن احلاضر باملضارع، الفعل املاضي
 أنه قد خيرج الكالم على خالف األصل عند البالغيني فيعرب عن املستقبل بلفظ إال
 .)٢(ويعرب عن املاضي بلفظ املضارع لغرض بالغي، املاضي

 :إطالق زمن املاضي ليشمل احلاضر واملستقبل -أ
 عقب أداة العموم شرطا أو غري الشريفع من االستعماالت يف احلديث  هذا النويكثر

 فكلما وجدت كان حكمها هو ،إشعارا بأنه من األمور اليت تتحقق يف الوجود كثريا، شرط
 .)٣(املذكور من بعد

: قال  النيبعن ، عن أيب برادة عن موسىف ،ا ذلك يف كتاب اإلميان كثرية جدوصور
 .)٤())نا فليس مناومن غش، سالح فليس منامن محل علينا ال((

 إله إال اهللا وكفر مبا ال: قالمن ((:  مسعت رسول اهللا:  أيب مالك عن أبيه قالعنو
 .)٥()) وحسابه على اِهللاحرم ماله ودمه ،يعبد من دون اهللا

هذه األفعال اليت ذكرت بصيغة املاضي ال خيتص اجلزء املذكور بعدها مبا وقع منها «
ومعىن هذا أن مدلوهلا الزمين ، فاحلكم منسحب على احلاضر واملستقبل،  ابل إخباره ق

 لوسر العدول عن التعبري بفع، فهي مطلقة من املضي خمالفة لظاهر الوضع، غري مقصود
 حصول اجلزاء املترتب على الفعل يف مقام الترهيب أو تأكداحلاضر أو املستقبل هو 

                                                             

 . ٥٤٢، ص رعاية حال املخاطب يف الصحيحني)١(

 . ٤٨٥-٤٨٤/ ١شروح التلخيص، . ١٩٤/ ٢ املثل السائر، )٢(

 . ٣٥١ احلديث النبوي من الوجهة البالغية، ص)٣(

 . ٥٢من غشنا فليس منا، ص:   صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب قول النيب)٤(

 ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، :لوا السابق باب األمر بقتال الناس حىت يقو)٥(
 وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت سريرته إىل اهللا تعاىل، ،  به النيبجاءويؤمنوا جبميع ما 

 . ٣٤ اإلسالم، واهتمام اإلمام بشعائر اإلسالم، صوقوقتال من منع الزكاة أو غريها من حق
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 . )١(»ة الواقع ليجتنب أو يلتزمتصويرا له صور، الترغيب
 الدكتورقال ،  بصيغة املاضييامة عن أحوال يوم الق القرآن الكرمي حتدث اهللا ويف

 كأاو، والقرآن الكرمي يعرض كثريا من مشاهد القيامة يف صورة املاضي«: حممد أبو موسى
أنه زمن قد وأن زمن الدنيا يف حساب احلق ك، وذلك ليؤكد كينونتها، أحداث قد وقعت

ومن ذلك قوله  ،ليواجه ذا األسلوب احلاسم دواعي االنصراف عن أمر القيامة، انتهى
D C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿: تعاىل
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 :الطلب بصيغة املاضي -ب

 ل سأل رسوالأن رج((: رضي اهللا عنهما األنصاري اهللا عبد بن جابر عن أيب الزبري عن
وحرمت ، وأحللت احلالل، وصمت رمضانَ، أرأيت إذا صليت الْمكْتوباِت:  فقالاهللا 

 .)٤())نعم: قال؟ أأدخل اجلنة؛ ومل أزد على ذلك شيئا، احلرام
عن األعمال اليت   كانت أكثر األسئلة املوجهة إىل رسول اهللاالمس بداية عهد اإليف

 طبيعة جمتمعهم الصحراوي مل إذْ إن، تدخل اجلنة أي االكتفاء بالواجبات امللزمة للجنة
 .يوميةيعتادوا به االلتزام والتقيد بنمط رفيع يف أسلوب معامالم ال

 : ينوهذه الداللة عن طريق جماز، مبعىن أخربين )أرأيت(«
 منه مطلق الطلب عن طريق ااز ريدأُ، ستفهام الذي هو يف األصل طلب الفهماال :األول

 . بعد التقييدالق بعالقة اإلطاملرسل

                                                             

 . ٣٥٢ احلديث النبوي من الوجهة البالغية، ص)١(

 . ٧٢-٦٩:  الزمر)٢(

 . ٣٠٢ خصائص التراكيب، ص)٣(

 . ٣٠ الذي يدخل به اجلنة، وأن من متسك مبا أمر به دخل اجلنة، صميانباب بيان اإل،  صحيح مسلم كتاب اإلميان)٤(
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عن طريق ااز ، أريد منها ما يتسبب عنها من إخبار، فن الرؤية علمية أو بصرية: الثاين
خبار املدلول عليه بكلمة  طلب اإلىلفآل األمر إ، املرسل بعالقة السببية واملسبب

 .)١(»أخربين
 :للداللة على الطلباملضارع خربا  استعمال -ج

  اهللا رسول إىل رجل جاء(( :قال األنصاري أيوب أيب عن ،طلحة بن موسى عن
 تشرك ال  اهللا عبدت :قال ؟النار من ويباعدين اجلنة من يدِنيِني أعمله عمل على دلين :فقال

 : النيب فقال ،الرجل فأدبر :الق ،رمحك ذا وتصل لزكاةا وتؤيت ،الةالص وتقيم ،شيئا به
 .)٢())اجلنة دخل أَمسكَهن إن

رجل و  رسول اهللا صلى عليه وسلم هذا احلديث يصور لنا احلوار الذي دار بنييف
فالرجل شديد  ، والذي يترتب عليه مصريه يف اآلخرة،عن أمر مهم يف الدين  يسأله،عرايبأ

حيث جند املفردات ، وهذا يتضح يف بنية سؤاله،  األمر الذي سيدخله اجلنةاعلى هذاحلرص 
 فهو شديد الطمع يف ،فهذا يكشف عن شدة حرصه والتزامه ،)يباعدين، يدنيين، دلين( التالية

فكانت إجابة رسول  ،)أعمله، عمل( :وكذلك تكراره يف الصيغة، اجلنة واخلوف من النار
لكنه أتى ؛ )صلة الرحم( باإلضافة إىل شريعة،  من أركان اإلسالمئًابأن ذكر له شي  اهللا

 .كي ال يستثقلها السائل، بتلك األوامر على صيغة مضارع
فاألفعال «:  الدكتور كمال عز الدين يف تعليقه على حديث مشابه ملا ذكرتقال

ل من ألطف ولع، يف معىن األمر ) ـ تقيم ـ تؤيت ـ تصوم ـ حتجدتعب(: املضارعة اخلمسة
 ،اللطف يف سر العدول عن صيغة الطلب إىل صيغة اخلرب أن كمال ذوقه الشريف 

ولو دله بصيغة الطلب لكان  ،)أخربين( وحدة فطنته طابقت ذا الوجه اخلربي قول صاحبه
 .)٣(»ولكن شتان ما بني اجلوابني من الداللة على احلاسة البيانية املرهفة، جميبا عما سأل

                                                             

 . ٥١/ ١ فتح املنعم، )١(

 . ٣٠اإلميان الذي يدخل به اجلنة، وأن متسك مبا أمر به دخل اجلنة، ص صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان )٢(

 . ٣٥٩ احلديث النبوي من الوجهة البالغية، ص)٣(
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 :صور أخرى لخروج الكالم عن مقتضى الظاهر: ابعالمبحث الر

 :أسلوب الحكيم: الًأو
تلقي املخاطب : وهو )األسلوب احلكيم(  صور خروج الكالم عن مقتضى الظاهرمن

 .)٢()املغالطة( ومساه بعض البالغيني ،)١(يتطلب أو السائل بغري ما، بغري ما يترقب
 :تضمن التعريف قسمني هلذا األسلوب وقد
 على أنه األوىل تنبيها مرادهحبمل كالمه على خالف «  املخاطب بغري ما يترقبيتلق -أ

 .)٣(»بالقصد
 األوىل أنهتنبيها على ، غريهمنـزلة يل سؤاله تنـزب« تلقي السائل بغري ما يطلب -ب

 .)٤(»حباله أو املهم له
 وإن هذا األسلوب لرمبا صادف«: يف حديثه عن األسلوب احلكيم  السكاكيوقال

 .)٥(» وأبرزه يف معرض املسحور،سلبه حكم الوقور املقام فحرك من نشاط السامع ما
 :األسلوب احلكيم يف كتاب اإلميان صور

 يا رسول اهللا مىت((: قال ،يف حديث جربيل  …عن أيب هريرة،  أيب زرعةعن
 .)٦())…وسأحدثك عن أشراطها. ولُ عنها بأعلم من الساِئلؤما املس: قال؟ ساعةُال

حيث كان اجلواب خارجا عن ، يطلب  للسائل بغري ماتلق   جواب الرسوليف
مث حدثه  ،)٧(»أي أنا لست بأعلم منك يا جربيل يف يوم القيامة« ،موضوع السائل إىل غريه
 .عن أشراط تلك الساعة

                                                             

 . ١٩٩/ ١معجم املصطلحات البالغية، . ٢٣٧التبيان للطييب، ص. ٣٢٧ مفتاح العلوم، ص)١(

 . ٢٠١/ ١ معجم املصطلحات البالغية، )٢(

 . ٤٧٩/ ١ شروح التلخيص، )٣(

 . ٢٠٠/ ١ معجم املصطلحات البالغية، )٤(

 . ٣٢٧ مفتاح العلوم، ص)٥(

، وبيان ، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا صحيح مسلم كتاب اإلميان )٦(
 . ٢٩ القول يف حقِه، صوإغالظالدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، 

  .١٠٥/ ١ شرح الطييب، )٧(
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 جعل اهللا اإلسالم يف قليب ملا((: قال ،عن عمرو بن العاص، املهري ابن مشاسة عنو
 لك يا ما: فقال، فقبضت يدي،  يدهسطفب ،ابسط ميينك ألبايعك:  فقلتالنيب أتيت 
أما : قال. أن يغفر يل: الق ،؟ ماذاتشترط: قال. أردت أن أشترط: قلت: قال ،!؟عمرو

وأن احلج ، وأن اهلجرة دم ما كان قبلها، أن اإلسالم يهدم ما كان قبله! وعلمت يا عمر
 . )١())!؟يهدم ما كان قبله

أراد   فعند مبايعته لرسول اهللا،  قصة إسالم عمرو بن العاص كيذا احلديث حيه
فوجه له رسول اهللا،  أن يشترط  ااستفهامأن يغفر : فقال )؟تشترط ماذا( :ا تعجبي
بل استخدم أسلوب االستفهام ، سيغفر اهللا لك حتما  رسول اهللا هنا مل يقل، )يل

فعلته يف جاهليتك من  لدين اجلديد سيمحو كل مافهذا ا ،)؟…أما علمت( اإلنكاري
 .ٍصذنوب ومعا

فإن غرض عمرو من إبائه عن املبايعة ما كان إال «:  الطييب معلقًا على هذا احلديثقال
 بشأن تمال : كأنه قيل، حكم نفسه يف إسالمه وحديث اهلجرة واحلج زيادة يف جوابه

 .)٢(»كم اهلجرة واحلج كذلكفإن ح، وأنه يهدم ما كان قبله، اإلسالم وحده
نةَ قَالَعريرخرجنا مع النيب((:  أيب الغيث عن أَِبي ه  خيرب ففتح اهللا علينا فلم إىل 
 مث انطلقنا إىل الوادي ومع رسول اهللا عبد ، غنمنا املتاع والطعام والثياب، وال ورقاهبانغنم ذ

 فلما نزلنا الوادي قام عبد ،بيِب الضله وهبه له رجل من جذام يدعى ِرفَاعةَ بن زيد من بين
 ، هِنيئًا له الشهادة يا رسول اهللا: فقلنا، فرمي بسهم فكان فيه حتفه،رسول اهللا حيل رحله

 أخذها من ،ملَةَ لَتلْتِهب عليه نارا والذي نفس حممد بيده إن الشكال:  قال رسول اهللا
قَاِسمِنففزع :قال ،الغنائم يوم خيرب مل تصبها الْماكَيِشر فقال، الناس فجاء رجل بشراك أَو : 

 .)٣()) أو شراكان من نار، شراك من نار: فقال رسول اهللا،يا رسول اهللا أصبت يوم خيرب
: حيث قال معقبا على من قال  يف جوابه،  جاء األسلوب احلكيمدث هذا احليف

ال والذي نفس حممد بيده إن الشملة لتلتهب ك(:  فقال رسول اهللا ،)الشهادةُ لَه هِنيئًا(
                                                             

 . ٥٨ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب كون اإلسالم يهدم ما قبله، وكذا اهلجرة واحلج، ص)١(

 . ١٦٢/ ١ شرح الطييب، )٢(

 . ٥٦يدخل اجلنة إال املؤمنون، ص  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب حترمي الغلول، وأنه ال)٣(



 خروج الكالم عن مقتضى الظاھر: الفصل الخامس
١٦٣ 

قَاِسمللصحابة أن صاحبهم فالظاهر ،)عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيرب مل تصبها الْم 
إال إنكار ما كانوا   فما كان من رسول اهللا، ستشهد يف املعركة أمام أعينهما فقد ،شهيد

، مفيدا النفي املؤكد )كال( سلوب الزجر بأ-عليه الصالة والسالم-  ولقد أتى رده،يعتقدونه
 جواب خبالف فهذا ،)إن(  اإلنكاري مستخدما أداة القسم وحرف التوكيدخلرب باأعقبهمث 

والتنبيه على السبب الذي من أجله  وفيه بيان حال صاحب الشملة ،ما كان يترقب ويتوقع
 .)١(األوىل واألجدر مما هو  وفيه بيان ،حرم هذا الرجل من الشهادة

،  وأنا جالس فيهمرهطا  أنه أعطى رسول اهللا(( :عن أبيه سعد،  سعد عامر بنعنو
ما ، يا رسول اهللا: فقلت ،وهو أعجبهم إيل،  مل يعطهالمنهم رج  فترك رسول اهللا: قال

مث غلبين ما أعلم منه ، الفسكت قلي ،)مسلماأو (: قال، إين ألراه مؤمنا، واهللا؟ النلك عن ف
فسكت  )أو مسلما(: قال، فواهللا إين ألراه مؤمنا؟ ما لك عن فالن، ول اهللايا رس: فقلت

، فواهللا إين ألراه مؤمنا؟ ما لك عن فالن، يا رسول اهللا: قلتف، مث غلبين ما أعلم منه، القلي
خشية أن يكب يف النار على ، أو مسلما إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه(: قال

 .)٢())وجهه
حيث عدل رسول اهللا عن جواب سعد إىل بيان ما ، ه األسلوب احلكيم جاء فياحلديث

