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ح

امللخص
ُ
األساليب اإلفصاحية يف احلديث الشريف يف صحيح البخاري
دراسة حنوية تطبيقية
هذه دراسة تُعنى بأساليب الجملة اإلفصاحية في صحيح البخاري تنظي ار وتطبيقا يربط بين مفهوم
النبوي القائم أساسا على مشروع رٍام
الجملة اإلفصاحية ،و أثر توظيفها في تعميق قصدية الخطاب
ّ
التأثير في المتلقي .
َ
أهداف الدراسة ومنهجها ،
جاءت الدراسةُ في مقدمة وتمهيد وفصول خمسة ،شملت المقدمةُ
َ
عمدت في التمهيد إلى التعريف بالبخاري وصحيحه  ،و بسط أساليب الجملة اإلفصاحية ومفهومها ،
ُ
نهض ُّ
كل فصل من الفصول الالحقة بأسلوب من أساليب الجملة اإلفصاحية ،و قُ ِس َم إلى مبحثين
ثم
َ
نحويا ،ثُّم ُختِ َم البحث بخاتمة أوجزت
وينظّر ثانيهما ذلك
اإلفصاحي
األسلوب
يعالج أولهما
ّ
ّ
تطبيقيا ُ
َ
ّ
العامة .
النتائج ّ


خ

المقدمة
َ،وأَعل د ََ
َ،رف دعََمَن دارََالس دنَةَ َ
الحَم دََهللَف داطَرََالس دمواتََواألَرضََ،جَاعَلَه داَآي داتََنَاطَق داتََبَعَظَمَت دهَ َ
لاَبالهََىَوَينََالحَقََ.
مَكانَتَهَاَ،وَصلّ َاهللَوسلّمَعل َمنََاَنَتَقَاهََمَرسَ َ
وبَعَََ:
العََربَيَةَََأشََرفََاللغَاتََقَََارَونَظَمَاَوتَعَبَيََارَ،شََرفَهَاَاهللَتَعَال ََبالقََرآنََ،فَحَمَلَتَهََ َوبَلَغَتَهََبأَتَمََمَقَتَضد ََ
النحدوَبَتَقَنديَنََسدمَتََكدلَمََالعدَربََ،فَكدانََنَظَامدَاَيدأتَلَفََبدهََ
المقَصَوََلماََلَهَاَمنَخَصدائَصََومَيدَاتَََأجَلَهداَ ّ
النحَدويََمدنَخدلَلَالدتَحَكَمََفد ََاآللَيداتََالتد ََتَحَكدمََالنَظدامَََاخدلََ
كلَمَهَمَ،يَبَحَثََفيَماََيد لََعَلَيدهََالتََركَيدبََ ّ
الجملةَ،النَظَامََهَنَاَهَوََمَخَ َ َونََالعَلَقَاتََالت ََتَندتَظَمََمدنَخَلَلهداَالمكَ َونداتََفد ََتََركَيدبََمَعديَنََيَنَقَسدمََفد ََ
اولََبَحَثد َالجَمدعََبينهَمدداََ
َ،أحدَهَماََالتََركَيدبََ،واآلخدرََالَلَلدةََالمعنَ َويدةََلدذاكََالتََركَيدبََ.هددذاََمدداََسديَحَ َ
شدقَيَنَ َ
َوالمعن َ.
لَلملمةََجََوانَبََالنَظَامََف ََالجملةَالعََربَيَةََمنَخَلَلَالمقَابَلَةََبينَشقَيَهََ،والهَتَماَمََبَعَلَقَةََالمبَنَ َ
ارسََإل ََاهللََتَعَال ََ،الح يثَالنّبويََمَنهَلََلَلشَاهَََاللغََويََلمداََ
ََراسَةََالحََيَثََعَبَاَةََيَتَقََربََبَهَاَالَ َ
لَنَصَ َوصَهََمنََرفَعَةََبَيَانَيَةََ،فَكانَتََالعنَايَةََبدهََمَطَلَبداَيَجَمدعََمَقَاصدََالدَنَيَاَواآلخدَرةََ،فَلدَمََتخصديصََأَصدحََ
يَ
الوافيدةََالشدامَلَةََلَنح َدوهََوصدَرفَهَََوأسداليبهََ َوَلَلَتدهََ،مدنَهَنداَاَعَتَند ََالعَلمداَءََبَصدحَيَحََالبخدار َّ
كَتَبَهََبَالََراسَةََ َ
اول دتََالص دحَيَحََقَلَيَل دةََقَيَاس د اَبَالََاَرس داتََ
النح َوي دةََالت د ََتَنَ َ
النح د َويَيَنََ،فالََراس داتََ ّ
عناي د َةاَكَبَي دَرَةاَفَاق دتََعنَاي دةََ ّ
الَّيَنَيَةََ.
َ،وقَََجَعَلََعنََوانَهَ(َ:األساليبَاإلفصاحّيةَف ََالَحََيَثََالشََريَفََفد ََ
النحو َ
البحَثََمنَبَ َ
هذاََ َّ
حوثََ ّ
ي)َ َوسد د َوفََيَقد د َومََالد د ارسََبد دالتََركَيَ ََخد دلَلَه ددذهََالََاَرسد دةََعلد د ََاألس دداليبَاإلفص دداحّيةَفد د ََ
صد دحَيَحََالبخ ددار َّ
يَ.
األحا يثَالّت َأور هاَصَحَيَحََالبخار َّ
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َ،وتَكَشدفََعددنََموقددفَاَنَفَعدالَ ََ،وتَفَص دحََعددنََ
األسددالَيبَاإلفصدداحّيةَتَعَب درََعددنََاَنَفَع داَلَتََالمددتكلم َ
َ،واَس دمََالصد َوتََ،والتَعَج دبََ،
مَشداعَرََالمددتكلمَبَاس دتَعَماَلََتََراكَيدبََنح َوي دةََمَعَيَندةََ،مددنَذلددكَََأبَنَيدةََاَس دمََالفَعدلَ َ
َ،والَسدتَغَاثَةَََ،والتَحدذَيَرَََواإلَغدَاَرءََ،إَذَنََهد ََأسدداليبَتَشدحَنََالتََركَيدبََالددذيََتَحدلََفيدهََبَقديَمََ
والمدَحََ،والنََبدةَ َ
نَفَسديَةََانفعاليددةَتَتَعَلدقََبَحدَيَثََاألحَاسديَسََالَاخَلَيدةََألنَهداَلََتَسدتَخََمََإَلَََوهد ََمَلَتَبَسدةََبَعدَََمددنَالمشداعَرََ
ف ََحََهَاَاألقَصَ َ،تَتَشَابَهََاألساليبَبَحَمَلَهَاَمَعَانَ ََالَقَةََوالَغََاَربدةَََوالعَمدقََالدَاخَلَ ََ،فَهد ََتد َؤَيَالمعدانَ َ
الَكَبَيََرةََبََألَفَاظََقَلَيَلَةََمَخَتَصََرةََ.
اَ،وتَطَبَيَقََمداََتَوصدلََ
تََركَ ََالََراسَةََعل ََأساليبَالجملةَاإلفصاحّيةَمنَخَلَلَجَمَعََاآلَراءََحَ َولَهَ َ
يَلتوقددعَأَنََيَك د َونََالح دَيَثََالنَب دَويََمَمَتَلَئ داَبَالجمددلَ
إليددهََنَظََري داَعل د ََالَح دَيَثََالنَب دَويََف د ََص دحَيَحََالبخددار َّ
اإلفصاحّيةَ،فهوَينطويَعل ََمَشَ َرَوعََيَقَتَضَ ََخَطَابَ اَمَعَّينَ اَيََرمَ ََإلد ََتحميدلَاللغدةَمد َؤثََراتََتد َؤَيََقَصدََ
اَ،وتَبَلَغََسَامَعَهَاَبََأتَمَََوَأكَمَلََالَفَهَمََ.
نَشََأتَهَ َ
النحدَدويََالمتَمَثدلََبدداللفَظَََوالقَاعدَةََبَالجَاندبََالدَلَلَ ََالمتَمَثدلََبدالمعن َ
سدَأجَهََََأحد َ
اولَََربدطََالَجَاندبََ ّ
لَ
اونَهَمدداََالخ داَمَلَك د َّ
َ،وتَعَ َ
الرام د ََإل د ََت دلََمََالَج دانَبين َ
النحدَدويََ َ
والمفَه د َومََ،اَعَتَمدداََاَعل د ََمَعَطَي داتََال دََرسََ ّ
مَقَتَضَيَاتََالَحََثََاللغََويََ.
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أسباب اختيار الموضوع وأهدافه:
َالرسَ َولََالكََريَمَ.
َ،فالرائَعََماََيَفيَََ َويَنَفَعَََولَََأنَفَعََوأَ َرَوعََمنَََاَرسَةَََوحَ َ
 -1مَحَبَةََتَحَقَيَقََغَائَيَةََالَعَمَلَ ّ
ووسَائَلََالخَطَابََالنَبََويََالشََريَفَ.
الرغَبَةََف ََالتَبَحَرََبَمَقَاصَََ َ
ّ -2
يَإلظَهد دارََالَلَلد دةََ
الرغَبد دةََبَإَسد دقَاطََمَفَهد د َومََجََيد دََم ددنَمَفد داهَيَمََالجمل ددةَالعََربَيد دةََعلد د ََصد دحَيَحََالبخ ددار َّ
َ -3
الرسد َولََالَكدَريَمََ،المدَرتَبَطََبَقديَمََانفعاليددةَ،يَثَيدرََاََرتَبَاطَهداَ
التَأثَيََريدةََلَلَجملددةَاإلفصدداحّيةَمددنَخدلَلَقد َولََ َ
بَصَيَغَََمَسَكَ َوكَةََالمشَاعَرََاإلنَسَانََّيةََلََىَالسَامَعََ،منَثَمََتَتَحَقَقََقَصََيَةَََالخَطدابََالنَبَدويََالخَاصدةََ
كَامَلَ َةا.
الواحََةََ َ،ومدنَثد ّمَ
النحوَ َوصَفََلَعَلَقَاتََتَحَكَمََعنَاصَرََالجملةَ َ
النحوَبَالَلَلَةََاَعَتَماََاَعل ََأنََ ّ
َ -4ربَطََ ّ
التَ َوص دلََإل د ََنَتَيَج دةََي دََركََالقّ د َارئََمددنَخَلَلهد داَغ دَرضََتوظيددفَالجملددةَاإلفصدداحّيةَف د ََالخَطد دابََ
النَثََريَ.
َ،وأَيَضد اَلددمَنَصداَفََ–َ
يَكَهدذَيََالََراسدةَ َ
 -5كَمدداََأندهََلََتََوجدََََراسدةََنح َويدةَََواسدعَةََفد ََصدحَيَحََالبخددار َّ
لَالََراسَاتََالتد ََ َوقَعنداَعَلَيَهداَ
عل ََحَََعَلمناَ–َََراسَ َةاَلَلَجملةَاإلفصاحّيةَ،ف ََالمسَتََوىََالنَثََريََ،فَك َّ
تَََرسََالجملةَاإلفصاحّيةَف ََالمسَتََوىَالشَعََريَ.
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حدود الد ارسة:
دنَالناحي ددةَ
بعد د َالطد دلَعََعلد د ََم دداََخد دطََفد د ََنح ددوَصد دحَيَحََالبخ ددار َّ
يَ،ارتأي ددتَ ارس ددةََالحد دَيَثََم د ّ
النح َوي دةَََوالتَطَبَيَقَي دةََفَق دطََم دعَََرب دطََ
اإلفصدداحّيةَفخَصَص دتََََراس دتَ ََف د ََالجملددةَاإلفصدداحّيةَمددنَالنَاحَي دةََ ّ
َ،وذلكََ ونَالخَ َوضَبَغَماَرََالعَلَومََاألخََرىََماََأَمَكَنَنَ ََ.
المعن َبَالَلَلَةََبَالتََركَيَبََاإلَفَصَاحَ ََالمسَكَ َوكَ َ

الدراسات السابقة:
الََراسَاتََالسَابَقَةََذَاتََالصَلَةََبَالم َوضََوعََ–َعل ََحَََعَلمَال ّ ارسَ–َهَ َََ:
النحوَالعََربَ ََ–َََراسَةََتَطَبَيَقَيدةََفد َََيدَوانََالشداب َ–َإَعدَاََالدَكَتَورََ
 -1أساليبَالجملةَاإلَفصاحّيةَف ََ ّ
عَبدََالقداَرََمَرعد َالخَليددلَ-مَكَتَبدةََجَامَعدةََمَ َؤتدةَ،وهد َفد َمسددتوىَال ّشددعرَالمختلددفَعددنَالمسددتوىَ
َالنبويَالرام َالتأثيرَف َسامعَنشأَالخطابَألجله.
ي
ّ
النثر ّ
اويَنََشَعََراءََالمعَلَقداتََالعَشدرََََ،راسدةََنحَ َوّيدةَََلَلَيدةََ–ََرسدالَةََ كتدوراهَ–َ
 -2األساليبَاإلفصاحّيةَف ََََو َ
إَعََاََعَماََرةَمَحَمَ َالميساويَأبوََيَ َ–َكَلّيَةَََارََالعَلَومََ–َجَامَعَةََالقَاهََرةََ.
 -3األسدداليبَاإلفص دداحّيةَف د ََالمفَضد دلَيَاتََواألص دمَعَيَاتََ–َََراسد دةََنح َوّيددةَََلَلَيد دةََ–ََرس دالَةََ كت ددوراهَ–َ
إَعََاََسَّيَ َمَحَمَ َعَبَ العَلَيَمَ–َكَلّيَةَََارََالعَلَومََ–َجَامَعَةََالقَاهََرةَ.
اويَنََشَعََراءََالنَقَائَضََ–َََراسَةََنح َوّيدةَََلَلَيدةََ–ََرسدالَةََ كتدوراهَ–َإَعدَاََ
 -4األساليبَاإلفصاحّيةَف ََََو َ
عَلَ َمَحَمَ َفَتَحَ َالهَاَي.
َ،إنمدداَ
بع د َالددتّمعنَف د َهددذهَالبحددوثَوج د تهاَلَتتعددرضَللجملددةَاإلفص داحيةَف د َالمسددتوىَالنثددري ّ
رستَالجملةَاإلفصاحيةَف َالمستوىَالشعريَ.
ّ

منهج الدراسة:
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الوصدف َ
الوصدف ََاإلحَصدائَ َََوالمدنهَجََالتَحَلَيَلد ََ،المدنهَجََ َ
تَقَتَضَ ََطَبَيَعدةََالبَحدثََاَعَتَمداَََالمدنهَجََ َ
َ،أمَاََالمنهَجََاإلحَصدائَ ََ،فَأَهدَفََبدهََإلد ََإَبدَار ََ
الوقَائَعََبَعََََرصََهَاَكَماََهَ ََ ونَََراسَةََأوَتَحَلَيَلَ َ
يَسَجَلََ َ
َ،وَربدطََعدََهَاَبدَللَتََمَخَصَ َوصدةََمددنَحَيدثََالغدَرضََوالهدَفََ
ي َ
الجمدلَاإلفصدداحّيةَفد ََصدحَيَحََالبخددار َّ
الوصدفَََواإلحَصداءََبَمداََ
َ،أمداََالمدنهَجََالتَحَلَيَلد ََ،فَهدوََمداََسَيَسدمَحََبدَربَطََنَتَيَجدةََ َ
َالسدياق َ
منَاَسدتَخََامَهَاَفد
ّ
تََرم د ََإلي ددهََالجملددةَاإلفص دداحَّيةَم ددنَم دَلََولَتََتَأَثَيََريد دةََلَغَ َويد دةََف د ََذَاتََالمتَلَقد د ََ،مَمد داََس ديَجَََلَند داَالسد دماَتََ
لاَغَايَاتََقَصََّي َةاَبَالَغةَ.
ىَنَثََرَّي اَحَامَ َ
يَكَ َونَهََمَسَتََو اَ
األسلوبَّيةََوالتََركَيَبَيَةَالخَاصَةََف ََصَحَيَحََالبخار َّ
داحيةَواحد ةَفد َأكثدرَمدنَحد يثَقمدتَبإثبداتَندصَحد يثَالحالدةَاألولد َ
وعن ََورو َحالدةَإفص ّ
وفددقَتسلسددلَأحا يددثَصددحيحَالبخدداريَ،واكتفيددتَبددذكرَأرقددامَاألحا يددثَاألخددرىَل يجددا َ،كمدداَحاولددتَ
َأنَالمشرفَأشفقَعل ّ َلضيقَالوقتَوطولَالجه َفاكتفيتَ
ام ّ
اَإل ّ
شكلَك ّلَالكلماتَف َالبحثَشكلاَت ّ
َ،أمداَالشدواه َ
بضدبطَثلثدينَصدفحةَ،وضدبطَمداَيعدينَالقدارئَعلد َإ راكَقصد يَب قّدةَفد َبداق َالبحدث ّ
الشعرّيةَفمشكولةَكلّهاَ.
َ،واَنََأَخَط دأَتََفَمددنَنَفَس د ََ َومددنَ
هددذاََجَه دَيَََوه دوََجَه دََمَق دلََ،ف دإَنَََأص دبَتََفَبَفَض دلََاهللَََوَرحَمَت دهَ َ
الشَيَطَانََ.

خطة البحث:
تَكَ َونَتََخَطّةََالبَحَثََمنَمَقَ ّ مَةََوتَمَهَيََََوخَمَسَةََفَصَولََ،ثَمََخَاتَمَةََ.
اولََال ّ ارسََف ََالتَمَهَيَََالم َوضََوعَاتََاآلتَيَةَ:
وقَََتَنَ َ
ي.
 -1تَعََريَفََوجي َبصَحَيَحََالبخار َّ
 -2الجملةَ:مَفَهَ َومَهَاَوَأقَسَامَهَاَلََىَالنحاة.
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 -3أساليبَالجملةَاإلفصاحّيةَ،تَ َوضَيَحََ َّوتَحََيََ.
النحوَالتَالَ َ:
وسَيَقَسَمََ َّ
البحَثََعل ََخَمَسَةََفَصَولََعل ََ ّ
الفصل الول :خالفة اإلخالة:
المبحثَاألولََ:الحالةَف َنصَالح يثََ.
يَ.
المبحثَالثّان َ:الحالةَف َالنصََالنحو َّ
الفصل الثاني :خالفة الصوت:
المبحثَاألولََ:الحالةَف َنصَالح يثََ.
يَ.
المبحثَالثّان َ:الحالةَف َالنصَالنحو َّ
الفصل الثالث :خالفة التعجب:
المبحثََاألولََ:الحالةَف َنصَالح يثََ.
يَ.
المبحثَالثّان َ:الحالةَف َالنصَالنحو َّ
الفصل الرابع :خالفة المدح والذم:
المبحثَاألولََ:الحالةَف َنصَالح يثََ.
يَ.
المبحثَالثّان َ:الحالةَف َالنصَالنحو َّ
الفصل الخامس :الندبة واالستغاثة والتحذير واإلغراء:
المبحثَاألولََ:الحالتَف َنصَالح يثََ.
يَ.
المبحثَالثّان َ:الحالتَف َالنصَالنحو َّ
الخاتمة.
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َ

التَّمَّهَّيَّدََّّ
وجيز بصحيح البخاري.
 -1تعريف ٌ
 -2الجملة ،مفهومها وأقسامها لدى النحاة.
 -3أساليب الجملة اإلفصاحية ،توضي ٌح وتحدي ٌد.
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وجيز بصحيح البخاري:
 -1تعريف ٌ
اَرحدبََالعَلددمَ
لاَتَبَتَل دواَإلد ََهددذاََالدَيَنََ،قَص دَو َ
اَرجدا َ
مددنَكَثَي درََمدداََخ دصََاهللََبدهََهددذهََاألَمدةَخَص دهَ َ
َ،والمعد َولََعَلَيدهََفد ََأَحَاَيدثََ
َ،وقدََوةَََالمَوحدَيَنَ َ
لَيَصددنفواَمدداََيدذَخََرنَاَبَهددذاََالدَيَنََالحَنَيدفََكَإَمدداَمََالمسدلميَنَ َ
َ،وسَاحَبََذَيَلََالفَضَلَ"(َ.)1
يَصَاحَبََالجَامَعََالصَحَيَحَ َ
سَيَََالمَرسَلَيَنََ"َ،أبَوََعَبَََاهللََالجعف ََ،البخار َّ
اري دةََ
َ،وه د ََلَفَظ دةََبَخَ َ
ه دوََ"مَحَم دََبددنََإَس دماَعَيَلَبددنََإَب دَراهَيَمَبددنََالمَغَيدَدرةَبددنَبََرََب دهََ،وقَي دلََبَذَََرب دهَ َ
ي"(َ.)2
بالولَءَ،البخَار َّ
مَعنَاهَاَال ََراعََالجَعف ََ َ
يَنسبةاَإل ََبخارىَ،أعظمَم نَماََو ارءَالنهرَ،وال هَأبوَالحسنَإسَماَعيلَبدنَإبدراهيمَ
هوَالبخار َّ
يَ"يددومََالجمَع دةََبع دََالص دلَةَ،لددثَلَثَعشددرةََ،َ،وقيددلَ
َولَ ةَالبخددار َّ
درةَتقيددةََ.كان دت َ
مددنَالددورعينَ،وأمددهَامد أ
َوماَئة"(َ.)3
لَثنت َعشرةَليلةاَخلتَمنَشوالَسنةَأربعَوتسعين َ
َ

(َ)1السبك َ،تاجَال ينَأب َنصرَعب َالوهابَبنَعل َبنَعب َالكاف َ،طبقات الشافعية الكبرى ،تحقيقَ:مصدطف َعبد َ
القا رَأحم َعطا َ،ارَالكتبَالعلميةَ،بيروتَ،لبنانَ،جَ،1صََ.422

( )َالددذهب َ،شددمسَال د ينَمحم د َبددنَأحم د َبددنَعثمددانَ،سييير أمييلم النييبلء ،تحقيددقَ:شددعيبَاألرنددؤوطَ،مؤسسددةَالرسددالةَ،بيددروتَ،
2

لبنان2001َ،م.ط1422َ،11هد2001َ،مَ،جَ،2صََ،391وطبقاتَالشافعيةَالكبرىََ،421/1وتهذيبَالكمالَف َأسدماءَ
يَ،حقّقددهَ َ.ب ّشددارَعد ّدوا َمعددروفَ،مؤسسددةَالرسددالةَ،طَ،1
الرجددالَللحددافظَالمددتقنَجمددالَال د ينَأب د
ّ
َالحجدداجَيوسددفَالم د ّ
ّ
1418هدَ/َ1998َ،مَ/َ6صََ.227
(َ)3ابدنَخلكددانَ،شدمسَالد ينَأحمد َبدنَمحمد َبدنَأبد َبكددرَ،وفييات المييياأ وأنبيياء الزميياأ ،تحقيددقَ:إحسدانَعبدداس َ،ارَصددا رَ،

بيروتَ،لبنان1977َ،مَ،.جَ،4صََ.190
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َوعل َ ََألَسَنَةَ َجَلَ َالعَلماَءََ ،قالَ َاإلماَمَ َالنََوَويَ"َ:أَ َولَ َمَصَنَفَ َف ََ
ي َقََيَماَ ََوحََيَثَا َ
اشَتَهَرَ َصَحَيَحَ َالبخار َّ
ي"ََ.أمَاَ َعنَ َسَبَبَ َالتَصَنَيَفََ،فَقََ َذَكَرَ َالحَافَظَ َابَنَ َحَجَرَ َأَنَ َالبخاريََ
الصَحَيَحَ َالمجََرََ:صَحَيَحَ َالبخار َّ
سَمَعَ َمن َشَيَخَهَ َ َومَعَلَمهَ َإَسَحَاقَبنَ ََراهَ َويَهَيقولَ"َ:لَوَ َجَمَعَتَمَ َكَتَابَ ا َمَخَتَصََارَلَصَحَيَحَ َسَنَةَ ََرسَ َولَ َاهللَ َ–َ
ي"َ :فَ َوقَعَ َذلكَ َف َ َقَلَبَ َ َفَأَخَذَتَ َف َ َجَمَعَ َالجَامَعَ َالصَحَيَحَ" َ َوقَََ
صَلَ َاهللَ َعَلَيَهَ َ َوسَلمَ -قالَ َالبخار َّ
ي َ– ََرحَمَهَ َاهللَ َ– َجَهََا َف َ َالعنَايَةَ َبَهََ،يَتَضَحَ َذلكَ َمنَ
اَسَتَغََرقَ َجَمَعَهَ َسَتَ َعَشََرةَ َسَنَ َةا َلم َيَأَلَ َالبخ َار َّ
َ،وتَيَقَنَتََصَ ّحتَهَ"(َ.)1
قَ َولَهَ"َ"ماَََأَخَلَتََفيَهََحََيَثَ اَإَلََبَعََماََاَسَتَخََرتََاهللََتَعَال ََ،وصَلَيَتَََركَعَتَيَنَ َ
يَف ََكَتَابَهََ"الجَامَعََالصَحَيَحَ"َ:
شََرطََالبخار َّ
َ،وهَ ََ:
يَ َومَسَلمَف ََصَحَيَحَهَماَ َ
ذَكَرَََأبَوَالفَضَلََمَحَمَََبنََظَاهَرَََأَربَعَةََشَ َرَوطََاَشَتََرطَهَاَالبخار َّ
"األَ َولَََ:أنََيَخََرجََالحََيَثََالمتَفَقََعل ََثَقَةََنَقَلَتَهََإل ََالصَحَابَ ََالمشَهََورََ.
الثَانَ ََ:منَغيرَاَخَتَلَفََبينَالثَقَاتََاألَثَبَاتََ.
لاَغيرََمَقَطََوعََ.
الثَالَثَََ:أنََيَكَ َونََإَسَنَاَهََمَتَصَ َ
َوصَحََإلَيهََكَفَ "(َ.)2
اويَانََفَصَاعََاَفَحَسَنََ،واَنََلمَيَكَنََإَلَََراوَََواَحَ َ
الرابَعََ:إَنََكانََلَلصَحَابَ َََرَ
َ
يَف د ََ"الج دامَعَ"َاَش دتََاَرطََالمَعَاص دَرةََ َوتَحَق دقََاللق داءََبددينَالدَدرَاويََ َوش ديَخَهََإذاَ
َوكددانََمددنَش دَرطََالبخددار َّ
َرَوىَبَالعنعنَةََ.
َ،وتحدتََ
الوحَ َ،مَخَتَتَمدَاَبَكَتدابََالتََوحَيدَ َ
يَاألَحاَيَثََعل ََالكَتَبََ،مَفَتَتَحَاَبَكَتَابََبََءََ َ
َرتَبََالبخار َّ
كددلََبد دابََع دَََم ددنَاألَحَاَي دثََ،التد د ََبَل دغََعد دََهَاَعن دََالند دَوَويََم دعََالمَكد د َرَاَرتََ(َ)7275ح دَيَثََاَ َ,وبَحد دذَفََ

(  )1انظرَ:العسقلن َ،ابنَحجرَ،فتحَالباريَبشرحَصحيحَالبخاريَ،صَ.7
(  )2المق س َ،ابنَطاهرَ،شروط الئمة الستة ،تحقيقَ:محم َ اه َالكوثريَ،مطبعةَالق س َ،القاهريَ،مصر1970َ،مَ.

َ،صََ.85
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َ،وف ََ"اإلَيَضَاحََف ََعَلَومََالحََيَثَََواإلَصَطَلَحَ"َجملةََماََف ََصَحَيَحََالبخداريََ
المَكَ َرَراتََ(َ)4000حََيَثََا َ
منَاألَحَاَيَثََ(َ)7124حََيَثَ اَبَاألَحَاَيَثََالمَكَ َرَرةََ،وَأماََمنَ ونَالمَكَ َرَاَرتََفَهَ ََ(َ)2337حدَيَثََاََ...وهدذاََ
الرقَمَََأقََربََإل ََالصََوابََ.
َ

مكانة الجامع الصحيح:
الج دامَعََالص دحَيَحَََأ َولََمَص دنَفََف د ََالص دحَيَحََالمج دَرََ،قددالََالح دافَظَ"َ:أَجَم دعََالعَلمدداَءََعل د ََقَبَ َول دهََ
َ،واَسدتَنَبَاطَ اَألَحَكَامدهََ،تَكَلَمدَاَ
َوصدحَةََمداََفيدهَ"َ،حَظد ََصدحَيَحََالبخداريََبَعنَايدةََالعَلمداَءََوالمد َؤلَفيَنََشدَرحَ اَلدهَ َ
َ،وبَيَانَاَلمَشَكلَتََإَعََرابَهَََوال ََغيرََذلكََ.
عل َََرجَالَهَ َ

 -2الجملة ،مفهومها وأقسامها لدى النحاة:
غَايَةََالََرسََاللَغََويََََراسَةََالجملدةََ،فدالنَحوََََراسدةََالجَملدةََ،لََيَصدحََمعند اََألَيدةََلغدةََ ونََإَنََالَهداَ
ف ََقالدبََالجملدةََ َ،ولَعدلََالمبدَرَََأ َولََمدنََاَسدتَعَمَلََمَصدطَلَحََ"الجملدة"َبَمَفَهَ َومدهَََالنَحَدويََخدلَلََحََيَثدهََعدنَ
َ،واَنَمداََكدانََالفَاعدلَََرفَعد اَ
َ،وجَلدسَََيدَ َ
الفَاعَلََ،فَقالَ"َ:هذاََبَابََالفَاعَلََوهَوَََرفَعََ َوذلدكََقَ َولدكَََ:أقدامََعَبدَاهللَ َ
اَ،وتَج دبََبَه داَالفَائ دَةََلَلمَخَاط دبََ،فَالفَاع دلََبَمَنََل دةََالَبَت دَاءََ
ألَن دهََه دوََ،والفَع دلََجملددةََيحَسددنََالس دكَ َوتََعَلَيَه د َ
َوالخَبَرَ،إذاَقَلَتََ:قَامَََيَََفَهَوََبَمَنََلَةََقَ َولَكََ:القَائَمَََيََ"(َ.)1
لمَيَجَعدلََالنحداةََالقدَامَ ََلَلَجملدةَبَابد اَخَاصد اَبَهداَ،بدلََََرسدَوهَاَتحدتََبدابََ"الجملدةََوالكدلم"َ َوذلدكََ
لََأحَكدامََالكدلمَتَقدعََعَلَيَهداَ،حتد ََجداءََابدنََهَشدامَفد ََ
لَماََبينهَماََمنََعَلَقَةََ،عََوهَاَمََارَفَ َةاَلَهََ َومنََثَمََفَك َّ
القدَرنََالثدامنََالهَجدَريَََوَأعَطد ََالجملددةَبَابداَخَاصداَ،فدَرقََفيدهََبددينََالجملددةَََوالكددلمََالددذيََجَعَلدهََاَبدنََهَشدامَ
أَخدصََمددنََالجملددةََ،إَذََش دَرطَهََاإلَف داَةََبَخدلَفََالجملددةَ،يقددولَ"َ:الكددلمََه دوََالق د َولََالمَفيدََبَالقَص دََ،والم دَارََ
( َ)1المبددر َ،أبددوَالعبدداسَمحم د َبددنَي ي د َ،المقتضييب ،تحقيددقَ:محم د َعبد َالخددالقَعضدديمةَ،وَارةَاألوقددافَ،القدداهرةَ،مصددرَ،طَ،1

1994م.صَ.8
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أَوخَبََرهََ
بالمَفيَََماَََلََعل ََمعن اََيحَسنََالسَكَ َوتََعَلَيَهََ.الجملةَعَبَ َارةََعنََالفَعَلََ َوفَاعَلَهََكَقَامَََيَََ،والمَبَتََ َ
؟َوكددانَََي دََقَائَم دَاَ َوظَنَنَت دهََ
َ،ومدداََكددانََبَمَنََل دةَََأح دَهَماََنحددوََ:ض دَربََاللددصََوأق دائَمََالَّي دَاَنَ َ
نحددوَ(َي دََق دائَمَ) َ
َ،وبَهددذاََيَظَه درََل دكَََأنَهَمدداََليس داَمَت دَارَفَيَنََكَمدداََيَتََوهَم دهََكَثَي درََمددنََالن داسَََوه دوََظ داهَرََق د َولََص داحَبََ
قَائَم دَا َ
صلََفَإنَهََبَعََََأنََفدَرغََمدنََحدََالكدلمَ،قدالََ َويَسدمَ ََجملد َةاَ،والصدَوابََأنَهداَأَعدمََمندهََإَذََشدَرطَهََاإلَفداَةََ
المَفَ َّ
اَ،ولَهدذاََتَسدمَعَهَمََيقولد َونََجملددةََالشدَرطََ،جملدةََالجدَواَبََ،جملدةََالصدلَةََ َوكدلََذلدكََلديسََمَفيدَاَفَلدديسََ
بخَلَفَهد َ
بَكلَمَ"(َ.)1
إَنََالكلمََهَوََالمََركدبََالمَتَضدمَنََاإلسدنَاََاألَصدلَ ََ،المَقَصد َوََلَذَاتدهََ،شدَرطَهََاإلَفداَةََ،فَهدوََأَخدصََ
َ،أمداََالجملددةََفَهد ََالمََركدبََالمَتَضدمَنََاإلَسدنَاََاألَصدلَ ََ،قَصدََلَذَاتدهََأَوََلددمَ
مددنَالجملددةََلََيداَةََقَيدََاإلَفداَةَ َ
َ،وم دداََل دديسََبَجمل ددةََهد دوََالمََركد دبََ
يَقَصد دََ،شد دَرطَهَاَاإلَسد دنَاَََأفد داَتَََأوََل ددمَتَفد دََ َولد دذَاَفَهد د َََأعد دمََم ددنََالك ددلم َ
المَتَضَمَنََإَسَنَاَاَغيرَََأصَلَ ََ.
السيَ َوطَ ََ،الذيََحدََالجملدةََبدالقَ َولََالمََركدبََالدذيََ
ثَمََيَأَتَ ََالتَ َوفيَقََبينََالتَجَاهَاتََالمَخَتَلَفَةََلََىََ َّ
ط َمََارَفَتَهداَلَلَكدلَمََ،علد ََسدبَيَلََالمَجدا ََقدائَلََ"َ:وأَمداََ
السديَ َو َ
يَقَ َومََعلد ََاإلَسدنَاََالمَقَصد َوََلَذَاتدهَََأَوَ
لاََ.أبداحََ ّ
دلاَمنَهَمداََكدانََ
الواقَعدةََشدَرطَ اَأَوََجََوابد اَأَوََصدلَةََفدإَطَلَقََمَجداَيََ،ألَنََك َّ
إَطَلَقََالجملةََعل ََماََذَكدرََمدنََ َ
جملد َةاَقبددلََ،فََأطَلَقدتََالجملددةََعَلَيدهََبَاعَتَبدارََمدداََكددانََكدإَطَلَقَاليَتدامَ ََعلد ََالبدالَغَيَنََنَظدَارَإلد ََأَنَهدمََكددانَواَ
كذلكَ"(َ.)2

(  )1ابدنَهشدامَاألنصداريَ،عبد َاهللَبدنَيوسدفَبدنَأحمد َبدنَعبد َاهللَبدنَيوسدفَأبدوَمحمد َجمدالَالد ينَ،مغنيي اللبييب ميأ كتيب

الماريب ،تحقيقَ:ما نَالمبارك َ،ارَالفكرَ،بيروتَ،لبنان1985َ،مَ.42/2.

دبَالعلميدةَ،بيدروتَ،لبندانَ،طَ،1
(  )2السيوط َ،همع الهوامع في شرح جميع الجواميعَ،تَ:أحمد َشدمسَالد ينَ ارَالكت
ّ
َ.50َ،49/1َ:1998
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مددنََكددلََذلددكََنَخ دَرجََإل د َََأنََالكددلمَََأع دمََمددنَالجملددةََ،لََي دتَمََالكددلمََإلََبَت دآلَفََع دَََمددنَالجمددلََ
السديَ َوطَ ََإَذََحدََالجملدةََحدََالكدلمَ،
لَلَ َوصَولََإل ََمعن ََأعَ ّمَمَماََف ََالجملةَََوَأشَمَ َ
لَ،وهذاََماََذهبََإليدهََ ّ
َ،وَيدََمَجَتَهدََ
َوالجملةََماََكانََمنََاألَلَفَاظََقَائَمَاَبََأَرسَهََمَفيََاَلمعن اََيَحَسَنََالسَكَ َوتََعَلَيَهََ،فَقدامَََيدََجملدةَ َ
َ،واَنََتدََرسََتدنَجحََجملدةَََ َ...وذلدكََألَنََكدلََمَجَمََوعدةََمَمداََسدبَقََ
َ،وَأخداكَََأخداكََجملدةَ َ
جملةََ َ،وصَهََجملة َ
َ،ولَوََنَقَصَتََلَبَنَةََلَخَتَلََالمعن (َ.)1
تَ َؤَيََبَلَبَنَاتَهَاَكلَهَاَمعن اََيحَسنََالسَكَ َوتََعَلَيَهَ َ
قدَمََالنَح َويد َونََفَيَضد اَمددنََتَعََريَفداتََالجملددةََ،تَبد َر ََكَثََرتَهداَصدعَ َوبَةََ َوضدعََحدََجدامَعََمدداَنَعََلَلَجملددةََ
َوتََركَيَبََّيَاَ.
الت ََتع تََمَفَاهَيَمَهَاََلَلَيَ ا َ

مفهوم الجملة دال ليا:
يقددولََسدديبويه"َ:هددذاََب دابََالس دتَقَامَةََمددنََالكددلمَ،واإلَحَال دةََ،فَمن دهََمَس دتَقَيَمََحَس دنََ َومَح دالََمَس دتَقَيَمََ
َ،ومَسَتَقَيَمََقَبَيَحََ َوماََهَوََمَحَالََكَذَبََ،وأماََالمَسَتَقَيَمََالحَسَنََ،فَقَ َولَكََأتَيَتَكََأمسََوسَآتَيَكََغَََا"(َ.)2
كَذَبَ َ
أمدداََاب دنََجن د ََفَيقددولَ"َ:إَنََالكددلمََإَنَمدداََه دوََف د ََلغددةََالع دَربََعَب د َارةََعددنََاأللَف داظََالقَائَم دةََبَ َرَؤَوس دهَاَ
اَأهَلََهذهََالصَنَاعَةََالجملَ"(َ.)3
المَسَتَغَنَيَةََعنََغيَرهاََوهَ ََالت ََيَسمَيَهَ َ
َوالجملةََعَنَََسيبويهَتَنَتَهَ ََبَالسدكَ َوتَََأوََاَنَقَطداعََالكدلَمََبَعدََإَفَاَتَهداَمعند اََمداَ،والََكَاندتَعَبَثد اَ،
فَلَوَََرتَبَتََكلماَتََليسََبينَهَاَتََرابَطََيَقَصَََإَفَاَةََمعن اََماََ،لمََيَكَنََذلكََكلمدَاَ،قدالََسديبويه"َ:ألََتدَرىََأَندكََ
إنَيَضََربََيَأَتَيَنَا)ََوَأشَبَاهََهذاََلمََيَكَنََكلمَا"(َ.)4
لَوََقَلَتََ( َّ

(  )1عمايرةَ،خليلَ،في نحو اللغة وتراكيبهاَ،ج ّ ةَ،عالمَالمعرفةَللنشرَوالتو يعَ،1984َ،صََ.77
(  )2سيبويهَ،الكتابَ.25/1َ،

بنَجن َ،الخصائصَ،صََ.32/1
(  )3ا
ّ
(  )4السابقَ.3/1َ،
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َ،وهذاََالمعن َيَنَبَغَ َََأنََيَتَصدفََبدأَمََورََلَيَصدبَحََالكدلمََالدذيََيَ َؤَيدهََ
فَلَبَََلَلَجملةََمنََتَأََيَةََمعن اَ َ
لاَ،منَهَاََ:
مَقَبََوَ
لاَمَعَلَ َومدَاَلَكدلََأَحدََكَقَ َولدكََ(الليدلََمَظَلدمَََوالنَهدارََمَضد َءَ)َ
 -1ألََيَكد َونََالمعند َ ونََفَائدَةََ،لَكَ َوندهََمَبَتدذَ َ
فهذاََمَمَاََلََفَائََةََفيَهَ(.)1
َأوََلَكَ َونََالحَكَمََعَامََاَغيرََمَخَصد َوصََبَشد َءََفدلََيَفيدََنحدوََ(فد َََارََإَنَسدانَََرجدلَ)َو(عَندَََرجدلََ
ماَلَ)َ(َ)2فهذاََ َونحَوهََمَعَلَ َومََضَ َرَوَرَةاَ،فَلََفَائََةََفيَهََ.
َ،ولدوََقَلدتََ(كدانََ
قالََسيبويهَ"َ:واذاَقَلَتََ(كانَََرجَلََذَاهَبََا)َفليسََف ََهذاََشَ َءََتعلمهََكانََجَهَلدهَ َ
ارسََا)َحَسَنََألََّنهََقَََيَحَتَاجََإل َََأنََتعلمهََأَنََذلكََمنََآلََفَلَنَ(َ.)3
َرجَلََمنََآلََفَلَنََفَ َ
َ،وانَمداََيَكد َونََمدنََبدابََاإلَفَصداحََعَمداََ
ويَسَتَثَنَ ََمنََذلكََالكلمََالذيََليسََغََرضَهََإَفداَةََمَخَاطدبَ َ
ف ََالنَفَسََمنََشدعََورََ َومَعدانََكَالتَعَجدبَََ،والتَعَظديَمََ،والحدَنََ،والسد َرَورََ،أَوََإَظَهدارََالتَحَسدرََ,أَوََالضدعَفََ
َأوََالتَخَشَعََ َونحوَذلكََ،كأنََتَقَ َولََلَشَخَصََ(النَهَارََطَ َويدلَ)َوهدوََيَعَلدمََذلدكََ َويَشدعَرََبدهََ،فَيقدولََلدكََ:نَعدمََ،
َونحوَقَ َولََاهللََتَعَال ََعل ََلَسَانََاَمَََأرةََعَمََاَرن"َ:رب إني وضعتها أنثى"َ[آلَعمرانَ َ]36َ:ونحوََذلكََأَوََ
َأنََتَتَبََركََبَذَكَرَََأوََتَسَبَيَحَََأوََنحوَذلكََطَلَبَ اَلَثََوابََ،كَقَ َولدكََ(لََإَلدهَََإلََاهللَ)َأَوََ(سدبَحَانََالحد ََالدذيََلََ
اَومَحَمدََنبيَنداََ،وهدذاََمَعَلد َومََمَعد َرَوفََ،
يَمَ َوتَ)َ،جَاءََف ََ"األَصَ َولَ""َ:فَإَنََقدالََقَائدلََ:فََأندتََتَقد َولََ:اهللَََربَند َ

(  )1انظرَ:ابنَالسراجَ،الصولََ.73/1
(  )2انظرَ:الخضريَ،أحم َبنَمحم َ،حاشية الخضري ملى شرح ابأ مقيل ،ارَالفكر1398َ،هَ.97/1َ،
( َ )3سيبويهَ،الكتابََ.26/1
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َ،وانَماََنَقَ َولَهَََرََاَعل ََالكَفَارَََوعل ََمَنََلََيقولََبَهََ،
اَوعَنَََالمَ َؤمنَيَنَ َ
قَيَلََلَهََ:هذاََإَنَماََهَوََمَعَ َرَوفََعَنََنَ َ
لَف ََالتَعَظَيَمَََوالتَحَمَيَََلَطَلَبََالثََواَبََبَهَ"(َ.)1
َولَوََلَمََيَكَنََلَنَاَمَخَالَفََعل ََهذاََالقَ َولََلَماََقَيَلََإَ َّ
َ -2أنََلََيَكَ َونََالكلمََمَتَنَاقَضَ اَنحوََ(لَمََيَلَََألَبَ ََمَحَمَََ َولََ)َفَهذاََتَنَاقَضََ،كَيَفََيَكَ َونََأَبد اَلَمَحَمدََمدنََ
لَمفسد )َلَتَنَاقَضدهََبدالنَفَ َ
لَقَيَامدَا)َو(مداََعداثََإَ َّ
؟َولَهدذاََمَندعََالنحداةََنحدوََ(مداََقَمدتََإَ َّ
لَمََيَكَنََلَهََ َولدَ َ
َواإلثَبَاتََ َ،وذلكَََأنَهَََأثَبَتََماََنَفَاهَ.
َ -3أنََلََيد د َؤَيََالتَعَبَيد درََإلد د ََالمَحد دالََ،نح ددوََقَ َولد دكََ(صد دلَ ََجَمَيد دعََالخَلد دقََالجَمَعد دةََالماَضد ديَةََفد د ََه ددذاََ
المَسدجََ)َفدإَنََهددذاََمَحدالََإذاََأَريدََبدهََحَقَيَقدةََالتَعَبَيدرََ،فَأمداََإذاَأََريدََبدهََالمَبَالَغددةََمددنََإَطدلَقََ(جَمَيدعََ
الَخَلَقَ)َعل ََقَسَمََمَمَنََتَصَحََمنَهَمََالصَلَةََجَا َ.
َ،وَوجَ َوََ
جَاءََف ََحَاشَيَةََالخَضََريَ"َ:فلََتَقَ َولََ(ضََربَتََإَلَََيَََا)َََأيََلَسَتَحَالَةََضََربَكََجَمَيَعََالنَاسََغيَرهَ َ
أويَلدهََبدالنَفَ َنحدوََ"وييأبى
قََريَنَةََعل ََإََارَةََجَماَعَةََمَخَصَ َوصَةَََ،فََأطَلَقََالمَندعََطدَرَاَلَلَبدابََإلََإذاَأَمَكدنََتَ َ
الل إال أأ يتم نوره"َ[التوبةَ.)2(َ]32َ:
َ -4أنََيَفيدََالجدَءََالثدانَ ََمددنَالكددلمََ،مدداََلََيَفيدَهََالجدَءََاأل ّولََ،فدإَنََلدمََيَحَمدلََالجد ءََالثدانَ ََفَائدََةاَل دمََ
الرج دلََقَاتَل دهَ)َف دإَنََهددذاََالتَعَبَي درََغيددرََمَفي د َ
يَف دَهَاَالج دَءََاأل ّولَل دمََيَص دحََالكددلمََ َوذلددكََنحددوََ(مَمَي دتََ َ
الرجَلََقَاتَلَهَ)َفَأخَبَرََبَالمَبَتََأَنَفَسَهََ،جداءََفد ََالخَصدائَصََ "َ:ومدنَالمَحدالََقَ َولدكََ
َوذَلكََألَنَهََقالََ(قَاتَلََ َ
(َأحَقََالنَاسََبَماَلَََأبَيَهََاَبَنَهَ)َ َوذلكََأنَكََإذاَذَكََرتََاألَبدَوةََفَقدََاَنَطد َوتََعلد ََالبندَوةََ،فَكأندكََإَذَنََقَلدتََ:
َ،ولَكَنََ
ألولَمَسَتَ َوفََلَماََاَنَطََوىََعَلَيَهََالثَانَ َ َ
(َأحَقََالنَاسََبَماَلَََأبَيَهَََأحَقََالنَاسََبماَلََأبيه)َ،الجََءََا ّ

(  )1ابنَالسراج ،الصولََ.73َ–َ72/1
( َ )2الخضددريَ،أحم د َبددنَمحم د َ،حاشييية الخضييري ملييى شييرح ابييأ مقيييل ،ارَالفكددر1398َ،هَ،206/1.لصد ّدبانَ،حاشييية
الصباأ ملى شرح الشموني ،تحقيقَ:عب َالرؤوفَسع َ،المكتبةَالتوفيقية1970َ،مَ.150/2.
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صَحَةََالمَسََألَةَََأنََتَقَ َولََ(َأحَقََالنَاسََبَماَلَََأبَيَهَََأبََرهَمََبَهَََوأَقَ َومَهَمََبَحَقَ َوقَهَ)َ،فَتََيَََف ََالثَانَ ََماََليسََ
مََوجَ َوَاَف ََاأل َولَ"َ(.)1
َوجََريَان دهََعل د ََس دنَنََالكددلمََالفَص ديَحََ،يَنَبَغ د ََتَأََي دةََالمعن د َبَتَعَبَي درََس دلَيَمََ،ف دلََ
 -5ص دحَةََالتَعَبَي درََلَغَ َوي د ا َ
تَق د د َولَ(َ:س د د َوفََمَحَم د د َيَحَض د درَ)َأوَ(ق د دَََأخ د د َوكََحَض د درَ)ََوغيد ددرََذلد ددكََمم د داََيَخ د دالَفََأَص د د َولََاللَغد ددةََ
َوقََواعَ هَا(.)2
هددذاََمددنََنَاحَي دةََ َ،ومددنََنَاحَي دةَََأخ دَرىََنَج دََكَثَي دَارَمددنَالتَعَبَي دَراتََالت د ََلََتَص دحََلَفَس داََالمعن د َ،وع دَمََ
أويَلَََوالتَقدَيَرََوالحَمدلََعلد ََالمَجدا ََوالمَبَالغدةََ َونحدوََذلدكََمَمداََيَصدَرفََالكدلمَعدنََ
َ،وقَََتَصَحََبَالتَ َ
صَحَتَهَ َ
اَ،وبداعََالمداَءَََواَشدتََرىََبَثَمَندهََ
ظَاهََرهََ.منَذلكََ(شََربََال ّ ارَ)َو(َأكلََالماَءَ)َبمعن َبَاعََالَارََ َوشدَربََبَثَمَنَهد َ
ماََيَأَكلَهََ(َ.)3

مفهوم الجملة تركيبيا:
َوثَيَقَ اَبَالَلَلَةََالتََركَيَبَيَةََ،فالجملةََمَيََانََتَظَهَرََفيَهََتَلَكََالَلَلَةََََ،رسَََالنحاةََ
الجملةََمََرتَبَطَةََاََرتَبَاطَ ا َ
مَكَ َونداتََالجملددةََ َ،ومدداََتَحَ َويدهََمددنََتََراكَيدبََََأسَاسديَةََاَسدتَنَاَاَإلد ََأَنََالجملددةََعَنَصدرََكلَمد ََيَحدَويََأَلَفَاظداَ
تَتََركدبََمَعد اَلَتَشدكَيَلََجملددةََتَكد َونََإَسدنَاَاَيَحَسدنََالسدكَ َوتََعَلَيدهََ َ،ويد َؤَيََالفَائدَةََالمََرجدَوةََ.بدديَنََسدديبويهَأنََ
َ،ولَبدََلَلَجملدةََ،سدواَءَأَكاندتََاَسدمَيَ َةاَأَمََفَعَلَيد َةاَ
الجملةََتَتَكَ َونََمنَََركَنَيَنَََأسَاسَيَيَنََهَماََ:المَسَنََََوالمَسَنَََإليهَ َ
َ،ولََ
منَاَحَتََوائَهَماََ(َ،)4يقولَ"َ:هذاََبَابََالمَسَنََََوالمَسَنَََإليهَََوهَمداََمداََلََيَسدتَغَنَ َََواَحدََمنَهَمداََعدنََاآلَخدرَ َ
َ،وهد دوََقَ َولد دكَ(َ:عَب دََاهللََأَخد د َوكَ)َو(ه ددذاََ
يَج دََالم ددتكلمَمند دهََب دََّاَ،م ددنََذل ددكََالَس دمََالمَبَتد دََأََأوََالمَبَند د ََعَلَي دهَ َ
( َ )1ابنَجن َ،الخصائصََ.338َ–َ336/2

( َ )2السامرائ َ،فاضلَ،الجملة العربية والمعنىَ،صََ.30
( َ )3السامرائ َ،فاضلَ،الجملة العربية والمعنىَ،صَ.30
( َ )4سيبويه ،الكتابََ.23/1
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أَخَ َوكَ)َ َ.ومَثَلََذلكََقَ َولَكَ(َ:يذهبَََيََ)َ،فلَبَََلَلَفَعَلََمدنََالَسدمََكَمداََلدمََيَكدنََلَلَسدمََاألَ َولََمدنََاآلَخدرََفد ََ
الَبَتََاَءَ"َ(َ.)1
أَوهَوََالمَسَنَََإليهََ،واآلخرََهَوََالخَبَرَََوهَوََ
تََركَيَبََالجملةََالَسَمَيَةََيَتَكَ َونََمنََاَسَمَيَنَََ:أحََهَماََالمَبَتََ َ
َ،والفَاعدلَََوهدوََالمَسدنَََ
َ،وكَذلكََالجملةََالفَعَلَيَةََلَبَََلَهَاََمنَََركَنَيَنَََأسَاسَيَيَنََهَماََالفَعَلَََوهَوََالمَسَنََ َ
المَسَنََ َ
إليددهََ،وبَهددذاََالتَقَس ديَمََتَخ دَرجََجَمَلَت داََالظ دَرفَََوالش دَرطََمددنََب دابََالجمددلََ.نَق دلََابددنََيَع ديَشَعددنََالَمَخَش دَريََأَنََ
َ،وجَعَلَه داَ
َ،وظََرفي دةََ َ،وبدديَنََأَنَه داَقَس دمَةََلَفَظَي دةََ،ث دمَََرََذلددكَ َ
َ،وش دَرطَيَةَ َ
الجملددةَََأَربَع دةَََأقَس دامََ:فَعَلَي دةََ،واَس دمَيَةَ َ
ضََربينََ:اَسَمَيَ َةاَ َوفَعَلَيَ َةاَ(َ.)2
َ،وجملدةَ
أَوخَبدرَ َ
يقولََابنََجَنَ ََف ََحََيَثَهََعنََالجملدةََ"َ:وهد ََعلد ََضدَربينََ،جملدةَمََركَبدةَمدنََمَبَتدَ َ
مََركَبَةَمنََفَعَلََ َوفَاعَلَ"َ(َ.)3
يَنَظَرََالنحاةََف ََتَعَيَيَنََالجملةََإل ََصَََرهَاَ،فَإَنََبََئَتََبَاسمََسَمَيَتََاَسَمَيَ َةاَ،واَنََبََئَتََبَفَعدلََسدمَيَتََ
فَعَلَي د َةاَ،أم داََابددنََهَشددامَ،فَق دََقَس دمََالجمددلََإل د ََثلَث دةََ،يقددولَ"َ:اَنَقَس دامََالجملددةََإل د ََاَس دمَيَةََ َوفَعَلَي دةََ َوظََرفي دةََ،
َ،والفَعَلَي دةََه د ََالت د ََ
فالس دمَيَةََه د ََالت د ََص دََرهَاَاَس دمََكد د(َي دََق دائَمَ)َ،و(هَيَه داتََالعَقَي دق)َ،وَ(ق دائَمََالَي دَانَ) َ
صَََرهَاَفَعَلََكد(قَامَََيََ)َ،و(ضََربََاللصَ)َ،و(كانَََيَََقائَمَا)َو(ظَنَنَتَهََقَائَمَا)َ،والظََرفيَةََالمَصَََرةََبَظدَرفََ

( َ )1سيبويه ،الكتابََ.23/1

( َ )2انظر َ :ابنَهشامَاألنصاريَ،عب َاهللَبنَيوسفَبنَأحم َبنَعب َاهللَبنَيوسفَأبوَمحم َجمالَال ينَ،مغني
اللبيب مأ كتب الماريب ،تحقيقَ :ما ن َالمبارك َ ،ار َالفكرَ ،بيروتَ ،لبنان1985َ ،مَ ،492.ال ركش َ ،ب ر َال ينَ

محم َبنَعب َاهللَبنَبها رَ،البرهاأ في ملوم القرآأ ،تحقيقَ:محم َأبوَالفضلَإبراهيم َ،ارَالتراثَ،القاهرةَ،مصرَ،

1376هَ.353َ–َ351/2.

ابنَجن َ،اللمعََ.111/110
( َ )3
ّ
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َ،ويَعَق دبََاب دنََهَش دامََعل د َََأَريَالَمَخَش دَريََف د ََالجملددةََالش دَرطَيَةََ،
أَوََج دارََ َومَج د َرَورََ،نحددوَ(َ:أعَن دَكَََي دَ) َ
فَيقولََ"َ:وَاََالَمَخَشََريَََوغيَرهََالجملةََالشََرطَيَةََوالصََوابَََأّنَهَاَمنَقَبَيَلََالفَعَلَيَةَ(َ.)1
لَكَنَنَاَنَلَحَظََتََراكَيَبََلََتَنَضََويََتحدتََتَلَكدمََالقسدمَةََ،كَقَ َولَندا(َ:أَقدائَمََالَيدَانَ؟)َفَقدائَمََمَبَتدَأََمَسدنَََإليدهََ،
أَوالفَاعَلََفد ََالجملدةَََرغدمََأَنََ
َ،وهَوََمَسَنَََإليهََ،فَكَيَفََيَصَحََاَجَتَماَعََالمَبَتََ َ
والَيََانََفَاعَلََسَََمَسَََالخَبَرَ َ
لاَمنهَماََمَسَنَََإليهََ َ،ولمداََكدانََهدذاََخدلَفََمداََاَشدتََرطََوهََلَجدَؤواَإلد ََالتَأ َويدلََأَوََالدتَخَلَصََمدنَذلدكََ،فقدالََ
ك َّ
اَبَنََيَعَيَشَ":واَعَلَمََأنََقَ َولَهَمََ(َ:أقَائَمََالَيََان؟)َ،إَنَماَََأفَاََنَظََارَلَلمعند (َ:أَيَقد َومََالَيدَان)َ،فدتَمََالكدلمََ،ألَندهََ
َ،وفَع دلََمددنََجَه دةََالمعن د َ.فلم داََكددانََالكددلمََتَام دَاَمددنََجَه دةََ
َ،وق دائَمََهَن داَاَس دمََمددنََجَه دةََاللف دظَ َ
فَعدلََ َوفَاع دلَ َ
َ،وق دََس دََمَس دََالخَب درََحَي دثََإَنََ
َ،أَارََواَإَص دلَحََاللف دظََ،فَقددالَواََ:أق دائَمََ:مبت د أَ،والَي دَانََمََرتَف دعََب دهَ َ
المعن د َ
الكلمََتَمََبَهَ"َ(َ.)2
ىَ،والجملدةََالكَبدَرىَ،
لَمََيَكَتَفََابنََهَشَامَبَتَقَسَيَمَهََالجملَ،بَلَََأضَافََقَسَمَيَنََآخََريَنََ:الجملةََالصدغََر َ
لا"َ:الكَبََرىََهَ ََالَسَمََّيةََالت ََخَبََرهداَجملدةََ،نحدوََ(َ:يدََقدامََأَبدَوهَ)َو(َيدََأَبدَوهََقدائَمَ)َ.أمداََ
عََرفََالكَبََرىََقَائَ َ
َ،وقَََتَكَ َونََالجملدةََكَبدَرىَ
الصَغََرىََ،فَهَ ََالمَبَنَيَةََعل ََالمَبَتََأَكالجملةََالمَخَبَرََعنَهَاَف ََالمَثَالَيَنََالسَابَقَيَنَ َ
اتَالوجَهَيَنََ
َ
اريَنََ،نحوََ(َيََََأبََوهََغَلَمَهََمَنَطَلَقَ)ََ.وَأضَافََالنحاةََقَسَمَيَنََآخََريَنََ:الجملةََذَ
َوصَغََرىََبَاعتَبَ َ
الوجَهَيَنََتَكَ َونََاَسَمَيَةََالصََرََ،فَعَلَيَةََالعَجَ ََ،نحوَ َ(َ:ي َيَقد َومََأَبدَوهَ)َ،أَوََفَعَلَيدةََ
ذاتَالوجَهََ،ذَاتََ َ
َ
َوالجملةَ
الوج دهََ،فَه د ََمدداََكان دتََاَس دمَيَةََالص دَرََ
الص دَرََاَس دمَيَةََالعَج د ََ،نحددوََ(:ظَنَن دتَََي دَاَأَب دَوهََق دائَمَ)َ،أم داََذَاَتََ َ
َ،أوََفَعَلَيَةََالصََرَََوالعَجَ ََ،نحدوََ(:ظَنَندتَََيدَاَيَقد َومََأَبدَوهَ)(َ)3أمداََمداََيَسدمَ ََ
والعَجَ ََ،نحوََ(َ:يََََأبََوهََقَائَمَ) َ
( َ )1ابنَهشامَ،مغني اللبيبَ.70َ،

(  )2ابن َيعيشَ ،يعيش َبن َعل َبن َيعيش َابن َأب َالسرايا َمحم َبن َعل َ ،شرح المفصل للزمخشري ،تق يمَ :إميلَ
يعقوب َ،ارَالكتبَالعلميةَ،بيروتَ،لبنان2001َ،مَ.96/1َ،

( َ )3ابنَهشامَ،مغني اللبيبَ،صََ.12
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الجملةََالظََرفيَةََ،فهَ ََعَنََهَمََالمَبَََوءَةََبَظََرفَََأوََجَارََ َومَجَ َرَورََ،نحوََقَ َولهم(َ:أَعَندَكَََيدَ؟)َوَ(أَفد ََالدَارََ
دلاَمدنََالظدَرفََوالجدارََوالمَجد َرَورََقَسدمََبََأَرسدهََ َ،ولديسََمدنََقَبَيدلََ
ي )َ،ذهبَََأبَوََبَكَرََبدنََالسدَراجََإَلد َََأنََك َّ
المَفََرَََ،ولََمنََقَبَيَلََالجملةَ(َ.)1
َ،ولََيَس دَانََمَسد دََالخَب درََأَوََيَقَ َوم دداَنََ
َ،ركَند دانَََرئَيَس دانََف د ََالجمل ددةَ َ
هَك دذَاَالظ دَرفََوالجد دارَََوالمَج د َرَورَ َ
لاََأوََاَسَمَا؛َألَنََالمَقََرََلََيَعَبَرََعدنََالمعند َالدذيََ
مَقَامَهََ،كَماَََأنَهَماََلََيَتَعَلَقَانََبَمَحَذَ َوفََ،سََواءَأكانََفَعَ َ
يَعَبَرََعنَهََالظدَرفَََأوََالجدارََوالمَجد َرَورََ،فدإَنََقَلدتََ(َ:يدََعَندَكَ)(َ،أَعَندَكَََيدَ؟)َ(َ،يدََفد ََالدَارَ)(َ،أَفد ََ
ال ارَ ي ؟)َفَإَنََالسَامَعََلََيَحَتَاجََإل ََالفَعَلََالمَقََرََمَعََفَاعَلَيَهََلَيَفَهَمََالمعن َ،كَمداََأَندهََلََيَحَتداجََإلد ََأَيدةََ
دتقرَ
إَضَافَةََتَضَافََإل ََالجملةََ،فالمعن ََواضَحََ ونماََلَبَسَََأوََمَعَانَاةَ َ
َ،ولَكدنََعَندََالنَطدقََبالجملدةَ يد َاس ّ
(هو)َأوَوقعَ،أوَح ثَ،أوَمستقرَ،فالسَامَعََ،لَََريدبََبَحَاجدةََإلد ََالظدَرفََأَوََالجدارََوالمَجد َرَورََ(عَندَكََ،
أوَف ََالَارَ)َلَتَ َوضَيَحََالمعن (َ.)2
َ،وتَقدَمَهَمَاَنَفد َأَوَاسدتَفَهَامََ،أَوََ
امَأنََالظََرفَََوالجَارَََوالمَجَ َرَورََإذاَ َوقَعََبَعََهَماََمََرفََوعَ َ
يََرىََابنََهَشَ َ
َ،أوََحد دالََ،نح ددوَ(َ:م دداََفد د ََالد دَارََأَحد دَ)َ،و(أَفد د ََالد دَّارَََيد دَ)َ،
َ،أوََمَ َوصد د َولَََأوََصد داحَبََخَبد درَ َ
مَ َوصد د َوفَ َ
وَ(م د َرَرتََبََرج دلََمَع دهََص دقَرَ)َ،و(ج داءََالددذيََف د ََال دَارَََأب دَوهَ)َ،و(َي دََعَن دَكََأَخ دَوهَ)َ،و(م د َرَرتََبََي دََعَلَي دهََ
اَأنََاألََرجَحََكَونهََمَبَتََأَمَخَبدَارَعندهََبدالظََرفَََوالمَجد َرَورَ(ََ.)3وهدذاََ
جَبَةَ)َ،فَف ََالمََرفََوعََثَلَثَةََمَذَاهَبَََ:أحََهَ َ

( َ )1ابنَالسراجَ،الصولَجَ،68/1وانظرَشرح ابأ مقيلَجَ.211/1
( َ )2عمايرةَ،خليلََ،في نحو اللغة وتراكيبهاَ.127َ،
( َ )3ابنَهشامَ،مغني اللبيبَ،جَ.443/2
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أَ،والجملةََالظََرفيَةََنَمدطََمدنََالجملدةََالَسدمَيَةََالتد ََيَتَقدَمََفيَهداَ
يَجَعَلََالظََرفََوالجَارََوالمَجَ َرَورََخَبََارَلَلَمَبَتََ َ
الخَبَرََعل ََالمَبَتََأ(َ.)1
َ،والجملددةََالظََرفيدةََنَمدطََمددنََالجملددةََالَسدمَيَةََ،
َولمداََكاندتََالجملددةََالشدَرطَيَةََمددنََقَبَيدلََالجملددةََالفَعَلَيدةَ َ
اَأنََنَقَسَمََالجملةََمنََالنَاحَيَةََالتََركَيَبَيَةََإل ََاَسَمَيَةََ َوفَعَلَيَةََفَقدطََ.هدذاََمداََصدَرحََبدهََابدنََيَعديَشَ،قدالََ:
يَمَكَنَنَ َ
"َوهَ ََ"الجملةََ،ف ََالحَقَيَقَةََضربانَ،فَعَلَيَةَََواَسَمَيَةَ"(َ،)2تََقَيَقََالنَظدرََفد ََتَحََيدََالجملدةََبالَسدمَيَةَََوالفَعَلَيدةََ
يَظَهَرََتَقَسَيَمَاَيَقَ َومََعل َََأسَاسََالشَكلَََأوََالمَبَنَ ََ ونََالنَظَرََإل ََالمَضَمَ َونََأوَالمعن َ،تََرتدبََعلد ََذلدكََ
الواضدحََفد ََإَََراجََبَعدضََالتََراكَيدبََاللغَ َويدةََ
َ،وكدذلكََالخَلدطََ َ
عدَمََ َوضدَوحََاإلَطدارََالددذيََتَندتَظَمََفيدهََالجملددةَ َ
اَ،و ونَََأنََيَكَ َونََلَهذاََالحَشَرََماََيسوغهََ،كَماََف ََ(هَيَهداتََ
َوحَشََرهَاَف ََالَسَمَيَةَََأوََالفَعَلَيَةََ َونَََأنََتَقبَلَهَ َ
اَوغيَرهداَمدنََََأسدماَءََاألفعدالَ،لََتَقبدلََالَسدمَيَةَََولََالفَعَلَيدةَََولََ
العَقيق)َالت ََعَََوهَاَجملد َةاَ"اَسدمَيَ َةاَمدعَََأنَهد َ
َ،ولََعَلَقَةََإَسَنَاََبينَهَاَ َوبينََالَسَمََالذيََيَلَيَهَا(َ.)3
تَشَيَرََإل ََحََثَََأوَََمَنَ َ
َ،وتَك د َونََمََركَب د َةاَعَل د ََ
مددنََخ دلَلَالمَف داهَيَمََالس دابَقَةََنَج دَََأنََالجملددةََتَتََرك دبََمددنََمَس دنَََ َومَس دنَََإليددهَ َ
اولدةََأَخدَرىََإلَيَجداََندَوعََآخدرََفد ََ
َ،وأَيدةََمَحَ َ
أَوخَبدرَََأوََفَعدلََ َوفَاعدلَ َ
ةَأوََفَعَلَيدةَ،مدنََمَبَتدَ َ
ضََربينََإمداََاَسدمََّي َ
َاخد دلََه ددذاََاإلط ددارَنَفَسد دهََلََتَكد د َونََإَلََتَفََريَعد د اَيد دَرََإلد د َََأحد دََهد دذَيَنََالند دَوعَيَنََكم دداَََرََابد دنََهَشد دامَالجمل ددةََ
الشََرطَيَةََإل ََالجملةََالفَعَلَيَةََ.
َ،وشَكلََالجملةََ َوقَيَامَهَاَمَقَامََالمَفََرََ
اَوتَقَسَيَمَهَاَكَماََمَرَ َ
اَعَتَمَََالنحاةََشَكلََصََرََالجملةََف ََتَحََيََهَ َ
َ،وجَم دلََلََمَح دلََلَه داَمددنَاإلَع دَرابََ،إَنََمدداََتَق دَمََ
ف د ََتَص دنَيَفَهَمَالجمددلََإل د ََجَم دلََلَه داَمَح دلََمددنََاإلَع دَرابَ َ

امَ،عمانَ،األر ن1995َ،مَ.310.
( َ )1الخليلَ،عب َالقا رَمرع َ،أساليب الجملة اإلفصاحية ،مؤسسةَر
ّ
( َ )2ابنَيعيشَ،شرح المفصلَ،جَ.88/1

( َ )3عمايرةَ،خليلَ،في نحو اللغة وتراكيبهاَ،صَ.81
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اولََتَقَسَيَمََالجملةََمنََنَاحَيَةََبَنَيَتَهَاَالشَكلَيَةََ،أمَاََمنََنَاحَيَةََالمعن َالعَامََالذيََتَ َؤَيَهََالجملةََ،فتَقَسَمََإل ََ
تَنَ َ
قَسَمَيَنََ:خَبََريَةَََواَنَشَائَيَةََ،الخَبَرََماَََلََعلد ََحَصد َولَََأمدرََفد ََالخد َارجََ،فدإَنََكدانََمَطَابَقد اَلدهََفَهدوََالصدَقََ
َواَلََفَهَوََالكَذَبَ(َ َ،)1ولَهَََأضََربَََوَأغََراضَََأسَهَبَتََبَهَاَكَتَبََالبَلَغَةََ،واإلنَشَاءََاَسَتََعَاءََأَمدرََغيدرََحَاصدلََ
َ،ولََيَصدحَََأنََيَقددالََلَقَائَلدهََإَندهََصداَقََأَوََكداذَبََلَعدَمََتَحَقدقََ
لَيَحَصدلََ(َ،)2لََيَحَتَمدلََالصدَقَََولََالكدذَبََ َ
َ،وتَ َوقَفَهََعل ََالنَطَقََبَهََ(َ.)3يَنَقَسَمََاإلَنَشَاءََإل ََقَسَمَيَنََ:طَلَبَ َََوغيرََطَلَبَ ََ،الطَلَبَ ََماََ
مََلَ َولَهََف ََالخَ َارجَ َ
يَسَتَلََمَََأوََيَسَتََعَ ََمَطَلَ َوبَ اَغيرََحَاصَلََ َوقَتََالطَلَبَََ.أنََواعدهََخَمَسدةََ:األمدرََ،النَهد َ،السدتَفَهَامََ،الندَاءََ،
لاَ َوقَتََالطَلَبََ َ،ومنَهََصديَغََالمدَحََوالدذَمََ
التَمَنَ ََ،أمَاََغيرََالطَلَبَ ََفَهَوََماََلََيَسَتََعَ ََمَطَلَ َوبَ اَليسََحَاصَ َ
والتَعَجَب...إلخَ.

