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ممخص الدراسة
أحاديث األخالق في الكتب الستة
دراسة بالغية
ىدف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ مستكيات البالغة كفنكنيا في أحاديث األخالؽ في الكتب الستة
كاألداء البياني كالبديعي كالتصكير الخيالي كتضميف القيمة الفنية كالجمالية فييا.

عينة الدراسة:

اشتممت عينة الدراسة عمى أحاديث األخالؽ في الكتب الستة.

منيج الدراسة:

اتبع الباحث المنيج التحميمي الكصفي لمستكيات البالغة.

أىم النتائج:

 .1لقد مثمت أحاديث األخالؽ في الكتب الستة نصكصان بالغية في غاية الركعة كالجماؿ مف
حيث تعدد اإلبداعات كالممسات البالغية بجميع جكانبيا (المعاني – البياف – البديع)

 .2اىتـ الباحث بكصؼ الجماؿ الحسي كالمعنكم في أحاديث األخالؽ في الكتب الستة.

 .3تـ تقديـ أجمؿ صكرة ألحاديث األخالؽ ،مف خالؿ إظيار تناغـ النصكص كالمغة
اإلبداعية.

و
 .4سارت أحاديث األخالؽ في الكتب الستة كفؽ أداء بالغي ر و
كعاؿ ،بأسمكب بياني كأدبي
اؽ

كجمالي مؤثرٌ ،بينت حرص النبي  عمى تقكيـ أخالؽ الناس.
التوصيات:

 .1تكصي ىذه الدراسة بتعميؽ البحث البالغي بجميع مستكياتو في أحاديث النبي .

 .2أنصح طالب العمـ عامة كالبالغة خاصة أف ييتمكا بأحاديث النبي  حتى يتحصمكا عمى
العمـ الكفير.

كممات مفتاحية:

أحاديث األخالؽ – البالغة النبكية – عمـ المعاني – الصكر البيانية -األلكاف البديعية –
براعة المطمع.
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Abstract
Study Aims:
Aim of study: this study aims at analyzing the levels of eloquence and its arts in the
hadiths related to ethics as narrated in the Six Books of hadith. The study also
clarifies the aspects of Bayan (manifestation), Badee’ (the use of literacy devices),
and imaginary description in these hadiths, including their artistic and aesthetic value.
Study Sample:
The sample included the hadiths of ethics which were narrated in the Six Books of
hadith.
Study Methodology: The researcher implemented the descriptive analytic
methodology in studying the levels of eloquence.
Most important results:
1. The hadiths of morals narrated in the Six Books of hadith represent
exceptional texts of eloquence which are characterized by the ultimate values
of beauty and innovation. This could be noticed in the multiple innovative
texts where aspects of eloquence are perfectly implemented including Ma’ani,
Bayan, and Badee’.
2. The researcher paid a special attention to describe the visible and implicit
aspects of beauty in these hadiths which were narrated in the Six Books of
hadith.
3. The beautiful style of these hadiths of ethics was realized through manifesting
harmony between text and eloquence.
4. The hadiths of ethics which were narrated in the Six Books of hadith
followed an elegant and optimum performance of eloquence. The style of
Bayan and art was heart-touching, which shows the special attention of the
Prophet (PBUH) to improve people’s ethics.
Recommendations
1. The study recommends carrying out in-depth research in the field of
eloquence considering all of its levels as could be realized in the hadiths of
the Prophet (PBUH).
2. I urge students of knowledge in general and those specialized in eloquence in
particular to pay a special attention to these hadiths in order to gain a rich
knowledge.
Keywords:
hadiths of ethics, prophetic eloquence, science of ma’ani, forms of Bayan, types of
Badee’, innovation in opening (bara’at al-matla’).
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اإلىـــــــداء

إلى أستاذم الفاضؿ األستاذ الدكتكر /محمد شعباف عمكاف "أبك مصعب"
الدم العزيزيػ ػف حفظيم ػ ػ ػا اهلل
إلى ك ٌ
إلى زكج ػ ػتػ ػي الغالي ػ ػة "أـ محػ ػم ػ ػ ػد"
إلى بنت ىي الحبيبتيف جنى كرغػ ػ ػ ػد
إلى إخكان ػ ػي كأخكاتػ ػ ػي الطيبي ػ ػ ػ ػف

إلى الشيداء كاألسرل كالمجاىديف
إلى أصػ ػ ػدقػ ػائ ػي األعػ ػ ػزاء األكفياء
إل ػ ػى عشػ ػ ػ ػ ػ ػاؽ المػ ػ ػ ػغ ػػة العػ ػربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