مث بني رسول اهللا السبب وراء ، )مؤمنا(  منبدال )مسلما(:  يقولأن  له يف عبارته،هو األوىل
 .)٣( عن الثناء باألمر الباطن دون الثناء باألمر الظاهروقفوأرشده إىل الت، ذلك

 هي :فقيل،  بإسكان الواو ال بفتحهاهو )سلما مأو: فقال(: قوله«:  ابن حجرقال
ويرد هذا رواية ، ا معا ألنه أحوطموأنه أمره أن يقوهل، هي للتشريك: وقال بعضهم، نويعللت

فوضح أا  ،) مؤمن بل مسلم:ال تقل(: يف هذا احلديث فقال ابن األعرايب يف معجمه
  اخلربةَه حالخيتربم على من مل أن إطالق املسل  بل املعىن،معناه اإلنكار وليس، لإلضراب

                                                             

 - أمحدمام دار اإل-ازغلول، جامعة أم القرىحممد بن عمر بن سامل ب. ، داألسلوب احلكيم يف احلديث النبوي )١(
 . ٢٥، ص١٤٢٩مصر، 

 صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب تألُّف قلب من خياف على إميانه لضعفه، والنهي عن القطع باإلميان من غري )٢(
 . ٦٦دليل قاطع، ص

 . ٢٧ األسلوب احلكيم يف احلديث النبوي، ص )٣(
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 .ألن اإلسالم معلوم حبكم الظاهر، الباطنة أوىل من إطالق املؤمن
فلما أعطى ، كان يوسع العطاء ملن أظهر اإلسالم تألفًا   القصة أن النيبوحمصل

 يف خاطبه سعد  سألوهجلميع وهو من املهاجرين مع أن االًالرهط وهم من املؤلفة وترك جعي
وهلذا راجع فيه أكثر من ،  أحق منهم ملا اختربه منه دومالًنه كان يرى أن جعي أل؛أمره
 إعالمه باحلكمة يف إعطاء أولئك الرهط وحرمان :أحدمها: إىل أمرين  فأرشده النيب، مرة

 ارتداده فيكون من يؤمنألنه لو ترك إعطاء املؤلف مل ، جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى
الثناء باألمر الباطن دون الثناء باألمر   إرشاده إىل التوقف عن:اثانيهم. أهل النار

  .)١(»…الظاهر

 :التعبير بالسبب عن المسبب توسعا: ثانيا
  يف احلوار الذي دار بني رسول اهللا،  عن أبيهطاب بن عمر بن اخلاهللا عبد حديث يف

مل تكن تراه فإنه  فإن ، كأنك تراهاهللا عبدأن ت: قال، فأخربين عن اإلحسان((: قال
 .)٢())يراك

 ألنه؛  جوامع كلمهمن وهذا «:  دليل الفاحلنيكتاب البكري الصديقي صاحب قال
مجع فيه مع وجازته بيان مراقبة العبد ربه يف إمتام اخلضوع واخلشوع وغريمها يف مجيع 

، هماواحلث عليهما مع بيان سببهما احلامل علي، واإلخالص له يف مجيع األعمال، األحوال
 وقد، والثاين من ال ينتهي إىل تلك احلالة لكن يغلب عليه أن احلق مطلع عليه ومشاهد له

 احلاالن مها مثرتا معرفة اهللا تعاىل هاتانمث … ) تكن تراه فإنه يراكفإن مل(: قولهب  بينه
ن فعبر ع، )تراه كأنك اإلحسان أن ختشى اهللا(: ومن مث عبر ا عن العمل يف خرب، وخشيته

 .)٣(»املسبب باسم السبب توسعا

                                                             

 . ١١٠-١٠٩/ ١، كتاب اإلميان،  فتح الباري)١(

 وبيان،  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا )٢(
 . ٢٨الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقه، ص

 . ١٩١/ ١ دليل الفاحلني، )٣(
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 :التعبير بلفظ المسبب عن السبب: ثالثًا
: قال  أنَّ رسول اهللا؛  بن عمرو بن العاصاهللا عبدعن ، رمحنال عبد حميد بن عن

 ،نعم :قال؟ وهل يشتم الرجل والديه! يا رسول اهللا: قالوا ، الرجل والديهشتم  الكبائرمن((
 .)١())أمه فيسب، ويسب أمه ،فيسب أباه، يسب أبا الرجل

بطريقة  لذا ساق اخلرب ؛عن أمر عظيم تنبيه صحابته  يف هذا احلديث أراد رسول اهللا
من : قال ،تلك اخلطيئة اليت قد يقع فيها البعض  جلذب أمساعهم إىل؛تثري التعجب والدهشة

، تم الرجل والديهش: مث قال ،)كبائر( :بل استخدم لفظة ، أو احملرمرممل يقل من اجل: الكبائر
وهلذا جاء رد ، ؟ذلك يف اتمع املسلم فهل يعقل أن حيدث، وهو فعل شنيع وغريب

يقول الدكتور حممد . )؟وهل يشتم الرجل والديه( :الصحابة باالستفهام وغرضه االستبعاد
 :)احلوار يف احلديث النبوي( يف كتابه
  وقد قصد الرسول، ة العجبا حديثه هي موطن استثار   اليت قدم النيباجلملة«

، وحيذرهم من أن يتسببوا يف سب آبائهم أو أمهام، إىل ذلك ليستدعي انتباه الصحابة
 ال ، بصورة غري مقصودةشتمهماولكنه ، فالرجل مل يشتم والديه بصورة مباشرة أو مقصودة

 إذن ،قصاصا أباه الشخص هذا فيسب ما شخص أبا يسب فقد إمنا ،املقصود غري عن تنقص

 عن يعدل املخاطب جيعل الشكل ذا  الرسول وتعبري ،شتمهما يف سببا كان غريمها فشتمه
 الوالدين فشتم .آلبائه سب اآلخرين سب أن علم ألنه ،اآلخرين آباء يسب وال ،خطيئته
 باملضارع التعبري  النيب وآثر ،اآلخرين آباء سب وهو السبب عن  النيب به وعرب ،مسبب
 إىل أدى مما ؛ا النطق وقت أعينهم أمام وقعت وكأا ،املخاطبني أذهان يف الصورة ضرليستح
 .)٢(»احلال يف واقعة القبيحة الصورة هذه لتصوره ،واستنكارهم فزعهم

 :التغليب: رابعا

 .)٣( به إطالق لفظ أحد املتصاحبني أو املتشاني على اآلخرويراد

                                                             

 . ٥٠-٤٩ ص ، باب بيان الكبائر وأكربها،صحيح مسلم كتاب اإلميان )١(

 . ١٢٣-١٢٢ احلوار يف احلديث النبوي، ص)٢(

 . ٣٠٥/ ٢، معجم املصطلحات البالغية. ٥١/ ٢ مواهب الفتاح، )٣(
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 ترجيح أحد املغلوبني على :وقيل،  حكم غريهوحقيقته إعطاء الشيء«:  الزركشيقال
 .)١(»أو إطالق لفظه عليهما إجراء للمختلفني جمرى املتفقني، اآلخر

فلهذا  ؛أو اختالط لتناسب بينهما، ون على الشيء ما لغريهبإم يغلِّ«:  ابن هشاموقال
 .)٢(﴾{ ~ � ¡ ¢﴿: ومنه، األبوين يف األب واألم: قالوا

مث إمنا مسي ، وإمنا اخلافق املغرب،  ومثله اخلافقان يف املشرق واملغربنا واملغربناواملشرق
ن يف أيب االعمر: قالواو … يف الشمس والقمرناروالقم، وإمنا هو خمفوق فيه، خافقًا جمازا

، ناث وتغليب الذكور على اإل،ومنه تغليب العقالء على غري العقالء، )٣(»وعمر بكر
، وتغليب اجلمع أو املثىن على الواحد، وعكسه، غائبوتغليب املخاطب على ال، وعكسه
 .)٤(وغريها

) ﴿: كقوله تعاىل، التغليب باب واسع جيري يف فنون كثرية«: قَزِويين القال

 : قوله تعاىل يف أدخل شعيب ،)٥(﴾( * + , - . / 0 1 2 3
:  قوله تعاىلومثله، الًيكن شعيب يف ملتهم أص إذ مل، تغليبحبكم ال )أو لتعودن يف ملتنا(
﴿A @ ?﴾)٦(،وكقوله تعاىل  :﴿È Ç Æ﴾)عدت األنثى من الذكور ،)٧ 

 .)٨(»حبكم التغليب
 إن بني الرجل((: يقول  مسعت رسول اهللا: مسعت جابرا يقول:  أيب سفيان قالعن

 . )٩()) الصالةالكفر ترك وبني الشركو
للمسلم بينه  مبثابة حاجزفهي ، الصالة وأمهيتها للفرد املسلممنـزلة   يبني يف هذا

                                                             

 . ٣٦٩/ ٣ الربهان يف علوم القرآن، )١(

 . ١١:  النساء)٢(

 . ٩٠٠، ص مغين اللبيب)٣(

 . ٣٨٠-٣٦٩/ ٣ والربهان يف علوم القرآن،. ٩٠١ومغين اللبيب، ص. ٢٤٢ مفتاح العلوم، ص)٤(

 . ٨٨:  األعراف)٥(

 . ٨٩ : األعراف)٦(

 . ١٢:  التحرمي)٧(

 . ٢٤٢ مفتاح العلوم، ص)٨(

 . ٤٨ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، ص)٩(
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١٦٧ 

 )الكفر والشرك( :مجع بني النظريين ولقد، والكفر باهللا وهو الشرك ،وبني أمر عظيم مهلك
 وقد ،ليربهن على عظم هذا الذنب وهو ترك الصالة؛ عن طريق عطف العام على اخلاص

 ،فالصالة واجبة على كل فرد عاقل بالغ مسلم، من باب التغليب )الرجل( كلمة ورد ذكر
 .واهللا تعاىل أعلم،  أم أنثىاذكرأكان سواء 
ال يبغض األنصار رجل ((: قال  أنَّ رسول اهللا، عن أيب هريرة،  سهيل عن أبيهعنو

 . )١())يؤمن باهللا واليوم اآلخر
وملكانة ، وهي حب األنصار بارزة إلميان املسلم عالمةعن   يف هذا احلديث خيربنا

،  من عالمات النفاقههموكر،  عالمات اإلمياننل حبهما مجع  األنصار عند رسول اهللا
 وبال شك، لألنصار   شدة حبه علىيربهن وهو ما؛ عدةوقد كرر ذلك يف أحاديث 

وذُكر هنا  ،لةنـزفمآثر األنصار ومواقفهم البطولية مع رسول اهللا جتعلهم يستحقون تلك امل
 بل هو ،فقط )الرجال( جبنسفحب األنصار ال خيتص ، من باب التغليب )الرجل( :لفظ

 .من باب التغليب )الرجل( ولكن أتى ذكر، واجب على كل فرد مسلم
ها في مسلم أتى اخلطاب يحاليت وردت يف كتاب اإلميان من صح  من األحكاموكثري

 .للذكر على الرغم من أنه عام للجنسني

 :إيثار لفظ على آخر: خامسا
تفي  والذي مييزها أن، ميز عن غريها أحيانالة على معىن قد تتالدال من حيث الكلمة«

 .)٢(» اجلملةيف من املتعة خبصائصها الداللية ومكاا اوأن تشيع جو، باملعىن املراد
كأمنا بني األلفاظ ومعانيها  …كالم قيل لتصري به املعاين إىل حقائقها«   النيبوكالم

 .)٣(»يف كل بالغته مقياس وميزان
وال ، القيامة يوم اهللا يكلمهم الثالثة ((:  عن النيب، ن أيب ذرع،  خرشة بن احلرعن

 قال أبو مرات ثالث  فقرأها رسول اهللا : قال، عذاب أليموهلم، وال يزكيهم، إليهمينظر 

                                                             

 . ٤٧، ص النفاقوبغضهم من عالماتاته،  من اإلميان وعالم السابق، باب الدليل على أن حب األنصار وعلي )١(

 . ١٢٦ احلوار يف احلديث النبوي، ص)٢(

 . ١٨-١٧/ ٣ وحي القلم، )٣(
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١٦٨ 

املُنِفق ِسلْعته باحللف  و،املَنانُ و،الْمسِبلُ: قال ؟من هم يا رسول اهللا ،خابوا وخِسروا: ذر
 .)١())الكاذب

بكثرة لدرجة أنه  تدل على تكرار ذلك منه، صيغة مبالغة على وزن فعال )املنان( فكلمة
واملبالغة قيد يف ، إليهالذي يذكر إحسانه ممتنا به على احملسن : أي )واملنان(«، وصف به

 وإال فاملن حرام وإن مل، ملا فيه من املبالغة املقتضي لكونه من الكبائر؛ الوعيد املذكور
 .)٢(»يتكرر

                                                             

 صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان غلظ إسبال اإلراز واملن بالعطية، وتنفيق السلعة باحللف، وبيان الثالثة )١(
 . ٥٤ب أليم، ص، وهلم عذاكيهمالذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يز

 . ٢٣٦/ ٣ دليل الفاحلني، )٢(
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 الفصل السادس
 بالغة التراكيب في ضوء نحو النص

 :ويشتمل على ما يلي
 :اجلانب النظري: أوال

 . النص يف التراث العريبمفهوم
 . حنو النصمعايري

 :من صحيح مسلم  تطبيقية لنحو النص من كتاب اإلميانمناذج: ثانيا
 .النموذج األول
 .النموذج الثاين

 .النموذج الثالث
 .وذج الرابعالنم
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 :الجانب النظري: أوال

 : النص في التراث العربيمفهوم
رفعه وكل : نص احلديث ينصه نصا: يقال، النص رفعك الشيء«:  يف لسان العربجاء

 ،هو الرفع واالنتصاب )النص( وجيعل الزخمشري املعىن احلقيقي يف .)١(» فقد نصظِهرما أُ
حيث يعلق ، والنص يف القاموس احمليط املنتهي واالكتمال .)٢(ازوما سوى هذا املعىن من ا

إذا بلغ النساء نص احلقاق أو ((: الفريوز آبادي على قول علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه
 .)٣(إذ بلغن الغاية اليت علقن فيها على احلقاق وهو اخلصام، ))احلقائق فالعصبة أوىل

يف اللغة  )النص( أما تعريف، ملعاجم العربية بالنسبة لتعريف النص عند القدماء واهذا
 .)٤(»الكالم األصلية اليت وردت من املؤلف صيغة« :و املعاصرة فهالعربية

 :مفهوم النص في الدرس اللساني
 أن ار يف االعتبيوضع أنجيب « :حبريي سعيد. د: يقول،  تعريفاته وتنوعتت تعددقدل

ويؤكد ،  منطقية من جهة التصور اللغويمسألة وجود تعريف جامع مانع للنص مسألة غري
لغوية خمتلفة حول حدود  الذين ينتمون إىل مدارس  االختالف بني علماء اللغةذلك