مفهوم الجملة مند ملماء اللغة المعاصريأ:
شاعَف ََالعَصَرََالحََيَثََاَسَتَخََامََمَصَطَلَحََالجملةََ،بَ َوصَفَهَاَالخَلَيَةََالحَيَةََلَجَسَمََاللغةََعَندَماََتَبد َر ََ
َ،والكددلمََنَش داطَََواللغددةََقََواع دََهددذاََالنَش داطََ،
َ،واللغددةََح دَ َوََهددذاََالعَم دلَ َ
الوج د َوََ(َ،)4الكددلمََعَم دلَ َ
إل د ََحَي د ََ َ
َ،وهدوََكدذلكََتَطَبَيدقََصد َوتَ ََ َومَجَهد َوََ
فاللغددةََإَذَنََنَظدامَََوالكددلمَََأَاءََنَشداطَ ََطَبَقداَلَصدَورََصد َوتَيَةََذَهَنَيدةَ َ
عَضََويََحََركَ ََتَنَتَجََعنَهَََأصََواتََلَغَ َويَةََمَعَيَنَةََ(َ.)5
تَتَجَهََمَعَظَمََالََراسَاتََاللغَ َويَةََالحََيَثَةََإل ََ َوصَفََالجملةََ َوتَحَلَيَلَهداَاَنَطَلَقد اَمدنََأَهَمَيَتَهداَفد ََإَظَهدارََ
الرئَيَسََف ََََراسَةََبَنَاءََالجملةََ،يقدولََ َ.محمدو َفهمد َحجدا ي"َ:إَنََأَهدمََفدَرقََ
المعن َالذيََهوَالعَنَصَرََ َ
()1العلددوي ،يحيد َبددنَحمد ةَبددنَعل د َ،الط يراز المتضييمأ لس يرار البلغيية وملييوم حقييائ اإلمجيياز َ،ارَالكتددبَالعلميددةَ،

بيروتَ،جَ.280/3

(َ)2السابقَ،جَََ .280/َ3
( َ )3هارونَ،عب السلمَ،الساليب اإلنشائية في النحو العربيَ،القاهرةَ،صََ.13
( َ )4عب َاللطيفَ،محم َحماسةَ،بناء الجملة العربية َ،ارَغريبَ،القاهرةَ،2003َ،صَ.20

5
حسانَ،تمامَ،اللغة العربية معناها ومبناهاَ،الهيئةَالعامةَللكتابَ،القاهرةَ،ط1979َ،2مَ،صََ.32
( )َ ّ
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يَمَيَ ََالبَحدثََالحدَيَثََفد ََبَنداءََالجملدةََعدنََالبَحدثََالعََربد ََالقدَيَمَ،يَكَمدنََفد ََأنََالجَهدََالعََربد َََاَرََحد َولََ
نَظََري دةََالعَام دلََ،بينَمدداََيَض دعََالبَح دثََالح دَيَثََهََف دهََف د ََََراس دةََالتََركَي دبََالش دكلَ ََلَعنَاص درََالجملددةََ َوس ديَلَ َةاَ
لَ َلتّعَبَيَرََعنََمعن اََ َ،ومنَثَمََيَعَََالمعن َعَنَصََارَمَهَمَاََف ََََراسَةََبَنَاءََالجملةَ(َ،)1كانََلَلنَحَاةََالقََامَ ََنَهدجََ
َ،وقَسدمَواَالَس دمَيَةََإل د ََص دغََرىََ
فد ََََراس دةََالجملددةَ؛َتََركَيَبد ََ،قَس دمَواَالجملددةََف د ََإَطد َارهََإل د ََاَس دمَيَةََ َوفَعَلَي دةَ َ
َوكَبََرىَ(َ)2واآلخَرَََلَلَ ََ،قَسَمَواَالجملةََف ََإَطَ َارهََإل ََخَبََريَةَََواَنَشَائَيَةَ(َ.)3
لاَنح َوي د اَ
َ،وأَخدَرىََمََركَبدةََ،بَاعتَب دارََالجملددةََشدك َ
قَسدمََمحمد َإبدراهيمَعبددا ةَالجملددةََإلد ََجملددةََبَسديَطَةَ َ
يَمَكدنَََأنََتَحَلدلََإلد ََوحدَاتََ،فَالجملددةََهد َََأكَبدرََوحدَةََلَغَ َويدةََتَتَحَمدلََالتَحَلَيدلََالنَحدَدويََ،فدإذاَقَلَندا"َ:مَحَمدََ
يَكَت دبََال دََرسَ"َكان دتََجمل د َةاَكَب دَرىََ،وَ"يَكَت دبََال دََرسَ"َجمل د َةاَص دغََرىََ....فددالكَبََرىََه د ََالص دطَلَحَيَةََ،أم داََ
الصَغََرىََفَهَ ََمَجَاَيَةَََ،أيََإنَهَاَلمَاََكانَتََف ََسَيَاقََمَسَتَقَلََ(َأيََ:يَكَتَبََالََرسَ)َكانَتَجمَل َةا(َ.)4
أمَاَََأنََواَعََالجملََلََيَهََ،فَهَ ََ:
َ،ومعند َذلددكَََأّنََالجملددةََ
الواحدََ،تد َؤَيََفَكدَرَةاَمَسدتَقَلَ َةا َ
 )1الجمليية البسييطةَ:هد ََذَاتََالمََركدبََاإلَسدنَاَيََ َ
الوصددفَََ+الفَاع دلَأوَنَائبدده)َ،
البَس ديَطَةََه د ََذَاتََالبَنَي دةََ(فَع دلَ+فَاع دل)َأوَ(المَبَت دَأََ+الخَب در)َأوَ( َ
نحوَ(َ:حَضَرََمَحَمََ)(َ،الشَمَسََطَالَعَةَ)َ(َ.أقَائَمَََأخَ َوكَ؟).
َ،ومدداََيَتَعَلدقََبَأَحدََعَنَصدَريَهََأَوََبَكلَيَهَمدداََمددنََ
 )2الجمليية الممتيدةَ:هد ََالمَكَ َوندةََمددنََمََركدبََإَسدنَاَيَََواحدَ َ
مَف دَرَاتَََأوََمََركَب داتََغيددرََإَس دنَاَيَةََنحددوَ(َ:حَض درََالم دَيَرََص دبَاحََا)(َ،الش دمَسََطَالَع دةََبددينََالس دحَبَ)َ
و(َأقَائَمَََأخَ َوكَََرغَبَ َةاَف ََالَنَصََرافَ).
( َ )1حجا يَ،محمو َفهم َ،مدخل إلى ملم اللغة المعاصر َ،ارَالثقافةَ،القاهرة1978َ،مَ،صََ.67
( َ )2ابنَهشامَ،مغني اللبيبَ،جَ.380َ–َ376َ،2
( َ )3السكاك َ،مفتاح العلومَ.145078َ،

( َ )4عبا ةَ،محم َإبراهيمَ،الجملة العربيةَ،صََ.32
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 )3الجملة المزدوجة أو المتعددةَ:تَتَكَ َونََمنََمََركَبينََإَسَنَاَيَيَنََأَوَأَكَثَرَ َ،وكلََمََركَبََقَائَمََبَنَفَسَهََ َ،وليسََ
َ،ويَكد َونََالعَطدفَََرابَطد اَبينَهَمدداََ.
َأحدَهَماََمَعَتَمدَاَعلد ََاآلخدرََ َ،وكددلََمََركدبََمَسداوَلَآلخدرََفد ََاألَهَمَيدةَ َ
َويَصد دلَحََك ددلََمََركد دبََلَتَكد د َويَنََجمل ددةََبَسد ديَطَةَََأوَمَمَتد دَةََمَسد دتَقَلَةََبَمَحََوَرهد داََ،ولََم دداَنَعََم ددنََاش ددتمالََأَحد دََ
المََركَبَاتََعل ََضَمَيَرَََراجَعََإلد ََمدذَكَورََفد ََمََركدبََسدابَقََعَلَيدهََ،نحدوَ(َ:حَضدرََمَحَمدَََوغدابََعَلد َ)َ
و(ََأريَتََبََرقَاَثَمََسَمَعَتَََرعَََا).
 )4الجمليية المركب يةَ:تَتَك د َونََمددنَم دَركَبينََإَس دنَاَيَيَنَََأح دَهَماََم دَرتَبَطََب داآلخَرََ َومَتَ َوق دفََعَلَي دهََ،نحددوَ(َ:م دنََ
يَخَلَصََف ََعَمَلَهََيَنَلََثََوابَ اَعَظَيَمَا).
 )5الجملة المتداخلةَ:تَتَكَ َونََمنََمََركَبينََإَسَنَاَيَيَنََ،بينَهَماََتََاخَلََتََركَيَبَ ََ،نحوَ(َ:الطَائَرََيغََرَ)(َ،مَحَمَََ
فَائَ َََأخََوهَ).
 )6الجمليية المتش يابكةَ:تَتَكد َونََمددنََمََركَبداتََإَسدنَاَيَةَََأوَمََركَب داتََمَشدتَمَلَةََعل د َََإَسدنَاََ،وق دََتَلَتَقد ََفيَه داَ
الجملددةََالمََركَب دةََبَالجملددةََالمَتََاخَل دةََبالجملددةََالمََََوج دةََ،نحددوَ(َ:م دنََيَتَصدَقََيَبَتَغ د َََوجدهََاهللََيَقبددلََاهللََ
صََقَتَهََ َويَجََلََلَهََالثََوابَ)(.)1
لاََأصَلَيَ َةاََوَأخََرىََفََرعَيَ َةاَ،الجملََاألَصَلَيَةََتَقَابدلََالجمدلََالتد ََ
َومنََالبَاحَثَيَنََمَنََيََرىَََأنََهَنَاكََجَمَ َ
َ،وأَضَافََبَعَضََالجملةََاإلَفصاحيَةََ
لََمَحَلََلَهَاَمنََاإلَعََرابََ،والفََرعَيَةََتَقَابَلََالت ََلَهَاَمَحَلََمنََاإلَعََرابَ َ
(النفعالية)(َ،)2يَذهبََالَّكتَورَمحم َحماَسةَعب َاللطيفَإل ََأنََهَنَاكََفََرقَاَبينََالنَظَامََالنَحَدويَََوالحدَثََ
ةَ،وقدََ
اللغََويََ،يقولَ(َ:إَنَََأقدلََقدَرََمدنََالكدلمََالمَفيدََيدتَمََبَعَنَصدَريََاإلَسدنَاََ َومداََسدَواهَماََقدََتَكد َونََضد َرَوَر َ
يَس دتَغَنَ ََعنَه داَ،ولَكَنَه داَتَبَن د ََجمل د َةاَمددنَاألَس داسََمددنَحَي دثََه د ََ،ف دإذاَكددانََالكددلمََمَفي دَاَف دإَنََالعَنَص دَريَنََ
( ََ )1عبا ةَ،محم َإبراهيمَ،الجملة العربيةَ.153َ،

2
حسانَ،تمامَ،اللغة العربية معناها ومبناهاَ،صََ.190
( ) ََ ّ
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َوتَقََيََارَ،أمَاََالحََثََاللغََويََ،فَهَوََالمَجَالََالذيََيَنَطَلَقََمندهََالنَظدامََالنَحَدويََ،
األَسَاسَيَيَنََلَبََََأنََيَكَ َونَاَلَفَظَا َ
َوهَوََيَهَتَمََبَبَعَضََالفَضَلَتََبَحَيَثََتَكَ َونََف ََبعضَاألَحَيَانََه َالغَايَةََوالقَصََ)(َ.)1
طََرفَاَاإلَسدنَاََكَمداََيدَرىََحماَسدةَلََيَكَ َوندانََإَلََفد ََالجملدةََ،أمداََالفَضدلَتََفَهد ََمدنََشدأَنََالحدَثََ
اللَغََويََ،فَالكلمََيَحََََمَعنَاهَاَ.
ةَ،وغيدرَإَسدنَاَيَةََ،مَفََرغداَ
ةَ،ومدَوجََ َ
ةَواَسدنَاَيَ َ
امد َ
قََمََحَماَسةَبَنَ اَ
اءَعل ََذلكََتَقَسَيَمَاَآخدرََلَلَجملدةََ:تَ ّ
َ،وغيدرََاإلَسدنَاَيَةََ
َ،وجََوابَيدةَ َ
َ،وفَعَلَيدةَ َ
َ،وَوصدفيَةََ،والمدَوجََةََإلد ََاَسدمَيَةَ َ
التَامدةََاإلَسدنَاَيَةََإلد ََاَسدمَيَةََ َ،وفَعَلَيدةَ َ
َ،وخالفَةَالصوتَ،ون ائيةَوتحذيرية(َ.)2
َ،ومََحََ َوذَمَ َ
إل ََخالفةََوتعجبيةَ َ
َ،ويَلدَمََفيَهداَتَضدامََ
 -1أمَاََالجملة التامةَفَهَ ََالجملةََاإلَسَنَاَيَةََالت ََيَكَ َونََاإلَسَنَاََفيَهَاَمَقَصد َو اَبَالدذَاتَ َ
َ،وتَتَكَ َونََمن(َ:مَسَنَََإليهَََ+مَسَنَ )َأوَ(كانَََ+مَسَنَ َإليهََ
َ،ولََيَجََو ََحَذَفَََأحََهَماَ َ
عَنَصََريََاإلَسَنَاَ َ
َ+مَس دنَ )َأوَ(فَع دلََ+فَاع دل)َأوَ(فَع دلََ+نَائ دبَفَاع دل)ََأوَ(اَس دمَفَاع دلَأوَص دفَةَمَش دبَهَةَأوَص ديَغَةَ
مَبَالَغةَأوَاَسَمَمَفَعَولََ+اَسَمَمََرفَوعَأوَضَمَيَرَمَنَفَصدلَللرفدع)َنحدوَ(َ:أَنداجَحََأَخد َوكَ؟)َو(مداََمَحَبد َوبَ
الخَائَنَ َون).
َواجَبَ اَ
 -2الجملة الموجزةََ:وهَ ََالت ََيَذَكَرََفيَهاَعَنَصَرَََواحَََمنَعنَاصَرََاإلَسَنَاََ َويَحَذَفَََالثَانَ ََحَذَفَ ا َ
أوَغَالَبَ اَ،كاإلَجَابَاتََالمََوجََةَ.
لاَإفصدداحيَ َةاَ،أَيََكان دتََف د ََأَ َولََأَمََره داَتَعَبَي دَارَعددنََ
 -3الجمليية غييير اإلس يناديةَ:ه د ََمدداََيَمَك دنََع دَهََجَم د َ
موقفََاَنَفَعَالَ ََماََ،كَالتَعَبَيَرََعنََالتَعَجَبَََأوَالمََحََأوَالذَمََ،ثَمََأَخَذََالتَعَبَيدرََعدنَهدذهََالمَعدانَ ََصدَوَرَةاَ

( َ )1عب اللطيفَ،محم َحماسةَ،بناء الجملة العربيةََ.47-46َ،

(  )2عب اللطيفَ،محم َحماسةَ،العلمة اإلمرابية في الجملة بيأ القديم والحديث َ،ارَالفكرَالعرب َ.78َ،
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تََركَيَبَي د َةاَمَحَفَ َوظ د َةاَ،ث دمََجم دََبَع دضََعنَاص دَرهَاَعل د ََص ديَغَتَهََالت د َََوَرََفيَه داَ،فَج دَرىَمَج دَرىََاألَمَث دالََ،
َوبَعَضََهذهََالعنَاصَرََيَشَتَمَلََعل ََإَحََىَالخوالفَ(.)1
تَقَسد ديَمََالد د كتورَمحمد د َحماَس ددةَعبد د اللطيفَيَجَمد دعََب ددينََمَعَظد دمََصد دَورََالمَحد دَثَيَنََفد د ََتَقَسد ديَماَتَهَمََ
التّقس ديمَ،فَه دوََيَنَظ درََإل د ََالجملددةََكَمدداََ
الوص دف ََجَلَي داَف د ََهددذاََالن دَوعََمددنَ َ
لَلجملددةََ،حَي دثََيَب دَوَََأث درََالم دنَهَجََ َ
أويَلَََأوَتَقََيَرَََ.
َوَرَتََبَعَيََاَعنَََأيََتَ َ
كَماََيَبََوَََأنَهَََأ َوفَ ََمنََغيَرهََلَمََجَهََالمنطقينَالتركيب َوالدوظيف َمدعََعدَمََإَغَفَالدهََمَ َوقدعََالجملدةََ،
فَم دَرَةاَيَنَظ درََإل د ََص دَرََالجملددةَََوَأحَيَان د اَيَعَتَب درََالتََركَي دبََف د ََتَحََي دََن دَوعََالجملددةََخَاص د َةاَإذاَتَعَل دقََاألَم درََ
الوص دف ََمَم داََس ديَخََرجَنَاَمددنََ
اولََجَمَي دعَََأن دَواعََالجمددلََاَعَتَمدداََاَعل د ََالم دنَهَجََ َ
بَالجمددلََاإلَفصدداحيَةََ،كمدداَيَتَن د َ
اَوالت ََتَخََرجََالعَبَ َارةََعنََظَاهََرهَا(َ.)2
أويَلَتََالبَعَيََةََلَنَحَاتَنَ َ
كَثَيَرََمنََالتَ َ
تَقَسديَمََحماَسددةَالجمددلََإلد ََإَسدنَاَيَةَََوغيددرََإَسدنَاَيَةََيَخَضدعََإلد ََاَعَتَبدارََصدَرََالجملددةََفد ََالجمددلََ
َ،وال ََاَعَتَبَارََالمعن َالتََركَيَبَ ََف ََالجَملََغيرََاإلَسَنَاَيَةََحَسَبَماََيَفَصدحََبدهََالتََركَيدبََ،فَقدََجَمدعََ
اإلَسَنَاَيَةَ َ
محم َحماَسةَعب اللطيفَالجملََغيرََاإلَسَنَاََّيةََالت ََتَفَصَحََعنََمعن اََتََركَيَبَ ََّ،ف ََسَبَعَةََأَنََواَعََ:
 .1جملة الخالفةَ:مَثَلَ"هَيَهَاتََالعَقَيق"َأوَ"عَلَيَكَمَََأنَفَسَكَم"َ.
 .2الجملة التعجبية ملى صيغة ما أفعله أو أفعل به!َنحوَ(َ:ماََأَجَمَلََالسَماَءَ!)َأوَ(أَجَمَلََبَالسدماَءَ!)َ.
يقولََالَمَخَشََريََعنََالجملةََالتَعَجبَّيدةََ،لََيَتَصدَرفََفيَهداَبَتَقدَيَمَََولََتدأَخَيَرَََولََفَصدلََبَأَشديَاءََمَحدَ َوَةََ،
مَمَاََيَ َؤكََََأنَهَاَتََركَيَبََمسَكَ َوكََكَاألَمَثَالَ(.)3

( ََ )1عب اللطيفَ،محم َحماسةَ،العلمة اإلمرابية في الجملة بيأ القديم والحديثَ.45َ،
( ََ )2السابقَ.84-83-79َ،

( َ )3عب اللطيفَ،محم َحماسةَ،العلمة اإلمرابية في الجملة بيأ القديم والحديث ََ.102-َ101
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لاََيدَ)َ،ومثدل"َ:بيئس اليورد الميورود"َ[هدو َ:
الرجدلَََيدَ)َأو(نَعدمَََرجد َ
 .3جملة المدح والذمَ،مثدل(:نَعدمََ َ
.]98
 .4جملة خالفية الصيوتَ،هد َََ-أسدماَءَاألصدواتَ-مداََ َوضدعََلَخَطدابََمدالََيَعَقدلَأوَمداََفد ََحَكَمدهََمدنَ
َ،ولََضدمَيَرََفيَهداَبَخدلَفََأَسدماَءََ
صددغارَاآل ميددينَمددنَََأجدلََالَجدرََأوَالدَعَاءََ،أوَلَحَكَايدةََاألصددوات َ
َ،ومَثَلََلَهَاََبَدَ(حَاءَوعَاء)َف ََاألصوات.
األفعالَ،يَعَََابنََجَنَ َخالفةََاألصواتَجمل َةاَمَفيَََةاَمَسَتَقَلَ َةا َ
َ،وماََيََخَلََف ََحَكَمََالنََاءََكالَسَتَغَاثَةََوالنََبَةَ.
 .5الجملة الندائية َ
 .6الجمليية القسييميةَ،تَعدََمددنََالجمددلََغيددرََاإلَسدنَاَيَةََ،ألَنََالقَسدمََجملددةََإَنَشدائَيَةََإفصدداحيَةََ،لَهداَصدَوَرهَاََ
المَسَكَ َوكَةََالخَاصَةَ.
 .7الجملة اإلغرائية والتحذيريةَ،مثلَ(إَيَاكَََوالشَرَ!)َو(َأخَاكََأَخَاكَ)(َ.)1
يََوجَ ََتَقَسَيَمََال كتورَحماَسةَبالشَكلََالتَالَ َ:
َ

ال ُج ْملَة العربية

َ
ال ُج ْملَة التامة اإلسنادية

ال ُج ْملَة الموجزة

َ

االسمية

الفعلية

َ
الوصفِ ّية

ال ُج ْملَة َغ ْير اإلسنادية

االسمية

الجوابية

التعجبية

الفعلية

المدح
والذم

خالفة
القسمية الصوت

التحذيرية

لا"َ:مداََكدانََمدنََاألَلَفداظََقَائَمدَاَبََأَرسدهََ،مَفيدََمعند اََيحَسدنََالسدكَ َوتََ
يَحدََخليدلَعمداَيرةَالجملدةََقدائ َ
عَلَيَهََ،تفيدََ(مداَ)َالتد ََجداءَتََفد َََأ َولََهدذاََالتَعََريدفََالحدََاألََند ََمدنَالكلَمداَتََالتد ََتَجَعدلََمعند اََيحَسدنََ
لاَ:
السَكَ َوتََعَلَيَهََ َ،ونَسمَيَهََالجملةََالمَنَتَجَةََأوَالتَ َولَيََيَةَ(َ،)2ويذهبََعماَيرةَف ََتَقَسَيَماَتََالنحاةَالجمدلَقدائ َ
( َ )1السابقَ،صََ.110
( ََ )2عمايرةَ،خليلَ،في نحو اللغة وتراكيبهاَ،عالمَالمعرفةَ،طَ،1984َ،1صََ.77
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اإلغرائية

"إَنََتَحََيَََالنحاةََلَكلََمنََالجمَلَتَيَنََالسَمَيَةََوالفَعَلَيَةََلََيَصَلَحََلَتَصَنَيَفََالجملََف ََاللغدةََالعََربَيدةََ،فَهَنداكََ
َ،ولَكَنَهَمَََأََرجََوهَاَف ََالفَعَلَيَةَََ.وأَخَرََصَنَفََوهَاَفَعَلَيَ َةاَف ََحَيَنَألََفَعدلََ
كَثَيَرََمنََالجملَََالت ََصَََرهَاََاَسَمَ َ
لا(َ:إَنََاهللََعَلَمَ)(َ،لََخَيَرََيَطَلَبََمدنََمَنَحدَرفَ)َ،
لاََأوَمَهَمَ َ
اَ،وهَ ََالت ََيَتَصَََرهَاَالحََرفََعَامَ َ
ف ََصَََرهَ َ
َ،وجملددةَالندَاءََ،وجملددةَالشدَرطَتَعدََكلَهداَمددنَ
(َأيَبَخدلََالكدَريَمَ)(َ،هدلََيدنَجَحََالكَسد َولَ)...إلددخََ.وجملددةَالقَسدمَ َ
الجملََالفَعَلَيَةَ"(َ.)1
يََرىََعَماَيرةَهذاََالتَقَسَيَمََقَاصََارَعنََإَبََار ََالمعن َف ََالجملََالت ََيَتَقََمََفَاعَلَهَاَعل ََفَعَلَهَاَ،مثلَ:
الول دََمَجَتَه دَ)(َ.الح دقََ
أَوخَب درَ،مثددلَ (َ:
(الول د َ–َيجته د )َمَقَابَل د َةاَبَالجمددلََالت د ََيَك د َونََإَس دنَاَهَاَبددينََمَبَت دَ َ
مَنَتَصد درَ)َفه ددذهََالجم ددلََتَصد دنَفََفد د ََالجم ددلََالسد دمَيَةََعلد د ََال دَدرغَمََمَمد داََبينَهد داَم ددنََاَخد دتَلَفََفد د ََالمعند د َ
لاَعددنََج دََوىََالتَق دَيَرََف د ََخََم دةََالمعن د َف د َ
والَرتَب داطََب دالَمَنََتقيي د اَأوَإطلَق دَا(َ.)2يقددولََعمدداَيرةَمَتَس دائَ َ
بع ددضَالتّراكي ددبََ":وَلس ددتَأ ريَم دداَقيم ددةَالحك ددمَبالس ددمّيةَوالفعلّي ددةَفد د َخ م ددةَالمعند د َال ددذيََيَس ددعَ ََ
َ،أمدداَمََهددذاََالتَشدابَكََبددينََالمَحدلََوالتَقدَيَرََ.هَكدذَاَالحدالََفد ََعد همَ
للَ َوصد َولََإليددهََكددلََمددنَالمدتكلمََوالسدامَعَ َ
نَاألََاةََمَخَتَصدةََ
قَ َولََاهللََتَعدال َ"َ:واأ أح ٌد مأ المشركيأ استجارك فأجره"[ ،التوبدةَ،]6َ:جملد َةاَفَعَلَيد َةاَألَ َّ
َ،ويَجدبَََ
بَالَخَ َولََعل ََالفَعَلََلََغيرَ،فَلَبدََمدنََتَقدَيَرََمداََيَخدصََاألََاَةََبَالدَخَ َولََعَلَيدهََوالَخَتَصداصََبدهَ َ
أَنََيَكَ َونََتَفَسَيََرهََف ََالفَعَلََالمَذَكََورََبَعََهََ.
عل ََالََرسََاللَغََويَََأنََيَعَالَجََمَ َوضََوعَيَنََمَهَمَيَنََمَتََرابَطَيَنََيَشَكلَنََوحَََةاَََراسَيَ َةاَلََتَجََئَةََفيَهداَ،
َوهَماََكَماََيََرىََمَهََيََالمَخَ َ َومَ ََ:

( ََ )1السابقَ.81َ،
( ََ )2السابقَ.82َ،
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اَوَأجََ َاؤه داَ َومدداََيَط دَأَرَعل د ََأَجََائَه داَمددنََتَق دَيَمََ َوت دأَخَيَرََواَظَه دارََ
اَوطَبَيَعَتَه د َ
 )1ت دأَلَيَفََالجملددةََونَظَامَه د َ
واَضَماَرَََأثَنَاءََالتَألَيَفَ.
اَأََواتََالتَعَبَيدرََالتد ََتَسدتَخََمََلَهددذاََالغدَرضََ،كَالتَ َوكَيدََ
 )2مدداََيَعدَرضََلَلجملددةََمددنََمَعدانََعَامدةََتَ َؤَيَهد َ
مَوَأََواتدهََ،إلد ََغيدرََذلدكََمدنََالمَعدانَ ََالعَامدةََالتد ََيَعَبدرََعنَهداَ
َ،والنَف ََوَأََواتَهََ،والَسَتَفَهَاَ َ
َوَأََواتَهَ َ
بَاألَََواتََالت ََتَمَلَيَهَاَعل ََالمتكلميَنََمَقَتَضَيَاتََالخَطَابََ َومَنَاسَبَاتََالقَ َولَ(.)1
اؤواَبَعدََالفدَراءََفداتَهَمََكَثَيدرََمدنََاألَصد َولََالتد ََهد ََ
يََرىََالمَخَ َ َومَ َََأنََطَبَقَاتََالنَح َويَيَنََالدذيَنََجد َ
َ،وتَقَصديََرهَمََفيَمداََكدانَواَيَلَحَظد َونََمدنََتدأَثَيَرََبَعدضََ
صَلَبََمَ َوضََوعََََراسَتَهَمََلَعَتَماََهَمَعل ََفَكدَرةََالعَامدلَ َ
الكلَماَتََف ََبَعَضَ(َ.)2
يَنَطَلدقََالمَخَ َ َوم د ََمددنَذلددكََف د ََتَعََريَف دهََالجملددةََ،يقددولَ(َ:ه د ََالصدَوَرةََاللفَظَي دةََالص دغََرىََلَلكددلَمََ،
َ،وهَ ََ:
المَفيَََف َََأيَةََلغةََمنََاللغَاتَ) َ
الوسديَلَةَالتد ََ
المََركدبََالددذيََيَبدديَنََالمددتَكلمَبدهَََأنََصدَوَرَةاَذَهَنَيد َةاَتََألَفدتََأجََاؤهداَفد ََذَهَندهََ،ثدمََهد ََ َ
تَنَقَلََماََجَالََف ََذَهَنََالمتكلمَإل ََذَهَنََالسَامَعََ.
الجملددةََالتَام دةََلََي دهََه د ََالمَعَبدَرةََعددنَََأبَس دطََالص دَورََالذَهَنَي دةََالتَامدةََالت د ََيَص دحََالس دكَ َوتََعَلَيَه داَ،
والمَكَ َوندةََمددنََثَلَثدةََعنَاصدرَََرئَيَسدةََهد ََ:المَسدنَ َإليددهََأوَالمَتَحدَثَعندهََأوَالمَبَند َعَلَيدهَ،والمَسدن َالددذيََ
يَبَنَ َعَلَيَهََالمَسَنَ َإليهَ(َ.)3

(ََ)1المخ وم َ،مه يَ،في النحو العربي ،نقد وتوجيهَ،منشوراتَالمكتبةَالعصريةَ،بيروتَ،ط1964َ،1مَ،صََ.28
( ََ )2السابقَ،صََ.28

( َ)3المخ وم َ،مه ي ،في النحو العربيَ،صََ.32
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الوصَف ََف ََََراسَةََالجملةََالت ََحََهَاَبَمَجَمََوعدةََمدنََالقدَرائَنََ،
مَحسانَ،فَقَََاَنَتَهَجََالمَنَهَجََ َ
أمَاََتَمَاَ ّ
مَحسانَهذهََالقدَرائَنََإلد ََمَقالَيدةَََوحَالَيدةََ،المَقالَيدةََتَقَسدمََعلد ََقدَرائَنََلَفَظَيدةََ،
تَسَمَ ََقََرائَنََالتَعَلَيَقََ،قَسَمََتَمَاَ ّ
َوقََرائَنََمَعنَ َويَةََ،المَعنَ َويَةََتَقَسَمََعل ََخَمَسََقََرائَنََتحدتََكدلَََواحدَةََفد َرَوعَ(َ:اإلَسدنَا َ،التَخَصديَصَ،النَسدبَةَ،
امَ،األََاةَ،
ابَ،الرتَب د دةَ،الص د ديَغَةَ،المَطَابَق د دةَ،الد د َدربَطَ،التَض د د َّ
َ
التَبَعَّي د دةَ،المَخالفد ددة)َ،واللفَظَي د دةَه د د (َ:اإلَع د دَر
التَنَغَيَم)(َ.)1
كددلََالق دَرائَنََتَتَضدافَرََف د ََالددنَصََإليَص دالََالمعن د َلَلقد َارئَالددذيََيسددعَ َإل د ََالنَظدرََف د ََالعَلمدداَتََ
مَحسدانَأَنََتَحََيدََالمَبَند ََ
المَنَطَ َوقَةَََأوَالمَكَتَ َوبَةََف ََالنَصََلَيَصَلََبَ َوسَاطَتَهَاَإل ََتَحََيَََالمَبَنَ ََ،يدَرىَتمداَ ّ
بَ َوسداطَةََالعَلَمدةََ(َأيََالمَثدال)َلدديسََمددنََالعَمَلَيداتََالعَقَلَيدةََالكَبدَرىََفد ََالتَحَلَيدلَ؛َألَنَهداَمَسدأَلَةََتَعَتَمدََعلد ََ
اإلَََراكََالحَسَ ََبَ َوسَاطَةََالسَمَعَََأوََالبَصَرََ.أمداََالصدعَ َوبَةََالحَقَيَقَيدةََ،فَهد ََفد ََالنَتَقدالََالعَقَلد ََمدنََالمَبَند ََ
إلد ََالمعن د َلَحَتَي داجََذلددكََإل د ََق دَرائَنََمَعنَ َوي دةََأوَلَفَظَيدةََأوَحَالَي دةََ،تَتَب دَىََالصدعَ َوبَةََك دذلكََمددنَص دلَحَيَةََ
َ،وعَن دََ
الواح دَ َ
َ،أيََمَس دَألةَالتَع دَََفد ََالمعن د َالد َدوظَيَف َلَلَمَبَند ََ َ
الواحدََألَكَث درََمددنَمعند اَ َ
المَبَند ََالص دَرف َ َ
اَأنََنَحَََََالمعن َالمَعَيَنََعنََطََريَقََاَسَتَخََامَََالقََرائَنََالمَتَاحَةََف ََالمَقالََلَفَظََّيةَأوَ
النَظَرََف ََنَصََعَلَيَنَ َ
معنَويةَ،وقرائنَحَالَيةَمَتَاحَةَف ََالمَقَام(َ.)2
كلََقََريَنَةََتَحَمَلََ َوتَ َؤَيََ َوظَيَفَتَهَاَف ََظَلََالظَاهََرةََالكَبََرىَََ(تضافرَالقدرائن)َالتد ََتَحَكدمََاَسدتَخََامََ
َ،ولدوََحدَثََذلددكََلكددانََعدَََ
َ،وتَ َؤكدََعدَمََقدََرةََظداهََرةَََواحدَةََعلد ََالَلَلدةََإلد ََمعند اََبَعَيَندهَ َ
كَافدةََالقدَرائَنَ َ

حسانَ،تمامَ،اللغة العربية معناها ومبناهاَ،صََ.190
( َ)1
ّ

2
انَ،تمامَ،اللغة العربية معناها ومبناهاَ،صََ.182-َ165-191
حس
( )َ ّ
ّ
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ام(َ،)1ف دالقََرائَنََتَتَض دافَرََجَمَيَع داَإلَيَض داحََ
َ،وه دوَََأم درََيَتَن دافَ ََم دعََالمَب دَأَالع د َّ
الق دَرائَنََبَع دَََالمَع دانَ ََالنَح َوي دةَ َ
المعن َالَلَلَ ََلَلَجملةََ.
ارتَفداعََالصد َوتَََوانخَفَاضدهََأَثَنداءََالكدلم)َ(َ)2فدالتَنَغَيَمََظداهََرةََ
مَحسدانَالتَنَغديَمََبَقَ َولدهَ(َ:هدوََ َ
حدََتَمداَ ّ
صَ َوتَيَةََيَسَتَخََمَهََالمتكلمَلَلتَعَبَيَرََعنََمعن اََف ََذَهَنَهَََواَيَصدالَهََإلد ََالسدامَعََبَتَمداَمََالمَقَتَضد ََ،فَهدوََيَخَتدارََ
تَنَغَيَمَاَمَعينَاَيَتََوافَقََمَعََمعن اََمداََيََرمد ََإليدهََمدنََتَعَجدبََأوَاستَفَسدارََأوَتَحدذَيَرََبَ َوسداطَةََاََرتَفداعََالصد َوتََ
أوَاَنَخَفَاضَهََلَيَجََريََمَعََمعن َالجملةَََوإلَثَ َارةََالسَامَعََإل ََالسَتَجَابَةََالمَتَ َوقَعَةََ.
َلَلََالقََماَءََعل َََأهَمَيَةََالصَ َوتََفد ََإَحَقداقََالمعند َلدَىََالسدامَعََيقدولََالجداحَظَ(َ:والصد َوتََهدوََ
َولََكلمدَاَ
َ،ولَنََتَكد َونََحََركداتََاللسدانََلَفَظدا َ
َ،وبَهََيََوجَََالتَأَلَيَفَ َ
َ،والجََوهَرََالذيََيَقَ َومََبَهََالتَقَطَيَعَ َ
آلَةََاللفَظَ َ
َ،ولََتَك د َونََالح د َرَوفََكلم دَاَإلََب دالتَقَطَيَعَََوالت دألَيَفَََوحَس دنََاإلَش د َارةََ
َولََمَنَث دَوَارَإلََبَظَه دَورََالص د َوتَ َ
مََوَ َون د ا َ
درسََ َ،ومدنََحَسدنََالعَيدانََبَاللسدانََمدعََالدذيََيَكد َونََمدعََاإلَشد َارةََمدنَالدَلََوالشدكلََوالتَفَتدلََوالتَثَند ََ،
بَاليَََوالَأَ
َوغيرََذلكََمنَاألَمََورَ)(َ.)3
َ،ويد د َؤَيَََلَلد د َةاَ َوظَيَفيد د َةاَعلد د ََمَعد دانَ َالجم ددلَ،تَتَضد دحََ
التَنَغد ديَمََفد د ََالجمل ددةََلََيَكد د َونََإلََلَمعند د اَ َ
خَصَ َوصد اَفد ََالجمددلَالَنفعاليددةَالتَأَثَيََريدةََ،نحددوَ(َ:لَ!َ،نَعدمَ!َ،يداَسدلَمَ،اهلل!َ،سدبَحَانََاهللَ،كَيدفََتَكَفددرونَ
َ،واقَلَبَاهَ...إلخ)(َ.)4
بَاهلل!َ،األس ! َ

1
انَ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناهاََ،صََ.197َ–َ193
حس
( )َ ّ
ّ
2
انَ،تمام َ،مناهج البحث في اللغةَ،صََ.164
حس
( )َ ّ
ّ

( َ)3الجاحظَ،البياأ والتبييأَ79/1َ،

4
انَ،تمامَ،اللغة العربية ،معناها ومبناهاَ،صََ.228
حس
( )َ ّ
ّ
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حسانَالَّنغمةََحسبََشكلَها(َ)1عل ََنغمَةََهابطةََوصاع ةََ،تَخَتَصََكلَََواحََةََبَالتَعَبَيَرََ
قَسَمََتَمَاَمَ َّ
عددنََمعند اََخداصََلََتَ َؤَيدهََالمَجَمََوعدةََالكلمَيدةََالعَاَيدةََ،النَغمدةََالصداعََةََتَكد َونََفد ََالسدتَفَهَامََواألَمدرََ،
َ،وتَكَ َونََالمَسَتَ َويَةََف ََاألَخَبَارَ(َ.)2
والهَابَطَةََتَكَ َونََف ََالنََبَةََوالتَفَجَعَ َ
دةَ،فتحولهداَ
ويقص َبالتنغيمَعَنَص ارَتحويلياَ،أيَالنغمةَالصوتيةَالت ََت خلَعل ََالجَملةَالتولي ي
ّ
منَبابََإل ََبابََ َ،ومنَمعن اََإل ََمعن اََ،فالجملة(َ:كتدبََالتلميدذََالد رسَ)َ،بالنغمدةَالمسدتويةَهد َجملدةَ
فَعَليدةَتولي يددةَتفيد َاإلَخَبدارََ،وبالنغمدةَالصدداع ةَتتحددولَالجملدةََإلد ََالسددتفهامَ،وبنغمدةَصدداع ةَجد َاَمددعَ
نبددرَإحد ىَالكلَمدداَتَ،تتحددولَإلد ََجملددةَاإلفَصدداحَلتفيد َال هشددةََواإلعجددابَ(َ،)3بهددذاََيَعدََالتنغدديمََعَنَص د ارَ
تحويلي د داَف د د ََكثيد ددرَمد ددنَأسد دداليبَالجملد ددةَاإلفصد دداحّيةَكالتحد ددذيرَواإلغ د دراءَوالتعج د دبَوأس د دماَءَاألفعد ددالَ
َواألصواتَ.
تلدكَبعدضَجهدو َال ارسدينَالمحد ثينَحدولَالجملددةَ،وهد َلََتبتعد َكثيد َارَعدنََتصدنيفاتَالقد ماَءَ
دنَرَوعَيدتَََالنظريدداتََالح يثددةََالمََركدَةَََعلد ََال ارسدداتََالوصدفَّيةَ
إلََفد ََالتَسدمَيَاتَ،المنطلقدداتَواحد ةَلكد َ
القائمددةََعل د ََالتحليددلََاللغددويََالوصدف ََف د ََمَجَم دلَََأنظمددةَاللغددةََالصدوتيةَوالصد َدرفيَةَوالتركيبيددةَمددعَإي دلَءََ
القَصَََوالَلَلةَاهتمامَاَبالغَاَ.
َ
َ
َ

( َ)1الخليلَ،عب القا رَمرع َ،أساليب الجملة اإلفصاحية في النحو العربيَ،صََ.69
2
انَ،تمامَ،مناهج البحث في اللغةَ.165َ،
حس
( )َ ّ
ّ

( َ)3عمايرةَ،خليلَ،في نحو اللغة وتراكيبهاَ،صَ.174
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 -3أساليب الجملة االفصاحية ،توضيح وتحديد:
انددتهجَاللغويددونَالمعاصددرونَالم دنهجََالح د يثََف د ََ ارسددةَالجملددةَ،فددا ا َالتركي د ََعل د ََالمعن د َ
لَش ءَ،كماََا اََالتميي ََبينَالمعن َالفكدريَ،والمعند َ
لاَ َوقبلََك َّ
طوقَأوَ
َ
الَلَل ََللجملةَ،أيَمعن َالمن
العاطف َالنفعال َ،فنَظَرََإل ََاللغةَعل ََأنهاَتَ َؤَيََوظيفتينَ:
إحداهماَ:التعبيرَعنََالحقائقَوالقضاياَالموضوعيةَ،ويكونَه فهاَف ََهذهََالحالةَنقلََاألفكارَوابلَغهداَ
فقطَ.
وثانيهما :التعبيرَعنََالعواطفَوالنفعالَتَ،واثارةَالمشاعرَوالتأثيرَف ََالسلوكَاإلنسان (َ.)1
داحَ،وهم دداََأكب ددرَغاي دداتَاألَ اءَاللغ ددويَعلد د ََ
حد دَّ َبعض ددهمَه دداتينَال ددوظيفتينَبالتعام ددلَواإلفص د َ
اإلطلَقَ،التعامدلَهدوَاسدتخ امَاللغدةَبقصد َالتدأثيرَفد ََالبيئدةَالطبيعيدةَأوَالجتماَعيدةَالمحيطدةَبدالفر َ،
في د خلَف د ََذلددكََالبيددعَوالش دراءَوالمخاصددمةَوالتعلدديمَوالبحددثَالعلم د َوالمناقشدداتَالموصددلةَإل د ََق د ارراتَ،
والتددأليفَوالخطابددةَوالمقال دةَالسياسدديةَوالتعليددقَاإلذاع د َونش درةَاألَخبددارَوهل دمَج د ارَ،أم داََاإلفصدداحَ،فهددوَ
دةَ،ولََيتح دتَمَف د ََهددذهََ
اسددتعماَلَاللغددةَبقص د َالتعبيددرَعددنََموقددفَنفس د َذات د َ ونَإ ار ةَالتددأثيرَف د ََالبيئد َ
عَ،وأيضد اَالتعجدبَوالمد حَ
الحالةَأنَيكونَاإلَسَماَعَمقصدو اَ َ،ومدنَذلدكََاللغدوَوالغنداءَمدعَقصد َاإلَسدماَ َ
درَوانشدداءَ،وقَسدمَتََالخبريددةَ
دذمَ،وكدذَلكََقَ ّسددمَتََمعددان َالجملددةَالعربيددةَباعتمدداَ َغايدداتَاأل اءَعلد َخبد َ
والد َّ
عل ََإثباتَونف ََوتوكي َ)2(.

( َ)1أولمانَ،ستيفنَ،دور الكلمة في اللغةَ،ترجمةَكمالَبشرَ.92َ،

تمد ددامَحسد ددانَ،مراجعد ددةَ:إب د دراهيمَأند دديس َ،ارَإحيد دداءَالكتد ددبَ
(َ)2انظد ددرَ:لد ددويسَ،مَمََ،اللغيييية فييييي المجتمييييع ،ترجمد ددةّ َ:
العربيةَ،1959،صََ44-43-42
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قس دمََ
وقَسددمتَاإلَنشددائيةَإل د ََطلددبَوشددرطَوافصدداحَ،اعتمدداَ اَعل د ََوظيفتد َالتعامد َ
دلَواإلَفصدداحّ َ.
َ،والَنفعاليددةَهد َ
النحدو َ
فاند ريسَالجملددةََإلد ََقسددمينَ:مَنطقيد َ
دةَوانفعاليدةَ،المنطقيددةَهد َالخاضددعةَلقواعد َ ّ
الت ََتنفجرَتَلقائي اَمنَالنفسَتحتََتأثيرََانفعالََش يََ،وتخضعَلمنطقَالَنفعالَوال فقاتَالشعوريةَعَنَ َ
المتكلم(َ.)1
ويرىَفان ريسَأنََالجملةََالَنفعاليةَإَذاَصيغَتََبلغةَالمنطقَفقد تََقيمتهداَالَنفعاليدةَ،وانقطعدتَ
الصلةََبينهاَ َوبينَمعنَاهاَاألَصل َف ََذهنَالمتكلم(َ.)2
ويقس ددمَخلي ددلَعم دداَيرةَالجمل ددةََحس ددبََتركيبه دداَإلد د ََاس ددميةَوفعلي ددةَ،وحس ددبَمعنَاه دداَإلد د ََخبري ددةَ
()3
تعب درَعددنََعواطددفَالمددتكلمَومشدداعرهَ
وانشد َ
دائيةَوافصدداحّية َ،ويقص د َبالجملددةَاإلَفصدداحّيةَ،الجملددةَالتد ََ ّ

واتجاهات ددهَإ اءَموض ددوعَم دداََ،ويمك ددنَأنَتحد د ثَنف ددسَالمش دداعرَعَند د َالمس ددتمعَ،كم دداََتتضد دمَنَالجمل ددةَ
توضحَالمعن َالم ار (َ َ،)4وتتوافقَمعَحالةَالمتكلمَالنفسيةَوتجاريهاََ.
اإلَفصاحّيةَالنبرةََالَنفعاليةََالت ََ ّ
لق د َتض د َّمنتََاللغددةََالعربيددةَتراكيددبََيسددتخ مهاَالمددتكلمََللتعبيددرََعددنََمشدداعرهَوانفعالَتددهَوحالَتددهَ
الذمََواإلَغراءَوالتحذيرَوأسماَءَاألفعالََواألصدواتَوالقسدمَوالند اءَفد ََ
اكيبَالتعجبَوالم حَو َّ
َّ
النفسيةَ،كتر
دةَوالَسددتغاثةَ،ويمكددنَ رجَهددذهََالتراكيددبَتحددتَمدداََيسددم َالجملددةَاإلَفصدداحّيةَ(اللغددةَ
بعددضَصددورهَكالن بد َ
الَنفعالية)(َََ)5فكلََتلكَالتراكيبَتحملَانفعالََينفجرَمنَالدنفسَتحدتَالتدأثيرَالشد ي َ،وتكدونَخاضدعةَ

(َ)1فان د ريسَ،اللغييية َ،تعريددبَ،عب الحمي د َال د واخل َ،محم د َالقصدداصَ،مكتبددةَاألنجلددوَالمص دريةَ،القدداهرةَ،صََ–َ190
َ.191

( َ)2السابقَ،صََ.184َ–َ183
(َ)3عمايرةَ،خليلَ،رأي في بعي
ع ََ،8المجل َالثان َ.

أنمياط التركييب الجمليي فيي اللغية العربييةَ،المجلدةَالعربيدةَللعلدومَاإلنسدانيةَ،الكويدتَ،
4

( ) Ogden & Richards, The meaning of meaning p. 149 – 150.
( َ)5الخليلَ،عب القا رَمرع َ،أساليب الجملة اإلفصاحيةَ،صََ.75
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لمنطقَالَنفعالَوال فقاتَالشعوريةَعنَ َالمتكلمَكدالنبرَ،وتقطيدعَالكدلمَألَجد اءَتتناسدبَمدعَالَنطباعداتَ
الت د ََيحملهدداَالمددتكلمَنفس دهََ،أوَتتناسددبََمددعَالحاجدداتَالت د ََتحملددهَللتددأثيرَعل د ََالسددامع(َ.)1أم داََاللغددةَ
التّماَس دكَوالت درابطَوالترتيددبَ،وتحكمهدداَالددروابطَالمنطقيددة(َ َ،)2ومدداََيَلَحددظَك دذلكََف د ََ
المنطقيددةَفتميددلَإل د ََ َ
التعجد دبَ
اتَخاصد
تراكيددبَالجملددةَاإلَفصدداحّيةَ(الجان ددبَالَنفعددال َمددنَاللغددة)َارتباطه دداَبددأ و
ّ
دةَكالن د اءَو ّ
ّ
دذمَ،وكدذلكََجريانهدداَمجددرىَاألَمثددالَ،فهد َصدديغََمسددكوكةََلََيجددو َتأويلهدداَأوَتبد يلها(َ،)3كمدداََ
والمد حَوالد َّ
َ،ولََتتصرفََتصرفََاألفعالَعلد ََالدرغمَممداََينسدبَإليهداَالنحداةََمدنَ
خاص َ
ّأنهاَلََترتبطَبمعن اَََمَنَ ََ َّ
ذلكََ،فليسََهناكَماََي لََعل ََفعليتهاَ،أوَعل ََارتباطهاَبَمَنََمَعين(َ.)4
دفَواألَحاسديسَوالمشداعرَ،وموضدوعهاَ
َأمداََمجدالَتََاللغدةَالَنفعاليدةَ،فهد َالتعبيدرَعدنََالعواط َ
درَوالَبتهدداجَوالسددخرية(َ،)5فالددذيََفعلددهَالنحدداةََ َّأنهددمَ
المشدداعرَالذاتيددةَومشدداعرَال هشددةَ،والشددعورَبالنصد َ
تكونددةَمددنَاسددمينَأوَاسددمَ
قسددمواَالجملددةََعل د ََاسددميةََوفعليددةََقَس دمَاَينطبددقََعل د ََالتراكيددبَالمنطقيددةَالم َّ
وفعلَ،ثمَوقفواَموقفاَغريباَمنَالتراكيبََالَنفعاليةَالت ََتتك َّدونََمدنََأ اةََفقدطَ،مثدلّ (َ:إيداك)َ،أوَأ اةَمدعَ
اسمَ،مثل(َ:ياَمحم )َأوَاسمَفقطَ،مثل(َ:األَس )َ،و(نحنَالعربََنكرمََالضيفَ)(َ.)6
الاَلَتبريددرَالحركددةَاإلَعرابيددةَواخضدداعهاَ
دأولواَهددذهََالعبدداراتَبددأخرىَمَنطقيددةَ،وق د ّ رواَفيَهدداَأفع د َ
فد َّ
َ،وجملددةَالتحددذيرَ،نحددوَ
لتقسدديماَتهمَالجملّيدةَ،فددأولواَجملددةَالند اءَنحددو(َ:يدداَمحمدَ)َبجملددةَ(أ عددوَمحمد َا) َ
أنَالنحدداةََ رس دواَأسدداليبََاللغددةَالَنفعاليددةَ
(األَس دََاألَس دَ)َبجملددةَ(احددذرَاألَس دَ)َ،نخلددصَمددنَذلددكََإل د ََ َّ
( َ)1فان ريس ،اللغةَ،صََ.194

( ََ)2فان ريس ،اللغةََ،صَ.118

3
تمامَ،اللغة العربية معناها ومبناهاَ،صََ.117
( )َ ّ
حسانّ َ،

( َ)4السابقَ،صََ.118

( َ)5عاب ينَ،عب المجي َ،المدخل إلى ملم اللغة المعاصرَ،صََ.62-61
( َ)6السابقََ،صََ62-61
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طقيد د َةاَ َ،ول ددمَيعي ددرواَأثد د ارَلَلنفع ددالَفد د ََالعب ددارةَ،وربم دداََأفَقد دََه ددذاََبع ددضََه ددذهََاألَس دداليبَقيمتَهد داَ
ارسد د َةاَمَن ّ
الَنفعالية(َ.)1
ومَم داََيَلَحددظَف د ََتراكيددبَالجملددةَاإلَفصدداحّيةَ(الجانددبَالَنفعددال َمددنَاللغددة)َارتباطهدداَبددأ واتَ
خاصةَكالن اءَ،والتعجبَ،والم حَ،والذمَ،وجريانهاَمجرىَاألَمثالَ،فه َصيغَمسكوكةَلََيجو َتأويلهاَ
()2
داصََولََتتصددرفَتصددرفََاألفعددالَعل د ََ
أنَهددذهََالتراكيددبَلََت درتبطَبمعن د اَََمَن د ََّخد َّ
أوَتب د يلها َ،كمدداََ ّ

الددرغمَ،ممد داََنس ددبَإليهد داَالنح دداةَم ددنَذل ددكََ،فل دديسََهندداكَم دداََيد د لَعلد د ََفعليته دداَأوَعلد د ََارتباطه دداَبددَمَنَ
معين(َ.)3
َّ
تنضويَتحتََالجملةَاإلَفصاحّيةَالمعبرةَعنََانفعدالَتَالمدتكلمَومشداعرهَ،وحالَتدهَالنفسديةَبنبدرةَ
دذيرَواإلَغ دراءَ
التّحد َ
ةَوالَسددتغاثةََو َ
انفعاليددةَ،تراكيددبََع دَّةَتسددم َبمجموعهدداَالخوالددفَباإلَضددافةَإل د ََالن ب د َ
النحوَوحَهََ ونََمستوىَالصرفََ،أمَاََالخوالفَ
لَشتراكهاَمعََالخوالفَف ََغايةََاإلَفَصاحَعل ََمستوىَ ّ
َ،واإلَفصدداحَعندهَ،تأخددذَالخالفددةَصددفاتَاألَصددلَ،
فهد َأسدداليبََتسددتعملَللكشددفَعددنََموقددفَانفعددال َمدداَ َ
لاَلَمداََقبدلَ،أيَندرىَمداََيشدبهَتبدا لََاألَ وارَ
َ،والدذيََيحد ّلَبد ي َ
وتختلفَعنََاألَصلَ،فه َوصدفَمداََبعد َ
بددينَأقسددامَالجملددةَ(اسددمَ،فعددلَ،حددرف)َ.ولكددنَظهددرتََأسدماَءََتعمددلََعمددلََاألفعددالَ،فوقددفَالنحدداةََعند هاَ
النحددوَالعربد َ،فكدانََم ار فداَألَسدماَءَاألفعددالَفد ََ
توقفداَكددانََأساسداَتاريخيداَلد خولَمصدطلحَالخالفدةَإلد ََ ّ
دةَ،والت د ََاختلددفَالنحدداةَحولَهدداَف دذهبََأكثددرََالبص دريينَإل د ََ َّأنهدداَأس دماَءَ َ،وذهددبََبعضددهمَإل د ََأنَه داَ
الب ايد َ
الاَحقيقيددة(َ.)4ونتيجددةَالخ دلَفَرأىَ
أفَعددالَاسددتَعَمَلَتََاسددتعماَلَاألَسدماَءَ َ،وف د ََالمقابددلَرآهدداَالك َوفّي دونَأفعد َ
( َ)1الخليلَ،عب القا رَمرع َ،أساليب الجملة اإلفصاحية في النحو العربيَ،صََ.77
2
حسانَ،تمامَ،اللغة العربية معناها ومبناهاَ،صََ.107
( )َ ّ

( َ)3السابقَ،صََ.118

( َ)4ال ّ ايلَ،عب اهلل ،البناء في اللغة العربيةَ،مكتبةَالرش َ،الرياضَ،صََ.160
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سموهَ"خالفةَالفعدل"َوحد ّ وهاَبأسدماَءَاألفعدالَخاصدةَلخلفهداَ
بعضََ ّ
النح َويينَإ راجَهاَضَمَنََقسمََمستقلََ ّ
()1
النحوَالعرب َعل ََي َأحد َنَحداةَالقدرنَالسدابعَالهجدريَ،
الفعلَف ََال لَلة َ،ف خلَمصطلحَالخالفةَإل ََ ّ

(أحم َبنَصابر)َأوَ(ابنَجابرَاألَن لس )َ.
أسدماَءَاألفعددالَتند رجَضدمنَلغددةَالوجد انَ،صددوتَ(آه)َأكثددرَ لَلددةَفد ََالمعند َبالنسددبةَللمدتَكَلّمَ
السد دامعَم ددنَلفظ ددهَالمج ددر (َ،)2فد دلََيح ددلَأيََلف ددظََآخ ددرَفد د ََمح ددلَالمعند د َه ددذاَ؛َألَند دهَألص ددقَبالوظيف ددةَ
و ّ
النح َويددونَعند ماََسددعَواَجهد همَإلد ََتفسدديرَهدذاََالضددربَمدنَاألَلفدداظَتفسددي ارَ
الَنفَعاليدةَللغددةَ،التد ََأغفلهدداَ ّ
مَنَطقي اَلََي عوَإليهََسوىَإعماَلَلغةَالمنطقَ،وَإضعَافَمَنطقَاللغةَ.
حم ددلَتفس دديرهمَل ددبعضَه ددذهََالتراكي ددبَض ددر ارَظ دداه ارَباللغ ددةَالَنفَعالي ددةَلقياس ددهاَباللغ ددةَالمنطقي ددةَ
إنَ
النح َويينَأ ركَواَالقيمةََالَنفعاليةَلهذهََاألَ واتَ،يقولََابدنََيعديشَّ "َ:
المنافرةَلهاَأص َ
لاَ،عل ََأنََبعضََ ّ
إلَإذاََأَريَََبهاَالمَبَالَغة"(َ.)3
هذهََاألَ واتَلََتَستخ مَ َّ
تجسَ َحقيقةََالخالفةَ،فه َألفاظََتقدومَبد ورَالفعدلَ،وتخلفدهَ،مثدلَالَبدنَالدذيََ
ّ
إنَأسماَءَاألفعالَ ّ
ءَولََهد َأفعدالَ،فدنحنَأمداَمَإشدكاليةَلََ
يقومَب ورَأبيهَبع َغيابهَ ونَأنَيحمدلَصدفاتهَ،فدلََهد َأسدماَ َ
يَخدَرجََمنهدداَإلََبطريددقَابددنَجددابرَاألَن لسد ؛َأيََعدََّأسدماَءَاألفعدالَقَسدماََرابعدَاَمددنَأقسددامَالكلمددةَتحددتَ
درفَ،وخالف ددة"َ.ممد داََضد دمَنََم ددعَالخوال ددفَ،ألف دداظََ
َ
اس ددمَ"خالف ددة"َ،فالكلم ددةَعلد د ََذل ددكَ"َ:اس ددمَ،وفع ددلَ،وح د
األصددواتَ،وه د َألفدداظَاسددتَخ متَكأس دماَءَاألفعددالَف د ََالَكتفدداءَبهددا َ،الددةَعل د ََخطددابَمدداََلََيَعَق دلَأوَ

( َ)1ال ّ ايلَ،عب اهللَ،البناء في اللغة العربيةَ،مكتبةَالرش َ،الرياضََ،صَ.161
2
الصيا يَ،محم َالمنج َ،التعريب وتنسيقه في الوطأ العربيَ.504َ–َ503َ،
( )َ ّ
( َ)3ابنَيعيش ،شرح المفصلَ.25/4َ،
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حكايةَصوتَمنَاألصواتَ،كقولَ"هلَ"َل جدرَالخيدلَ،و"عد س"َل جدرَالبغدل(َ،)1و"كدخ"َللطفدلَ،و"عداه"َ
ل بددلَ،و"هددج"َللعددتمَ،و"سد "َللقطددةَ،وي د خلَضدمنهاَأص دواتَ عددوةَالحيواندداتَ،وحكايددةَاألصددواتَمثددلَ
لمَجَار(َ.)2
"هأهأ"َلحكايةَالضحكَ،و"طاف"َلحكايةَالضربَ،و"طق"َلوقعَالحجرَ...ه َّ
َ،ولََمنَ
إلَألفاظاَ،لََ ليلَعل ََاسميتهاَلََمنَحيثَالمبن َ
ألفاظَاألصواتَلََتع وَأنَتكونَ َّ
دالَوالجمدل(َ،)3
إلَعل ََالحكايةَ،شأنهاَف ََذلكََشدأنَاألَفَع َ
حيثَالمعن َ،فه َلََتقبلَعلماَتَاألَسماَءَ َّ
ه َخالفةَعنََأفعالَيصعَبََقولَهاَ،ويسدتحيلََفهمَهداََ،أيََهد َتعبيدراتَانفعاليدةَإفصداحّيةَأفضدلَوأ قَ
للوصولَإل ََالمعان َالمطلوبَإيصالهاَ.
يعب د د درَالم د د دتكلّمَبخالفد د ددةَالتعج د د دبََعد د ددنََمشد د دداعرََالَهَش د د دةََأوَالَس د ددتغرابَأوَاإلَعجدد ددابَ،يقد د ددولََ
ّ
أنَالتعجَبََانفعالََيعرضَللنفسَعَنَََالشدعورَبدأمرَََيخفد َسدببه"(َ.)4يسدميهاَالنحداةََ
الَستراباذي"َ:اعلمَ َّ
أنَخالفدةَالتَعَجدبََ
صيغةََالتعجَبََ،ليسََهناكَمنَ ليلََعل ََفعليتهداَ،بدلَإنََهنداكَمداََيد عوَإلد ََالظدنََ َّ
ليسَتَإلََ"أفعلََالتفضيل"َتَنَ َوسَ ََفيَهَهذاََالمعن َ،وَأَخَلََف ََتركيبََج ي َإلَفا ةَمعن اََج ي َيمتََإل ََ
َ،ولََ
يَكمداََتد خلَاألفعدال َ
المعن َاألَ َّولَبَصدلَةََ،وهد َصديغةَمسدكوكةَلََتقبدلََالد خولََفد َجد ولَإسدنا َّ
يعبدرََ
ف ََج ولَتصريف ََّكماََت خلَاألفعالَوالصفاتَ،أيََه َصيغةَثابتةََتحمَلََف ََ لَلتهاَإفصداحَاَ ّ
عنََالَنفعالَوالتأثَرَ.

( َ)1ابنَعقيلَ،شرح اللفيةَ،تَ:محم َقنا يَ،جامعةَاأل هرَ،القاهرةَ.195َ،
2
حسانَ،تمامَ،اللغة العربية معناها ومبناهاَ،القاهرةَ.114َ،
( )َ ّ

3
تمامَ،اللغة العربية ،مبناها ومعناهاَ،القاهرةَ،صََ.64
( )َحسانّ َ،

( َ)4الستراباذيَ،رض َال ينَ،شرح كافية ابأ الحاجبَ،جَ.307َ/2
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دذمَعددنََمعند اََانفعددال ََّ،هددوَاإلَعجددابَبالممد وحَ،وشددتمَالمدذمومَ.
عبدرََالمددتكلمََبخالفددةَالمد حَوالد َّ
يَ ّ
َوكلََالشَعََوَرينَتَعَجَبََوانفعالَ،يقولََالَسترابا ي"َ:والمخصوصََف ََالمعن َمَتَعَجَبََمَنه"(َ.)1
َ،ورهدداَآخددرونَ
الا َآ
اختلددفَالنحدداةََحددولََالمعن د َالتقسدديم َلهدداتينَالخددالفتينَ،فرآهدداَبعضددهمَأفع د َ
أسد دماَءَ،وهم دداََتحمد دلَنَإفص دداحاَع ددنََت ددأثيرََوانفع ددالََ عد دواَإلد د ََالمد د حَأوال ددذمَ،كم دداََهد د َم ددنَالتعبيد دراتَ
تهاَ،ولََيتغيَرََماََتقررَلهاَمنَرتبةَ.
المسكوكةَبكلماَتَلََتتغيَرََصور َ
القسددطَالمشددتركَفد ََمعددان َهددذهََالخوالددفَكمدداََيقددولََتمداَمَحسددانَهددوَطبيعتهدداَاإلَفصدداحّيةَعمداََ
تجيشََبهَالدنفسََ،وتبد وَشد ي ةََالشدبَهََبمداََيس ّدميهََالغربيدونََ.Affective Languageوجميعهداَيحسدنَ
بع د هَف د ََالكتابددةَأنََنضددعََعلَمددةََتددأثَرَ"!"َ،فددالفرقَبددينَ"أوه"َ َوبددينَ"أتوجددع"َواضددحََمددنَحيددثَالمعن د َ
ومجملَالتعبيرَ،تلكَالخوالفََه َأساليبََإفصاحّيةَلقيمتهاَالَنفعاليةَ.
دذيرَواإلَغ دراءَ،
َمم داََتشددملهَاألَسدداليبَاإلَفصدداحّيةَمدداََلََيكددونَخالف د َةاَكالن بددةَََوالَسددتغاثةَوالتحد َ
دذيرَواإلَغ دراءَعددنََ
دةَ،يعبددرَالمددتكلمَبأسددلوبَالتحد َ
َوذلددكََلقيامهدداَباإلَفصدداحَعددنََالَنفعددالَوالمشدداعرَالذاتيد
ّ
الرغبدةَ،الخدوفَمدنَأمدرََمكدروهََفيَحدذَرََمندهَ،نحدوَ:الندارَ!َ،أوَالرغبدةَفد ََ
معن اََانفعال َمجالهَالخدوفَو ّ
َ،وغيرَذلكََمنَعباراتََإنََخضعَتََللمنطقَ،نَقَلَتََمدنَأسدلوبَإلد ََ
أمرََمحموََفيَغََريََبهََنحوَ:أخاك! َ
أسلوبَ،أيََقَطعَتََالصلةََبينََمعنَاهاَوروحهاَ،أوَبينَمنطوقهاَونفسيةَصاحبها(َ.)2

( َ)1السابقَ،ج2مََ.317
( َ)2عاب ينَ،عب المجي َ،المدخل إلى ملم اللغة المعاصرَ.63َ،
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دةَتفجدعَ
كمدداََتحمددلَبعددضَأنمدداَطَالند اءَقيمد َةاَانفعاليد َةاَكالن بد َ
دةَوالَسددتغاثةَ،يقددولََالسددي ارف َ"َ:الن بد ّ
ونددوحَمددنَحد نَوغد َّدمَيلحدقََالنددا بََعلد ََالمند وبََعَند َفقدَهََ،فيد عوهَوانَكددانََيعلددمَ ّأندهَلََيجيددبَإلَ الددةَ
الش ةَالت ََلحقتهَلفق هَ،كماََي عوَالمستغاثَبهَإلَ الةَالش ةَالت ََق َأرهقته"(َ.)1
دذيرَواإلَغدراء)َتتعلدقَبحد يثَ
دةَوالَسدتغاثةَوالتحد َ
إنَجميدعَاألَسداليبََاإلَفصداحّيةَ(الخوالددفَوالن ب َ
ّ
إلَوه د َتَظَه درََع د اَمددنَالمشدداعرَأوَالح د يثَالقلب د َ،أوَاإلَحسدداسَ
األَحاسدديسَال اخليددةَ،ف دلََتَطلددقَ َّ
لَخالفددةَأقددوىَوأصد قَتعبيد ارَعدنََسددلفهاَالددذيََتخلفددهَ،
الَنفعددال َ،كددالفرحَوالحد نَوالغضددبَوالرغبددةَ َ،وكد َّ
وتقددومَمقامددهَ،وتعب درََبش دكلََأوضددحَعددنََمعددان َال قددةَوالغ اربددةَوالعمددقَال د اخل َاإلَنسددان َالددذيََيصددعبَ
داهرَ،ولََيَقد داسَبالمقدداييسَالعا يددةَ،وكد دذلكََتَعَب درََهددذهََاألَس دداليبََاإلَفصدداحّيةََعددنََالمع ددان َ
َ
وصددفهَبالظد
الكبيرةَبألفداظََصدغَيَرةََومختصدرةََ َ،وتَظَهدرََمداََبدالنفسَالبشدريةَمدنَحدالَتَالرضد َ،والسدعا ةَ،والغضدبَ،
دنعكسَأثرهداَعلد ََاللغدةَفد ََتطورهداَ
َ
داعرَوالَنفعدالَتَالتد ََي
َ
هشةَ،وغيرَذلكََمنَالمش
َ
َوالَستحسانَ،وال
وحياتها(َ)2فه َلصيقةََالصلةََبالمشاعرََالت ََتَعَبَرََعنَهاَبانفعالََيَظَهَرََ لَلتهاَالتأثيريةَ.
َ

( َ)1سيبويهَ،الكتابَ،جَ.220َ،2

2
َالتوابَ،رمضان ،المدخل إلى ملم اللغة ومناهج البحث اللغويَ.145َ،
( )َعب ّ
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الفصلَّالَّوَّلَّ

َ َ
خالفةَّالَّخالةَّ
المبحث الول :الحالة في نص الحديث.
المبحث الثاني :الحالة في النص النحوي.
َّ
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المبحث الول :الحالة في نص الحديث:
َإفصاحية َع ّ ةَ ،مبلغا َمنَ
استخ م َالرسول َالكريم ََ -صلّ َاهلل َعليه َوسلّم ََ -خالفة َاإلخالة َلغايات
ّ
خللهاَعنَانفعالتهَ،مبالغاَباستخ امهاَف َالتعبيرَعنَحاجاتهَالنفسيةَ،يوصلَمعن َوعاطفةَوشعوراَ
مرةاَف َمواقفَ
إل َالسامعَرامي اَتجاوب اَمنهَ،إذَجاءتَألفاظَأسماءَاألفعالَف َصحيحَالبخاريَأربعينَ ّ
وسياقات َشتّ َ ،ساهمت َخالفة َاإلخالة َف َتعميق َمعناها َوتجلية َمبتغ َإلقائهاَ ،وكانت َعل َالنحوَ
التال َ:
التسلسل
َ-1

السلوب اإلفصاحي

رقم

(خالفه اإلخالة)

الحديث

حدثنا َمحم َبن َالمثن َ ،ح ثناَ 1/33

الموقف
قال ناهيا زاج ار آم ار

يحي َ،عنَهشامَقالَ:أخبرن َ

استخ م َالرسول َالكريم َ اسم َفعل َأمر َف َ

أب َ ،عن َعائشةَ :أن َالنب َ

الح يث؛ َاألول َ(مه) َلينه َالسامعين َعن َفعلَ

( َ )خلَعليهاَوعن هاَامرأةَ

المرأةَالمصليةَالذاكرةَصلتهاَ،ويطلبَالحقَف َ

قال"َ :من َهذه؟" َقالتَ :فلنةَ،

ذلكَ ،والثان َ(عليكم) َليأمر َالسامعين َويل مهمَ

تذكر َمن َصلتهاَ ،قال"َ :مه،

فإن َاهللَ
بعملَماَيطيقونَحت َلَيصيبهمَالمللَ( ّ

مليكم بما تطيقوأَ ،فواهلل َلَ

ل َيمل)؛ َأي َليس َالملل َمن َصفات َاهلل َتعال َ،

يمل َاهلل َحت َتملّوا"َ .وكانَ

َيبررَلنفسهَالمللَ.
ّ
ولكنَاإلنسانَيم ّلَأي ّ

أحب َال ين َإليه َما َ ام َعليهَ

أفا َاسما َالفعل َف َهذا َالسياق َما َتعج َعنهَ

صاحبه.

األفعال َالت َف َنفس َمعنيهماَ ،فحمل َإيجا اَ
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واختصا ار َأنجع َف َال للة َعل َقص َالتوجيهَ
النبوي َمن َاإللقاء َوغاية َالرسول ََ من َتوجيهَ
َخاصةَ
الكلمَ ،والتبسا َبمشاعر َانفعالية َمصاحبة
ّ
تبوحَبالمبالغةَوالتوكي َ،ولَيؤ يَهذاَتمامَالتأ يةَ
إلَخالفةَالفعلَلق رتهاَعل َحملَحاجاتَالرسولَ
النفسيةَ،ولَنغفلَ ورَالنغمةَالصاع ةَف َاسم َ
الفعل َ(مه) َو(عليكم) َف َتبليغ َالمقصو َمنَ
المعن َوالباسها َثوب َالمشاعر َالنفعالية َوصولاَ
إل َاإلفصاح َالذي َيبغيه َالرسول َ واصلا َإل َ
السامعَبأتمَالم ار .
َ-2

حدثنا َإسحاق َقالَ :أخبرناَ

1/181

قال آم ار موجها

النضرَقالَ:أخبرناَشعبةَ،عنَ

جاء َرجل َإل َالرسول َ أرسل َإليه َيقطر َرأسهَ

الحكمَ،عنَذكوانَأب َصالحَ،

فقالَالرسولَ بع َأنَفطنَإل َشأنَالرجلَ:إذاَ

عن َأب َسعي َالخ ريَ :أنَ

ن عت َمن َالجماع َقبل َأن َتن ل ََ ،وجب َعليكَ

رسولَاهللَ()أرسلَإل َرجلَ

الوضوءَ.استخ مَالرسولَاسمَفعلَاألمرَ(عليك)َ

من َاألنصارَ ،فجاء َورأسهَ

المنقول َعن َالجار َوالمجرور َلل للة َعل َاألمرَ

يقطرَ،فقالَالنب َ("َ:)لعلناَ

َوتمسكَبالضوءَف َهذاَالمقامَ،
واإلل امَ،أي َافعل
ّ

أعجلناك؟" َفقالَ :نعمَ ،فقالَ

ول َيخف َعل َالقارئ َوالسامع َنجاعة َاستخ امَ
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رسول َاهلل َ("َ :)إذا َأعجلتَ

خالفة َاإلخالة َف َهذا َالسياق َمن َحيث َإبلغَ

أوَقحطتَفعليك الوضوء".

ق َلفظ َمع َاقتصا َلفظ َ
المعن َالمقصو َبأ ّ

تابعه َوهب َقالَ :ح ثنا َشعبةَ،

(إيجا )َ ،فل َيقوم َأي َتركيب َبما َتؤ يه َخالفةَ

قال َأبوعب اهللَ :ولم َيقل َغن رَ

اإلخالة َ(عليك)َ ،ل َمن َناحيةَالمعن َول َمناسبةَ

ويحي َعنَشعبة"َ:الوضوء"َ.

السياقَ،ولَاللتباسَبالمشاعرَالذاتيةَللمتكلمَالت َ
يري َحملهاَللتأثيرَعل َالسامع.