قمت فييا:
إلى جامعتي اإلسالمية الغراء كالتي ي
أعظـ بيا صرحان لمعمـ ك ً
الكتب
أعظـ بجامعتي رم از إلسالمي
تاهلل إن ػػؾ لإليم ػ ػ ػ ػػاف تنتسػػبػ ػ ػ ػ ػي

ػدل
تاهلل إنؾ لمعمـ النفػػيس ى ػ ػ ػ ػ ن
هلل درًؾ يا بيت الع ػ ػ ػ ػ ػال في ػ ػ ػ ػػنا
ً
أنت التي تسمك دكمان بال ً
سأـ

أنت المن ػ ػارة لألخػ ػػالؽ ك ً
األدب
ً
ً
الخطب
فيؾ التقى أىؿ القرآف ك

يا درةن في تػ ػ ػاج العػ ػ ػ ػمـ ك ً
العرب
ٌ

ت آسادنا شرف ػ ػ ػ ػػان
يا حرةن ىم ىن ىح ٍ

إلييم جميعاً  ..أىدي ىذه الرسالة ..
حباً واخالصاً وتقدي ارً
ّ


ح

شكر وتقدير
أتقدـ بالشكر الخالص إلى كؿ مف ساىـ في إخراج ىذه الرسالة إلى النكر
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س

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى إماـ المجاىديف ،محمد كعمى آلو

كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد:

فإف لألخالؽ منزلة عظيمة في اإلسالـ فيي أجمؿ ما في اإلسالـ مف أعماؿ صالحة،
كىي التي تظ ير جماؿ ىذا الديف .كاألخالؽ الحسنة ىي التي تميز المسمـ عف غيره ،فال فائدة

في العبادات إف لـ تر ً
تؽ بالمسمـ ليككف ممي از بأخالقو كصفاتو .لقد أمرنا اهلل بالتحمي بمكارـ
األخالؽ في آيات كثيرة مف كتابو العزيز ،كما جاءت األحاديث النبكية داعية إلى مكارـ
األخالؽ مرغبة فييا .لذلؾ سأقكـ بدراسة ىذه األحاديث لبياف ما فييا مف كجكه بالغية؛ فيذه
دراسة بالغية ألحاديث األخالؽ في الكتب الستة ،آثرت الكقكؼ عندىا مبينا ما فييا مف

إبداعات بالغية كجماؿ في األسمكب ،كقد اعتمدت عمى األحاديث الصحيحة في الكتب الستة،
كبعض األحاديث القدسية في ىذه الكتب ،فأسأؿ اهلل العظيـ أف أككف قد أحسنت الختيار كما

أسألو تعالى أف يجعمنا مف ذكم األخالؽ الحسنة ،كأف يرزقنا اإلخالص في القكؿ كالعمؿ.

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في بعض القضايا التالية:
 -1أظيرت أحاديث األخالؽ ضركرة التحمي بمكارـ األخالؽ لبياف محاسف ىذا الديف ،كأظيرت
سماحة المسمميف؛ كاستطاعت أف ترسـ طريقا لممسمميف ليسمككه فينالكا السعادة في الدنيا

كاآلخرة.

ٌ -2بينت أحاديث األخالؽ مدل حرص النبي  عمى بياف أىمية مكارـ األخالؽ في بناء
المجتمع المسمـ فيي الدرع الكاقي لإلسالـ كالمسمميف ،كمف خالليا يظير شرؼ ىذا الديف.
 -3دراسة أحاديث األخالؽ فييا رفع لميمة كتقكية لمعزيمة ،نحك الجنة.
 -4أبرزت أحاديث األخالؽ أجمؿ اإلبداعات البالغية النبكية مف عمـ لممعاني ،كصكر البياف،
كجماؿ لمبديع.

 -5دراسة أحاديث األخالؽ مف ناحية بالغية يضيؼ شيئان لممكتبة البالغية .

1

أسباب اختيار البحث:
 -1إف الباعث األكؿ لختيار ىذه الدراسة ىك التقرب إلى اهلل تعالى كابتغاء مرضاتو.
 -2الدفاع عف ىذا الديف العظيـ كنصرة نبينا الذم كصفو اهلل عز كجؿ بأنو عمى خمؽ عظيـ.
 -3بياف الفصاحة كالبالغة النبكية التي أعجزت كأذىمت الجميع.
 -4يسيـ ىذا البحث في تكضيح آيات القرآف الكريـ كخاصة ما كرد في الحث عمى التحمي
بمكارـ األخالؽ.