 . )٥(»املصطلحات اليت ترتكز عليها حبوثهم
سلسلة من « :يرى أنه سعد مصلوح الذي تورالدك للنص تعريف احملدثني تعريفات منو
 -وهو جمرد حاصل مجع للجمل، حيسن السكوت عليهافائدة  السامع منها يفيد كل اجلمل

                                                             

 . ٥٦٦/ ٨ لسان العرب، )١(

 . ٨٣٢ أساس البالغة، ص)٢(

 . ١٦١٦ القاموس احمليط، ص)٣(

 . ٩٢٦م، ص١٩٨٠تركيا، -ن، دار الدعوة، استانبوليبراهيم مصطفى وآخرإل املعجم الوسيط، )٤(

، ه١٤٣١  مصر،ار للنشر والتوزيع،ت، مؤسسة املخسعيد حبريي.  علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات، د)٥(
 . ١٣٠ص
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 . )١(» يف تشكيلهالداخلة -أو لنماذج اجلمل
ويعرفه الدكتور سعيد حبريي بأنه عبارة عن جمموعة من األفعال الكالمية اليت تتكون 

وهدف يتغري بتغري مضمون ، وقناة اتصال بينهما، ومتعلق له، من مرسل للفعل اللغوي
 . )٢( فيه التفاعلحققصال اجتماعي يتوموقف ات، الرسالة

 جراند التعاريف وأكثرها حتديدا ملفهوم النص هو تعريف ربورت أالن دي بيو وأمشل
 هتواصل يلزم لكونه نصا أن تتوافر ل حدث«: حيث يعرفانه بأنه، وولفانج أولرخ دريسالر

: وهي، هذه املعايريواحد من  ويزول عنه هذا الوصف إذا ختلف، سبعة معايري للنصية جمتمعة
 .)٣(»والتناص، واملقامية، واإلعالم، والقبول، والقصد، واحلبك، السبك

 : نحو النصمعايير
ويزول ،  حيكم عليه بالنصيةىت معايري جيب توفرها يف النص حبعة دي بو جراند ساقترح

 : من هذه املعايري وهيواحدعنه هذا الوصف إذا ختلف 
 .cohesion السبك
 .coherence احلبك
 .Intentionality القصد
 .Acceptability القبول
 .lnformativity اإلعالم
 .Situationality املقامية
 .)٤(Intertextuality التناص

                                                             

األستاذ عبد (:  حبث منشور يف كتاب تذكاري بعنوان،سعيد مصلوح. العربية من حنو اجلملة إىل حنو النص، د )١(
عبده بدوي، جامعة الكويت، كلية . ودالنجم، وديعة طه . د: ، إعداد)قًاا، وحمقالسالم هارون معلما، ومؤلفً

 . ٤٠٧م، ص١٩٩٠اب، اآلد

 . ١٣٣، سعيد حبريي، صعلم لغة النص املفاهيم واالجتاهات )٢(

م، ١٩٩٨متام حسان، عامل الكتب، مصر، . ، ترمجة دالنص واخلطاب واإلجراء لـربورت دي بو جراند )٣(
 . ١٠٥-١٠٣ص

 . ١٠٥-١٠٣ السابق، ص)٤(
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١٧٢ 

 :السبك: الًأو
.  خاصية االستمرارية يف ظاهر النصاخيتص معيار السبك بالوسائل اليت تتحقق 

واليت ، فظ ا أو نسمعها يف تعاقبها الزمينتلنواملقصود بظاهر النص العناصر اللغوية اليت 
وهذه العناصر أو املكونات ينتظم بعضها مع ، خنطها أو نراها متسلسلة على صفحة الورق

ولكنها ال تشكل نصا إال إذا حتقق هلا من وسائل السبك ما جيعل ، بعض تبعا للمباين النحوية
 .)١( حمتفظًا بكينونته واستمراريتهالنص

 :ك النحوي السبعناصر
 :اإلحالة -١

بل تعود إىل ، تطلق تسمية العناصر اإلحالية على قسم من األلفاظ ال متلك داللة مستقلة
. فشرط وجودها هو النص، عنصر أو عناصر أخرى مذكورة يف أجزاء أخرى من اخلطاب

وبني ما هو مذكور بعد ذلك ، وهي تقوم على مبدأ التماثل بني ما سبق ذكره يف مقام ما
 .)٢(وهي لذلك متيز اإلحالة على املدى البعيد؛  آخرقام ميف

                                                             

، ٢٧٧م، ص٢٠١٠، ٢ح، عامل الكتب، القاهرة، طسعد مصلو. دسانية،  واألسلوبيات اللالعربيةيف البالغة  )١(
٢٧١، ٢٧٠ . 

)٢(اد، املركز الثقايف العريب، بريوت نسيج النص حبث فيما يكون به امللفوظ نصالدار البيضاء، -ا، األزهر الزن
 . ١١٨م، ص١٩٩٣
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 : اإلحالة إىلوتنقسم
وفيها حييل عنصر يف النص إىل شيء خارج النص يدركه منتج النص  :إحالة خارجية) ١

 . )املقامية( وتسمى
 .)نصية( وتسمى  حيث يشري إىل عناصر داخل النص:وإحالة داخلية) ٢

 :وعنيوتنقسم اإلحالة النصية إىل ن
  . عليه العنصر احمليل إىل عنصر متقدٍميشري وفيها :إحالة قبلية) ١
 .  تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها يف النصوهي : بعديةوإحالة) ٢

 : إىلباعتبار املدى اإلحايل وتنقسم اإلحالة النصية
عدى تيومرجعها ال ، يةسواء كان نوع اإلحالة قبلية أو بعد،  إحالة ذا ت مدى قريب-١

 .يف صنع الترابط والتماسك يف النص وهذه اإلحالة قوية، الواحدةحدود اجلملة 
وهذه تكون فيها املسافة الفاصلة بني األداة اإلحالية ومرجعها ،  إحالة ذات مدى بعيد-٢

 .يف مجل متباعدة يف النص
 : السبك اإلحاليةوسائل
  .)إخل، هو، حنن، أنت، أناالكاف، التاء، (  بنوعيها املتصلة واملنفصلةالضمائر -١
 .)إخل، أولئك، هؤالء، هذا( شارة أمساء اإل-٢
 .)إخل، ما، اليت، الذي(  األمساء املوصولة-٣
 .)١()إخل، أكثر، أفضل( أفعال املقارنة -٤

                                                             

 زهراء ةي، مكتب حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، الدكتور أمحد عفيف.١٢٣-١١٨ انظر نسيج النص ص )١(
عزة شبل حممد، مكتبة . النظرية والتطبيق، د: علم لغة النص. ١٢٢-١١٧م، ص٢٠٠١القاهرة، ق، الشر

علم لغة النص واألسلوب، نادية رمضان النجار، مؤسسة . ١٢٤-١٢٣م، ص ٢٠٠٩، ٢اآلداب، القاهرة، ط
أعدت لنيل شهادة املاجستري، اإلحالة دراسة نظرية، مذكرة . ٣٣م، ص٢٠١٣حورس الدولية، اإلسكندرية، 

م، ٢٠٠٦-٢٠٠٥كلية اآلداب واللغات، السنة اجلامعية -شريفة بلحوت، جامعة اجلزائر: إعداد الطالبة
 . ١٢٩-١١٦ص
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 :الستبدالا -٢
، ويتكون من مستبدل ومستبدل منه ، عنصر يف النص بعنصر آخرويض هو تعاالستبدال

 .ثالثة أقسام وينقسم االستبدال إىل، بقًا للمستبدل منهواملستبدل يكون سا
 .أخرى، آخرين، آخر: مثل: استبدال امسي -١
 .يفعل-فعل: فعلي استبدال -٢
 مجلة أو ح عن شراملفردةتعوض هذه . أجل، نعم، ال، كذلك، أيضا: يلاستبدال قو -٣

 .)١(مجل كاملة
 :احلذف -٣

 .البحث عن احلذف حتدثت يف الفصل الثالث من هذا وقد
 :)العطف( الربط باألدوات -٤

 : النص إىل أربعة أقسامعلماء قسمه وقد
 .)أو، الواو( نيويكثر استعمال األدات،  يربط بني شيئني هلما املرتبة نفسهاحيث: إضايف -١
،  بينهما تعارض أو تناقض يف عامل النصولكن، حيث يربط بني شيئني بدلني: سيعك -٢

 .)…بل، لكن( مل لذلكوغالبا ما يستع
هذه الروابط تربط بني  حيثُ ِإن ،ويقصد به الربط املنطقي بني مجلتني أو أكثر: سبيب -٣

وأدوات ، الفاء يف جواب الشرط، الم التعليل(ـ ك،شيئني يعتمد أحدمها على اآلخر
 .)رفيةالشرط االمسية واحل

، بعد، مث، الفاء(: له األدواتوميث، يقصد به الربط على مستوى العالقة الزمنيةو: زمين -٤
 .)٢()منذ إخل، بينما، مىت، منذ، التايل، قبل

                                                             

حنو النص، . ٢٠-١٩م، ص١٩٩١ مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، بريوت، ، لسانيات النص)١(
 . ١٢٣-١٢٢أمحد عفيفي، ص

علم لغة . ١٠٧م، ص١٩٩٢إهلام أبو غزالة، وعلي خليل أمحد، دار الكاتب، . مدخل إىل علم لغة النص، د:  انظر)٢(
السبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة األنعام، . ٤٧-٤٦النص واألسلوب، ناديا رمضان، ص

كلية -لشمري، اجلامعة املستنصريةأمحد عليوي ا: أمحد حسني حيال، إشراف: ب ماجستري مقدمة من الطالةرسال
 . ٥٦-٥٥م، ص٢٠١١، -اآلداب قسم اللغة العربية
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 : املعجميلسبك اعناصر: ثانيا
 :التكرار-١

 .وقد حتدثت عن التكرار يف مبحث اإلطناب من الفصل الرابع
 :التضام-٢

وهو توارد زوج من :  والتضام،يعد التضام من وسائل التماسك النصي املعجمي
 .)١(ا الرتباطهما حبكم هذه العالقة أو تلكعل أو بالقوة نظرالكلمات بالف

 : التضامأنواع
. )بنت /ولد(: كان بني الكلمتني تضاد كاملأسواء ، جبميع درجاته، التضاد أو التباين -١

 .)أكره /أحب(: أو بينهما ختالف أو تناقض
 .االثنني، األحد، السبت: مثل: الدخول يف سلسلة مرتبة -٢
 .)النافذة /لنـزامل(: مثل: الكل باجلزءعالقة  -٣
 .)الباب /النافذة( مثل، عالقة اجلزء باجلزء -٤
 .)٢()طاولة /كرسي(: مثل،  االندراج يف قسم عام-٥
 :احلبك: ثانيا

ون من أهم معايري النصية اليت اشترطوها لوصف النص بالترابط والتماسكيعده النصي ،
املضمون  ويقصد به، )٤(والتقارن، )٣(مثل االلتحام، نصيةاملؤلفات ال ولقد تعددت مسمياته يف

 . )٥(والتتابع الداليل للمفاهيم والعالقات داخل النص
وعلى ، واإلمجال والتفصيل،  كالتعميم والتخصيص،على عدة معايري  احلبكويشتمل

                                                             

 . ٢٥ لسانيات النص، حممد خطايب، ص)١(

، مصرمجيل عبد ايد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، . البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، د:  انظر)٢(
 . ١٠٨-١٠٧م، ص١٩٩٨

 . ١٠٣واإلجراء، ص النص واخلطاب )٣(

 . ١٢٠ مدخل إىل علم لغة النص، إهلام أبو غزالة، ص)٤(

 . ٢٢٨.  ، صسانية واألسلوبيات اللالعربيةيف البالغة  )٥(
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 يتصل اوالسعي إىل التماسك فيم،  واملوضوعات واملواقف،تنظيم األحداث واألعمال
 .)١(ويتدعم االلتحام بتفاعل املعلومات اليت يعرضها النص، بة اإلنسانيةبالتجر

 :القصد: اثالثً
 قصد ا غةعلى موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور الل يتضمن القصد«

متابعة خطة   وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل،يتمتع بالسبك وااللتحام نصا أن تكون
 .)٢(»ينهامعينة للوصول إىل غاية بع

 :التناص: رابعا
، ومن أصول بلغارية، اليت حتمل اجلنسية الفرنسية، جوليا كريستفا  النقاد على أنَّأمجع

 .)٣(م١٩٦٦عام ) التناص( هي أول من وضع مصطلح
العالقات بني نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت يف حدود «  التناصويتضمن
 .)٤(»اطة سواء بوساطة أم بغري وس،جتربة سابقة
ي املشاة  مبحث التناص عن السرقات الشعرية يف أن األول يركز على بعدوميتاز

والتناص آلية لقراءة نص ،  يف حني يركز الثاين على بعد املشاة فقط،صواملخالفة يف الن
 .)٥(متداخل مع نص آخر

 :القبول: خامسا
 النص إزاء ستقبلوقف ميتضمن م« :والقبول ، املعيار يعتمد على دور املتلقيوهذا

 ينبغي هلا أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك ،كون صورة ما من صور اللغة

                                                             

 . ١٠٣ النص واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند، ص)١(

 . ١٠٣ السابق، ص)٢(

املناصرة، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عز الدين . ، د) تفاعليعنكبويتحنو منهج (علم التناص والتالص :  انظر)٣(
 . ٣٨، ص٢٠١٤-٢٠١٣، -األردن–عمان 

 . ١٠٤ النص واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند، ص)٤(

دار  رات نادي القصيم األديب ـاالعزيز زيد، إصد إبراهيم عبد.  أيب متام، دبائية–التناص يف الشعر العريب :  انظر)٥(
 . ٣١-٢٩م، ص٢٠١٥حممد تونس، 
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 .)١(»والتحام
 :اإلعالم: سادسا

ويتحقق ا ،  ما حيمله النص من معلومات م السامع أو القارئمية باإلعالويقصد
 حتظى به وقائع النص فموضوعها مدى التوقع الذي ،هدف التواصل بني منتج النص ومتلقيه

 .)٢(املعروض يف مقابل اهول
 :املقام: سابعا

على املناسبة أو املقام الذي يوضح  البالغيون منذ مئات السنني أطلقه  مصطلح:املقام
رعاية ( لدي بوجراند يطلق عليه )النص واخلطاب واإلجراء( ويف كتاب ،املقصود من النص

 .)٣(»عه استرجاميكنجتعل النص مرتبطا مبوقف سائد  وهي تتضمن العوامل اليت« ،)املوقف

                                                             

 . ١٠٤ النص واخلطاب واإلجراء، دي بوجراند، ص)١(

 . ١٠٥، صالسابق:  انظر)٢(

 . ١٠٤ السابق، ص)٣(
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 : تطبيقية لنحو النص من كتاب اإليماننماذج: ثانيا