َ-3

حدثنا َعب ان َقالَ :أخبرن َ

1/231

قال داميا

أب ،عن َشعبةَ ،عن َأب َ

آذى َالمشركون َالرسول َالكريم َ ف عا َعليهمَ،

إسحاقَ،عنَعمروَبنَميمونَ،

وسرى َعن َنفسه َبسبب َالظلم َالذي َلحقه َمنهمَ،

عنَعب اهللَقالَ:بيناَرسولَاهللَ

عاء َمتمثّل َبلفظ َخالفة َاإلخالة َ(عليك) َالت َ

(َ )ساج َ(ح).وحدثني َبنَ

أفصحت َعن َالموقف َالشعوري َللمتكلم َ(الرسول)َ

عثمان َقالَ :ح ثّنا َشريح َبنَ

وحالة َمشاعره َوانفعالته َالت َعكستها َالخالفةَ

مسلمة َقالَ :ح ثنا َإبراهيم َبنَ

(عليك) َحاملة َ للة َتأثيرية َيست عيها َالموقفَ

يوسفَ ،عن َأبيهَ ،عن َأب َ

وسياق َالقص َمن َالكلمَ .وهذا َما َل َيكون َبأيَ

إسحاقَقالَ:ح ثن َعمروَبنَ

َكررَالرسولَ
لفظَآخرَق َيوضعَبهذاَالسياقَ،وق ّ

ميمونَ :أن َعب اهلل َبن َمسعو َ

الكريم َخالفة َاإلخالة َ اعيا َعل َقريش َعامة َثمَ

ح ثهَ :أن َالنب َ(َ )كانَ

خصصَأباَجهلَوعتبةَبنَربيعةَوشيبةَبنَربيعةَ

يصل َعن َالبيتَ ،وأبو َجهلَ

والولي َبن َعتبة َوأمية َبن َخلف َوعقبة َبن َأب َ
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معيط.

وأصحاب َله َجلوسَ ،إذ َقالَ
بعضهم َلبعضَ :أيكم َيج ءَ
بسل َج ورَبن َفلنَ،فيضعهَ
عل َظهر َمحم َإذا َسج ؟َ
فانبعت َأشق َالقوم َفجاء َبهَ،
فنظر َحت

َإذا َسج َالنب َ

(َ ،)وضعه َعل َظهر َبينَ
كتفيهَ ،وأنا َأنظر َل َأغن َ
شيئ اَ،لوَكانتَل َمنعةَ،قالَ:
فجعلوا

َيضحكون

َويحيلَ

بعضهم َعل َبعضَ ،ورسولَ
اهلل َ(َ )ساج َل َيرفعَرأسهَ،
حت َجاءته َفاطمةَ ،فطرحتَ
عن َظهرهَ ،فرفعَرأسه َثم َقالَ:
"اللهم مليك بقريش" َثلثَ
مراتَ ،فشق َعليهم َإذ َ عاَ
عليهمَ .قالَ :وكانوا َيرون َأنَ
ال عوةَف َذلكَالبل َمستجابةَ،
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ثم َسم "َ :اللهم َعليك َبأب َ
جهلَ ،وعليك َبعتبة َبن َربيعةَ،
وشيبة َبن َربيعةَ ،والولي َبنَ
عتبةَ ،وأمية َبن َخلفَ ،وعقبةَ
بنَأب َمعيط"َ.وع ّ َالسابعَفلمَ
نحفظهَ ،قالَ :فوالذي َنفس َ
بي ه َلق َرأي َالذين َع َرسولَ
اهلل َ(ص) َصرع َف َالقليبَ
قليبَب ر.
َ-4

حدثنا َعب اهلل َبن َمحم َقالَ:
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قال طالبا

ح ثنا َعثمان َبن َعمر َقالَ:

أقيمت َالصلة َفخرج َالرسول َالكريم َ قائم ا َف َ

أخبرناَيونسَ،عنَال هريَ،عنَ

َأنه َعل َجنابةَ ،فقال َلجموعَ
م َّ
صلهَ ،ثم َذكر ّ

أب َسلمةَ،عنَأب َهريرةَقالََ:

المصلين َ(مكانكم) َطالب ا َمنهم َالت ام َأمكنتهمَ

َوع لتَ

انتظا ار َله َريثما َيغتسل َويعو َ ،مستخ م ا َخالفةَ

أقيمت

َالصلة

الصفوف َقياماَ ،فخرج َإليناَ

اإلخالةَ(مكانكم)َاألبلغَف َاإلفصاحَعنَالموقفَ

رسول َاهلل َ(َ ،)فلما َقام َف َ

المل م َللستخ ام َمن َحيث َالستع ا َللصلةَ

مصلهَ ،ذكر َأنه َجنبَ ،فقالَ

والرغبةَف َإلقاءَلفظَحاملَمستوعبَلكلَالمشه َ،

لنا" :مكانكم"َ.ثمَرجعَفاغتسلَ،

فالناس َقائمون َمستع ون َل قامة َوالرسول َيع َ
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ثم َخرج َإلينا َورأسه َيقطرَ،

وجوب َالختصار َمع َالمبالغة َوالطلب َالسريعَ

فكبر َفصلينا َمعهَ .تابعه َعب َ
ّ

القاطع َلألخذ َوالرّ َف َمقام َكهذاَ ،فكان َلفظَ

األعل َ ،عن َمعمرَ ،عنَ

(مكانكم) َإيجا ا َمفصح ا َعن َمشاعر َم ركة َلماَ

ال هريَ .ورواه َالو اعين َعنَ

للمقام َمن َحاجات َل َيفيها َإل َلفظ َ(مكانكم)َ

ال هري.

المظهر َل للة َتأثيرية َوقيمة َانفعالية َمرتبطةَ
بأحاسيسَلَينبئَبهاَأيَلفظَآخرَف َهذاَالمقام.

َ-5

قال ابأ مباس َ :أخبرن َأبوَ
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قال طالبا في المر

َأن َهرقل َ عا َبكتابَ
سفيان ّ

ن ل د ددتَ ع د ددوةَاإلس د ددلمَإلد د د َاألم د ددمَقاطبد د دةاَ،بلغه د دداَ

النب َََ فقرأَفإذاَفيهَ"َبسمَ

الصددا قَاألمددينَه درقلاَبكتددابَب د أهَمبسددملاَ اعي داَ

اهلل َالرحمن َالرحيم َتعالوا إلى

أهددلَالكتددابَأنَيقبل دواَعل د َاإلسددلم(َ،تعددالواَإل د َ

كلمة "ََ،وقالَعطاءَبنَجابرَ

كلمد ددة)َتعد ددالواَ:خالف د دةَإخال د دةَتعط د د َمعن د د َالفعد ددلَ

َ :حاضت َعائشة َفنسكتَ

أقبلدواَ،هيئددةَاسددمَحاملددةَمعند َفعددلَأفصددحتَعنددهَ

المناسك َغير َالطواف َبالبيتَ

خيرَمماَيفعلَإنَاسدتب لَبهداَ،فخلفتدهَفد َالمعند َ

ولَتصل ََ،وقالَالحكمََ:إن َ

مضد د دديفةاَإليد د ددهَع د د د اَمد د ددنَالمشد د دداعرَواألحاسد د دديسَ

ألذبح َو َأنا َجنب ََ ،وقال َاهللَ

النفعاليةَالت َيتطلبهاَالسدياقَاللفظد َالمعبدرَعدنَ

ع َوجلََ"َ:ولَتأكلواَمماَلمَ

قص د َ لل د َباسددتخ امَاللغددةَالنفعاليددةَالوج انيددةَ،

يذكرَاسمَاهللَعليهَ"ََ

فالحال ددةَتس ددتجلبَمبالغد دةاَفد د َطل ددبَاإلقب ددالَعلد د َ
ال ينَالحنيفَمعَاختصارَوايجا َجامعينَلمبالغةَ
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تأخ د ددذَم د ددعَس د ددابقيهاَبأعن د دداقَال لل د ددةَالمرمّي د ددةَم د ددنَ
استحضارَخالفةَ(تعالوا)َ.ال عوةَإل َال ينَحا مةَ
مبلغةَلقوةَوَج ّ يةَ عوةَالد اع َ،الراغبدةَبنقدلَكدلَ
ّ
ذل د ددكَإلد د د َالمد د د عوَ،ف د ددلَنجاع د ددةَحقيقي د ددةَيؤ يه د دداَ
استخ امَمعن َالخالفةَعوضاَعنهاَ.
َ-6

حدثنا مس قالَ :ح ثن يحي َ
بن

1/333

قال آم ار موجها

َسعي :قالَ

ص د ددل َالق د ددومَفد د د َس د ددفرَ،واعتد د د لَرج د ددلَلحظ د ددهَ

َح ثنا أبوَ

الصددا قَاألمددينَوبددا رهَمسددتعلم اَمسددتخب ارَالسددببَ،

رجاء ،عن عمران قال :كنا َف َ

فألق َالرجلَعذرَجنابتهَوانع مَالماءَ،أسرعَالنبد َ

َ(َ ،)واناَ

موجهد د اَإي دداهَبخالف ددةَ(علي ددكَبالص ددعي )َأيَاس ددتخ مَ

أسريناَ ،حت َإذا َكنا َف َآخرَ

الت دديممَ،والد د مَالتد درابَفد د َذل ددكَعند د َانعد د امَالم دداءَ.

الليلَ ،وقعنا َوقعةَ ،ول َوقعةَ

أوجد د د د تَخالف د د ددةَ(علي د د ددك)َالمنقول د د ددةَع د د ددنَالج د د ددارَ

أحل َعن َالمسافر َمنهاَ ،فماَ

والمجد ددرورَكد ددلَالمعن د د  َ،الد ددةَعل د د َمد دداَيقتضد دديهَ

أيقظنا َإل َحر َالشمسَ ،وكانَ

الح ثَالواجبَعليهَاإلفصاحَعنَمشاعرَالرسولَ

أول َمنَاستيقظ َفلنَثم َفلنَ

الكريمَالوج انيةَالمبلغةَعنَلدومَخفد َللرجدلَالدذيَ

َيسميهم أبوَ

َاألمددةَ
فد ّدوتَالصددلةَ،وعددنَتوجيددهَس دريعَإليددهَوال د
ّ

رجاء فنس عوف -ثم عمر َبنَ

بج دوا َتدديممَالجنددبَ.إنَوضددعَهندداَلفددظَ(ال د م)َأوَ

الخطاب الرابعَ ،وكان َالنب َ

غي د درهَ،فق د د تَالجملد ددةََكثي د د ارَمد ددنَانفعد ددالَ للتهد دداَ،

ح ثنا عوف قال:

سفر َمع َالنب

ثم

َفلن-
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(ص) َإذا َنام َلم َيوقظ َحت َ

وأفقد د د د تَالس د د ددامعَإ راكَأنََالمد د د ددتكلمَفد د د د َغايد د د ددةَ

يكونَهوَيستيقظَ،ألناَلَن ريَ

النفعالَ،فعليكَمنَالتراكيبَالمسك َوكةَال الةَعل َ

ما َيح ث َله ف َنومهَ ،فلماَ

النفعد د ددالَواإلفصد د دداحَ،بع د د د َتحولهد د دداَمد د ددنَالجد د ددارَ

استيقظ عمر ورأى َما َأصابَ

والمجرورَ.

الناسَ،وكانَرجلَجلي اَ،فكبرَ
ورفع َصوته َبالتكبيرَ ،فما َ الَ
يكبر َويرفع َصوته َبالتكبيرَ،
حت

َاستيقظ َبصوته َالنب َ

(َ ،)فلما َاستيقظ َشكوا َإليهَ
الذي َأصابهمَ ،قال"َ :ل َضيرَ
 َأو َل َيضير َ ،-ارتحلوا"َ.فارتحل َفسار َغير َبعي َ ،ثمَ
ن ل َف عا َبالوضوء َفتوضأَ،
ونو يَبالصلةَفصل َبالناسَ،
فلما َانفتل َمن صلتهَ ،إذا َهوَ
برجل َمعت ل َلم َيصل َمعَ
القومَ ،قال"َ :ما َمنعك َيا َفلنَ
أن َتصل َمع َالقوم؟" َقالَ:
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أصابتن َجنابة ول َماءَ ،قالَ:
"مليك

بالصعيد،

فإنه

يكفيك "َ....إلخَََ.
َ-7

قال موجها

حدثناَ:آ مَقالَ:ح ثناَابنَأب َ

َ 1/532

ذئب َقالَ :ح ثنا َال هريَ ،عنَ

1/535

سمع َالرسول ََ جلبة َرجال َمستعجلين َإل َ

سعي َبن َالمسيبَ ،عن َأب َ

1/538

َفلما َفرغ َمن َصلته َأمرهم َبالسكينةَ
الصلةّ ،

هريرةَ ،عن َالنب َ(َ .)وعنَ

والوقارَ،أي ََاستحبابَالمش َإل َالصلةَ،وع مَ

ال هريَ ،عن َأب َسلمةَ ،عنَ

الركضَوالعجلةَعن َسماعَاإلقامةَ،كانتَتوصيةَ

أب َهريرةَ ،عن َالنب َ(َ)

الرسول َلهم َبخالفة َاإلخالة َ(عليكم) َالمنقولة َعنَ

قال"َ:إذاَسمعتمَاإلقامةَفامشواَ

الجار َوالمجرور َإل

َاألمر َبالسكينةَ،

إل َالصلةَ ،وعليكم َبالسكينةَ

والترغيب َبهاَ ،والتحضيض َلهم َعليهاَ ،و ا َف َ

والوقارَ،ولَتسرعواَ،فماَأ ركتمَ

أحا يثَأخرىَ(الوقار)َالذيَهوَه وءَالجوارجَمعَ

فصلواَ،وماَفاتكمَفأتموا"َ.

السكينةَالت َه َه وءَالقلبَ،خص َعملَالخالفةَ

َ

(عليكم) َباألمر َ(ال موا) َإيجا ا َمع َمبالغةَ

َمعن

واختصارَيتطلبهمَسياقَالكلمَوَظروفَالموقفَ،
ومع َاقتران َبمشاعر َالمتَكلم َالمحتاجة َإل َ
اإلفصاح َباستخ ام َلفظ َجامع َلك ّل َذلكَ ،وهو َماَ
أ ّ ته َخالفة َالفعل َالمصحوبة َبتنغيم َونبر َحاملَ
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َيعبر َعنها َحرف َالكاف َف َ
لقوة َالنفعال َالت
ّ
ّ
(عليكم) َوهو َف َاألصوات َالنفجاريةَ .الخالفةَ
(عليكم)َتحك َ للتهاَانفعالاَوافصاح اَأمض َمنَ
الفعلَالت َه َبمعناهَ.
َ-8

حدثنا :عب اهللَبنَيوسفَقالَ:

1/576

أخبرنا َمالكَ ،عن َهشام َبنَ
عروةَ،عنَأبيهَ،عنَعائشةَأمَ
المؤمنين َ(رض

قال كافا
الرسولَ ف َحالَمرضَيأمرَبأب َبكرَيصلّ َ

1/715

ف َالناسَ،فأب تَعائشةَرأي ا َبأمرَعمرَب لا َمنَ

َاهلل َعنها)َ

إنَأباَبكرَإذاَقامَف َمقامكَلمَ
أب َبكرَ،وقالتّ َ:

أنهاَقالتَ:إنَرسولَاهللَ(َ)

يسمعَالناسَمنَالبكاءَ،فمرَعمرَفليص ّلَبالناسَ،

قالَف َمرضه"َ:مرواَأبا َبكرَ

وأوع ت َإل َحفصة َبنفس َالرأيَ ،فقال َالكريمَ

يصل َبالناس"َ .قالت َعائشةَ:

َإنكن َألنتن َصواحب َيوسف)َ .الرسولَ
لهما(َ :مه ّ

قلتَ :إن َأبا َبكر َإذا َقام َف َ

ف َمرضَيسمعَماَلَيستسيغَ،ولَمجالَللكلمَ

مقامكَ ،لم َيسمع َالناس َمنَ

الكثير َبل َالقليل َالموج َللكثيرَ ،الحامل َللسرعةَ

البكاءَ ،فمر َعمر َفليصلَ

والختصار َوالمبالغة َف َالتوجيهَ ،وطلب َالكفَ

بالناسَ .فقالت َعائشةَ :فقلتَ

منَال وجتينَ،فاستعملَخالفةَاإلخالةَ(مه)َمعب ارَ

لحفصةَ :قول َلهَ :إنَأبا َبكرَ

عنَكلَذلكَ،موصلا َانفعالهَوأحاسيسهَال اخليةَ،

إذا َقام َف َمقامكَ ،لم َيسمعَ

قائلا َلهما َبمهَ :اكففن َعن َهذا َول َتعارضن َماَ

الناس َمن َالبكاءَ ،فمر َعمرَ

أظهرتَ ،أفا ت َخالفة َاإلخالة َكمال َالصياغةَ
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َ-6

فليصلَللناسَ،ففعلتَحفصةَ،

َالمصورة َلموقف َحيات َماثلَ،
الفنية َللح يث
ّ
ّ

فقال َرسول َاهلل َ(َ :)مهَ،

أخذت َاللغة َمهمة َتحويله َلصورة َلفظية َربطتهاَ

إنكن َألنتن َصواحب َيوسفَ،

بالحياة َوانفعالها َخالفة َاإلخالة َ(مه) َالت َتصع َ

مروا َأبا َبكر َفليصل َللناس"َ.

بالمعان َالمتخيلةَوفق َما َيتصور َالذهن َالموقفَ

فقالتَحفصةَلعائشةَ:ماَكنتَ

بين َالرسول َو وجتيهَ ،وما َيناسب َاإلحساسَ،

ألصيبَمنكَخي َارَ.

فكانتَموسيق َالنبرَف َ(مه)َولي ةَهذاَالتنسيقَ

َ

المحكمَللمعان َف َمعرضَ قيقَمنَاأللفاظَ.

حدثنا :عب اهلل َبن َيوسفَ:
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قال مخب ار

أخبرنا َمالكَ ،عن َأب َال نا َ،

أخبر َالرسول ََ فضل َتوافق َقول َالعب َ(آمين)َ

عن َاألعرجَ ،عن َأب َهريرةَ

مع َقول َالملئكة َ(آمين) َبغفران َذنوب َالعب َ

(َ:)أنَرسولَاهللَ(َ)قالَ:

المتق مةَ ،هذا َويستخ م َالمسلم َخالفة َاإلخالةَ

"إذا َقال َأح كم :آميأَ ،وقالتَ

(آمين) َف َال عاءَ ،بمعن َ(استجب) َأو َ(كذلكَ

َالسماءَ :آمينَ،

كان َأو َفليكن) َأو َ(كذلك َفافعل) َأو َ(رب َأفعل)َ

فوافقت َإح اهما َاألخرىَ ،غفرَ

و(آمين)َعل َو نَ(فاعيل)َ،وهوَأقوىَمنَمعناهَ

لهَماَتق مَمنَذنبه"َ.

َألنه َيبلغ َالمعن َمعَ
ف َتأ ية َالمعن َوأج ر ّ

حدثناَ:عب اهللَبنَمسلمةَ،عنَ

المبالغةَفيهَ،وكذلكَهوَأوج َمنَالفعلَالذيَهوَ

الملئكة َف

مالكَ ،عن َسم َ ،مول َأب َ

1/782

ف َمعناهَ ،للت امه َصورة َواح ة َف َلفظه َلجميعَ
الفئاتَ ،فمقام َال عاء َيقتض َاإليجا َمع َالوفاءَ

بكرَ،عنَأب َصالحَ،عنَأب َ
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هريرةَ:أنَرسولَاهللَ(صل َاهللَ

بتأ ية َالمعن َ ،واإليجا َأفضل َمن َالتطويلَ،

عليه َوسلم) َقال"َ :إذا َقالَ

والختصار َأفضل َمن َال يا ةَ ،كما َيخرج َصوتَ

اإلمام(َ:غيرَالمغضوبَعليهمَ

الخالفة َ(آمين) َمصحوب ا َبموسيق َنثرية َحاملةَ

ول َالضالين) َفقولواَ :آمينَ،

لمشاعرَقائلهَف َمقامَ عائهَاهللَ،وماَيتطلبَذلكَ

فإنه َمن َوافق َقوله َقولَ

من َم ّ َمع َإمالة َه َصورة َأحاسيس َتجيش َف َ

الملئكةَ ،غفر َله َما َتق م َمنَ

ص رَال اع َ،فخالفة َ(آمين) َه َترجمة َصوتيةَ

ذنبه"َ .تابعه َمحم َبن َعمروَ،

لمكنونات َال اع َ ،وه َأبلغ َما َيصفح َويحملَ

عنَأب َسلمةَ،عنَأب َهريرةَ،

لغوياَالمضمونَالشفويَالحس َلل اع َربهَ.

عن َالنب

َ(ص)َ .ونعيمَ

المجمرَ،عنَأب َهريرةَ(رض َ
اهللَعنه)َ.
-11

حدثنا :إسماعيلَبنَأبانَقالَ:
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قال وام از

ح ثنا َابن َالغسيل َقالَ :ح ثناَ

صع َالنب ََ المنبر َفحم َاهلل َثم َأوع َللجميعَ

عكرمةَ،عنَابنَعباسَ(رض َ

بالثوب َإليه َقائلا َ(أيها َالناس َإل َّ) َأي َأقبلوا َإل ّ َ

اهلل َعنهما) َقالَ :صع َالنب َ

بأجسامكمَوعقولكمَ،مستخ ما َخالفةَاإلخالةَ(إل َ)َ

(َ)المنبرَ،وكانَآخرَمجلسَ

المنقولة َعن َالجار َوالمجرور َإل َمحتوى َيتناولَ

جلسهَ ،متعطف ا َملحفة َعل َ

إطارَالموقفَالنفس َللرسولَوللسامعينَ،والموقفَ

َعصب َرأسهَ

َللجمعَعامتهمَ،والموقفَالذهن َالمقتض َ
المكان
ّ

منكبيهَ ،ق
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بعصابةَ سمةَ،فحم َاهللَوأثن َ

لغةا َتنقلَجوهرهَوتسموَبهَلفظياَ،فجاءتَالخالفةَ

عليهَ ،ثم َقال"َ :أيها َالناسَ

َإياه َبقضية َالستخ امَ ،فسمتَ
فاعلةا َذلكَ ،رابطةا ّ

إلي"َ .فثابوا َإليهَ ،ثم َقال"َ :أماَ

الخالفةَبالموقفَالعامَبع َأنَأظهرتهَخيرَإظهارَ،

َمنَ

وأفصحت َعنه َانفعالي ا َو للي ا َوشعوري ا َونفسي اَ،

األنصارَ ،يقلون َويكثر َالناسَ،

َإنما َإيجا َمع َمبالغةَ
فالمقام َل َيحتمل َاإلطالة ّ

فمن َول َشيئ ا َمن َأمة َمحم َ

رغبةا َمن َالرسول َالكريم َبإظهار َج ّ ية َما َسي ليهَ

(َ ،)فاستطاع َأن َيضر َفيهَ

لهمَبع َإجابتهمَالوع َ.

أح ا َأو َينفع َفيه َأح اَ ،فليقبلَ

َوتبعث َسرعة َالخالفة َوقصرها َاللفظ َمع َش ّةَ

من َمحسنهم َويتجاو َعنَ

وقعهاَ،الترقب َالمطلوبَمنَنفوسَالسامعينَ،معَ

مسيئهم"َ.

ارتفاع َف َح ّ ة َالمشاعر َل ى َطرف َالخطابَ

بع َ ،فإن َهذا َالح

(الرسولَ–َالجمع)َ.
َسيطرت َخالفة َاإلخالة َعل َجوانب َالح ثَ،
م مجةَالنفعالَباللغةَبتوقعَأقص َالوقعََ.
-11

وكياأَيدومَعيد َ،يلعدبَالسددو انَ

1/621

قال منشطا منهضا

بال د د رقَوالح د درابَ،فإمد دداَسد ددألتَ

يوم َعي َأرف هَ ،وهو َلقب َيستخ مه َالحبشيونَ،

النبد د د د د د د َ(ص)َ،وام د د د د د دداَق د د د د د ددالَ:

يلعبونَفيهَبالحرابَ،وبالترسَالمصنوعَمنَالجل َ،

"تش ددتهينَتنظد درين؟"َقل ددتَ:نع ددمَ

ترويح ا َعن َالنفسَ ،أ رك َحسن َخلق َالنب َحبَ

فأقد د د ددامن َوراءهَ،خ د د د د يَعل د د د د َ

عائشةَالنظرَإل َذلكَ،فبا رهاَسائلاَ،قالتَنعمَ،
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خ هَ،وهوَيقول"َ:دونكم يا بني

فأقامها َمن َورائه؛ َلئل َينظروا َإليهاَ ،فه َتنظرَ

أرفدة"َ.

إليهم َولكنهم َل َينظرونَ ،فخاطبهم َالرسولَ:
( ونكم َبن َأرف ه)َ ،أي َعليكم َبهذا َاللعب َالذيَ
أنتم َفيهَ ،منشط ا َلهمَ ،ينهض َهممهم َمستخ م اَ
( ونكم) َبالنصب َعل َالظرفية َبمعن َاإلغراءَ،
و( ونكم) َمن َألفاظ َاإلغراءَ ،وحذف َالمغرى َبهَ.
أسلوب َإفصاح َاستجلبهَالموقفَليتشكل َبصورةَ
لفظية َمع َاإلغراء َ(ب ونكم) َوالطلب َبها َبمعن َ
(عليكم) َأي َإل موا َما َأنتم َفيه َأو َاشرعوا َأوَ
تناولواَ،فالرسولَيطلبَمنهمَمغري ا َإياهمَبالمتابعةَ
ف َلفظَ( ونكم)َالذي َلَيع واَأنَيكونَمجموعةَ
من َاألصواتَ ،تمثل َتتابعا َوعمقا َجامعا َلجوانبَ
الح ث َبأجمعهَ ،فيكون َالمعن َاللبس َللفظ َلغةاَ
الةَعل َإفصاحَلَيقومَمقامهَأيَاستب الَآخرَ
ف َسياقهَ،فهوَتشكيلَصوريَمنَخللَإ راكَتامَ
للمناسبة َولظروف َالمتكلمَ ،ولحال َالسامعَ،
ولغرض َاإللقاءَ ،مما َيجعله َتشكيلا َذا َ للةَ
انفعاليةَإفصاحيةَتشكلَن عةَخاصةَلسياقَكلمَ
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النب َالكريم َبحيث َيكتسب َكل َاستخ ام َمعن َ
خاصَاَ.
َ-12

حدثنا :إبراهيم َبن َموس َ:

1321

قال معجل حاثا

أخبرنا َهشام َبن َيوسفَ :أنَ

رجل َصالح َمن َالحبش َأماته َاهللَ ،ف عا َالرسولَ

ابنَجريجَأخبرهمَقالَ:أخبرن َ

الكريم َللصلة َعليهَ ،فقال َ(ق َتوف َاليوم َرجلَ

عطاءَ َ :أنه َسمع َجابر َبنَ

صالح َمن َالحبش َفهلم َفصلوا َعليه)َ .طلبَ

َاهلل َعنهما)َ

الرسول َ(َ )إقبال َالقوم َبخالفه َاإلخالة َ(هلم)َ

يق َولَ :قال َالنب َ("َ :)ق َ

المح و َاللفظَ ،المتع ة َال للتَ ،ال منيةَ

توف َاليوم َرجل َصالح َمنَ

والمكانيةَوالصوتيةَ.

الحبشَ ،فهلم َفصلوا َعليه"َ.

َتحس د ددنَب د ددالموقفَالس د ددرعةَوعد د د مَقابلي د ددةَاإلجاب د ددةَ

َالنب َ

ب د ددالكلمَلقص د ددرَال م د ددانَ،فكان د ددتَأصد د دواتَ(هل د ددم)َ

(َ)عليهَونحنَصفوفَ.قالَ

َذاَحي د د د َمكد د ددان َنفس د د د َ،جد د ددامعَلصد د ددورةَ
تشد د ددكيلا
ّ

أبو َال بيرَ ،عن َجابرَ :كنتَ

الموقددفَالمددوت َ،منطددقَلهدداَ،فتتبددا لَال للددةَعل د َ

ف َالصفَالثان َ.

وجد ددوهَش د ددت َ،مد ددنَإفص د دداحَعد ددنَمش د دداعرَالم د ددتكلمَ

عب اهلل َ(رض

قالَ :فصففناَ ،فصل

(الرسددول)َالنفعاليددةَإل د َتبليددغَس دريعَينتظددرَإقبددالاَ
أسددرعَ،بطددابعَاسددتخ امَخالفددةَاإلخالددةَالممي د َف د َ
ه ددذاَالس ددياقَ،فهد د َتثند د َالمحسوس دداتَوتتوق ددعَم دداَ
تتلقدداهَالح دواسَعن د َسددماعهاَ،ومدداَطبيعددةَالنفعددالَ
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الجاريَفد َالجسدمَج ّدراءَإ راكهداَ،هدذاَهدوَاألسداسَ
الجمال َذوَالطاقةَاإلفصداحيةَالبائحدةَعدنَانفعدالَ
ف َالنفسَنقلتهَاللغةَباستخ امَالخالفةَ،وهدوَمداَلَ
ينوبَعنهَأيَلفظَآخرَ،فسدرعانَمداَند ركَنجاعدةَ
الس ددتخ امَالنب ددويَم ددنَحي ددثَه ددوَانفع ددالَع ددارضَ
ولغةَمعبرةَ.
-13

حدثني :يحي َبن َيحي َقالَ:

2318

قال مادحا مستحسنا مفخما

قرأت َعل َمالكَ ،عن َإسحاقَ

َتواقة َللمتثال"َ ،لأ تنالوا
أمر َمن َاهلل َونفوس َ ّ

بن َعب اهللَ :أنه َسمع َأنس َبنَ

البر حتى تنفقوا مما تحبوأ" َتتجاذب َالنوا عَ

مالك َ(رض َاهلل َعنه) َيقولَ:

لتغلب َاآلخرة َال نياَ ،يبا ر َأبو َطلحة َمخب ارَ

كان َأبو َطلحة َأكثر َاألنصارَ

َأحب َأمواله َإليهَ،
الرسول ََ عن َوهب َبيرحاء؛
ّ

بالم ينة َمالاَ ،وكان َأحبَ

َبرها َوذخرها َعن اهللَ ،فغبط َالرسول َالكريمَ
ورجوه ّ

أمواله َإليه َبيرحاءَ ،وكانتَ

يقول(َ:بخَذلكَمالَرائح)َ،ما حا َفعل َأب َطلحةَ

مستقبلة َالمسج َ ،وكان َرسولَ

َإياهَ،مظه ارَإعجابهَوم حهَلهَ،ورضاهَبهَ.
مفخم ا ّ

اهلل َ(َ )ي خلها َويشرب َمنَ

ك ّل َتلكَالمعان َوالمشاعرَوال للتَأوج هاَاسمَ

ماء َفيها َطيبَ ،فلما َن لتَ:

الفعل َ(بخ) َالمضارع َالحامل َفرح َالنب َبهذهَ

(لنَتنالواَالبرَحت َتنفقواَمماَ

الص قة َالعظيمةَ ،وهذا َما َل َيقوم َبه َأي َفعلَ

تحبون)َ[آلَعمرانَ.]29َ:،قامَ

َمما َي ّل َعل َكبر َ ورَ
يوضع َف َمكان َ(بخ)ّ ،
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أبوَطلحةَإل َرسولَاهللَ(َ)

توظيف َخالفة َاإلخالة َف َسياق َالكلم َالمحتاجَ

فقالَ :يا َرسول َاهللَ ،إن َاهللَ

إل َجرعة َانفعال َشعوريَ ،مفصحة َعن َسياقاتَ

تعال َيقول َف َكتابه(َ :لنَ

أخرىَللح ثَلَتنقلهاَاأللفاظَالعا يةَ.

َتنفقوا َمماَ

الرسولَغبطَلفعلَأب َطلحةَالوض ءَفترجمَكلَ

تنالوا َالبر َحت

تحب َون)َ.وانَأحبَأموال َإل ّ َ

إعجابه َوم حه َوفرحه َورضاه َواستحسانه َباسمَ

بيرحاءَ،وانها َص قة َهللَ ،أرجوَ

الفعل َ(بخ)َ ،م ّما َيعج َعن َترجمته َأيَ َفعلَ،

برها َوذخرها َعن َاهللَ ،فضعهاَ

فالموقف َمحتاج َإل َإنشاء َل َمجر َاإلخبارَ،

ياَرسولَاهللَحيثَشئتَ،فقالَ:

والفعل َيقتض َالتج َف َال من َبينما َيقتض َ

"بخ ،ذلكَمالَرائحَ،ذلكَمالَ

السم َثبات َالصفة َوح يثهاَ ،كما َتأت َالنغمةَ

رائحَ،ق َسمعتَماَقلتَفيهاَ،

لتنسجم َمع َال للة َفتعط َأصوات َالخالفة َ(بخ)َ

وأرىَأنَتجعلهاَف َاألقربين"َ.

تأثي ار َيوا ي َالمعن َ ،فيتضاعف َاإلفصاحَ

قالَ :أفعل َيا َرسول َاهللَ،

وبالنتيجة َاإلبلغَ ،م ّما َيجعل َاللغة َجسما َبينَ

فقسمها َأبو َطلحة َف َأقاربهَ

جسم َالمتكلمَوالسامعَ.

وبن َعمهَ .تابعة َإسماعيلَ،
عن َمالكَ .وقال َروحَ ،عنَ
مالك"َ:رابح"ََ.
-13

حدثنا :أحم َبن َيونسَ :ح ثناَ

1335

أبو َشهابَ ،عن َخال َالحذاءَ،

قال آم ار موجها
لَتجو َالص قةَعل َالنب َالكريمََ،َ وكانَأنَ
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عن َحفصة َبنت َسيرينَ ،عنَ

أرسل َله َمن َشاةَ ،ما َقبلها َالرسول َإل َبع َأنَ

َعطية َ(رض َاهلل َعنها)َ
أم
ّ

صارتَحللا َبانتقالهاَمنَبابَالص قةَإل َبابَ

قالتَ :بعث َإل

اله يةَ،فأمرَالرسولَالكريمََبهاَمستعملاَخالفةَ

َنسيبةََ

األنصارية َبشاةَ ،فأرسلت َإل َ

الفعل َ(هات)َ ،أي َأعطن َمن َتلك َالشاة َفق َ

عائشةَ(رض َاهللَعنها)َمنهاَ،

وصلت َالموضع َالذي َتح ّل َفيهَ ،أفا َاسم َفعلَ

َ("َ :)عن كمَ

األمرَسرعةا َف َالطلبَأ ّ اهاَاقتصا َحروفَهَ،مماَ

ش ء؟" َفقلتَ :لَ ،إل َماَ

أوج َوبالغ َبآنَ ،ما َجمعهما َالفعل َالمعن ََ،

أرسلت َبه َنسيبة َمن َتلكَ

فباحت َاللغة َباسم َالفعل َعن َأمر َعلل َطبيعةَ

الشاةَ ،فقال"َ :هاتَ ،فق َبلغتَ

اياهَالتكوينةَمنسحب ا َعل َمجملَروحَ
َّ
الموقفَوم

محلها"ََ.

الح ثَبينَالمتكلمَ(الرسول)َومخاطبيهَ.

فقال َالنب

َنبع َاسم َالفعل َمن َطبيعة َالموقفَ ،فصنعَ
جمالياتهَالخاصةَسواءَف َذلكَماَيتعلقَبالشكلَ
السريع َاإللقاء َلسم َالفعلَ ،أو َالمضمون َالذيَ
أفصحَاألخيرَعنهََ،أو َالمشاعرَالمصاحبةَالت َ
أوصلهاَاسم َالفعل َخيرَإيصالَ ،ل َيؤ يهَمعناهَ،
وهو َف َتحقيقه َلهذه َالجماليات َينبئ َعن َلغةَ
إفصاحيةَمشرقةَ،تسجلَالمشاه َوالمشاعرَوتمت َ
إل َماَورائهماَمنَانفعالَ.
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حدثنا :سعي َبن َأب َمريم2/1571 َ:

قال معلما

ح ثناَإبراهيمَبنَسوي َ:ح ثن َ

أخذ َجمع َيوم َعرفة َيضرب َاإلبل َضربَا َش ي اَ،

عمرو َبن َأب َعمروَ ،مول َ

وي جرونها َ ج ار َيؤلمهاَ ،فأشار َالرسول َالكريم ََ

َسعي َبنَ

َإياهمَعنَفعلهمَ
لهمَطالب ا َموجه ا َمعلم ا َلهمَ،كافّا ّ

َوالبة َالكوف َ:

َفإن َالبر َليس َباإليضاع)َ
قائلا َ(عليكم َبالسكينة ّ

ح ثن َابن َعباس َ(رض َاهللَ

أي َال مواَاله وءَفالصلح َليسَباإلسراعَ،استخ مَ

عنهما)َ :أنه َ فع َمع َ َالنب َ

الكريمَف َأمرهَخالفةَاإلخالةَ(عليكم)َالمنقولةَعنَ

(َ )يوم َعرفةَ ،فسمع َالنب َ

الجار َوالمجرور َإل َمعن َذي َطاقة َإيحائيةَ

(َ )وراءه َ ج ار َش ي اَ،

إفصاحية َانفعاليةَ،تنهض َباللغة َجسما َبع َب نَ.

وضربا َوصوتا َل بلَ ،فأشارَ

أفصح َاسم َفعل َاألمر َعن َرغبة َالكريم َبتوجيهَ

بسوطه َإليهمَ ،وقال"َ :أيهاَ

سريع َجامع َلك ّل َسامعَ ،متكامل َعاكس َجوانبَ

الناسَ ،مليكم بالسكينةَ ،فإنَ

الموقف َاللغوي َبأوسع َالمعان

َوال للتَ،

البرَليسَباإليضاع"َ.أوضعواَ:

وأقصاها َفاستوعب َاسم َفعل َاألمر َ(عليكم)َ

أسرعوا(َ.خللكم)َ[التوبةَ:]74َ:

الموقف َالراهن َوالغليان َالح ث َالمحتاج َانفعالاَ

ومن َالتخلل َبينكم َ(وفجرناَ

يظهرهَويبلورهَلغةا َانفعاليةاَبع َاستيعابهَ،ف َاتجاهَ

خللهما)َ[الكهفَ:]33َ:بينهماَ.

يصب َف َبناء َالموقف َلغوي ا َوشعوري ا َوتعبيرّي اَ

المطلبَ :أخبرن
جبيرَ ،مول

و للي ا َمع َاختصار َمحتو َنقيضهَ ،غير َفاصلَ
ألي َركن َمن َمضامين َالموقفَ ،وهذا َما َيعج َ
ّ
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َفعبرت َالخالفة َعن َالموقفَ
عنه َمعن َالخالفةّ ،
بلغةَحيةَ،ماَأسقطتَأيَعضوَمنَجسمَالح ثَ.
َ-16

حدثنا عب انَ ،عن َأب َحم ةَ،

1612

قال آم ار ناصحا

عنَاألعمشَ،عنَإبراهيمَ،عنَ

يعينَالصوم َعل َتضييقَمجاريَالشيطانَ،فشرعَ

علقمة َقالَ :بينا َأنا َأمش َمعَ

الرسولَالكريمَََ الصوم َلمن َخاف َالحي َ،فقالَ

عب اهللَ(رض َاهللَعنه)َفقالَ:

(من َلم َيستطع َفعليه َبالصوم َفإنه َله َوجاء)َ،

كنا َمع َالنب َ(َ )فقال"َ :منَ

نصح َالكريم َغير َمستطيع َال واج َبالصومَ،

استطاع َالباءة َفليت وجَ ،فإنهَ

مستحض ار َخالفة َاإلخالة َ(عليه) َالمنقول َعنَ

أغض َللبصر َوأحصن َللفرجَ،

الجار َوالمجرور َإل َمعن َاألمر َ(فليل م) َبعلقةَ

ومنَلمَيستطعَفعليه بالصوم،

ج لية َغير َتكاملية َبين َلفظ َاسم َالفعل َومعناهَ

فإنه له وجاء"َ.

الفعل َ ،فلفظ َاسم َالفعل َأوسع َ للة َمن َمعن َ
َيعبر َعنهَ
الفعل َالذي َهو َف َمعناه،
ّ
َولكنه ّ
َيمس َجوهر َالح ث َف َ
ويضيف َإليه َتفاعلا
ّ
أقص َصورةَ ،وي رك َحاملا َالغايات َ َالقصوىَ
لفئاتَالح ثَ،منَمتكلمَراغبَباإلفصاحَواإلبلغَ
َأتم َ َالم ار َ ،مرو ار َبلغةَ
إل َسامع َيبغ َاستقبال ّ
واصلة َمثقلة َبهم َحمل َغايات َالمتكَلم َواحقاقَ
توقعاتَالسامعَ،فجاء َاسم َالفعلَمعين ا َعل َذلكَ

59

متكفلا َبهَ ،مفصحا َعن َالقص َ ،ملبسه َمشاعرَ
انفعاليةَ ،تسته ف َالوصول َإل َمطلق َالتجليةَ
للح ثَ.
َقامَاسمَالفعلَبذلكَباختصارَأظهرهَع َحرَوفهَ
مماَخلص َاللغة َمنَالركو َ ،وأضافَإليهاَانفعالاَ
ّ
وافصاح اَباعث اَعل َوع َآخرَف َمستوىَالتعبيرَ
اللغويَ.
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حدثنا :سعي َبن َعفير َقالَ:
ح ثن

2138

َالليث َقالَ :ح ثن َ

عب الرحمن َبن َخال َ ،عنَ

قال آم ار
مش د د َالرس ددولَالك د دريمََمد ددعَ وجدددهَصد ددفيةَبند ددتَ

2136

حيدد د َ،وَرج د ددلنَم د ددنَاألنص د ددارَعرض د دداَللنبد د د ََ،

شهابَ ،عن َعل َبن َالحسينَ

داَإنهدداَصددفيةَبنددتَحي د َ،
فأجددا َلهمدداَقددائ َ
لا(َ:تعاليد ّ

(رض َاهلل َعنهما)َ :أن َصفيةَ

أيَهد د د َ وجتد د د )َ عاهم د دداَالرس د ددولَالكد د دريمَ فعد د داَ

وجَالنب َ(َ)أخبرته.وح ثن َ

للش ددبهةَع ددنَال ددنفسَ،محققد د اَس ددرعةَالد د عوةَبخالف ددةَ

عب اهللَبنَمحم َ:ح ثناَهشامَ:

فج ددرَاس ددمَفع ددلَ
اإلخال ددةَ(تعالي ددا)َبمعند د َ(أق ددب َ
لا)ّ َ.

أخبرناَمعمرَ،عنَال هريَ،عنَ

األم ددرَطاقد دةاَروحيد دةاَوحركيد دةاَوش ددعوريةاَفد د َنف ددسَ

عل َبن َالحسينَ :كان َالنب َ

المتكلمَ،أملاَبوصولَذلكَإل َالسامعَتحقيقداَلندوعَ

َالمسج َ ،وعن هَ

مددنَالتصددالَبينهمدداَعددنَطريددقَاللغددةَاإلفصدداحيةَ

أ واجهَ ،فرحنَ ،فقال َلصفيةَ

النفعاليد ددةَالمحييد ددةَالت د درابطَبد ددينَطرف د د َالخطد ددابَ

(َ )ف

60

بنت َحي "َ :ل َتعجل َحت َ

(المتكلمَ،السامع)َلتحقيدقَهد فَواحد َهدوَاإلخبدارَ

أنصرفَمعك"-وكان َبيتهاَف َ

َأتمَالمقاص َ.
ف ّ

ار َأسامة-فخرج َالنب َ(َ)

َند ددبضَاسد ددمَالفعد ددلَبجمد ددالَفن د د َخد دداصَفد ددنهضَ

معهاَ ،فلقيه َرجلن َمنَ

بددالموقفَبكددلَظروفددهَ،وهددذاَمدداَلَيسددتطيعهَالفعددلَ

األنصارَ ،فنظ ار َإل

المق ّ رَلسمَالفعلَ.

َالنب َ

(ص) َثم َأجا اَ ،فقال َلهماَ
النب

َ(ص)"َ :تعالياَ ،إنهاَ

صفية َبنت َحي "َ .قالَ:
سبحانَاهللَياَرسولَاهللَ،قالَ:
"إن َالشيطان َيجري َمنَ
اإلنسان َمجرى َال مَ ،وان َ
خشيت َأن َيلق َف َأنفسكماَ
شيئَا"َ.
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حييييدثنا :إس ددحاقَ:حد د ثناَيحيد د َ

2312

قال متحزنا شاكيا متوجعا

بنَصالحَ:ح ثناَمعاويةَ–َهوَ

أف وهَبمهجهمََ،وتسدابقواَمظهدرينَجدو َفعدالهمَلدهَ،

اب ددنَس ددلمَ–َع ددنَيحيد د َق ددالَ:

ه ددؤلءَأص ددحابَالنبد د َ،نجد دومَمحيط ددةَقمد د ارَ،ب دداعَ

سد ددمعتَعقبد ددةَبد ددنَعب د د الغافرَ:

بللَصاع َتمرَر يءَبصاعَحسنَليطعمَالنب َ

أن د ددهَس د ددمعَأب د دداَس د ددعي َالخد د د ريَ

َحّب اَلهَ،فاستخبرَالرسولَالكريمََبدلل(َ:مدنَ

61

(رضد د د َاهللَعن د دده)َق د ددالَ:ج د دداءَ

أينَهذا؟)َ،علمَالرسولَصنيعَبللَ،فباحتَنفسدهَ

بد د ددللَإل د د د َالنب د د د َ(َ)بتمد د ددرَ

بد د ددأنينَصد د ددوت َ،يتوجد د ددعَمد د ددنَثقد د ددلَعمد د ددلَبد د ددللَ،

برن َ،فقالَلهَالنب َ("َ:)منَ

مس ددتخ م اَل ددذلكَخالف ددةَاإلخال ددةَ( ّأوه)َبمعند د َفع ددلَ

أي د ددنَه د ددذا؟"َقدد ددالَب د ددللَ:كدد ددانَ

مضد ددارعَ،تق د ددالَعند د د َالتوجد ددعَوالش د ددكايةَوالتحد د د نَ،

عند د يَتم ددرَر يءَ،فبع ددتَمن ددهَ

مخرجاَماَحد ثَفد َنفسدهَمدنَشد ّ ةَالحد نَليخفدفَ

ص دداعينَبص دداعَ،ل ددنطعمَالنبد د َ

بص ددوتَ( ّأوه)َبع ددضَم دداَب ددهَ،متابع دداَبقول ددهَ(ع ددينَ

(َ،)فقد د ددالَالنبد د د د َ(َ)عند د د د َ

الربا)َالذيَأضافَ للةَأعطتَالسدياقَقد رةاَعلد َ

ذلددك"َ:أوه أوهَ،عددينَالربدداَعددينَ

اسددتكناهَالمعن د َ،فامترجددتَالحالددةَبالسددياقَلتظهددرَ

الربدداَ،لَتفعددلَ،ولكددنَإذاَأر تَ

ح اررةَالنفعالَف َالموقفَالد اع َالمسدتجلبَللغدةََ

أنَتشتريَفبعَالتمرَببيعَآخرَ،

ت فعَالسامعََإلد َإ راكَعظديمَحرمدةَالربداَ،وحجدمَ

ثمَاشترَبه"َ.

المق د ددتَله د ددذهَالفعل د ددةَالش د ددنيعةَ،أوَالض د ددررَواألل د ددمَ
الناجمَعنَإتيانهاَ.
َأنبددأَتوظيددفَالخالفددةَف د َالسددياقَالنبددويَآنف د اَعددنَ
بلغةَالخطابَالنبويَوحرصهَعل َاستخ امَاللغةَ
ف د د َأقص د د َطاقاتهد دداَوصد ددولاَإل د د َالتوجيد ددهَالم د د ار َ
بلوغ ددهَ،فأفص ددحتَالخالف ددةَوأبان ددتَالموق ددفَم ددوج ةَ
دةَإيدداهَمشدداعرَ
اللفددظ
َ،موسددعةَ للددةَاإللقدداءَ،ملبسد ّ
ّ
المتكلمَ.

62
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حيدثنا :محمد َبددنَسدنانَ:حد ثناَ

2338

قال الرسول  ملى لساأ ربه

فليحَ:ح ثناَهللَ(ح)َ.وحد ثناَ

اسددتأذنَرجددلَمددنَأهددلَالجنددةَربددهَفد َالد رعَ،فكددانَ

عبد د اهللَب ددنَمحمد د َ:حد د ثناَأب ددوَ

مد دداَأ ار َ،وأعطد دداهَاهللَال د د رعَجبد ددالاَ،ثد ددمَقد ددالَلد ددهَ:

عددامرَ:ح د ثناَفلدديحَ،عددنَهددللَ

( ونكَياَابنَآ مَفإنهَلَيشبعكَشد ء)َأيَخدذَيداَ

بنَعل َ،عنَعطاءَبنَيسدارَ،

ابنَآ مَ،ثمارَال رعَالذيَطلبتَ.

عد د ددنَأب د د د َهري د د درةَ(رض د د د َاهللَ

َأغد د ددرىَاهللَتعد د ددال َالرجد د ددلَباألخد د ددذَ،وجد د دداءَذلد د ددكَ

عنه)َ:أنَالنب َ(َ)كدانَيومد اَ

باس د ددتخ امَخالف د ددةَاإلخال د ددةَ( ون د ددك)َالمنقول د ددةَع د ددنَ

يحد د ثَ،وعند د هَرج ددلَم ددنَأه ددلَ

الظ د ددرفَإلد د د َمس د ددارَآخ د ددرَرّي د ددانَبمع د ددانَتس د ددعفَ

البا يد د ددة"َ:أنَرج د د دلاَمد د ددنَأهد د ددلَ

الموق ددفَبالنفع ددالَالد دل مَلبل ددوغَاإلفص دداحَبعد د َأنَ

الجن ددةَاس ددتأذنَرب ددهَفد د َالد د رعَ،

كانَالكلمَ ونهَصامتَاَ.

فقد ددالَلد ددهَ:ألسد ددتَفيمد دداَشد ددئت؟َ

َأعطدتَخالفدةَاإلخالدةَمفتاحد اَشدعوري اَللغدةَولجددتَ

قد د ددالَ:بل د د د َ،ولكن د د د َأحد د ددبَأنَ

بددهَأب دوابَالمشدداعرَواألفكددارَالت د َتضد ّدمنهاَالددنصَ

أ رعَ،ق د د د د ددالَ:فبدد د د د ددذرَ،فبدد د د د ددا رَ

لتعبرَعنَالح ثَبلغةَانفعاليةَتفصحَعنَظدروفَ

الط د د د د د د ددرفَنبات د د د د د د ددهَواس د د د د د د ددتواؤهَ

أطرافَالموقفَاللغويَ.

واستحصد د د د ددا هَ،فكد د د د ددانَأمثد د د د ددالَ
الجبدالَ،فيقددولَاهللَدونيكَيدداَبددنَ
آ مَ،فإند د ددهَلَيشد د ددبعكَش د د د ء"َ.
فق د ددالَاألع اربد د د َ:واهللَلَتجد د د هَ

63

إلَقرشد د ددياَأوَأنصد د ددارياَ،فد د ددإنهمَ
أصددحابَ رعَ،وأمدداَنحددنَفلسددناَ
بأص ددحابَ رعَ،فض ددحكَالنبد د َ
(َ.)
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حدثني :سع َبنَحفصَ:حد ثناَ

قال حاثا

2831

شدديبانَ،عددنَيحي د َ،عددنََأب د َ

كلَش ءََقرنَبصاحبهَفهدوَ وجَ،وأفضدلَالصد قةَ

سد د ددلمةَ:أند د ددهَسد د ددمعَأبد د دداَهري د د درةَ

م دداَتلي ددتَب ددأخرىَنفس ددهاَ،مصد د اقَحد د يثَالرس ددولَ

(رضد د د َاهللَعن د دده)َق د ددال"َ:م د ددنَ

الك دريمَ(َ:مددنَأنفددقَ وجددينَف د َسددبيلَاهللَ عدداهَ

أنف د ددقَ وج د ددينَفد د د َس د ددبيلَاهللَ،

خ نةَالجنةَكلَخ نةَبابَأيَفلَهل َّدم)َ،فمدنَأنفدقَ

عدداهَخ نددةَالجنددةَ–َكددلَخ نددةَ

شيئينَمنَأيَصنفَمدنََأصدنافَالمدالَمدنَندوعَ
ّ

بددابَ– أي فييل هلييم"َ.قددالَأبددوَ

واح د ؛َبعي درينَ،شدداتين َ،رهمددينَ،فق د َ عتددهَخ نددةَ

بكددرَ:يدداَرسددولَاهللَ،ذاكَالددذيَ

الجنةَياَفلنَأقبلَ.

لَتوىَعليهَ،فقالَالنبد َ(َ:)

َفددلَه د َلغددةَف د َفددلنَ،وهلد ّدمَخالفددةَإخالددةََ،اسددمَ

"إن َألرجوَأنَتكونَمنهم"َ.

دذيَقص ددرَعد ددنَ
فع ددلَأمد ددرَبمعند د َالطلد ددبَأقب ددلَالد د
ّ

حيييييييدثناَ:آ مَ:حد د د د ثناَش د د دديبانَ:

المعن د َل ددوَاس ددتخ مهَالرسددولََفد د َه ددذاَالس ددياقَ

ح ثناَيحي َبنَأب َكثيرَ،عدنَ

3215

ولدمَيبلددغَمدداَيبلغددهَويفصددحَعنددهَاسددمَالفعددلَ(هلد َّدم)َ.

أبد د د َس د ددلمةَ،ع د ددنَابد د د َهريد د درةَ

َإلهي د اَينجيددهَمددنَ
الح د ثَجلددلَوالعب د َمنتظددرَعطف د ا ّ

(رض د َاهللَعندده)َقددالَ:سددمعتَ

أهد دوالَي ددومَالحس ددابَ،متَله ددفَخ ددائفَ،يد د ع َبم دداَ

64

النبد د َ(ص)َيق ددول"َ:م ددنَانف ددقَ

يسد ددكنهَجسد ددماَونفس د داَ،بسد ددرعةَتع د د َك د د ّلَظد ددروفَ

وجدد ددينَف د د د َسدد ددبيلَاهللَ عتد د ددهَ

الخط ددابَ(هل د َّدم)َاه ددرعَ،أقب ددلَ،فقد د َم ددنَاهللَتع ددال َ

خ نةَالجنةَ:أيَفلَهلدم"َ.فقدالَ

عليكَوأنه َماَبكَ.

أب د ددوَبك د ددرَ:ذاكَال د ددذيَلَت د ددوىَ

َساهمَاسمَالفعلَبعمليةَالتشكيلَصنع اَحقيقي اَمدعَ

علي ددهَ،ق ددالَالنبد د َ("َ:)أرج ددوَ

خصوص دديةَب ددهَاس ددتوعبتَم دداَوراءَالشد د ءَ،فأب دداحَ

أنَتكونَمنهم"َ.

اسدمَالفعددلَلنفسدهَاإلفصدداحَالجدوهَريَعددنَالنفعددالَ
فد َالموقددفَأوَالحد ثَلكد َيحقدقَمدداَيسدعفهَعلد َ
جمددعَمدداَللح د ثَالمسددت ع َاللغددةَ،ذلددكَف د َإطددارَ
لغد ددويَشد دداملَمتكيد ددفَمد ددعَال للد ددةَالشد ددعوريةَالت د د َ
تستطيعَالخالفةَاإلفصاحَعنهاَفيد ركهاَالقدارئَفد َ
غيد ددرَعند دداءَ،بد ددلَيحد ددسَتسد دداوقهاَمد ددعَالمضد ددمونَ
الكل َ.
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حييدثنا :عمدروَبددنَعلد َ:حد ثناَ

3171

أبددوَعاصددمَ:أخبرندداَحنظلددةَبددنَ
أب د َسددفيانََ:أخبرندداَسددعي َبددنَ
مين دداءَق ددالَ:س ددمعتَج ددابرَب ددنَ
عب د د د د اهللَ(رض د د د د َاهللَعنهمد د د ددا)َ

قال داميا
عاَجابرَبدنَعبد اهللَالرسدولَلطعدامَأعد هَ،فصداحَ

3112
َ

النب د َ اعي داَالمسددلمينَإل د َالطعددامَقددائلاَ(يدداَأهددلَ
الخن قَإنَجاب ارَق َصنعَسؤ ارَفح ّ َهلَبكم)َ.

َ

لاَعلد د َو نَ(ع ددل)َ,ويق ددالَ
َحد د ّ َه ددلَبتن ددوينَهد د َ
دلَ،أوَعجدلَبددهَ،أيَتعددالواَ
ل)َبمعند َأعجد
(حد ّ َهد َّ
ّ

قالَ:قلتَ:ياَرسدولَاهللَ،ذبحنداَ

65

بهيمدةَلندداَ،وطحنددتَصدداعاَمددنَ

وعجل د دواَإل د د َطعد ددامَجد ددابرَبد ددنَعب د د اهللَ،اسد ددتعملَ
ّ

شد د د ددعيرَ،فتعد د د ددالَأند د د ددتَونفد د د ددرَ،

دلَعجل دواَ
الرسددولَالك دريمَخالفددةَالفعددلَب د لاَمددنَفعد
ّ

فص دداحَالنبد د َ(ص)َفق ددال"َ:ي دداَ

انطلق د د اَم د ددنَإحق د دداقَتش د ددكيلَجم د ددال ّ َفد د د َال د ددنصَ

أهلَالخن قَ،إنَجاب ارَق َصنعَ

النث ددريَ،ي ددؤمنَبقيم ددةَالواق ددعَالنفس ددان َفد د َاللغ ددةَ.

سو َارَ،فحي هل بكم"َ.

أعطتَخالفةَالفعلَإيقاعاَللحالةَالشعوريةَ،و للةَ

َ

تتحركَلغوي اَونفسيَاَوفقَمد ىَالحركدةََالتد َتمدوجَ
بهد دداَنفد ددسَالقائد ددلَ،والت د د َيري د د َإبلغهد دداَللسد ددامعَ.
التنسيقَالج ئ َلألصدواتَوالحركداتَ،المتمثدلَفد َ
لا)َيبددوحَبحركدداتَالحالددةَالشددعوريةَللقائددلَ
(ح د ّ َه د َ
والسددامعَ،وهددذاَمددنَخددللَاللغددةَالت د َجدداءتَبقي د َ
امتلءَ،مماَأعانَعلد َ
تشكيل َج ي َأكثرَحيويةَو
ّ
جع د ددلَاللغ د ددةَانفعاليد د دةاَتحم د ددلَه د ددمَاإلفص د دداحَع د ددنَ
المشد د دداعرَالذاتيد د ددةَللقائد د ددلَوايصد د ددالهاَإل د د د َصد د ددميمَ
المتلق َلته ّ َأعماقَاستجابتهَف َه وءَورفقَ.
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حيييييييدثنا :أب د د ددوَمعم د د ددرَ:حد د د د ثناَ

3182

عب د الوارثَقددالَ:ح د ثن َيحي د َ
بددنَأب د َإسددحاقَ،عددنَأنددسَبددنَ
مالد ددكَ(رض د د َاهللَعند دده)َقد ددالَ:

قال آم ار
عثددرتَناقددةَالرسددولَالك دريمََ،َوق د َأر فَ وجددهَ

3185

5182
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صددفيةَبنددتَحيد َ،فصددرعاَجميعد اَ،اقددتحمَأبوطلحددةَ
لاَ:ياَرسولَاهللَجعلن َاهللَف اءكَ،قالَالرسدولَ
قائ َ

كن دداَم ددعَالنبد د َ(َ)مقفل ددةَم ددنَ

مجي د اَت د اركَالم درأةَاألجنبيددةَإذاَسددقطتَأوَكددا تَ

عسددفانََ،ورسددولَاهللَ(َ)علد َ

دتخلصَمم دداَيخشد د َعليه دداَ:
تسددقطَفيعينه دداَعلد د َال د
ّ

راحلتددهَ،وق د َأر فَصددفيةَبنددتَ

(عليد د ددكَالم د د درأة)َأيَال د د د مَصد د ددفيةَ،وسد د دداع هاّ َ،لَ

حي د د د َفعقد د ددرتَناقتد د ددهَفص د د ددرعاَ

استخ امَخالفةَاإلخالةَ(عليك)َعل َالحالةَالنفسيةَ

جميعاَ،فاقتحمَأبوَطلحةَفقدالَ:

للرسولَالمتوقعةَسرعةَاستجابةَالسامعَ،فأصبحتَ

يد د د د د دداَرسد د د د د ددولَاهللَجعلن د د د د د د َاهللَ

اللغةَنفس اَواح ةَمعَقائلهاَ،أوَتكا َ.

ف د اءيكَ،ق ددال"َ:ملييييك الميييرأة"َ.

َجمددعَاسددمَالفعددلَمفددر اتَو قددائقَالح د ثَالجالددبَ

فقل ددبَثوبد داَعلد د َوجه ددهَوأتاه دداَ

للخطابَمعَنغمدةَتسدتخرجَالمشداعرَالذاتيدةَللقائدلَ

ألقد د د دداهَعليهد د د دداَ،واصد د د ددلحَلهمد د د دداَ

وتفصد ددحَعنهد دداَإل د د َالسد ددامعَالد ددذيَيتلق د د َويتد ددرجمَ

مركبهمدداَفركبدداَ،واكتنفندداَرسددولَ

انفعالَاللغةَإل َح ثَإنسان َيبغ َالتجاوبَ.

اهللَ(َ،)فلم د د دداَأشد د د درفناَعل د د د د َ
الم ين ددةَ،ق ددال"َ:آيب ددونَت ددائبونَ،
عاب د د ونَ،لربند دداَحام د د ون"َ.فلد ددمَ
يد د د لَيق د ددولَذل د ددكَ،حتد د د َ خ د ددلَ
الم ينةَ.
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حييدثنا :يحي د َبددنَبكيددرَ:ح د ثناَ

3315

قال حاثا

الليد ددثَ،عد ددنَيد ددونسَ،عد ددنَابد ددنَ

كدانَالرسددولََمددعَأصدحابهَيجنددونَثمدرَالكبدداثَ،

ش د ددهابَ،ع د ددنَأبد د د َس د ددلمةَب د ددنَ

فأوع َالرسولَينصحَلهمَبانتقاءَاألسو َمدنَنبداتَ

67
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عب د د د د الرحمنََ:أنَجد د د ددابرَبد د د ددنَ

داثَألند د ددهَأطيبد د ددهَ،مسد د ددتخ ماَخالفد د ددةَاإلخالد د ددةَ
الكبد د د
ّ

عب د د د د اهللَ(رض د د د د َاهللَعنهمد د د ددا)َ

(علدديكم)َالمنقولددةَعددنَالجددارَوالمجددرورَإلد َمعن د َ

قدددالَ:كند دداَمد ددعَرسد ددولَاهللَ(َ)

مغايرَتمام اَيتجاوبَمعَأصد اءَالدنصَ،أيَال مدواَ

نجن د د َالكبد دداثَ،وانَرسد ددولَاهللَ

األسددو َم ددنَالكب دداثَ،فالرس ددولَمتأكد د َم ددنَأفض ددليةَ

()ضَقددال"َ:مليييكم بالسييود

األسددو َمنددهَ،باحددتَخالفددةَاإلخالددةَبددذلكَمددعَوع د َ

منييهَ،فإندهَأطيبدده"َ.قددالواَ:أكنددتَ

تامَبحقيقةَمشداعرَالمدتكلمَوالسدامعَفشدكلتَنجاحد اَ

ترعد د َالغ ددنم؟َق ددال"َ:وه ددلَمدددنَ

إفصاحي اَأوسدعَنطاقد اَوأخصدبَ للدةَمدنَاسدتخ امَ

نب َإلَوق َرعاها؟"َ.

الفعلَ(ال موا)َإلد َجاندبَإخدراجَاألهدواءَالمختلجدةَ

َ

ف َشعورَالقائلَ.

َ

صبغتَخالفةَاإلخالدةَاللغدةَبانفعدالَيسدتطيعَتمثّدلَ

َ

الح د ثَبكددلَحددذافيرهَم ّمدداَلَيعيددقَالسددتغراقَف د َ

َ

رؤيددةَالحد ثَأوَالموقددفَمشدده اَمدداثلاَعلد َخشددبةَ

َ

السطورَوالكلماتَ.

َ

دسَالرسددولَبددأنَالخالفددةَ(علدديكم)َليسددتَمجددر َ
َأحد ّ

َ

صد ددوتَلد ددهَ للد ددةَومعن د د َ،بد ددلَه د د َتجسد دديمَح د د َ

َ

هَ،ألنهاَ
للموقفَ،فتح ثتَاللغةَوالموقفَف َمنظور ّ

َ

تتمثّلهَأفضلَتمثلَ.

حييييييدثناَ:عبد د د اهللَب د ددنَيوس د ددفَ:

3278
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قال طالبا اإلقبال

أخبرندداَمالددكَ،عددنَإسددحاقَبددنَ
عب د د اهللَبد ددنَأب د د َطلحد ددةََ:أند ددهَ

لفَالرسولَالكريمَبيتَأب َطلحةَ،وطلبَمدنَأمَ
2381

سمعَأندسَبدنَمالدكَيقدولَ:قدالَ
أبد د د ددوَطلح د د د ددةَلمَس د د د ددليمَ:لقد د د د د َ

س ددليمَأنَتقب ددلَمحض ددرةاَم دداَلد د يهاَمس ددتخ ماَخالف ددةَ
اإلخالةَ(هلمد )َبمعند َفعدلََاألمدرَأقبلد َ،يقصدرَ

5588

فعلَاألمرَعدنَاإلفصداحَالدذيَيصداحبَاسدمَفعدلَ

سددمعتَصددوتَرسددولَاهللَ(َ)

األم د ددرَ(هلمد د د )ََالحام د ددلَلمش د دداعرَذاتي د ددةَتخ د ددصَ

ضعيف اَ،أعرفَفيهَالجوعَ،فهلَ

المددتكلمَالددذيَأ ار َتحريددكَاللغددةَعلد َخدطَّالنفعددالَ

عن د كَمددنَش د ء؟َقالددتَ:نعددمَ،

لَإياهاَمشده اَيجمدعَالتصدويرَ
المحو ّ
المحي َلهاَ،و ّ

فأخرجتَأقراصاَمنَشدعيرَ،ثدمَ

معَالتفكيرَالحس َ.
ّ

أخرجتَخما ارَلهاَ،فلفتَالخبد َ

طدَّدوعَالرسددولَالكدريمَاللغددةَلمتابعددةَانفعالددهَوالتعبيددرَ

ببعض ددهَ،ث ددمَ س ددتهَتح ددتَيد د يَ

عنَمشاعرهَعن ماَاختدارَاسدتخ امَالخالفدةَ،لتلتقد َ

ولثتن د د َببعضد ددهَ،ثد ددمَأرسد ددلتن َ

األهواءَ،وتنفذَفد َصدميمَالحدروفَوتعدانقَالحد ثَ

إل د د د د َرسد د د ددولَاهللَ(َ،)قد د د ددالَ:

أوَالموقفَف َإطارَشعوريَواح َ،وليسَكلَذلدكَ

فددذهبتَبددهَ،فوج د تَرسددولَاهللَ

تشددكيلاَاعتباطي د اَ،إنمدداَهددوَحاجددةَمد ّدرتَف د َنفددسَ

(َ)ف َالمسدج َومعدهَالنداسَ،

القائددلَ،أثارتهدداَظددروفََالموقددفَفددأف َر َالددوع َمدداَ

فقمددتَعلدديهمَ،فقددالَل د َرسددولَ

يتك ّف ددلَبحم ددلَكد د ّلَذل ددكَ،ويؤ ي ددهَبتكثي ددفَلَيؤ ي ددهَ

اهللَ(ص د د دل َاهللَعليد د ددهَوسد د ددلم)َ:

الفعلَ(أقبل )َ ّإنمداَخالفدةَاإلخالدةَ(هلمد )َفحسدبَ،

"آرسد د ددلكَأبد د ددوَطلحدد ددة؟"َفقلدد ددتَ:

كماَلَنغفدلَاختصدارَذلدكَبحدروفَالخالفدةَالقليلدةَ

نعدد ددمَ،قد د ددال"َ:بطعدد ددام؟"َ،قلد د ددتَ:

الع د َنسددبياَمددعَال د للتَالكثي درةَالع د َفعلي داَالت د َ

69

تنه َبهاَف َالسياقَ.

نعددمَ،فقددالَرسددولَاهللَ(َ)لمددنَ
معه"َ:قوموا"َ.فدانطلق َوانطلقدتَ
ب د ددينَأيد د د يهمَ،حتد د د َجئ د ددتَأب د دداَ
طلحد د د ددةَفأخبرتد د د ددهَ،فقد د د ددالَأبد د د ددوَ
طلحد ددةَ:بد دداَأمَسد ددليمَ،ق د د َجد دداءَ
رسددولَاهللَ(َ)بالندداسَ،ولدديسَ
عن د ناَمدداَنطعمهددم؟َفقالددتَ:اهللَ
ورسولهَأعلمَ،فدانطلقَأبوطلحدةَ
حت د د د د َلق د د د د َرسد د د ددولَاهللَ(َ،)
فأقبد د د ددلَرسد د د ددولَاهللَ(َ)وأبد د د ددوَ
طلح د ددةَمع د ددهَ،فق د ددالَرس د ددولَاهللَ
("َ:)هلميييييَي دداَأمَس ددليمَ،م دداَ
عند د د ك"َ.فأت د ددتَب د ددذلكَالخبد د د َ،
فددأمرَبددهَرسددولَاهللَ(َ)ففددتَ،
وعصرتَأمَسليمَعكدةَفأ متدهَ،
ثددمَقددالَرسددولَاهللَ(َ)فيددهَمدداَ
شد د دداءَاهللَأنَيقد د ددولَ،ثد د ددمَقد د ددالَ:
"ائددذنَلعش درة"َ.فددأذنَلهددمَفددأكلواَ

70

حت د د َخرج د دواَ،ثد ددمَقد ددال"َ:ائد ددذنَ
لعش درة"َ.فددأذنَلهددمَفددأكلواَحت د َ
شبعواَثمَخرجواَ،ثمَقال"َ:ائذنَ
لعشدرة"َ.فددأذنَلهددمَ،فددأكلواَحتد َ
شبعواَثمَخرجواَ،ثمَقال"َ:ائذنَ
لعش د د د درة"َ.فأكد د د ددلَالقد د د ددومَكلهد د د ددمَ
وش د د ددبعواَ،والق د د ددومَس د د ددبعونََأوَ
لاَ.
ثمانونَرج َ
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حييييييدثني :محمد د د َب د ددنَالمثند د د َ:

قال طالبا اإلقبال

3276

ح ثناَأبوَأحمد َال بيدريَ:حد ثناَ

ّأيد َاهللَتعددال َرسددولهَبآيدداتَعد ّ ةَ،منهدداَإ خالددهَيد هَ

إسد د درائيلَ،ع د ددنَمنص د ددورَ،ع د ددنَ

فد د َإن دداءَقلي ددلَالم دداءَوقول دده(َ:حد د ّ َعلد د َالطه ددورَ

إب د د د دراهيمَ،عد د د ددنَعلقمد د د ددةَ،عد د د ددنَ

المبددارك)َفخددرجَالمدداءَمددنَبددينَأصددابعَرسددولَاهللَ،

عب د د اهللَقدددالَ:كند دداَنع د د َاآليد دداتَ

ند ددا ىَالرسد ددولَالك د دريمََبخالفد ددةَاإلخالد ددةَ(ح د د َّ)َ

بركةَ،وأنتمَتع ونهاَتخويف اَ،كناَ

اَوهلمدواَإل د َالطهددورَالددذيَهددوَالمدداءَ،
بمعند َأقبل دو ّ

م ددعَرس ددولَاهللَ(َ)فد د َس ددفرَ،

أيَأقبل دواَتطهّددرواَ،مددنَهندداَنددرىَالمبالغددةَالتعبيريددةَ

فقلَالماءَ،فقال"َ:اطلبدواَفضدلةَ

الت َأفا تهاَخالفةَاإلخالةَ،وافصاحهاَعنَمشداعرَ

منَماء"َ.فجاؤواَبإنداءَفيدهَمداءَ

المتكلمَ.

قليددلَ،فأ خددلَيد هَفد َاإلندداءَثددمَ

َ(ح د َّ)َأقددوىَف د َ للتهدداَمددنَمعناهدداَالمق د ّ رَلهدداَ،

71

قد د ددال"َ:حييييييي ملييييييى الطهييييييورَ

داَأنَالقائ د ددلَفد د د َغاي د ددةَ
ي د د ركَالس د ددامعَم د ددنَخلله د د ّ

المبدداركَ،والبركددةَمددنَاهلل"َ.فلقد َ

النفعددالَمددعَتكثيددفَجددامعَلكددلَج ئيدداتَالموقددفَ،

أري د د ددتَالم د د دداءَينب د د ددغَم د د ددنَب د د ددينَ

يتناس ددبَوواق ددعَالم ددتكلمَوالس ددامعَوالموق ددفَالمنش ددئَ

أصددابعَرسددولَاهللَ(ص)َ،ولقد د َ

للغةَبينهاَ.

كندداَنسددمعَتسددبيحَالطعددامَوهددوَ

ََالخالفددةَهندداَمقابددلَلفظ د َعدداكسَلكددلَالحيثيدداتَ

يؤكلَ.

،مف ددر َطاق ددةَم ددنَالش ددحناتَالتعبيري ددةَالتد د َتحيد د َ
اللغ ددةَوتخرجه دداَم ددنَنط دداقَالمنطقي ددةَالرتي ددبَإلد د َ
رحبَاإلفصاحَالصريحَ.
عند ماَنقدرأَجملددةَحددوتَخالفددةَ،ونعد َعمددقَ ورهدداَ
دعرَأنن دداَأم ددامَواق ددعَ
ف د َإب ددلغَال لل ددةَالمرج ددوةَ،نش د ّ
آخرَللغةَ.
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حدثنا :علد َبدنَعبد اهللَ:حد ثناَ

3583

يعقوبَبنَإبدراهيمَقدالَ:حد ثن َ
أبد د د َ،ع د ددنَص د ددالحَ،ع د ددنَاب د ددنَ

قال طالبا
ابنَالخطّدابَصدن ي َأعد َاهللَاإلسدلمَبدهَ،ابتد رتَ

5182

نسوةَالحجابَعند َسدماعَصدوتهَ،فخاطبدهَالرسدولَ

شد ددهابَ:أَخبرن د د َعب الحمي د د َ:

الك دريمََبخالفددةَاإلخالددةَ(إيه داَيدداَابددنَالخطدداب)َ،

أنَمحمد د َبدددنَس ددع َأخب د درهَ:أنَ

(إيهَيداَابدنَالخطداب)َور َالحد يثَبدروايتينَ(إيهدَا)َ

أباهَقالَ.حَ.

و(إيه)َ،ه َفعلَأمرَيقالَللست ا ةَمنَحد يثَأوَ

ح د ثناَ:عب د الع ي َبددنَعب د اهللَ:

دلَ،أمداَ(إيهدَا)َ
عمدلَ،تلحقدهَالتنددوينَفد َحالدةَالوصد ّ

72

ح د د ثناَإب د دراهيمَبد ددنَسد ددع َ،عد ددنَ

دفَع ددنَالحد د يثَواس ددكتَ،ق ددالَ
بالنص ددبَبمعند د َك د ّ

صددالحَ،عددنَابددنَشددهابَ،ع ددنَ

العيند َفد َالموا نددةَبددينَالددروايتين(َ:والفددرقَبينهمدداَ

عبد َالحميد َبددنَعبد الرحمنَبددنَ

َاألولَلَتبت د ئناَبح د يثَ،ومعن د َالثددان َ
أنَمعن د
ّ
ّ
ناَح يث اَماَ،أوَ ناَم ّماَعه نا)(َ)1

يد د َ،ع ددنَمحمد د َب ددنَس ددع َب ددنَ
أبد د َوق دداصَ،ع ددنََأبي ددهَق ددالَ:

نلحظَقوةَ للةَخالفةَاإلخالةَعل َاألمرَوالطلدبَ،

استأذنَعمرَبنَالخطدابَعلد َ

وهد َأوفد َممداَهد َعليدهَفد َاألفعدالَالم ار فدةَلهدداَ

رس ددولَاهللَ(ص)َ،وعند د هَنس ددوةَ

فد َالمعند َ،ذلددكَمددعَ للددةَانفعاليددةَوتنغدديمَ،سدداهمَ

م ددنَقد دريشَيكلمن ددهَويس ددتكثرنهَ،

اجتمد د دداعهمَف د د د َالموقد د ددفَبتحويد د ددلَاللغد د ددةَتحد د ددويلاَ

عالي ددةَأصد دواتهنَعلد د َص ددوتهَ،

إفصدداحي اَ،انفعاليدداََ،بددالغَال للددةَ،ذاَطاقددةَتعبيريددةَ

فلمدداَاسددتأذنَعمددرَبددنَالخطددابَ

تنددبضَبالح د ثَ،وتلددحَعل د َنقلددهَمددعَمدداَيصددحبهَ

قمددنَفبددا رنَالحجددابَ،فددأذنَلددهَ

لاَأميند اَبفضددلَلفددظَالخالفددةَ،اللفددظَاألوحد َالددذيَ
نق د َ

رسد د ددولَاهللَ(َ)ف د د د خلَعمد د ددرَ

يحملَأكبرَطاقةَمنَالفعاليةَف َالسياقَ.

ورسولَاهللَ(َ)يضدحكَ،فقدالَ
عمد د ددرَ:أضد د ددحكَاهللَسد د ددنكَيد د دداَ
رس د ددولَاهللَ،فق د ددالَالنبد د د َ(َ:)
"عجبددتَمددنَهددؤلءَاللت د َكددنَ
عند د د يَ،فلم د دداَس د ددمعنَصدد ددوتكَ
( َ-َ)1العين َ،ب رَال ينَأب َمحم َمحمو َبدنَأحمد َ،مميدة القياري شيرح صيحيح البخياري ،ضدبطَوتصدحيحَ:عبد َاهللَ
محمو َمحم َعمرَ،

ارَالكتبَالعلميةَ،بيروتَ،لبنانَ،ط2001َ،1مَ.196/16َ.
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ابتد د رنَالحج دداب"َ.فق ددالَعم ددرَ:
فأنددتَأحددقَأنَيهددبنَيدداَرسددولَ
اهللَ،ث ددمَق ددالَعم ددرَ:ي دداَعد د واتَ
أنفسهنَأتهبنن َولَتهبنَرسولَ
اهللَ()؟َفقل د د ددنَ:نع د د ددمََ،أن د د ددتَ
أف د د ددظَوأغل د د ددظَم د د ددنَرس د د ددولَاهللَ
(َ،)فقد د د ددالَرسد د د ددولَاهللَ(َ:)
"إيه يا يييا ابييأ الخطييابَ،والددذيَ
نفس د َبي د هَ،مدداَلقيددكَالشدديطانَ
دلكَفجد دداَ
َفجد دداَقد ددطَإلَسد د
ّ
سد ددالك ا ّ
غيرَفجك"َ.
َّ
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حدثنا :علد َبدنَعبد اهللَ:حد ثناَ

3332

عب د الر اقَ:أخبرندداَمعمددرَ،عددنَ
ال ه د د ددريَ،ع د د ددنَعبيد د د د َاهللَب د د ددنَ
عبد د د اهللَب د ددنَعتب د ددةَ،ع د ددنَاب د ددنَ

قال آم ار
ع دداَالنبد د َرج ددالاَحول ددهَ،يقبل ددونَإلي ددهَليكت ددبَله ددمَ

2556

7355

كتاب د اَيرش د همَ،وهددوَف د َحددالَالمددرضَ،مسددتخ م اَ
هلمدوا)َبمعند َفعددلَاألمددرَ(أقبلدوا)َ،
خالفددةَاإلخالددةَ( ّ

لم د داَحَض د درََ
عبد دداسَ(َ)قد ددالّ َ:

المقص ددرَفد د َح ددالَاس ددتخ امهَع ددنَإ راكَالغاي دداتَ
ّ

رس د د ددولَاهللَ(َ)وفد د د د َالبي د د ددتَ

القصددوىَإللقدداءَالم ددتكلمَكلمددهَ،بينم دداَنهددضَاس ددمَ

رجالَ،فقالَالنبد َ("َ:)هلمدواَ

الفع د د ددلَبتل د د ددكَالغاي د د دداتَالمتض د د د ّدمنةَالتعبي د د ددرَع د د ددنَ
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أكت د د ددبَلكد د د ددمَكتاب د د د داَلَتضد د د ددلواَ

العواط د ددفَالنفعالي د ددةَ،م د ددعَالمبالغ د ددةَفد د د َإبلغه د دداَ

إنَرسدولَ
بع ه"َ.فقالَبعضدهمّ َ:

السامعَالمتوقّعَأكثرَماَيفهمهَمقاص َالمدتكلمَوهدوَ

اهللَ(َ)ق د د د د د َغلبد د د د ددهَالوجد د د د ددعَ،

مد دداَيؤ يد ددهَاسد ددمَالفعد ددلَ(هلم د دوا)َف د د َهد ددذاَالسد ددياقَ،

وعن د د كمَالق د درآنَ،حسد ددبناَكتد ددابَ

فالرس ددولَمد دريضَولَوق ددتَللك ددلمَالطوي ددلَوالش ددرحَ
ّ

اهللَ.فدد د د د دداختلفَأهد د د د د ددلَالبيد د د د د ددتَ

ال ائ َ،فتركَللخالفةَالقيامَبد ورَيمثّدلَاللتحدامَبدينَ

واختصد ددمواَ،فمدددنهمَمدددنَيقدددولَ:

النفعالَالنفس َواللغويَ.

قربدواَيكتدبَلكددمَكتابد اَلَتضددلواَ

َكاند ددتَ(هلم د دوا)َعلم د دةاَعل د د َاألفكد ددارَوالمشد دداعرَ

بع د د هَ،ومد ددنهمَمد ددنَيقد ددولَغيد ددرَ

داَعملي د داَالطاقد ددةَ
وحيثيد دداتَالح د د ثَممد دداَيكشد ددفَلند د
ّ

ذلد د د د ددكَ،فلمد د د د دداَأكثد د د د ددرواَاللغد د د د ددوَ

التعبيريةَالفذةَالت َتتمتعَبهاَخالفةَاإلخالةَ.

والخ د د ددتلفَ،ق د د ددالَرس د د ددولَاهللَ
("َ:)قوم د دوا"َ.قد ددالَعبي د د َاهللَ:
فكد د ددانَيقد د ددولَابد د ددنَعبد د دداسَ:إنَ
الر يةَكلَالر يدةَ،مداَحدالَبدينَ
رسددولَاهللَ(َ)وبددينَأنَيكتددبَ
له د ددمَذل د ددكَالكت د ددابَ،لخ د ددتلفهمَ
ولغطهمَ.
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حدثنا :محم َبنَمقاتلَ:أخبرنداَ

3712

عب د د د د اهللَ:أخبرند د د دداَأبد د د ددوَحيد د د ددانَ

قال محدثا
موق ددفَمهي ددبَ،الخل ددقَفد د َص ددعي َ،تد د نواَالش ددمسَ

75

التيمد د د َ،ع د ددنَأبد د د َ رع د ددةَب د ددنَ

لَيحتملونَ،يبحثونَعمنَيشفعَ
منهمَ،لَيطيقونَو
ّ

عم د ددروَب د ددنَجري د ددرَ،ع د ددنَأبد د د َ

لهدمَإلد َربهددمَ،فيندا ونَبعضددهم(َ:علديكمَبددآ م)َأيَ

هري د درةَ(رض د د َاهللَعند دده)َقد ددالَ:

دهَ،وتمسدكواَبدهَ،واطلبدواَمنددهَ
ال مدواَآ مَ،والجدؤواَإلي
ّ

أت د د د د َرسد د د ددولَاهللَ(َ)بلحد د د ددمَ،

أنَيشددفعَإلد د َربك ددمَ،ذلددكَبلحظ ددةَحش ددرَلَمج ددالَ

فرف د ددعَإلي د ددهَال د ددذراعَ-َ،وكان د ددتَ

للب ددوحَبك ددلَتل ددكَالد د للتَ،ف ددأت َاس ددمَفع ددلَاألم ددرَ

تعجبددهَ–َفددنهشَمنهدداَنهشدةَثددمَ

(عل د دديكم)َالمنق د ددولَع د ددنَالج د ددارَوالمج د ددرورَ،ليق د ددومَ

ق د د ددال"َ:أن د د دداَس د د ددي َالن د د دداسَي د د ددومَ

َإياهد دداَبالمشد دداعرَالذاتيد ددةَ
ب د د للتَمتع د د ةَما ج د د ا ّ

القيامددةَ،وهددلَت د رونَمددمَذلددك؟َ

للمتكلمينَ،م ركاَمخرجاتَالح ثَ.

يجم د د د د ددعَاهللَالن د د د د دداسَاألول د د د د ددينَ

لفددظَواح د َجدداءَبمجمددوعَ للددةَ،وشددعورَ،واسددتكناهَ

واآلخ د د درينَف د د د َصد د ددعي َواح د د د َ،

ماَتقصد ددرَاللغد ددةَ
للموقد ددفَ،هد ددوَخالفد ددةَتفعد ددلَعن د د
ّ

يس د د د د ددمعهمَالد د د د د د اع َوينف د د د د ددذهمَ

َخاص د د دةاَبهد د دداَلَتخضد د ددعَ
المنطقيد د ددةَفتمتلد د ددكَآلت
ّ

البص ددرَ،وتد د نوَالش ددمسَ،فيبل ددغَ

لمق د دداييسَالمنط د ددقَالجامد د د َالمقيد د د َاللغ د ددةَبأق د دداييسَ

الندداسَم ددنَالغ ددمَوالك ددربَم دداَلَ

نحويددةَ،تغفددلَالنفعددالَف د َكثيددرَمددنَاألحيددانَ،ولَ

يطيق د ددونَولَيحتمل د ددونَ،فيق د ددولَ

ننسد د َ ورَاإليج ددا َوجمال ددهَالمتمث ددلَفد د َالخالف ددةَ

الندداسَ:ألَتددرونَمدداَقد َبلغكددمَ،

(عليكم)َ،معَالمبالغةَ.

ألَتنظددرونَمددنَيشددفعَلكددمَإلد َ

خالفد ددةَاإلخالد ددةَأ اةَمسد ددكوكةَي د د ّلَتوظيفهد دداَعل د د َ

ربكدد د ددم؟َفيدد د ددولَبعدد د ددضَالند د د دداسَ

بصد د دديرةَكافيد د ددةَ،غنيد د ددةَ،تسد د ددت ع َالتفريد د ددغَالكل د د د َ

ل ددبعضَ:ملييييكم بييي دمَ،في ددأتونَ

لظددروفَالموقددفَأوَالح د ثَف د َاللغددةَبمدداَيحملددهَ
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الموقفَمنَشحنةَعاطفيةَوفكريةَشعوريةَ.

آ م-عليهَالسلمَ-فيقولدونَلدهَ:
أنتَأبوَالبشرَ،خلقكَاهللَبي هَ،
ونفد ددخَفيد ددكَمد ددنَروحد ددهَ،وأمد ددرَ
الملئكددةَفسددج واَلددكَ،اشددفعَلندداَ
إل َربكَ...إلخَ.
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حيييدثنا :خال د َبددنَمخل د َ:ح د ثناَ

3831

قال محدثا

سليمانَقالَ:ح ثن َمعاويةَبنَ

يح د ثناَالرسددولَالك دريمََعددنَفعددلَالددرحمَبع د َأنَ

أب د د د َم د د د ر َ،عد د ددنَسد د ددعي َبد د ددنَ

خلددقَاهللَالخلددقَ،فق د َأخددذتَبحقددوَالددرحمنَ،فقددالَ

يسارَ،عنَأب َهريدرةَ–َرضد َ

لهاَ:مهَ،وهوَلفظَخالفةَ،اسمَفعلَأمرَمبن َعل َ

اهللَعن د د ددهَ،-ع د د ددنَالنبد د د د َ(َ)

السكونَبمعن َانكففَلَبمعن َاكفف؛َألنَاكففَ

قال"َ:خلقَاهللَالخلقَ،فلماَفدرغَ

متعد َ،وانكفددفَل مَ،ومددهَلَيتع د ىَ،وخالفددةَ(مدده)َ

منهَقامتَالرحمَ،فأخدذتَبحقدوَ

دالتوقفَعم دداَيريد د هَالمريد د َ،
ج ددرَواس ددكاتَوأم ددرَب د
ّ

الددرحمنَ،فقددالَلددهَ:مييهَ،قالددتَ:

وهد َفد َالحد يثَ جددرَمندهَتبدداركَوتعددال َ.حملددتَ

هد د د ددذاَمقد د د ددامَالعائد د د ددذَبد د د ددكَمد د د ددنَ

خالفةَاإلخالةَ(مه)َكلَالمعان َوال للتَالمتق مةَ

القطيع ددةَ،ق ددالَ:ألَترض ددينَأنَ

ف َإيجا َواقتصا َلفظ َإفصاح َ،ف للتهاَفاعلةَ

أصددلَمددنَوصددلكَ،وأقطددعَمددنَ

مددنَإ الددةَالح د و َبددينَالسددمَوالفعددلَمددعَمصدداحبةَ

قطع د ددك؟َقال د ددتَ:بلد د د َي د دداَربَ،

التنغيمَبغرضَالمبالغةَواظهارَالمشداعرَبقدوةَوفدقَ

قددالَ:فددذاك"َ.قددالَأبددوَهريريددةَ:

آلتَخاصةَبالتوظيفَف َهذاَالسياقَ.

77

اق أرواَإنَشئتم(َ:فهلَعسيتمَإنَ

َل ددكَتخي ددلََالحش ددوَواإلطال ددةَإنَاس ددتب لَالمعند د َ

ت د ددوليتمَأنَتفسد د د واَفد د د َاألرضَ

المق د رَل ددَ(مدده)َمكانهدداَ،ومدداَيتبعددهَذلددكَمددنَإفسددا َ

وتقطعواَأرحامكم)َ.

للجددوهرَوبع د َعددنَاللغددةَالنفعاليددةَالمرك د ةَ،فض دلاَ
عنَإغفالَإحساسَالمتكلمَوالمتلق َ.
نقلتَخالفةَاإلخالةَعاطفةَومشاعرَذاتيةَه َقوامَ
اللغد د ددةَالخطابيد د ددةَ.وهد د ددذاَمد د دداَلَيمكد د ددنَإخضد د دداعهَ
لمقاييسَالعقلَومنطقةَالنحويَالجام َالذيَيفرضَ
لغةاَمح ةَاألبعدا َتقفد َالخالفدةَ ونهداَلتغند َاللغدةَ
وتثريهاَومنَثمَالموقفَ.
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حييدثنا :عبد اهللَبددنَأبد َالسددوَ:

3838

ح ثناَحرم َ:ح ثناَشعبةَ:عنَ
قتد ددا ةَ،عد ددنَأند ددسَ–رض د د َاهللَ
عند ددهَ،-عد ددنَالنب د د َ(َ)قد ددالَ:

قال مخب ار
لَت الَجهنمَيلقد َفيهداَحتد َيضدعَربَالعد ةَفيهداَ

3836

3821

ق مهَفتقولَ:قطَقطَ،وهنداكَتمتلدئَويد ويَبعضدهاَ
إل َبعضَ،وف َروايةَتقدولَ:قد ن َقد ن َ،وقدطَأوَ

"يلق َف َالنارَوتقولَ:هدلَمدنَ

ق ن َ،أوَقط َ،أوَقطن َ،كلهداَبمعند َحسدب َأيَ

م ي َ،حت َيضعَق مهَ،فتقولَ:

يكفد َ،وه د َخالفددةَإخالددةَجمعددتَمدداَبددالموقفَمددنَ

قط قط"َ.

5551

َ

صددغرَالنددارَأمددامَجددللَرّبهدداَفددأ ار تَإجابددةَسدريعةَ
عبرَعدنَذلدكَ
مختصرةَمعَمبالغةَ،فكانَجوابهاَالم ّ
دلَربَ
المضدديفَإليددهَالموقددعَالنفس د َللنددارَأمددامَفعد
ّ
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7336

الع ةَمعهاَ.
َخالفةَإخالةَانفجدرتَ الدةَعلد َقدوةَانفعدالَوتنغديمَ
يعبرَعنَهذاَالنفعدالَ،ثدمَأكد تَتوكيد اَلفظيد اَ ا َ
ّ
أثرَاستخ امَالخالفدةَ(قد )َفد َهدذاَالحد ثَ،فينبغد َ
حَأنَاستخ امَخالفةَاإلخالةَف َ
لناَأنَن ركَبوضو ّ
َيتهي ددأَ
أيَس ددياقَيض ددف َعلي ددهَطابعد د اَخاصد د اَ،أي ّ
ّ
السددياقَلغوي د اَلنقددلَالمشدداعرَالمصدداحبةَللموق ددفَ،
وتح ي َأبعا هَالنفسيةَوالفكريةَ.
اللغ ددةَالنفعالي ددةَاإلفص دداحيةَتتخ ددذَالخالف ددةَواجه ددةَ
تتمظهرَبهاَف َساحةَالكلماتَ،ومنَثمَفد َإ راكَ
السامعَووج انَالقارئَ.
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حدثنا :محمد َبدنَالوليد َ:حد ثناَ

2235

قال موجها

محمد َبدنَجعفددرَ:حد ثناَشددعبةَ،

قَالمع دداملتَ،
عند د َاإلس ددلمَبلط ددائفَاألم ددورَوأ ّ

عددنَسدديارَ،عددنَالشددعب َ،عددنَ

فهددذاَتوجيددهَنبددويَيسددألَالرجددلَالغائددبَالتمهددلَف د َ

ج ددابرَبدددنَعب د د اهللَ–رض د د َاهللَ

ال خولَعل َأهلهَريثماَيستع ونَللقائهَعل َصفةَ

عنهم دداَ:-أنَالنبد د َ(َ)ق ددالَ:

حسدنةَ،ويطلددبَإليددهَلد ومَالكدديسَأيَالرفددقَوحسددنَ

"إذاَ خلد د ددتَلد د دديلاَ،فد د ددلَت د د د خلَ

التأن َوالعقلَ،قائلاَ(فعليكَبالكيسَالكيس)َ.

عل د د د د َأهلد د د ددكَ،حت د د د د َتسد د د ددتح َ

َخالفددةَاإلخالددةَ(عليددك)َحملددتَالتوجيددهَالنبددويَأيَ

79

المغيبةَ،وتمتشطَالشعثة"َ.قالَ:

(ال د م)َأوَ(تمسددك)َأوَ(افعددل)َالرفددقَولَتتركددهَف د َ

قد ددالَرسد ددولَاهللَ("َ:)فعلييييييك

مقام د ددكَذاكَ،اس د ددتخ مَالرس د ددولَالكد د دريمَاس د ددمَفع د ددلَ

بيييالكيس الكييييس"َ.تابع ددةَعبيد د َ

األمد ددرَلقوتد ددهَف د د َال للد ددةَعل د د َاألمد ددرَأكثد ددرَم ّمد دداَ

اهللَ،عنَوهدبَعدنَجدابرَ،عدنَ

يتض ددمنهَالفع ددلَ(الد د م)َ،فص ددارتَالجمل ددةَبالخالف ددةَ

النب د َ(ص دل َاهللَعليددهَوسددلم)َ:

َتحولتَمنَالجارَوالمجرورَإلد َ
انفعاليةاَإفصاحيةا ّ

ف َالكيسَ.

تركي ددبَمس ددكوكَ الَعلد د َانفع ددالَ،ص دداحبهَتنغ دديمَ
سدداهمَف د َتعميددقَأثددرَالخطددابَف د َاتج داهَمعمدداريَ
للددنصَيشدديرَإل د َأثددرَشددعوريَ لل د َعميددقَندداتجَ
ع ددنَتوظي ددفَخالف ددةَاإلخال ددةَالتد د َتس ددتظهرَب ددأ اةَ
اللغةَالمشاعرَالمستخفيةَف َالوج انَ.
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حييييييدثنا :سد د ددليمانَبد د ددنَحد د ددربَ:

2222

قال كافا

حد د د ثناَش د ددعبةَ،ع د ددنَأن د ددسَب د ددنَ

طل ددقَاب ددنَعم ددرَام أرت ددهَوهد د َح ددائضَف ددذكرَعم ددرَ

سدديرينَقددالَ:سددمعتَابددنَعمددرَ

ذل ددكَللنبد د ََ،َفق ددالَ(ليراجعه ددا)َقل ددتَ:تحتس ددب؟َ

قد ددالَ:طلد ددقَابد ددنَعمد ددرَام أرتد ددهَ

ق ددالَ(فم دده)َ،الف دداءَواقع ددةَفد د َجد دوابَش ددرطَمقد د ّ رَ،

وه َحائضَ،فذكرَعمرَللنبد َ

و(م دده)َخالف ددةَإخال ددةَاس ددمَفع ددلَأم ددرَ،أيَإذاَك ددانَ

(َ)فقد ددال"َ:ليراجعهد ددا"َ.قل د ددتَ:

األمد د ددرَواضد د ددحاَفد د ددان جرَوكد د ددفَعد د ددنَالشد د ددكَف د د د َ

تحتسد ددب؟َقد ددال"َ:فميييييه؟"َوعد ددنَ

احتسددابهاَ،فمددهََ جددرَونه د َ،تحمددلَشددحنةَنفسدديةَ

قتد ددا ةَ،عدددنَيدددونسَبدددنَجبيد ددرَ،

انفعاليد د ددةَيوص د د ددلهاَالم د د ددتكلمَالسد د ددامعَب د د ددأ اةَاللغ د د ددةَ

80

عد د ددنَابد د ددنَعمد د ددرَقد د ددال"َ:م د د درهَ،

المتشربةَقيماَخاصةَمخبوءةَبهاَلَتناظرَالمعند َ

فليراجعهد د ددا"َ.قلد د ددتََ:تحتسد د ددب؟َ

الذيَقَرهَالنحاةَلهاَ.

ق د د د د د د ددال"َ:أ أري د د د د د د ددتَإنَعجد د د د د د د د َ

عن د ماَيوظددفَالمددتكلمَخالفددةَاإلخالددةَيكددونَم د رك اَ

واستحمق"َ.

تعاملددهَمددعَإطددارَإفصدداح ََانفعددال َيجمددعَال للددةَ
الش د د د دداملةَأوَالمتعد د د د د ةَأحياند د د د داَإلد د د د د َالموس د د د دديق َ
المصدداحبةَللفددظَخالفددةَاإلخالددةَوالنابعددةَمددنَوقعددهَ
عل د د َأذنَالسد ددامعَواختصد ددارَحروفد ددهَوالتند ددوينَأوَ
السددك َونَالم ارفددقَلددهَأحيان داَأخددرىَ،فتكددونَالخالفددةَ
حش د اَشدداق اَوم يج د اَمعق د اَ،موج د ينَبددذلكَتشددكيلاَ
ج ي د اَللوجددو َالنص د َ،يعددينَعل د َخلددقَمعماريددةَ
انفعاليددةَإفصدداحيةَلخ دطَّاللغددةَالم دوا يَللموقددفَأوَ
الح ثَ.
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حييييييدثنا :صد د د قةَب د ددنَالفض د ددلَ:

2562

أخبرندداَابددنَعيينددةَقددالَ:سددمعتَ
ال هددريَ،عددنَعبي د َاهللَ،عددنَأمَ
ق د د دديسَبن د د ددتَمحص د د ددنَقال د د ددتَ:

أرش َالنب ََأصحابهَإل َالتد اويَبدالعو َالهند يَ
2713

2712

سد د د د ددمعتَالنب د د د د د َ(َ)يقد د د د ددولَ:
"ملييييكم بهيييذا العيييود الهنيييديَ،

قال مرشدا

ذاكد ارَفوائد هَ،مسددتخ ماَخالفددةَاإلخالددةَفد َإرشددا همَ
وتوجيههم(َ.عليكم)َاسمَفعلَأمرَ،منقولَعنَجارَ
ومج د د د د ددرورَمق د د د د ددرونَبالك د د د د ددافَوالم د د د د دديمَلجماع د د د د ددةَ

2718

81

المخد د د دداطبينَ،أيَ(ال م د د د دوا)َأوَ(تمسد د د ددكوا)َبد د د ددالعو َ

فددإنَفيددهَس ددبعةَأشددفيةَ،يس ددتعطَ

الهن يَ.

بهَمنَالعذرةَ،ويل َبهَمدنَذاتَ

ثمددةَ للددةَإفصدداحيةَأوج د هاَاسددتخ امَالخالفددةَف د َ

الجنب"َ.

السياقَ،تجمعَتلكَال للةَماَللموقفَمدنَعناصدرَ

َ

دةَمعبدرةَعدنَالحالدةَالنفسديةَ
ف َإطدارَوحد ةَمتناغم
ّ

َ

للقائ ددلَ،تل ددكَالحال ددةَالمتوقع ددةَاس ددتجابةاَمعين ددةَم ددنَ

َ

الس د ددامعَ،تأم د ددلَأنَتحص د ددلَعليه د دداَم د ددنَتوظي د ددفَ

َ

الخالف د ددةَفد د د َالس د ددياقَ،م د ددنَهن د دداَند د د ركَالد د د للتََ

َ

السددياقيةَوالشددعوريةَالنفعاليددةَوبالتددال َاإلفصدداحيةَ
لستخ امَخالفةَاإلخالدةَ،فضدلاَعدنَجمدالَالتدرابطَ
بددينَاللغددةَوانفعددالَالقائددلَ،رغبددةَباسددتجابةَالسددامعَ،
فنبتع َعدنَالرتابدةَوبعدضَالقيدو َالناظمدةَللتراكيدبَ
األخرىَ.
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حدثنا :محمد َبدنَسدلمَ:أخبرنداَ

5131

قال موجها آم ار

عب د د الوهابَ،عد ددنَأيد ددوبَ،عد ددنَ

آذىَاليهو َالرسولََلفظي اَ،فدرّ تَعلديهمَعائشدةَ

عب د د اهللَبد ددنَأب د د َمليكد ددةَ،عد ددنَ

داَإياه دداَ
وجَالنبد د َفخاطبه دداَالرس ددولَالكد در
يمَموجه د ّ
ّ

عائش د ددةَ–َرضد د د َاهللَعنه د دداَ:-

(علي ددكَب ددالرفق)َأيَال مد د َجان ددبَالل ددينَ،وابتعد د يَ

أنَيهو َأتدواَالنبد َ(َ)فقدالواَ:

عنَالغلظةَوالعنفَ.

السد ددامَعلد دديكمَ،فقالد ددتَعائشد ددةَ:

َخاط ددبَالنبد د َ–َص ددل َاهللَعلي ددهَوس ددلمَ-عائش ددةَ

82
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عل د دديكمَ،ولع د ددنكمَاهللَ،وغض د ددبَ

مس د ددتخ ماَخالف د ددةَاإلخال د ددةَ(علي د ددك)َبمعند د د َفع د ددلَ

اهللَعل د د دديكمَ،ق د د ددال"َ:مهد د د دلاَي د د دداَ

األمددرَ،لقناعددةَالرسددولَالك دريمََبنجاعددةَتوظيددفَ

عائشددةَ،ملييييك بيييالرف َ،واي دداكَ

الخالفةَف َموقفَكهذاَ،مماَيجل َالطابعَالخاصَ

والعن ددفَوالفح ددش"َ.قال ددتَ:أول ددمَ

َأيَبناءَلغويَ،وهدذاَ
الذيَتح ثهَخالفةَاإلخالةَف ّ

تسد ددمعَمد دداَقد ددالوا؟َقد ددال"َ:أوَلد ددمَ

يجعددلَاللغددةَمكان داَواسددعاَ،فضدداءَلرحددبَالمشدداعرَ

تسمع َماَقلدت؟َر تَعلديهمَ،

الذاتيد د ددةَللقائد د ددلَفتظهد د ددرَملتبسد د ددةَبشد د ددعورَمنفعلد د ددةَ

فيس د د د د د ددتجابَلد د د د د د د َف د د د د د دديهمَ،ولَ

دفَ،تعبددرَف د َطياتهدداَعددنَ للددةَعميقددةَبلفددظَ
بموقد
ّ

يستجابَلهمَف "َ.

قصيرَ.

وقال :المك َ:ح ثناَعب اهلل َبدنَ

5113

قال آم ار

سددعي َ.ح د ثن َمحم د َبددنَ يددا َ:

خيددرَصددلةَالمددرءَف د َبيتددهَإلَالصددلةَالمكتوبددةَ،

ح د ثناَمحم د َبددنَجعفددرَ:ح د ثناَ

أمد ددرَالرسد ددولَالك د دريمََأصد ددحابهَأنَيصد ددلواَف د د َ

عب د اهللَبددنَسددعي َقددالَ:ح د ثن َ

بيد ددوتهمَمسد ددتعملاَخالفد ددةَاإلخالد ددةَ(علد دديكم)َبمعن د د َ

سددالمَأبددوَالنضددرَ،مددول َعمددرَ

(إل م دوا)َ(أ وا)َ(تمسددكوا)َ،معددانَع د ةَمق د رةَلكلمددةَ

ب د ددنَعبيد د د َاهللَ،ع د ددنَبس د ددرَب د ددنَ

ديهمَألوان د اَ
َ
واح د ةَ لددتَعل د َمجمددوعهمَ،وأضددافتَإلد

س د ددعي َ،ع د ددنَ يد د د َب د ددنَثاب د ددت-

منَالمشاعرَالمتواشدجةَمدعَال للدةَلتبدر َإفصداحاَ

رض د َاهللَعنددهَ-قددالَ:احتج ددرَ

يقتضيهَأيَح ثَكلم َبح و هَالقصوىَ.

رس د د د د د د د د د ددولَاهللَ(َ)حجيد د د د د د د د د د درةَ

تناسقتَخالفةَاإلخالةَمعَسيرورةَالحد ثَوالتناسدقَ

مخصفةَ–َأوَحصديراَ–َفخدرجَ

النفس َألشخاصهَ،مماَق مَبناءَشكلي اَملتحمد اَمدعَ

83

رس د ددولَاهللَ(َ)يص د ددل َفيه د دداَ،

البندداءَالعدداطف َ،فتنددام َالثنددانَ،يبغيددانَإفصدداحاَ

فتتبعَإليهَرجالَوجاؤواَيصلونَ

انفعالي د داَ،تقصد ددرَعند ددهَت اركيد ددبَاللغد ددةَالمنطقيد ددةَولَ

بصد د د د ددلتهَ،ثد د د د ددمَجد د د د دداؤواَليلد د د د ددةَ

تقد ددومَبد ددهَََ،تحقد ددقَذلد ددكَبد ددأوج َاللفد ددظَالمكتد ددوبَ،

فحضد د د ددرواَ،وأبطد د د ددأَرسد د د ددولَاهللَ

وبجرسَالصوتَالمسموعَ،ممداَيضد ءَلنداَجواندبَ

(َ)ع د ددنهمَفل د ددمَيخ د ددرجَإل د دديهمَ،

اسد ددتعمالَالخالفد ددةَف د د َسد ددياقَينش د د َالتكامد ددلَبد ددينَ

فرفعد د د د د دواَأصد د د د د دواتهمَوحص د د د د ددبواَ

الما يةَاللغويةَوالروحيةَال لليةَ.

البد ددابَ،فخ د ددرجَإل د دديهمَمغض د ددب اَ،
فقددالَلهددمَرسددولَاهللَ("َ:)مدداَ
الَبكددمَص ددنيعكمَحتد د َظنن ددتَ
أن د ددهَس د دديكتبَعل د دديكمَ،فعليييييييكم
بالصييلة فد َبيددوتكمَ،فددإنَخيددرَ
ص د د د ددلةَالم د د د ددرءَفد د د د د َبيت د د د ددهَإلَ
الصلةَالمكتوبة"َ.
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حدثنا :مس َ:ح ثناَإسدماعيلَ:

5136

حد د ثناَأي ددوبَ،ع ددنَأبد د َقلب ددةَ،
عنَأنسَبنَمالكَ–َرض َاهللَ
عن د ددهَ-ق د ددالَ:أتد د د َالنبد د د َ(َ)

قال آم ار حاثا ملى الرف
طلددبَالرسددولَالك دريمََالرفددقَف د َسددوقَالمطايدداَ،

5151

5212

علد د َبع ددضَنس ددائهَومعه ددنَأمَ

اسد ددتخ مَخالفد ددةَاإلخالد ددةَ(روي د د ك)َأيَ(تمهد ددل)َأوَ
س ددقَس ددوق اَرويد د اَ،ومعن دداهَاألم ددرَوالرف ددقَبالنس دداءَ.
أغند ددتَالخالفد ددةَبند دداءَالد ددنصَوأبد ددر تَمد دداَلَيبد ددر هَ

84

سدليمَ،فقدال"َ:ويحددكَيداَأنجشددةَ،

5211

روييييدك سيييوقاَب ددالقوارير"َ.ق ددالَ

مشددداعرَذاتيد ددةَمرتبطد ددةَبعلقد دداتَمتبا لد ددةَ،تصد ددنعَ

أب د ددوَقلب د ددةَ:ف د ددتكلمَالنبد د د َ(َ)

كله د دداَالموق د ددفَوالفك د ددرَوالش د ددعورَفد د د َإط د ددارَبني د ددةَ
5211

بكلم د د د ددةَ،ل د د د ددوَتكل د د د ددمَبعض د د د ددكمَ
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المعن َالموضدوعَلهداَ،وأخرجدتَمداَوراءَاللفدظَمدنَ

إفصاحيةَانفعاليةَعامةَللنصَ.

لعبتموه دداَعلي ددهَ،قول دده"َ:س ددوقكَ

عكدسَتوظيدفَالخالفدةَالموقدفَعلد َالعبدارةَنفسدهاَ

بالقوارير"َ.

واللغددةَالت د َتنسددجَمنهدداَهددذهَالعبددارةَ،وذلددكَلتجسددمَ

َ

ح ثاَصرفاَف َإطارَلغويَذات َإفصاح ََ.

حييييييدثناَ:الحسد د ددنَبد د ددنَالربيد د ددعَ:

5228

حد د د د ثناَأب د د ددوَاألحد د د دوصَ،ع د د ددنَ
األعمد ددشَ،عد ددنَ ي د د َبد ددنَوهد ددبَ
قددالَ:قددالَأبددوَذرَ:كنددتَأمش د َ
مدد د د ددعَالنب د د د د د َ(َ)ف د د د د د َح د د د د درةَ

قال آم ار
طل ددبَالرس ددولَالكد دريمََم ددنَأبد د َذرَالثب دداتَفد د َ

5333
َ

مقام د د ددهَمسد د د ددتعملاَخالف د د ددهَاإلخالد د د ددةَ(مكاند د د ددك)َأيَ
(اثبت)َ،لَتغا رَمقامدكَ،قد ّ رَالنحداةَلهدذهَالخالفدةَ

َ

ذاكَالمعن د َالددذيَيفق د هاَ للتهدداَالنفعاليددةَ،فه د َ

الم ين ددةَ،فاس ددتقبلناَأحد د َ،فق ددالَ:

أقوىَ للةَوأش َإفصاح اَمنَالمعن َالمق رَلهاَ.

"يدد دداَأبدد دداَذر"َ.قلد د ددتَ:لبيد د ددكَيد د دداَ

تعب ددرَع ددنَحاج دداتَنفس دديةَللقائ ددلَيريد د َاإلفص دداحَ
َ ّ

رسولَاهللَ،قدال"َ:مداَيسدرن َأنَ

عنهدداَللسددامعَ،مددعَرغبتددهَف د َالمبالغددةَف د َالمعن د َ

عند د د يَمث د ددلَأحد د د َه د ددذاَذهب د دداَ،

والقص َ،والختصارَواإليجا َفد َاللفدظَ،فدالموقفَ

تمضد َعلد َثالثددةَوعند يَمنددهَ

لَيحتمد ددلَوقت د د اَ ائ د د اَلسد ددتخ امَالفعد ددلَويكف د د َأنَ

ين ددارَ،إلَش دديئ اَأرصد د هَلد د ينَ،

ت ددنهضَالخالف ددةَبك ددلَذل ددكَ،كم دداَيس ددت عيناَص ددوتَ

85

إلَأنَأقد ددولَبد ددهَف د د َعبد ددا َاهللَ

الخالفةَإل َإ راكَمداَللنغمدةَالصدوتيةَمدنَ ورَفد َ

هكد د ددذاَوهكد د ددذاَوهكد د ددذا"َ–َعد د ددنَ

تعميقَالقص َالمرم ّ َإليهَ.

يمينهَ،وعدنَشدمالهَ،ومدنَخلفدهَ

نح ددنَأم ددامَبن دداءَنصد د َذاخ ددرَب لل ددةَنف ددذتَنح ددوَ

–َثدمَمشد َفقدال"َ:إنَاألكثدرينَ

النفعالَوالشدعورَ،أ ّ تَخالفدةَاإلخالدةَالمهدامَكلّهداَ

همَالقلونَيومَالقيامةَ،إلَمدنَ

فد د َالوق ددتَنفس ددهَ،فقد د َأرس ددلتَعلد د َلس ددانَالنبد د َ

قددالَهكددذاَوهكددذاَوهكددذا"َ–َعددنَ

محمل دةاَأم د ارَ،وشددعو ارَ،ونغم د اَ،تددرويَوتكددونَوتثيددرَ

يمينهَوعنَشمالهَومدنَخلفدهَ–َ

وتفصحَليتلقاهاَالسامعَمعن َوصورةَوأث َارَ.

"وقليد ددلَمد دداَهدددم"َ.ثدددمَقد ددالَل د د َ:
"مكانك لَتبرحَحت َآتيدك"َ.ثدمَ
انطلد ددقَف د د َس د دوا َالليد ددلَحت د د َ
تد د د دوارىَ،فس د د ددمعتَص د د ددوت اَقد د د د َ
ارتفد ددعَ،فتخوفد ددتَأنَيكد ددونَق د د َ
ع ددرضَللنبد د َ(َ،)ف ددأر تَأنَ
آتيددهَفددذكرتَقولددهَلد "َ:لَتبددرحَ
حتد د د َآتي د ددك"َ.فل د ددمَأب د ددرحَحتد د د َ
أتددان َ،قلددتَ:يدداَرسددولَاهللَلق د َ
سددمعتَصددوت اَتخوفددتَ،فددذكرتَ
لد د ددهَ،فق د د ددال"َ:وهد د ددلَس د د ددمعته؟"َ.
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قل ددتَ:نع ددمَ.ق ددال"َ:ذاكَجبري ددلَ
أت د ددان َ،فق د ددالَ:م د ددنَم د دداتَم د ددنَ
أمتددكَلَيشد َدركَبدداهللَشدديئ اَ خددلَ
الجند د د ددةَ،قلد د د ددتَ:وانَ ن د د د د َوانَ
سد د د ددرق؟َقد د د ددالَ:وانَ ن د د د د َ،وانَ
سرق"َ.
-38

حييدثنا :مسد َ:حد ثناَحمددا َبددنَ

5385

قال مستعلما

يد د َ،ع ددنَثاب ددتَ،ع ددنَان ددسَ–َ

سألَالرسولَعب َالرحمنَبدنَعدوفَبعد َأنَرأىَ

رض د د د د َاهللَعند د د ددهَ-قد د د ددالَ:رأىَ

أثرَصفرةَ(مهيمَ–َأومه)َ،مهديمَ:اسدمَفعدلَبمعند ََ

النب َ(َ)عل َعب الرحمنَبنَ

أخبرَ،وقيلَمعناهَ:ماَوراءك(َ،)1كلمدةَيمانيدةَعلد َ

ع د د د ددوفَأث د د د ددرَص د د د ددفرةَ،فق د د د ددالَ:

نددةَم دريمَ)2(،قددالَالعكبددريَف د َ(مهدديم)َال دوار ةَف د َ

"مهييييم -أو :ميييه"َ.ق ددالَ:ق ددالَ:

الح يث(َ:هد َاسدمَللفعدلَوالمعند َمداَيممدتَ،أيَ:

ت وجد ددتَام د درأةَعل د د َو نَن د دواةَ

قصد د د د تَ،وقي د د ددلَتقد د د د يرهَ:م د د دداَوراءك)(َ.)3فأج د د ددابَ

باركَاهللَلكَ،
منَذهبَ،فقالَ "َ:

دوفَأن ددهَتد د وجَامد درأةَ،فد د عاَل ددهَ
عبد د الرحمنَب ددنَع د
ّ

أولمَولوَبشاة"َ.

النبد د د َ،والخالف د ددةَاألخ د ددرىَف د د َالحد د د يثَ(م د دده)َأيَ

( َ)1أبددوَالفضددلَ،عيداضَبددنَموسد َبددنَعيداضَبددنَعمددرونَاليحصددب َالسدبت َ،مشييار النيوار ملييى صييحاح ا ثييار،
المكتبةَالعتيقةَ،تونسَ،و

ارَالتراثَ،القاهرةَ390/1َ:

( )2ال بي يَ،تاج العروسَ،ما
( )3العكبريَ،إمراب الحديث

ةَ(مهيم)ََ.469/33

النبويَ.84َ:
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دفَعم د دداَيحد د د ثَص د ددفرةَ
بمعند د د َ(انكف د ددف)َأيَتوق د د
ّ
عليكََ.
أفا تَالخالفتانَمعن َإفصاحي اَجمعَش ةَالنفعالَ
إل د د د َعمد د ددقَالقص د د د َ،فالرس د ددولَمسد د ددتخب ارَأوَآم د د د ارَ
ب ددالتوقفَ،فد د َحال ددةَانفعالي ددةَيريد د َاإلفص دداحَعنه دداَ
س دريع اَإل د َالسددامعَبوسدداطةَاللغددةَ،فقامددتَالخالفددةَ
دةَإنمداَبألفدداظَ
بدأ اءَذلدكَ،لدديسَكمجدر َألفداظَتنغيميد ّ
ذاتَأبعد ددا َنفسد دديةَشد ددعوريةَيط د د ّلَمنهد دداَالقد ددارئَأوَ
السامعَعل َعالمَالمتكلمَالشعوريَ.
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حييدثنا :قتيبددةَبددنَسددعي َ:ح د ثناَ

5318

قال محدثا

جريدرَ،عدنَاألعمددشَ،عدنَأبد َ

تطد ددوفَالملئكد ددةَف د د َالطد ددرقَ،فد ددإذاَوج د د واَقوم د د اَ

ص ددالحَ،ع ددنَأبد د َهريد درةَق ددالَ:

يددذكرونَاهللَتن ددا واَمخدداطبينَبعض ددهمَ(هلم دواَإلد د َ

قد د د ددالَرسد د د ددولَاهللَ("َ:)إنَهللَ

ح دداجتكم)َأيَأقبلد دواَواحض ددرواَفقد د َوجد د تمَبغي ددتكمَ

ملئكد ددةَيطوفد ددونَف د د َالطريد ددقَ

الت َكنتمَتبحثونَعنهاَوه َالذاكرينَاهللَ.

يلتمس د د ددونَأه د د ددلَال د د ددذكرَ،ف د د ددإذاَ

دفَحي د داَ،والملئكد ددةَمرسد ددلونَ
َلند دداَأنَنتأمد ددلَالموقد د
ّ

وج واَقوماَيذكرونَاهللَ،تنا واَ:

باحثينَعمدنَيدذكرَاهللَ،فدإذاَهدمََأمدامهمَ،يتندا ونَ

هلميييييوا إليييييى حييييياجتكمَ،ق د ددالَ:

(هلمد د دوا)َبالخالف د ددةَالسد د دريعةَال لل د ددةَعلد د د َاإلقب د ددالَ

فيحفونهمَبأجنحتهمَإلد َالسدماءَ

كسرعةَرغبتهمَفد َاإلبدلغَعدنَإيجدا َبغيدتهمَ،مدعَ
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ال د د نياَ،قد ددالَ:فيسد ددألهمَريهد ددمَ–َ

حمد ددلَنب د درةَالتنغد دديمَف د د َهلم د دواَلوقد ددعَاإليجد ددا َف د د َ

ع وجلَ،-وهدوَأعلدمَمدنهمَ،مداَ

نفوسددهمَ،إض دافةَلكددمَالمشدداعرَالذاتيددةَالبددار ةَف د َ

يق د د ددولَعب د د ددا ي؟َق د د ددالَ:تق د د ددولَ:

لفظد ددةَ(هلم د دوا)َوالنفعد ددالَالند دداتجَعنهد دداَف د د َنفد ددسَ

يسبحونكَويكبروندكَويحمد ونكَ

السامعَ.

ويمج ونكَ...إلخَ.

َن ركَمنَذلكَالتل مَالذيَأوج تهَخالفدةَ(هلمدوا)َ
بينَكدلَتلدكَالعناصدرَ،ممداَ ا َالتعبيدرَفد َالدنصَ
نصدداعةَوعمقد اَ،ارتقيدداَبددالقوةَالنفعاليددةَاإلفصدداحيةَ
ف َسائرَلغةَالح ثَ.
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حيييييدثني :إب د دراهيمَبد ددنَالمند ددذرَ:

5287

قال محدثا

حد د ثناَمحمد د َب ددنَفل دديحَ:حد د ثناَ

بينمد دداَالرسد ددولََقد ددائمَ،إذَخد ددرجَإليد ددهَرجد ددلَعن د د َ

أبد د َق ددالَ:حد د ثن َه ددللَ،ع ددنَ

الحددوضَيددومَالقيامددةَ،طالب د اَإليددهَاإلقبددالَمعددهَإل د َ

عط د دداءَب د ددنَيس د ددارَ،ع د ددنَأبد د د َ

الن ددارَليشد دداه َأقوام د داَف د د َالند ددارَارت د د واَبع د د َالنب د د ََ

هري د درةَ،عد ددنَالنب د د َ(َ)قد ددالَ:

الكريمَ،جاءَطلبَالرجلَمنَالرسدولَبخالفدةَالفعدلَ

"بيندداَأن دداَن ددائمَف ددإذاَ مد درةَ،حتد د َ

(هلَّم)َ،أيَأقبلَوأسدرعَوأقصد َأوَتعدالَ،لمداَلهدذيَ

إذاَعرفتهمَخرجَرجلَمدنَبيند َ

الخالف ددةَم ددنَخص ددائصَجمعي ددةَلعد د َم ددنَالميد د اتَ

وبي د ددنهمَ،فق د ددال :هلييييييمَ،فقل د ددتََ:

المتجليددةَباإليجددا َوالوضددوحَوالمبالغددةَفد َال للددةَ،

أيد د ددن؟َق د د ددالَ:إلد د د د َالن د د ددارَواهللَ،

وفد د َحمد ددلَالمش دداعرَالتد د َيحتاجهددداَالموقد ددفَ،أوَ

قل ددتَ:وم دداَش ددأنهم؟َق ددالَ:إنه ددمَ

يطلبَالموقفَمنَاللغةَإظهارهداَبوسداطةَالخالفدةَ.
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ارتد د د د واَبعد د د د كَعلد د د د َأ ب د د ددارهمَ
َ

للخالف ددةَتقاب ددلَذهند د َورص ددي َش ددعوريَخ دداصَفين دداَ

القهقددرىَ.ثددمَإذاَ مدرةَ،حتد َإذاَ

بحكمَتكوينناَاللغويَ،فالمسدألةَليسدتَتد اعياَذهنيداَ

ع د درفتهمَخد ددرجَرجد ددلَمد ددنَبين د د َ

ّإنم دداَبعد د َنفسد د َش ددعوريَخ دداصَ،وه ددذاَيستعصد د َ

وبيددنهمَفقددالَهليييمَ.قلددتَ:أيددن؟َ

عل َالفعلَالعا يَالقيامَبهَ،فماَخالفدةَاإلخالدةَإلَ

قددالَ:إل د َالنددارَواهللَ،قلددتَ:مدداَ

ترجم د ددةَللغد د ددةَانفعالي د ددةَتبتغ د د د َأقص د د د َمسدد ددتوياتَ

شددأنهم؟َقددالَ:إنهددمَارتد واَبعد كَ

اإلفصاحَ.

عل َأ بارهمََالقهقدريَ،فدلَأراهَ
يخلدد ددصَمد د ددنهمَإلَمثد د ددلَهمد د ددلَ
النعم"َ.
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المبحث الثاني :الحالة في النص النحوي:
التّعريددفَ
لَمدنََالمفيد َونحدنَنَقدَمََعلد ََالبحدثَفد ََخالفدةَاإلَخالدةَ(أسدماَءَاألفعدال)َأنََأََوجد ََفد ََ َ
بمَصَطَلَحََالخالفةَالذيََارتضيتَهَمصطلح اَمساوي اَللَسمَوالفعلَوالحرفَ.
جاءَف ََمعجمَمقاييسَاللغة"َ:خلف"َللخاءَواللَمَوالفاءَ،أصولَثلَثةَ:
الولَ:أنََيَجَ َءََش ءََبعََش ءََ،ويقومَمقامهَ،أيََماََجاءَبع َ َ،ومنهَالخالفةَوالخَلَفةَ.
َ،وهذاََق ام َ،هناَمقابلةَ،فالخلفَماََيقابلَق امَ.
الثانيَ:خلَفَق امَ،يقالََهذاََخلف َ َ
التّغيَرَ.
الثالثَ َ:
النحددوَنقدرأَأنََأسدماَءََاألفعددالََهد َمدداََنددابََعددنََالفعددلَمعند اََواسددتعمَالَ(َ.)1
باسدتظهارَمدداََبكتددبَ ّ
َوقددالََالصددبان"َ:وقيددلَهد َخالَفددةَالفعددل"(َ،)2قددولَالنحدداةَ(مدداََنددابَعددنَ)َيتَفدقََمددعََالمعند َاألَ َّولَ(الشد ءَ
يج ءَبع َالش ءَ،ويقومَمقامه)ََ،ولََيقومََالش ءََمقدامََالشد ءََإلََبعدََذهابدهََكالخالفدةَالتد ََهد َأسدماَءَ
تقومََمقامََالفعلََبعََذهابهَ.
الخالفددةَتخددالفَالفعددلَف د ََأحكامددهَالش دكلََّيةَ َ،وف د ََصدديغهَ،ثددمَه د َوانَوافقددتَالَسددمَف د ََبعددضَ
أحكامهَالشكليةَ،فق َغايرتهَف ََمعنَاهَ َ،وف ََذلكََمسوغَإلَطلَقَمصطلحَالخالفةَعل ََأسماَءََاألفعدالَ،
ءَ،ولََلطائفةَاألفعالَ.
لع مَانقيا هاَلطائفةَاألَسماَ َ
النح َويةَواللغويةَالناتجةَعنََالَلت امَبتقسيمَ
ف ََاألَخذَبهذاََالمصطلحَخروجََمنَأكثرَالخلَفاتَ ّ
الكلمةَالثلَث َالذيََحاصرَحيويةََاللغةَ.

( َ)1ابنَهشام ،أوضح المسالكَ.116/3َ،

( َ)2انظرَ:السيوط  ،الشباه والنظائرَ،جَ،3صَ.2
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إلَمدنََلََيَعَتدََبَخَلَفدهََ
لاَلبددنَهشددامَفد ََشددرحَاللمحددةَ،قددالََالشدديخ(َ:أجمعدواَ َّ
ذكددرَالسدديوط َقدَدوَ
عل ََانحصارَأقسامَالكلمةَف ََثلَثةَ:الَسمَ،والفعلَ،والحدرفَ َ،وقدالََأبوحيدانَ ا َأبدوَجعفدرَبدنَصدابرَ
قسمَاَرابع اَسمَاَهَ"الخالفة")(َ.)1
امتا تَهذهََالخوالفَبتراكيبَمسكوكةَ،محفوظةَالرتبةَ،مشحونةَبقيمَانفعاليةَأ ّهلتهداَل فصداحَ
لَاألَسدماَءَ،
عنََالمشاعرَالوج انيةََ،وهذاََالمعن َهوَوظيفتهداَفد ََالكدلمَ،فدلََتد ّلَعلد ََمس ّدم َكمداََتد َّ
لَ
لَعل د َََعَمد َومََالحاضددرَوالغائددبَكمدداََت د َّ
دفاتََ،ولََتد َّ
َ
لَالصد
َولََتد ّلَعل د ََموصددوفَبالح د ثَكمدداََت د َّ
لَعليدهَالظدروفَََواألَ واتََ،وتختلدفَعنَهداَبالَكتفداءَ ونَالَفتقدارَإلد ََمداََ
لَعل ََماََتد َّ
ئرَ،ولََت َّ
الضماَ َ
الظروفَواألَ واتَف ََالَستعماَلَ.
َ
تفتقرَإليهََ
قسمَالنحاةَخالفةَاإلَخالةَإل ََأقسامَمختلفةَبناءَعل ََاعتما اتَع ي ةَ،فمنَحيثَال لَلةَعلد ََ
ّ
دعَ،قسددموهاَإل د ََ:
معن د َالفعددلَ(الح د ث)َ،ق ّس دموهاَإل د َ(َ:ماَض د َ َ،ومضددارعَ،وأمددر)َ َ،ومددنَحيددثَالوضد
ّ
(مرتجلَ َ،ومَنقدولَ،ومعد ول)َ َ،ومدنَحيدثَالدو نَإلد َ(َ:سدماَعيةَوقياسدية)َ َ،ومدنَحيدثَالتعريدفَوالتنكيدرَ
إل َ(َ:ماََهوَواجبَالتنكيرَ َ،وماََهوَواجبَالتعريفَ َ،وماََهوَجائ َالتعريفَوالتنكير)َ.
اختلددفَالنحدداةَف د ََطبيعددةَه دذهََاألَلفدداظَ،ف عمهدداَالك َوفّي دونَأفع دالَل د لَلتهاَعل د ََالح د ثَوال دَمَنَ،
َوقالََجمهورَالبصريينَباسميتهاَ،أيََ رسهاَالنحاةَبينَالَسميةَوالفعليدةَ،فدأعطواَأحكامدَاَإعرابيدةَ ارعدواَ
فيَهاَجانبَالَسميةَمنَحيثَالشكلَ،وجانبَالفعليةَمنَحيثَالمضمونََ،أكثرَممَاََنظرواَإلد ََطبيعدةَ
اللغةَنفسهاَف ََالخالفةَالت ََتشحنَالتركيبَالذيََتَحَلََفيَهَبقيمََنفسيةَانفعاليةَتؤهلهَلينضويَتحتَقسمَ
أنَف ددارقَالقيم ددةَلََخف دداءََب ددهَ،فقول ددك"َ:أوه"َو"أت ددألم"َلََيتن دداظرانَ
اتَ،ولََأ لَعلد د ََذل ددكََم ددنَ َّ
اإلَفص دداحي َ
أنَالصدديغةَاألَولد َإلَنشدداءَالتّدألَمَ،والثانيددةَل خبددارَعندهَ،وشددتّانََبددينَالمعنَيديَنََ،فدلََتَتَهَيدأََ
َوظيفّيدا؛َذلددكََ َّ
( َ)1السيوط َ،الشباه والنظائرَجَ/3صَ.22
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َأن دكَلددوَوضددعَتََي دَكََعل د ََسددطحََسدداخَنََ ونَََراي دةََ،
معا لددةََالصدديغةََاألَول د َبالثانيددةََ،فحسددبكَشدداه ا ّ
فَسدحَبَتَهاَمددنَشدَةََاألَلددمَمَصدطََرخ اَ،وقلددتّ َ:أوهَ،لَهدمََالسددامعونَلنجد تكَ،أمداََأنَتسددتعيضَقولددكَبأتددألمَ،
فسلوكََلغويََباعثََعل ََالضحكَوم عاةَلل هش(َ.)1
َ،واإلَيجدا َفد ََاللفدظَ،والسدعةَ
ممَاََسبقَتبيَنتََفوائ َاسمَالفعلَالمتمثلدةَفد ََالمبالغدةَفد ََالمعند َ
ف ََاللغةَ،والتفننَفد ََالتعبيدرَ.توافدقَأسدماَءََاألفعدالََاألفعدالََفد ََأمدورَثلَثدةَ،وتخالفهداَفد ََأمدورَسدبعةَ
ه ََ:
الولَ:لََيتقد د مَعليه دداَمعموله ددا؛َفد دلََنق ددول "َ:يد د اَعلي ددك"َكم دداََتق ددول"َ:محمد د اَالد د م"َوه ددوَرأيَ
نهاَإنماََعملتََعملَهََلقيامَهَاَمقامهَ،فيَنبغد َأنََ
همَإياهاَفرعاَعل ََالفعلَف ََالعملَ،أل َّ
البصريينَلعتبار ّ
فَتصرفهَ َ.وقالََالك َوفَّيونَغيرَذلكََفجو واَتق يمَمعمولهاَعليهاَنحو "َ:ي اَعليك"َب ليلَالنقلَ
تتصر
ّ
لََ ّ
والقياسَ،أمَاََالنقلَ،فق َقالََاهللَتعال َ"َ:كتاب الل مليكم" [النسداءَ،]24َ:وأمداََالقيداسَ،فدإنَهدذهََاألَلفداظَ
قامتَمقامَاألفعالَ َ،وماََيجو َف ََاألفعالَيجو َمعَماََيقومَمقامه(َ.)2
الثيييانيَ:لََيب ددر َمعهدداَض ددميرَ،نق ددول"َ:صدده"َبلف ددظَواح د َللمف ددر َوالمثن د َ،والجم ددعَ،والمد دذكرَ،
والمؤنثَ،بخلَفَ"اسكت"َفإناَنقولَ:اسكت َ،واسكتواَ.
َ،ولََ"اسددكتَ
الثالييثَ:لََيجددو َتوكي د َالفعددلَتوكي د اَلفظي د اَباسددمَالفعددلَ،ف دلََنقددول"َ:ان د لَن د ال" َ
صه"َ،كماََنقولَ:ان لَان لَ،واسكتَاسكتَ،كماََلََيجو َتوكي َاسمَالفعلَبالفعلَ.
الرابعَ:أسماَءَاألفعالَغيرَمتصرفةَ،فلََتختلفَأبنيتهاَلَختلَفَالَماَنَ،بخلَفَاألفَعالَ.

1
تمام ،الخلصة اللغويةَ،عالمَالكتبَ،طَ،2000َ،1صََ.152
( )َحسانّ َ،
( َ)2األنباريَ،اإل نصاف في مسائل الخلفَ،مسألةَ(َ.)27
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داَ،ولََمت ددأخرةَع ددنََ
الخيييامسَ:أسد دماَءَاألفع ددالَلََتعم ددلَمض ددمرةَ،بحي ددثَتح ددذفَويبقد د َمعموله د َ
معمولهاَ.
السييادسَ:أس دماَءَاألفعددالَلََتقب دلَعلمدداَتَاألفعددالَكالنواصددبَوالج دوا مَ،ونددونَالتوكي د َ،ويدداءَ
المخاطبةَ،وتاءَالفاعلَ.
ابهَ،ولََيجَو َجد مَالمضدارعَفد ََ
لَالفعلَعل ََالطلبَ،جا َج مَالمضارعَف ََجو َ
السابعَ:إذاَ َّ
جوابَاسمَالفعلَ،ولوَكانََ الََعل ََالطلبَ،فلََنقول"َ:صهَتسلمَ"َ،كماََنقول"َ:اسكتََتسلمَ"(َ.)1
لَواح د َمددنَ
أنَك د َّ
أم داََموافقددةََأس دماَءَاألفعددالَللفعددلَ،فف د ََأمددورَثلَثددةَ:ال لَلددةَعل د ََالمعن د َ،و َّ
أسماَءَاألفعالَيوافقَالفعلَالذيََيكونَبمعنداهَفد ََاللد ومَوالتعد يَ،و ّأندهَكدذلكََيوافدقَالفعدلَالدذيََبمعنداهَ
ف ََإظهارَالفاعلَواضماَرهَ.
َولدديسََفد ََأسدماَءَاألفعددالَمددنَخصددائصَالَسددمَسددوىَقبولهدداَالتنددوينَ،فدلََتد خلَعليهدداَحددروفَ
دفَ،ولََأ واتَالن د اءَ،كمدداََ ّأنهدداَلََيسددن َإليه داَ.ل دذلكََلََنسددتطيعَإ راجهدداَف د ََبددابَ
درَ،ولََألَالتعريد َ
الجد َ
األَسماَءَ،أوَاألفعالَ،لقبولهاَبعضَخصائصَاألفعالََواألَسماَءََ،ولَفتقارهاَإل ََكاملَخصدائصَهدذاََأوَ
ذاك(َ.)2

أقسام أسماء الفعال:
اسدمَالفعددلَينقسددمَمددنَحيددثَال لَلدةَعلد ََالحد ثَ(معند َالفعددلَالمسداويَلدده)َعلد ََثلَثددةَأندواع؛َ
مندهَمدداََهددوَبمعند َالماَضد َ،نحددو(َ:هيهدداتَبمعند َبَعدَ)َ،و(شددتَانََبمعند َاَفَتدَرقَ)َ،و(سدَرعَانََووشدكانََ

( َ)1ابنَعقيلَ،شرح ابأ مقيل ،تحقيقَ:محم َمح َال ينَعبد َالحميد  َ،ارَالفكدرَ،بيدروت1979َ،مَ،26َ.وانظدرَابدنَ
جن  ،الخصائصَ،تَ:محم َعل َالنجارَ،بيروت َ،ارَالكتبَالعربيةَ،صََ.49

( َ)2الخليل،عب القا رَمرع َ،أساليب الجملة اإلفصاحية في النحو العربيَ،صَََ.90
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بمعن د َأسددرع)َ،و(هَمَه دامََبمعن د َفَن د ََونَف دََ َولددمَيبددقََمددنَالش د ءَبقيددةَ)َ َ،ومن دهَمدداََهددوَبمعن د َالمضددارعَ،
أتوجد دع)َ،و(أفََبمعند د َأتض ددجَرَ)َو(أخََوك ددخَبمعند د َأتك دَدرهَ)َ،و(واه دداَوويَبمعند د َ
نح ددوَّ (َ:أواهَبمعند د َ ّ
أعجبَ)َ(َ َ.)1ومنهَماََهوَبمعن َاألَمر؛َنحو(َ:صَهََبمعن َاسكت)َ،و(مدهََبمَعند َاكفدفَ)َ،و(هداَبمعند َ
خَذَ)َ،و(روي َوتت َبمعن َأمهلَ)َ،و(آمينَبمعن َاستجبَ)َ(َ.)2
دلَأنَتقسدديمََالنحدداةَذاكَلدديسََلددهَمدداََيبددررهَمددنَالمبن د َأوَ
يددرىَال د كتورَعب د القا رَمرع د َالخليد َّ
المعن َ،إذَلََيوج َف ََهذهََاألَ واتَماََي لَعل ََارتباطهداَبدَمَنَمعدينَ،كمداََ َّأنهداَتفتقدرَإلد ََخصدائصَ
عَ،واألَم ددرَم ددنَاألفعددالَالتد د ََجعلوه دداَم ار فددةَله دداَفد د ََ
األفعددالَ،واَّنم دداََ خلهدداَمعند د َالماَضد د َ،والمضددار َ
المعن (َ.)3
القولَبمعان َأسماَءَاألفعالَيَفَقَََهذهََاألَلفاظَكثي ارَمنَ لَلتهاَالَنفَعاليةَ،فكلّمةَ(أف)َفد ََقدولَ
اهللَتعال َ"َ:وال تقل لهما أف"َ[اإلسراءَ،]17:أقوىَ لَلةَعلد ََالَنفعدالَوالضدجرَمدنَمعنَاهداَ(أتضدجر)َ
هَوعنََضيقَص رَالمتكلم(َ.)4
لاَحا اَخرجَمعَتنغيمَصوت َمَعَبَرََعنَ َ
لمصاحبتهاَانفعا َ
أس دماَءَاألفعددالَعبدداراتَانفعاليددةَتسددتخ مَللتعبيددرَعددنََمشدداعرَالمددتكلمَوحالَتددهَالوج انيددةَ،وق د َ
التوجعَ،واألَلمَ،وال هشةََ،وغيَرهاَ
َ
عبرَعنََ
لاَ،فقالَ(َ:ه َأصواتَتَ َّ
ستراباذيَإل َذلكََقب َ
فطَنََالرض َالَ َ
منَالحالَتَالوج انية)َ(َ.)5
َ

( َ)1السيوط َ،همع الهوامعَ،جَ.106َ–َ105َ/َ2
( َ)2السابقَ،صََ،105وانظر شرح ابأ مقيلَجَ.303َ–َ302َ/َ2

( َ)3الخليلَ،عب القا رَمرع َ،أساليب الجملة اإلفصاحية في النحو العربيَ،صَ.91
( َ)4السابقَ،صَ.91

( َ)5الستراباذيَ،شرح الكافيةَ،جَ.80َ/2
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ينقسمَاسمَالفعلَباعتبارَالوضعَإل ََثلَثةَأقسامََ:
أولَأمرهَاسمَفعلَ،نحو(َ:هيهاتَ،أفَ،آمينَ،شتّان)...
 -1اسمَالفعلَالمرتجلَ:وهوَماََوضعَف ََ َّ
أولَأمرهَلمعن اََمعينَ،ثدمَانتقدلَمندهَإلد ََاسدمََالفعدلَ،وهدوَ
 -2اسمَالفعلَالمنقولَ:وهوَماََوضعَف ََ َّ
إم داََمنقددولَعددنََجددارَومجددرورَ،نحددو(َ:إليددكَبمعَن د َخددذ)َ،واَم داََمنقددولَعددنََظددرفَ،نحددو (َ:ون دكَ
بمعن َخذ)َ،واَمَاََمَنقولَعنََمص رَ،نحوَ (َ:رَويَََبمعن َتَمَهَل).
 -3اسمَالفعلَالمع ولَالمنقولَعنََفعلَأمرَ،نحو(َ:ند الَبمعند َاَندَل)َوقدوةَ لَلدةَهدذهََاألَلفداظَعلد ََ
األَمددرَوالطلددبَأقددوىَممداََفد َ(َ)1األفعددالَالتد ََقد ّ رهاَالنحدداةَم ار فددةَلهدداَفد ََالمعند َ،قولندداَ(أماَمددك)َ
مرَتأخرَأوَتق مَ.
َّ
مرَوالتحذيرَماََلََي لَعليهَاأل
يحملَمبالغةَف ََاألَ َ
أمداََمددنَحيددثَالددو نََ،فبعضددهاَسدماَع َ،وبعضددهاَقياسد َيصدداغَعلد ََو نَ(فَعدالَ)َمددنَفعددلَثلَثد َتددامَ
متصرفَ،معنَاهَاألَمرَ،نحو(َ:نََالََ،سَماَعََ،قَتَالَ)َ،وشدَّذَمدنَالم يد َالثلَثد َ(َراكََ،وبدَار)َمدنَ(أ َركََ،
وباَرَ)(َ.)2
أمَاََأنواعَأسماَءَاألفعالَمنَحيثَالتعريفََوالتنكيرََ،فه َعل ََماََيل َ:
 -1ماََهوَواجبَالتنكيرَ،نحوَ (َ:ويَهَاَ،واهَا).
 -2ماََهوَواجبَالتعريفَ،نحو(َ:ن الََ،تراكَ).
 -3مدداََهددوَجددائ َالتعريددفَوالتنكيددرَ،نحددو(َ:صدهََ،مدهَ)َيند ّدونَإلَ ار ةَالتنكيددرَ،ويحددذفَالتنددوينَإلَ ار ةَ
التعريف(.)1

( َ)1الغليين َ،جامع الدروسَ.159َ،

( َ)2ح احَ،أنطوانَ،موسومة الدحداح في ملم العربية ،مراجعةَجورجَمتريَعب المسيحَ،بيروتَ،مكتبةَلبنانَناشرونَ،

طَ،1993َ،1صَ.22
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يعبدرَبهداَعدنََمقصدو هَبدأوج َلفدظَ
منَأبدر َفوائد َأسدماَءَاألفعدالَ،المبالغدةََواإلَيجدا َ،فدالمتكلمَ ّ
تعبدرَعمداََفد ََصد رهَبلغدةَانفعاليدةَتنغيميدةَالنبدرةَ،تعجد َعنَهداَالعبداراتَالمنطقيدةَالتد ََلََ
يحملَمبالغدةَ ّ
ةَواألَلمَيحملَ
تَبَلَغََالحالَتَالوج انيةَكماََه َمعتملةَف ََص رَالمتكلمَ،فقولناّ (َ:أوه)َف ََمعرضَالحسر َ
منَال لَلةَالَنفعاليدةَمداََلََيحملدهَقولنداَ(أتوجدع)َ،فهدذاََالصدوتَيحكد َاألَحدوالَالنفسديةَ َ،ومداََ الَشد ءَ
منهَباقياَف ََلهجاتناَال ارجةَف ََكثيرَمنَبلَ ناَالعربية(َ.)2
دالَواإلَفصداحَعدنََمشداعرَ
منَهناَن ركَملَءمةَأسماَءَاألفعالَللتعبيدرَعدنََالمبالغدةَفد ََالَنفع َ
المتكلمَعنَ ماََلََتستطيعَالجملةَالمنطقيةَحملََوابلَغَماََف ََص رهَ،وه َأقوىَ لَلةَمنَاألفعالَالتد ََ
َأندهَفد ََ
قد رتَلهدداَ َ.وذلددكََلعمددقَتأثيرهدداَفد ََالسددامعَالددذيََيعد َمددنَخَلَلهدداَقددوةَعواطددفَالمددتكلمَ،ويعد ّ
غايةَالَنفعالَ،لذلكََينبغد َأنَتند رجَأسدماَءَاألفعدالَفد ََمجدالَاللغدةَالَنفعاليدةَالتد ََلََتخضدعَلمنطدقَ
النحاةَف ََتصنيفهمَأسماَءَاألفعالَفإنَ رسوهاَ راسةَوظيفيَةَلََتغفَلََسدياقَالدتكَلَمَ،وظدروفَإلقداءَهدذهََ
األفعددالَمددنَناحي ددةَغددرضَالم ددتكلَمَوحالددةَالس ددامعَ،لوضددعَوهاَف د ََقس ددمَإفصدداح َانفع ددال َمتمي د َع ددنََ
تقسيماَتهمَالمنطقيةَالت ََتغفَلَإفصاحَاللغةَالَنفعاليةَ.
َ

(َ)1ابنَعقيدلَ،شرح ابأ مقييلَ،صََ،26وانظدرَ:أيمدنَعبد الر اقَالشدواءَ،معجدمَأسدماءَاألفعدال َ،مشدقَ،مجمدعَاللغدةَ
العربيةَ،طَ،2006َ،1صََ.26

( َ)2السامرائ َ،إبراهيم ،الفعل زمانه وأبنيتهَ،صَ.122
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الفصلَّالثاني

َ َ
خالفةَّالصوتَ

 المبحث الول :الحالة في نص الحديث. -المبحث الثاني :الحالة في النص النحوي.
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المبحث الول :الحالة في نص الحديث:
أسماءَاألصواتَه َماَوضعَلخطابَماَلَيعقلَأوَماَهوَف َحكمَمالَيعقلَمنَصغارَاآل ميينَ،
استخ مها َالرسول َالكريم ََ -صل َاهلل َعليه َوسلم ََ -ثلث َمرات َف َصحيح َالبخاري َمفصحا َعنَ
َإبلغية َتفصح َعنَ
انيةَ ،إ راك ا َمنه َلما َتملكه َخالفة َاإلخالة َمن َ للة َتأثيرّية
إيحاءات
ّ
َعاطفية َوج ّ
ّ
عيهاَخاصةَلتحملَماَبالموقفَمنَإفصاحَيبتغ َالظهورَف َاللغةَ،وه َعل َ
مقصو َف َموقفَيست
ّ
النحوَالتّال َ:
الرقم

السلوب اإلفصاحي

التسلسلي

(خالفة الصوت)

1

حدثناَ:أبوَالنعمانَقالَ:ح ثناَحما َ

رقم الحديث

الموقف

233

قيييال مصوتا

بن َ ي َ ،عن َغيلن َبن َجريرَ ،عنَ

بالغَالنب َالكريمََ ف َالستنانَبالسواكَ،

أب َبر ةَ ،عن َأبيه َقالَ :أتيت َالنب َ

فكأنَشيئ ا َ خلَف َحلقهَمنَبقاياَالسواكَ،

(َ ،)فوج ته َيستن َبسواك َبي هَ،

فقال(َ :أع َأع) َمن َالنفس َليَخََرج َالبقاياَ،

يقول"َ:أع أع"َ،والسواكَف َفيهَ،كأنهَ

كأنه َيَتَقَيَأَ ،عم َالرسولَ ََ إل َاإليحاءَ
َّ

يتهوعَ.