 :النموذج األول
 ذات يوم إذ طلع علينا رجل بينما حنن عند رسول اهللا : ((قال عن عمر بن اخلطاب

 حىت ،ا أحد وال يعرفه من، ال يرى عليه أثر السفر، شديد سواد الشعر،شديد بياض الثياب
يا حممد :  وقال، ووضع كفيه على فخذيه، فأسند ركبتيه إىل ركبتيهجلس إىل النيب 

 اأن حممد و،اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا((: فقال رسول اهللا ، أخربين عن اإلسالم
وحتج البيت إن استطعت إليه ، وتصوم رمضان، وتؤيت الزكاة، ةوتقيم الصال، رسول اهللا

أن تؤمن : قال، فأخربين عن اإلميان: قال، فعجبنا له يسأله ويصدقه ،صدقت: قال ،السبي
، صدقت: قال ،وتؤمن بالقدر خريه وشره، واليوم اآلخر، وكتبه ورسله، ومالئكته، باهللا
: قال ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك،  كأنك تراهاهللا عبدأن ت: قال، فأخربين عن اإلحسان: قال

، فأخربين عن أماراا: قال ،ل عنها بأعلم من السائلوؤما املس: قال،  عن الساعةينفأخرب
مث  ،وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان، أن تلد األمة ربتها: قال

فإنه : قال، اهللا ورسوله أعلم: قلت؟ يا عمر أتدري من السائل:  مث قالاانطلق فلبث ملي
 .)١())نكميجربيل أتاكم يعلمكم د

 :الترابط النحوي: أوال
 :اإلحالة -١

واليت كان هلا دور يف متاسك النص احلديثي   احلديث على عدد من اإلحاالتيشتمل
 .وترابطه

، تشهد(: يف األفعال التالية )تاء املخاطب( املستتر املخاطب اإلحالة الداخلية يف وتتوفر
 ،)جربيل ( إحالة قبلية مرجعيتهاوهي  ،)تكن، تعبد، تؤمن، حتج، تصوم، تؤيت، تقيم

 قبلية إحالة وهي )إليه(: يف قوله )اهلاء(  الداخلية أيضا يف الضمري املتصلحالةاإل وتوجد
 وتتوفر اإلحالة ،ومجيع ما سبق من إحاالت هي ذات مدى قريب ،)البيت( مرجعيتها

                                                             

، وبيان  صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان، ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا )١(
 . ٢٨الدليل على التربي ممن ال يؤمن بالقدر، وإغالظ القول يف حقه، ص
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 ة قبلية مرجعيتهاوهي إحال ،)صدقت(:  قولهيف )اطب املختاء( يف الضمري املتصل يةالداخل
 . وهي إحالة ذات مدى بعيد ،) رسول اهللا(

: يف قوله ) الفاعلنينا( الضمري املتصل يف النص تتمثل يف وهناك إحالة خارجية
 رسولاحلوار الذين دار بني ال الصحابة الذين شهدوا( إحالة قبلية مرجعيتها وهي ،)فعجبنا(
(، ملتصلوكذلك الضمري ا ،وهي إحالة ذات مدى بعيد )وهي إحالة  )له(: يف قوله )اهلاء

  .)جربيل ( قبلية ذات مدى بعيد مرجعيته
وهي إحالة قبلية ذات مدى بعيد  )يصدقه، يسأله(: يف قوله )اهلاء( والضمري املتصل

وهي إحالة  )أخربين(: يف قوله )ياء املتكلم( والضمري املتصل ،)رسوله اهللا (  إىلامرجعيته
: قولهيف  )هاء الغيبة( والضمري املتصل ،)جربيل ( د مرجعيته إىلقبلية ذات مدى بعي

 ،)اهللا: لفظ اجلاللة( وهي إحالة قبلية ذات مدى قريب مرجعيتها، )رسله، كتبه، مالئكته(
وهي إحالة قبلية ذات مدى قريب  )شره، خريه(: يف قوله )هاء الغيبة( والضمري املتصل

 إحالة قبلية هيو )صدقت(: يف قوله )تاء املخاطب( والضمري املتصل ،)القدر( مرجعيتها
  .) رسول اهللا( ذات مدى بعيد مرجعيتها

وهي إحالة قلبية ذات مدى بعيد  )فأخربين(: يف قوله )ياء املتكلم( والضمري املتصل
وهي إحالة قبلية ذات  )تراه(: يف قوله )هاء الغيبة( والضمري املتصل ،)جربيل( مرجعيتها

وهي إحالة  )تكن( يف )أنت(  املستتروالضمري ،)-اهللا-لفظ اجلاللة( يتهامدى قريب مرجع
-تراه(: قولهيف  )هاء الغيبة( والضمري املتصل ،)جربيل ( قبلية ذات مدى بعيد مرجعيتها

ياء ( والضمري املتصل ،)اهللا-لفظ اجلاللة( إحالة قبلية ذات مدى قريب مرجعيتها )فإنه
 .)جربيل( وهي إحالة قبلية ذات مدى بعيد مرجعيتها )فأخربين(: يف قوله )تكلمامل

وهي إحالة قبلية ذات مدى قريب  )عنها(: يف قوله )هاء الغيبة(  املتصلوالضمري
وهي إحالة قبلية ذات  )ربتها(:  قولهيف )هاء الغيبة(  املتصلوالضمري ،)الساعة( مرجعيتها

 .)األمةُ( مدى قريب مرجعيتها
 وهي إحالة قبلية ذات مدى بعيد مرجعيتها )ترى(: يف قوله )أنت(  املستتروالضمري

وهي إحالة بعدية ذات مدى  )يل(: يف قوله ) املتكلماءي( والضمري املتصل ،)جربيل(
وهي إحالة بعدية  )فإنه(: يف قوله ) الغيبةاءه( والضمري املتصل ،)عمر( قريب مرجعيتها

 . ) جربيل( ذات مدى قريب مرجعيتها
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بل ؛ )القبلية(  على السابق أو اإلحالةحالةع أقل وجودا يف اللغة العربية من اإلوهذا النو
ن حممد الشاوش ينكر هذا النوع من اإلحالة اعتمادا على مقولة النحو العريب يف املبهم إ

ر على املبهم لفظًا ورتبة وحم؛ رواملفسم املفسواليت تشترط تقداال١( وتقدير( . 
: يف قوله )هاء الغيبة( الضمري املتصل يف التان قبليتان تتمثالنوتبقى يف النص إح

كاف ( والضمري املتصل. )-اهللا -لفظ اجلاللة( عيتهاوهي ذات مدى قريب مرج )ورسوله(
 مدى بعيد ذات قبلية خارجيةوهي إحالة  ) دينكم- يعلمكم-أتاكم(: قولهيف  )اخلطاب

 .وجربيل  ار بني رسول اهللالذي شهدوا احلوار الذي د الصحابة( مرجعيتها

 : يوضح اإلحاالت يف احلديث السابق )١( جدول

ـُ  اإلحايلالعنصر الكلمة  املدى اإلحايل  اإلحالةنوع  إليهحالامل
 قريب  داخليةقبلية   جربيل ملستترا الضمري تشهد
 ـ ـ ـ ـ تقيم
 ـ ـ ـ ـ تؤيت
 ـ ـ ـ ـ تصوم
 ـ ـ ـ ـ حتج
 بعيد ـ ـ ـ تؤمن

 ـ ـ ـ ـ دتعب
 ـ ـ ـ ـ تكن
 قريب  داخليةقبلية البيت  املتصلالضمري إليه

 بعيد  داخليةقبلية    اهللارسول ـ صدقت
 بعيد  خارجيةقبلية الصحابة ـ فعجبنا

 بعيد  داخليةقبلية   جربيل ـ له

                                                             

م، ٢٠٠١ أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، حممد الشاوش، املؤسسة العربية للتوزيع، تونس، : انظر)١(
١٢٨، ١٢٦/ ١ . 
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ـُ  اإلحايلالعنصر الكلمة  املدى اإلحايل  اإلحالةنوع  إليهحالامل
 بعيد  داخليةقبلية    اهللارسول ـ يسأله
 بعيد  داخليةقبلية    اهللارسول ـ يصدقه
 بعيد  داخليةقبلية   جربيل ـ أخربين
 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ ـ مالئكته
 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ ـ كتبه
 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ ـ رسله
 قريب  داخليةقبلية القدر ـ خريه
 قريب  داخليةقبلية القدر  املتصلالضمري شره
 بعيد  داخليةقبلية  - اهللارسول  املتصلالضمري تصدق

 بعيد  داخليةقبلية  )( جربيل  املتصلالضمري فأخربين
 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري تراه
 بعيد  داخليهقبلية   جربيل  املستترالضمري تكن
 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري فإنه

 بعيد  داخليةقبلية   جربيل  املتصلالضمري فأخربين
 قريب  داخليةقبلية الساعة  املتصلالضمري عنها
 قريب  داخليةقبلية األمةُ  املتصلالضمري ربتها
 بعيد  داخليةقبلية   جربيل  املستترالضمري ترى
 قريب  داخليةبعدية   عمر  املتصلالضمري يل
 قريب  داخليةبعدية   جربيل ل املتصالضمري فإنه

 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري رسوله
  الذين شهدواالصحابة  املتصلالضمري أتاكم

  الذي دار بنياحلوار
  اهللا وجربيل رسول

 بعيد  خارجيةقبلية

 بعيد  خارجيةقبلية ـ  املتصلالضمري يعلمكم
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ـُ  اإلحايلالعنصر الكلمة  املدى اإلحايل  اإلحالةنوع  إليهحالامل
 بعيد  خارجيةقبلية ـ  املتصلالضمري دينكم

 :احلذف -٢
 :عدة حدث فيها احلذف  هذا احلديث مواضعويف

مصدر مؤول : أن مع الفعل )أن تؤمن( ،)…، أن تؤمن باهللا(: قال. فأخربين عن اإلميان -
 .اإلميان يف حمل رفع خربا ملبتدأ حمذوف تقديره

مصدر مؤول  :أن مع الفعل )أن تعبد( ،)…اهللا عبدأن ت(: قال.  عن اإلحسانفأخربين -
 .اإلحسان يف حمل رفع خربا ملبتدأ حمذوف جوازا تقديره

وعالمة ، )مل(ـفعل الشرط مضارع ناقص جمزوم ب: تكن ،) يراكهفإن مل تكن تراه فإن( -
 .)١(اللتقاء الساكنني )تكُون( وقد حذف الواو من ،)تكون( وأصله، جزمه السكون

أو ، أمارات: يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف تقديرهمصدر مؤول : )أنْ تلد األمةُ ربتها( -
 .)٢(من أماراا: تقديره، يف حمل رفع مبتدأ وخربه حمذوف جوازا

 :الربط باألدوات -٣
 احلديث على عدد ال بأس به من أدوات الربط واليت أدت دورها يف متاسك يشتمل

،  ابه رسول اهللاعن اإلسالم أج  رسول اهللا  فعندما سأل جربيل، النص وترابطه
، للربط بني كل ركن )الواو( مستخدما حرف العطف، اخلمسة بأن سرد له أركان اإلسالم

 . منهاإذا اختل شرطٌإلسالم  يقوم االف،  يف األمهيةساويةفتلك األركان هي مت
   اهللاولعطف ردةُ فعل الصحابة بعدما مسعوا احلوار الذي دار بني رس: فعجبنا: قال

فتعجب الصحابة كان نتيجة مساعهم ، رتيب والتعقيبتاليت تفيد ال )الفاء( حبرف العطف
 .يف نفس اللحظة  ويصدقها جربيل يسأل حممدوكيف أنَّ، تلك احلوار

مستخدما أداة الربط الفاء اليت ،  السؤال الثاين إىل رسول اهللا   وجه جربيلمث

                                                             

 . ٣٦إعراب األربعني حديثًا النووية، ص:  انظر)١(

 . ٤٠ إعراب األربعني حديثًا النووية، ص)٢(
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ا للتعقيب والترتيبذكرتفمعروف أنْ اإلسالم،  أألن رأس وعموده « :ان اإلميلى ع مقدم
 هو افينبغي أن يبدأ مب؛ إال ليعلم الشريعة  وما جاء جربيل …وشعائر الدين به يظهر

أركان اإلميان الستة مستخدما حرف  بذكر  وقد أجاب رسول اهللا ،)١(»األهم فاألهم
 )الواو( وكذلك استخدم حرف العطف ،)وتؤمن بالقدر خريه وشره( ،)الواو( العطف

 استخدم حرف العطف ) يراكنهفإن مل تكن تراه فإ( ،)خريه وشره( للعطف بني املتضادين
 .للربط بني الشرط وجواب الشرط )الفاء(

أي ، ليدل على التراخي يف الزمن )مث( استخدم حرف العطف )مث قال يل …مث انطلق(
وهو استفهام  ،ل الرجذلكعن   سألين رسول اهللا،  الرجلذلكبعد مدة من مضي 

 .واهللا تعاىل أعلم،  وجلذب انتباه الصحابة إلخبارهم حبقيقة الرجل الذي قدم عليهم،للتشويق
 أجزاء النص  بعضالذي من شأنه ربط،  كله قائم على االستفهام احلواريواحلديث

 .بعٍضب
 :الترابط املعجمي: ثانيا
 :التكرار -١
 :ة بنفس الكلمالتكرار •

 .وهو ما أسهم يف ترابط النص احلديثي،  تكرار لبعض املفردات يف هذا احلديثنالحظ
 .حيث تكرر لفظه مرتني )اإلسالم(  تلك املفرداتومن

 .أربع مرات عند بداية كل سؤال )فأخربين(  كلمةوتكرار
 . واإلميانمعن اإلسال   رسول اهللابجوا بعد )صدقت( مة كلوتكرار
 .)وتؤمن بالقدر …تؤمن باهللا(: قولهيف  )تؤمن(  كلمةوتكرار

 :بالترادف التكرار •
 . بإعادة املعىن واختالف اللفظالتكرار
 .))العالة، وأن ترى احلفاة العراة((:  قوله  ذلك يف احلديث النبويومثال

                                                             

 . ٩٨/ ١ شرح الطييب، )١(
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أن من عالمات الساعة أن ترى  فاملقصود، يف مجلتها على الفقر دلت األوصاف فتلك
فجميع  ،)١( كثرت عيالهأي، من افتقر وأعال، ع عائلمج وهو: العالة، العراة احلفاة، الفقراء

 .أعلم واهللا تعاىل، تلك األلفاظ تشري إىل معىن واحد وهو الفقر
 : التضام-٢

يف  و)شديد سواد الشعر.  بياض الثيابشديد(: قولهالتضام يف هذا احلديث يف  يوجد
 . )وتؤمن بالقدر خريه وشره(:  قوله