بذلكَمنَخللَاستخ امَخالفةَالصوتَف َ
هذا َالمقام َالمَحتاج َإل َاسم َالص َوت َمنَ
َمعناهَيعبر َعنَصورتهَالصوتيةَ،
حيثَإن
ّ
ّ
فهوَمَحَمَلَ َمشاعرَوأحاسيسَو للتَه َ
محصلة َموحيات َأصوات َحروف َاسمَ
ّ
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الصوتَ.
2

حدثناَآ مََ:ح ثناَشعبةَ:ح ثناَمحم َ

قال معلما محرما

1361

بنَ يا َقالَ:سمعتَأباَهريرةَ(رض َ

جعلَالحسنَبنَعل َتمرةَمنَتمرَالص قةَ

اهلل َعنه) َقالَ :أخذ َالحسن َبن َعل َ

ََ لذلكَ

(رض

ف

َاهلل َعنه) َتمرة َمن َتمرَ

لص قةَ ،فجعلها َف َفيهَ ،فقال َالنب َ

َفيهَ ،فبا ر َتحريم َالنب

مخاطبا َمَعَلَمَا َالصب ََ،مَ َؤَبَا َلهَبلفظَخالفةَ
3172

الصوت َ(كخ َكخ) َليطرحها َمع َتمثَلََ

("َ:)كخ كخ" ليطرحهاَ،ثمَقالَ:أماَ

إيمائ ََّ ،وايحاءَ َصَ َوتَ َ ََأعَطَيَا َلَفَظَ َاسمَ

شعرتَأناَلَنأكلَالص قة؟"َ.
ّ

الصوت َقيم َةا َرم ي َةا َمَحََََةا َف َالنفوسَ،
ون َإغفال َما َللنبر َوالتنغيم َمن َفائ ة َف َ

َ

إتمامَالقص َاألعظم َمنَاإللقاءَ.
َما َمن َلفظ َيستطيع َحملَ َوأ اءَ َما َفعلهَ
اسمَ َالصوت َف َهذا َالمقام َلما َله َمنَ
خصائصَإفصاحيةَانفعاليةَ.
3

حدثنا َمحمو َ :ح ثنا َأبو َأسامةَ:

2223

قال منيخا البعير

ح ثنا َأبو َأسامةَ :ح ثنا َهشام َقالَ:

عا َالرسولَ ََ أسماء َبنت َأب َبكرَ

أخبرن َأب َ ،عن َأسماء َبنت َأب َ

ليحملها َخلفه َأيَ َيركبها َالبعير َمعهَ،

َاهلل َعنها-قالتَ:

َإياهَ َبلفظَ
فَخاطَبَ َالبعيرَ َغيرَ َالعاقلَمَنَيَخَ ا َّ

ت وجن َال بيرَ ،وما َله َف َاألرضَ

خالفة َالصوت َ(إخ َإخ)َ ،وه َكلمة َتقالَ

بكر َ– َرض
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من َمال َول َمملوكَ ،ول َش ء َغيرَ

َ،فصوتَالنب ََ
للبعيرَمَمَنَأ ارََأنََيَنَيَخَهَ
ّ

ناضح َوغير َفرسهَ ،فكنت َأعلفَ

للبعير َبصوتَ َخارجَ َمع َجرس َاألصواتَ

فرسه َواستق َالماءَ ،وأخر َغربهَ

المكونةَللكلمةَ.

وأعجنَ،ولمَأكنَأحسنَأخب َ،وكانَ

َيعبرَ
َتحمل َأسماءَ َاألصوات َنبَ ار َوتنغيم ا ّ

يخب َجارات َل َمن َاألنصارَ ،وكنَ

عن َعواطف َالمتكلّم َومشاعره َفيكون َلهذهَ

نسوة َص قَ ،وكنت َأنقل َالنوى َمنَ

األلفاظَ َوقعَ َصوت َ َمَعَيَنََ ،يَعََ َعاملا َمنَ

أرضَال بيرَ -الت َأقطعهَرسولَاهللَ

َقوة َالتعبير َف َ
عوامل َالتأثيرَ ،فضلا َعن ّ

(َ –َ )عل َرأس َ ،وه َمن َعل َ

المعن َ.

ثلث َفرسخَ ،فجئت َيوم ا َوالنوى َعل َ

خلددفَاسددمَالصددوتَ(إخََإخ)َفَع دلاَيَص دعَبََ

رأس َ ،فلقيت َرسول َاهلل َ(َ )ومعهَ

قولددهَف د َذاكَالمقددامَ،بلغددةَانفعاليددةَتخضددعَ

نفر َمن َاألنصارَ ،ف عان َثم َقالَ:

لمنطد ددقَالنفع د ددالَوالد د د فقاتَالش د ددعوريةَعند د د َ

"إخ إخ"َ.ليحملن َخلفهَ.

الم د د ددتكلمَ،ل د د ددذلكَكان د د ددتَأس د د ددماءَاألصد د د دواتَ
تعبي دراتَأفضددلَوأ قَللوصددولَإل د َالمعددان َ
الم ار ةَف َمخاطبةَغيرَالعاقلَ.
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المبحث الثاني :الحالة في النص النحوي:
البحثَ َف َ َخالفة َالصوتَ(أسماَءَاألصوات)َيعو َبناَإل َ َفرضياتَنشوءَاللغاتَ ،يقول َابنََ
َإنماَ َهو َمن َاألصوات َالمسموعات َك وي َالريحَ،
أن َأصل َاللغات َكَلّها َّ
جنَ َ (َ :وذهبَ َبعضهم َإل َ َ َّ
ّ
وحنينَالرع َ،وخريرَالماَءَ،وشحيجَالحماَرَ،ونعيقَالغرابَ،وصهيلَالفرسَ َ،ونحوَذلكَ)(َ)1
أسماَءَاألصواتَألفاظَتضارعَأسماَءَ َاألفعال َف ََبنائهاَعل َ َماَ َسَمَعَتََبهَ َ،وف َ َالَكتفاءَبهاَ،
َوضعَلخطابَماََلََيَعَقَلََأوَ
َ،عرفهاَاألَشمون َبقوله(َ:ه َما َ
لََتقبلَأسماَءََاألصواتَاإلعرابََكذلكَ َّ
ماََهوَف ََحكمَماََلََيَعَقَلَمنَصغارَاآلَ ميينَأوَلحكايةَاألصوات)َ)9(.
ه َعل ََنوعينَعَنَ َالنحاة؛َنوعَيَخَاطَبََبهَماََلََيَعَقَلََمنَالحيوانَ،أوَصغارَاإلَنسانَ،وهوَ
يَشَبَهَ َاسمَ َالفَعَلَمن َحيثَصحةَ َالَكتفاءَبهَ )2(،ويكونَل عاءَماَ َلَ َيعقلَأوَل جرهَ،فال عاءَكماَ َف ََ
عاءَل َبلَ(َج ءَ،ج ء)َ،وكماََيقالََف ََ عاءَاإلَبلَللعلفَ(هأَهأ)َ،وقولهمَف ََ عاءَالضأنَ
قولهمَ ا
(حأَحأ)َ َ،وف ََ عاءَالمع َ(عأَعأ)َ َ،وف ََ عاءَالحماَرَلور َالماءَ(سأسأ)َ،أمَاََال جرَ،فقولهمَف ََ جرَ
البغل َ(ع س)َ َ ،وف َ جر َالطفل َعنَ َتناول َش ء َأو َليتعذر َمن َش ء َ(كخ َكخ)َ َ ،وف ََجر َاإلَبلَ
(هَيَ )َ َ،وف ََ جرَالخيلَ(كخا)َو(هلَ)َ.
النوعَالثان َيحك َبه َصوتَمن َاألصوات َالمسموعةَ،نحو َ(َقبَ)َلَ َوقَعَ َالسَيَفََ،وَ(طاق)َ
لصوت َضرب َالسيفَ ،و(طق) َلصوت َالحجرَ ،و(غاق) َلصوت َالغرابَ ،و( َويه) َللصراخ َعل ََ
الميتَ،و(شيب)َلصوتَمشافيرَاإلَبلَعَنَ َالشربَ.

(َ)1ابنَجن َ،الخصائصَ،جََ.47-46/1
(َ)2األشمون َ،شرح الشموني ملى اللفية ،جَ،1صَ279
(َ)3الغليين َ،جامع الدروسَ،ص.159
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ل َالنحاة َعل َ َاسمية َهذهَ َاألَلفاظ َبوجو َالتنوين َف َ َبعضها()1بينماَ َلَ َيج َال كتور َعب َ
ي َّ
َ،ولَ َمن َحيثَالمعن ؛َلع مَ
القا رَمرع َالخليلَأيَ َ ليلَعل َ َاسميةَهذهَ َاألَلفاظَلَ َمن َحيثَالمبن َ
قبولها َمعظم َعلماَت َاألَسماَءَ ،ك خول َحروف َالجر َعليهاَ ،أو َأ وات َالن اءَ ،أو َأل َالتعريف(ََ،َ )2
َويقولََتمَاَمَحسانَّ َ(َ:إنهاَألفاظََلََتقبلَعلماَتَاألَسماَءَإلََعل ََالحكاية)َ)3(َ.
النح َويينَمن َ َّأنهاَ
َّ
قسمَالرض َ َهذهَ َاألَلفاظَعل َ َثلَثةَأقسام؛َيتفقَاألَ َولَ َمعَماَ َت اولهَمعظمَ َ ّ
أصوتَ َيصوت َبها َللحيوانات َعَنَ َطلب َش ء َمنهاَ ،والثان َ :أصوات َخارجة َمن َفم َاإلَنسان َغيرَ
موضوعةَوضع ا َبلَ الةَعل َ َمعان َف َ َأنفسهمَ،نحوَ(أف)َ ،و(تف)َفالمَتَكََرهَلش ءَيَخََرجَ َمن َص َرهَ
للسعالَ ،والثالثَ :حكاية َصوت َصا ر َعنَ َالحيوانات َالعجمَ ،نحوَ
صوتا َشبيها َبلفظ َ(أف)َ ،و(أح) َ َّ
(غاق)َ ،أو َعنَ َالجماَ اتَ ،نحو َ(طق)َ ،هذهَ َاألَلفاظ َمركبةَ َمن َحروف َصحيحة َمَحََركَة َبحركاتَ
صحيحةَ َ،وليسَ َالصوتَالمحك َكذلكََ،إذَلَ َتَحَسَنَ َالحيواناتَوالجماَ اتَاإلَفصاحَ َبالحروفَ،ولكنَ
َركَبتَهذهَ َاألصوات َمن َحروفَ"صحيحة"َتَشَابَهَ َجرسَالصوتَ،فأَخََرجَتَ َعل َ َأ ن َمَاَ َيمكنَمنَ
الشبهَبينَالصوتَ َ،وبينَصوتَالحروفَالمجموعةَله.

()4

نال َالقَسَمَ َاألَ َولَ ََوافرَ َاهتماَمَ َالنحاةَ ،فجمعوا َألفاظ ا َكثيرة َلََعَاء َالحيوان َإل َ َفعل َماََ ،وق َ
َوجََتَ َهذهَ َاألَلفاظَ َف َ َلَغَاتَ َع ة َلمحاكاتها َأصوات َالطبيعةَ ،فكتبت َمحاكاة َلصوتهاَ َ ،ومناسبةَ
اللغاتَبأنهاَكانَتَنتاجَ
َّ
لتهاَ،فسرَبعضَ َال ارسينَوجو َتلكَاألَلفاظَبأشكال َمتقاربة َف َ َكثيرَمن َ
َّ
ل لَ

(َ)1األ هري ،التصريح ملى التوضيحَ،جَ.210/2

(َ)2الخليلَ،عب َالقا رَمرع َ،أساليب الجملة اإلفصاحيةَ،ص.96
3
تمامَ،اللغة العربية معناها ومبناهاَ،صَ114
( )َحسانّ َ،

(َ)4انظرَ:الرض َالستراباذيَ،شرح الكافية البأ الحاجبَ،األستانةَ1300َ،ج2
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محاولَتَمن َجانبَاإلَنسانَالب ائ َللتعبيرَعنَ َالش ءَالذيَ َيص رَعنَهَالصوتَالمَحَاكَ َ،باستخ امَ
َ
ماََ َ َوََبهَمنَق رةََعل ََلفظَأصواتََمركبةََذاتََمقاطعََ)1(َ.
اصطلحَالمعاصرونَمصطلحَ َألفاظَالَنفعالَلل لَلةَعل َ َهذهَ َاألَلفاظَذاتَالجرس َالموسيق َ
َوعنَ َعواطفَ
تعبر َعنَ َالمشاعر َ
المعبر َنب ار َأو َتنغَيَمَاَ ،فربطوا َبين َهذهَ َاألَلفاظ َوبين َمعانيها َالت َ َ َّ
المتكلمَ ،يقَولَ َال مخشريََ (َ :ومن َاألصوات َقولَ َالمَتَنََمَ ،والمتعجب َويَ ،تقول ََ :وي َماَ َأغفَلَهََ َ ،ومنهَ
قولهَتعال ََ"َ:ويكأنه ال يفلح الكافروأ"َ(القصصَ َ،)29َ:ومنَأمثالهاَ(بخ)َعَنَ َاإلَعجابَ،و(أخ)َعَنَ َ
صارَوصَلََالغانياتَأخَا)َ(َ.)2
َ
التَكََرهَ،قالََ:
لاَمنَعواملَالتأثيرَالعاطف َ،وتملَكََقوةاَتعبيريةاَعنََ
لهَذهََاألَلفاظَوقعَصوت َمعينَ،يَعَََعام َ
المعن َلََيملكهَأيََلَفَظََآخرَيَستخ مَمكانَهاَ)3(َ.
أسماَء َاألصوات َأصوات َانفعالية َتَفَصَحَ َعنَ َإيحاءات َعاطفيَة َوج انيةَ ،تمتلك ََلَلة َتأثيريَ َةاَ
لاَيَصَعَبََقولهاَويستحيلَفهمهاَ،لذلكََكانَتَ
إبلَغََّيةاَلََيَ َوفيَهَاَأيََلفظَيوضعَمكانهاَ،فه َتخلفَأفعا َ
لاَصغَيََارَ.
تعبيراتَأفضلَوأ قَللوصولَإل ََالمعان َالمطلوبَإيصالهاَلغيرَالعاقلَحيواناَكانََأمَطف َ
َ

(َ)1واف َ،عل َعب َالواح َ،ملم اللغةَ،ص.103
(َ)2ال مخشري ،المفصل.165َ،

(َ)3أولمانَ،دور الكلمة في اللغة993َ،
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الفصلَّالثالثَّ

َ َ
خالفةَّالتعجَّبَّ
 المبحث الول :الحالة في نص الحديث. -المبحث الثاني :الحالة في النص النحوي.
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المبحث الول :الحالة في نص الحديث:
فسَجراءَ
هشةَالن
تنفعلَالنفسَعن َالشعورَبأمرَنا رَلَمثيلَلهَأوَمجهولَالحقيقةَ،فيحملَالصوتَ
ّ
ّ
ّ
جَتركيبَتعجبَيخبرَمشاعرَاإلعجابَأوَال هشةَأوَالستغرابَ،وق َ
يهَالحسَ،فتخر
غريبَماَوقعَعل
ّ
ّ
َالتعجبَكماَيل َ:
بلغَع َجملَالتّعجبَف َصحيحَالبخاريَتسعاَوعشرينَجملةاَ،موّعةَعل َضرب
ّ
َ
الرقم

السلوب اإلفصاحي

رقم

التسلسلي

(خالفة التعجب)

الحديث

1

ح ثناَ :يحي َبن َبكير َقالَ :ح ثناَ

3

الموقف
قال متعجبا مستغربا

الليثَ ،عن َعقيلَ َ ،عن َابن َشهابَ،

ن لَالوح َعل َالرسولَالكريمََ،َفأعلمهَ

عن َعروة َبن َال بيرَ ،عن َعائشة َأمَ

بنَنوفلَبأن َذكَسيقترنَبإخراجَقومهَ
ورقةَ َ
ّ

المؤمنين َأنها َقالتَ :أول َما َب ئ َبهَ

لهَ،فاستفهمَالرسولَمَعَقَبَ اَ(أ َومخرج َهم؟)َ.

َالرؤياَ

تعجبَ َالرسولَ َف َاستفهامهَمظه ار َمشاعرَ
ّ

الصالحة َف َالنومَ ،فكان َل َيرى َرؤياَ

ال هشة َوالستغراب َوالعجب َمن َأمرَ َقومهَ

إل َجاءت َمثل َفلق َالصبحَ ،ثم َحببَ

وهو َيري َرفَعَ َشانهم َبال ينَ ،والتق يرَ

إليه َالخلءَ ،وكان َيخلو َبغار َحراءَ،

يَ َومخرج
(أمَعَاَ ّ

َهم؟) َأتتَ َهم ةَ

فيتحنث َفيه َ– َوهو َالتعب َ– َالليال َ

الستفهامَمتبوعةَبحرفَعطفَ،عاطفَماَ

ذوات َالع َقبل َأن َين ع َإل َأهلهَ،

بع هَعل َمق ّ رَبينهَوبينَالهم ةَ.

ويت و َلذلكَ ،ثم َيرجع َإل َخ يجةَ

َأفصح َالتعجب َعن َطاقة َانفعالية َلصيقةَ

رسول َاهلل َ(َ )من َالوح
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بلغةََتعبَرَعنَوج انَالقائلَوأحاسيسهَ.

في و َلمثلهاَ،حت َجاءهَالحقَوهوَف َ
غار َحراءَ ،فجاءه َالملك َفقالَ :اقرأَ،
قال"َ :ما َأنا َبقارئ"َ ،قال"َ :فأخذن َ
فغطن َ ،حت َبلغ َمن َالجه َ ،ثمَ
أرسلن

َفقالَ :اقرأَ ،ما َأنا َبقارئَ،

فأخذن َفغطن َالثانية َحت َبلغ َمن َ
الجه َ ،ثم َأرسلن َ ،فقالَ :اقرأَ ،فقلتَ:
ماَأناَبقارئَ،فأخذن َفغطن َالثالثةَ،ثمَ
أرسلن َفقال"َ :اق أر َباسم َربك َالذيَ
خلق*خلقَاإلنسانَمنَعلق*اقرأَوربكَ
األكرم) َ[العلقَ .]3-1َ :فرجع َبهاَ
رسول َاهلل َ(َ )يرجف َفؤا هَ ،ف خلَ
عل َخ يجة َبنت َخويل َ(رض َاهللَ
عنها) َفقال "َ :ملون َ ملون "َ ،ف ملوهَ
حت َذهبَعنهَالروعَ،فقالَلخ يجةَ–َ
وأخبرها َالخبر"َ :-لق َخشيت َعل َ
نفس " َفقالت َخ يجةَ :كلَ ،واهلل! َماَ
يخ يك َاهلل َأب اَ ،إنك َلتصل َالرحمَ،
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وتحمل َالكلَ ،وتكسب َالمع ومَ ،وتقريَ
الضيفَ ،وتعين َعل َنوائب َالحقَ،
فانطلقتَخ يجةَحت َأتتَبهَورقة َبنَ
نوفل َبن َأس َبن َعب َالع ىَ ،ابن َعمَ
خ يجةَ،وكانَامرأَتنصرَف َالجاهليةَ،
وكان َيكتب َالكتاب َالعبران َ ،فيكتبَ
من َاإلنجيل َبالعبرانية َما َشاء َاهلل َأنَ
يكتبَ ،وكان َشيخا َكبي ار َق َعم َ،
فقالتَلهَخ يجةَ:ياَابنَعمَاسمعَمنَ
ابن َأخيكَ ،فقال َله َورقةَ :يا َابن َأخ َ
ماذاَترى؟َفأخبرهَرسولَاهللَ(َ)خبرَ
ما َرأىَ ،فقال َله َورقةَ :هذا َالناموسَ
الذي َن ل َاهلل َعل َموس َ ،يا َليتن َ
فيهاَجذعَاَ،ليتن َأكونَحياَإذَيخرجكَ
قومكَ ،فقال َرسول َاهلل َ("َ :)أو
مخرجي هم؟" قالَ :نعمَ ،لم َيأت َرجلَ
قط َبمثل َما َجئت َبه َإل َعو ي َوانَ
ي ركن َيومك َأنصرك َنص ار َمؤ ارَ ،ثمَ
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لمَينشبَورقةَأنَتوف َ،وفترَالوح َ.
2

حدثنا َسليمان َبن َحرب َقالَ :ح ثناَ

31

قال متعجبا منك ار

شعبةَ ،عن َواصل َاألح بَ ،عنَ

َفعيره َبأمهَ ،بلغ َذلكَ
سابَ َأبو َ َّ
ذر َرجلاّ ،

المعرور َقالَ :لقيت َأبا َذر َبالربذةَ،

َإياهَ
َموبخ ا َّ
النب َ ََ فسأله َمتعجب ا َمنك ار ّ

وعليه َحلهَ ،وعل َغلمه َحلةَ ،فسألتهَ

2232

(عيرتهَبأمهَإنكَامرؤَفيكَجاهلية)َ

عنَذلكَفقالَ:إن َساببتَرجلاَفعيرتهَ

تعجب َالرسولَ َالكريمَ ََ من َفعل َأب َذرَ
َّ

بأمهَ،فقالَل َالنب َ("َ:)ياَأبارَذر!َ

إذَنسبَالرجلَإل َالعارَبسببَأمهَ،تعو َ

أميرته بأمه؟ َإنك َامرؤ َفيك َجاهليةَ،

َلكنهاَ
جملة َ(أعيرته َبأمه) َإل َالخبرَّ ،

إخوانكم َخولكمَ ،جعلهم َاهلل َتحتَ

استخ مت َللتعبير َعن َمشاعر َال هشةَ

أي يكمَ ،فمن َكان َأخوه َتحت َي هَ،

والستغراب َوالتعجب َواإلنكار َف َموقفََ

فيطعمه َمما َيأكلَ،وليلبسه َمما َيلبسَ،

انفعال َّ َلغرضَ َإفصاح  َ ،ا ته َإبلغ ا َف َ

ول َتكلفوهم َما َيغلبهمَ ،فإن َكلفتموهمَ

القص َإل َالمعن َالم ار َالنغمةَ َالصوتيةَ

فأعينوهم"َ.

الصاع ة َالناقلة َالعبارة َمن َسياق َتقلي يَ
لَعل َمعن َتعجب َ.
إل َسياقَانفعال َ ا َّ

3

حدثنا َص قة َقالَ :أخبرنا َابن َعيينةَ،

112

قال متعجبا

عنَمعمرَ،عنَال هريَ،عنَهن َ،عنَ

1125

استيقظ َالرسول َالكريم ََ ليلةَا َمتعجباَ

أمَسلمةَ،وعمروَويحي َبنَسعي َ،عنَ

3266
7156

ال هريَ ،عنَهن َ ،عنَأمَسلمة َقالتَ:

مَعَظَمَ ا َاهللَبقولهَ(سبحانَاهلل)َين هَاهللَ َمنَ
الصاحبةَوالول َبمعن َ(أَسَبَحََاهللَتسبيحَا)َ.
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استيقظ َالنب َ(َ )ذات َليلة َفقالَ:

(سد ددبحانَاهللَ)َمد ددنَأشد ددهرََتَع د دابَيَرََالتعج د دبََ

"سبحاأ الل َماذاَأن لَالليلةَمنَالفتنَ،

السددماع َالم درتبطَبتعددابيرَمسددكوكةَخرجددتَ

وماذا َفتح َمن َالخ ائنَ ،أيقظواَ

مددنَنطدداقَاللغددةَالمنطقيددةَإل د َرحددبَاللغددةَ

صواحبات َالحجرَ ،فََربَ َكاسية َف َ

النفعاليددةَالمَفَص دحَةََعددنَتددأثَرََنفس د َانفجددرَ

ال نياَعاريةَف َاآلخرة"َ.

الخاصدةَ
مدنَالفدمَمَعَبدََارَعدنَمَشداعَرََالمدتَكَلَمََ
ّ
ف د َذلددكَالموقددفَالمَحَت داجَإل د َتمثّددلَلغددويَ
يقد ددومَبد ددأ اءَكد ددلََغايد دداتَالم د دتَكَلَمََوايصد ددالهاَ
السامعََبَأَتَمََالقصََمَعََنَغمَةََصَ َوتَيَةََصَاعََةََ
تَعَب د درََعد ددنَالتَعَج د دبََ،مَم د داَيَس د دهَمََف د د َ يد ددا ةَ
الوقد دعََبتد درابطََالمش دداعرََم ددعَاللغ ددةََفد د َتمثد دلََ
َ
حَسَ ََغايةَف َالتخصصَبطريقةَإفصداحيةَ
انفعاليددةَيَقَبَلَه داَالعقددلََويََرت داحََإليهدداَالشددعورََ،
دكوكةَطرقَهد د دداَ
َ
لَتَصد د ددنعَهد د ددذهَالتعد د ددابيرَالمسد د د
الخاصةَف َاإلفصاحَ.

3

حييييدثناَعبد د اهللَبد ددنَمحم د د َقدددالَ:ح د د ثناَ

122

قال متعجبا

سددفيانَقددالَ:حد ثناَعمددروَقددالَ:أخبرند َ

3722

واكبتَ َالسنةَ َالقرآنََ ،شارح َةا َمفسرَةا َمتناول َةاَ

3727

سعي َبنَجبيدرَقدالَ:قلدتَلبدنَعبداسَ:

قَصَصَهََبم ي َمنَالتعليقَ،وهذيَقصةَنب ََ

إنَنوف دداَالبك ددال َيد د عمَأنَموسد د َل دديسَ

اهلل َموس َمع َعب َاهلل َالخضر َعليهماَ
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بموسد د َبند د َإسد درائيلَإنم دداَه ددوَموسد د َ

السلمَ ،يَ َرويها َالرسولَ َالكريم ََ متضمن َةاَ

آخددرَ،فقددالَ:كددذبَعد وَاهللَ،حد ثناَأبد َ

ع ا َمنَاألساليبَاإلفصاحيةَالتعجبيةَف َ

بددنَكعددبَ،عددنَالنب د َ(ص دل َاهللَعليددهَ

تعابيرَع ةَوسياقاتَع ي ةَ.

وس ددلم)"َ:ق ددامَموسد د َالنبد د َخطيبد د اَفد د َ

َاستخ مَالرسدولَأسدلوبَالتعجدبَقاصد اَبدهَ

بند د َإسد درائيلَ،فس ددئلَأيَالن دداسَأعل ددم؟َ

حش َمحسوساتَملتبسدةَبعد َمدنَالمشداعرَ

فقددالَ:أندداَأعلددمَ،فعتددبَاهللَعليددهَ،إذَلددمَ

عتَالتعج دبَالمقصددو َبددهَتمثيددلَ
الت د َاسددت
ّ

يدر َالعلدمَإليدهَ،فدأوح َاهللَإليدهَأنَعبد اَ

تصد د ددورَذهن د د د َمعد د د ّدينَلد د ددهَ للتد د ددهَوقيمتد د ددهَ

م ددنَعب ددا يَبمجم ددعَالبحد درينَه ددوَأعل ددمَ

الشددعوريةَفد َالسددياقَ،فمدداَألفاظددهَإلَوسدديلةَ

مندكَ،قددالَ:يداَربَوكيددفَبده؟َفقيددلَلددهَ:

لتنشدديطَوجد انَالسددامعَوالهددابَانفعالددهَالددذيَ

احمدلَحوتد اَفد َمكتددلَ،فدإذاَفق تددهَ،فهددوَ

ه د ددوَفد د د َاألص د ددلَانفع د ددالَم د ددنَالم د ددتكلمَأ ار َ

ثمَ.فانطلقَوانطلقَبفتاةَيوشدعَبدنَندونَ

إيصالهَالسامعََمنَخللَوسيلةَاللغةَ،وهدذاَ

لاَحوتداَفد َمكتددلَ،حتد َكاندداَعند َ
وحمد َ

مدداَلَيمكددنَالوصددولَإليددهَمددنَخددللَاللغددةَ

الصددخرةَوضددعاَرؤوسددهماَونامدداَ،فانسددلَ

المنطقيد د ددةَالجام د د د ةَجمد د ددو َقواع د د د هاَ،تلد د ددكَ

الح ددوتَم ددنَالمكت ددلَ،فاتخ ددذَس ددبيلهَفد د َ

المعد د ددان َمَثَل د د دتََف د د د َتراكيد د ددبَع د د دَّةَحواهد د دداَ

البحرَسربَا ،وكاأ لموسى وفتاه مجباَ،

الح د يثَ،مددثلاَ(وكددانَلموس د َوفتدداهَعجب دَا)َ

فانطلقدد دداَبقيد د ددةَليلتهمدد دداَويومهمد د دداَ،فلمد د دداَ

جملددةََاسددتَخ متََف د َموقددفََخدداصََتعبي د ارَ

أصبحَقالَموس َلفتداهَ:آتنداَغد ائناَلقد َ

عد ددنَمشد دداعَرََال هشد ددةَوالسد ددتغرابَمد ددنَأنَ

لقين دداَم ددنَس ددفرناَه ددذاَنص ددبَاَ.ول ددمَيجد د َ

يحياَحوتََق َمداتَوأَكدلََشدقهَ،ثدمَيثدبَإلد َ
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َمسد داَم ددنَالنص ددبَحتد د َج دداو َ
موسد د
ّ

البحرَويجريَ.

المك ددانَال ددذيَأم ددرَب ددهَ،فق ددالَل ددهَفت دداهَ:

َثددمَنق درأَالسددتفهامََ( ّأن د َبأرضددكَالسددلم؟)َ

أرأيتَغذَأويناَإل َالصخرةَفإن َنسيتَ

لا(َ:مددنَأيددنَالسددلمَ
دأنَ َمَتَسدائَ َ
أيََيتعجدبََبد ّ

الحدوتَ،قددالَموسد َ:ذلدكَمدداَكندداَنبغد َ

ف د د د َهد د ددذهَاألرضَالت د د د َلَيعد د ددرفَفيهد د ددا؟)َ

فارت اَعل َآثارهمداَقصصدَاَ.فلمداَانتهيداَ

وكأنهدداَكانددتَبددلََكَف درَََ،أوَكانددتَتحي دتَهمَ
َّ

إل َالصخرةَ،إذاَرجلَمسج َبثوب-أوَ

بغي د ددرَالس د ددلمَ،أظَهد د درََالتعجد د دبََبالس د ددتفهامَ

قالَ:تسج َبثوبهَ–َفسلمَموسد َ،فقدالَ

(أن )َمشاعرََالقائدلَالوج انيدةَمفصدحاَعدنَ

الخضددرَ:وأنيييى بأرضيييكَالسددلم؟َفقددالَ:

انفعالهَنحوَالموضوعَالمتعجبَمنهَ.

أندداَموسد َ،فقددالَ:موسد َبند َإسدرائيل؟َ

َثدمَنقدرأَموسد َيتعجدبََمددنَصددنيعَالخضددرَ

قد ددالَ:نعد ددمَ،قد ددالَ:هد ددلَأتبعد ددكَعل د د َأنَ

بإغراقهَسدفينةَقدومَحملدوهم(َ:فخرقتهداَلتفدرقَ

تعلمن َممداَعلمدتَرشد اَ،قدالَ:إندكَلدنَ

أهله د د ددا؟)َث د د ددمَنقد د د درأَتعجد د د دبَموسد د د د َأيضد د د د اَ

تسد ددتطيعَمع د د َصد ددبراَيد دداَموس د د َ،إن د د َ

بالسد ددتفهامَقد ددائلاَيَنَك د درََعل د د َالخضد ددرَقت د دلَ

عل َعلمَمنَعلمَاهللَعلمنيدهَ،لَتعلمدهَ

نفس(َ:أقتلتَنفس اَ كيةَبغيرَنفس؟)َ.

أنتَ،وأندتَعلد َعلدمَعلمكدهَلَأعلمدهَ،

َحد ددوىَالح د د يثََأسد دداليبََإفصد دداحيةَتعجبيد ددةَ

ق د ددالَ:س د ددتج ن َإنَش د دداءاهللَص د دداب ارَولَ

بتراكيد ددبَمختلفد ددةََالبند دداءَ،متشد ددابهةَالقص د د َ

أعص د َلددكَأم دراَفانطلقدداَيمشدديانَعل د َ

التعجب َ،تحملَمشاعرَالمتكلمَالباحثدةَعدنَ

سدداحلَالبحددرَ،لدديسَلهمدداَسددفينةَ،فمددرتَ

إث د ددارةَانفع د ددالَالس د ددامعَبعد د د َأنَلبَتَه د دداَاللغ د ددةَ

بهم د دداَس د ددفينةَ،فكلم د ددوهمَأنَيحملوهم د دداَ،

الواصد ددلةََبينهمد دداَبأجمد ددلَاألث د دوابَالنفعاليد ددةَ
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اإلفصاحيةَ.

فع ددرفَالخض ددرَ،فحملوهم دداَبغي ددرَن ددولَ،
فجدد د دداءَعصدد د ددفورَفوقد د د ددعَعل د د د د َحد د د ددرفَ
السفينةَ،فنقرَنقرةَأوَنقرتينَف َالبحدرَ،
فقالَالخضرَ:ياَموس َماَنقصَعلم َ
وعلمد د ددكَمد د ددنَعلد د ددمَاهللَإلَكنق د د درةَهد د ددذاَ
العصفورَف َالبحرَ.فعمد َالخضدرَإلد َ
لد ددوحَمد ددنَأل د دواحَالسد ددفينةَفن عد ددهَ،فقد ددالَ
موسد َ:قددومَحملوندداَبغيددرَنددولَ،عمد تَ
إل د َسييفينتهم فخرقتهييا لتغيير أهلهييا؟َ
(ق ددالَألد ددمَأق ددلَإندددكَل ددنَتسدددتطيعَمع د د َ
صد ددب ار*قد ددالَلَتؤاخد ددذن َبمد دداَنسد دديت)؛َ
فكاند د ددتَاألول د د د َمد د ددنَموس د د د َنسد د دديانَاَ.
فانطلق دداَف ددإذاَغ ددلمَيلع ددبَم ددعَالغلم ددانَ،
فأخ ددذَالخض ددرَب أرس ددهَم ددنَأع ددلهَف دداقتلعَ
أرسددهَبي د هَ،فقددالَموس د ( :أقتلييت نفسييا
زكيييية بغيييير نفيييس) (*قددالَألددمَأقددلَلددكَ
إنكَلنَتستطيعَمعد َصدب ار)"َ.قدالَابدنَ
عيينةَ:وهذاَأوك َ"(فانطلقاَحت َإذاَأتياَ
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أهد د ددلَقريد د ددةَاسد د ددتطعماَأهلهد د دداَفد د ددأبواَأنَ
يضد د ّديفوهماَفوج د د اَفيهد دداَج د د ا ارَيري د د َأنَ
يد د ددنقضَفأقامد د دده)َقد د ددالَالخضد د ددرَبي د د د هَ،
فأقام د ددهَ،فق د ددالَل د ددهَموسد د د (َ:ل د ددوَش د ددئتَ
لتخددذتَعليددهَأج د ارَقددالَهددذاَف دراقَبين د َ
وبينددك)"َ[الكهددفَ،)73-72َ:قددالَالنبد َ
(ص)"َ:ي د ددرحمَاهللَموسد د د َ،لو ن د دداَل د ددوَ
صبرَحت َيقصَعليناَمنَأمرهما"َ.
2

حدثنا َمحم َبن َسلم َقالَ :أخبرنا َأبوَ

131

قال متعجبا زاج ار

معاوية َقالَ :ح ثنا َهشامَ ،عن َأبيهَ،

سألتَ َأمَ َسلمة َالرسولَ َ(َ :َ أو َتحتلمَ

عن َ ينب َابنة َسلمةَ ،عن َأم َمسلمةَ

َإياهاَ
المرأة؟) َفأجابها َ اعي ا َمتعجب ا َ اج ار َّ

قالتَ :جاءت َأم َسليم َإل َرسول َاهللَ

ب عاءَلَي ار َبهَوقوعَاألمر(َ:تربتَيمينك)َ

(َ )فقالتَ :يا َرسول َاهللَ ،إن َاهلل َلَ

افتقرتََوصارتََعل َالتََرابَ،وهوَ عاءَ
أيََ َ

يستحي َمنَالحقَ،فهلَعل َالمرأةَمنَ

ظاهره َالشر َولكن َعَنَ َ َبه َالتعجَبَ ،قالَ

غسلَإذاَاحتلمت؟َقالَالنب َ("َ:)إذاَ

ابنَمنظورَمعناهَ(هللَ رك)َ.

رأت َالماء"َ ،فغطت َأم َسلمة-تعن َ

َأكسبَالم َوقفََالنفعال ََهذاَالتركيبََ للةَ

وجههاَ -وقالتَ :يا َرسول َاهللَ ،وتحتلمَ

إفصد د د دداحيةَتَبَل د د د دغََالتعج د د د دبََالمَن د د د دَمجَمد د د ددعَ

المرأة؟ َقال"َ :نعمَ ،تربت يمينك َفبمَ

المش د د دداعرََواإليق د د دداعَالنفسد د د د َلك د د ددلَالقائ د د ددلَ
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والسددامعَََ،والوقددعَالصددوت َكددذلكَمددنَخددللَ

يشبههاَول ها"َ.

النغمةَالصاع ةَفيهَ.
5

حدثناَعل َبنَعب اهللَقالَ:ح ثناَيحي َ

283

قال متعجبا

قالَ:ح ثناَحمي َقالَ:ح ثناَبكرَ،عنَ

282

لق َالرسول ََ أبا َهرَيرة َف َبعض َطريقَ

أب َرافعَ ،عن َأب َهريرةَ :أن َالنب َ

الم ينةَ،وكانَأبوَهريرةَجنباَ،فكرهَمجالسةَ

(َ َ )لقيه َف َبعض َطريق َالم ينةَ

لَليغتسلَ
النب ََعل َغيرَطهارةَ،ثمَانس َّ

وهو َجنبَ ،فانخنست َمنهَ ،فذهبَ

َعنَغيابهَثمَتعجبَ
فبا رهَالرسولََسائلا
ّ

فاغتسلَثمَجاءَ،فقال"َ:أينَكنتَياَأباَ

لا(َ:سبحانََ
الكريمََمنَفعلَأب َهريرةَقائ َ

هريرة؟" َقالَ :كنت َجنباَ ،فكرهت َأنَ

اهللَإنَالمؤمنَلَينجس)َ.
َّ

أجالسك َوأنا َعل َغير َطهارةَ ،فقالَ:

َاستعملتَ َالعربَ َتعبيرَ َ(سبحان َاهلل)َ

"سبحاأ اللَ،إنَالمسلمَلَينجس"َ.

للتعجَب َعل َغيرَ َقَيَاسََ ،معناه َتن يه َاهللَ
ل َماَلَينبغ َ
منَالصاحبةَوالول ََ،وعنَك َّ
هَأنَيسبحَقائلهَ
لهَأنَيوصفَ،وأصلَذكر
ّ
اهللَعن َرؤيةَالعجبَمنَصنائعهَ ،ثمَكَثَرََ
استعمالَ َ(سبحاأ الل) َعن َالتعجَبَ َحتَّ َ
ل َمتعجب َمنهَ ،وصار َمنَ
استعمل َف َكَ َّ
التراكيبَالمسكوكةَف َالتعبيرَعنَالنفعالَ
مقرون ا َبنغمة َصاع ة َي ي َاإلتيان َبهاَ
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ال للةَ َاإلفصاحيةَ َللتركيب َكاملاَ َ ،فتلحظَ
هنا َالتكامَلَ َبين َالعناصر َالمَكَ َونة َأليََ
حََثَ َلَغََويََ ،فاللغة َحملَتَ َغاياتَ َالقائلَ
وأفصحتَ َعن َمشاعره َووج انه َوانفعاله َثمَ
أبلغتَ َالسامعَ َكلَ َهذاَ ،مَمَا َيجعلنا َن ركَ
نجاعةَ َتوظيف َأساليب َالجملة َاإلفصاحيةَ
ف َالكلم َالمطلوب َمنه َأن َيكون َجسم اَ
لغوياَوروحاَشعَوَرَّيةَناهضةَبهَ.
7

8

حدثناَيحي َقالَ:ح ثناَابنَعيينةَ،عنَ

313

قال متعجبا مستغربا

منصور َابن َصفيةَ ،عن َأمهَ ،عنَ

تعجبَ َالرسولَ َالكريمَ ََ من َ َامرأة َلَ
ّ

عائشةَ:أنَامرأةَسألتَالنب َ(َ)عنَ

تعرف َكيف َتَتَطَهَرَ َمن َحيضها َقائلاَ

غسلها َمن َالمحيض َفأمرها َكيفَ

(سبحان َاهلل)َ ،تركيب َتعجب َسماع َمنَ

َفرصة َمن َمسكَ،
تغتسلَ ،قال"َ :خذي َ

َمعب َر َعنَ
أساليب َالجملة َاإلفصاحية،
ّ

فتطهري َبها"َ .قالتَ :كيف َأتطهر؟َ

انفعالَلَتَظَهََرهَاللغةَ َالمنطقيةَ،ينفجرَف َ

قال"َ :تطهري َبها"َ .قالتَ :كيف؟ َقالَ:

النفسَتحتَ َتأثيرَالنفعالَالش ي َ،ويخضعَ

"سبحاأ اللَ ،تطهري"َ .فاجتذبتها َإل َ،

ل فقات َالمَتَكَلَمَ َالشعورية َمع َنَبَرَ َيبغ َ

فقلتَ:تتبع َبهاَأثرَال مَ.

التأثيرَعل َالسامعَ.

حدثنا يعقوب َبن َإبراهيم َقالَ :ح ثناَ

371
511
116

قال متعجبا

إسماعيل َبن َعلية َقالَ :ح ثناَ

637

لاَوكانَ
خرجَالرسولََإل َخيبرَ،فأتاهاَلي َ

عب الع ي َبن َصهيبَ ،عن َأنسَ :أنَ

2661

إذا َجاء َقوما َبليل َلم َيغر َعليهم َحت َ

3211

رسول َاهلل َ(َ )غ ا َخيبرَ ،فصليناَ

يصبح َلما َف َذلك َمن َالتبيين َوالنجاحَ،

عن ها َصلة َالغ اة َبغلسَ ،فركب َنب َ

ولئل َيصاب َطفل َول َامرأة َول َذريةَ،

اهللَ(َ،)وركبََأبوَطلحةَ،وأناَر يفَ

َأن َالرسول َبينهمَ،
فأصبح َاليهو َ ،وتفاجؤوا َّ

أب َطلحةَ ،فأجرى َنب َاهلل َ(َ )ف َ

َمنَأن َاهللَتعال َقَّرَ
َّ
فقالَالرسولَمتعجب ا

قاقَخيبرَ،وانَركبت َلتمسَفخذَنب َ

ن ول َجيش َالمسلمين َبساحة َخيبر َ ونَ

اهلل َ(َ ،)ثم َحسر َاإل ار َعن َفخذهَ،

قص َالمسلمينَإل َذلكَ(اهللََأكبر)َ.

حت َإن َأنظرَإل َبياضَفخذَنب َاهللَ

َتكبير َاهلل َعن َالتعجب َمعناه َتعظيم َاهللَ

(َ،)فلماَ خلََالقريةَقال"َ:الل أكبر،

وتن يههَعنَالسوءَبع َانفعالَعرضَللنفسَ

خربت خيبرَ ،إنا َإذا َن لنا َبساحة َقومَ،

من َتعجبها َلتق ير َاهلل َالخير َلهاَ ،صارَ

فساء َصباح َالمنذرين"َ .قالها َثلثاَ،

التركيب َ(اهلل َأكبر) َكالكلم َالجاري َمجرىَ

قالَ:وخرجَالقومَغل َأعمالهمَ،فقالواَ:

المثلَ ،حيث َحَ َولَ َالتركيب َلغرضَ

محم َ– َقال َعب الع ي َ :وقال َبعضَ

إفصاح ََّ ،يَعَبَر َعن َمشاعر َاإلعجابَ

أصحابناَ :والخميس َ– َيعن َالجيشَ-

وال هشة َوالستغرابَ ،فكان َاستخ ام َخالفةَ

قالَ :فأصبناها َعنوةَ ،فجمع َالسب َ،

التعجب َالسماع َتعبي ار َأص ق َعن َحقيقةَ

فجاءَ حيةَ،فقالَ:ياَنب َاهللَ،أعطن َ

الموقف َلغويَا َوح ثي ا َونفسي اَ ،مَمَا َأضافَ

جارية َمن َالسب َ ،قال"َ :اذهب َفخذَ

حسي َةا َوج اني َةا َت فعَ
َاللغة َ للتَ َ ّ

إل
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جارية"َ .فأخذ َصفية َبنت َحي َ ،فجاءَ

القارئ َأو َالسامع َإل َرؤية َ َالح ث َماثلاَ

رجل َإل َالنب (َ )فقالَ :يا َنب َاهللَ،

أمامَهََبكلَماَفيهَ.

أعطيت َ حية َصفية َبنت َحي َ ،سي ةَ
فريظة َوالنضير؟ َل َتصلح َإل َلكَ،
قال"َ:ا عوهَبها"َ.فجاءَبهاَ،فلماَنظرَ
إليها َالنب َ(َ )قال"َ :خذ َجارية َمنَ
السب َغيرها"َ.قالَ:فاعتقهاَالنب َ(َ)
وت وجهاَ .فقال َله َثابتَ :يا َأبا َحم ةَ،
ما َأص قها؟ َقالَ :نفسهاَ ،اعتقهاَ
وت وجهاَ ،حت

َإذا َكان َبالطريقَ،

جه تها َله َأم َسليمَ ،فأه تها َله َمنَ
الليلَ ،فأصبح َالنب

َ(َ )عروساَ،

فقال"َ :من َكان َعن ه َش ء َفليج ءَ
به"َ .وبسط َنطعَاَ ،فجعل َالرجل َيج ءَ
بالتمرَ ،وجعل َالرجل َيج ء َبالسمنَ،
قالَ :وأحسبه َق َذكر َالسويقَ ،قالَ:
فحاسوا َحيس اَ ،فكانت َوليمة َرسول َاهللَ
(َ.)
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6

حدثنا ابن َأب َمريم َقالَ :أخبرنا َنافعَ

قال متعجبا مناديا

732

بن َعمر َقالَ :ح ثن َابن َأب َمليكةَ،

فَرغَ َالرسول ََ من َصلتهَ ،فقال َمح ثاَ

عن َأسماء َبنت َأب َبكرَ :أن َالنب َ

َرب َوأناَ
َمنَ َالنار َحت َقلت َأي َّ
قربت ّ

(َ)صل َصلةَالكسوفَ،فقامَفأطالَ

معهم)َبحذفَهم ةَالستفهامَتق يرهَ(أوَأناَ

القيامَ ،ثم َركع َفأطال َالركوعَ ،ثم َقامَ

معهم) َوفيه َتعجب َوتعجيب َواستبعا َمنَ

فأطالَالقيامَ،ثمَركعَفأطالَالركوعَ،ثمَ

َكأن َالرسول َاستبع َ
قربه َمن َأهل َالنارَّ ،

رفعَ ،ثمَسج َفأطال َالسجو َ ،ثمَرفعَ،

قربهمَمنهَ.

ثم َسج َفأطال َالسجو َ ،ثم َقام َفأطالَ

َأفصحَ َالتعجبَ َالسماع َ َعن َمشاعرَ

القيامَ ،ثم َركع َفأطال َالركوعَ ،ثم َرفعَ

الرسول َالكريم ََ ف َذاك َالموقف َمَبَلَغاَ

فأطالَالقيامَ،ثمَركعَفأطالَالركوعَ،ثمَ

عن َقصَ َعَمََ َإليهَ َالرسول َف َمقام َتهت ََ

رفعَ،فسج َفأطالَالسجو َ،ثمَرفعَ ،ثمَ

لهَالجوارحَ،فلَتنفعَأقاييسَاللغةَالمنطقيةَ

سج َفأطال َالسجو َ ،ثم َانصرفَ،

ف َالقيام َبلملمة َكَلَ َج ئيات َالح ث َما ةَ

فقال"َ :ق َ نت َمن َالجنةَ ،حت َلوَ

وروحَاَ.

اجترأت َعليهاَ ،لجئتكم َبقطاف َمنَ

َأخذت َاللغة َالنفعالية َبوساطة َخالفةَ

قطافهاَ ،و نت َمن َالنار َحت َقلتَ:

التعجب َالسماع َتوح َبمرئيات َوج انيةَ

أي رب ،وأنا معهم؟ َفإذاَامرأةَ–حسبتَ

ووقائع َحََثَيَة َتسمح َللسامع َأو َالقارئَ

أنهَقالَ– َتخ شهاَهرةَ،قلتَ:ماَشأنَ

باستحضار َعناصر َالموقف َكافةَ ،فن ركَ

هذه؟ َقالواَ :حبستها َحت َماتت َجوعاَ،

إ راكا َتصوريا َأوَصوريا َالموقفََ،هناَنع َ
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لَأطعمتهاَ،ولََأرسلتهاَتأكل"َ– َقالَ

عمق َقص ية َتوظيف َاألسلوب َاإلفصاح َ

نافعَ :حسبت َأنه َقالَ -"َ :من َخشيشَ

ف َالخطاب َلما َيقوم َبه َمن َفتح َللح و َ

أوَخشاشَاألرض)َ.

القياسيةَ،ولماَلهَمنَق رةَعل َ
الضيقةَللغةَ
ّ
تمثيلَالح ثَف َوجو هَالعيان َوالوج ان َ.

11

حدثنا حفص َبن َعمر َقالَ :ح ثناَ

763

قال متعجبا معظما

شعبةَ،عنَمنصورَ،عنَأب َالضح َ،

817

جعلَالنب ََيعظدمََالدربََفد َالركدوعَوالسدجو َ

عن َمسروقَ ،عن َعائشة َ(رض َاهللَ

بقولدده(َ:سددبحانكَاللهددمَربنددا)َين د هَاهللَتعددال َ

عنها)َقالتَ:كانَالنب َ(َ)يقولَف َ

ويَبََرئد د دهََم د ددنَالس د ددوءَ،وه د ددوَتركي د ددبَتعج د ددبَ

ركوعه َوسجو ه"َ :سبحانك اللهم ربنا

سماع َأصلهَفد َاللغدةَالتبعيد َ،مدنَالقدولَ:

وبحمد ،:اللهم اغفر لي"َ.

(س ددبحتَفد د َاألرض)َإذاَضد دربتَفيه دداَ،ث ددمَ
تحولََالتركيبََإل َتعبيرََمسكوكََجارََعل َ
َ
األلسنةَالمفصحةَعدنَانفعدالَعدرضَالدنفسَ
بع ماَوقعتََعلد َمداَأثدارََمشداعرهاَ،وح ّدركَ
اسد د د د ددتغرابهاَو هشد د د د ددتهاَ،بد د د د ددذكرَاهللَتعد د د د ددال َ
المَصد ّدرفَالمد ّبرَلَكدلََصددغيرةَوكبيدرةَ،وكددأنََ
النفسََتَقَرََعن َبوحهاَبتركيبَ(سبحانَاهللَ)َ
بوح انيددةَاهللَورب َوبيتددهَ،أيََب دراءةَاهللَوتن يددهَ
لهَمنَكلَنقصََ،والعتدرافَلدهَبفضدلهَ،ولَ

120

يخف َكَمََالمشاعرَالمصاحبةَلهذاَالتركيدبَ،
المفصدحةَعدنَطاقدةَلغددةَانفعاليدةَترمد َإلد َ
جمد ددعَالوج د د انَمد ددعَالحد ددرفَلتَخ د دَرجََأسد ددلوب اَ
إفصاحي اَيستحضدرَصدورةََالحد ثَعياند اَفد َ
الذهنَ.
11

حييدثنا أبددوَاليمددانَقددالَ:أخبرندداَشددعيبَ،

815

قال متعجبا

عد ددنَالَهد ددريَقد ددالَ:أخبرن د د َسد ددعي َبد ددنَ

5273

يطلبَالعبََمنَربَهََمَتَ َوقَعَ اَإجابدةََاهللََالكدريمَ

7337

المسيبَ،وعطاءَبنَي ي َالليثد َ:أنَأبداَ

لهَ،فيطمَعََابنََآ مَبكرمَوعطاءَرَّبهَ،فيسدألَ

هري د د درةَأخبرهمدد دداَ:أنَالندد دداسَقدد ددالواَ:يد د دداَ

َويسددألَ َويَل دحََويَكَث درََ،يأخددذَابددنَآ مَوي دَعَ ََ

رسددولَاهللَ،هددلَنددرىَربندداَيددومَالقيامددة؟َ

َّأنهَآخرَماَيطلبَ،فيعوََويسدألََاهللَأخدرىَ،

قال"َ:هلَتمارونَف َالقمدرَليلدةَالبد رَ،

فيقولَاهللَله(َ:ويحكَياَابنَآ مَمداَأغد رك)َ

لدديسَ ونددهَسددحاب؟"َقددالواَ:لَيدداَرسددولَ

ص دديغةَ(م دداَأغد د رك)َعلد د َ ن ددةَ(م دداَأفعل دده)َ

اهللَ،قد ددال"َ:فهد ددلَتمد ددارونَف د د َالشد ددمسَ

تعج دبَقياس د ََّمددنَالغ د رَوهددوَتددركَالوفدداءَ،
ّ

لد دديسَ ونهد دداَسد ددحاب؟"َقد ددالواَ:لَ،قد ددالَ:

أيََمدداَأكثددرَتركددكَللوفدداءَبالعه د َوالميثدداقَ.

"فددإنكمَترونددهَكددذلكَ،يحشددرَالندداسَيددومَ

تركيددبَ(مدداَأغ د رك)َإنشدداءَللتعجددبَوتعبيددرَ

القيامد ددةَ،فيقد ددولَ:مد ددنَكد ددانَيعب د د َشد دديئاَ

عددنَمشدداعرَاإلعجددابَوال هشددةَوالسددتغرابَ

فليتبددعَ،فمددنهمَمددنَيتبددعَالشددمسَ،ومددنهمَ

مددنَغ د رَابددنَآ مَ،يخددرجَبع د َانفعددالَوتددأثرَ

مد د ددنَيتبد د ددعَالقمد د ددرَ،ومد د ددنهمَمد د ددنَيتب د د ددعَ

نفس َ.
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الطواغيد د ددتَ،وتبق د د د َهد د ددذهَالمد د ددةَفيهد د دداَ

َيدرتبطَالتركيددبَ(مدداَأغد رك)َبنغمدةَصددوتيةَ

منافقوهدداَ،فيددأتيهمَاهللَفيقددولَ:أندداَربكددمَ،

ت ي ََال للةََعل َالنفعالَالشعوريَالبا يَ

فيقولددونَ:ه ددذاَمكانندداَحتد د َيأتيندداَربن دداَ،

ف د د َاللغد ددةَمَ ّم د داَيفص ددحَعد ددنَالح د د ثَبرؤيد ددةَ

فإذاَجاءَربناَعرفناهَ،فيأتيهمَاهللَفيقولَ:

بصدريةَوبصدديرةَنفسدديةَيعينددانَعلد َاسددتكناهَ

أندداَربكددمَ،فيقولددونَ:أنددتَربندداَ،في د عوهمَ

لاَبك د د د ددلَمكونات د د د ددهَالما ي د د د ددةَ
الموق د د د ددفَك د د د ددام َ

فيض ددربَالصد دراطَب ددينَظه ارند د َجه ددنمَ،

والنفسدديةَ،بالخالف دةَاإلفصدداحيةَتحصددلَهددذهَ

فأكونَأولَمنَيجو َمدنَالرسدلَبأمتدهَ،

الد د للتَفد د َالمتلقد د َ فع ددةَواحد د ةَبطريق ددةَ

ولَيددتكلمَيومئددذَأح د َإلَالرسددلَ،وكددلمَ

خاطفةَ.

الرسد ددلَيومئد ددذَ:اللهد ددمَسد ددلمَسد ددلمَ،وف د د َ
جهنمَكلليبَ،مثلَشوكَالسدع انَ،هدلَ
أريددتمَشددوكَالسددع ان؟"َقددالواَ:نعددمَ:قددالَ:
"فإنهدداَمثددلَشددوكَالسددع انَ،غيددرَأنددهَلَ
يعلمَق رَعظمهاَإلَاهللَ،تخطفَالناسَ
بأعمد د ددالهمَ،فمد د ددنهمَمد د ددنَيوبد د ددقَبعملد د ددهَ،
وم ددنهمَم ددنَيخ ددر لَث ددمَينح ددوَ،حتد د َإذاَ
أ ار َاهللَرحمددةَمددنَأ ار َمددنَأهددلَالنددارَ،
أمددرَاهللَالملئكددةَ:أنَيخرج دواَمددنَكددانَ
يعبد د َاهللَ،فيخرج ددونهمَويعرف ددونهمَبآث ددارََ
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السددجو َ،وحددرمَاهللَعل د َالنددارَأنَتأكددلَ
أثرَالسجو َ،فيخرجونَمنَالنداسَ،فكدلَ
ابد ددنَآ مَتأكلد ددهَالن د دارَإلَأثد ددرَالسد ددجو َ،
فيخرجونَمنَالنارَق َامتحشواَ،فيصبَ
عل دديهمَم دداءَالحي دداةَ،فينبت ددونَكم دداَتنب ددتَ
الحبةَف َحميلَالسيلَ،ثمَيفدرغَاهللَمدنَ
القض دداءَب ددينَالعب ددا َ،ويبقد د َرج ددلَب ددينَ
الجندددةَوالند ددارَ–َوهدددوَآخدددرَأهد ددلَالند ددارَ
خددولاَالجنددةَ–َمقبددلَبوجهددهَقبددلَالنددارَ،
فيقد د ددولَ:يد د دداَربَاصد د ددرفَوجه د د د َعد د ددنَ
الند د ددارَ،ق د د د َقشد د ددبن َريحهد د دداَ،وأحرقن د د د َ
ذكاؤهد دداَ،فيقد ددولَ:هد ددلَعسد دديتَإنَفعد ددلَ
ذلكَبكَأنَتسدألَغيدرَذلدك؟َفيقدولَ:لَ
وع تددكَ،فيعط د َاهللَمدداَيشدداءَمددنَعه د َ
وميثدداقَ،فيصددرفَاهللَوجهددهَعددنَالنددارَ،
ف ددإذاَأق ددلَب ددهَعلد د َالجن ددةَ،رأىَبهجته دداَ
سددكتَمدداَشدداءَاهللَأنَيسددكتَ،ثددمَقددالَ:
يدداَربَقد د من َعن د َب ددابَالجنددةَ،فيق ددولَ

123

اهللَل د د ددهَ:أل د د دديسَقد د د د َأعطي د د ددتَالعه د د ددو َ
والميثدداقَ،أنَلَتسددألَغيددرَالددذيَكنددتَ
س ددألت؟َفيق ددولَ:ي دداَربَلَأك ددونَأش ددق َ
خلقددكَ،فيقددولَ:فمدداَعسدديتَإنَأعطيددتَ
ذلدد د ددكَأنَلَتسد د د ددألَغي د د د دره؟َفيقد د د ددولَ:لَ
وع تكَ،لَأسألَغيرَذلكَ،فيعط َربدهَ
مدداَشدداءَمددنَعه د َوميثدداقَ،فيق مددهَإل د َ
بد د ددابَالجند د ددةَ،فد د ددإذاَبلد د ددغَبابهد د دداَ،ف د د درأىَ
هرتهداَ،ومدداَفيهداَمددنَالنضدرةَوالسددرورَ،
فيسكتَماَشاءَاهللَأنَيسدكتََ،فيقدولَ:
ياَربَأ خلن َالجنةَ،فيقولَاهللَ:ويحدكَ
ياَابنَآ مَ،ما أغدرك؟..إلخَ.
12

حدثنا َقتيبةَ:ح ثناَعب الع ي َ،عنَأب َ

1218

قال متعجبا

حا مَ ،عن َسهل َبن َسع َ(رض َاهللَ

1233

أخذ َالمصلون َيصفقون َمشيرين َألب َبكرَ

2561

عنه)َقالَ:بلغَرسولَاهللَ(َ)أنَبن َ

َفلماَ
المؤم َلهم َبق وم َالرسول َالكريم ََّ ،َ 
َّ

عمروَبنَعوفَبقباءَكانَبينهمَش ءَ،

فرغَ َالرسولَمنَصلتهَاستفهمَمنَكَ ارَفَعَلَهمَ

فخرج َيصلح َبينهم َف َ َأناس َمنََ

مَتَعَجَبَ ا َمنه َبسؤاله(َ :ما َلكم َحين َنابكمَ

أصحابهَ ،فحبس َرسول َاهلل َ(َ)

ش ء َف َالصلة َأخذتم َبالتصفيق؟) َوَ
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وحانت َالصلةَ ،فجاء َبلل َإل َأب َ

أنَ َالتصفيقَ َللنساءَ ،وعل َ
أَ َوضَحَ َلَهَمَ َ ّ

بكر َ(َ )فقالَ :يا َأبا َبكرَ ،إن َرسولَ

الرجال َأن َيقولوا َحين َينوبهم َش ء َف َ

اهللَ(َ)ق َحبسَ ،وق َحانتَالصلةَ،

مسبحينَمن هينَاهللَ
صلتهمَ(سبحاأ الل)َ ّ

فهل َلك َأن َتؤم َالناس؟ َقالَ :نعمَ ،إنَ

نَأيَسََوءََبَتََركَيَبََإَفَصَاحَ ََتعجب َ
تعال َم َّ

شئتَ .فأقام َبلل َالصلةَ ،وتق م َأبوَ

جارَ َمجرى َالتعبير َالثابت َعن َمشاعرَ

َفكبر َللناسَ،
بكر َ(رض َاهلل َعنه)ّ ،

خاصةَينقلهاَإل َالمتلق َوفقََالسياقَ،مَمَاَ

َف َ

يساع َعل َإنشاء َإثارات َمتنوعة َف َذهنَ

َقام َف َ

المتلق َنابعة َمن َحيوية َاللغة َالنفعاليةَ

وجاء َرسول َاهلل َ(َ )يمش
الصفوف َيشقها َشقا َحت

الصفَ ،فأخذ َالناس َف َالتصفيح َ–َ

فَتَتَمََالستجابةََالمطلوبةَ.

قال َسهلَ :التصفيح َهو َالتصفيق َ–َ

مددنَذلددكَنعد َالفددرقََالجددوهريََبددينَاسددتخ امَ

قالَ:وكانَأبوَبكرَ(رض َاهللَعنه)َلَ

األس د د ددلوبَاإلفص د د دداح َالمَمَتَل د د ددئَبالنفع د د ددالَ

يلتفت َف َصلتهَ ،فلما َأكثر َالناسَ

الشعوريَوأسلوبَاللغةَالمنطقيةَالعاج َفد َ

التفتَ،فإذاَرسولَاهللَ(َ،)فأشارَإليهَ

بعددضَالسددياقاتَعددنَحمددلَمشدداعرَخاصددةَ

يأمره َأن َيصل َ ،فرفع َأبو َبكر(رض َ

اصَ.
لصيقةَبموقفَخ َّ

اهلل َعنه) َي هَ ،فحم َاهللَ ،ثم َرجعَ
القهقري َوراءهَ ،حت َقام َف َالصفَ.
وتق م َرسول َاهلل َ(َ )فصل َللناسَ،
فلما َفرغ َأقبل َعل َالناسَ ،فقال"َ :ياَ
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أيها َالناس ،ما لكم حيأ نابكم شيءَ
ف

َالصلة َأخذتم َالتصفيح؟ َإنماَ

التصفيح َللنساءَ ،من َنابه َش ء َف َ
صلته َفليقلَ :سبحاأ الل"َ .ثم َالتفتَ
غل َأب َبكر َ(رض َاهلل َعنه) َفقالَ:
"ياَأباَبكرَ،ماَمنعكَأنَتصل َللناسَ
حين َأشرت َإليك؟" َقال َأبو َبكرَ :ماَ
كان َينبغ َلبن َأب َقحافة َأن َيصل َ
بينَي يَرسولَاهللَ(َ.)
13

حدثنا آ مَ :ح ثنا َشعبةَ :ح ثنا َعمروَ

1312

قال مستفهما متعجبا

بنَمرةَقالَ:سمعتَعب الرحمنَبنَأب َ

رس د د ددولََاإلنس د د ددانيةََمَعَلد د د دمََاألخ د د ددلقَيَجَيد د د دبََ

ليل َقالَ:كانَسهلَبنَحنيفَ،وقيسَ

مَتَعَجَبد د داَمنَكد د د ارَعلد د د َم د ددنَاس د ددتغربواَوقوف د ددهَ

بن َسع َ ،قاع ين َبالقا سيةَ ،فمرواَ

لجنا ةَيهو ي"َ:أليستَنفسَا"َ.

عليهما َبجنا ة َفقاماَ ،فقيل َلهماَ :إنهاَ

َيتعجَبََالرسولََمَمَنَاستغربَوقوفدهَلجندا ةَ

من َأهل َاألرضَ ،أي َمن َأهل َالذمةَ،

َإيد د د د داهَمنكد د د د د ارَاس د د د ددتغرابَهَ
اليه د د د ددو يَموبخد د د د د ا ّ

فقالَ :إن َالنب َ(َ )مرت َبه َجنا ةَ

بالستفهامَ،معَقص َالتذكيرَبحقيقةَإنسانيةَ

فقامَ،فقيلَلهَ:إنهاَجنا ةَيهو يَ،فقالَ:

اإلنسانَوضرورةَاحترامَالدنفسَالبشدريةَبلغدةَ

"أليست نفسا؟"َ.

انفعاليددةَقاصد ةََال للددةَعلد َمشدداعرَيجددبَ
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داصَ
أنَتتص د رَالمشدده َاللغددويَف د َمقددامَخد َّ
كهذاَ.
أفص ددحَالتركي ددبَ(أليس ددتَنفسد دَا)َع ددنَطاق ددةَ
جمعيد ددةَللغد ددةَانفعاليد ددةَتجمد ددعَتوقعّيد ددةَكبي د درةَ
لوقعهاَف َذهنَالمتلق َوقلبهَمعَاَ.
13

حدثنا َحفص َبن َعمرَ :ح ثنا َشعبةَ،

1365

قال متعجبا

عن َابنَعثمان َبن َعب اهللَبن َموهبَ،

2683

سألَحاذقَ َالنب َ ََ عنَعملَ َيََخَلَهَ َالجنةََ

عن َموس َبن َطلحةَ ،عن َأب َأيوبَ

فَتَعَجَبَ َالرسولَ َمَكَبََارَالسؤالَ َوالسائلَ َبقولهَ:

(رض َاهلل َعنه)َ :أن َرجلا َقال َللنب َ

الراءَ ،أي َ(لهَ
(أََرب َما َله؟) َبفتح َالهم ة َو ّ

(صل َاهلل َعليه َوسلم)َ :أخبرن َبعملَ

إن َللرجل َحاجةَ
حاجة َما؟)َ ،قال َالرسولَّ َ :

ي خلن َالجنةَ.قالَ:ماَلهَماَله؟َوقالَ

مهمةَمفي ةَجاءتَبه؛َألنهَق َعلمَبالسؤالَ
ّ

النب َ("َ :)أرب ما له؟ َتعب َاهلل َولَ

َ،وكأنهَتعجَبََمنَحَسَنَ َفَطَنَتَهََ
َّ
أنَلهَحاجة

تشرك َبه َشيئ اَ ،وتقيم َالصلةَ ،وتؤت َ

والته يَإل َسؤالهَ،وهذاَالتركيبَاستعملتهَ

ال كاةَ،وتصلَالرحم"َ.وقالَبه َ:ح ثناَ

العربَ َللتعجب َحت َ ار َعل َاأللسنةَ

شعبةَ :ح ثنا َمحم َبن َعثمانَ ،وأبوهَ

وفشاَ ،وفيه َروايات َثلثَ َ(أََربَ) َبو نَ

عثمان َبن َعب اهللَ :أنهما َسمعا َموس َ

(عَلَمَ)َ ،بمعن َال عاء َعليهَ ،أي َأَصَيَبَتََ

بنَطلحةَ،عنَأب َأيوبَبهذاَ.قالَأبوَ

آرابه َ– َأعضاؤه َ– َوتساقطتَ ،والثانيةَ

عب اهللَ :أخش َأن َيكون َمحم َغيرَ

(أََربَ) َبو ن َ(جَمَلَ) َأي َحاجة َماَ ،و(ما)َ
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ائ ة َللتقليلَ ،أي َله َحاجة َيسيرةَ ،والثالثةَ

محفوظَ،إنماَهوَعمروَ.

(أََربَ) َبو ن َ(كَتَفَ)َ ،واألََربَ َهو َالحاذقَ
الكاملَ.
جددرىَهددذاَالتركيددبَمجددرىَاألمثددالَوالتعددابيرَ
المس د ددكوكةَالتد د د َلَتحم د ددلَاللغ د ددةََالمنطقي د ددةَ
كامددلََ للتهدداَالنفعاليددةَورصددي هاَالشددعوريَ
المستقرَف َالوع َاللغدويَللمدتكلمَوالمتلقد َ،
فهد د د َمَ ّمد د داَتحس د ددنَ ارس د ددتهَوتبويب د ددهَض د ددمنَ
أس دداليبَالجمل ددةَاإلفص دداحيةَالململم ددةَلكاف ددةَ
جوانبََالحََثََاللغويَمنَقصََ افعََلللقداءَ
إلد َعاطفدةََتََكَيدهَ للد َةاَمدعَتوقدعَلوقدعَذلددكَ
فد َروعَالمتلقد َطمعداَباسددتجابةََتبلددغَحدَهاَ
األعظم َ.
12

حدثنا عثمانَ :ح ثنا َجريرَ ،عنَ

1251

قال متعجبا

منصورَ،عنَإبراهيمَ،عنَاألسو َ،عنَ

حاضتَ َصفية َ وج َالنب ََ ليلة َالنَفَرََ

عائشة َ–َرض َاهلل َعنهاَ :-خرجنا َمعَ

فقالت(َ :ما َأران َإل َحابستكم)َ ،قالَ َالنب ََ

النب َ(َ)ولَنرىَإلَأنهَالحجَ،فلماَ

لا(َ :عقرى َحلق َأطافت َيومَ
مَتَعَجَبَ ا َسائ َ

ق منا َتطوفنا َبالبيتَ ،فأمر َالنب َ(َ)

عبرَالعربَ َعنَالتعجَبَ َبوساطةَ
النحر؟)َّ َ .
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منَلمَيكنَساقَاله يَأنَيحلَ،فحلَ

أساليب َشتَّ َشاعَتَ َبَيَنَهَمَ ،واكتست َ للةَ

من َلم َيكن َساق َاله يَ ،ونساؤه َلمَ

ف

َالجمع َ،

يسقنَفأحللنَ،قالتَعائشةَ–رض َاهللَ

فاستعملتَال عاءََبغرضَالتعجبَلَبغرضَ

عنهاَ :-فحضتَ ،فلم َأطف َبالبيتَ،

وقوعَال عاءَعل َالم عوَعليهَ.