 سواد بياض
 شره خريه

 :احلبك: االثًث
كان يفتقد  والشعر العريب القدمي،  باحلبك متاسك ووحدة املوضوع للنص الواحديقصد
 الشاعر بالوقوف على يبدؤها ؛األغراض  القصيدة الواحدة تتعدد فيهاإن إذْ، تلك امليزة

 . للقصيدة مث ينتقل للغرض الرئيس، مث الغزل،األطالل
 وفهو ذ ،  اهللالورسو   بني جربيلقائم على االستفهام احلواري  احلديثوهذا

 :ومن مظاهر احلبك الظاهرة يف هذا النص، ة داللية مترابطة األجزاءبني
 :السببية •

 .مها سببا لألخرىاحدإ بني مجلتني تكون صلحي  بالسببية الربط الذييقصد
، راهكأنه ي على اإلنسان أن يتق اهللا ويعبده ،)نه يراكإفإن مل تكن تراه ف(:  ففي قوله

: ذلكفجاءت اجلملة الشرطية التالية جوابا ل، لكننا ال نرى اهللا: وقد يطرح أحدهم تساؤال
، تراه  أنك ال منفسبب عبادتك له وخشيتك منه على الرغم ،)فإن مل تكن تراه فإنه يراك(

 .واهللا تعاىل أعلم،  مطلع عليك يف سرك وعالنيتكبأنه هو 
 أتاكم( :جاءت اجلملة الثانية ،)يعلمكم دينكمأتاكم  ، جربيلنهفإ(:   قولهويف

 . جربيل مفسرة يء )يعلمكم دينكم

                                                             

 .٤١ حديثًا النووية، ص إعراب األربعني :انظر )١(
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 :التفصيل / اإلمجالعالقة •
حيث جيب على الفرد ، هنا تفصيل للقدر )وتؤمن بالقدر خريه وشره(:   قولهيف

 . آملهم القدر أذلكسره أ سواء، املسلم أن يؤمن ويسلم بالقضاء والقدر
 :القصد: رابعا

ح به رسول اهللا صر  وجربيل   من هذا احلوار الذي دار بني رسول اهللالقصد
 وجذب االنتباه حلقيقة ،لتشويقوهو استفهام لغرض ا  سأل عمر حينما، يف اية احلديث

 .)أتاكم يعلمكم دينكم ،فإنه جربيل(: قولهابه بجمث أ،  السائلذلك
 :القبول: خامسا

توجيه وإفصاح   رسول اهللاويف أحاديث  ،لقي النص هذا العنصر على متيعتمد
بتلك التعاليم والتوجيهات واألخبار اليت  أن يؤمن وعلى املسلم، للمسلمني عن شؤون دينهم

وميتثلها يف حياته ومجيع ، بل جيب عليه العمل مبا جاء فيها،  يتلقاها من رسول اهللا
 .شؤونه
 :املقام: سادسا

وسؤال ،  وجميء جربيل ،ة النص باملوقف الذي قبلهأو عالق،  مناسبة النصوهي
ما هو إال تعليم لنا عن تلك ، عن أمور مهمة يرتكز عليه ديننا احلنيف،  رسول اهللا

 .األمور

 :النموذج الثاني
نطَاِء عِن عب ِزيدي ِثيا أَنَّ ،اللَّيةَ أَبريره هرباهللا لرسول قالوا ،ناسا أن(( ،أَخ : اي 

 ليلة القمر رؤية يف تضارون هل : اهللا رسول فقال ؟القيامة يوم اربن نرى هل ،اهللا ولرس
 يا ال :قالوا ؟سحاب دوا ليس الشمس يف تضارونَ هل :قال ،اهللا رسول يا ال :قالوا ؟البدر

 يعبد كان من :فيقول ،القيامة يوم الناس اهللا جيمع ،كذلك ترونه فإنكم :قال ،اهللا رسول
 ويتبع ،القمر قمرال عبدي كان من ويتبع ،الشمس سشمال عبدي كان من فيتبع ،فليتبعه شيئا
 تبارك اهللا فيأتيهم ،منافقوها فيها األمة هذه وتبقى ،الطواغيت طواغيتال عبدي كان من

 هذا ،منك باهللا نعوذ :قولونفي ،ربكم أنا :فيقول ،يعرفون اليت صورته غري صورة يف وتعاىل
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 ،يعرفون اليت صورته يف تعاىل اهللا فيأتيهم ،عرفناه ربنا جاء فإذا ،ربنا يأتينا حىت مكاننا
 فأكون ،جهنم ريظه بني الصراط ويضرب فيتبعونه ،ربنا أنت :فيقولون ،ربكم أنا :يقولف

 ،سلم سلم اللهم :يومئذ الرسل ودعوى الرسل الإ يومئذ يتكلم وال ،جييز من أول وأميت ،أنا
 :قال ،اهللا رسول يا نعم :قالوا ؟السعدان رأيتم هل ،السعدان شوك مثل كالليب جهنم ويف
 ،بأعماهلم الناس ختطف ،اهللا الإ عظمها قدر ما يعلم ال أنه غري ،السعدان شوك مثل فإا

 ،العباد بني القضاء من اهللا فرغ إذا حىت ،ينجى حىت اازى ومنهم ،بعمله بقي املؤمن فمنهم
 ال كان من ،النار من خيرجوا أن املالئكة أمر ،النار أهل من أراد من برمحته خيرج أن وأراد
 النار يف فيعرفوم ،اهللا الإ إله ال :يقول ممن يرمحه أن تعاىل اهللا أراد ممن ،شيئا باهللا يشرك

 تأكل أن النار على اهللا حرم السجود أثر الإ ،آدم ابن من النار تأكل السجود بأثر يعرفوم
 كما منه ونفينبت ،احلياة ماء عليهم فيصب امتحشوا وقد النار من فيخرجون ،السجود أثر

 مقبل رجل ويبقى ،العباد بني القضاء من تعاىل اهللا يفرغ مث ،السيل محيل يف بةاحل تنبت
 عن وجهي اصرف رب أي :فيقول ،اجلنة الدخو اجلنة أهل آخر وهو النار لىع بوجهه

 اهللا يقول مث ،يدعوه أن اهللا شاء ما اهللا فيدعو ،ذكاؤها ينوأحرق ،رحيها قشبين قد فإنه ،النار
 ،غريه أسألك ال :فيقول ؟غريه تسأل أن بك ذلك فعلت إن عسيت هل :وتعاىل تبارك

 على أقبل فإذا ،النار عن وجهه اهللا فيصرف ،اهللا شاء ما ومواثيق ،عهود من ربه ويعطي
 فيقول ،اجلنة باب إىل قدمين رب أي :يقول مث يسكت أن ،اهللا شاء ما سكت ،ورآها اجلنة
 ابن يا ويلك ،أعطيتك الذي غري تسألين ال ،ومواثيقك ،عهودك أعطيت قد أليس :له اهللا
 ،ذلك أعطيتك إن عسيت فهل :له يقول حىت اهللا ويدعو ،رب أي :فيقول ،أغدرك ما ،آدم
 إىل فيقدمه ،ثيقوموا ،عهود من اهللا شاء ما ربه فيعطي ،وعزتك ال :فيقول ؟غريه تسأل أن

 ،والسرور اخلري من فيها ما فرأى ،اجلنة له انفهقت ،اجلنة باب على امق فإذا ،اجلنة باب
 وتعاىل تبارك اهللا فيقول ؟اجلنة أدخلين رب أي :يقول مث ،يسكت أن اهللا شاء ما فيسكت

 ما ،آدم ابن يا ويلك ،أعطيت ما غري تسأل ال أن ،ومواثيقك ،عهودك أعطيت قد أليس :له
 اهللا يضحك حىت ،اهللا يدعو يزال فال ،خلقك أشقى أكون ال رب أي :فيقول ،أغدرك
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 ،متنه :له اهللا قال ،دخلها فإذا ،اجلنة ادخل :قال ،منه اهللا ضحك فإذا ،منه وتعاىل تبارك
 اهللا قال ،ايناألم به انقطعت إذا حىت ،وكذا كذا من ليذكره اهللا إن حىت ،ويتمىن ربه فيسأل
 .)١())معه ومثله لك كذل :تعاىل

 :الترابط النحوي: الًأو
 :اإلحالة -١

اإلحاالت اليت أدت دورها يف متاسك النص   من كبٍريلى عدٍد هذا احلديث عاشتمل
 وهي إحالة قبلية )تضارون(: يف قوله )تاء املخاطب( تصلالضمري امل: ومنها ما يلي، وترابطه

والضمري  ، ين سألوا رسول اهللالذ األشخاص( مرجعيتها، داخلية ذات مدى قريب
، وهي إحالة قبلية داخلية ذات مدى بعيد )فإنكم(: يف قوله )كاف اخلطاب( املتصل

 . ) األناس الذي سألوا رسول اهللا( مرجعيتها
 وهي إحالة قبلية داخلية ذات مدى بعيد )ترونه(: يف قوله )هاء الغيبة( والضمري املتصل

إحالة  )فليتبعه(: يف قوله )هاء الغيبة( والضمري املتصل. ) ربنا:هلفظ اجلاللة يف قول( مرجعيتها
 )هذه األمة(: يف قوله )هذه( إلشارةواسم ا. )شيئًا( مرجعيتها، قبلية داخلية ذات مدى قريب

 .)األمة( مرجعيتها،  مدى قريبذات، وهي إحالة بعدية داخلية
ذات مدى  لة قبلية داخليةوهي إحا )صورته(: يف قوله ) الغيبةهاء(  املتصلوالضمري

وهي ، )فيتبعونه(: يف قوله )هاء الغيبة( والضمري املتصل. )اهللا( مرجعيتها لفظ اجلاللة، قريب
والضمري . ،)ربكم(: قولهلفظ اجلاللة يف ، مرجعيتها، إحالة قبلية داخلية ذات مدى قريب

 مرجعيتها، ى قريب ذات مدداخليةإحالة قبلية ، )فإا(: يف قوله )هاء الغيبة( املتصل
وهي إحالة قبلية داخلية ذات مدى  )بأعماهلم(: يف قوله )هم( والضمري املتصل. )الكالليب(

 . )الناس( مرجعيتها، قريب
وهي إحالة قبلية داخلية ذات مدى ، )بعمله(: ولهيف ق )هاء الغيبة( والضمري املتصل

إحالة قبلية  وهي )برمحته(:  قولهيف )هاء الغيبة( والضمري املتصل. )املؤمن( مرجعيتها، قريب
يف  ) الغيبةهاء( والضمري املتصل. )اهللا( مرجعيتها لفظ اجلاللة، داخلية ذات مدى قريب

                                                             

 . ٧٨ صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، ص)١(
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والضمري . )رجل( مرجعيتها، وهي إحالة قبيلة داخلية ذات مدى قريب )بوجهه(: قوله
 مرجعيتها، دى قريبحالة قبلية داخلية ذات مإوهي ، )رحيها(: يف قوله )هاء الغيبة( املتصل

 .)النار(
 إحالة قبلية داخلية ذات مدى قريب، )ورآها(: يف قوله )هاء الغيبة(  املتصلوالضمري

إحالة قبلية داخلية ، )خلقك(: يف قوله )كاف اخلطاب( والضمري املتصل. )اجلنة( مرجعيتها
 .)لفظ اجلاللة رب( مرجعيتها، ذات مدى قريب

 : قةإلحاالت السابا يوضح )٢( جدول

  اإلحايلاملدى  اإلحالةنوع يه إلاحملال  اإلحايلالعنصر الكلمة
  الذيناألشخاص  املتصلالضمري تضارون

  رسول اهللاسألوا
  

 قريب  داخليةقبلية

  الذيناألشخاص  املتصلالضمري فإنكم
  رسول اهللاسألوا
  

 بعيد  داخليةقبلية

 اجلاللة يف لفظ  املتصلالضمري ترونه
 . )اربن(: قوله

 بعيد  داخليةقبلية

 قريب  داخليةقبيلة شيئًا  املتصلالضمري فليتبعه
 قريب  داخليةبعدية األمة  اإلشارةاسم هذه

 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري صورته
 قريب  داخليةقبلية الكالليب  املتصلالضمري فإا

 قريب خلية داقبلية الناس  املتصلالضمري عماهلمأب
 قريب  داخليةقبلية املؤمن  املتصلالضمري بعمله
 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري برمحته
 قريب  داخليةقبلية رجل  املتصلالضمري بوجهه
 قريب  داخليةقبلية النار  املتصلالضمري ريحها
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  اإلحايلاملدى  اإلحالةنوع يه إلاحملال  اإلحايلالعنصر الكلمة
 قريب  داخليةقبيلة اجلنة  املتصلالضمري ورآها
 قريب  داخليةقبلية  )رب(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري خلقك

 :االستبدال -٢
 :ن من االستبدالا يف هذا احلديث نوعيوجد

. )ا قام على باب اجلنة انفَهقَت له اجلنةفإذَ(:  يتمثل يف قوله: استبدال فعلي -١
ف قو  أو،ب من باب اجلنةقر(: قولهك ليحل حمل فعل آخر )قام( استخدم الفعل

 .)به
يف  )كذلك( فقد نابت. )فإنكم ترونه كذَِلك :) يتمثل يف قوله: استبدال قويل -٢

وكما ترون الشمس وليس دوا ، كما ترون القمر يف ليلة بدر واضٍح(: قوله
 .) يوم القيامةكذلك ترون اهللا ، سحاب يف يوم صحو

 :احلذف -٣
الشمس ليس دوا  هل تضارون يف(  يف قوله )رؤية( املضاف حذف املصدر -١

 .)رؤية الشمس( والتقدير. )حجاب
!. نعم يا رسول اهللا: قالوا. )؟هل رأيتم السعدان(:  يف قوله )رأيناها( حذف الفعل -٢

 .)نعم رأيناها( يروالتقد
 .) غريهئًا شيسالكال أ( والتقدير. )أسألك غريه ال(:   املفعول به يف قولهحذف -٣

 :ربط أدوات ال-٤
 ملف، سبحان وتعاىل يوم القيامة- واستفسروا عن رؤية اهللا   أناس لرسول اهللاقدم

أدت غرضها من ، بعدة استفهامات  وإمنا أعقب سؤاهلم له،مباشرة  جيبهم رسول اهللا
فمثل أم يرون الشمس يف مساء صحو من ، قوهلمرسوخه يف ع وتقرير املعىن وقوة متكينه

 . يوم القيامة  هم يرون اهللا ذلكك، يف ليلة البدرويرون القمر ، الغيوم
 دامؤكَّ وقد أتى اجلواب، بأم يرونه   اإليضاح أجاب رسول اهللاذلكمث بعد 

ونالحظ يف هذا احلديث أن حرف ، )الفاء( معطوفًا على ما قبله حبرف العطف، )إن(ـب
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لوب املستخدم هنا هو قريب واألس،  بني اجلُمللعطفهو الغالب استخداما ل )اءالف( العطف
اجلمل تربطها عالقة النتيجة فأغلب، حيث الترابط السبيب، ألسلوب القصصيامن ا جد 