فلما َكانت َليلة َالحصبةَ ،قالتَ :ياَ

عبددرَالرسددولَالك دريمَعددنَتعجبددهَمددنَ وجددهَ
َ ّ

َرسول َاهللَ ،يرجع َالناس َبعمرة َوحجةَ،

بكلمت د د د َ(عَق د د دَرى)َ(حَلَق د د د )َ،أيََعقرهدد دداَاهللَ

وأرجعَأناَبحجة؟َقال"َ:وماَطفتَليال َ

تع د ددال َ،وحلقه د دداَاهللَ،بمعند د د َعَقد د درََجَسد د دَهَاَ

ق مناَمكة؟"َقلتَ:لَ،قال"َ:فاذهب َمعَ

دعرهاَ،
وأص ددابهاَبوج ددعَفد د َحَلَقَهد داَ،أوحل ددقَش د َ

أخيك َإل َالتنعيمَ ،فأهل َبعمرةَ ،ثمَ

فعقرىَمص رَك عوىَ.

موع ك َكذا َوكذا"َ .قالت َصفيةَ :ماَ

َقيدلَ:معنداهَجعلهداَاهللَعداق ارَلَتلد )َوحلقد َ

أران َإلَحابستهمَ،قال"َ:مقرى حلقىَ،

مشد ددؤومةَعل د د َأهلهد دداَ،وهد ددذاََعل د د َمد ددذهبَ

أو َما َطفت َيوم َالنحر؟" َقالتَ :قلتَ:

العربَف َال عاءَعلد َشد ءَمدنَغيدرَإ ار ةَ

بل َ ،قالَ "َ :ل َبأس َانفري"َ .قالتَ

وقوع د ددهَ،وه د ددذاَك د ددذلكَم د ددنَص د دديغَالتعج د ددبَ

عائشة َ– َرض َاهلل َعنهاَ :-فلقين َ

الس ددماع َالمبني ددةَعلد د َألف دداظَمس ددتعملةَفد د َ

النب َ(َ ،)وهو َمصع َمن َمكة َوأناَ

اللغ د ددةَلغيد د ددرَالتعج د ددبَ،ولكنهد د دداَتد د د لَعلي د ددهَ

منهبطةَعليهاَ،أوَأناَمصع ةَوهوَمنَ

بالس ددتعمالَ،المج ددا يَ،ويَفه ددمَالتعجد دبَم ددنَ

هبطَمنهاَ.

خللهد دداَبالقريند ددةَوظد ددروفَالنطد ددقَوالسد ددياقَ

ورد الحييييييديث بروايييييييات مييييييدة هييييييي:

والموقفَالعامَ،تحملَ للةََانفعاليةَملتبسةَ
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َالرصي َالذهن

َوالوع

(-1772-1771- 5127-1752

بالشعورَالمظهرَنفسيةَقائلهاَمَمَاَيَسدهَمََفد َ

)2326

توض دديحَمش دداعرهَنح ددوَالموض ددوعَالمتعج ددبَ
منددهَومددنَث دمََإبددلغَالقص د َمددنَاإللقدداءَإل د َ
المتلق َ.

15

حدثنا أبو َمعمرَ :ح ثنا َعب الوارثَ:

1511

قال متعجبا في الدماء

ح ثنا َأيوبَ :ح ثنا َعكرمةَ ،عن َأب َ

3322

ب َالرسولَ َالكريمَ ََ من َصنيعَ
تعج َ
َّ

عباسَ(رض َاهللَعنه)َقالَ:إنَرسولَ

المشركينَف عاَعليهمَ(قاتلهمَاهلل)َأيََلعنهمَ

اهللَ(َ)لماَق مَ،أب َأنَي خلَالبيتَ

اهللَ ،وقيل َعا اهم َأو َقتلهمَ ،و(قاتلهم َاهلل)َ

وفيه َاآللهةَ ،فأمر َبها َفأخرجتَ،

عاء َق َي ار َبه َوقوع َاألمر َ(المعن َ

فأخرجوا َصورة َإبراهيم َواسماعيل َف َ

الظاهر)َوهوَاللعنَ،أوَالع اءَ،أوَالقتلَف َ

أي يهما َاأل لمَ ،فقال َرسول َاهلل َ(َ:)

الغالبَ ،وق َير َول َيََار َبه َوقوع َاألمرَ

"قاتلهم اللَ ،أماَواهللَق َعلمواَأنهماَلمَ

الظاهر َفيخرج َإل َمعن َمجا ي َآخرَ

َفكبرَ
يستقسما َبها َقط"! َف خل َالبيتّ ،

كالمتعجب َمن َالش ءَ ،فمعن َ(قاتلهم َاهلل)َ

ف َنواحيهَ،ولمَيصلَفيهَ.

ف َالسياق َالنبوي(َ :ما َأعجب َفعلهم)َ،
فالمشركونَأحَقّاءَبأنَيقالَلهمَهذا؛َتعجباَ
منَشناعةَفَعَلهمَ،وهوَمنَتراكيبَالتعجبَ
السماع َالت َجرتَ َكاألمثال َالمسكوكةَ
المَحمَلة َبمشاعر َخاصة َتَبَلَغَ َعن َانفعالَ
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ماَ.
17

حدثنا الحمي يَ :ح ثنا َسفيانَ :ح ثناَ

2223

قال متعجبا في الدماء

عمرو َبن َ ينار َقالَ :أخبرن َطاوسَ:

2223

حد د ّدرمَاهللَتعد ددال َعل د د َاليهد ددو َأكد ددلََالشد ددحومَ

2235

أنهَسمعَابنَعباسَ–رض َاهللَعنهَ-

فعم د د واَإل د د َالحيد ددلَ،أذاب د دواَالشد ددحمَوبد دداعوهَ

يقولَ :بلغ َعمر َأن َفلنا َباع َخم ارَ،

واسددتعملواَثمنددهَ،ف د عاَالرسددولَالكدريمَعلدديهمَ

فقالَ:قاتلَاهللَفلناَ،ألمَيعلمَأنَرسولَ

لا(َ:قاتددلَاهللَاليهددو )َ
مَتَعَجَب داَمددنَفَعَلَه دمَقددائ َ

اهللَ(َ)قال"َ:قاتل الل اليهود َحرمتَ

قات ددلَعلد د ََن ددةَفاع ددلَ،وأص ددلهَأنََيَقد دعََب ددينَ

عليهمَالشحومَ،فجملوهاَفباعوها"َ.

اثن ددينَ،ولك ددنَرَّبم دداَج دداءَم ددنَواحد د َكس ددافرَ،
ف د د ددالمعن (َ:قت د د ددلَاهللََاليه د د ددوَ)َأوَلع د د ددنهمَأوَ
ع د داَاهمَ،فد ددالم ار َم د ددنَالقتد ددلَاللعد ددنَبجد د دامعَ
الطد ددر َف د د َك د دلَََ،القتد ددلَطد ددر َمد ددنَالحيد دداةَ،
واللعددنَط ددر َمددنَرحم ددةَاهللَ،يقددولَالميد د ان َ
ف د َمعن د َ(قاتلددهَاهلل)َ:لَكددانَلددهَغيددرَاهللَ
قدداتلاَ،فددلَيقتلددهَغيددرَاهلل)(َ)1وهددذاَالتركيددبَ
شدداعَف د َلغددةَالعددربَعن د َتعجددبهمَمددنَأمددرَ
مد د دداَ،ثد د ددمَجد د ددرىَمجد د ددرىَالتعبي د د دراتَالرم يد د ددةَ
المتجاوبدةَمددعَانفعدالَشددعوريَيسدت عيهاَبعد َ

( َ)1المي ان  ،مجمع المثالَ.328/2َ،
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ضددرورةَعرض دتََ،فيحمددلَالتركيددبََك دلََذلددكَ
َوقدعََالمَتلقد َ
طامحداَإحد اثَاألثددرَنفسدهََفد َ
دةَخاصد دةَ
لم دداَيب ددوحَب ددهَم ددنَمش دداعرَوج اني د
ّ
تَفَصَحََعنَتَ َوقَعَيَةََخصبةَ.
يخ ددرجََالتركي ددبََ(ق دداتلهمَاهلل)َم ددنَنَيد درَاللغ ددةَ
يَالوجد ان َ
المنطقيةَالمغفلةَلرصي هَالشدعور َّ
َرحَبََاللغةَالنفعاليةَالجامعةَبينَجَسدََ
إل َ
اللغد ددةَوروحََالم د دتكلمَونفسد دديَتَهََ،مَم د داَيجعلند دداَ
ن دََركََفائ د ةََ َارسددةَهددذهَالتراكيددبَوالتعبي دراتَ
ضمنَأساليبَالجملةَاإلفصاحيةَ.
18

...رجع النبي (َ )إل َالم ينة َفجاءهَ

2732

قال متعجبا

أبوَبصيرَ،رجلَمنَقريشَوهوَمسلمَ،

تعجَبَالرسولََمدنَإقد امَالرجدلَفد َالحدربَ،

فأرسلوا َف َطلبه َرجلينَ ،فقالواَ :العه َ

واإليقد ددا َلنارهد دداَ،وسد ددرعةَالنهد ددوضَلهد دداَف د د َ

الذي َجعلت َلناَ ،ف فعه َإل َالرجلينَ،

صد دديغةَ عائيد ددةَ(ويد ددلَأمد ددة)َاسد ددتَعَمَلَتََهند دداَ

فخرجا َبه َحت َبلغا َذا َالحليفةَ ،فن لواَ

للتعجد ددبَ،فقد ددولَالرسد ددولَ(ويد ددلَأمد ددةَمسد ددعرَ

يأكلون َمن َتمر َلهمَ ،فقال َأبو َبصيرَ

حددرب)َتعج دبََإذَكددانَأولََمددنَيوق د َنارهدداَ،

ألح َالرجلينَ:واهللَإن َألرىَسيفكَهذاَ

َحرهدداَ،فد َقولددكَ(سددعرتََالنددارَ)َإذاَ
ويَصدلَ ّ

يا َفلن َجي اَ ،فاستله َاآلخرَ ،فقالَ:

أوقد د تَهَاَ،ومن ددهَالس ددعيرَوه ددوَالن ددارَالموقد د ةَ.

132

أجلَ،واهللَإنهَلجي َ،لق َجربتَبهَ،ثمَ

اس ددتعملَالرس ددولَتعبي ددرَ(وي ددلَأم ددة)َمش ددبعاَ

جربتَ ،فقال َأبو َبصيرَ :أرن َأنظرَ

بكثيرَمدنَالمشداعرَالوج انيدةَالراميدةَلرميهداَ

إليهَ ،فأمكنه َمنهَ ،فضربه َحت َبر َ،

ف د َاللغددةَلتنفعددلَاألخي درةََبهدداَفتقددعَف د َروعَ

وفر َاآلخر َحت َأت َالم ينةَ ،ف خلَ

المتلق د َصددانع َةاَ َوقَع د اَابتغدداهَالمددتكلمََمشددابه اَ

المسج َيع وَ ،فقال َرسول َاهلل َ(َ)

لماَباحََبهَ.

َرآه"َ :لق َرأى َهذا َذع َار"َ .فلماَ
حين َ

َهددذهَالعمليددةَاإلفصدداحيةَالت د َتمددتَعن د ماَ

انته َإل َالنب َ(َ )قالَ :قتل َواهللَ

اس ددتخ مَالرس ددولَتعبي ددرَ(وي ددلَأم ددة)َالج دداريَ

َلمقتولَ ،فجاء َأبوَ

مجرىَاألمثالَالمسدكوكةَتَنَبدئََبمطابقدةََبدينَ

بصيرَ:فقالَ:ياَنب َاهللَ،ق َواهللَأوف َ

أركددانَالح د ثَاللغددويََالثلث دةَ(مرسددل-لغددةَ-

اهللَذمتكَ،ق َر تن َإليهمَ،ثمَأنجان َ

متلقد د د د )َ،مطابق د د ددةََأث د د ددارتََاللغ د د ددةََوجعلَتَهد د د داَ

اهلل َمنهمَ ،قال َالنب َ("َ :)ويل أمهَ،

انفعاليد دةاَمترعد دةاَبمش دداعرَبد د أتَرحلته دداَإلد د َ

مسعرَحربَ،لوَكانَلوَأح "َ.

خاص د د َةاَ،
وج د د انَالمتلق د د َمَخرج د د َةاَاسد ددتجاب َةاَ ّ

صاحب

َوان

تجعلن دداَنعد د َال لل ددةَالجمالّيد دةَم ددنَتوظي ددفَ
أسددلوبَمددنَأسدداليبَالجملددةَاإلفصدداحيةَف د َ
سد ددياقاتَتند ددأىَعد ددنَالجمد ددو َ،وتسد ددع َإل د د َ
إخصد ددابَاللغ د ددةَبق د دَرََم د ددنَالعاطفد ددةَطمعد د د اَ
بول ةَمكافئةَمنَل نَالمَتلق َ.
َ
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16

حدثنا أبو َاليمانَ :أخبرنا َشعبَ ،عنَ

قال مكب ار متعجبا

3152

ال هريَ(ح)َوح ثن َمحمو َبنَغيلنَ:

هَأنَرجلاَاجته َف َ
أبلغََالرسولَََأصحابَ َّ

ح ثنا َعب الر اقَ :أخبرنا َمعمرَ ،عنَ

لَ
القتالَ اخلَ َالنارََ،فارتابَبعضَ َحت َح َّ

ال هريَ ،عن َابن َالمسيبَ ،عن َأب َ

المساءَ َوقَتَلَ َالرجلَ َنفسَهَ َبعَ َجََراحَ َبَهَ َماَ

هريرة َ–رض َاهلل َعنهَ -قالَ :شه ناَ

طاقَهَاَ ،فقال َالرسولَ َالمَنَتَظَرَ َخب ار َيمحوَ

مع َرسول َاهلل َ(َ )فقال َلرجل َممنَ

ريبةَ َالموقف َف َنفوس َشَهَاَهَ(َ :اهلل َأكبرَ

ي ع َاإلسلم"َ :هذا َمن َأهل َالنار"َ.

أشه َأن َعب اهللَورسوله)َ.

فلما َحضر َالقتال َقاتل َالرجل َقتالاَ

كبرَالرسولَ َاهللَ َمتعجبا َمن هشا َمنَإحقاقَ
َ َّ

ش ي ا َفإصابتهَجراحةَ،فقيلَ:ياَرسولَ

اهللَلستحقاقَ َالرجلَ َالنارَ َبع ماَقَتَلَ َنفسَهََ،

اهلل ََ ،الذي َقلتَ :إنه َمن َأهل َالنارَ،

فاستعظم َالرسول َذلك َوأ ار َتنَيه َ َاهلل َمنَ

لا َش ي ا َوق َ
فإنه َق َقاتل َاليوم َقتا َ

لَح ثََوأمرََ.
السوءَكونهَالم برَلك َّ

ماتَ ،فقال َ َالنب َ("َ :)إل َالنار"َ

(اهللَأكب د ددر)َم د ددنَالتع د ددابيرَالمس د ددك َوكةَالتد د د َ

قالَ:فكا َبعضَالناسَأنَيرتابَفبينماَ

جرتَعل َاأللسنَالراغبدةَشدحنَاللغدةَبقد رَ

هم َعل َذلك َإذ َقيلَ :إنه َلم َيمتَ،

كد د د ددافََمد د د ددنَالمشد د د دداعرَالنفعاليد د د ددةَوصد د د ددولاَ

ولكن َبه َجراحا َش ي اَ ،فلما َكان َمنَ

إلفص د دداحََينشد د د هََأيََمد د دتَكَلَمََ،فالتركي د ددب(اهللَ

الليلَلمَيصبرَعل َالجراحَفقتلَنفسهَ،

أكبر)َيبتعَثََف َنفوسناَفيضد اَمدنَالد للتَ

فأخبر َالنب َ(َ )بذالك َفقال"َ :الل

والمشاعرَالت َابتغاهاَالمدتكلمَوحَمَلَهداَاللغدةََ

أكبرَ ،أشه َأن َعب اهلل َورسوله"َ .ثمَ

عن ماَلَهَجََ.
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أمرَبللا َفنا ىَبالناس"َ:إنهَلَي خلَ
الجنة َإل َنفس َمسلمةَ ،وان َاهلل َليؤي َ
هذاَال ينَبالرجلَالفاجر"َ.
21

حدثنا َعثمان َبن َأب َشيبةَ :ح ثناَ

قال داميا متعجبا

3121

جريرَ ،عن َمنصورَ ،عن َأب َوائلَ،

استاء َبعضَ َمن َقسمة َالرسول َيومَ َحَنَينَ،

عن َعب اهلل َ– َرض َاهلل َعنهَ -قالَ:

فبلغ َذلك َالرسول َوآذاهَ ،فقال(َ :رحم َاهللَ

لما َكان َيوم َحنينَ ،أثر َالنب َ(َ)

موس َق َأوذيَبأكثرَمنَهذاَفصبر) َ،عاَ

أناس ا َف َالقسمةَ ،فأعط َاألقرع َبنَ

الرسول ََ لموس َبالرحمة َب افع َالتعجبَ

حابس َمئة َمن َاإلبلَ ،وأعط َعيينةَ

منَش ةَاألذىَالحالَبهَوصبرهَاألش َرغمَ

َأشرافَ
مثل َذلكَ ،وأعط َأناس ا َمن َ

ذلكَ.

العربَ ،فأثرهم َيومئذ َف َالقسمةَ ،قالَ

خد ددرجَال د د عاءَإل د د َالتعجد ددبَالمفصد ددحَع د ددنَ

رجلَ :واهلل َإن َهذه َالقسمة َما َع لَ

مشدداعرَخاصددةَأ ار َالرسددولَقولهدداَبوسدداطةَ

فيهاَ،وماَأري َبهاَوجهَاهللَ.فقلتَ:واهللَ

اللغ د ددةَالتد د د َانفعل د ددتَبتل د ددكَالمش د دداعرَالتد د د َ

ألخبرن َالنب َ(صل َاهلل َعليه َوسلم)َ،

أضد د ددافهاَتركيد د ددبَ(رحد د ددمَاهلل)َإل د د د َالسد د ددياقَ

فأتيتهَفأخبرتهَ،فقال"َ:فمنَيع لَإذاَلمَ

ف ددا اتَاللغ ددةَإفص دداحاَع ددنَفكد درةَوعاطف ددةَ،

يع لَاهللَورسولهَ،رحم الل موسىَ ،ق ََ

دأتمَالتَمَث دلَ،
مَم داَأَّىَإل د َاكتمددالَالتكددوينَبد َّ

أوذيَبأكثرَمنَهذاَفصبر"َ.

فاللغ ددةَجس ددمَوَروحَتنشد د َبل ددوغَروعَالمتلقد د َ
للسكن َفيهَطمع اَبإثارةَاستجابةَمح ةَ.
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مددنَخددللَأسدداليبَالجملددةَاإلفصدداحيةَنددرىَ
َحيدداَمتحرك داَ
بع سددةَاللغددةَالنفعاليددةَمشدده ا ّ
حس د ددي اَيَحد د دَركََفين د دداَقصد د د ي َةاَمرئي د ددةَل لق د دداءَ
لاَ.
اللغويَكام َ
21

عل َ :ح ثنا َسفيان َعنَ

3257

قال مخب ار متعجبا

حدثنا

األعمشَ ،عن َأب َوائل َقالَ :قيلَ

7168

ينصد ددحَناصد ددحَََائد ددفََالند دداسََبمد دداَلَيد ددأت َ،

ألسامةَ :لو َأتيت َفلن ا َفكلمتهَ ،قالَ:

فيَعَاقد دبََفد د َالن ددارََعقوبد د َةاَتجم ددعََمَنَصد دَوحَيَهََ

إنكمَلترونَأن َلَأكلمهَ،إلَأسمعكمَ،

دائلينَإيد داهَ(َ:أل دديسَكن ددتَ
حولد دهََمَسد دتَغربينَس د
ّ

إن َأكلمهَف َالسر َ،ونَأنََأفتحَباباَ

تأمرناَبالمعروف)َفيسألونهَباستفهامَإخبداريَ

لَأكونَأولَمنَفتحهَ،ولَأقولَلرجلَ

دلَالتّعَج د دبََمَم د داَيروند ددهَمد ددنَمد ددآلََآل د دهََ
يحمد د َ

– َأن َكان َعل َأمي ار َ– َإنه َخيرَ

ناصَحَهَمََ.

الناسَ،بع َش ءَسمعتهَمنَرسولَاهللَ

حمددلَالسددتفهامََمشدداعرََاإلعجددابََوال هشددةَ

(َ ،)قالواَ :وما َسمعته َيقول؟ َقالَ:

َوالسد د ددتغرابََف د د د َمَ َوق د د دفََ فعَه د د دمَللنفعد د ددالَ

سمعتهَيقول"َ:يجاءَبالرجلَيومَالقيامةَ

ف د ددأ ار واَتضد د ددمينَانفعد د ددالهمَالشد د ددعوريَاللغد د ددةََ

فيلق َف َالنارَ،فتن لقَأقتابهَف َالنارَ،

دحَعمد د داَج د ددالََبَخد د دَواطرهمَم د ددنَتفكي د ددرَ
لتَفص د د
ّ

في ورَكماَي ورَالحمارَبرحاهَ،فيجتمعَ

وشددعورَ،فددأتواَبأسددلوبَمددنَأسدداليبَالجملددةَ

أهلَالنارَعليهَفيقولونََ:أيَفلنَماَ

اإلفصدداحيةَالت د َتقددومَبمبتغ داهمَعل د َأكمددلَ

شأنك؟ أليس كنت َتأمر َبالمعروفَ

وجددهَيعج د َعنددهَأيََأسددلوبََيَ َوض دعََمكان دهََ،
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وتنه َعن َالمنكر؟ َقالَ :كنت َأمركمَ

ولَنغف ددلَأيضد داَت ددأثيرَالنغمد دةَالص دداع ةَفد د َ

بالمعروفَولَأتيهَ،وأنهاكمَعنَالمنكرَ

يََالتعجب د ََّ،تلددكَالنغمددةَ
السددتفهامَاإلخبددار َّ

وآتيه"َ .رواه َغن رَ ،عن َشعبة َعنَ

الت د َي ارهدداَإحسدداسَالمتلق د َرحلددةََحيدداةََف د َ

األعمشَ.

جماََاللغةََ.

22

َ

23

حدثنا أبوَاليمانََ:أخبرناَشعيبَ،عنَ

3768

قال معب ار مأ استحساأ الل

3886

اَسَتَحَس د دنََاهللََص د دنَيَعََ وجد ددينَتكفد ددلَبد ددإكرامَ
دولَاهللَ،فعبددرَالرسددولَعددنَرضدداَ
ضدديفَرسد
ّ
اهللَواستحسانهَلفعلَالد وجينَمسدتخ م اَفعدلَ
التعجددبَمباش درةَ،قددائلاَلهمدداَ(عجددبَاهللَمددنَ
فعالكما)َ.
َنسددبةَالتعجددبَإل د َاهللَمجا يددةَوالم د ار َبهدداَ
الرضاَوالستحسانَلماَقاماَبهَ.حمدلَالفعدلَ
عج ددبَش ددحن َةاَش ددعوري َةاَبلغ ددتَوعد د َالمتلقد د َ
وحركد د د دتََانفعال د د ددهَإلفص د د دداحهَعد د د دنَش د د ددعورَ
َ
المرسددلَ،هددذاَالشددعورََالمن د غمَم دعَالح د ثَ
أعط د د َاللغد ددةَطاق د د َةاَإيحائي د د َةاَتناغمد ددتَم د ددعَ
اثَالمعبرةَعنهاَ.
سيرورةَاألح
ّ

3765
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قال متعجبا في الدماء

ال هريَ :ه ثن َعروة َبن َال بيرَ :أنَ

أمر َاهلل َبالحجابَ ،فاستاذن َرجل َأرضعتَ

َاهلل َعنهاَ -قالتَ:

وجتَهََ وجََالنب َََعائشةَبال خولَعليهاَ،

استأذن َعل َأفلحَ ،أخو َأب َالقعيسَ،

فارتابتَ َوماَفَتَحَتَ َلَتَسَتَعَلَمََمنَرسولَاهللَ

بع َماَأن لَالحجابَ،فقلتَ:ل َآذنَلهَ

َ ،فقال َلها َالرسول َالكريم َ(َ ائذن َلهَ

حت َاستأذنَفيهَالنب َ(َ،)فإنَأخاهَ

تربتَيمينك)َ.

أبا َالقعيس َل َسهو َأرضعن َولكنَ

َتعجَبَ َالرسولَ َالكريم ََ من َعََمَ َمعرفةَ

َامرأة َأب َالقعيسَ ،ف خلَ
َ
أرضعتن

عائشة َبجوا َ خول َالرجل َعليها َ اعي اَ

عل َالنب َ(َ)فقلتَلهَ:ياَرسولَاهللَ

ب عاء َاستعملتَهَ َالعربَ َف

َهذا َالمقامَ

َ ،إن َأفلح َأخا َأب َالقعيس َاستاذنَ،

النفعال َمَعَبََريَنَ َعن َتَعَجَبَهَمَ ،ل َيري ونَ

فأبيت َأن َآذن َحت َأستأذنكَ ،فقالَ

َالحقيقةَ ،فالرسول ََ

عائشة َ–رض

النب

وقوع َال عاء َف

َ("َ :)وما َمنعك َأن َتأذن َ

مشاعرهاَ،
َ
عََرضَ َلنفسه َموقفَ َأَظَهَرَ َ

عمك"َ .قلتَ :يا َرسول َاهللَ ،إن َالرجلَ

فانفجرَلسانَهَيَظَهَرَ َتلكَالمشاعرَالوج انيةَ

ليسَهوَأرضعن َولكنَأرضعتن َامرأةَ
َ

الخاصةَ ،فأخرج َتركيبَ َ(تربت َيمينك)َ

أب َالقعيسَ ،فقال"َ :ائذن َلهَ ،فإنهَ

الجاري َمجرى َاألمثال َأو َالتعبيراتَ

عمك َتربت يمينك"َ .قال َعروةَ :فلذلكَ

َالتعجبَ ،استعمله َالرسولَ
َّ
المسكوكة َعن

كانت َعائشة َتقولَ :حرموا َمنَ

َتعجب َمن َصنيع َ وجهَ ،وهوَ
بع َأن
ّ

الرضاعةَماَتحرمونَمنَالنسبَ.

تعجب َسَمَاعَ َ َخارج َمن َضوابط َالقياسَ،
َّ
معناهَخسرتَوافتقرت؛َفل قتَي اكَبالترابَ،
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تََربَ َالش ءََ ،أيَ َأصابَهَ َالترابَ َفل ق َبهَ،
واستعملتَه َالعرب َبمعن َضَعَفَ َعقلَكََ ،أوَ
افتقرتََمنَالعلمَ.
ترب د د ددتَ
حم د د ددلَتعبي د د ددرَالتعج د د ددبَالس د د ددماع َ( َ
يميند ددك)َانفعد ددالاَلغوي د داَمد ددنَالسد ددامعَ،أبلغد ددهَ
المتلق َمثي ارَفيهَنفدسََالمشداعرَ،وهدوَمداَلَ
يؤَيدهََأيََاسددتخ امَآخددرَفد َهددذاَالمقددامَمَمداَ
يَنَبَئَند د داَع د ددنَالقيم د ددةَالنفعالي د ددةَالعالي د ددةَله د ددذاَ
التركي ددبَالمفص ددحَع ددنَكد دلََم دداَللحد د ثَم ددنَ
دةَحيويد دةَمثيد درةَ
عناص ددرَليك د ّدونَص ددورةَعام د
ّ
حقد د د اَ،تد د د حمَبالحرك د ددةَوالمعند د د َوالنفع د ددالَ
واإلفصد د د دداحَوال للد د د ددةَ،والصد د د ددوتَالمع ّمد د د ددقَ
إلفصد د دداحَك د د ددلَذل د د ددكَ،م د د ددنَخ د د ددللَالنغمد د د دةَ
التص د د د دداع يةَللتركي د د د ددبَالمَعَمَقد د د د دةَلقصد د د د د يةَ
لاَ.
الخطابَكام َ
َ
23

حدثنا مس َ :ح ثنا َيحي َ ،عن َعبي َ

2161

اهلل َقالَ :ح ثن َسعي َبن َأب َسعي َ،

قال ناصحا
يقص َالرجلَ َالمرأةَ َلخصال َيرتضيها َفيهاَ
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عن َأبيهَ ،عن َأب َهريرة َ–رض َاهللَ

كالمال َوالحسب َوالجمال َوال ينَ ،فنصحَ

عنهَ ،-عن َالنب َ(َ )قال"َ :تنكحَ

الرسول ََ بذاتَ َال ين َمَعَبَ ار َعن َانفعالهَ

المرأة َألربعَ :لمالها َولحسبها َوجمالهاَ

وافصاحهَلَحَسَنَ َاختيارَذاتَال ينَبتركيبَ

ول ينهاَ ،فاظفر َبذات َال ين ،تربت

تعجَبََسماع َ عائ َتطلقهَالعربَولَتري َ

يداك"َ.

بهَوقوعَال عاءَبلَإظهارَالعجبَ،فأفصحَ
الرسولَعنَإظهارَعجبهَلمنَيختارَ َ وج َةاَ
ل ينها َأولا َباستخ امه َهذا َالتركيب َالجاريَ
تعبي ارَمسكوكاَف َالوع َاللغويَللقومَ.

22

حدثنا الفضل َبن َيعقوبَ :ح ثناَمحم َ

2152

قال مخب ار

بنَسابقَ:ح ثناَإسرائيلَ،عنَهشامَبنَ

َفّتَ َعائشةَ َامرَأةا َإل َرجل َمن َاألنصارَ،

عروةَ،عنَأبيهَ،عنَعائشةَ:أنهاَ فتَ

فأ ار َالرسولَمعرفةَماَكانَمعهاَمنَأ واتَ

امرأةَإل َرجلَمنَاألنصارَ،فقالَنب َ

اكهَحب َاألنصار َللهوَ،وف َهذاَ
َّ
للهوَ،إل ر

اهللَ("َ:)ياَعائشةَ،ماَكانَمعمَلهو؟َ

َاتّخاذ َاإلنسان َما َيعجبَ
ليل َعل َوجوب َ

فإنَاألنصارَيعجبهم اللهو"َ.

صاحبه َإل َإذا َكان َشيئ ا َمحرم اَ ،استخ مَ
الرسول ََ فعل َالتعجب َمباشرة َف َقولهَ:
(األنصار َيعجبهم َاللهو) َلل للة َعل َحالةَ
شعوريةَف َنفوسَاألنصارَ.

25

حدثنا موس َح ثنا َأبو َعوانة َح ثناَ

5835
7315
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قال مخب ار

عب َالملك َعن َو ار َكاتب َالمغيرة َعنَ

أخبرَسع َبنَعبا ةَعنَإمكانيةَقتلهَرجلاَ

المغيرة َقال ََ :قال َسع َبن َعبا ة َلوَ

يراه َمع َ وجتهَ ،فسأل َالرسولَ ََ السامعََ

رأيتَرجلَمعَامرأت َلضربتهَبالسيفَ

(أتعجبون َمن َغيره َسع ) َثم َأر ف َألَناَ

غيرَمصفحََ.فبلغَذلكَالنب ََ فقالَ

أغيرََمنهَواهللَأغيرَ.

َ :أتعجبوأ َمنَغيرةَسع ََ ,ألنا َأغيرَ

َاستعملَالرسولََ الفعلَ(تعجبون)َليشيرَ
إل

منهََ،واهللَأغيرَمن ََ.

َحالة َوج انية َتعرض َللنفس َعن َ

استعظام َأمرَ َظاهرَ ،فتنفعل َبمشاعرَ
خاصةَتَفَصَحََعنَقص َماَ.
27

حدثني َمحم َ :أخبرنا َعب الوهابَ:

2283

قال سائل

ح ثنا َخال َ ،عن َعكرمةَ ،عن َابنَ

رجلَ َعبَ َيطوف َوراءَ َامرأةَ َيبك َو موعهَ

عباسَ :أن َ وج َبريرة َكان َعب ا َيقالَ

حرك َمشاعرَ
تسيل َعل َلحيتهَ ،موقفَ َ َّ

لهَ :مغيثَ ،كأن َانظر َإليه َيطوفَ

ال هشة َوالستغراب َف َنفس َالرسول ََ

خلفهاَيبك َو موعهَتسيلَعل َلحيتهَ،

فسألَعباس(َ:ياَعباسَألَتعجبَمنَحبَ

فقال َالنب (َ )لعباس"َ :يا َعباسَ ،أال

مغيث َبريرة َومن َبغض َبريرة َمغيثَا) َأيََ

تعجب َمن َحب َمغيث َبريرةَ ،ومنَ

أتستغربَوتعجبَوتستعظمَهذاَاألمر؟َ،هلَ

بغض َبريرة َمغيثا؟" َفقال َالنب َ(َ:)

يحرك َفيك َذلك َانفعالا َماَ ،فهذا َش ءَ
َّ

"لو َراجعته"َ .قالتَ :يا َرسول َاهللَ

عجيبَأنََيحَبََالمرءََمنَيبغضهَ،هذاَأمرَ

تأمرن ؟َقال"َ:إنماَأناَأشفع"َ.قالتَ:لَ

مجهول َالحقيقةَ ،فخالجت َنفسَ َالرسولَ
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انفعالتَ َوأحاسيس َأنتجَتَ َاستخ امَ َالسؤالَ

حاجةَل َفيهَ.

مع َالفعل َ(أل َتعجب) َلمعرفة َإن َكانَ
المسؤول َق َسَبََرتَهَ َانفعالتَ َكالسائلَ،
َوقَعَ َف َالنفس َمَمَا َيَخَالَفََ
واستجابة َلَمَا َ
تصورَ.
العا ةَأوَيفوقَال َّ
28

حدثنا أضبغ َقالك َأخبرن َابن َوهبَ:

5131

قال داميا

أخبرناَأبوَيحي َ–َهوَفليحَبنَسلميانَ

5135

حَظَ َ َالرسولَ َالكريمَ ََ بمكارم َاألخلقَ،

– َعن َهلل َبن َأسامةَ ،عن َأنس َبنَ

َلعانَاَ ،عن ماَ
َسبابا َول َفحاش ا َول َّ
فما َكان ّ

مالك َ–رض َاهلل َعنهَ -قالَ :لم َيكنَ

يعتب َعل َشخص َعتابا َأو َمعتبة َأوَ

سباب اَ،ولَفحاشاَ،ولَلعان اَ،
النب َ(ّ َ)

معاتبةَ-والعتابَوالمعتبةَوالمعاتبةَمخاطبةَ

كان َيقول َألح نا َعن َالمعتبة"َ :ما له

اإل للَومذاكرةَالموج ةَ-يقولَ(ماَلهَتربَ

ترب جبينه"َ.

جبينه) َوهذا َمن َحَسَنَ َخَلق َالنب ََ أنَ
استعمل َتركيب ا َمسكوك ا َ عائيا َاستعملتهَ
العربَعن َانفعالَالنفسَبالتعجبَوماَأ ار َ
وقوع َسوء َبهَ ،فقال َالخطاب َف َمعن َ
(ماله َترب َجبينه)َ :يحتمل َأن َيكونَ
َخر َلوجهه َفأصاب َالترابَ َجبينَهََ،
المعن َّ ،
عاء َله َبالعبا ة؛ َكأنََ
يحتمل َأن َيكون َ ا
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َفيترب َجبينهَ ،فهو َ عاء َله َبكثرةَ
َ
يَصَلَ
السجو َ.
َأطلقَالرسولَهذاَالتركيبَمشحون ا َبشحنةَ
عاطفية َوج انية َتَظَهَرَ َانفعالا َنشأ َف َ
النفسَ ،يري َاإلفصاح َعن َمعن َلبسََ
شعو ار َرغب َةا َف َتَعَمَيَقَ َ َوقَعَ َاإللقاء َاللغويَ
ف َنفسَالمتلق َ.
26

حدثنا محم َبن َكثيرَ :أخبرنا َسفيانَ:

5367

قال متعجبا

ح ثنا َاألعمشَ ،عن َ ي َبن َوهبَ:

7185

أخبرَالرسولََعنَرجلَيتظاهرَباألمانةَوق َ

ح ثناَحذيفةَقالَ:ح ثناَرسولَاهللَ(َ)

قَبَضد دتََمن ددهَبس ددببَأعمالد دهََالخبيث ددةَ،ولك ددنَ

ح يثينَ ،رأيت َأح هما َوأنا َأنتظرَ

الندداسَيخ د عونَبتظدداهرهَحملهدداَ،فيتعجبددونَ

اآلخرَ :ح ثنا"َ :أن َاألمانة َن لت َف َ

منَعقلهَوظرفهَوجل هَ،ومداَ رواَأنَمداَفد َ

جذر َقلوب َالرجالَ ،ثم َعلموا َمنَ

الَحب دةَخددر لَمددنَإيمددانَ،يتظدداهرَ
قلبددهَمثق د
ّ

القرآنَ،ثمَعلمواَمنَالسنة"َ.وح ثناَعنَ

متقند د اَتظ دداهرهَلحد دََّ ف ددعََالن دداسَإلد د َانفع ددالَ

رفعهاَقال"َ:ينامَالرجلَالنومةَ،فتقبضَ

نفوسهمَتلهجَبالعجدبَمدنَعقلدهَقدائلين(َ:مداَ

األمانةَمنَقلبهََ،فيظلَأثرهاَمثلَأثرَ
َ

أعقلددده)َ،وم ددنَظرف ددهَق ددائلين(َ:مددداَأظرفددده)َ،

الوكتَ ،ثم َينام َالنومة َفتقبض َفيبق َ

َومددنَجل د هَقددائلين(َ،مدداَأجل د ه)َ،وهددذهَصدديغَ

أثرهاَمثلَالمجلَ،كجمرَ حرجتهَعل َ

تعجبََقَيَاسَ ََعل َقيداسََ(مداَأفعلده)َجداءتَ
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رجلك َفنقطَ ،فتراه َمنتب ار َوليس َفيهَ

بهد دداَنفوس د دهمَعن د د َاسد ددتعظامهمَأم د د ارَظد دداهرََ

ش ءَ ،فيصبح َالناس َيتبايعونَ ،فلَ

الم يد د د د دةََمَعَبد د د د دَرينََع د د د ددنَمش د د د دداعرَال هش د د د ددةَ

يكا َأح َيؤ ي َاألمانةَ ،فيقالَ :إن َف َ

والسددتغرابَمددنَعقددلَالرجددلَوظرفددهَوجل د هَ،

بن َفلنَرجلا َأمين اَ،ويقالَللرجل :ما

فهددمَلَيري د ونَاإلخبددارَعددنَذلددكَبددلَمجددر َ

أمقله! وما أظرفه! وما أجلده!َوماَف َ

إنش دداءَالتعجد ددبَبع د د َانفع ددالََعد ددرضَللدددنفسَ

قلبهَمثقالَحبةَخر لَمنَإيمان"َ.ولق َ

جدَدراءََش دعورَوج د ان َأل ددمََبهدداَ،فصدديغةَ(م دداَ

أت َعل َ مانَوماَأبال َأيكمَبايعتَ،

أفعل ددهَتركي ددبَمس ددكوكَج ددرىَمج ددرىَالمث ددلَ،

لئنَكانَمسلما َر هَعل َاإلسلمَ،وانَ

ثابد د ددتَالصد د ددورةَ،أساسد د ددهَالنفعد د ددالَوالتد د ددأثرَ

كان َنصرانيا َر ه َعل َساعيهَ ،فأماَ

النفسد د َ،فه ددوَأسد ددلوبَم ددنَأس دداليبَالجمل ددةَ

اليومَ:فماَكنتَأبايعَغلَفلن اَوفلنَاَ.

اإلفصد د دداحيةَالجامعد د ددةَاللغد د ددةََمد د ددعَمشد د دداعرَ

قالَالفربريَ:قالَأبدوَجعفدرَ:حد ثتَأبداَ

المد ددتكلمَالوج انيد ددةَبنسد ددبةَأكبد ددرَمَم د داَتَظه د درهَ

عبد د د اهللَفق د ددالَ:س د ددمعتَأب د دداَأحمد د د َب د ددنَ

أساليبََاللغةَالمنطقيةَالقياسيةَ.

عاص ددمَيق ددولَ:س ددمعتَأب دداَعبيد د َيق ددولَ:
ق ددالَاألصد ددمع َوأبدددوَعمد ددروَوغيرهمد دداَ:
جذرَقلوبَالرجالَ:الجذرََاألصدلَمدنَ
كدلَشد ءَ،والوكددتَ:أثدرَالشد ءَاليسدديرَ
منددهَ،والمجددلَ:أثددرَالعمددلَفد َالكددفَإذاَ
غلطَ.
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المبحث الثاني :الحالة في النص النحوي:
أن َالتعجبَحيرةَتعرضَ
خالفة َالتعجَبَيَسميهاَالنحاةَ َصيغةَالتعجبَ َ،وذهبَ َأهلَاللغة َإل َ َ َّ
يعرفََالسَبَبََ،
ل َنسانَعَنَ َسَبَبََجَهَلََالشَ ءَ َ،وليسََهوَسبب اَ،بلَهوَحالةََبَحَسَبََاإلَضافةَإل ََمَنََ َ
وبعضهمَخصَالتَعَجَبََبالحَسَنَ(َ.)1
َّ
أمَاََالنحاةَ،فالتعجبَل يهمَاستعظامََ يا ةََف ََ َوصَفََالفَاعَلََ،خَف ََسَبَبَهاَ،وخرجَبهاَالمتعجبََ
منَهََعنََنظائرهَ،أوَقلََنَظَيََرهَ)2(.
َ،عرفهَال ماَمين َبأنَهََ"َ:انفعالَ َيَحََثَ َف ََ
وقَيَلَ َهوَاستعظامَ َفَعَلَ َفاعلَظاهرَ َالم يةَ َفيَه(َّ )3
النفسَعَنَ َالشعورَ َبأمرَيَجَهَلَ َسَبَبَهَ"(َ )4تب أَقصةَالتعجبَفيماَ َتور هَالمراجعَبحكايةَابنة َأب َاألَسو َ
الَؤل َالت َ َرفعَتَ ََأَرسَهاَإل َ َالسماَءَإح ىَالليال َ،فبَهََرتَ َبصفائهاَوتألَلَؤَنجومهاَ،فقالَتَألَبيهاَ"َياَ
َظن ا َمنه َأنَها َتستفهم َعنَ َأحسن َماَ َف َ َالسماَءَ،
أبت َماَ َأحسنَ َالسماَء! َفقالََ :أيَ َبَنَيَة َنجومَهاَّ ،
فاستنكرتَ َجوابَ َوال هاَ َوقالَتَّ َ:إن َ َلم ََأَرَ ََأيَ َشَ َءَ َمنَهَاَأَحسنَ،واَّنماَ َتَعَجَبَتَ َمن َحَسَنَهَاَ،فقالَ َلهاَ
إذن َفقول َماَ َأحسنَ َالسماَءَ! َفحينئذ َوضع َكتابَا(َ .)5يروي َالمؤرخون َهذهَ َالحكايةَ ،وحكايات َأخرىَ
النحوَبابَالتعجبَ،لََغََرابَةََ
أنَ َ
النحوَ،وممَاََيَ َرَوىَ َّ
أولََبابَوضعَف ََعلمَ ّ
تشاكَلهاَف ََموضوعَنشأةَ ّ
َولََتَعَجَبََمنَذلكََ،لَماََلموضوعَالتعجبَمنَأهميةَنابعةَمنَكونهَنتيج َةاَطبيعي َةاَلَماََيخالجَالنفسَمنَ

(َ)1انظرَ،ال بي ي ،تاج العروس(َ.367/1َ،عجب).

(َ)2ابنَعصفور ،شرح جمل الزجاجيَ،بيروتَ.لبنان ،ارَالكتبَالعلميةَ1998مَ،جَ،3ص.36

(َ)3ابنَالناظمَ،شرح الفية ابأ مالكَ،عن َبهَمحم َاللبابي يَ،بيروتَ،منشوراتَناصرَخسروَ،ص.227
4
الصبانَ،حاشية الصباأ ملى شرح الشمونيَ،تحقيقَطهَعب َالرؤوفَسع َ،المكتبةَالتوفيقيةَ،جَ،3ص2
( )َ ّ

(َ)5السيوط َ،سبب وضع ملم العربيةَ،تحقيقَمروانَالعطية َ،ارَالهجرة َ،مشقَ،طَ،1988َ،1ص.53
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انفعالَتَوأحاسيسَإذا َاسترعاهاَمشهَ َرائعََ،أوَه َ َأغوارهاَخبرَ َفاجعََ،تَنَتَجَ َالنفسَ َالتعجَبَ َاستجاب َةاَ
لمفاجآتَوغفلَتَ،نجمتَعنََوقوعَالعينَعل ََماَيخالفَالعا ةَأوَيفوقَالتصورَ)1(َ.
التعجب َشعور َ اخل َ ،تنفعل َبه َالنفسَ ،حين َتستعظم َأم ار َنا ارَ ،أو َلَ َمثيل َلهَ ،مجهولَ
َّ
الحقيقةَ،ق َيكونَللشعورَال اخل َآثارَخارجيةَكالت ََتظهرَعل ََالوجهَ،أوَغيرَذلكَ؛َولهذاََيقالََ:إذاَ
ءَ،واذا َظهرَ
َ
ظهرَالسببَبطلَالعجبَ،فلَ َيوصفَاهللَتعال َ َبأنهَمَتَعَجَبََ،إذا َلَ َيخف َعليهَش
َظاهره َأنهَللتعجبَفيَهماََ،فيكونَالم ار َ:إمَاََ
َ
التعجبَف َ َقولهَتعال ََ،أوَف َ َالح يثَالشريفَ،أوَما
َّ
توجيهَالم ار َإل ََالعَجَبََوال هشةَ،واَمَاََإل ََالرضاَوالتسليمَأوَالستحسانَ.
لاََأفَصَحََعنَهَبصوتَ َحامل َ هشةَ َالنفسَلغريب َما َوقعَ
التعجبَعََرضَ َأثارَ َانفعا َ
األَصلَف َ َ َّ
عليهَالحسََفهوَأقربََإل ََاللغةَالعف َويَةََالنفعاليةَمنهَإل ََاللغةَالمنطقيةَ َ،وليسََمنَشرائطهَأنَيكونَ
َوأبنيةَقياسيةَفحسبَ.
صيغَ ا َ
َالتعجبَ َمعالجة َمَنطقية َمجت ئين َإيَاهَ َبصيغَتَيَهَ َالقياسيتينَ ،مَقَصََريَنََ
َّ
َانبرى َالنحاة َيعالجون
َأنَ
النَظَرَ َعليهماََ ،مَفََرَيَنَ َالعَنَاية َلهَماَ َمن َالناحية َاإلَعرابيةَ ،مَتَكَئَيَنَ َعل َ َنحو َبحتَ َجافَ َمع َّ
َ،ول َلغتهاَ،فأسروهَ
موضوعَهَ َأشملَ ََوأجَلَ َلخروجهَ َنتيجةَ َانفعالَ َيعرضَالنفسَ َالت َ َلَ َتَ َؤطَر َلَ َه َ
بنَعةَشكَلََّيةَ فعتَهمَلََرصََ َاألَشكالَأكثرَ َمن َالوظائفَ،مَمَاَ َعَطَلَ َقص يةَ َالخطابَووظيفتهَ،وأغفلَ
َالتعجبَ َف َ َنوعينَ ،يخضع َأولهماَ َللقياس َبوساطةَ
َّ
التعجبََ ،فحصروا
القيمةَ َالنفعالية َالمخبوءة َف َ َ َّ
َولَ َضابطَ ،مَنتَشرَ ،يرتَ َإل َ َمب أَ
التعجبَ ،وثانيهماَ َمطلقَ ،لَ َتح ي َلهَ ،
ل َعل َ َ َّ
صيغ َمح و ة َت َّ
السماَعَ ،لَ َيحتكم َبأحكام َنح َوّية َقياسيةَ ،وهو َأبع َمن َأن َيحص َ ،يقوم َباإلَفصاح َعنَ َالَنفعالَ
التَعَجَبَ َ.
(َ)1علّوشَ،جميلَ،التعجب صيغة وأبنيتهَ،أَمنةَللنشرََ،عمانَ،األر نَ،)2000(َ،ص14
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أوال :التعجب القياسي:
التعجبَ،ه َ:
لَبلفظهاَومعَنَاهاَعل ََ َّ
َوضَعَتََصَيَغََت َّ
تعجبَ
فعلَالتعجبَ+الم َّ
َّ
 .1ماَ ََأفَعَلَهََ:تترَّكبَهذهَ َالصيغةَمن َمكوناتَثلَثةَ،ه (َ:ماَ َالتعجبيةَ+
منه)َ،مثالهاَ:ماَََأعَظَمََاإلَسلَمَ!.
َالتعجبَ +الباء َال ائ ةَ+
َّ
َ .9أفَعَلَ َبَهََ :تترَّكب َهذهَ َالصيغة َأيضا َمن َمكونات َثلَثة َه (َ :فعل
تعجبَمنه)َ،مثالهاََ:أعَظَمََباإلَسلَمَ!.
الم َّ
تَشترطَف ََالفعلَالذيََتبن َمنهَالصيغتانَالقياسيتانَثماَنيةَشروطَ،ه :
 .1أنَيكونَماَضيَا.
 .9أنَيكونَثلَثي اَ،فلََيصاغَمنَفعلَ ا تَحروفهَعل ََثلَثة.
 .3أنَيكونَمتصرف اَ،قبلَ خولهَف َ َالجملة َالتعجبيةَ،أمَاَ َبع َ خولهَفيَهاَفَيَصيرَجام َا(َ )1فلََ
فةَ،ولَ َمن َنحو َ(كا )؛َ
يَصاغَمن َمثلَ(ليسََ،ونَعَمََ،وبَئَسََ،وعَسَ )َألََّنهاَجام ةَغير َمتصر َ
إلَالمضارع.
ألََّنهاَناقصةَالتصرفَ،فليسََلهاَ َّ
لاَللتفاضَلَ،فلََيَصاغَمنَنحو(َ:فن ََ َ،وماَتَوغرق.)...
 .7أنَيكونَقاب َ
ألَيكونَمبني اَللمجهولَ،نحوَ(استَشه .)...
َّ .5
 .6أنَيكونَتامََاَ،لَناقصاَ،نحوَ(كانََ،وكا َ)...وأخواتهماَ.
 .4أنَيكونَمَثبت اَ،فلََيَصاغَمنَفعلَمَنف َ.
لَتكونَالصفةََالمشبهةَمنهَعل ََو نَ(أفعل)َالذيََمؤنثةَ(فعلَء)َ،نحو(َ:عرجَ،وخضر)...
 .2أ َّ
(َ)1حسنَ،عباس ،النحو الوافي.349/3َ،
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 التعجب مما لم يستوف الشروط السابقة يكوأ ملى النحو ا تي: .1إذاَكانَالفعلَجام اَ،أوَغيرَقابلَللتفاضلَ،فلَيصاغَمنهَصيغةَتعجب.
 .9إذا َكان َالفعل َ ائ ا َعل َثلثة َأحرفَ ،أو َكان َالوصف َمنه َعل َ َو ن َ(أفعل) َالذي َمؤنثهَ
(فعلء)َ ،فنتعجب َمنه َباإلتيان َبفعل َآخر َمستوف َللشروطَ ،ثم َنأت َبمص ر َالفعل َالذي َلمَ
يستوفَالشروط.
َفإننا َنأت َبآخر َمساع َمستوف َللشروطَ ،مثل(َ :ش َ ،قبحََ ،)...ثم َنأت َ
 .3إذا َكان َالفعل َمنفّي اّ ،
بمضارعَالفعلَالمنف َ،مسبوق اَبد(أن)َالمص ريةَ،فنقولَف َمثلَ(لَيتقاعسَالطالبَ)ََ:ماَأجملَ
ألَيتقاعسَالطالبَ!َ،أوََ:أجملَبألَيتقاعسَالطالب!.
َفإننا َنأت َبفعل َمساع َآخر َمستوف َللشروطَ،ثم َنذكر َمص رهَ
 .7إذا َكان َالفعل َمبني ا َللمجهولّ ،
المؤَولَ،فنقولَف َمثلَ(يستشه َالجن يَ)َ:ماَأعظمَأنَيستشه َالجن يَ!َ،أوَ:أعظمَبأنَيستشه َ
الجن يَ.
َ،فإنناَنأت َبفعل َمساع َمستوف َللشروطَ،مثل(َ:قويَ،وقبحَ،
 .5إذاَكان َالفعل َناقصا َ(َغيرَتامَ) ّ
نتعجبَبقولناَ:
وحسنَ،وكثرَ)....ثمَنأت َبمص رَالفعلَالناقصَ،فف َقولناَ(كانَالعرب َرحا َ
لا)َ ّ
َفإننا َنأت َبفعل َآخر َمستوفَ
(ما َأكثر َكون َالعرب َرح َ
الا!) َوان َلم َيكن َلهذا َالفعل َمص رّ ،
للشروطَ ،ثم َنضع َبع ه َ(ماَ) َالمص ريةَ ،وبع ها َنضع َالفعل َالناقصَ ،فف َقولنا َ(كا َالع لَ
َ،نتعجبَبقولناَ:ماَأسرعَماَكا َالع لَينقض !.
ينقض )
ّ
نَأشهرَأحكامَالتعجب
 أحكام التعجب القياسي الخاصةَ:مّ
وجوبَأنَيكونَالمتعجبَمنهَمعرفةاَ،أوَنكرةا َمختصةَ،ول َيجو َأنَيكونَنكرةَغيرَمختصةَ
.1
ّ
َنكرةَ)
لع مَالفائ ة(َ.تختصَالنكرةَعن ماَتوصفَأوَتضافَإل َ
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َالتعجب َه َ(أفعل َبه)َ ،نحوَ:
 .9يجو َحذف َالمتعجب َمنه َف َحالتين؛ َأ ّولهما َأن َتكون َصيغة
ّ
أحسنَبصاحبَاألخلقَ،وأكرم!َ،والثانيةَ:أنَيكونَضمي ارَي لَعليهَ ليلَبع َالحذفَفيفهمَمنَ
السياقَ،نحوَ:
ّ
ربيعة خي ار ما أمف وأكرما

جزى الل مني والجزاء بفضله
أيَ:ماَأعفهَ!َوماَأكرمه!

بيةَ،وفعلَالتعجبَ،بد(كانَ)َال ائ ةَ،نحوَ(َما َكان َأجملَالربيع!)َ،
التعج
ّ
 .3جوا َالفصلَبينَ(ماَ)َ ّ
التامة َالمسبوقة َبد(ماَ) َالمص ريةَ ،بع َصيغة َالتعجبَ ،نحو َ(ما َأحسن َما َكانَ
وق َتقع َ(كانَ) َ ّ
الع ل!).
َإل َبشبه َجملة َنحو(َ :ما َأشجع َيوم َالروع َفرسانَ
 .7امتناع َالفصل َبين َفعل َالتعجب َومعموله ّ
العرب!)َوأيض اَنحو:
دياركم أمست وليس لها أهل

بني تغلب أمزز ملي بأأ أرى

َمؤولاَمنَ(َأن)َ
 .5يجو َحذفَالباءَال اخلةَعل َمعمولَ(أفعلَبه)َبشرطَأنَيكونَماَتجرهَمص ار ّ
المص ريةَ،نحو:
وأحبب إلينا أأ يكوأ المقدما!

قال نبي المسلميأ تقدموا
واألصلَ:أحببَبأنَيكونَالمق م!

 .6لَيجو َأنَيتق مَالمتعجبَمنهَعل َفعل َالتعجبَ،فلَيصحَأنَنقولَ:العلمَماَأنفع.
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 .4ع مَجوا َالعطفَعل َفاعلَ(أفعل)َ،ولَيجو َإتباعهَ،أماَإنَكانَالمتبوعَهوَالجملةَالتعجبيةَ،
َأكرمَعلياَوماَأعفه)َ)1(َ.
فلَيمتنعَ،نحو(َ:ما
ّ

ثانيا :التعجب السمامي:
رَالتعجبَ،
يقومَبأساليبَلَو نَلهاَ،ولَقاع ةَقياسيةَ،مب ّنيةَعل َألفاظَمستعملةَف َاللغةَلغي
ّ
يَ،ويفهمَالتعجبَمنَخللهاَبالقرينةَوظروفَالنطقَ،وه َمطلقةَ
ولكنهاَت ّلَعليهَبالستعمالَالمجا ّ
لَتح ي َلهاَولَضابطَ،تتركَلمق رةَالمتكلمَ،ومن لتهَالبلغيةَ)2(.
هذاَالنوعَمنَالتعجبَلمَيب َوبَلهَف َكتبَالنحاةَ،فلمَيجمعهَبابَ،وماَاستقلَبهَكتابَ،وهوَ
بَالسماع َفيهاَعل َ
يتخذ َصو ار َتتب ىَف َالجمَلَاإلنشائيةَ ،وف َالجملَالخبريةَالت َينقسمَالتعج
ّ
خيرة َبلفظ َالجللة َلما َتحال َإليه َالخوارقَ
َالتعجب َف َاأل َ
الخبرية َالمنفّيةَ ،والخبرية َالمثبتةَ ،يكون
ّ
والغرائبَ ،وذلك َبع ّ ة َتعابيرَ ،أشهرها(َ :سبحاأ الل!) َمعن َهذَا َالتركيب َكما َيقول َابن َمَنظور َف َ
معجمهَ :تن يه ا َهلل َمن َالصاحبة َوالول (َ )3(َ .سبحانَ) َمنصوب َعل َالمص رَ ،والمعن َأسبح َاهللَ
تسبيحَاَ)4(َ.
َالنحوَ ،استعملت َعن َالتعجبَ،
تح ث َابن َهشام َعنه َحينما َذكر َألفاظ ا َغير َمبوب َلها َف ّ
وذكرَمنهاَح يثَالرسولَالكريم"َ:سبحانََاهللَإنَالمؤمنَلَيبجسَ"(َ)5
(َ)1حسنَ،عباسَ،النحو الوافي.349/3 ،
(َ)2حسنَ،عباسَ،النحو الوافي340/3َ،

(َ)3ابنَمنظور ،لساأ العرب(َ470/2َ،سبح).
(َ)4ال ّجاجَ،معاني القرآأ وامرابه.225/3َ،

(َ)5ابنَهشامَاألنصاريَ،شرح قطر الندى وبل الصدىَ،بيروتَ،المكتبةَالعصريةَ529
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ومنهاَتركيبَ(لل درك!)َ،ال رَهوَاللبنَماَكَانَ،وقيلَ:هوَالعملَمنَخيرَأوَشرَ،أماَمعن َ
(هللَ رك)َفهوَهللَخيركَوفعالكَ،وقيلَكذلكَمعناهَ،هللَصالحَعملك؛َأل ّنَال رَأفضلَماَيحتلبََ)1(َ.
َ،فتعجبَمنَكثرةَلبنها؛َ
أن َرجل َرأىَآخرَيحلبَإبلَ
ّ
قال َابنَمنظورَإن َأصلَ(هللَ رك)ّ َ:
فقالَ(َ :هلل َ رك) َكالرجل َإذا َكثر َخيره َوعطاؤه َالناسَ ،قيل َله َ(هلل َ رك) َفشبهوا َعطاءه َب ر َالناقةَ
والشاة(َ.)2
َالنحوَقولهمَ(هللَ رك)َ.
قالَالسيوط (َ:منَمفهمَالتعجبَ،الذيَلَيبوبَلهَف ّ
ومنَتلكَالتراكيبَالموحيةَبالتعجبَ،قولهمَ(لل أبوك!)َ،قال َابنَمنظورَ:إذاَأضيفَالش ءَ
التعجبَ ،أي َأبوك َهللَ
إل َعظيم َشريف َاكتس َعظما َوشرفاَ ،فقيل َ(هلل َأبوك) َف َمعرض َالم ح َو ّ
خالص اَ ،حيث َأنجب َبكَ ،وأت َبمثلك(َ )3وكذلك َمن َصيغ َالتعجب َالسماع َالمرتبطة َبلفظ َالجللةَ
َالتعبيرَللتعجبَ ونَقياسَ)4(َ.
َأنَالعربَاستعملتَهذا
ّ
قولهمَ(لل أنت!)َ،ذكرَصاحبَالمعجمَالواف ّ
َالتعجبَ،وبعضَالعربَ
ومنهاَأيضا َقولهمَ(تالل)َ ،قال َسيبويه"َ:وق َتقولَتاهللَ،وفيهاَمعن
ّ
عجب) َ(َ )5منَشواه َ
يقول َف َهذا َالمعن (َ،هلل)َفيج ء َباللمَ،ول َتج
ّ
ءَإل َأنَيكونَفيهاَ(معن َالت ّ
التعجب َبد(تاهلل) َقول َاهلل َتعال َ"َ :وتالل ل كيدأ أصنامكم بعد تولوا مدبريأ" َ(األنبياءَ ،)54َ :قالَ

(َ)1ابنَمنظورَ،لساأ العرب279/4َ،

(َ)2ابنَاألنباريَ،الزاهر في معاني كلمات الناس.39/2َ،
(َ)3ابنَمنظور ،لساأ العرب(َ12/4َ،أَبَي).

(َ)4الحم ،عل ،وَال عب َ،يوسفَ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ص285
(َ)5سيبويهَ،الكتاب.225/3َ،
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هَتعجبَمنَتسهلَالكي َعل َي يهَ)1(.
َ،وهوَالتعجبَ،كأن
ال مخشريَيشرحَاآليةَ:التاءَفيهاَ يا ةَمعن
ّ
ّ
َالتعجبَ(العظمة لل!)َ ،وور َالتعجبَالسماع َبألفاظَ،نحوَ
ومما َأضيفَللفظَالجللةَبقص
ّ
(مرحى!) ،و(برحى!) ،و(أيحى!)َ ،المرح َهو َش ة َالفرح َحت َيجاو َح هَ(َ ،)2و(أيحى!) َكلمة َتقالََ
للرام َإذاَأصاب(َ،)3أماَ(برحى!)َفه َمنَالبراحَ،وهوَالظهورَوالبيان(َ،)4ذكرَصاحباَالمعجمَالواف َ
أنكَتقولَ(مرح َله!)َ،و(برح َلهَ!)َللتعجبَمنَالخطأَ،)5(َ .وتعرب َإذاَجاءت َوح هاَمص ار َنائباَ
َآخرَ،فإنهاَتعربَمبت أَمرفوع اَبالضمةَ)6(َ.
عنَفعلهَ،أماَإذاَجاءتَمعَكلم
ّ
نظورَأن َالرجلَإذاَ
نَالتعجبَبالجملةَالخبريةَالمنفيةَبد(لَ)َقولهمَ(ال أبا لك!)َ ،ذكر َابن َم
م
ّ
ّ
قالَلصاحبهَ(لَأباَلك)َقلمَيتركَلهَمنَالشتيمةَشيئَا(َ.)7
َالحقَ،واإلغراء(َ)8وير َبصورَعَّةَ(َلَأباك)َ،و(َلَ
وق َيأت َكماَقالَالمبر َعن َالحثَعل
ّ
لَأبَلك)َ،و(َلَأبك)َ(َ)9منَذلكَقولَالشاعرَ:
أريني سلحي ،ال أبا لك ،إنني

أرى الحرب ال تزداد إال تماديا

(َ)1ال مخشريَ،الكشاف مأ حقائ التنزيل وميوأ القاويل576/2َ،
()2ابنَمنظورَ،لساأ العرب591/1َ،
()3السابق(َ،205/2َ،أَيَح)

()4السابق(َ،409/2َ،بَرَح)
()5الحم َ،عل ََ،وال عب َ،يوسفَ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربيَ،ص.112
(َ)6السابقَ،ص.313َ،112

(َ)7ابنَمنظورَ،لساأ العرب(َ.30/12َ،أَمَم)
(َ)8المبر َ،الكامل119/3َ،

(َ)9الفيروأبا يَ،القاموس المحيط(َ،299/4َ،أَبَي)
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َ
ولَف َالصيغةَنافيةَللجنس(َ)1
ةَ،كالتعجبَ،بأسمَاءَاألفعالَ،وبالستفهامَوبالن اءَ،
َالتعجبَبالجملةَاإلنشائيةَ،فأنواعَع ي
أما
ّ
ّ
وبال عاء...إلخََ،منَأسماءَاألفعالَالمستخ مةَف َالتعجبَ(بخ)َ،قيلَ:ه َكلمةَيقولهاَالمتعجبَمنَ
اقعَموقعَالرضاَكأنهَقالَ(َ:ماَأحسنَماَأراهَ)َ(َ،)2وكذلكَ(واه)َوه َاسمَفعلَ
حسنَالش ءَوكمالهَ،والو
ّ
َ()3
َأن َمعناها َالتلهفَ ،وق َتوضع َموضع َاإلعجابَ
فعل َمضارع َبمعن َ( ّ
أتعجب) َذكر َابن َمنظور ّ

بالش ءَ،وق َتر َبمعن َالتوجع(َ،)4استشه َعل َذلك َبقولَرسولَاهللََ -صل َاهللَعليهَوسلمََ"َ:َ -
مأ ابتلى فصبر فواها واها"

()5

وأيضا َ(وي) َاسم َفعل َمضارع َبمعن َ(أعجب) َ(َ ،)6قال َابن َاألثيرَ

َالتعجبَ ،أي َ(ما َأبطأه)َ ،قال َأبو َحيانَ
َوتعجب"(َ )7واسم َالفعل َ(بط أ) َمعناه
َتفجع
ّ
ّ
(وي) َكلمة ّ
األن لس َ:نقولَ(بطآن)َفيهَمعن َالتعجبَ،أيَ:ماَأبطأَ)8(.
ق َيخرج َالستفهام َعن َمعناه َاألصل َإل َمعان َأخر َعل َسبيل َالمجا َ ،تفهم َمن َسياقَ
بَأن َالسؤالَعنَ
َالتعج
نهاَالتعجبَ،وجهَخروجَالستفهامَإل
الكلمَ،وقرائنَاألحوالَ،وه َكثيرةَم
ّ
ّ
ّ
مَالتعجب(َ )9نحوَالستفهامَبالهم ةَ،يقول َابنَكثيرَمعلق ا َعل َقولَاهللَ
السببَف َع مَالرؤيةَيستل
ّ
(َ)1ال بي يَ،تاج العروس(َ.142/10َ،أَبَي)
(َ)2المي ان َ،مجمع المثال140/1 ،

(َ)3حسنَ،عباسَ،النحو الوافي154/4َ،
(َ)4ابنَمنظورَ،لساأ العرب(َ.573/13َ،أَهدَهد)

(َ)5ابنَاألثيرَ،النهاية في غريب الحديث والثر.144/5َ،
(َ)6ابنَهشامَ:مغني اللبيب.369/2َ،

(َ)7ابنَاألثير ،النهاية في غريب الحديث والثر236/5َ،
(َ)8أبوَحيانَاألن لس َ،ارتشاف الضرب مأ لساأ العرب209/3َ،
(َ)9عتيقَ،عب َالع ي َ،ملم المعاني97َ،
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تعال ََ":ويقول اإل نساأ أئذا ما مت لسوف أخرج حيا"َ(مريمَ،)66َ:يتعجب َاإلنسانَويستبع َإعا تهَ
بع َموتهَ)1(َ.
يخرج َالستفهام َبد(أي) َإل َمعان َأخرى َمجا ّية َكالتعجب َنحو َقول َاهلل َتعال  ":لي يوم
أجلت"(َالمرسلتَ،)19َ:قال َالصابون َ:الستفهامَف َ َقولَاهللَالسابقَلتعظيمَذلك َاليومَ،والتعجبَ
يَيومَعظيمَأخرتَالرسلَ)2(َ.
لماَيقعَفيهَمنَالهولَوالش ة؛َأيَأل ّ
َالتعجب َبالستفهام َبد(كيف)َ ،قال َاهلل َتعال ََ ":كيف تكفروأ بالل وكنتم أمواتا"َ
ق َيحصل
ّ
َقولن َكما َأور َابن َالجو يَ ،األ ّول َأنه َاستفهام َف َمعن َ
(البقرةَ ،)92َ :ف َاستفهام َاآلية َالقرآنية َ
َأنهَاستفهامَخارجَمخرجَالتقريرَوالتوبيخَ)3(.
التعجبَوهذا
َالتعجبَللمؤمنينَ،والثان ّ
ّ
ّ
نهاَالتعجبَ،نحوَما َأور هَسيبويهَ
ورّبما َخرجَالستفهامَبد(من)َإل َ للتَومعان َأخرىَ،م
ّ
منَقولَالعربَ(سبحاأ الل مأ هو ،وما هو)َ،وقالَغيرَعالمََ:إنَقولَالعرب(َ:سبحانَاهللَمنَهوَ
نَصيغَالتعجبَالسماع .
)َصيغةَم
ّ

َ(َ)4

يحمل َالستفهام َبد(ماَ) َمعن َالتعجب َأحياناَ ،نحو َقول َاهلل َتعال َ"َ :فأصحاب الميمنة ما
َأنَ
أصحاب الميمنة ،وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة" َ(الواقعةَ ،)2-2َ :ذكر َالصابون
ّ
َالسالفة َللتفخيم َوالتعظيمَ ،وهو َتعجب َلحال َأصحاب َاليمينَ ،وتعظيم َلشأنهم َف َ
الستفهام َف َاآلية ّ

(َ)1ابنَكثيرَ،تفسير القرآأ الكريمَ،بيروتَ،لبنان َ،ارَالمعرفةَ،1980َ،جَ،3ص131
(َ)2الصابون َ،صفوة التفاسير476/3َ،

(َ)3ابنَالجو يَ،زاد المسير في ملم التفسير.49/1َ،
()4السيوط َ،همع الهوامع92/1َ،
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َفتعجب َلحال َالكفار َف َ خولهم َالنارََ )1(َ .وف َ َاآليةَ ":الحاقة ما
خول َالجنةَ ،أما َف َاآليةَالتالية
ّ
الحاقة"َ(الحاقةَ)9-1َ:استفهامَأبلغَعنَتعجبَ.
عجبَ،نحو(أن )َف َقولَاهللَتعال َ ":قال رب أنى يكوأ
والستفهامَبد(َأن )َق َيخرج َإل َالت ّ
لي غلم وكانت امرأتي ماق ار" َ(مريمَ)2َ:قال َابن َكثيرَ:هذا َتعجبَمنَ كرياَ -عليهَالسلمَ -حيثَ
أجيب َإل َما َسألَ،وبشر َبالول َ،ففرحَفرحا َش ي اَ،وسألَعن َكيفيةَما َيول َلهَ،والوجهَ،الذي َيأتيهَ
هاَ،ومعَأنهَق َكبرَوعتاَ)2(َ.
نَأولَعمرهاَ-معَكبر
منهَالول
ّ
ّ
َ،معَأنَامرأتهَكانتَعاق ارَ–لمَتل َم ّ
استخ مَالعربَالن اءَبقص َالتعجبَ،فق َينا ىَالعجبَنفسهَللمبالغةَف َالتعجبَ،نحوَقولناَ:
(ياَعجبَا)َ،وق َينا ىَالعجبَمجرو ارَفيقال(َ:ياَللعجبَ)َ،قال َعباسَحسن(َ:وق َينا ىَالعجبَنفسهَ
َالتعجبَ،فيقال(َ:ياَللعجب))3(َ .ذكرَالستراباذيَصَيغ ا َللتعجبَ،منهاَقولهم(َ:
–مجا اََ -للمبالغةَف
ّ
يا لك رجل)َ)4(َ.
َبهاَالتعجبَ،نحوَ(تربت يداك)َ،
وقال َالعرب َطائفةا َمنَاأل عيةَ،ظاهرهاَالشرَ،ولكنَعن
ّ
يقول َالفيرو أبا ي َف َالقاموس َالمحيطَ ،ترب َالش ءَ ،أي:أصابه َالترابَ ،أيَ :ل ق َبالترابَ ،وتربَ:
خسر َوافتقر؛َفل ق َبالترابَ )5(َ .و(تربتَي اك)َ عاءَق َيأت َعل َالحقيقةَ،وق َير َول َي ار َبهَوقوعَ

(َ)1الصابون َ،صفوة التفاسير.290/3َ،

(َ)2ابنَكثيرَ،تفسير القرآأ الكريم.112/3َ،
(َ)3حسنَ،عباسَ،النحو الوافيَ87/4َ،
(َ)4الستراباذيَ،شرح الكافية228/4 ،

(َ)5الفيرو أبا يَ،القاموس المحيط(َ،40/1َ،تَرَب)
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األمرَ،ورّبما َيقالَعن َالتعجبَ،قال َابن َمنظورَف َأثناء َتفسيره َح يث َالرسولَالكريم "َ:تنكح المرأة
لدينها ولمالها ولحسنها ،فعليك بذات الديأ ،تربت يداك"َ)1(.
(ترتبَي اك)َتعبيرَجار َعل َألسنةَالعربَ،يقولونهَول َيري ونَوقوع َاألمرَ،ومعناهَ(هللَ رك)

َ

(َ)2
َالتعجبَ،قال َال مخشريَف َتفسيرَقولَ
عاء َق َيخرجَإل
وتقولَالعربَأيضا َ(قاتله الل)
ّ
ا
اهللَ"َ:قاتلهم الل" َ(اآليةَ)33َ:أي َهمَأحقّاءَبأن َيقال َلهمَهذا َتعجب ا َمنَشناعةَقولهمَو(قاتلهمَاهلل)َ
أيَ:ماَأعجبَفعلهمَ)3(َ.
أور َالستراباذي َف َشرح َالكافية َبعض َصيغ َالتعجب َالسماع َالت َتشتمل َأفعالاَ ،فذكرَ
إن َهذه َاألفعالَليستَموضوعةا َللتعجبَ،بلَاستعملتَلذلك َبع َ
منهاَ(قاتله الل مأ شامر)َ ،وقالَّ َ:
الوضعََ)4(َ.
عاء َل َي ار َبهَوقوعَاألمرَ،كما َيقالَ(تربتَي اك)َ،و(قاتلكَ
قال َالعرب َتعبير َ(أرب ما له) َ ا
َالتعجبَ،أرب َالرجل َأي َتساقطت َأعضاؤهََ )5(َ .قال َابنَمنظورَف َأثناءَ
اهلل)َ،واّنما َيذكرَف َمعن
ّ
تعليقهَعل َخبرَابنَمسعو َ-رض َاهللَعنهَ–أنَرجلاَاعترضَالنب ََّ-صل َاهللَعليهَوسلمَ-ليسألهَ

1
يَ،صحيح البخاريَ،تَ:عب َالرؤوفَسع َ،المنصورةَ،مكتبةَاإليمانَ،2003َ،النكاحَ،بابََ،16
( )َانظرَ:البخار ّ
ح يث)5090(َ:

(َ)2ابنَمنظورَ،لساأ العرب(َ،228/1َ،بَرَب)
(َ)3ال مخشري ،الكشاف185/2َ،

(َ)4الستراباذيَ،شرح الكافية228/4 ،
(َ)5السابق228/4َ،
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َ()1
إن َالرسولَتعجبَبقولهَمنَ
فصاحَبهَالناسَ،فقال َالرسول َعليهَالسلم(َ:دموا الرجل أرب ما له) َ ّ

حرصَالسائلَوم احمتهَ)2(َ.
َإنهاَ
تعجب َالعرب َبألفاظ
َخاصة َنحو َ(مقرى) ،و(حلقى) ،و(خمشى)َ ،العقرى َقيل ّ
ّ
ّ
الحائض(َ،)3و(الحلق )َالمرأةَ ع َعليهاَأنَتئيمَمنَ وجهاَ،فتحلقَشعرها(َ)4و(خمش )َمنَالخمشَ،
هوَالخ شَف َالوجهَ،وق َيستعملَف َسائرَالجس َ)5(َ.
َالتعجبَ،فق َقال َاألصمع َ:يقالَعن َ
تأت َالكلماتَ(عقرىَ،وحلق َ،وخمش )َللتعبيرَعن
ّ
األمر َتعجب َمنهَ :خمش َ ،وعقرىَ،وحلق َ ،كأنه َمن َالعقرَ ،والحلقَ ،والخمشَ )6(َ .وأنش َاألصمع َ
قولَالشاعرَ:
أال قومي أولو مقرى وحلقى

لما القت سلماأ بأ غنم

ومنَذلكَأيض اَماَجاءَف َح يثَالرسولَ–َصل َاهللَعليهَوسلمَ-لصفيةَبنتَحي َ،إذَقيلَ
لهَإنهاَنفستَ،أوَحاضتَ،فقال َالرسولَعليهَالسلمَ":مقرى حلقى ما أراها إال حابستنا" َ )7(.خرتَ
ّ
المتون َبتراكيب َوتعبيرات َأخرىَ،وظفت َلقص َالتعجَبَنحو (َ:ال مد مأ نفره) َأي َأماتهَاهللَحت َلَ
يع َمنهمَ،وأيضا (قاتله الل) ،و(أخزاه الل) ،و(هوت أمه) ،و(هبلته أمه) ،و(ويل لك) ،و(ميل ما هو
مائله)....إلخَ،هذيَونحوهاَأ عيةَخرجتَعنَمعناهاَالحقيق َإل َالتعجَبَ.
1
يَ،صحيح البخاريَ،األ بَ،بابََ،10ح يثَ،5583َ،ص1237
( )َالبخار ّ
(َ)2وقالَابنَاألثيرَف َكتابَالنهايةَف َغريبَالح يثَواألثرََ:12/4قالَالرسولَف َغيرَح يثّ َ"َ:إنماَأناَبشرَفمنَ

عوتَعليهََ،فأجعلَ عائ َعليهَرحمة"

(َ)3الفيروَأبا يَ،القاموس المحيط(َ.96/2َ،عَقَر)
(َ)4ابنَمنظور ،لساأ العرب(َ،60/10 ،حَلَق)
(َ)5السابق(َ،299/6َ،خَمَش)

(َ)6المي ان َ،مجمع المثال34/2َ،

ي ،صحيح البخاريَ،الحجَبابَ،34َ:وبابَ145
(َ)7البخار َّ
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َالسماعية َفيهَ ،لرتباطهاَ
ما َسبق َغيض َمن َفيضَ ،فل َسبيل َإل َحصر َعبارات َالتعجب ّ
بموقف َأخرجها َمن َمعناها َاألصل َإل َمعن ا َتعجب َصاحبته َنغمة َصاع ة َخلصت َالعبارة َمنَ
سياقهاَاألصل َ،وحملتهاَمعن ا َانفعالي اَ الَعَل َمعن ا َتعجب َ.
التعجب َبقسميه َالقياس ّ َوالسماع ّ َيفصح َعن َطاقة َتعبيرية َللغة َانفعاليةَ ،والعبارات َال ّ الّةَ
ّ
عل َالتعجبَتن رج َضمن َلغة َالوج انَالت َيعبر َبهاَالمتكلمَعن َأحاسيسهَ،وه َل َتخضع َلقواع َ
إعرابَأفعالَالتعجبَ.
فالتعجبَأسلوبَخطاب َانفعال َإفصاح َقائمَبذاتهَلَيحملَعل َغيرهَ،ولَيجر َمنَوظيفتهَ
ّ
لما َله َمن َلصوق َبوج انية َقائله ََ ،حيث َتكفل َالتعجب َبهذا َالقص َ ،فعبر َعن َأحاسيس َالقائل َبلغةَ
التعجبَالوج انيةَ.
ّ

َ
َ
َ
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الفصلَّالرابعَّ

َ َ
خالفةَّاملدحَّوالذمَّ
 المبحث الول :الحالة في نص الحديث. -المبحث الثاني :الحالة في النص النحوي.
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المبحث الول :الحالة في نص الحديث:
عبرَعنهَبألفاظَتتناسب َوهذاَالنفعالَ
الذم َانفعال
عَمعينَي ّ
َيعرضَللنفسَاإلنسانيةَإ اءَموضو ّ
ّ
الم ح َو ّ
بتراكيبَجرتَمجرىَاألمثالَالمسكوكةَالمفصحةَعنَتأثرَوانفعالَ،وق َاستخ مَالرسولَالكريمَأسلوب َ
ةَلفظيةَ
انيةَوأثارت َانفعالا َف َنفسهَ،فاضَخارج ا َبصور ّ
َحركت َمشاعرهَالوج ّ
الذم َف َسياقات ّ
الم حَو ّ
َخلقة َتجمعَج ّئياتَ
َبأتم َاإلفصاحَ،لستيعابهاَعواطفَالمتكلّمَو فقاتهَالشعورّيةَبق رة ّ
جملية َتظهره ّ
الح ثَالمست ع َاللغةَ.
الذمَف َصحيحَالبخاريَثلثَعشرةَجملةاَموّعةاَعل َمايل َ:
كانَع َجملَالم حَو ّ
َجملَالم حَ:ثمان َجملَ.جملَالذمَ:أربعَجملَ.
َّ
َوه َعل َالنحوَاآلت َ:
الرقم

السلوب اإلفصاحي

التسلسلي

(خالفة المدح والذم)

1

رقم الحديث

الموقف

حدثنا يعقوب َبن َإبراهيم َقالَ :ح ثناَ

1/371

قال ذاما

إسماعيل َبن َعلية َقالَ :ح ثناَ

1/511

خيبرَ،فلماَخرجواَو أرواَ
َّ
صبحَ َالرسولَ َ(َ)
َّ

عب الع ي َبنَصهيبَ،عنَأنسَ:أنَ

1/637

الجيشَ َرجعوا َيقولونَ :محم َوالخميسَ،

رسول َاهلل َ(َ )غ ا َخيبرَ ،فصليناَ 3/3167

فقال َالنب َ(َ :َ إنا َإذا َن لنا َساحة َقومَ

عن هاَصلةَالغ اةَبغلسَ،فركبَنب َ

فساء َصباح َالمنذرين) َأيَ َ(بَئَسَ َالصباحََ

اهلل َ(َ ،)وركب َأبو َطلحةَ ،وأناَ

صباحَهم)َ ،فبئسَصباحَالقومَالذينَأنذرهمَ
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ر يف َأب َطلحةَ ،فأجرى َنب َاهللَ

الرسولَوذلكَلن ولَعذابَاهللَبهمَ.

(َ )ف َ قاق َخيبرَ ،وا ّن َركبت َ

ذمَ َالرسولَ َصباحهم َمستعملا َصيغةَ
َ ّ

لتمس َفخذ َنب َاهلل َ(َ ،)ثم َحسرَ

(ساء) َمن َالسوء َض َالسرورَ ,وه َ

اإل ارَعنَفخذهَحت َإن َأنظرَإل َ

تستعملَاستعمالَ(بئس)َ.

بياضَفخذَنب َاهللََ-صل َاهللَعليهَ

َانفعلت َنفسَ َالرسول َآنذاك َفاستحقَ

وسلم ََ -فلما َ خل َالقرية َقال"َ :اهللَ

الرسولَلهَ،ليعبرَبهذاَالذم َعنَ
َّ
الموقفَ َذمَ َ

أكبرَ ،خربت َخيبرَ ،إنا َإذا َن لناَ

قيمةَ َانفعاليَةَ َتجاه َما َيرىَ ،فحملت َاللغةَ

بساحة َقوم ،فساء صباح المنذريأ"َ.

النفعالية َالتأثيرَ َاللمَ َبرسول َاهلل َلتَفصحَ

قالها َثلثاَ ،قالَ :وخرج َالقوم َإل َ

اللغة َعن َمعن اَ َملتحمَ َبعاطفةَ ،يتشاركانَ

أعمالهمَ ،فقالواَ :محم َ– َقالَ

إلنجاعَوظيفةَاإلبلغَبأتمَمقاص هَ.
َّ

عب الع ي َ :وقال َبعض َأصحابناَ:
والخميس-يعن

َالجيش-

َقالَ:

أفصبناها َعنوةَ ،فجمع َالشب َ ،فجاءَ
حيةَ ،فقالَ :يا َنب َاهللَ ،أعطن َ
جارية َمن َالسب َ ،قال"َ :اذهب َفخذَ
جارية"َ.فأخذَصفيةَبنتَحي ...إلخَ.
2

...فقصصتها َعل َحفصةَ ،فقصتهاَ

1122

حفصة َعل َرسول َاهلل َ(َ ،)فقالَ:

1157
3739
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قال مادحا
أفضلَ َاألعمال َقيامَ َالليلَ ،فامت ح َالرس َولََ

"نعم الرجل مبداللَ ،لو َكان َيصل َ

الكريم ََ قيامَ َعب اهلل َلليل َبأسلوب َالم حَ

منَالليل"َ.فكانَبع َلَينامَمنَالليلَ

مستخ ما َالفعل َ(نَعَمَ) َإلنشاء َالم ح َغيرَ

لاَ.
إلَقلي َ

قاص َالطلبَف َأسلوبَإفصاح َقائمَعل َ
أساس َمن َاإلفصاح َعن َتأثر َالنب َمنَ
الرؤيا َالت َأَسَمَعَهاَ ،وانفعال َالنب َبهاَ،
فالرؤيا َحََثَ َأنشأ َلغ َةا َ َأظهرت َالنفعالَ
فيهاَ ،وأفصحَتَ َعن َمشاعر َالمتكلمَ
بألفاظها َالمتناسبة َمعَقص يةَإلقاء َالكلمَ،
بقالب َتركيب َجَمَعَ َكَلَ َذلك َوأَمَكَنَهَ َف َ
صَيَغَتَهَ َالتعبيرية َالت

َجرتَ َمجرىَ

التعبيرات َالت َتصبو َإل َإحقاق َالمشاعرَ
الذاتيةَللمتكلمَبوساطةَاللغةَابتغاءَإلفصاحَ
اَ
منشو َيخ مَكافةَأطرافَالح ثَاللغويَ.
3

حدثنا َمعاذَبنَفضالةَ:ح ثناَهشامَ،

1352

قال مادحا

عن َيحي َ ،عن َهلل َبن َأب َ

532

إلنفاق َالمالَ َف َوجوه َالخيرَ ،واستعمالهَ

832

ميمونةَ :ح ثنا َعطاء َبن َيسارَ :أنهَ

َالتقرب َإل َاهللَ ،كإنفاقه َعل َ
عونا َعل
ّ

سمع َأبا َسعي َالخ ري َ-رض َاهللَ

حث َعليه َالرسولَ ََ
اليتام َأجرَ َعظيمَ َ َّ

عنه-يح ثَ :أن َالنب َ(َ )جلسَ

بامت احه َهذا َالفعل َمستخ م ا َأسلوب اَ
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ذاتَيومَعل َالمنبرَ،ومجلسناَحولهَ،

إفصاحيا َيَظَهَرَ َانفعاله َورضا َنفسهَ

فقال"َ :إن َمما َأخاف َعليكم َمنَ

واستحسانها َقيامَ َالمسلم َبإنفاق َالمال َعل َ

بع ي َما َيفتح َعليكم َمن َ هرة َال نياَ

اليتيمَوالمسكينَلمعرفةَالنب َعَظَمََأجرََذلكَ

و ينتها"َ .فقال َرجلَ :يا َرسول َاهلل!َ

العَمَلَ،توفََرتََف َأسلوبَالم حَاإلفصاح َ

أويأت َالخير َبالشر؟ َفسكت َالنب َ

أركانَ َأَتَ َباجتماعها َوظيف َةا َإبلغي َةاَ

(َ ،)فقيلَلهَ:ماَشأنكَ،تكلمَالنب َ

إفصاحي َةا َف َأعل َمراتب َالم ح َبحكمَ

(َ)ولَيكلمك؟َفرأيناَأنهَين لَعليهَ،

لَ
التكوين َاللغوي َلهذا َاألسلوب َالمرتبط َك َّ

قالَفمسحَعنهَالرحضاءَ،فقال"َ:أينَ

ل َعل َ
خاص َي َّ
الرتباط َبموقف َشعوريَ َ َّ

السائل؟" َوكأنه َحم ه َفقال"َ :إنه َلَ

أبعا َنفسيةَالمتكلمَالعاطفيةَ.

يأت َالخير َبالشرَ ،وان َمما َينبتَ

إن َهذا َاألسلوبَ َج ءَ َمن َعالم َالمتكلمَ
َ َّ

الربيع َيقتل َأو َيلمَ ،إل َآكلهَ

النفس َالذيَتظهرهَاللغةََوجو يَاَ.

الخضراءَ ،أكلت َحت َإذا َ َامت تَ
خاصرتاهاَ ،استقبلت َعين َالشمسَ،
فثلطتَ ،وبالتَ ،ورتعتَ ،وان َهذاَ
المال َخضرة َحلوة ،فنعم صاحب
المسلم ما

أمطى منه المسكيأ

واليتيم وابأ السبيل َ– َأو َكما َقالَ
النب َ(َ -)وانه َمن َيأخذه َبغيرَ
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حقهَ ،كالذي َيأكل َول َيشبعَ ،ويكونَ
شهي اَعليهَيومَالقيامة"َ.
3

حدثنا إسحاق َبن َنصرَ :ح ثنا َأبوَ

2236

قال مادحا

أسامةَ ،عن َاألعمشَ :ح ثنا َأبوَ

األعمال َبالخواتيم َوالعواقبَ ،قال َالنب َ ََ

صالحَ ،عن َأب َهريرة َ–رض َاهللَ

ما حا َالمملوكَالذيَيموتَعل َعبا ةَاهللَ:

عنهَ -قالَ:قالَالنب َ(" :)نعم ما

(نعمَماَألح همَيحسنَعبا ةَربه)َبأسلوبَ

لحدهم ،يحسأ مبادة ربهَ ،وينصحَ

َالمكون َمن َفعل َإنشاء َالم ح َبع َ
َ
الم ح

لسي ه"َ.

عجب َعََرضَ َللنفسَ ،و(ما) َبمعن َالش ءَ
فالتق ير َ(نَعَمَ َالش ء)َ ،و(يحسن) َهو َمب ّينََ
للمخصوص َبالم حَ ،بهذي َاألج اء َوقعَ
للتركيب َرصيَ َف َاللغةَ ،يظهر َحركةَ
وحياة َف َاللغة َالمتوهجة َبالتعبير َعنَ
النفعالَ ،مَمَا َأفصح َعن َغايات َاإللقاءَ
الت َركبتَاللغةَمبتغيةَالظهورَبوساطتهاَ.

2

حدثنا يحي َبن َبكيرَ :ح ثنا َمالكَ،

2526

قال مادحا

عنَأب َال نا َ،عنَاألعرجَ،عنَأب َ

مَنَ ََأَبَ َالعََربَ َأن َيعط َالرجل َصاحبهَ

هريرةَ– َرض َاهلل َعنهَ:-أنَرسولَ

صلةَشاةَينتفعَبحلبهاَ من ا َثمَير هاَ،فأ ار َ

اهلل َ(َ )قال"َ :نعم المنيحة اللقحةَ

الرسول َالكريم َ(َ )امت اح َهذا َحَثَ ا َعل َ
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الصف َمنحةَ ،والشاة َالصف َ ،تغ وَ

البر َبين َالناس َمنطلقا َمن َمشاعر َنفسهَ

بإناءَوتروحَبإناء"َ.

المنفعلة َباستحسان َهذا َالفعلَ ،يَستخَمََ

(نع ددمَالصد د قةَاللقح ددةَ،الص ددف َمنح ددةَ

2518

أسلوبَ َالم ح َاإلفصاح

َالمظهر َتأث ارَ

والش د دداةَالص د ددف َمنح د ددةََتغد د د وَبإن د دداءَ

خالطََالنفسَبع َعََرضََأَلَمَهَاَ.

وتروحَبآخر)َ
َ

قد ددالَ(نعد ددمَالمنيحد ددةَاللقحد ددةَالصد ددف َمنحد ددة)َ
واللقحد ددةَناقد ددةََذاتََل د دبَنََ،وور تَف د د َروايد ددةَ
أخددرىَ(نعددمَالص د قةَاللقحددةَالصددف َمنحددة)َ
فد د د ا تَ(الصد د د قة)َ،أطلق د ددتَالصد د د قةَعلد د د َ
المنحددةَلددتل مَبينهمدداَ،وقولددهَ(اللقحددة)َذك د ارَ
للخصددوصَبالم د حَ َ،ومنحددهَمنصددوبَعل د َ
التميي َتوكي َاَ.
باحَم حَالنب ََ عنَانفعالَفاضَبنفسهَ
فاحتاج َالنفعالَ َإل َمركب َلغوي َيتناسبَ
وهذاَالنفعالَ،ليظهرهَبأقص َحالَ،فنهضَ
أسلوبَالم حَبهذاَناقلا َإفصاحا َلَيقومَبهَ
أيَتركيبَآخرَق َيوضعَمكانهَ.
َّ

5

حدثنا قبيصةَ :ح ثنا َسفيانَ ،عنَ

2875

معاوية َبهذاَ .وعن َحبيب َبن َأب َ

قال مادحا
أثن َالرسول ََ عل َأ اء َفريضة َالحجَ
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عمرةَ ،عن َعائشة َبنت َطلحةَ ،عنَ

َإياها َعل َصعوبتهاَ ،جاعلها َأفضلَ
مكب ار َّ

عائشةَأمَالمؤمنينَ،عنَالنب َ(َ:)

الجها َلقرينة َالمشقّة َبينهماَ ،من َخللَ

سأله َنساؤه َعن َالجها َ ،فقال"َ :نعم

أسلوب َم حَ َإفصاح َ َيَََركَ َق رته َعل َ

الجهاد الحج"َ.

جَمَعَ َ قائقَالح ثَالمَنَشئَلهَ،فمنَشعورَ
اعترىَالنفسََإل َانفعالََحَصَلََبَهَاَثمَرغبةَ
ف َالتعبير َعن َهذا َإل َسامع َمتوقع َمنهَ
تجاوب ا َيعا ل َانفعال َالمتكلمَ َبوساطة َاللغةَ
الواسطةَبينهماَ،لغةَ َانفعاليةَ َتَطََوعَ َالحروفََ
لحمل َمعن اَ َمع َعاطفة َتحي َالمعن َف َ
أفقَاإلفصاحَالطليقَالذيَلَيمكنَأنَيَحَََ
بلغةََجام ةَتعج َعنهَوينأىَعنهاَ.

7

حدثنا ه بة َبن َخال َ :ح ثنا َهمامَ،

3217

قالوا مادحيأ

عنَقتا ةَ،وقالَل َخليفةَ:ح ثناَي ي َ

3887

َرَةَ َفَعَلََ
يخبرنا َالرسولَ َالكريمَ ََ عن َ

بن َ ريعَ :ح ثنا َسعي َوهشام َقالَ:

الملئكة َالعارفين َق ومَ َالرسول َف َكلَ

ح ثنا َقتا ةَ :ح ثنا َأنس َبن َمالكَ،

سماءَقص هاَمعَجبريلَخللَعروجهَإل َ

عن َمالك َبن َصعصعة-رض َاهللَ

السماء َبقولهم َما حين َمج ء َالرسولَ

عنهَ -قالَ:قالَالنب َ("َ:)بيناَأناَ

مَفضليه َعل َأيَ َق وم َآخر َبع َانفعالَ

عن َالبيت َبين َالنائم َواليقظان َ–َ

يعترضَنفوسَهَمَمنَجََراءَ َ َوقَعَ َخبرَمج ءَ
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وذكرَ :يعن َرجلا َبين َالرجلين َ–َ

الرسول َ(َ :)لنعم َالمج ء َجاء َأي َ(نعمَ

فأتيتَبطستَمنَذهبَ،مآلنَحكمةَ

المج ء َمجيئه) َفحذف َالمخصوصَ

وايمان اَ ،فشق َمن َالنحر َإل َمراقَ

بالم حَ.

البطنَ ،ثم َغسل َالبطن َبماء َ م مَ،

أ ار تََالملئكد ددةَالمبالغد ددةَف د د َمعن د د َالم د د حَ

ثم َملئ َحكة َوايماناَ ،وأتيت َب ابةَ

فاسد ددتعملواَالفعد ددلَ(نَع د دمَ)َإلنشد دداءََاستحسد ددانََ

أبيض َ ،ون َالبغلَ ،وفوق َالحمارَ:

وثن دداءََس ددرىَف دديهمَف ددأظهرواَذل ددكَفد د َقال ددبَ

الب ارقد َفانطلقت َمع َجبريل َحت َأيتناَ

يَيَفَصَحََعنَتأثرهمَبق ومَرسولَاهللَ.
تعبير َّ

السماء َال نياَ ،قيلَ :من َهذا؟ َقالَ:
جبريلَ ،قيلَ :من َمعك؟ َقالَ :محم َ
(َ ،)قيلَ :أرسل َإليه؟ َقالَ :نعمَ،
قيلَ :مرحبا َبه َولنعم المجيء جاءَ،
فأتيت َعل

َعيس

َويحي

لاَ:
َفقا َ

مرحباَبكَمنَأخَونب َ،فأتيناَالسماءَ
الثالثةَ ،قيلَ :من َهذا؟ َقيلَ :جبريلَ،
قيلَ:منَمعك؟..إلخَ.
8

حدثنا موس َبن َإسماعيلَ :ح ثناَ
عمرو َبن َيحي

3851

قال مادحا

َبن َسعي َقالَ:

ارَالنب َ(َ)وفََمنَجَنََنصيبينَ،وكانواَ

اخبرن َج يَ،عنَأب َهريرةَ–رض َ

أخيا ار َفامت حهم َالرسولَ َالكريمَ ََ بع ماَ
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اهلل َعنهَ :-أنه َكان َيحمل َمع َالنب َ

نشَأَتََل يهَمشاعرَخاصةَتستحسنهمَوتثن َ

(َ )إ اوة َلوضوئه َوحاجتهَ ،فبينماَ

عليهمَ ،تري َنقل َانفعالها َإل َروع َالسامعَ

هوَيتبعهَبهاَ،فقال"َ:منَهذا؟"َفقالَ:

لتَحََثَ َفيه َنفسَ َما َح ث َلهاَ ،ولكنهاَ

أنا َأبو َهريرةَ ،فقال"َ :ابغن َأحجا ارَ

تحتاجَإل َمركبَلغويَينهضَبذلكَ،مَهَيَأَ

أستنفض َبهاَ ،ول َتأتن َبعظم َولَ

ل فصاحَ َعن َعواطفَ َالمتكلم َمع َإيضاحَ

بروثة"َ.فأتيتهَبأحجارَالعظمَوالروثة؟َ

المعن َالم ار َوهذاَمنَعملَأساليبَالجملةَ

قال"َ:هماَمنَطعامَالجنَوانهَأتان َ

اإلفصاحية َالمظهرة َحالةَ َالمتكلم َالنفسيةَ

وف َجن َنصيبينَ ،ونعم الجأَ،

و فقاته َالشعورية َبق رة َخلقة َش ي ةَ

فسألون َال ا َ،ف عوتََاهللَلهمَأنَلَ

لاََ.
المساسَب قائقَوج يئاتَالح ثَكام َ

يمرواَبعظمَولَروثةَغلَوج واَعليهاَ
طعمَا"َ.
6

حدثنا َ َمحم َبن َعرعرةَ :ح ثناَ

2132

قال ذاما

شعبةَ ،عن َمنصورَ ،عن َأب َوائلَ،

2136

األمر َكله َهللَ ،ت بيره َوتصريفه َوعل َ

عن َعب اهلل َقالَ :قال َالنب َ(َ:)

َرجَعَ َاألمور َكلها َإل َاهلل َتعال َ،
اإلنسان َ

"بئس ما لحدهم أأ يقولَ :نسيتَ

فذمَالرسولََالكريمَ(َ)قولََالرجل(َ:نسيتَ
َّ

آية َكيت َوكيتَ ،بل َنس َواستذكرواَ

شيئا َمن َالقرآن) َناسبا َالنسيان َإل َنفسهَ،

القرآنَ ،فإنه َأش َتفصي ا َمن َص ورَ

واألصل َأن َينسب َنسيانه َإل َاهلل َتعال َ،

الرجال َمن َالنعم"َ .ح ثنا َعثمانَ:

فهوَق َأنساهَماَسبقَأنَحَفَظَهَ َمنَالقرآنَ،
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ح ثناَجريرَ،عنَمنصورَمثلهَ.تابعةَ

يقول َ(بئس َما َألح همَأنَيقول َنسيت َآيةَ

بشرَ ،عن َابن َالمباركَ ،عن َشعبةَ،

(َ)...ما)َنكرةَموصوفةَ،وقوله(َ:أنَيقول)َ

وتابعة َابن َجريجَ ،عن َعب ةَ ،عنَ

مخصوص َبالذمَ ،أي(َ :بَئَسَ َشيئ ا َكانَ

شقيقَ :سمعت َعب اهللَ :سمعتَ

الرجلَيقول)ََ.

النب (َ.)

توافددقَتركيددبَالددذمَمددعَحددالَالمددتكلمَالنفس د َ
ومشدداعرهَالت د َثددارتََتجدداهَموقددفَمَث دلََلهدداَ،
فاحتوىَالتركيبَألفاظ اَناسبتََذاكَالنفعدالَ
وعبرتَعنهَبوضوحَمَفصحةَعنَتأثرَنفسَ
ّ
المددتكلمَ،تحدداولَإرسددالََهددذاَالتددأثرَإلد َنفددسَ
الس ددامعَك ددذلكَليَحَصد دلََالتج دداوبَوالتواص ددلَ
ب ددينَطرف د د َالخطد ددابَف د د َح د د هَاألعظم د د َ،
دنَأيَ
تحقيق د د داَلوظيفد د ددةَاللغد د ددةََاألساسد د دديَةََم د د د َّ
استعمالَلهاَ.

11

حدثنا ص قة َبن َالفضلَ :أخبرنا َابنَ

5123

قال ذاما

عيينةَ :سمعت َابن َالمنك ر:سمعَ

5131

استأذنَرجلَغيرَمسلمَعل َالرسولَفذمهَ

عروة َبن َال بيرَ :أن َعائشة َ–رض َ

الرسول َالكريم َ(َ )قبلَ َأن َي خل َالرجلََ

اهللَعنهاَ-أخبرتهَقالتَ:استأذنَرجلَ

لا(َ :بئس َأخو َالعشيرة) َالموقفَ
عليه َقائ َ

عل َرسولَاهللَ(َ)فقال"َ:ائذنواَلهَ،

قيقَ َج ا َوقصير َ مني ا َيحتاج َإل َلغةَ
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بئس أخو العشيرة َ– َأو َابنَ

سريعةَ َتحمل َما َجاش َف َنفس َالنب َ ََ

العشيرة"َ .فلما َ خل َألن َله َالكلمَ،

عن َمعرفته َبوجو َالرجل َل ى َالباب َيري َ

قلتَ :يا َرسول َاهللَ ،قلت َالذي َقلتَ،

ال خولَ ،فأنبأَ َتركيبَ َالذمَ َبمشاعر َالرسولَ

ثمَألنتَلهَالكلم؟!َقال"َ:أيَعائشةَ،

تجاه َالح ث َبلغةَ َانفعاليةَ َتَعَ

َقَصَََ

إنَشر َالناسَمن َتركه َالناس َ– َأوَ

اإلرسالَ َاللغوي َمَعَمَقة َحَيَ َويَة َالعلقة َبينَ

و عهَالناسَ–َاتقاءَفحشه"َ.

اللغة َوالعاطفة َإل َأقص َم اهاَ ،فخرجتَ
اللغة َبتركيب َالذم َلتكون َأكثرَ َ َقّةَوتح ي اَ
َوجمعاَلج ئياتَالح ثََالمَست ع َاللغةَ.

11

حدثنا أحم َبنَيونسَ:ح ثناَابنَأب َ

7138

قال مادحا ثم ذاما

ذئبَ ،عن َسعي َالمقبريَ ،عن َاب َ

ةَوهد َ
داسَويلحدونَيسدألونَاإلمدار َ
يحرصَالن
ّ

هريرةَ ،عن َالنب َ(َ )قال"َ :إنكمَ

ن امددةَلمددنَسددألهاَ،فهددمَكددالمرأةَالت د َتَرض دعََ

َاإلمارةَ ،وستكونَ

دامَ،ألنَآخددرََاإلمددارةَن د مََ
َّ
ولكنهدداَتَس د َءََالفطد
ّ

ستحرصون َعل

ن امة َيوم َالقيامة ،فنعم المرضعة

وحسرة؛َألنَمعَهََف َالغالدبَالقتدلَأوَالعد لَ

وبئست الفاطمة"َ .وقال َمحم َبنَ

أوَالمطالب د ددةَبالتبع د دداتَي د ددومَالقيام د ددةَ،فق د ددالَ

بشارَ:ح ثناَعب اهللَبنَحمرانَ:ح ثناَ

الرسددولَفد َبد ءَأمددرَاإلمددارةَونهايتهددا(َ:نعددمَ

عب الحمي َبن َجعفرَ ،عن َسعي َ

المرض ددعةَوبئس ددتَالفاطم ددة)َ،والمخص ددوصَ

المقبريَ ،عن َعمر َبن َالحكمَ ،عنَ

بالم حَوالذمَمحذوفَوهوَ(اإلمارة)ََ.

أب َهريرةَ،قولهَ.

وأت د َبالمرضددعَوالفدداطمَ لل د َةاَعل د َتصددويرَ
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تين د ددكَالح د ددالتينَالمتجد د د تينَفد د د َاإلرض د دداعَ
والفطددامَ،فشددبهَالوليددةَبالمرضددعةَوانقطاعهدداَ
بالموتَ،أوَالع لَبالفاطمةَ.
َأفا َأسلوباَالم حَوالذمَإفصاح اَف َالتشدبيهَ
لَيقد د د د ددومَبد د د د ددهَاسد د د د ددتخ امَآخد د د د ددرَمكانهمد د د د دداَ
إلفصد د دداحهماَعد د ددنَطاقد د ددةَتعبيريد د ددةَانفعاليد د ددةَ
أخرجددتَمشدداعرَالمددتكلمَالذاتيددةَإل د َسددطحَ
اللغددةَ،لتوسددمَاللغددةَبانفعددالَمشدداعرَالمددتكلمَ،
درَوتدأثي ارَ
وذلكَلتبلدغَنفدسَالسدامعَوتحد ثَأثََا
مشابهينَلماَاعتملَف َص رَالمتكلمَ.
َ
َ

َ
َ
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المبحث الثاني :الحالة في النص النحوي:
استعمل َالعربَ(نعمَ)َللم حَ،و(بئَسَ)َللذمَ،أصل َ(نعمَ)َهوَ(نعمَ)َ،بفتحَاأل ّولَوكسر َالثّان َ،
َبأنهَف َنعمةَ،قال َابن َمنظورَ:
وهوَفعلَماضَ،يقال(َ:نعم َ ي َبكذا)َ،ينعم َبه َفهوَنعمَ،هوَإخبار ّ
(نعمَفلنَإذاَأصابَنعم َةا)َ)1(َ.
األصل َف َ(بئسَ) َهو َ(بئسَ)َ ،يقالَ :بئس َيبأسَ ،فهو َبائسَ ،وف َاللسان(َ :بئس َفلن َإذاَ
َ()2
الذمَوالمبالغةَفيهماَ،فاستعملواَ
أصابَبؤساَ،وهوَض َالنعمةَ)َ ،ثمَأ ار تَالعربَإنشاءَمعن ا َللم حَو ّ

للذمَ ،قال َسيبويه"َ :وأصل َ(نعمَ) َو(بئسَ)(َ ،نعمَ) َو(بئسَ)َ ،وهماَ
لفظ َ(نعمَ) َللم حَ ،ولفظ َ(بئسَ) َ ّ
الصلحَ،ولَيكونَمنهماَفعلَلغيرَهذاَ"(َ)3
األصلنَاللذانَوضعاَف َالر اءةَو ّ
بالذم َب ليل َجمو هما َبع َأن َكانتا َمتصرفتينَ ،منع َالنحاةَ
اختصت َ(نعمَ) َبالم حَ ،و(بئسَ) َ ّ
مج ء َالمضارعَأوَاألمرَأوَاسمَالفاعلَوالمفعولَمنهماَ،وغيرَذلك َمنَالمشتقاتَ،يقول َابنَعقيلَ:
ل َيتصرفانَ،فل َيكونانَبغيرَصيغةَالماض َلل ومهما َإنشاءَالم حَوالذمَعل َسبيلَالمبالغةَفل متَ
(نعمَ)َالم حَ،وكانتَقبلَذلك َلل للةَعلَ َإصابةَنعمةَ،ول مت َ(بئسَ)َالذمَ،وكانتَإلصابةَبؤسَ،
فلماَخرجتاَعنَأصلهماَإل َغيرهَ،لمَيتصرفَفيهماَ"(َ)4
الح يثَهناَعنَ(نعمَ،وبئس)َيختصَف َحالةَاستعمالهماَأسلوبينَللم حَوالذمَ،لَعل َأنهماَ
فعلن َماضيان َي ار َبهما َمجر َالم ح َوالذمَ ،بل َإنشاء َل َيقص َبه َالطلبَ ،ول َيحتمل َالتص يقَ
والتكذيبَ ،فأسلوب َاستعمالهما َإفصاح َقائم َعل َأساس َمن َاإلفصاح َعن َتأثر َوانفعال َيعرضانَ
(َ)1ابنَمنظور ،لساأ العربَ،ما ةَ(نَعَم)
(َ)2السابقَ،ما ةَ(بَءَس).

(َ)3سيبويه ،الكتابَ،301/1َ،طَبولق

(َ)4ابنَعقيل ،المسامد ملى تسهيل الفوائدَ،لوحةَ()136
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للنفسَاإلنسانيةَتجاهَح ث َيستأهلَأنَيمت حَأوَأنَيذمَ،حَث َمنشئ َللغة َتوظف َالنفعال َل فصاحَ
عن َمشاعر َالمتكلم َبألفاظ َتتناسب َوقص ية َوضوح َاإلرسالَ ،فجرت َهذه َاأللفاظ َوما َيتبعها َمجرىَ
التعابيرَالمسكوكةَالجاريةَمجرىَاألمثالَعل َح ّ َتعبيرَاألشمون َ)1(َ.
وع َبعض َنحوي َاللغة َالنفعال َالمنشئ َلهذي َاأللفاظَ ،ووعوا َكذلك َاإلفصاح َالناجم َعنَ
استعمالهما َف َوقعَالمرسلَإليهَ،يقول َالسراجَ":نعمَ،وبئس َوما َكان َف َمعناهما َإنما َيقعانَللجنسَ،
()2
َأنك َتم ح َوتذم َعن ماَ
ويجيئان َلم ح َوذمَ ،وهما َيشبهان َالتعجب َف َالمعن َوترك َالصرف" َذلك ّ

تعجبََ.
َأجزاء صيغ المدح والذم:
لب َمنَتوفرَثلثةَعناصرَف َأسلوب َالم حَوالذمَليؤ ياَمعنيهما َالمبتغ َمنَتوظيفهما َف َ
الكلمَليقوماَباإلفصاحَعنَأعل َمراتبَالم حَأوَأعل َمراتبَالذمَ.
هذيَالعناصرَالت َتكونَقوامَاألسلوبينَه َ:
(صيغةَم حَأوَذمَ+اسمَمرفوعَ+مخصوصَبالم حَ،أوَالذم)َ
نلحظَأن َكلّاَ
َالذم َ(بئس َالطالب َالكسولَ)َ
عن ما َنقولَف َالم حَ(نعم َالعالم َالمتواضعَ)َ،وف
ّ
ّ
منَالصيغتينَتتألفَمماَيل َ:
أوال :الفعل (نعم) أو (بئس):
َوهوَأصلَف َإقامةَالمعن َم ح ا َأوَذم اَ،فينسب َإليه َالعملَوتقومَعليهَبقيةَاألج اءَ،وق َ
اختلفَالنحاةَف َهذهَاأللفاظَ،فذهبَفريقَإل َأنهماَفعلنَماضيانَجام انَموضوعانَإلنشاءَالم حَ
(َ)1األشمون َ،شرح الشمونيَ،ج381/2
(َ)2ابنَجن َ،اللمع في العربية221َ،
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علَ َسبيل َالمبالغة(َ ،)1ومض َآخرون َإل َكونهما َاسمين َمبت أين َبنيا َلتضمنهما َمعن َاإلنشاء(َ)2
احتج َالفريق َاأل ّول َ(البصريونَومعهم َالكسائ َمن َالكوفيين) َبأن َقالََ :إن َ(نعمَ)َ ،و(بئسَ) َصيغتانَ
فعليتانَماضويتانَلَتتصرفانَ،وبرهنواَماَذهبواَإليهَبقيمَشكلّيةَه (َ:)3
جالا)َوهوَرأيَ
َ .1اتّصال َالضميرَبهما َعل َح ّ َاتصاله َباألفعالَ،فيقال(َ:نعما َرجلين)َ،و(نعمواَر َ
الكسائ .
 .9خولَتاءَالتأنيثَالساكنةَعليهماَ،وه َتلحقَبالماض َولَتتع اهَنحو(َ:نعمتَالحرة)َ،و(بئستَ
الفانية).
إنَ(نعمَ)َو(بئسَ)َاسمانَ
أماََالفريقَالثان َ(الكوفّيونَخلَعل َبنَحم ةَالكسان )َفاحتجواَبأنَقالواّ َ:
مبت آنَوليساَبفعلينَ،وبرهنواَماَمضواَإليهَبقيمَشكلّيةَووظيفّيةَه َ)4(:
اَأنَالعربَتقولَ"َ:ياَنعمَالمول َ،ونعمَالنصير"َف خولَحرفَالن اءَ(الياء)َعل َ(نعمَ)َي ّلَ
 حكو ّ
عل َاسميتهاَ،لختصاصَالن اءَباألسماءَ،فلوَكانتَ(نعمَ)َفعلا َلما َتوجه َإليهاَالن اء َألّنهَمنَ
أماراتَالسم.
َتصرفهماَوجمو هماَ ليلَعلَ َاسميتهماَ.
 عم ّ


َالعربَأنهاَتقولَ"َ:ماَ ي َبنعمَالرجل"َ،وحك َعنَ
خولَحرفَالجرَعليهماَ،فق َجاءَعن
ّ

(َ)1ابنَمالك ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،تَ:محم َكاملَبركات َ،ارَالكتابَالعرب َ،القاهرةَعامََ،1967
ص.126

(ََ)2ص رَال ينَالكنفراويَالستانبول َ،الموفي في النحو الكوفيَ،شرحََ:محم َبهجتَالبيطارَ،مطبوعاتَالمجمعَ
العلم  َ،مشقَ،ص.87

(َ)3األنباري ،أسرار العربية ،تَ:فخرَصالحَق ارة َ،ارَالجيلَ،بيروتَ،طَ،1995َ،1ص102
(َ)4األنباري ،أسرار العربيةَ،ص102
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َأنه َقالََ "َ :نعم َالسيرَ ،عل َبئس َالعير"(َ ،)1ومنه َأيضا َما َروي َعنَ
َ بعض َفصحاء َالعرب ّ
أعراب َبشرَبمولو ةَ،فقيلَلهَ"َ:نعمَالمولو ةَمولو تكَ!"َفقالََ"َ:واهللَماه َبنعمَالمول ةَ،نصرتهاَ
بكاءَ،وبرهاَسرقة".
معَأنَال منَمنَ
 لَتر انَملحقتينَب منَ،إذَلَيحسنَالقول"َ:نعمَالرجلَأمسَ،ونعمَالرجلَغ َا"َ
ّ
أركانَالفعلَلكنَماَحسنَاقترانَال مانَبهما؛َألَّنهماَليستاَبفعلين.
بناءَعل َما َشفعَبهَالكوفيونَرأيهم َ،أرواَف َإعرابَ(نعمَ)َو(بئسَ)َأنهما َاسمانَمبت آن(َ )2صاراَ
ا
معَمرفوعهما َمحكيين َنقلا َعن َأصلهما َكتأبطَش ارَ،وشابَقرناهاَ،وما َإل َذلك َمنَاألسماءَالمحكيةَ
المنقولةَعنَتركيبَإسنا يَتامَ)3(.
ثانيا :الفامل:
َوهوَالسمَالمرفوعَالمم وحَأوَالمذمومَالتال َلنعمَوبئسَ،وظيفتهَتعيينَالمعن َأوَالصفةَالت َ
استحق َبها َالمم وح َالم حَ ،والمذموم َالذمَ ،فف َجملة َ(نعم َالخليفة َالعا لَ) َوجملة َ(بئس َالرجلَ
ّ
َالذمَف َالجملةَ
الجبانَ)َ،تكونَكلمةَ(الخليفة)َموطنَالم حَف َالجملةَاألول َ،وكلمةَ(َالرجل)َموطن ّ
الثانيةََ.
قسمَالنحاةَفاعلَ(نعمَ)َو(بئسَ)َعل َضربينَ:
َ ّ

(َ)1األنباري ،اإل نصاف في مسائل الخلفَ،المسألةَ()14
(َ)2السابق97/1َ،

(َ)3السي َوط  ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامعَ،تَ:عب َالعالَسالمَمكرم َ،ارَالبحوثَالعلميةَ،الكويتَ،
1979م.27/5َ،
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 يكون َفاعلهما َاسما َظاه ار َمعرفا َبد(أل)َ ،نحو َ(نعم َالمول ) َ(األَنفالَ )73َ :و" َلبئس َالمهاَ"َ
(البقرةَ،)936َ:أوَمضاف ا َنحوََ":ولنعم َ ار َالمتقين"َ(النحلَ،)33َ:و"فبئس َمثوىَالمتكبرين"َ
(غافرَ،)46َ:أوَمضاف اَلمضافَ،نحوَقولَالشاعر:
س بانت وبنا
فإأ يك فقع ٌ

َ()1

فنعم ذوو مجاملة الخليل

أوَمضافاَإل َضميرَعائ َعل َماَه َفيهَ،نحوَقولَالشاعر:
فنعم أخو الهيجا

َ(َ)2

ونعم شهابها

 يكون َفاعلهما َضمي ار َمستت ار َمفس ار َبتميي َمطابق َللمعن َ ،خلف ا َللكسائ َف َمنعهَ ،نحو َقولَ
لذمَ،فيقال(َ:نعمَ
اهلل"َ:وبئس للظالميأ بدال"َ(الكهفَ)53َ:كثي ارَماَتتصلَ(ماَ)َبصيغت َالم حَوا ّ
ماَ)َ،و(بئس َماَ)َ،وق َت غمَالميمانَ،نحوَ(نعماَ)َو(بئسماَ)َ،كما َف َقولهَتعال َ ":إأ الل نعما
يعظكم" َ(النساءَ ،)52َ :وكذلكَ"َ :بئسما يأمركم به إيمانكم" َ(البقرةَ ،)23َ :والتق ير َف َاآليةَ
َإن َ(ماَ) َهنا َمعرفة َتامةَ
األول َ :نعم َالش ء َش ء َيعظكم َبهَ ،وق َحذف َالمخصوصَ ،وقيل ّ
بمعن َالش ءَ،فاعلَلنعمَوبئسَومحلهاَالرفعَوهوَرأيَسيبويهَ،والمبر َ،وابنَالسراجَ،والفارس .
قيل َ َّإنها َف َ َموضوع َنصب َعل َ َالتميي َ ،ومحلها َالنصبَ ،وهو َقول َالكسائ َ ،والفراءَ
َواألَخفشَ ،وال جاج َ ،وقيل َكذلكَ َإنها َكاَفّة َتَبطل َعمل َصيغت َالم ح َوالذمَ ،فت خلَن َعل َ َ َجملةَ
فعليةَ،كحالَ(ماَ)َمنَ(كلّماَ)َو(طالماَ)َ)3(َ.

(َ)1قائلةَمجهولَ،ور َالشاه َف َكتابَهمعَالهوامعَللسيوط 30/5َ،
(َ)2قائلةَمجهولَوتتمتهَغيرَموقوفَعليهاَ،ور َالشاه َف َكتابَهمعَالهوامعَللسيوط 30/5َ،
()3النحاس ،إمراب القرآأ197/1 ،
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َأن(َ،ماَ)َكلمةَمبهمةَ،ق َيكونَغرضهاَاإلَبهامَعل َالسامعَ،كأنَ
ذهبَفاضلَالسامرائ َإل ّ
تقول(َ:بئسماَفعلت)َفلَتذكرَالمفعولَ،إماَللعلمَبهَ،واماَألّنكَلَتري َأنَيعلمَبهَ،وق َيكونَالغرضَ
ل يجا َ،نظ ارَلما َف َذكرَالفاعلَمنَإطالةَف َالكلمَ،كما َف َقولَاهلل "َ:إأ الل نعما يعظكم به"َ
(النساءَ)52َ:فاإلتيانَبد(ماَ)َ للةَعل َامت احَجميعَما َيعظَبهَالمول َع ّ َوج ّلَ،وقال َبعض َإنهاَ
ائ ةَ،فلَمحلَلهاَمنَاإلعرابَ)1(.
َجو َالنحاة َالفصل َبين َ(نعمَ) َو(بئسَ) َوفاعلهماَ(َ ،)2واحتجوا َبع م َسماع َذلكَ ،قال َابنَ
ما ّ
السراجَ"َ:ولَأعرفهَمسموع اَمنَكلمَالعرب"(َ،)3وأيض اَبجمو َالفعلينَوجريانهماَمجرىَاألمثالَ.
مماَاقتض َالمحافظةَعل َتركيبهماَوابقائهماَعل َالرتبةَنفسهاَ ونَتق يمَأوَتأخيرَ،يقولَابنَ
(َ)4

هاَإلَماَأجا وه"
السراجَف َهذاَ"َوهذهَاألشياءَالت َجعلتَكاألمثالَلَينبغ َأنَتستجي َفي ّ

اَبأنَ(نعمَ)َو(بئسَ)َمعَالفاعلَبمن لةَش ءَواح َركبَتركيب اَ،
فسرَالرض َامتناعَالفصلَهن ّ
ّ
فلَيفصلَبينَأج ائهَ،قالَ(َ:وألجلَكونَالكلمةَبمن لةَالمفر َ،لمَيتوسطَبينَج أيهاَلَظرفَولَغيرهََ،
فلَيقال(َ:نعمَاليومَالرجلَ).

َ(َ)5

أجا َبعض َالفصلَبينَ(نعمَ)َو(بئسَ)َوفاعلهما َبالجارَوالمجرورَالمتعلقَبالفاعلَنفسهَ،قالَ
ابن َالسراج َف َاألصولَ "َ :ويجي َالكسائ " َنعم َفيك َالراغب َ ي " َ(َ ،)1وذهبَ َأبو َحيان َإل َجوا َ
الفصلَبد(إذن)َوالقسمَألّنهَسمعَذلكَعنَالعربَ،قالَ"َ:ور َالفصلَب(إذن)َوالقسم"(َ)2ف َذلكَ(َ:)3

()1الفراء ،معاني القرآأَ،طَ،1980َ،2ص57/1
()2السيوط  ،همع الهوامع85/2َ،

(َ)3ابنَالسراجَ،الصول في النحو140/1َ،
(َ)4ابنَالسراجَ،الصول في النحو.140/1َ،
(َ)5الرض َ،شرح الكافية.315/3َ،
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فبادرأ الديار يزفأ فيها

وبئس مأ المليحات البديل

حيثَفصلَبينَ(بئس)َوفاعلهاَبالجارَوالمجرورَ(منَالمليحات)ََ.
ثالثا :المخصوص بالمدح والذم بعد (نعم) و(بئس):
َالذمَ ،ويسم َأيض ا َالمقصو ؛ َألّنه َقص َإليه َبالم ح َأوَ
المخصوص َاسم َم ار َبالم ح َأو ّ
نَبابَذكرَالخاصَ
الذم(َ )4وسم َالمم وح َوالمذمومَ(َ )5ألّنهَخص َبشخصهَبع َذكر َجنسه(َ،)6فهوَم
َّ
ّ
بع َالعامَ.
ير َالمخصوص َبالم حَأوَالذمََبع َفاعلَ(نعمَ)َو(بئسَ)َ،أما َتوسطَالمخصوصَبينَالفعلَ
نَالنا رَ(َ،)7أيَل َيجو َأنَيقالَ(َ:نعمَخال َالرجلَ)َ،ومنع َابن َهشامَذلك َبقوله(َ:ولَ
والفاعلَ،فهوَم ّ
َ()8
َلكن َالكوفيين َأجا وا َتق يمه َعل َالتميي َ،
يجو َباإلجماع َأن َيتق م َالمخصوص َعَل َالفاعل) ّ ،

لا)َ )9(َ ،ير َالمخصوصَمرفوع ا َمؤخ ارَعل َالركنينَالسابقينَ،أوَمق ّ م اَ
فيصبحَعن هم(َ:نعم َعل َرج َ
عليهماَ ،وق َيحذف َللعمل َبهَ )10(َ .ذكر َال مخشري َذلك َبقولهَ (َ :وق َيحذف َالمخصوص َإذا َكانَ

(َ)1ابنَالسراج ،الصول في النحو140/1َ،
(َ)2السيوط  ،همع الهوامع.85/2َ،
(َ)3السابق.85/2َ،

(َ)4أبوَعل َالفارس  ،اإليضاح العضدي.88/1 ،

(َ)5ابنَعصفور ،المقربَ،تَ:أحم َعب َالستارَالجوا يَ،وعب َاهللَالجبوري.67/1َ،
6
الصبان ،حاشية الصباأ ملى شرح الشموني.36/3َ،
( )َ ّ
(َ)7ابنَالسراجَ،الصول في النحو.138/1َ،

(َ)8ابنَهشام ،شرح قطر الندى وبل الصدىَ259َ،
()9السابقَ260َ،

(َ)10ال مخشري ،المفصل في ملم اللغة ،مراجعةَمحم َع َال ينَالسعي ي َ،ارَإحياءَالعلومَ،بيروتَ،1990َ،
ص327

178

َيعيشَأن َالعلم َبالمخصوصَيحصلَبتق مَذكرهَ،أوَبوجو َما َي لَعليهَف َ
معلومَا) َ(َ،)1وق َبين َابن
ّ
َأنهَق َيجو َإسقاطهَوحذفهَإذاَ
الكلمَ،قالََ"َ:األصلَأنَيذكرَالمخصوصَبالم
ّ
حَأوَالذمَللبيانَ،إل ّ
تق مَذكرهَ،أوَكان َف َاللفظ َما َي لَعليه"(َ )2مثالَذلك َقولَاهلل"َ:نعم العبد إنه أواب"َ(صَ)33َ:قالَ
أبوَعل َف َذلكََ"َ:ولمَيذكرَ(أيوب)َلتق مَذكره"َ(َ)3فالتق ير(َ:نعمَالعب َأيوبَ)َ،وَنحوَذلكَقولَاهلل"َ
اهلل"َوالر

فرشناها فنعم الماهدوأ"َ(الذارياتَ)72َ:والتق ير(َ:نعمَالماه ونَنحن)َ.

لب َللمخصوص َبالم ح َوالذم َمن َتوفّر َشروطَ ،منهاَ :أن َيكون َمختص ا َوذلك َبأن َيكونَ
معرفةَ،أوَنكرةَموصوفةَ،أوَمضاف ا َإل َمعرفة(َ،َ )4فلوَجاءَمبهم ا َللتبس َالمعن َ،فمنعَالنحاةَأنَ
يقالَ(َ:نعمَالرجلَالذيََكانَعن نا)َ،أوَأنَيقالَ(َ:نعمَالرجلَإنسانَ)َ)5(َ.
ويشترط َف َالمخصوصَكذلك َأنَيكونَمنَجنسَالفاعل؛َأل ّن َالفاعلَ ال َعليهَ،ومتضمنَ
اعلمَأنهَمحال َأنَتقولَ:عب َاهللَنعم َالرجلَ،والرجل َغير َعب َاهلل) َ(َ )6أما َقولَ
لهَ،يقول َسيبويهَ(َ:و
ّ
َإنَالمخصوصَهناَمحذوفَ،والتق يرَ
اهلل" :بئس مثل القوم الذيأ كذبوا"َ(الجمعةَ،)5َ:فق َقالَالنحاة ّ
عن هم"َ:بئسَمثل َالقومَ(مثل)َالذينَك ّذبوا"(َ،)7فحذف َالمخصوص َ(مثل)َ،وبق َالمضافَإليه َ(الذين)َ
فنابَمنَابهَوأعربَإعرابهََ.

(َ)1ابنَيعيشَ،شرح المفصلَ135/7َ،
(َ)2السابق.135/7َ،

(َ)3أبوَعل َالفارس  ،اإليضاح العضدي.88/1َ،
()4ابنَيعيش ،شرح المفصل.67/1َ،
()5ابنَعصفور ،المقرب.67/1َ،
()6سيبويه ،الكتاب.300/1 ،

()7أبوَعل َالفارس َ،اإليضاح العضدي87/1َ،
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ويشترطَف َالمخصوصَأيضا َأنَيوافقَالفاعل َإف ار ا َوتثنيةَوجمعاَ،وتذكي ارَوتأنيثا؛َألنه َمنَ
ضمن َالفاعل َف َالمعن َ،نحو(َ:نعم َالرجلنَالمحم ان)َ،و(نعم َالرجالَالمحم ون)َ،و(بئست َالمرأةَ
هن )َ،و(بئستَالمرأتانَالهن ان)َو(بئستَالنساءَالهن ات)َ.
َ
َ
أقوال النحاة في إمراب المخصوص بالمدح أو الذم:
َتع تَاآلراءَف َإعرابَالمخصوصَبالم حَأوَالذمَبع َ(نعمَ)َو(بئسَ)َإل َوجوهَه َ:
 هوَمبت أَوخبرهَالجملةَالفعليةَقبلهَ،إليهَذهبََجماعةَمنَالنحاةَ،منهمَسيبويهَ،والمبر َ،وال ّ ّجاجَ،
وابن َالسراجَ،والسيراف َ،والفارس َ،وابن َجن َ،وابن َخروفَ،وابن َمالكَ،والرض َ،وال مخشريَ،
وابنَيعيشَ،وغيرهم.
 هوَمبت أَوخبرهَمحذوفَ،قالَبهَابنَعصفور.
 هوَخبرَ،مبت أهَمحذوفَ،قالَبهَ:أبوَعمرَالجرم َ،وابنَالحاجب.
()1
َ،رجحهَكذلكَعباسَ
 هوَمرفوعَعل َأنهَب لَمنَفاعلَ(نعمَ)َ،و(بئسَ)َ،هوَمذهبَابنَكيسان
ّ

حسنَمنَالمعاصرين.

()2

الَأولها؛َلجوا َ خولَالنواسخَ،وهذا َيضعف َرأي َمنَأعربهَخب ار؛َألَنه َلوَ
َالراجحَف َهذه َاألقو ّ
كان َكذلكَلنتصبَعن َ خولَ(كانَ)َ،أوَإح ىَأخواتهاَعليه(َ،)3لق َأجا َالنحاةَ خولَالنواسخَ

(َ)1ابنَالسراج ،الصول في النحو.133/1َ،
(َ)2عباسَحسنَ،النحو الوافي365/3َ،

(َ)3الرض َالستراباذي ،شرح الكافية314/2َ،
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الظن)َوَ(كانَ)َعليهَ،فيقولون(َ:نعمَالرجلَكانَ ي )َ،ترفعَ
عليهَ،يقولَابنَالسراجَ(َ،وي خلونَ( َّ
( يَ)َبد(كانَ)َوكذلكَ(َ :نعم َالرجل َظننت َ ي اَ)َ،تريَ(َ:كان َ ي َنعم َالرجل)(َ،وظننتَ ي ا َنعمَ
الرجل)َ(َ،)1نحوَقولَ هير:
ملى كل حال مأ سحيل ومبرم

يمينا لنعم السيداأ وجدتما

جاءَالمخصوصَمعمولاَللفعلَ(وج )َف َقولهَ(وج تماَ)َأيَ(أنتماَ)َ.
ََََحوتَالعربيةَصيغ اَخاصةَبالم حَوالذمَ،ألحقتَبد(نعمَ)َو(بئسَ)َف َإنشاءَالم حَوالذمَعل َجهةَ
َحبذا)َ
حبذا)َللم حَ،و(ل ّ
الخصوصَلَالعمومَ،فه َصيغَمنقولةَأشربتَمعن ا َانفعالي اَج ي اَ،نحوَ( ّ
للذمَ،و(حبَ)َللم حَ،و(ساء)َللذمَ،و(فعلَ)َللم حَوالذمََ.
ّ
(حبذا) و(ال حبذا):
حبدذا)َمجدرىَ(نعدمَفد َالمد حَمدعَ
يقومَالتعبيرَبهذيَالصيغَمقامَالتعبيراتَالمسكوكةَ،فتجريَ( ّ
()2
حبدذا)َ،وتَيد َعليهداَ
ةَأنَالمم وحَفيهاَمحبوبَللقلب َيقولَاألشدمون (َ:ومثدلَ(نعدم)َفد َالمعند َ( ّ
يا ّ

بددأنَالمم د وحَمحبددوبَوقريددبَمددنَالددنفس)َ(َ،)3وهددذاَيظهددرَالنفعددالَالقددائمَف د َالددنفسَعن د َاسددتعمالهاَ
دذمَ،
لموضددوعَيس ددتحقَأنَيمد د حَ،وه ددذاَيحد د وناَإلد د َاإلق درارَبالقيم ددةَالنفعالي ددةَالجلي ددةَأللف دداظَالمد د حَوال د ّ
وضرورةَتصنيفهاَضمنَأساليبَإفصاحّيةَتأثيريةَتقومَبجملَانفعاليةَتعبرَعماَعرضَللنفسَالبشريةَ.

(َ)1ابنَالسراج ،الصول في النحو.139/1َ،
(َ)2السيوط َ،همع الهوامع45/5َ،

()3األشمون َ،شرح الشموني ملى ألفية ابأ مالك ،تحقيقَ:محم َمحي َال ينَعب َالحمي  َ،ارَالكتابَالعرب َ،

بيروتَلبنانَ.293/2.
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حب)َال ا ّلَعلد َالمد حَوالمحبدةَ،و(ذا)َالمفيد َلمعند َقدربَالممد وحَ
حبذا)َمنَج أينَّ (َ:
تتألفَ( ّ
منَالقلب؛َألنهَاسمَإشارةََللقريبَ(َ،َ)1منَشواه هاَقولَجريرَ:
وحبذا ساكأ الرياأ مأ كاأ

يا حبذا جبل الرياأ مأ جبل

حبذا)َوق َ لّتَ
للذمَمعَ يا ةَبع َالمذمومَمنَالقلبَ،فه َعل َعكسَ( ّ
تستعملَ(َل ّ
َحبذا)َ ّ
حبذا)َوافقَ(بئسَ)َف َ
عل
حبذا)َقالَالرض "َ:واذاَ خلَ(لَ)َعل َ( ّ
َالذمَبإ خالَ(لَ)َالنافيةَعل َ( ّ
ّ
المعن (َ)2منَأمثلةَذلكََ:
وال حبذا الجاهل العاذل

أال حبذا ماذري في الهوى

()3

َحبذا)َللذمَف َالعج َ.
حبذا)َللم حَف َص رَالبيتَ،و(ل ّ
َاستخ مَالشاعرَ( ّ
تحوي جملة (حبذا) و(ال حبذا) أركانا ثل ثة ،هي:
دذمَبإ خددالَ(لَ)َالنافيددةَعليددهَ،واألصددلَفد َ
 .1الفعددلَ(حد َّ
دب)َالد ا ّلَعلد َمعند َالمد حَ،وعلد َمعند َالد ّ
دب)َهددو(حبددبَ)َفاشددتثقلواَاجتمدداعَح درفينَمتحددركينَمتجانسددينَ،ثد ّدمَحددذفواَحركددةَالح درفَ
الفعددلَ(حد َّ
حب)َثمَرّكبوهَمعَ(ذا)َ،فصارَ(حبذا)َ،وهذاَقولَالفراءَ،وابدنَ
األ ّولَ،وأ غموهَف َالثان َ،فصارَ( َّ
جن َ،وابنَمالكَ،وق َاست لواَعل َهذاَاألصلَبوجهين:
ّ
 اسددمَالفعددلَمنددهَ(حبيددب)َعل د َ نددةَ(فعيددل)َالددذيَيجد ءَفعلددهَغالبد اَعلد َ(فعددلَ)َ،نحددوَ(لطددفََ:
لطيف)َ،و(كرمََ:كريم).

1
الصبان ،حاشية الصباأ ملى الشموني40/3َ،
( )َ ّ
(َ)2الرض َالستراباذي ،شرح الكافية318/2 ،

(َ)3ابنَهشام ،أوضح المسالك283/3َ،

182

َأنَأصددلهَ
 مدداَحكد َعددنَبعددضَالعددربَ،مددنَنقلهددمَالضددمةَمددنَالبدداءَإلد َالحدداءَ،فد ّلَذلددكَعلد ّ
(فعلَ).

()1

( .9ذا)َوهوَاسمَإشارةَللقريبَ.
حبددذاَ)َاسددمَمعددرفَ
ذمَ،ق د َيرتفددعَبد د( ّ
حبددذا)َو(َل ّ
 .3السددمَالمرفددوعَبع د َ( ّ
َحبددذا)َالم د ار َبالم د حَأوَال د ّ
حبدذاَرجدلاَخالدَ)َ،
حبذاَالرجلَخالَ)َ،كمداَأندهَقد َتنتصدبَبعد
ّ
هاَالنكدرةَ،كمداَفد َ( ّ
بد(أل)َ،فيقالَّ (َ:
حكامَالنحوية.
َحبذا)َمنَحيثَاأل
ّ
حبذا)َو(ل ّ
ولَفرقَبينَ( ّ
اختلددفَالنحدداةََفد ََتفسدديرَهدداتينَالصدديغَتَيَنََ،فمَضدتََجَماَعددةَإلد ََاعتبارهمدداََمددركبينَمددنَالفعددلَ
أَ،والجملةَقبلهََخبرهََ،وه َرتبةَمحفوظةَ
حبذاَمحم )َيكونَمحم َمبت َ
حب)َوفاعلهاَ(ذا)َ،فإذاَقيلَّ (َ:
( َّ
نَالَسددمَأقددوىَ
َ،واألَمثددالَلََتتغيددر(َ،)2ذهددبََنحدداةَََإلد ََاسددميةَهددذهََالتراكيددبَ،ألَ َّ
اَلَتدَمََبهددا؛َألَنَهدداَكالمَثدلَ َ
مَالفعليدة؛َ
منَالفعلَ،فلماَََركَبََأح هماََمعَاآلَخَرََكانَالتغليبَلألقوىَالذيَهوَالسمََ،وَرجدحَبعضده
ّ
فعلياَبلَجمل َةاَمََركَبَ َةاَمدنَفعدلَ
َولََ َّ
اسميا َ
آخرونَإنَتركيبَالصيغتينَليسََ َّ
َّ
القوةََلَلَجََءََاألَ َّولََ َ،وقالََ
نَ َّ
ألَ َّ
حبدذا)َ
سمَهوَفاعلَ،ولََيغلدبََأحدَهَماََعلد ََاآلَخدر(ََ)3واليدهََذهدبََبعدضََالمعاصدرينَإلد َ َّ
َ
ماضَ،وا
أنَ( ّ
إنَهدذهََاللفظدةَجَمدَتََعلد ََهدذاََ
لاََولََاسمَاَ،بلَكلمةَيَ ار َبهاَالم حَ،قالََإبراهيمَالسامرائ َّ (َ:
ليسَتَفع َ
ولكنهدداَلفظددةََ
النحددوَالخدداصَ،فليسدتَهد َمددنَقبيددلَاألَسدماَءَاألَخددرىَكمدداََهد َليسدتَمددنَسددائرَاألفعددالَ َّ
ّ
يَعربَبهاَالمعربونَعنَالحالتَالت َيم حونَبهاَشيئاَأوَيستحسنونه)َ)4(.

(َ)1أبوَبركاتَاألنباري ،أسرار العربية112-111َ،
(َ)2السيوط َ،همع الهوامع45/5 ،

(َ)3أبوَبركاتَاألنباري ،أسرار العربية.109َ،

(َ)4السامرائ َ،إبراهيم ،النحو العربي نقدا وبناء108َ،
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ابقَأنَهذينَاللفظينَلصلةَلهماَبما ةَ(حَبَب)َ،وانمداَيقدومَالتعبيدرَبهدذهَ
ماَيؤك َالقولَالس
ّ
األلفاظَمقامَاألمثالَف َالثباتَ.
َحبددذا)َلب د َمددنَذك درهَ،ويجددو َحذفددهَإنَ لَعليددهَ
حبددذا)َو(ل ّ
المخصددوصَبالم د حَوالددذمَبع د َ( ّ
()1
َحبذا)َبمنعَتق مهَعليهماَ،فقد َمندعَالنحداةَذلدكَباإلجمداعَفدلَ
حبذا)َو(َل ّ
ليلَ َويختصَمخصوصَ( ّ

َحبذا)َمجرىَاألمثالَ،واألمثالَلَيطرأَعليهاَ
حبذا)َو(َل ّ
َحبذا)َلجريانَصيغةَ( ّ
يصحَأنَيقالَ(َ:محم ّ
دنَأندهَكدلمَجدرىَمجدرىَالمثدل).
َحبدذاَلمداَذكرنداَم ّ
التغييرَ،قالَابنَهشام(َ:لَيتق مَالمخصوصَعلد ّ

َ

(َ)2

َ
َحبذا)ََ:
حبذا)َو(َل ّ
ساقَالنحاةَأوجه اَخمسةَف َإعرابَمخصوصَ( ّ
حبذا)َمنَالفعلَوالفاعلَف َمحلَرفعَخبدرهَ،وهدذاَقدولَسديبويهَ،وابدنَجند َ،
 .1مبت أَمؤخرَ،وجملةَ( ّ
وابنَمالك...وغيرهم.
َابنَجن َف َقول.
 .9خبرَلمبت أَمحذوفَوجوب اَ،وذهبَإليه
ّ

َ()3

 .3مبت أَ،خبرهَمحذوفَوجوب اَ،ذهبَإليهَابنَهشامَوغيره.
 .7ب لَمنَاسمَاإلشارةَ(ذا)َوهذاَماَأجا هَابنَكيسان.
َأنهاَاسمَ،وهوَماَذهبَإليدهَالمبدر َ،وابدنَالسدراجَ،والسديراف َ،وابدنَ
حبذا)َعل ّ
 .5خبرَ،والمبت أَهوَ( ّ
عصفور.