 . بينهما )الفاء( ولذا استخدم حرف العطف؛ والسببية
انتشار حروف اجلر يف  ذلكك ،)نم، ما، إذا( مثل وأيضا تنتشر أدوات الشرط وحروفه

.  أدت دورها يف متاسك النص وترابطهوقد ،)إىل، عن ،يف، من، على، حىت( هذا النص
ولكنهما بينهما تعارض أو ، شيئني بديلني  الترابط العكسي ويكون بأدوات تربط بنيوهناك

 يعلَم لَا أَنه غَير ،السعداِن شوِك ِمثْلُ فَِإنها( : يف قوله ذلكويتمثل  تناقض يف عامل النص
ولكن بينهما تعارض ؛ لسعدانشوك ا  الكالليب مثلفتلك، )اللَّه الَِّإ اِعظَِمه قَدر ما

وهناك الترابط الزمين يف هذا . تلك الكالليب ال يعلم عظمها سوى اهللا كونل؛ واختالف
ولقد وردت يف هذا النص يف عدة مواضع دالة على  )مث( واملتمثل يف حرف العطف، النص

 . التراخي يف الزمن
، وهو خروج من أراد اهللا برمحته من النار،  من مشاهد يوم القيامةادمشه  يصف مث

 وكيف ينبتون بعدما يلقون يف ماء احلياة كما تنبت ، حالتهم بعد خروجهم من النارووصف
 .  الكاف للربط بينهماهالتشبي وقد استخدام أداة، السيل يلمحاحلبة يف 
تلك ، ر من أخرج من الناروبني آِخ  اهللا  يدور بنيلذيباحلوار ا  خيتتم احلديثمث

 .واهللا تعاىل أعلم، املشاهد واحلوارات كان هلا دور ترابط النص وتسلسله
 : املعجميالترابط: ثانيا
 :التكرار -١
 : بنفس الكلمةالتكرار •

 .مرتني )تضارون( تكررت لفظة -
 .ثالث مرات )القمر( تكررت لفظة -
 .ثالث مرات )الشمس( تكررت لفظة -
 .ثالث مرات )رسول اهللا( تكررت لفظة -
 .مرتني )الناس( تكررت لفظة -
 .مرتني )القيامة( تكررت لفظة -
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 .مرتني )الطواغيت( تكررت لفظة -
 .مرتني )جهنم( تكررت لفظة -
 .مرتني )الرسل( تكررت لفظة-
 .مرتني )سلم(  لفظةكررتت -
 .ثالث مرات )السعدان( تكررت لفظة -
 .مرتني )بادالع( تكررت لفظة -
 .تسع مرات )النار( تكررت لفظة -
 .مثان مرات )اجلنة( تكررت لفظة -
 .أربع مرات ) ومواثيق،عهود( اتكررت لفظت -
 .ثالثة مرات )آدم( تكررت لفظة -

وهو استخدام املكونات ؛ )التكرار اجلزئي(  حتت هذا القسم ما يطُلق عليهويندرج
، حكام، حكم، حيكم(: مثل، قلها لفئة أخرىمع ن )اجلذر الصريف( األساسية للكلمة

 .)١()حكومة
، يضحك(، )يسكت، سكت(، )عمله، بأعماهلم(:  ذلك يف هذا النص قولهومثال

 .)ضحك
 :ترادفالتكرار بال •

 وبني، )نار، جهنم( وبني، ) ومواثيق،عهود( بني لفظيت  الترادف يف هذا احلديثيوجد
 .) وسرور،خري(
 :التكرار باالسم العام •

 : ذلك التكرار باالسم الدال على اجلنس البشريمثل
والذي ذُكر كذلك يف النص  )ابن آدم( مجيعها يشملها )رجل، املؤمن، العباد، الناس(

 .عدة مرات

                                                             

 . ٥٨م، ص٢٠١٤، عبد اهللا غليس، مكتبة أهل األثر، الكويت، )دراسة يف شعر ابن زيدون(  حنو النص)١(
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 :التضام -٢
 :  والتباينالتضاد )أ(

 نار جنة
 :االندراج يف قسم عام )ب(

 .مجيعها تندرج حتت الطبيعة )سحاب، مشس، بدر، ليلة، القمر(
 :احلبك: لثًاثا

تراكيب  فهناك متاسك داليل قوي بني، ا وواضحا هذا احلديث يظهر هذا العنصر جلييف
 .النص

فبداية النص هو السؤال عن  ، عن إمكانية رؤية اهللا   سألوا رسول اهللافالصحابة
شرع يسرد ،  سؤال الصحابةنع  وبعد إجابة رسول اهللا، مشهد من مشاهد يوم القيامة

 . من مشاهد يوم القيامةارصو
 : مظاهر احلبك يف هذا النصومن

 :التعميم
 خصص بعد ذلك يف مث ،)من كان يعبد شيئًا فليتبعه: فيقول(:   ذلك يف قولهويتمثل

ويتبع ، القمر: قمرال عبدويتبع من كان ي. الشمس: شمسال عبدفيتبع من كان ي(:  قوله
 .)الطواغيت: طواغيتال عبدمن كان ي

 :فسريالت
تأكل (:  ويتمثل ذلك يف قوله،  أن تكون اجلملة مفسرة للجملة السابقة هلاوهي

 .)حرم اهللا على النار أن تأكل أثر السجود. النار من ابن آدم إال أثر السجود
، ووضحت سبب عدم أكل النار ألثر السجود،  مفسرة لألوىلانية اجلملة الثجاءت

 .وهو أن اهللا قد حرم عليها ذلك
 :القصد: ابعار

 .من هذا احلديث تصوير جزء من مشاهد يوم القيامة   رسول اهللاقصد
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 :القبول: خامسا
وملا كان ذلك من األمور ؛ عن رؤية اهللا يوم القيامة   الصحابة رسول اهللاسأل
فضرب أمثلة ، كي يتمكن من أنفسهم إىل توكيد للخرب:  احتاج رسول اهللا، األخروية

 .والقمر يف مرحلة البدر، كرؤية الشمس، صوهلا يف الدنياألشياء مؤكدا ح

 :النموذج الثالث
:  آدم فيقوليا:   اهللايقول((: رسول اهللا : قال:  سعيد قالأيب  أيب صاحل عنعن

: قال؟ روما بعث النا: قال؟ أخرج بعث النار: يقول:  قال،يديك  يفاخلري وسعديك وبيكلَ
 كل ذات وتضع،  الصغرييشيب نيفذاك ح:  قال،سعة وتسعنيمائة وت كل ألف تسعمن

. فاشتد عليهم، لكن عذاب اهللا شديد و،ارى وما هم بسكسكارى وترى الناس، محل محلها
 من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم فإن. أبشروا: فقال؟  رسول اهللا أينا ذلك الرجليا: قالوا
 فحمدنا اهللا اجلنة تكونوا ثلث أهلوالذي نفسي بيده إين ألطمع أن : قال مث: قال ،رجل

 يف مثلكم إن.  إين ألطمع أن تكونوا شطر أهل اجلنةبيده  نفسيوالذي:  قالمث. وكربنا
 .)١()) احلمارراع يف ذكالرقمة أو. األسود األمم كمثل الشعرة البيضاء يف جلد الثور

 :السبك: أوال
 :عناصر السبك النحوي -١
 :اإلحالة •

، سعديك، لبيك( :هيف قول )كاف اخلطاب( ذا النص بالضمري املتصل اإلحالة يف هتتمثل
واسم . )لفظ اجلاللة اهللا( جعيتهاوهي إحالة قبلية داخلية ذات مدى قريب مر ،)يديك

والضمري . )الرجل(  بعدية داخلية ذات مدى قريب مرجعيتهاةوهي إحال )ذلك( شارةاإل
الصحابة الذين (  قبلية خارجية مرجعيتهاإحالة )أبشروا(: قولهيف  )واو اجلماعة( املتصل

 . ) كانوا يف حضرة رسول اهللا

                                                             

ائة وتسعة أخرج بعث النار من كل ألف تسعم: يقول اهللا آلدم: ( صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب قوله)١(
 . ٩٣، ص)وتسعني
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إحالة قبلية خارجية ذات  )،كربنا، محدنا(: قولهيف  )نون الفاعلني(  املتصلوالضمري
 والضمري املتصل. ) الصحابة الذين كانوا يف حضرة رسول اهللا( مدى بعيد مرجعيتها

ياء ( والضمري املتصل. )اهللا ( خارجية مرجعيتهاإحالة  )بيده(: قولهيف  )هاء الغيبة(
 .) رسول اهللا(  قبلية داخلية مرجعيتهاإحالة )إني(: قولهيف  )املتكلم

 : إلحاالت السابقةا يوضح )٣( جدول

  اإلحايلاملدى اإلحالة نوع إليه احملال  اإلحايلالعنصر الكلمة
 قريب خلية داقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري لبيك

 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري سعديك
 قريب  داخليةقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري يديك
 قريب  داخليةبعدية الرجل  اإلشارةاسم ذلك

 الذين الصحابة  املتصلالضمري أبشروا
كانوا يف حضرة 

   رسول اهللا

 بعيد خارجية قبلية

 الذين الصحابة  املتصلالضمري محدنا
كانوا يف حضرة 

   رسول اهللا

 بعيد خارجية قبلية

 الذين الصحابة  املتصلالضمري كربنا
كانوا يف حضرة 

   رسول اهللا

 بعيد خارجية قبلية

 بعيد يةج خارقبلية  )اهللا(  اجلاللةلفظ  املتصلالضمري بيده
 بعيد ةداخلي قبلية    اهللارسول  املتصلالضمري إني

 :احلذف •
 .ألبي لك: قديرهعامله حمذوف ت )لبيك(: قوله الفعل يف حذف
 .من كل ألف نفس: والتقدير )من كل ألف(: قوله التمييز يف حذف
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تسعمائة وتسعة وتسعون : والتقدير )تسعمائة وتسعة وتسعون(: قوله التمييز يف حذف
 .)نفسا

 .وكربنا اهللا :والتقدير )وكربنا(: قوله املفعول به يف حذف
 . اهلولُ حنيفذاك: التقدير )فذاك حني(: قوله البدل يف حذف

 : باألدواتالربط •
 استخدم حرف العطف ،)أو، مث، الواو، الفاء(  الوصلدوات من أ يف هذا أربعمخِدستا

ـُنادي هنا هو اهللا،  للنداءلسرعة استجابة آدم ؛ آلدم  بعد نداء اهللا )الفاء( . فامل
 كل ذات وتضع،  الصغرييشيب  حنيفذاك(: يف قوله أهوال يوم القيامة حتدث عنوحينما 

استخدم ، ) ولكن عذاب اهللا شديدارى وما هم بسكسكارى وترى الناس، محل محلها
 .لداللة أن تلك األحداث املذهلة حتدث يف وقت واحد متزامنة؛ )الواو( حرف العطف
 حيث أصاب الصحابة اهلم، )الفاء( فاستخدم حرف العط، )شتد عليهماف(: ويف قوله

وخشيتهم من أن يكونوا ذلك الرجل ، من أهوال يوم القيامة وهما مسعنتيجة ؛ واخلوف
 . الباقي من بعث النار

وأقسم هلم بذلك يف ، بأم سيكونون األغلبية، وطمأم  وحينما بشرهم رسول اهللا
وي حرف اإذ استخدم الر، دةتلك البشارات على فترات زمنية متباع جاءت، ثالث مجل

 .يف نفوسهم  الطمأنينةوذلك لبثّ؛ داللة على التراخي الزمين بني البشاراتلل ؛)مث( العطف
إذ من عادة العرب أم ، )ربع إىل ثلث إىل شطر( كذلك استخدم أسلوب الترقي منو

ه حىت جيعل السامع متلهفًا إىل هذ؛  متعددة األطراف مرة واحدةىال يسوقون البشر
 والتعلق باألمر ،هنا جاء لغرض بعث اللهفة واالنتظار يف النفوس )مث( لفاستعما؛ البشرى

إمنا كان يقصد بث الفرحة يف قلوم والطمأنينة تأيت ؛ وأيضا عندما حدث الترقي، املبشر به
 .بعد ذلك

وجيوز أن حيل كل ، هلما املرتبة نفسهاللربط بني شيئني  )أو(  حرف العطفواستخدم
 ِفي الْأُمِم كَمثَِل مثَلَكُم ِإنَّ(: وذلك يف قوله. هنفسالغرض ومجيعها تؤدي ،  لآلخرالهما حممن

فالغرض هنا شدة . ) ِفي ِذراِع الِْحماِركالرقْمِة أَو. الْأَسوِد الشعرِة الْبيضاِء ِفي ِجلِْد الثَّوِر
 .وضوح الشيء ومتييزه
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 :الترابط املعجمي -٢
 :التكرار •

 :بنفس الكلمةوهو التكرار 
 .مرتني )بعث النار( تكررت لفظة -
 .مرتني )سكارى( تكررت لفظة -
 .ثالث مرات )إني ألطمع أن تكونوا! والذي نفسي بيده( تكررت صيغة القسم -

 :التضام •
 : التضاد أو التباين )أ(

 نار جنة
 أسود أبيض

 :الدخول يف سلسلة مرتبة )ب(
 .) وتسعة وتسعنيعمائةتس ،ألف(

 :االندراج يف قسم عام )ج(
 .)اجلسد( حتت مجيعها تندرج )ذراع، جلد، شعرة(
 .)الكم( مجيعها تندرج يف )شطر، ثلث، ربع(
 .)احليوانات( فئة مجيعها تندرج )احلمار، الثور(

 :التناص: نياثا
 وترى الناس، ِت حمٍل حملَها كُلُّ ذَاوتضع،  الصِغرييِشيب  ِحنيفَذَاك :) قوله يف

! " ﴿: تناص مع قوله تعاىل ،) ولَِكن عذَاب اللَِّه شِديدارى وما هم ِبسكْسكْارى

 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

B A @﴾)١(. 
                                                             

 .٢ـ١: احلج )١(
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 :النموذج الرابع
 أن أُِمرت :))قال رسول اهللا : قال: رضي اهللا عنهماعن أبيه   بن عمراهللا عبد عن

ويؤتوا ، ويقيموا الصالةَ،  رسولُ اهللا حممدأنَّو، أقاِتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا
 .)١())هللاوِحسابهم على ا،  اإلسالمإال حبق، فإذا فَعلوا ذِلك عصموا مين ِدمائهم، الزكاةَ

 :السبك
 : النحويالترابط

 :اإلحالة -١
 رسول اهللا( مرجعيتها، داخلية إحالة قبلية )أمرت(: قولهيف  )تاء الفعل(  املتصلالضمري
( .الضمري املتصل )إحالة قبلية داخلية ذات  )يؤمنوا، يشهدوا(: قولهيف  )واو اجلماعة