(َ)1الرض  ،شرح الكافية319/3َ،
(َ)2ابنَهشامَ،أوضح المسالك285/3َ،
(َ)3ابنَجن  ،اللمع142َ،
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حبذا)َف َمحلَرفعَخبرهَ.
َالراجحَهوَالقولَ ّ
بأنهَمبت أَمؤخرَ،وجملةَ( ّ

صيغة (حب) للمدح:
دب)َمددنَ(حبددذا)َ،كانددتَفد َاألصددلَ(حبددبَ)َعلد َ نددةَ(فعددلَ)َ،
هد َمثددلَ(نعددمَ)َو(حبددذا)َ،تشددبهَ(حد َّ
نقلتَإل َ(فعلَ)َإلنشاءَالم حَ،فصدارتَ(حبدبَ)َبض ّدمَالعدينَ،ثدمَأ غمدتَالبداءَاألولد َفد َالثانيدةَ
حب)َبالتش ي َ)1(.
بع َحذفَضمتهاَلجتماعَالمثلينَ،فصارتَ( َّ
ب)َ،األول َبفتحَالحاءَ،والثانيةَبضمهاَ،الفعلَ(حبَ)َمنَاألفعالَالجام ةَ
هناكََلغتانَف َ(ح َّ
الل مدةَ،سددببَالجمدو َ للددةَالفعددلَعلد َمعند ا َإنشددائ َهدوَالمد حَمدعَالتعجددبَ،يقددولَابدنَيعدديش(َ:لمدداَ
نقلَإل َ(فعلَ)َألجلَالمد حَوالمبالغدةَ،كمداَقدالواََ:قضدوَالرجدلَ،ورمدوَ....مندعَالتصدرفَلمضدارعتهَمداَ
فيهَمنَالمبالغةَوالم ح)َ(َ،)2مثالَفتحَالحاء(َ:وحبَ نيَا)َ،ومثالَضدمَالحداء(َ:هجدرتَعض َدوبَوحدبَ
منَيتجنبَ)َ)3(َ.
حب)َمعَ(ذا)َ،ألّنهاَتصبحَكلمةاَواح ةَ،قالَابنَهشدام(َ:فدإنَ
يتوجبَضمَالحاءَعن َاتّصالَ( َّ
قلتَ(حبذا)َففتحَالحاءَواجبَإنَجعلتهاَكالكلمةَالواح ة)َ)4(َ.
لبد د َلص دديغةَ(ح ددبَ)َم ددنَفاع ددلَلت ددؤ يَالغ ددرضَمنه دداَ،وه ددوَالمد د حَ،ففد د َقولن ددا(َ:ح ددبَالرج ددلَ
الصددا قَ)َالفاعددلَهددوَالرجددلَ،كمدداَلبد َلهدداَمددنَمخصددوصَبالمد حَليتوجددهَإليددهَ،ككلَمددةَ(الصددا ق)َف د َ
ّ
المثالَالسابقَ.
َ
(َ)1ابنَيعيشَ،شرح المفصل.138/7َ،

(َ)2الرض َالسترباذيَ،شرح الكافية318/2َ،
(َ)3القال  ،المالي.299/2َ،

(َ)4ابنَهشام ،أوضح المسالك286/3َ،
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صيغة (ساء) للذم:
تستعملَكاستعمالَ(بئسَ)َ،ه َمنَالسوءَض ّ َالسرورَ،قالَابنَيعيش(َ:هوَمنَسداءهَالشد ءَ
ض َسره)َ(َ،)1منَشدواه هاَفد َالقدرآنَقدولَاهللَ"َ:وميأ يكيأ الشييطاأ ليه قرينيا فسياء قرينيا"َ(النسداءَ:
َ.)32
(ساء)َعل َ نةَ(فعلَ)َ،أصدلهاَ(سدوأَ)َ،ثدمَنقلدتَإلد َ(فعدلَ)َإلنشداءَالدذمَ،فصدارتَ(سدوأَ)َبضدمَ
الدواوَ،ثددمَقلبدتَالدواوَألفداَلتحركهدداَوانفتداحَمدداَقبلهداَ،فصددارتَ(سداء)َ(َ،)2أيَ(سدداء)َمتفرعدةَعددنَصدديغةَ
(فعددلَ)َ،وتسددتعملَاسددتعمالَ(بددئسَ)َ،وفاعلهدداَكفاعددلَ(بددئسَ)َ،قددالَابددنَعقيددل(َ:تسددتعملَ(سدداء)َفد َالددذمَ
استعمالَ(بئسَ)َ،فلَيكونَفاعلهاَإلَماَيكونَفاعلاَلد"َبئسَ"(َ)3وعليهَفاعلَ(سداء)َكفاعدلَ(بدئسَ)َمدنَ
حي ددثَتعريف ددهَب ددألَالج ددنسَ،أوَإض ددافتهَللمع ددرفَبه دداَ،إذاَك ددانَظ دداه ارَوتمييد د هَبنكد درةَمنص ددوبةَإذاَك ددانَ
ضمرَ،وق َور َمضم ارَكثي ارَكقدولَاهللَ"َ:مأواهم جهنم وسياءت مصيي ار"َ(النسداءَ،َ)24َ:تتصدلَ(مداَ)َ
م ا
داَإنهدداَفاعددلَ،وهددوَمددذهبَ
بد د(سدداء)َكق د َولَاهللَ"َ:إنهيييم سييياء ميييا كيييانوا يعمليييوأ"َ(التوبددةَ)2َ:قددالواَفيهد ّ
سيبويه(َ)4وقالَاألخفشَإنهاَتميي (َ)5وذهبَابنَكيسانَإل َأنهاَمص ريةَ)6(.
يحكمَمخصوصَ(ساء)َبماَحكمَبهَمخصوصَ(بئسَ)َ،وكثي ارَماَيحذفَللعلمَبهَ،ولتقد مَذكدرَ
ماَي لَعليهَ.

(َ)1ابنَيعيشَ،شرح المفصل129/7َ،
(َ)2السابق129/7َ،

(َ)3ابنَعقيلَ،شرح ابأ مقيل168/3 ،

(َ)4مك َبنَأب َطالبَ،مشكل إمراب القرآأ335/2 ،
(َ)5السابق335/2َ،
(َ)6السابق335/2َ،
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صيغة (فعل) للمدح والذم:
تسدتعملَصديغةَ(فعدلَ)َأسدلوباََإلنشداءَالمد حَوالددذمَمدعَ يدا ةَعليدهَ،هد َإفا تهداَالتعجدبَأيضداَ
فإنماَمعناهَف َالم حَمعن َمداََتعجبدتَ
يقولَالمبرَ(َ:واعلمَأنهَماَكانَمثلَ(كرمَ يَ)َو(شرفَعمرو)َ ّ
منهَ،نحو(َ:ماَأشدرفه)َو(َأشدرفَبده)َ،وَكدذلكَمعند َ(نعدمَ)َإذاَأر تَالمد حَ،ومعند َ(بدئس)َإذاَأر تَ
الددذم)َ(َ)1مثالهدداَفد َالم د حَقددولَاهللَ"َ:وحسييأ أولئييك رفيقييا"َ(النسدداءَ،)62َ:وف د َالددذمَقددولَاهلل"َ:كبييرت
كلمة تخرج مأ أفواههم"َ(الكهفَ،)5َ:فهد َت يد َعلد َ(نعدمَ)َو(بدئسَ)َفد َإفدا ةَمعند َالتعجدبَإضدافةَ
إل َالم حَوالذمَ.
تصاغَصيغةَ(فعلَ)َمنَالفعلَالثلث َ،والمتصرفَ،والقابلَللتفاضدلَوالتدامَ،والمثبدتَ،والمبند َ
للمعلددومَ،ويجددبَأنَلَيكددونَاسددمَالفاعددلَمنددهَعل د َ(أفعددل)َالددذَيَمؤنثددهَ(فعددلء)َ.أوجددبَبعددضَالنحدداةَ
إلحاقَ(فعلَ)َبد(نعمَ)َو(بئسَ)َف َالعملَ،فيشترطَف َفاعلهاَماَاشترطَفد َفاعليهمداَمدنَشدروطَ،وأجدا َ
لَإنهددمَأجددا واَ
بعضددهمَاآلخددرَإعطدداءَصدديغةَ(فعددلَ)َأحكددامَ(نعددمَ)َو(بددئسَ)َمددعَعد مَاللتد امَفد َذلددكَ،بد ّ
مخالفتهاَلهماَ،واحتجَهؤلءَبقولَالشاعرَ:
منه إال صفح ٌة أو لما ٌم

حب بالزور الذي ال يرى

ةَ،ورجحَمعظمَالنحاةَالرأيَاأل ّولََ.
ب)َمجرو ارَبالباءَال ائ
جاءَفاعلَ(ح َّ
ّ
َبهَالنح َويونَف ََتح ي َماهيدةَوأحكدامَكد ّلَتلدكَالصديغَالتد َينبغد َأنَ
نرىَمنَك ّلَذلكَماََوقع
ّ
داَالنحويدونَهدذاَالدركنَالنفعدال َفد َاللغدةَإلد َركدنَالخوالدفَ
تخرجَمنَالقائمةَالتصنيفّيةَالت
َضيقَبه ّ
ّ
المفصحَعنَالقيمَالنفعاليةَمنَالخطابَاللغويَ.

(َ)1المبر َ،المقتضب149/2َ،
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خالفةَالم حَوالذمَجملَإفصاحّيةَتأثريةَقائمةَعل َانفعالَف َنفسَالمدتكلمَلَيسدتطيعَالتعبيدرَ
عندهَبجملدةَتولي يدةَمنطقّيددةَ،واذاَأخضدعناَهدذهَالجمددلَللمنطدقَ،فقد َنقلناهداَمددنَأسدلوبَإلد َأسددلوبَ،وَ
اهاَوروحها(،ََ)1تركيبَالم حَوالذمَيخرجَبع َانفعالَالنفسَبأمرَشعوريَ،ليفصدحَ
َ
قطعناَالصلةَبينَمعن
عماَاعتراهاَ.

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

(َ)1عاب ينَ،عب َالمجي  ،المدخل إلى ملم اللغة المعاصرَ،ص62
188

َ
َ

َّ
الفصلَّاخلامسَّ:

َ
َّالنَّدَّ َّبةَّوالَّستغاثةَّوالتحذيرَّوالَّغراءَّ
 المبحث الول :الحاالت في نص الحديث. -المبحث الثاني :الحاالت في النص النحوي.
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المبحث الول :الحاالت في نص الحديث:
نَألمت َبهَ،معَصوت َم َ
ي َانفعال ّ َيستعملهَالمتكلم َإفصاحاَعنَمشاعرَألمَوح
الن بة َأسلوب َتأثر ّ
ّ
يبث َعمق َاإلحساسَبالنفعال َتنغيم ا َيشحن َالجملة َب للة َأمض َف َسياق َمحتاج َلكل َذلك َلي ّعبرَ
ةَإفصاحيةَ.استعملَالرسولَالكريمََ -صل َاهللَعليهَوسلمََ -أسلوبَالن بةَ
ويفصحَعنَ للةَتأثيرّي
ّ
معب ارَعنَمشاعرهَوعواطفهَتجاهَموقفَصعب َشحنه َأسلوب َالن بةَبشحنة َتتلءمَمعَمبتغ َالرسولَ
ّ
الكريمَحينذاكَ،وق َور َأسلوبَالن بةَثلثَمراتَف َصحيحَالبخاريَ.
كذلكَاستعمل َالرسول َالكريمََ -صل َاهللَعليهَوسلمََ -أسلوب َالتحذيرَواإلغراءَاإلفصاحيينَ َتعبيراَ
عنَمشاعرهَتجاهَأمرَمحمو َف َاإلغراءَ،وتعبيراَعنَمشاعرهَتجاهَأمرَمذمومَف َالتحذيرَ.تركيباَ
ي َللقائلَويجمعانَماَللموقفَمنَحيثياتَيجبَأنَتظهرَف َ
اإلغراءَوالتحذيرَيظهرانَالعمقَالشعور ّ
غَالسامعَتحقيقاَألنجعَالوقعَ.
اللغةَحرصاَعل َبلو ّ
َست َمرات َف َصحيح َالبخاريَ ،بينما َكان َع َجمل َاإلغراء َثلث َجملَ ،وذلك َعل َ
ور َالتحذير ّ
النحوَالتال َ:
الرقم

السلوب اإلفصاحي

التسلسلي

(الندبة)

1

حدثنا إسحاق َبن َنصر َقالك َح ثناَ

رقم الحديث

الموقف

1/278

قال نادبا

عب الر اقَ،عنَمعمرَ،عنَهمامَبنَ

ظنَبنوَإسرائيلَأنَموس َلَيغتسلَأمامهمَ
ّ

منبهَ،عنَأب َهريرةَ،عن َالنب َ(َ)

لعيددبَبددهَ،فددأ ار َتعددال َإطلعهددمَعل د َأمددرَ

قال"َ :كانت َبنو َإسرائيل َيغتسلونَ

موس َبغيرَإ ار ةَمنهَ،فذهبَموس َيغتسدلَ
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عراةَ،ينظرَبعضهمَإل َبعضَ،وكانَ

وتد ددركَثوبد ددهَعل د د َحجد ددرَفد د ّدرَبثد ددوبَموس د د َ

موس َيغتسل َوح هَ ،فقالواَ :واهلل َماَ

امتثد ددالاَألمد ددرَمد ددنَاهللَ،فخد ددرجَموس د د َبد ددأثرهَ

يمنع َموس َأن َيغتسل َمعنا َإل َأنهَ

يقدول(َ:ثدوب َيداَحجدر)َمخاطبد اَجمدا اَعلد َ

آ رَ،فذهبَمرةَيغتسلَ،فوضعَثوبهَ

ألنَالجمد دداََفَع د دلََفَع د دلََاألحيد دداءَ.
ّأن د دهَح د د َ؛َ َّ

عل َحجرَ،ففرَالحجرَبثوبهَ،فخرجَ

موس َلَحَقَهََح نََوغ ّمَعن َفق َالحجرَفن بهَ

موس َف َإثرهَ،يقولَ:ثوبي يا حجرَ،

متعجب د اَشدداه ارَمصدديبتهَ،مخب د َارَأنددهَوقددعَف د َ

حت َنظرتَبنوَإسرائيلَإل َموس َ،

أمرَعظيمَوخطبَجسيمَ.

فقالواَ:واهللَماَبموس َمنَبأسَ،وأخذَ

َ(ياَحجر)َأسلوبَن اءَلجأَإليهَموسد َبعد َ

ثوبهَ،فطفقَبالحجرَ،حت َنظرتَبنوَ

انفعالهَوتأثرهَ،مبتغيد اَاإلفصداحَعدنَمشداعرَ

إسرائيل َإل َموس َفقالواَ :واهلل َماَ

الح د نَواأللددمَالت د َأصددابتهَعن د َفق د َالحجددرَ

بموس َمن َبأسَ ،واخذ َثوبهَ ،فطفقَ

مد د ددعَالثد د ددوبَمَم د د داَسيضد د ددطرهَإل د د د َالخد د ددروجَ

بالحجرَضربَا"َ.فقالَأبوَهريرةَ:واهللَ

عريانداَ،وبهددذاَاألسددلوبَأ ركَالسددامعَالحالددةَ

إنه َلن ب َبالحجرَ ،ستة َأو َسبعةَ،

النفسيةَوالشعوريةَللمدتكلمَ،بَلَغَتدهََعدنَطريدقَ

ضرب اَبالحجرَ.

لغةََانفعاليدةََبَثدتََأحاسديسَالمدتكلمَإلد َقلدبَ
السامعَ.
أسلوبَالن بةَصورةََأمينةَتجمعَكدلََأطدرافَ
الموقفَلَيَسَتَلََماَبالمتكلمَمنَمعن َوشعورَ
َإياهَبصورةََلفظيدةََتمدوجَحيداةَوحركدةَ
واضعا َّ
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ثمَليبلغَذلكَالسامعَف َحَّهَاألقص َ.
2

حدثنا يوسف َبن َموس َ :ح ثنا َأبوَ

3671

قال نادبا

اسامةَ :ح ثنا َالعمشَ :ح ثنا َعمروَ

3672

أمر َالرسول َالكريم َ(َ )أن َيب أ َب عوةَ

بنَمرةَ،عنَسعي َبنَجبيرَ،عنَابنَ

أقرب َالناس َإليه َفص ع َبما َأَمَرََ ،فصع َ

عباس َ– َرض َاهلل َعنهَ -قالَ :لماَ

الصفا َوهتف َبأعل َصوته َ(يا َصباحاه)َ

ن لت(َ :وأنذر َعشيرتك َاألقربين)َ

ارفَ َعليه َآنذاكَ
وهو َتركيب َله َ َوقَعَ َمَتَعَ َ

[الشعراءَ ]214َ :ورهطك َمنهمَ

وقت َإبلغ َاألخبار َواألح اث َالمهمةَ ،أيَ

المخلصينَ ،خرج َرسول َاهلل َ(َ)

اعتا َالعرب َاستعمال َذلك َالتركيب َعن َ

حت

َصع َالصفاَ ،فهتف" :يا

وقوع َأمر َعظيم َليجتمعوا َويتأهبوا َلهَ،

صباحاه"َ .فقالواَ :من َهذا؟ َفاجتمعواَ

ينا ون َالصباح َالمن وب َتفجع ا َمن َأمرَ

إليهَ ،فقال"َ :أرأيتم َإن َأخبرتكم َأنَ

عظيم َوخطب َجسيم َبع َتأثر َالنفسَ

خيلاَتخرجَمنَسفحَهذاَالجبلَ،أكنتمَ

وانفعالهاَجراءَح ثَ،فيفصحَالمتكلمَبالن بةَ

مص ق "َ.قالواَ:ماَجربناَعليكَكذباَ،

َألمت َوج انهَ
َّ
َمشاعره َالخاصة َالت
َ
عن

قال"َ:فإن َنذيرَلكمَبينَي يَعذابَ

مستخ م ا َ(يا) َلم ّ َالصوت َباأللفَ،

ش ي "َ .قال َأبو َلهبَ :تب ا َلكَ ،ماَ

ومضيفا َاأللف َف َآخر َالسم َالمن وبَ

جمعتناَإلَلهذاَ،ثمَقامَ.فن لت(َ:تبتَ

للترنم َالموافق َال فقة َالشعورية َف َ اخلهَ

ي ا َأب َلهب َوتب)َ .وق َتبَ .هكذاَ

إيضاح ا َلعَظَمَ َ َوقَعَ َالح ث َف َنفسهَ ،وبثَاَ

قرأهاَالعمشَيومئذَ.

أن َالمتكلمَ
إلحساسهَوانفعاله َليَََركَ َالسامعَ َ َّ
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ف َأقص َ رجات َالنفعال َوالتأثَرَ ،مَمَاَ
يَ َوصلَرسالةَلغويةَبأسلوبَإفصاح َذاتَ
ل َمقاص َاأل اءَاللغويَ(متكلمَ
َوقَعَحاملَكَ َّ
–َرسالةَ–َمستمع)َف َح ّ هاَاألعظم َ.
3

حدثنا يحي َبن َيحي َأبو َ كرياءَ:

2555

قال نادبا

أخبرنا َسليمان َبن َبللَ ،عن َيحي َ

7217

وج َالرسولَعائشةََتَمَسَكََرأسهاَمنَصد اعَ

بن َسعي َقالَ :سمعت َالقاسم َبنَ

كأنَ َسأموتَمنَهذاَ
وه َتقول(َ:واَرأساه)َ ّ

محم َقالَ :قالت َعائشةَ :وارأساهَ،

األلمَ،فقالَالرسولَلهاََعد ََمداَتَحَسديَنََمدنَ

فقال َرسول َاهلل َ("َ :)ذاك َلو َكانَ

ألمَواشدتغل َبد َفلدنَتمدوت َفد َهدذهَاأليدامَ،

وأنا َح َفاستغفر َلك َوأ عو َلك"َ.

أمدداَأندداَفمددوت َقريددبَ،قددال(َ:بددلَأندداَوارسددأه)َ

فقالت َعائشةَ :واثكلياهَ ،واهلل َإن َ

متعجب د اَنا ب د اَبددذكرَسددببَالمصدديبةَ،مشدده ارَ

ألظنك َتحب َموت َ ،ولو َكان َذاكَ،

دلَالتأسد َفيخددفَمدداَبددهَمددنَحد نَ
بهدداَليحصد
ّ

لظللت َآخر َيومك َمعرس ا َببعضَ

وغَّمَ.

أ واجكَ ،فقال َالنب َ("َ :)بل َأناَ

(واَ أرس دداه)َ:واَ:ح ددرفَن ب ددة َ،أرسد د َمند د وبَ

وارسأساهَ ،لق َهممتَ ،أو َأر تَ ،أنَ

منصد ددوبَبفتحد ددةَمق د د ّ رةَعل د د َمد دداَقبد ددلَيد دداءَ

أرسل َإل َأب َبكر َوابنه َوأعه َ :أنَ

المد ددتكلمَالمحذوفد ددةَ،واأللد ددفَللن بد ددةَ،والهد دداءَ

يقولَالقائلونَ،أوَيتمن َالمتمنونَ،ثمَ

للس ددكتَ،والمعند د َأتوج ددعَم ددنَالصد د اعَفد د َ

قلتَ :يأب َاهلل َوي فع َالمؤمنونَ ،أوَ

رأس َ.
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العلقةَواضدحةَبدينََتوظيدفَأسدلوبَالن بدةَ

ي فعَاهللَويأب َالمؤمنون"َ.

اإلفصد دداح َومشد دداعرَالمد ددتكلمَالراغبد ددةَثوب د داَ
لفظي د اََتَظَه درََمددنَخللددهَبكمددالَينش د َبلددوغَ
السدامعَبدنفسَ رجدةَالكمدالَتحريكد اَلمشداعرهَ
ركَأنَالمددتكلمَف د َغايددةَالح د نَ
َّ
وانفعالددهَلي د
واألل د ددمَخاص د ددةَعند د د ماَيس د دداهمَالتنغ د دديمَفد د د َ
إيصد ددالَذاكَالكمد ددالَإل د د َح د د ّ هَاألعظم د د َ،
ومنَثمَاستجابةَأعظميةَمنَالسامعَ.
داَإلَ
َكددلََذاكَج ئيدداتََو قددائقَلَيددنهضَبهد َّ
أسددلوبَمددنَأسدداليبَالجملددةَاإلفصدداحيةَفددلَ
يحسنَأيَاستب الَمكانهَ.
َّ
َ
الرقم

السلوب اإلفصاحي

التسلسلي

(التحذير)

1

رقم الحديث

الموقف

حدثنا محم َ :أخبرنا َعب اهللَ :أخبرناَ

1365

قال محذ ار

كرياء َبن َإسحاقَ ،عن َيحي َبنَ

3337

بعثَالرسولَالكريمَ(َ)معاذَبنَجبلَإل َ

عب اهلل َبن َصيف َ ،عن َأب َمعب َ،

َإياه َوصايا َيؤ يهاَ ،ومحذ ارَ
اليمن َموصي ا َّ

مول َابنَعباسَ،عن َابن َعباسَ–

َّإياهَأفعالاَيجتنبهاَباستخ امَأسلوبَالتحذيرَ
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رض َاهللَعنهَ -قالَ:قالَرسولَاهللَ

اإلفصاح َقائلا َلهَّ (َ :إياك َوكرائم َأموالهم)َ

(َ)لمعاذَبنَجبلَ،حينَبعثهََإل َ

أيَ َاحذر َكرائم َاألموالَ ،فل َتأخذ َمنََ

اليمن"َ :إنك َستأت َقوم ا َأهل َكتابَ،

أنفس َأموالهم َوأجو ها َ كاةَ ،وف َهذهَ

فإذا َجئتهم َفا عهم َإل َ َ :أن َيشه واَ

الجملة َاإلفصاحية َتحذير َمن َظلم َالغن َ

أن َل َإله َإل َاهللَ ،وأن َمحم َرسولَ

عن ماَتؤخذَال كاةَمنهَ.

اهللَ ،فإن َهم َأطاعوا َلك َبذلكَ،

نفس َالرسول َ(َ )عامرة َبمشاعر َخاصةَ

فأخبرهمَأنَاهللَق َفرضَعليهمَخمسَ

ف َمقام َتوجيه َوارشا َ ،يحرص َف َكلمهَ

صلوات َف َكل َيوم َوليلةَ ،فإن َهمَ

عل َإحقاق َالصواب َفانفعل َناقلا َانفعالهَ

أطاعوا َلك َبذلكَ ،فأخبرهم َأنَاهلل َق َ

إل َاللغة َمحذ ار َمن َالظلم َلما َي ريه َمنَ

فرض َعليهم َص قةَ ،تؤخذ َمنَ

عاقبةَلهَعن َاهللَ ،فاستعملَأسلوبَالتحذيرَ

أغنيائهم َفتر َعل َفقرائهمَ ،فإن َهمَ

بد َ(إياك) َمظه ار َمشاعره َالوج انية َوانفعالهَ

أطاعوا َلك َبذلك َفإياك وكرائم

إ اءَخطرَق َيقومَبهَالمستمعَ،فأ ار َتنبيههَ

أموالهمَ ،واتق َ عوة َالمظلومَ ،فإنهَ

إل َهذا َالخطر َوهو َالظلم َف َال كاة َهناَ،

ليسَبينهاَوبينَاهللَحجاب"َ.

فحمل َتركيب َ( َّإياك َوكرائم َأموالهم) َشحنةَ

وقول د د دده(َ:خ د د ددذَم د د ددنَأمد د د دوالهمَصد د د د قةَ

التأثير َوالنفعال َالعاملة َف َنفس َالرسولَ

تطهرهمَوتد كيهمَبهداَوصدلَعلديهمَإنَ

(َ )ليمثل َذلك َويبلغه َالسامع َف َنفسَ

صلواتكَسكنَلهم)[َ.التوبةَ]103َ:

الصورة َالت َأنشأته َمبتغي ا َإح اث َاألثرَ
عينهَف َوقعهَلي ركَعاقبةَظلمَالغن َوأخذَ
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نفائسَأموالهَالت َيحبَ.
2

حدثنا يحي َ :ح ثنا َعب الر اقَ ،عنَ

1655

قال محذ ار

معمرَ ،عنَهمامَ:أنهَسمعَأباَهريرةَ

يجته َبعضَ َف َالعبا ةَطالبينَم ي َالقربَ

–رض َاهلل َعنهَ ،-عن َالنب َ(َ)

من َرضا َاهللَ ،كأن َيواصلوا َصيام َيومينَ

قال"َ :إياكم والوصال"َ ،مرتينَ .قيلَ:

متتابعين َفصاع ا َمن َغير َأكل َأو َشربَ

إنكَتواصل!َقال"َ:إن َابيتَيطعمن َ

بينماَ ،أ رك َرسولَ َالرحمةَ َخطرَ َذلك َعل َ

رب َويسقين َفاكلفوا َمن َالعمل َماَ

جسم َاإلنسان َفثارتَ َل يه َمشاعر َوج انيةَ

تطيقون"َ.

قوية َجراءَ َالحرصَ َعل َصَحَةَ َالصائمَ
فأ ار ت َنفسَهَ َنقل َهذا َالنفعال َإل َفاعل َ
ذلك َبلهجة َحاَّة َت فعهم َإل

َترك َماَ

يفعلونَ ،فاستعمل َالرسول َالكريم َ(َ)
أسلوبَ َالتحذير َاإلفصاح َلينهض َبذاكَ،
ويظهر َالمشاعر َالنفعالية َللمتكلم َويبلغهاَ
وقعَالسامعَلَتَتَمَ َالستجابة َالمتوقعةَبع َأنَ
يع َالمتلق َمق ار َالخطر َالذي َيواجههَ.
هذا َالخطر َالذي ََفَعَ َالمتكلمَ َإل َإلقاءَ
أسلوب َالتحذير َاإلفصاح َف َلغته َإ راك اَ
ل للته َوتأثيراته َف َالخطاب َكاملاَ ،فلَ

196

تركيبَ َيَفَلَحَ َف َجمع َكلَ َ قائق َالموقفَ
المعنوية َوالما ية َكما َيفعل َتركيب َالتحذيرَ
اإلفصاح َالمحاك َالعمقَال اخل َلكلََمنَ
المتكلمَوالسامعَ،المعبرَعنَاألشياءَالكثيرةَ
بألفاظَ َقليلةَ َمَمَا َيوضح َلنا َقيمة َتوظيفَ
أساليب َالجملة َاإلفصاحية َف َالمقاماتَ
المعتم ةَعل َ فقَشعوريَانفعال َخاصَ.
3

حدثنا معاذ َبن َفضالةَ :ح ثنا َأبوَ

2352

قال محذ ار

عمرََحفصَبنَميسرةَ،عنَ ي َبنََ

5226

كَفدلَاإلسددلمََحددقََكددلَشد ءَ،فللمددارةَحقهددمَ،

أسلمَ،عنَعطاءَبنَيسارَ،عنَأب َ

وللجالسَعل َالطريقَواجبََ.

سعي َالخ ري َ– َرض َاهلل َعنهَ،-

َحَّذرَالرس َولَالكريمَ(َ)منَالجلوسَف َ

عنَالنب َ(َ)قال"َ:إياكم والجلوس

للمارةَ َباستخ امَ
الطرقات َلما َله َمن َإيذاءَ َ َ

عل َالطرقات"َ.فقالواَ:ماَلناَب َ،إنماَ

أسلوبَإفصاح َمتكونَمنَ( َّإياكم)َبمعن َ

ه َمجالسناَنتح ثَفيهاَ.قال"َ:فإذاَ

أحذركمَ ،فالرسول َيرغب َف

َتحذيرَ

أتيتم َإل َالمجالسَ ،فأعطوا َالطريقَ

المخاطب َبأوج َعبارة َمشحونة َبعواطفهَ،

حقها"َ .قالواَ :وما َحق َالطريق؟ َقالَ:

تأخذ َقرائن َالخطاب َكافة َوالملبساتَ

"غض َالبصرَ ،وكف َاألذىَ ،ور َ

المحيطة َبالقولَ ،لع ّل َأبر ها َانفعالَ

السلمَ ،وأمر َبالمعروفَ ،ونه َعنَ

ومشاعر َالمتكلم َالراغب َإبلغها َالسامعَ
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تجاه َخطر َعليه َتجنبهَ ،هذا َمع َاستخ امَ

المنكر"َ.

وسيلة َإضافية َمبتغية َتعميق َالتأثير َف َ
السامعَطمع اَف َاستجابةَكاملةَمنهَ،وسيلةَ
جرس َالصوت َالت َتَصَحَبَ َبتنغيم َصاع َ
يتناسب َويتوافق َمع َ فقات َ َالمتكلمََ
الشعورية َفتظهر َف َ فرات َإلقائه َكلمَهََ،
َإنما َاإلفصاحَ.
فالمتكلم َل َيري َاإلخبار َّ
القيمة َالنفعالية َف َجملة َ(إياكم َوالجلوسَ
عل

َالطرقات) َأكثر َمنها َف

َجملةَ

(أحذركم َمن َالجلوس َعل

َالطرقات)َ

َالعاطف

َجملةَ

فالعنصر َالنفعال

َف

التحذيرَلَيمكنَتوضيحهَبجملةَطلبيةَ.
3

حدثنا يحي َبنَبكيرَح ّ ثناَالليثَعنَ

2133

قال محذ ار

جعفر َبن َربيعة َعن َاألعرج َقال ََ:

5153

اهتم َاإلسلمَ َبتوجيه َنوا ع َاإلنسان َإل َماَ
َّ

قالَأبوَهريرةَيأثرَعنَالنب ََ قالَ

5155
5723

فيهَصلحهَوصلحَالمجتمعَفحذرَالرسولَ

َالظن َأكذبَ
َفإن
ّ
الظنّ ،
ّ َ :إياكم َو ّ

الكريمَمنَالظن َالذيَيضرَالمظنونَبهَأنَ

الح يثَ ،ول َتجسسواَ ،ول َتباغضواَ،

تهمته َبما َل َسبب َله َوبما َل َيستن َإل َ

وكونواَإخواناََ.

حقيقةَ،استعملَالرسولَالكريمَ(َ)أسلوبَ
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ل َعل َمعن َيحسنَ
تحذير َإفصاح َي َّ
َعبر َعنه َالرسول َ(َ)
السكوت َعليه ّ
بانفعال َيظهر َمشاعره َوحالته َالنفسيةَ،
ةَتوضحََالقص َالم ار َ
َّ
يتضمنَف َذاتهَنبر
منَاإللقاءَ.
فالرسول َ(َ )يري َتحذير َالمخاطب َمنَ
أمرَمكروهَ،والتحذيرَلَينشأَإلَبع َانفعالَ
نفس َالمتكلم َتجاه َأمر َأوَخطر َفيبوح َالفمَ
طّعَ
مخرج ا َذلك َبحامل َهو َاللغة َالت َتق َ
أج اءَالكلمَوفق ا َللشعورَال افعَلهاَ،أج اءَ
تتناسب َف َالع َوالش ة َمع َ واخل َذاتَ
المتكلم َالت َيرغب َوصولها َإل َالسامعَ
للتأثير َفيه َواثارة َالمشاعر َنفسها َف َذاتهَ
أيضَاَ.
2

حدثنا قتيبة َبن َسعي َ :ح ثنا َليثَ،

2232

قال محذ ار

عن َي ي َبن َأب َحبيبَ ،عن َأب َ

لَتجو َالخلوةَبالمرأةَاألجنبيةَب ليلَتحذيرَ

الخيرَ ،عن َعقبة َبن َعامرَ :أنَ

الرس ددول(َ:إّيد داكمَوالد د خولَعلد د َالنس دداء)َأيَ

رسولَاهلل َ(َ )قال"َ:إياكم والدخول

(أَح د دذَرَََأنَت د د خلواَعل د د َالنسد دداء)َ،والفد ددرقَ
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النساء"َ .فقال َرجل َمنَ

واسد د ددعَبد د ددينَاللغد د ددةَالنفعاليد د ددةَف د د د َالجملد د ددةَ

ملى

األنصارَ :يا َرسول َاهللَ ،أفرأيتَ

اإلفصد د دداحيةَاألول د د د َواللغد د ددةَالمنطقيد د ددةَف د د د َ

الحمو؟َقال""َ:الحموَالموت"َ.

الجملةَالثانيةَالت َتميلَإل َترابطََلَيَظَهدرََ

َ

انفع ددالاَش ددعوري اَبالقد د رَال ددذيَتظهد درهَالجمل ددةَ
األولد د َالتد د َخرج ددتَم ددنَالف ددمَتح ددتَت ددأثيرَ
انفع د ددالَنفسد د د َشد د د ي َ ارغ د ددبَبل د ددوغَوجد د د انَ
السددامعَتددأثي ارَفيددهَ،ي فعددهَإلد َاجتنددابَالقيددامَ
بذلكَالفعلَ(ال خولَعل َالمرأةَاألجنبية)َ.

5

حدثنا محم َبن َسلمَ :أخبرنا َعب َ

5131

قال محذ ار

الوهابَ ،عن َأي َوبَ ،عن َعب اهلل َبنَ

5311

غضبت َعائشة َمن َيهوَ َآذوا َالنب َ ََ

أب َمليكةَ ،عن َعائشة َ–رض َاهللَ

فكالت َلهم َمَمَاَأثارَمشاعرَالرسول َ(َ،)

عنهاَ :-أن َيهو َأتوا َالنب َ(َ)

وأغضبه َفحَّذرها َمن َالعنف َوفحش َالقولَ

فقالواَ :السام َعليكمَ ،فقالت َعائشةَ:

حت َمع َفاعل َذلكَ ،قال َلها(َ :إياكَ

عليكمَ ،ولعنكم َاهللَ ،وغضب َاهللَ

والعنف َوالفحش) َأيَ َأحذرك َأن َتعنف َ

عليكمَ ،قال"َ :مهلا َيا َعائشةَ ،عليكَ

وتفحش َبالقولَ.

بالرفق ،واياك والعنف َوالفحش"َ.

َخرجت َالجملة َاإلفصاحية َمن َفم َالرسولَ

قالتَ:أولمَتسمعَماَقالوا؟َقال"َ:أولمَ

َمعبرة َعنهَ ،ومتمثلا َبهاَ
بع َانفعال َمألهاّ ،

َما َقلت؟ َر ت َعليهمَ

تمثلا َكلي ا َل َيؤ يه َأيَ َتركيب َآخر َلقيامهَ

تسمع
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فيستجاب َل َفيهمَ ،ول َيستجاب َلهمَ

عل َتأثر َ فع َإل َانفعال َينبغ َالخروجَ

ف "َ.

والوصولَإل َالسامعَبإيجا َواقتصا َلفظ َ
َأثرهَ َالنغمةَ
بعمق َمعنوي َو لل َ ،ت ي َ
الصوتية َالت َتقع َالجملة َاإلفصاحية َف َ
َّ
إطارهاَ.

الرقم

السلوب اإلفصاحي

التسلسلي

(اإلغراء)

1

رقم الحديث

الموقف

حدثنا محم َبن َبشار َح ثنا َعب َ

2167

قال مغريا

الوهابَح ثناَعبي َاهللَعنَوهبَبنَ

2232

أغرىَالرسولَالكريمَ(َ)الغائبَ َعنَبيتهَ

كيسان َعن َجابر َبن َعب َاهلل َرض َ

لاَ:
م ّ ةَبل ومَ َالعقلَوالظرفَعن َعو تهَقائ َ

اهللَعنهماَقالَكنتَمعَالنب َ

(الكيسَ َالكيسَ َيا َجابر)َ ،بفتح َالكافَ

ف َغ اة َ...قال ََ "َ :أما َأنك َقا مَ،

وسكون َالياء َيقالَ :كاس َيكيس َكيس اَ

فإذاَق متَفالكيس الكيسَ"َ...إلخَ

وكياسةَ،عقلَ،ووظرفَ،وفطنَ،والكيسَف َ
الح يث َاسم َمنصوب َعل َاإلغراءَ ،أيَ
ال مَالكيسََ،والثانيةَتوكي َلألول َ،أيَال مَ
العقل َوالظرف َوالذكاء َف َمعالجة َأمورَ
وجكَوأهلكََ.
أفصحَالرسولَعنَمشاعرهَالوج انيدةَالحاثدةَ
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عل د د َالظد ددرفَمد ددعَاألهد ددلَوال د د وجَلمعرفتد ددهَ
نجاعددةََالت د امَذلددكَبصدديغةَمسددكوكةَ،تَجَس دََ
الفتح ددةََآخره دداَنغمد د َةاَص ددوتيةَتغ ددريَالس ددامعَ
بمحمددو َيَقَب دلََعليددهَ،فجملددةَ(الكدديس)َجملددةَ
لَعل د د َمعن د د َيحسد ددنَ
إفصد دداحيةَتأثريد ددةَت د د َّ
السددكوتَعليددهَم درتبطَباألحاسدديسَالنفعاليددةَ
المحشو ةَف َجملةَاإلغراءَ.
2

حدثنا عب انَ :أخبرنا َعب اهللَ :أخبرناَ

2512

قال مغريا

يونسَ،عنَال هريَقالَ:أخبرن َأنسَ

2516

أغرى َالنب َ(َ )بأن َيَقََمَ َمنَ َعل َيمينَ

بن َمالك َ–رض َاهلل َعنهَ -أنه َرأىَ

الشاربَف َالشربَثمَالذيَعنَيمينَالثان َ

رسولَاهلل َ(َ)شربَلبناَ،وأت َ َارهَ،

وهلمَجرَ ،قالَ(َ :األيمنَفاأليمن)َأيَق مواَ
ّا

فحلبت َشاهَ ،فشبت َلرسول َاهلل َ(َ)

األيمنَوال مواَالب ءَبهَرغبةَف َأمرَمحمو َ

منَالبئرَ،فتناولَالق حَ،فشربَ،وعنَ

فعلهَ.

يساره َأبو َبكرَ ،وعن َيمينه َأعراب َ،

تحملَجملةََاإلغراءَمشاعرَالمتكلمَالذاتيةَ

فأعط َاألعراب َفضلهَ ،ثم َقالَ:

الراغبةَباإلغراءَواإلفصاحَعنَتأثرَ

"اليمأ فااليمأ"َ.

الوج انَبأمرَمرغوبَاإلتيانَبهَ،فتنفعلَ
النفسََوترغَبََف َنَقَلَانفعالهاَإل َالسامعَ
بوساطةَاللغةَالت َتَنَجَحََباستيعابَانفعالََ
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المتكلمَوايصالهَالسامعََمنَخللَأسلوبَ
اإلغراءَلَتَتََّمَالستجابةََالمتوقعةََ،وه َ فعَ
السامعَواغرائهَبفعلَأمرَمحموََالقيامََبهَ.
3

حدثنا أبوَنعيمَ:ح ثناَسعي َبنَعبي َ،

5868

قال مغريا

عن َبشير َبن َيسار َ :عم َأن َرجلاَ

5132

قَتَلََفرََمنَقومََف َخيبرَ،فأت َالقومََالنب ََ

من َاألنصار َيقال َلسهل َبن َأب َ

َ يتكلمونَف َأمرَصاحبهمَفب أَأصغرهمَ

حثمةَأخبرهَ:أنَنف ارَمنَقومهَانطلقواَ

الكلمََ ،فقال َالنب َ َ((َ :)الكَبَرَ َالكَبَرَ)َ،

َخيبرَ ،فتفرقوا َفيهاَ ،ووج واَ

كبر َالكبرَ)َ ،منصوبَ
وف َرواية َأخرى َ( ّ

أح هم َقتيلاَ ،وقالوا َللذي َوج َفيهمَ:

عل َاإلغراءَبفعلَمحذوفَ،أيَ َال مَالكبرَ

ق َقتلتم َصاحبنا؟ َقالواَ :ما َقتلنا َولَ

ف َالسنَ،وقَّمَاألكبرََمنكَ،وليب أَاألكبرَ.

علمناَقاتلاَ،فانطلقواَإل َالنب َ(َ،)

أفصدحتََجملدةََاإلغدراءَعدنَمشداعرَالمددتكلمَ

فقالواَ :يا َرسول َاهللَ ،انطلقنا َإل َ

لَعل َمعن َيحسنَالسكوتَ
وتأثرهَ،فه َت َّ

خيبرَ ،فوج نا َأح نا َقتيلاَ ،فقالَ:

عليهَ ونَتقد يرَأوَتأويدلَ،مصدحوبةَبتنغديمَ

"الكبر الكبر"َ.فقالَلهم"َ:تأتونَبالبينةَ

صاع َمعَالفتحةَيتناسبَمعَ فقاتَالمتكلمَ

عل َمن َقتله؟" َقالواَ :ما َلنا َبينةَ،

الشددعوريةَ،فخرج دتََجملددةََاإلغ دراءََمش ددحون َةاَ

قال"َ :فيحلفون"َ .قالواَ :ل َنرض َ

بالتددأثَرَوالنفعددالَال ارغددبَالوصددولَإلد َف دؤا َ

بأيمان َاليهو َ ،فكره َرسول َاهلل َ(َ)

اثَوقد دعََش ددعوريَمَمَاثد دلََتن ددتجَ
َ
الس ددامعَإلحد د

أن َيبطل َ مهَ ،فو اه َمائة َمن َإبلَ

عنهَاستجابةَمتوقعةَ.

إل
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الص قةَ.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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المبحث الثاني :الحاالت في النص النحوي:

الندبة
الن بةَترّنمَيتحقّقَبم ّ َالصوتَباأللفَإظها ارَلقوةَالتفجعَ،وه َأسلوبَيستخ مَأ اةَن اءَيحيلَ
عل َمنا ىَيسم َالمن وبَالذيَهوَم عوَمتفجدعَعليدهَ،أوَمتوجدعَمنده(َ،)1ذلدكَمدعَالصدوتَالممد و َ
الحاملَللنبرَ،ال الَعل َالح نَوالتأسفَواألس َ.المن وبَم عوَبوساطةَ(وا)َأوَ(يا)َلكنَعل ََغيرَ
معن َالن اءَ،ولب َمنَأح هماَ،تلحقََاأللفَآخرَالسمَالمند وبَ،أوَألدفَوهداءَ،ليكدونَالمند وبَبدينَ
صددوتينَم يد ينَأكثددرَتناغمدداَمددعَمعند َالن بددة(َ،)2المند وبَلَينددا ىَليجيددبَ،بددلَينددا ىَليشددهرَالنددا بَ
مصيبتهَ،و ّأنهَوقعَف َأمرَعظيمَوخطبَجسيمَ(َ.)3
القص َمنَالن بةَعن َالبصدريينَأنَيظهدرَالندا بَعدذرهَفد َتفجعدهَعلد َالمند وبَليسداع هَفد َ
َإنمداَيحصدلَبن بددةَالمعرفدةَ،لَبن بددةَ
تفجعدهَ،فيحصدلَالتأسد َبدذلكَفيخفددفَمداَبدهَمددنَالمصديبةَ،وذلددك ّ
النكرة(َ،)4ولمداَكدانَالمند وبَلَيجيدبَفقد َأجدا َالكوفيدونَن بدةَالنكدرةَ،واألسدماءَالموصدولةَ،نحدوَ(َ:وا
ّ
إنَالسد ددمَالنك د درةَيقد ددربَمد ددنَالمعرفد ددةَ
راكبد دداه)َ،و(َواَمد ددنَحفد ددرَبئد ددرَ مَمد دداه)َ،واحتج د دواَلد ددذلكَبقد ددولهمّ َ:
َأنَاألسددماءَواألعددلمَ
باإلشدداراتَ،فجددا تَن بتددهَكالمعرفددةَ،واألسددماءَالموصددولةَمعددارفَبصددلتهاَ،كمددا ّ

(َ)1سيبويه ،الكتاب220/2َ،

(َ)2الثمانين  ،الفوائد والقوامد483َ،
(َ)3األنباري ،أسرار العربية.245َ،

(َ)4األنباريَ،اإلنصاف في مسائل الخلف ،مسألةَ(.362َ،)51
205

معدارفَ،وكمداَيجددو َن بدةَاألسدماءَواألعددلمَ،فكدذلكَيجدو َمدداََيشدبهها(َ،)1وقد َتكددونَالن بدةَبدذكرَسددببَ
المصيبةَواأللمَ،نحو(َ:وا مصيبتاه)َ،و(َوا رأساه)َ)2(َ.
تع َ(وا)َأ اةَرئيسةَف َهذاَاألسدلوبَ،تتكدونَمدنَ(واو)(َ،ألدف)َ،تتمكندانَمدنَالمد ّ َوالسدتطالةَ
دثَإحساسدهَوانفعالدهَ،
إليضاحَالح نَواأللمَاللحقَبالنا بَإثرَالمصديبةَالتد َلحقدتَبدهَ،فيدتم ّكنَمدنَب ّ
نهاَأنَالمتكلمَف َأقصد َ رجداتَالحد نَ،فهدذاَالتّنغديمَيحمدلَالحد نَواأللدمَ،ويشدحنَالجَملدةَ
كماَي ركَم
ّ
بشددحنةَذاتَ للددةَانفعاليددة(َ،)3يددتمكنَالمتوجددعَعن د َاسددتخ امَ(وا)َمددنَفددتحَشددفتيهَبق د رَكميددةَالصددوتَ
دأوهَكقولدكَمتوجعد اَمدنَألدمَ أرسدك(َ:واَ أرسد )َ،واَ
والهواءَالمنبعثَمنَأعماقَالجدوفَ الاَعلد َعظدمَالت ّ
رأساه)َ،أوَ(وا رأسا)َ.
ق َتستعملَ(يا)َف َالن بةَإذاَلمَيلتبسَبالن اءَالمجرَ(َ،)4أيَعن َأمدنَلدبسَالمند وبَبالمندا ىَ
غيرَالمن وبَ.حكدمَالمند وبَحكدمَالمندا ى(َ)5فتقدول(َ:وا يدَ)َبالضدمَ،و(وا عبد َاهلل)َبالنصدبَ،ويجدو َ
أنَتلحقَآخرَالمن وبَألفَ(َ:)6فتقول(َ:وا عمراه)َو(وا رأساه)َ)7(َ.
نقدولَفد َاإلعدرابَ:واََ:حدرفَند اءَون بدةَ،عمدراهَ:مندا ىَمند وبَمبند َعلد َض ّدمَمقد ّ رَعلد ََ
آخرهَ،منعَمنَظهورهَاشتغالَالمحلَبالفتحةَالمناسبةَأللفَالن بةَ،الهاءَللسكتَ.

(َ)1السابق362َ،
(َ)2ابنَيعيش ،شرح المفصلَ،ج13/2

(َ)3طحانَ،ريمونَ،اللسنية العربية85َ،
(َ)4سيبويه ،الكتاب220/2 ،

(َ)5ابنَهشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى.224َ،
(َ)6السابق224َ،

(َ)7ابنَهشام ،أوضح المسالك.216َ،
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يستخ مَالمدتكلمَالن بدةَليفصدحَعدنَانفعدالَشدعوريَنداجمَعدنَفقد َع يد َعليدهَ،أوَحد وثَكدربَ
جلددلَ،فأسددلوبَالن بددةَمتعلددقَبح د يثَاألحاسدديسَال اخليددةَبم د َالصددوتَتنفيس د اَعددنَالمشدداعرَ،وايصددالاَ
رسددالةاَلغويدةاَذاتَوقددعَحامددلَكد ّلَمقاصد َاأل اءَاللغددويَ(مددتكلّمَ–رسددالةَ-مسددتمع)َفد َحد هاَاألقصد َ،
واظها ارَلتأثيرَوانفعالَيسمحَلناَبإ خالَهذاَاألسلوبَضمنَاألساليبَاإلفصاحّية.
َ
َ

االستغاثة
تعبرَالستغاثةَعنَمشاعرَالمدتكلمَتجداهَحد ثَجلدلَ،تحداولَمواكبتدهَبصدورةَلفظيدةَمعبدرةَعدنَ
النفعالَوالتأثيرَ،وذلكَبأسلوبَن اءَركبَليكونَقا ارَعلد َتبليدغَغدرضَمحد َمو ّجدهَإلد َمدنَيخلدصَ

منَش ةَواقعةَبالفعلَ،أوَيعينَعل َ فعهاَقبلَوقوعها(َ)1
يتكونَأسلوبَالستغاثةَمنَأركانَثلثةَه َ:حروفَالن اءَ(يا)َ،والمستغاثَبه؛َوهوَالمندا ىَ
ََأنَالمسدتغاثَبدهَهدوَ
الذيَيطلبَبسببهَالعونَوهوَال افعَللستغاثةَ،تجتمعَهذهَاألركانََالثلثةَلتبين ّ
المندا ىَنفسددهَ،كالسددتنجا َبأهددلَالجددو َ،والسددتغاثةَبهددمَحينمداََتحد ّلَالفاقددةَ،فيقددولَ(َ:يدداَللكددرامَللفقددراء)َ،
فتكددونَ(يددا)َأ اةَاسددتغاثةَ،و(الك درام)َالمسددتغاثَبهددمَ،مسددبوق اَبددلمَمفتوحددةَ،و(الفق دراء)َالمسددتغاثَلهددمَ،
مسبوقاَبلمَمكسورةَ،حركةَاللمَهناَللتفريقَبينَالمستغاثَبهَ،والمستغاثَلهَ،فمداَبعد َالدلَمَالمفتوحدةَ
مستغاثَبهَ،وماَبع َالمكسورةَمستغاثَلهَ،قالَسيبويهَ(َ:هدذاَبدابَمداَيكدونَفيدهَمضدافاَإلد َالمندا ىَ

(َ)1العوا يَ،أسع َخلفَ،العلل النحوية في كتاب سيبويهَ،ط َ،2009َ،1ارَالحام َ،عمانَ،ص219
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بحددرفَاإلضددافةَ،وذلددكَف د َالسددتغاثةَوالتعجددبَ،وذلددكَالحددرفَالددلمَالمفتوحددةَ،وهددوَف د َقددولَالشدداعرَ
المهلهلَ)1(َ:
يا لبكر أيأ أيأ الفرار

يا لبكر انشروا لي كليبا

()2

تخددتصَالسددتغاثةَبد د(يددا)َمددنَبددينَسددائرَحددروفَالن د اءَلم د ّ َالصددوتَالددذيَتحققددهَ(يددا)َلطلددبَ
اإلسراعَف َالتخليصَمنَشد ةَأوَالعدونَعلد َ فعهداَ،فناسدبتَ(يدا)َمقدامَالسدتغاثةَ،والمسدتغاثَبدهَهدوَ
مدنَسينتصدرَلتخلديصَالمستنصدرَمدنَالشد ّ ةَويكدونَمجددرو ارَبدلمَمفتوحدةَ،أمداَالمسدتغاثَلدهَ،فهدوَمددنَ
يستغيثَمنَأجلَتخليصهَمنَالش ةَ،و فعهاَعنهَ،ويجرَبدلمَمكسدورةَ،وقد َيجدرَالمسدتغاثَلدهَب د(مدنَ)َ
إذاَكانَمستنص ارَعليهَ.
نحوَقولَالشاعرَ
ال يبرح السفه المردي لهم دينا

يا للرجال ذوي ال لباب مأ نفر

()3

صور المستغاث به:
 .1يسددتعملَمجددرو ارَبددلمَمفتوحددةَ(َ)4قددالَابددنَعقيددلَ"َ:وانمدداَفتحددتَالددلمَمددعَالمسددتغاثَأل ّنَالمنددا ىَ
واقددعَموقددعَالمضددمرَ،والددلمَتفددتحَمددعَالمضددمرَ،نحددوَ(لددكَ،ولددهَ)َ(َ)5والمسددتغاثَلددهَمجددرورَبددلمَ
مكسورةَ(َ،)6فتقول(َ:ياهللَللمظلومين)َأيَأ عوكَألجلهم.

(َ)1سبيويهَ،الكتاب215/2َ،
()2السابق215/2َ،

()3السيوط َ،همع الهوامعَ،73/3 ،البيتَمنَالبسيطَ،مجهولَالقائل
()4ابنَهشام ،أوضح المسالك215َ،

(َ)5ابنَعقيلَ،شرح ابأ مقيل280/2َ،
(َ)6السابق281-280/2َ،
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 .9أنَلَت د خلَعليددهَالددلمَ،ولكددنَتلحددقَآخددرهَألددفَ(َ)1فتقددولَ(َيدداَعم دراَللبائسددين)َ،وهندداَمبن د َعل د َ
ضددمةَمق د رةَعل د َآخ درهَ،منددعَمددنَظهورهدداَالفتحددةَالظدداهرةَبسددببَاأللددفَالت د َبع د هاَ،قددالَابددنَ
الحاجبَ(َ:إنَجئتَباأللفَآخرهَفافتحه؛َأل ّنَاأللفَلَيكونَماَقبلهاَإلَمفتوحَا)

َ()2

 .3أنَلَت د خلَعليددهَالددلمَ،ولَتلحقددهَاأللددف(َ)3وحكمددهَحينئددذَكالمنددا ى(َ)4تقددولَ(َ:يدداَ ي د َللفقدَدراء)َ،
و(يدداَعب د َاهللَللفق دراء)َ(َ)5يعبددرَالمددتكلمَبأسددلوبَالسددتغاثةَعددنَموقددفَانفعددال َتددأثريَيفصددحَعددنَ
ذاتيةَمشاعرهَمنَخللهَمماَيجعلَاألسلوبَأسلوب اَمنَأساليبَالجملةَاإلفصاحّية.
َ

التحذير واإلغراء
دتغناءَعددنَذكددرَش د ءَل للددةَمدداَبع د هَ
تفددرضَق درائنَالسددياقَعد مَاإلطالددةَف د َالكددلمَأحيان داَ،اسد ا
أنَال ّ منَيتقاصرَعنَذكرَالمحذوفَكماَف َباب َالتحدذيرَ
عليهَ،رغبةَف َاإليجا َواإلشعارَباللهفةَ،و ّ
واإلغ دراءَالمسددتخ مينَأسددلوب اَلتنبيددهَالمخاطددبَإل د َأمددرَمكددروهَيجددبَالحت د ار َمنددهَوالبتعددا َعنددهَف د َ
التحذيرَ،أوَتنبيهَالمخاطبَإل َأمرَمحبوبَلفعلهَواإلقبالَعليهَف َاإلغراءَ.
يكددونَالتحددذيرَأوَاإلغ دراءَبصددورَع د ةَ،كددذكرَالمحددذرَمنددهَأوَالمغددرىَبددهَكلم دةاَمفددر ةاَ،نحددوَ
تحددذيرَالمخاطددبَمددنَالنددارَليتجنبهدداَ،فتقددولَ(النددارَ!)َأوَإغ ارئددهَبالص د قَ،فتقددول(َ:الص د قَ!)َأيَ(ال د مَ

(َ)1ابنَهشامَ،أوضح المسالكَ.215َ،
(َ)2الستراباذي ،شرح الكافية191َ،

(َ)3ابنَهشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى221َ،
(َ)4السابق221َ،
(َ)5السابق221َ،
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الصد قَ)َ،أوَكددذكرَالمحددذرَمنددهَأوَالمغددرىَبددهَمكددر ارَمؤكد اَ،فتقددولَفد َالتحددذير(َ:النددارَالنددارَ!)َ،وفد َ
اإلغ دراء(َ:الص د قَالص د قَ!)َ،أوَتح د ّذرَمددنَشدديئينَفتعطددفَبينهمدداَبددالواوَ،تقددول(َ:النددارَوالغددرقَ!)َأوَ
تغددريَبشدديئينَتعطددفَبينهمدداَبددالواوَقددائلَ(َ:الص د قَواألمانددة!)َ،وق د َتحددذرَالمخاطددبَبضددميرَالنصددبَ
المنفصددل(َ:إيدداك)َنحددو(َ:إيدداكَالنددارَ!)َأوَ(إيدداكَوالنددارَ!)َأوَ(إيدداكَمددنَالنددارَ!)َق د رَالنحدداةَف د َهددذيَ
دهَ،وأعربدوهَاسدماَمنصدوباَبفعدلَمحدذوفَمدعَفاعلدهَ
الصورَفعلاَناصباَللسمَالمحذرَمنهَأوََالمغرىَب َ
درَحددذفَالفعددلَف د َهددذاَاألسددلوبّ (َ:إنمدداَحددذفواَالفعددلَفد َهددذهَاألشددياءَحيددثَ
وجوبد اَ،يقددولَسدديبويهَمفسد ا
دتغناءَبمدداَيددرونَمددنَالحددالَ،وبمدداَجدَدرىَمددنَالد ّذكرَ،
ثندواَ-أيَذكددرواَبعد َشدديئَاَ-لكثرتهدداَفد َكلمهددمَواسد ا
وصارَالمفعولَاألولَبد لَمدنَاللفدظَبالفعدلَ،حيدثَصدارَعند همَمثدلَّ َ:إيداكَفش ّدبهتَبإيداكَحيدثَطدالَ
الكددلمَ،وكددانَكثي د ارَف د َالكددلمَ،فلددوَقلددتَ:نفسددكَأوَرأسددكَأوَالج د ارَ،كددانَإظهددارَالفعددلَجددائ اَ،نحددوَ
دةَإيدداكَواّيدداكَب د لَمددنَاللفددظَ
قولددكَ:اتّددقَرأسددكَ،وَاحفددظَنفسددكَ،واتددقَالج د ارَ،فلمدداَثنيددتَصددارَبمن لد ّ
بالفعلَ،كماَكانتَالمصا رَكذلكَنحوَالحذرَالحذرَ"(َ)1
أرجدعَحدذفَالفعدلَإلد َالرغبدةَفد َتحددذيرَالمخاطدبَأوَإغ ارئدهَبأقصدرَلفددظََ،وأوجد َعبدارةَ،فددلَ
تددرىَل امدداَعليددكَذك درَفعددلَبعينددهَ،بددلَلَتج د َفرصددةَذكددرَفعددلَبعينددهَ،فيضددمرَالفعددلَاكتفدداءَبق درائنَ
الخطابَوالملبساتَالمحيطةَبالقولَ،فالتحذيرَأسلوبَيعتم َعل َال للتَالمكتنفدةَالخطدابَ،فيكتفد َ
بذكرَماَي ار َإل َالتحذيرَمنهَ،فلَيذكرَمعهَفعل(َ)2وكماَذلكَف َاإلغراءَ.

(َ)1سيبويه ،الكتاب.275/1َ،

(َ)2السامرائ َ،ابراهيم ،الفعل زمانه وأبنيته.129َ،
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َتأويددلَالنحدداةَهددذاَالسددلوبَتبري د ارَللحركددةَاإلعرابيددةَ فعهددمَإلخضدداعَهددذاَالكددلمَإل د َنظريددةَ
العامددلَ،ع د َعب د َالمجي د َعاب د ينَهددذاَالتق د يرَ يددا ةَتعتبددرَمددنَاللغددوَالددذيَلَطائددلَتحتددهَ،تعمددلَعل د َ
تشويهَالتركيبَومسخهَ)1(.
َالنحويددونََبهددذهَالتق د يراتَالقيمددةَالنفعاليددةَالتأثيرّيددةَف د َهددذهَالتراكيددبَالمفصددحةَعددنَ
تناس د ّ
انفعددالَومشدداعرَلَتؤطرهدداَأقدداييسَاللغددةَالمنطقيددةَ،موقددفَاسددتخ امَهددذينَالسددلوبينَيسددت ع َتراكيددبَ
مشحونةاَبالتأثيرَ،معبرةَعنََالنفعالَ،لذلكَتنفجرَهذهَالكلّماتَمنَفمَالمتكلمَتحتَتأثيرَانفعدالَشد ي َ
َ،وتكونَخاضعةَلمنطقَالنفعالَوال فقاتَالشدعوريةَعند َالمدتكلمَ،وت ارهداَتقطدعَأجد اءَمتتابعدةَتتناسدبَ
ف َالع َوالش ةَمدعَالنطباعداتَالتد َيحملهداَالمدتكلَمَنفسدهَ،أوَمدعَالحاجداتَالتد َتحملدهَللتدأثيرَعلد َ
السامعَ)2(.
جملةَالتحذيرَأوَاإلغراءَتد ّلَعلد َمعند َيحسدنَالسدكوتَعليدهَبمداَتحويدهَمدنَنقدلَلنفعدالتَ
بأص دواتَمصددحوبةَبجددرسَونبددرَ،تحددذرَالمخاطددبَمددنَش د ءَمكددروهَليجتبنددهَ،أوَتغريددهَبمحمددو َليقبددلَ
عليددهَ،فه د َتفصددحَعددنَالمشدداعرَ،ويغلددبَعليهدداَطبيعددةَاإلفصدداحَ،أيَه د َصدديغَمسددكوكةَلَيجددو َ
تأويلهاَ،فماَالفتحةَفيهاَإلَتجسدي َللنغمدةَالصدوتيةَالمناسدبةَلموقدفَاسدتخ امَأسدلوب َاإلغدراءَوالتحدذيرَ
مماَي فعناَل راستهماَضمنَأساليبَالجملةَاإلفصاحّيةَ.
َ
َ
َ
(َ)1عاب ين،عب َالمجي  ،المدخل إلى ملم اللغة المعاصر113َ،
(َ)2فان ريسَ،اللغة194َ،
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الخاتمة:
يََ،تبينَلناَمايل :
بع َهذاَالبحثَف َجسمَالجملةَاإلفصاحيةَف َصحيحَالبخار
ّ
َمعَا يا َالتركي َعل َالمعن َال لل َللجملةَلب ّ َمنَتح ي َوظائفَالجملةَبإيصالَاألفكارَوالحقائقَوالقضاياَ،والتعبيرَعنَالنفعالتَوالعواطف.
َلب ّ َمنَإيلءَالمعن َالعاطف َالنفعال َللجملةَحظّاَوافراَعن َالنظرَإل َتقسيماتَالجملة.َالمحيطَ،إنماَتخرجَمنَنفسَالمتكلّمَلقص َالتعبيرَعنَ
إنَبعضَالجملَلَتنش َقص َالتأثيرَف
ّ
َ َّبلغةَانفعاليةَلَتخضعَلقواع َالنحوَالقياسيةَبلَلمنطقَالنفعالَوال فقاتَالشعوريةَ
َ
موقفَنفس َذات
عن َالمتكلم.
إنَالجملةَاإلفصاحيةَتنفجرَمنَالنفسَتحتَتأثيرَانفعالَش ي َلتظهرَمشاعرَالمتكلمَواتجاهاتهَ
َ ّإ اءَموضوعَماَ،راميةَإل َإح اثَنفسَاألثرَف َذاتَالمتلق .
اكيبَالتعجبَوالم حَوالذمَ،
َاحتوتَالعربيةَتراكيبَاستخ مهاَالمتكلمَإظهاراَلنفعالتهَومشاعرهَ،كترّ
واإلغراءَوالتحذيرَوالن بةَوالستغاثةَ،وأسماءَاألفعالَواألصواتَ.ب راسةَماَق ّ رهَالنحاةَلهذهَاألساليبَ
نج همَلمَيعيرواَأثراَللنفعالَالممي َاستخ امَهذهَالتراكيبَ،لذلكَيحسنَأنَت رسَهذهَالتراكيبَضمنَ
أساليبَجملةَإفصاحيةَينبغ َأنَتضافَإل َتقسيماتَالجملةَل ىَالنحاةَ،فتنقسمَالجملةَبذلكَإل َ
نشائيةَوافصاحية.
خبرّيةَوا ّ
َالجملَاألخرى.
َ
إنَال للةَالتّأثيريةَف َأساليبَالجملةَاإلفصاحيةَتفوقَال للةَالتأثيريةَف
ّ َ-
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نَأساليبَالجملةَاإلفصاحيةَأصواتاَونبراَمعيناَيساهمَف َتعميقَقص يةَاإللقاء.
تتضم
ّ
َ ّرَأهلهَليتبوأَ
َينطويَالح يثَالنبويَف َصحيحَالبخاريَعلَجماليةَرائعةَوَأسلوبَمقنعَومؤثّ ّ
ّ
مستوىَعالياَف َالفصاحةَوالبلغة.
جس تَاألساليبَاإلفصاحيةَمحتوىَالمشروعَال ين َالذيَتنقلهَالرسالةَاللغويةَإل َالمتلقينَبتأثيرَ
َ ّواَقناع.
َتوصلتَإل َأنَاألحا يثَتنسجمَتماماَ
لَيقبلَعذرَالنحاةَالرافضينَالحتجاجَبالح يثَالنبويَألنّ
بيةَالقارةَف َأذهانَالمتكلمين.
ومعطياتَالعر
ّ
ماَجاءَف َهذهَالرسالةَمنَس ا َاهللَوتوفيقهَ،وماَكانَمنَخطأَأوَنسيانَفهوَمنَتقصيريَ،حسب َ
اإلخلصَف َخ مةَالح يثَالنبويَالشريفَ،والعربيةَالعظيمةَ.
تم بعوأ مأ الل وحده

َ
َ
َ

َ
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المصادر والمراجع:
القرآأ الكريم
صحيح البخاريَ
 َ -1ابن َاألثيرَ ،مج َال ين َأبو َالسعا ات َالمبارك َبن َمحم َبن َمحم َبن َمحم َابن َعب َالكريمَ
الشيبان َالج ريَ،النهاية في غريب الحديث والثر ،المكتبةَالعلميةَ،بيروتَ،لبنان1979َ،مَ.
َ -2األ هريَ ،خال َ ،شرح التصريح ملى التوضيح ،ار َإحياء َالكتب َالعربيةَ ،عيس َباب َالحلب َ
وشركاهَ،القاهرةَ،مصر.
َ -3الستانبول َ ،ص ر َال ين َالكنفراويَ ،الموفي في النحو الكوفي ،شرحَ :محم َبهجت َبيطارَ،
مطبوعاتَالمجمعَالعلم  َ،مشقَ،سورياَ.
َ-4الستراباذيَ،رض َال ينَمحم َبنَالحسنَ،شرح كافية ابأ الحاجب َ،ارَالكتبَالعلميةَ،بيروتَ،
لبنانَ،طَ1983َ،3
َ -5األشمون َ ،شرح الشموني ملى ألفية ابأ مالك ،تحقيقَ :محم َمحي َال ين َعب َالحمي  َ ،ارَ
الكتابَالعرب َ،بيروتَلبنانََ.
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َ -6األنباريَ ،الشيخ َكمال َال ين َأبو َالبركات َعب َالرحمن َبن َمحم َبن َأب َسعي َ ،أسرار العربيةَ،
تحقيقَ:محم َبهجةَالبيطارَ،مطبعةَالترق  َ،مشق،سورياََ.1957
َاإلنصاف في مسائل الخلف بيأ النحوييأ البصرييأ والكوفييأ َ،ارَالفكرَ،بيروتَ،لبنانََ.َ -7ابنَاألنباريَ،محم َبنَالقاسمَبنَبشارَ،الزاهر في معاني كلمات الناس ،تحقيقَ:حاتمَصالحَ
ةَالعامةَ،بغ ا َ،العراق1987َ،مَ.
ارَالشؤونَالثقافي
الضامنَ،
ّ
ّ
ّ
 -8ابنَمالكَ،جمالَال ينَبنَمالك ،شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلت الجامع الصحيح ،تحقيقَ:
طهَمحسنَ،مكتبةَابنَتيمةَ،القاهرةَ،مصرَ،ط1413َ،2هَ.
 َتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،تحقيقَ:محم َكاملَبركات َ،ارَالكتابَالعرب َ،القاهرةَ،مصرَ،1967مَ.
َ -9األن لس َ،أبو َحيانَ ،ارتشاف الضرب مأ لساأ العرب ،تحقيقَ :رجب َعثمانَمحم َ -رمضانَ
عب َالتوابَ،مكتبةَالخانج َ،القاهرةَ،مصر1998َ،مَ.
َ -10أولمانَ ،ستيفنَ ،دور الكلمة في اللغة ،ترجمةَ :كمال َبشرَ ،مكتبة َالشبابَ ،القاهرةَ ،مصرَ،
َ1975
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َ-11الثمانين َ،عمرَبنَثابتَ،الفوائد والقوامد ،تحقيقَ:عب َالوهابَمحمو َالكحلةَ،مؤسسةَالرسالةَ،
بيروتَ،لبنان2002َ،م.
َ -12الجاحظَ ،أبو َعثمانَ ،عمرو َبن َبحرَ ،البياأ والتبييأ ،تحقيقَ :عب َالسلم َهارونَ ،مكتبةَ
الخانج َ،مصرَ.1948َ،
َ -13ابن َجن َ ،أبو َالفتح َعثمانَ ،الخصائص ،تحقيقَ :محم َعل َالنجار َ ،ار َاله ى َللطباعةَ
والنشرَ،بيروتَ،لبنانَ،طَ.2
ََاللمع في العربية ،تحقيقَ:حسينَمحم َمحم َشرفَ،القاهرةَ،طَ.1978َ،1َ -14ابن َالجو يَ ،جمال َال ين َأبو َالفرج َعب َالرحمن َبن َعل َبن َمحم َ ،زاد المسير في ملم
التفسير ،ارَالكتابَالعرب َ،بيروتَ،لبنانَ،ط1422َ،1هَ.
َ-15حجا يَ،محمو َفهم َ،مدخل إلى ملم اللغة المعاصر ،ارَالثقافةَالقاهرة1978َ،مَ.
حسانَ،تمامَ،الخلصة اللغوية ،عالمَالكتبَ،القاهرةَ،مصر2000َ،مَ.
َ-16
ّ
ةَالعامةَللكتابَ،طَ.1979َ،2
َاللغة العربية  :معناها ومبناها ،الهيئةَالمصرّيّ
َمناهج البحث في اللغة ،ارَالثقافةَ،بيروتَ،لبنانَ،طَ1974َ،2َ-17حسنَ،عباسَ،النحو الوافي ،ارَالمعارفَ،القاهرةَ،مصرَ،طَ،3منَ ونَ.
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َ-18الحم َ،عل َتوفيقَ،وال عب َ،يوسفَ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ارَاألملَ،إرب َ،
األر نَ،ط1993َ،2مَ.
َ-19الخضريَ،أحم َبنَمحم َ،حاشية الخضري ملى شرح ابأ مقيل ،ارَالفكر1398َ،هَ.
-20ابن َخلكانَ ،شمس َال ين َأحم َبن َمحم َبن َأب َبكرَ ،وفيات المياأ وأنباء الزماأ ،تحقيقَ:
إحسانَعباس َ،ارَصا رَ،بيروتَ،لبنان1977َ،مَ.
امَ،عمانَ،األر ن1995َ،مَ.
َّ
 -21الخليلَ،عب َالقا رَمرع َ،أساليب الجملة اإلفصاحية ،مؤسسةَر
َ-22ال ايلَ،عب َاهللَ،البناء في اللغة العربية ،مكتبةَالرش َ،الرياضَ،السعو ّية1410َ،هَ.
 َ -23ح احَ،أنطوانَ،موسومة الدحداح في ملم العربية ،مراجعةَ:جورجَمتريَعب َالمسيحَ،مكتبةَ
لبنانَناشرونَ،بيروتَ،لبنانَ،ط1993َ،1م.
َ -24الذهب َ،شمسَال ينَمحم َبنَأحم َبنَعثمانَ،سير أملم النبلء ،تحقيقَ:شعيبَاألرنؤوطَ،
مؤسسةَالرسالةَ،بيروتَ،لبنان2001َ،مَ.
َ-25ال بي يَ،محم َبنَمحم َبنَعب َالر اقَالمرتض َ،تاج العروس مأ جواهر القاموس ،تحقيقَ:
عل َشيري َ،ارَالفكرَ،بيروتَ،لبنان1414َ،هَ.
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َ-26ال جاجَ،أبوَاسحاقَ،معاني القرآأ وامرابه ،تحقيقَ:عب َالجليلَمحم َعب هَشلب َ،عالمَالكتبَ،
بيروتَ،لبنانَ،ط1988َ،1مَ.
َ -27ال ركش َ،ب رَال ينَمحم َبنَعب َاهللَبنَبها رَ،البرهاأ في ملوم القرآأ ،تحقيقَ:محم َأبوَ
الفضلَإبراهيم َ،ارَالتراثَ،القاهرةَ،مصر1376َ،هَ.
َ-28ال مخشريَ،أبوَالقاسمَمحمو َبنَعمروَبنَأحم َ،الكشاف مأ حقائ غوام

التنزيل وميوأ

القاويل ،ارَالكتابَالعرب َ،بيروتَ،لبنانَ،ط1407َ،3هَ.
َالمفصل في ملم العربية ،ارَإحياءَالعلومَ،بيروتَ،لبنانَ.1990َ،َ-29السامرائ َ،إبراهيم ،الفعل زمانه و أبنيته ،مؤسسةَالرسالةَ،بيروتَ،لبنانَ،طَ.1983َ،3
َالنحو العربي نقدا وبناء ،ارَالبيارقَ،بيروتَ،لبنانَ،ط1997َ،1مَ.َ-30السامرائ َ،فاضلَ،الجملة العربية والمعنى ،ارَابنَح مَ،بيروتَ،لبنانَ،ط2000َ،1مَ.
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Abstract
the affective methods in Al-bukhari s sahih of the prophetic hadith
an applied syntactic study
This research aims at inspecting the affective methods in Al-Bukhari's Sahih in theory
and practice and in accordance with the concept of affective method. The thesis also
inspects the impact of employing said method to postulate the implications of the Prophetic
speech that is essentially based on the purpose of effecting the receptor.
The thesis divided into: an introduction, preface, and five chapters. The introduction
tackles the objectives and methods of the research. In addition to this, I introduced
Bukhari's Sahih as well as the concept of the 'affective method'. Alternately, each of the
five chapters tackles a certain style of the 'affective method.' Accordingly, each chapter has
a theoretical part which elucidates the method and a practical one which applies said
method on Bukhari's Sahih. Finally, the thesis ends with a conclusion which demonstrates
the final results.
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