ة  قبليحالةإ )حبقها(: قولهيف  )هاء الغيبة( والضمري املتصل. )الناس( مرجعيتها، مدى قريب
 .)دماءهم وأمواهلم( مرجعيتها، داخلية ذات مدى قريب

 : إلحاالت السابقةا يوضح )٤ (جدول
  اإلحايلاملدى  اإلحالةنوع  إليهاحملُال  اإلحايلالعنصر الكلمة
 قريب  قبليةداخلية    اهللارسول  املتصلالضمري أمرت
 قريب  قبليةداخلية الناس  املتصلالضمري يشهدوا
 قريب  قبليةداخلية الناس  املتصلالضمري يؤمنوا
 قريب  داخليةقبلية  وأمواهلمدماءهم  املتصلالضمري حبقها

 : االستبدال-٢
منوا يب ومبا آ و،شهدوا أن ال إله إال اهللا( أي )فعلوا(:  االستبدال الفعلي يف قولهيوجد

                                                             

 ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا، ويقيموا الصالة، : صحيح مسلم كتاب اإلميان، باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا)١(
وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت ،  جاء به النيب ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا جبميع ما

اهللا تعاىل، وقتال من منع الزكاة أو غريها من حقوق اإلسالم، واهتمام اإلمام بشعائر اإلسالم، سريرته إىل 
 . ٣٤ص



 بالغة التراكیب في ضوء نحو النص: الفصل السادس
١٩٨ 

 .)جئت
 :احلذف -٣

إال   آمر لرسول اهللاألنه ال «؛ ووضوحهلتعينه ، )أُمرت(: قوله الفاعل يف حذف
 .)١(»اهللا

 .)٢(كثري )أن( وحذف اجلار من، )أن أقاتل(: قوله حرف اجلر يف حذف
 :الربط باألدوات -٤

؛  النصيلتماسكوقد حققت ا، واليت تفيد انتهاء الغاية )حىت(  أداة العطفاستخدمت
إليها ولو ذلك أن سياق احلديث جيعل شهادة أن ال إله إال اهللا غاية البد من الوصول 

ولقد مت ، مقدمة والشهادة غاية فالقتال،  ما دام الناس ال يقرون يف حقيقتها خمتارين،بالقتال
ا بني مجلتني لتفيد متاسكًا نصي، اليت توضح انتهاء الغاية )حىت(ـب الربط بني املقدمة والغاية

 الغاية ولتجعل قتال هؤالء الناس ينتهي حني يصلون إىل، إحدامها تؤدي إىل األخرى
 .املذكورة

                                                             

 . ١٠٤/ ١ فتح الباري، كتاب اإلميان، )١(

  .نفسه )٢(
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 الخاتمة
١٩٩ 

 اخلامتة
 احلمد هللا أن يسر يل اية املطاف، وخامتة املشوار، هلذه املعايشة املباركة وبعد

 ألحاديث كتاب اإلميان من خالل دراسة التراكيب البالغية لتلك األحاديث، وقدت سعدت
 . وذا اإلحبار، ذه الصحبة
 :نتائج البحث

 اخلرب االبتدائي كانت هي الغالب يف ب جند أن أسالي الفصل األول اجلملة اخلربيةيف
 . ألنه أتى بتعاليم دين جديد؛ وذلك الصالة والسالمعليهأحاديثه 
؛  الفصل الثاين األساليب اإلنشائية جند أنه غلب أسلوب االستفهام يف أحاديثه ويف

 .جلذب أمساع الصحابة للخرب الذي سيلقيه
لتأكيد املعىن ؛ د وفرة أسلوب القصر يف أحاديثه الفصل الثالث بناء اجلمل جنويف

 .وترسيخه يف أذهان الصحابة
 االستفتاحية، أال غلب يف األحاديث التشويق والتأكيد كالشرط والقسم، وكذلك

 .والتوشيع والنداء
 :البحث توصيات

كل ما من  رغمعلى ال، ف للمزيد من الدراسات املتخصصةحباجة البالغة النبوية أن -١
 ال ا يف البالغة النبوية من دراسات ومؤلفات قدمية وحديثه؛ إال أا تظل نبعبِتكُ

 .على الباحثني أن يتجهوا هلا ويفيدوا منهافجيف؛ ولذا 
موطن الشاهد يف احلديث، على  يف الدراسة التطبيقية للبالغة النبوية جيب عدم الوقوف -٢

 أثر عن وضوح املعىن البالغي  النظر للسياق الذي ضم الشاهد؛ وذلك مما له يلزمبل
كذلك ربط الفن البالغي املفُرد بالدراسة بالفنون البالغية األخرى املوجودة . وجتليه

ا إثراء املعىن البالغي، وإظهاره يف أصورةى يف احلديث واليت من شأ. 
،  أوصي الباحثني بتطبيق علم النص والدراسات اللسانية احلديثة على احلديث النبوي-٣

ألن احلديث الشريف ليس قوال إخباريا يقف عند داللة تبليغية مباشرة، وإمنا هو نص 
 .بالغي يضمر دالالت متعددة يتسع فضاؤها كلما امتلكنا أدوات جديدة للقراءة
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  والمراجعالمصادر فھرس
٢٠٥ 

 فهرس المصادر والمراجع

الفتاح الشني، دار الرائد العريب،  عبد: تفسري القرآن القيم وحسه البالغي يف ابن -١
 .م١٩٨٢لبنان، -بريوت

الرمحن السيوطي، حتقيق   الدين عبدلحلافظ جالا:  يف علوم القرآناإلتقان -٢
 .م٢٠٠٦املنصورة، -القاهرةالرمحن فهمي الزواوي، دار الغد اجلديد،  عبد

حممد عاصم : ملعاين والبيان دراسة بالغية يف ضوء علمي االنووية األربعنيأحاديث  -٣
 املوصل، جامعة-هناء حممود شهاب، كلية التربية: جنم سيد محو النعيمي، إشراف

 .م٢٠٠٦

شريفة :  مذكرة أعدت لنيل شهادة املاجستري، إعداد الطالبة: دراسة نظريةاإلحالة، -٤
 .م٢٠٠٦-م٢٠٠٥كلية اآلداب واللغات، السنة اجلامعية -بلحوت، جامعة اجلزائر

 . الرسالة، بريوتنوري، مؤسسة الديقتيبةاهللا بن مسلم بن  عبد: الكاتب أدب -٥

 .م١٩٨٦لبنان،  -توالعزيز اخلويل، دار القلم، بري حممد عبد:  النبوياألدب -٦

محد بـن  أ العباس و اإلمام شهاب الدين أب    : الساري لشرح صحيح البخاري    إرشاد -٧
 اخلالدي، دار الكتـب     حممد الشافعي القسطالين، ضبطه وصححه حممد عبد العزيز       

 .م١٩٩٦ لبنان، –العلمية، بريوت 

 إلمام جار اهللا حممود عمر الزخمشري، حققه وقدمه الدكتور مرميا:  البالغةأساس -٨
 .نعيم، والدكتور شوقي املعري، مكتبة لبنان ناشرون

الرزاق  منال طه عبد:  اإلنشائية يف احلديث النبوي يف صحيح البخارياألساليب -٩
 .م١٩٩٥الرفاعي، 



 والمراجع المصادر فھرس
٢٠٦ 

اهللا الثبييت، مكتبة العلوم  عامر عبد:  القصر يف أحاديث الصحيحنيأساليب -١٠
 .ه١٤٢٥ واحلكم، املدينة املنورة،

 صباح عبيد دراز، دكتور: البالغية القصر يف القرآن الكرمي وأسرارها أساليب -١١
 .ه١٤٠٦مطبعة األمانة، مصر، 

شم خالد اجلماس، نعم ها: الا البالغية القصر يف صحيح مسلم ودالأساليب -١٢
 .م٢٠٠٧كلية التربية، جامعة املوصل، 

العزيز صاحل  عبد:  يف الصحيحني خصائصه التركيبية ومعانيه البالغيةاالستفهام -١٣
 .م٢٠٠٩عمار، جامعة اإلمام حممد بن سعود، 

صباح عبيد دراز، مطبعة األمانة، :  الفصل والوصل يف البالغة القرآنيةأسرار -١٤
 .م١٩٨٦القاهرة، 

 .م١٩٨٤احلميد ناجي،  جميد عبد:  النفسية ألساليب البالغة العربيةاألسس -١٥

 الفكر العريب، القاهرة، طبل، دارحسن  . د: االلتفات يف البالغة القرآنيةأسلوب -١٦
 .م١٩٩٨

دار ، حممد بن عمر بن سامل بازغلول . د: النبويديث احلكيم يف احلاألسلوب -١٧
 .ه١٤٢٩مصر، - أمحدماماإل

حممد بن علي بن حممد اجلُرجاين، حتقيق : ت يف علم البالغة والتنبيهااإلشارات -١٨
 .م١٩٩٧القادر حسني، مكتبة اآلداب،  الدكتور عبد

حممد الشاوش، املؤسسة العربية :  يف النظرية النحوية العربيةبأصول حتليل اخلطا -١٩
 .م٢٠٠١للتوزيع، تونس، 



 والمراجع المصادر فھرس
٢٠٧ 

ر، أطروحة دكتوراه، سكندإوفاء فيصل :  يف القرآن الكرمي أمناطه وداللتهاإلطناب -٢٠
 .م٢٠٠٣أمحد فتحي رمضان، جامعة املوصل،  .د: إشراف

حممد حممد أبو موسى،  - د):دراسة حتليلية لتراث أهل العلم( البالغي اإلعجاز -٢١
 .م١٩٩٧، القاهرة، ٢مكتبة وهبة، ط

مصطفى صادق الرافعي، راجعه واعتىن به األستاذة : إعجاز القرآن والبالغة النبوية -٢٢
 .م٢٠٠٨القاهرة، باعة، ، مؤسسة املختار للنشر والطجنوى عباس

اجلليل يوسف، مؤسسة املختار للنشر  حسين عبد:  األربعني حديثًا النوويةإعراب -٢٣
 .م٢٠٠٦، ، القاهرة٢والتوزيع، ط

  الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب أيبأبو:  املعلم بفوائد مسلمإكمال -٢٤
 .م١٩٩٨ة، راء، املنصوحيىي إمساعيل، دار الوف: الفضل، حتقيق

حسني، هاين طاهر حممد :  النبوية يف صحيح البخاري دراسة لغوية دالليةاألمثال -٢٥
 .جامعة النجاح الوطنية

 مجال الدين بن يوسف اهللا  حممد عبدوإلمام أبا:  املسالك إىل ألفية ابن مالكأوضح -٢٦
صيدا بريوت، -ةاهللا بن هشام األنصاري، املصري، املكتبة العصري  أمحد بن عبدناب

 .م١٩٩٦

خمتار عطية، دار املعرفة ): دراسة بالغية( يف كالم العرب ونص اإلعجاز اإلجياز -٢٧
 .اإلسكندريةاجلامعية، 

هناء حممود شهاب، حممد عاصم جنم  . د: واإلطناب يف بناء اجلملة احلديثيةاإلجياز -٢٨
 .م٢٠٠٨ ، سنة٣، العدد ١٥النعيمي، جملة التربية والتعليم، الد 



 والمراجع المصادر فھرس
٢٠٨ 

مـام  اإل : يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع خمتصر تلخيص املفتاح         اإليضاح -٢٩
حممد بن عبد الرمحن بن عمر جالل الدين اخلطيب املعروف بالقزويين، حتقيق جمدي             

 .فتحي السيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة

اهليئة املصرية ايد،  مجيل عبد . د: بني البالغة العربية واللسانيات النصيةالبديع -٣٠
 .م١٩٩٨، القاهرةالعامة للكتاب، 

حتقيق حممد : اهللا الزركشي إلمام بدر الدين حممد بن عبدا:  القرآنلوم يف عالربهان -٣١
 .م٢٠١١أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية صيدا بريوت، 

 .،القاهرة توفيق الفيل، مكتبة اآلداب: التراكيب دراسة يف علم املعاينبالغة -٣٢

 نصر الدين إبراهيم دكتور: القاهر اجلُرجاين التقدمي والتأخري عند اإلمام عبد بالغة -٣٣
 .جامعة املينا-أمحد، جملة الدراسات العربية، كلية دار العلوم

ناصر الراضي زهري، دار : اتمع الرسول يف تقومي أخطاء الناس وإصالح بالغة -٣٤
 .م٢٠٠٨، البصائر، القاهرة

 جامعة أميمة بدر الدين، جملة دكتورة: نبوي الشريف القسم يف احلديث البالغة -٣٥
 .م٢٠١٠، العدد الثالث والرابع،٢٦دمشق، الد 

 .منري سلطان، منشأة املعارف باإلسكندرية: بالغة الكلمة واجلملة واجلمل -٣٦

 غالب حممد حممود الشاويش، مكتبة دكتور:  النبوية بني النظرية والتطبيقالبالغة -٣٧
 .م٢٠٠٩الرشد، الرياض، 

 فضل حسن عبـاس، دار النفـائس للنـشر          ):علم املعان ( فنوا وأفناا    البالغة -٣٨
 .، األردنةوالتوزيع، الطبعة الثانية عشر



 والمراجع المصادر فھرس
٢٠٩ 

القاهرة،  أمحد النادي شعلة، دار الكتب اجلامعي، دكتور): علم املعاين(البالغة يف  -٣٩
 .م١٩٨٠

 عزة حممد كتورةد): دراسة حتليلية يف احلديث النبوي( يف السنة النبوية البالغة -٤٠
 .م٢٠١٣جدوع، مكتبة الرشد، اململكة العربية السعودية، 

 عودة خليل أبو دكتور:  يف الصحيحنيالشريف اجلملة يف احلديث النبوي بناء -٤١
 .م١٩٩٠عودة، دار البشر، عمان األردن، 

 .م١٩٨٧ والنشر، املنصورة، اعة بيومي، دار الوفاء للطبجبحممد ر:  النبويالبيان -٤٢

 .السالم هارون، دار اجليل، بريوت جلاحظ، حتقيق عبدا: والتبيني البيان -٤٣

 م٢٠٠٢ألمحد عيضة الثقفي، : التشبيه يف صحيح مسلم دراسة بالغية حتليلية -٤٤

 بسيوين عبد الفتاح فيـود، مطبعـة        : يف احلديث النبوي طرقه وأغراضه     التشويق -٤٥
 .م١٩٩٣احلسني، القاهرة، 

،  علي، دار الرائد العريبدمحأسعد أ .د : احلديث النبوي يف دروس عصريةتفسري -٤٦
 .م١٩٨٧ ،٢لبنان، ط -بريوت

رملة رشيد إمساعيل الناصري، :  والتأخري يف صحيح البخاري، دراسة بالغيةالتقدمي -٤٧
 .م٢٠٠٣-جامعة تكريت-كلية التربية للبنات

، ٢ عز الدين علي السيد، عامل الكتب، طدكتور:  بني املثري والتأثريالتكرير -٤٨
 .م١٩٨٦نان،  لب-بريوت

رات نادي االعزيز زيد، إصد إبراهيم عبد . د: أيب متامبائية- يف الشعر العريبالتناص -٤٩
 .م٢٠١٥ تونس، علي دار حممد-القصيم األديب 



 والمراجع المصادر فھرس
٢١٠ 

حفيظة أرسالن، عامل الكتب :  اخلربية واجلملة الطلبية تركيبا وداللةاجلملة -٥٠
 .م٢٠٠٤احلديث، األردن، 

جناح أمحد ظهار، مكتبة : ي يف علم املعاين اإلمام جالل الدين السيوطجهود -٥١
 .ه١٤٢٥الرشد، الرياض، 

حممد لطفي الصباغ، املكتب اإلسالمي، : كتبه، بالغته النبوي مصطلحه، احلديث -٥٢
 .م١٩٩٠، بريوت، دمشق، عمان، ٦ط

، الطبعة إقرأ دار للدكتور كمال عز الدين، : البالغيةوجهةاحلديث النبوي من ال -٥٣
 .ه١٤٠٤.  للهجرة-ملة البيضاء الر–األوىل، بريوت 

 والنشر، لطباعةعلي أبو املكارم، دار غريب ل:  والتقدير يف النحو العريباحلذف -٥٤
 .م٢٠٠٧، القاهر

 . عيد حممد شبابيك، دار حراءدكتور:  يف احلديث النبوي تراكيبه صورهاحلوار -٥٥

 مكتبة حممد أبو العالء أبو العالء احلمزاوي،:  البالغية للبيان النبوياخلصائص -٥٦
 .الرشد، الرياض

 .حممد النجار، دار الكتاب العريب، بريوت: ابن جين، حتقيق: اخلصائص -٥٧

 وعلق عليه حممود أهالرمحن حممد اجلُرجاين، قر القاهر بن عبد عبد:  اإلعجازدالئل -٥٨
 .م٢٠٠٤، القاهرة، ٥طحممد شاكر، مكتبة اخلاجني، 

، ٤ أبو موسى، مكتبة وهبه، ط حممد حممددكتور:  التراكيب دراسة بالغيةدالالت -٥٩
 .م٢٠٠٨القاهرة، 

حممد علي بن حممد عالن بن إبراهيم البكري :  الفاحلني لطرق رياض الصاحلنيدليل -٦٠
 .م٢٠٠٧الصديقي املكي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 
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 .م١٩٨٢وت، بري دار بريوت، : العباس بن األحنفديوان -٦١

الشافعي، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر،  املطليب حممد بن إدريس مامإلا: الرسالة -٦٢
 .لبنان-دار الكتب العلمية، بريوت

العليوي، اهللا  دكتور يوسف عبد:  حال املخاطب يف أحاديث الصحيحنيرعاية -٦٣
 .ه١٤٣٤مام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، جامعة اإل

ستري رسالة ماج : الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة األنعامآن النصي يف القرالسبك -٦٤
أمحد عليوي الشمري، اجلامعة : أمحد حسني حيال، إشراف: مقدمة من الطالب

 .م٢٠١١-كلية اآلداب قسم اللغة العربية-املستنصرية

إلمام شرف ا:  املصابيح املسمى بالكاشف عن حقائق السننمشكاة الطييب شرح -٦٥
كستان، الدين حسني بن حممد الطييب، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي با

 .ه١٤١٣

لزحمشري، موفق الدين أيب البقاء يعيش بن علي بن يعيش املوصلي ا:  املفصلشرح -٦٦
إميل بديع يعقوب، دار الكتب  .د: ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه)ه٦٤٣ت(

 .م٢٠٠١لبنان، -العلمية، بريوت

إلمام جالل الدين السيوطي ا:  عقود اجلمان يف علمي املعاين والبيانشرح -٦٧
هاشم حممد : حممد عثمان، راجعه وقدم له: محن بن أيب بكر الشافعي، حققهالر عبد

 .م٢٠١١هاشم، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، 

لقَزِويين، دار ا:  على ختليص املفتاحزاين، خمتصر العالمة التفتاص التخليشروح -٦٨
 .مصرإحياء الكتب العربية، 

لى تلخيص املفتاح للقَزِويين، ومواهب  خمتصر العالمة التفتازاين ع: التلخيصشروح -٦٩
الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح للمغزيل، وامشه كتاب اإليضاح للقَزِويين، 
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اشية الدسوقي على شرح السعد، دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البايب حو
 .احلليب وشركاه

اعيل ابن إبراهيم اهللا حممد بن إمس إلمام أيب عبدا: ي البخاري حباشية السندصحيح -٧٠
عماد زكي البارودي، املكتبة : بن املغرية بن بردزبة البخاري اجلعفي، حتقيق

 .التوفيقية

 زكريا حيىي بن شرف النووي،      ومام حميي الدين أب   اإل :ووي مسلم بشرح الن   صحيح -٧١
 .م٢٠٠٣دار املنار، القاهرة، 

إكمال  إكمال إكمال املعلم، وشرحه مكمل : املسمى مسلم مع شرحهصحيح -٧٢
 .لبنان- الكتب العلمية، بريوتدارلسنوسي، ا: اإلكمال

 احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيـسابوري،     ومام احلافظ أب  إلا : مسلم صحيح -٧٣
 .م٢٠١٠دار احلديث، القاهرة، 

لبنان، -الرمحن رأفت الباشا، دار النفائس، بريوت عبد:  من حياة الصحابةصور -٧٤
 .م١٩٩٢

 للطبع يةطاهر سليمان محودة، الدار اجلامع: لغوي احلذف يف الدرس الظاهرة -٧٥
 .م١٩٩٨ والنشر، اإلسكندرية،

يف كتاب  حبث منشورسعد مصلوح، . د : من حنو اجلملة إىل حنو النصالعربية -٧٦
: ، إعداد)السالم هارون معلما، ومؤلفًا، وحمققًا األستاذ عبد(تذكاري بعنوان 

 .م١٩٩٠لكويت، كلية اآلداب، عبده بدوي، جامعة ا. وديعة طه النجم، ود .د

لشيخ اء الدين السبكي، حتقيق ا: املفتاح صيخل األفراح يف شرح تعروس -٧٧
 .م٢٠٠٣احلميد هندواي، املكتبية العصرية، صيدا، بريوت،  عبد .د
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أمحد مصطفى املراغي، املكتبة العصرية، ): البيان واملعاين والبديع( البالغة علم -٧٨
 .م٢٠١١صيدا، بريوت، لبنان، 

عز الدين املناصرة، دار  . د): منهج عنكوبيت تفاعليوحن( التناص والتالص علم -٧٩
 .م٢٠١٤-م٢٠١٣-األردن-جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان

 بسيوين عبد الفتاح فيود، مؤسسة      : املعاين دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين      علم -٨٠
 .م٢٠١٠املختار للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، القاهرة، 

نادية رمضان النجار، مؤسسة حورس الدولية، :  لغة النص واألسلوبلمع -٨١
 .م٢٠١٣اإلسكندرية، 

ار للنشر تسعيد حبريي، مؤسسة املخ . د:املفاهيم واالجتاهات، علم لغة النص -٨٢
 .ه١٤٣١والتوزيع، 

عزة شبل حممد، مكتبة اآلداب، القاهرة،  . د:طبيق النظرية والت، لغة النصعلم -٨٣
 .م٢٠٠٩، ٢ط

إلمام بدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد ا:  شرح صحيح البخاريالقاري عمدة -٨٤
 .العيين، املكتبة التوفيقية، القاهرة مصر

 صديق حسن علي احلسيين القنوجي البخاري أيب:  الباري حلل أدلة البخاريعون -٨٥
 .م١٩٨٤سوريا،-دار الرشد، حلبطيب، ال

 حجر العسقَالِني، مكتبة دار إلمام أمحد بنا:  الباري يف شرح صحيح البخاريفتح -٨٦
 .م٢٠٠٠، الرياض دمشق، ٣السالم، دار الفيحاء، ط

دكتور موسى شاهني الشني، دار الشروق، :  املنعم شرح صحيح مسلمفتح -٨٧
 .م٢٠٠٢القاهرة، 
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 .، اإلسكندرية٢رجاء عيد، منشأة املعارف، ط:  البالغة بني التقنية والتطورفلسفة -٨٨

سعد مصلوح، عامل الكتب، القاهرة،  . د:اللسانية بياتيف البالغة العربية واألسلو -٨٩
 .م٢٠١٠، ٢ط

لعالمة حممد ا:  القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذيرفيض -٩٠
سالم، دار الكتب العلمية، ال أمحد عبدالرؤوف املناوي، ضبطه وصححه  عبد

 .ه١٤١٥لبنان،  -بريوت

ن حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم أيب طاهر جمد الديإلمام ا:  احمليطالقاموس -٩١
املنان، بيت األفكار  ابن عمر الشريازي الفريوز آبادي، رتبه وفصله حسان عبد

 .م٢٠٠٤الدولية، لبنان، 

 إمساعيل بن كثري القرشي اء الفد عماد الدين أيبافظإلمام احلا:  األنبياءقصص -٩٢
، القاهرة، ٥اإلسالمية، طاحلي الفرماوي، دار الطباعة والنشر  الدمشقي، حتقيق عبد

 .م١٩٩٧

 النحوي، حتقيق د العباس حممد بن يزيد املعروف باملربوأب:  يف اللغة واألدبالكامل -٩٣
 .م٢٠١٠، الدكتور حيىي مراد، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة

حتقيق ري، اهللا العسك  هالل احلسن بن عبدوأب): الكتابة والشعر( الصناعتني كتاب -٩٤
-بريوت-حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا -د البجاويعلي حمم

 .م٢٠١٣لبنان، 

سعد الدين مسعود التفتازاين، املكتبة :  املطول يف شرح تلخيص املفتاحكتاب -٩٥
 .األزهرية للتراث

 هارون، سالمال  بشر بن عمرو بن عثمان بن قنرب، حتقيق عبدوأبسيبويه : الكتاب -٩٦
 .م١٩٩٨، ٣هرة، طمكتبة اخلاجني بالقا
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جار اهللا حممود : ويلعن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأالكشاف  -٩٧
 .ه١٣٩٢الزخمشري، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، 

 العربيـة  كنـوز، اململكـة    العمار، دار  اهللا عبد ناصر  محد :الصاحلني رياض كنوز -٩٨
 .م٢٠٠٩الرياض،  -السعودية

 .م٢٠٠٣مام العالمة ابن منظور، دار احلديث، القاهرة، إلا: لعرب السان -٩٩

بريوت،   العريب، املركز الثقايف: النص مدخل إىل انسجام اخلطابلسانيات -١٠٠
 .م١٩٩١

 .م١٩٨١دكتور حممود شيخون، القاهرة، :  يف علم املعاينحماضرات -١٠١

سعد الدين التفتازاين، حتقيق :  السعد شرح تلخيص كتاب مفتاح العلومخمتصر -١٠٢
 .م٢٠٠٥احلميد هندواي، املكتبة العصرية صيدا بريوت،  دعب

دكتور حلمي حممد القاعود، دار النشر الدويل، الرياض، :  إىل البالغة النبويةمدخل -١٠٣
 .م٢٠١١

إهلام أبو غزالة، وعلي خليل أمحد، دار الكاتب،  . د: إىل علم لغة النصمدخل -١٠٤
 .م١٩٩٢

 اهليئة املصرية :ت ديبوجراند تطبيقات لنظرية روبر، إىل علم لغة النصمدخل -١٠٥
  .م٢،٩٩٩طالعامة للكتاب، 

عبد الفتاح الشني، املكتبة األموية، الطبعة الرابعة،        : يف ضوء أساليب القرآن    املعاين -١٠٦
 .م١٩٨٣

 بدوي طبانة، دار املنارة جدة دار الرفاعي الرياض، ردكتو:  البالغة العربيةمعجم -١٠٧
 .م١٩٨٨ ،٣ط
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دكتور أمحد مطلوب، مطبعة امع العلمي : رها املصطلحات البالغية وتطومعجم -١٠٨
 .م١٩٨٣العراقي، 

تركيا،  -ن، دار الدعوة، استانبوليإبراهيم مصطفى وآخر:  الوسيطاملعجم -١٠٩
 .م١٩٨٠

السالم حممد   احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق عبدوأب:  مقاييس اللغةمعجم -١١٠
 .م١٩٨٩ هارون، دار الفكر،

ابن هشام األنصاري، حتقيق حممد حميي الدين : ريب اللبيب عن كتب األعامغين -١١١
 .م٢٠٠٧احلميد، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،  عبد

محدي : قيق يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد السكاكي، حتوأب:  العلوممفتاح -١١٢
 .جمدي فتحي السيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة: قابيل، قدم له وراجعه

دكتور حامد صاحل خلف الربيعي، جامعة أم : ء والعلماء البالغة بني األدبامقاييس -١١٣
 .ه١٤١٦القرى، 

نعم هاشم اجلماس، جملة التربية :  بالغة اإلطناب يف احلديث النبوي الشريفمن -١١٤
 .م٢٠١٠، ٣، العدد ١٧والعلم، الد 

 .م٢٠٠٥ أمحد بدوي، ضة مصر، القاهرة، أمحد : بالغة القرآنمن -١١٥

العزيز  دكتور عبد): اسة حتليلية ملسائل علم املعايندر( بالغة النظم العريب من -١١٦
 .م١٩٨٤، بريوت، ٢املعطي عرف، عامل الكتب، ط عبد

 العباس أمحد بن حممد بن حممد يعقوب وأب:  الفتاح يف شرح ختليص املفتاحمواهب -١١٧
لبنان، -بريوتاملغريب، حتقيق الدكتور خليل إبراهيم خليل، دار الكتب العلمية، 

 .م٢٠٠٣
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 . جاسم فهيد، مكتبة آفاق، الكويت:لبالغة امورد -١١٨

 .م٢٠٠٧ قطر، -اهللا دراز، دار الثقافة، الدوحة دكتور حممد عبد: النبأ العظيم -١١٩

اهللا غليس، مكتبة أهل األثر، الكويت،   عبد):دراسة يف شعر ابن زيدون( النص حنو -١٢٠
 .م٢٠١٤

هراء دكتور أمحد عفيفي، مكتبة ز:  النص اجتاه جديد يف الدرس النحويحنو -١٢١
 .م٢٠٠١الشرق، القاهرة، 

 األزهر الزناد، املركز الثقايف العريب، : النص حبث فيما يكون به امللفوظ نصانسيج -١٢٢
 .م١٩٩٣الدار البيضاء، -بريوت

متام حسان، عامل  .ربورت دي بو جراند، ترمجة د:  واخلطاب واإلجراءالنص -١٢٣
 .م١٩٩٨الكتب، مصر، 
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