 -5أظيرت أحاديث األخالؽ أس ار انر بالغية في غاية الجماؿ ،فآثرت الكقكؼ عندىا لتككف سببان
في إثراء المكتبة العربية اإلسالمية بعمكـ البالغة.

 -6عد ـ الحصكؿ عمى أم رسائؿ سابقة تطرقت لمحديث عف أحاديث األخالؽ مف ناحية
بالغية؛ مما شجعني عمى قرع ىذا الباب لعمو يككف سببان في إظيار محبتنا ليذا الديف
كشحذ اليمة نحك الجنة.

منيج الدراسة:
اعتمدت في دراستي ليذا البحث المنيج الكصفي التحميمي لمقضايا البالغية المختمفة
فيما يتعمؽ بعمـ المعاني كالبياف كالبديع باإلضافة إلى بياف فصاحة النبي  كبالغة أسمكبو،

حيث إنني قمت بدراسة أحاديث األخالؽ كبياف القضايا البالغية فييا محاكلن الكقكؼ عند

العالمة األلباني.
لطائفيا .كقد
محدث العصر ٌ
اخترت األحاديث الصحيحة كالحسنة حسب رأم ٌ
ي

الدراسات السابقة:
لـ أجد حسب جيدم كاطالعي أف أحدان مف الباحثيف تطرؽ إلى دراسة البالغة في

أحاد يث األخالؽ ،كخاصة أنني اجتيدت كسألت الكثير مف العامميف في مكتباتنا كجامعاتنا ،فمـ
أجد أم دراسة بالغية ألحاديث األخالؽ.

خطة البحث:
يتككف مف أربعة فصكؿ يسبقيا تمييد كتتمكىا الخاتمة.
لقد اقتضت طبيعة ىذا البحث أف ٌ

2

المقدمة.
التمييد ،كيتناكؿ:
 بياف أىمية األخالؽ كفضائميا. التعريؼ بالكتب الستة. الفصاحة كالبالغة النبكية.الفصل األول
إشا ارت عمم المعاني في أحاديث األخال ق
حصرت مباحثو في الخبر كأغراضو البالغية ،كاإلنشاء الطمبي كغير الطمبي
كقد
ي
كمكضكعاتو المتعددة ،كاألمر كأغراضو البالغية ،كالنيي كأغراضو البالغية ،كالستفياـ
كأغراضو البالغية ،كالتقديـ كالتأخير كأغراضو البالغية ،كاإليجاز كاإلطناب كالمساكاة ،كالكصؿ

كالفصؿ ،كالقصر كطرقو المشيكرة ،كاللتفات كصكره ،كالتعريؼ كالتنكير كأغراضيما البالغية.
الفصل الثاني

الصور البيانية في أحاديث األخالق
تناكلت فيو التشبيو باعتبار طرفيو ،كباعتبار اإلفراد كالتركيب كالتعدد ،كباعتبار األداة،
كقد
ي
كباعتبار كجو الشبو ،كأنكاعو كأغراضو ،كالستعارة كأركانيا كأقساميا كباعتبارىا أصمية كتبعية،
كمكانتيا مف البالغة ،كالكناية كأقساميا باعتبار الصفة كالمكصكؼ كالنسبة ،كالفرؽ بيف الكناية
كالتعريض ،كالمجاز المرسؿ كعالقاتو.

الفصل الثالث

األلوان البديعية في أحاديث األخالق
كيشتمؿ عمى المحسنات البديعية المعنكية ،كمنيا الطباؽ كتفريعاتو ،كالمقابمة ،كالمؼ كالنشر

المجمؿ ،كأسمكب الحكيـ ،كتأكيد المدح بما يشبو الذـ ،كتأكيد الذـ بما يشبو المدح ،كتجاىؿ
العارؼ ،كالمشاكمة ،كالتكرية ،كالتجريد ،كبراعة المطمع ،كالتفريع ،كالجمع مع التقسيـ،
كالمحسنات المفظية كالجناس بأنكاعو ،كالسجع بأنكاعو.
3

الفصل الرابع

القيم الجمالية في األسموب النبوي في أحاديث األخالق
كتناكلت مف خاللو القيـ الجمالية في األلفاظ مف حيث الدقة المتناىية في اختيار

األلفاظ المالئمة ،كالقيـ الجمالية في المعاني التي تمثمت في الدللت العميقة التي تحمميا
كممات قميمة مركزة لكنيا ذات معاف كثيرة بميغة.

كتـ تذييؿ البحث بخاتمتو التي تتضمف رصدان ألىـ نتائج ىذه الدراسة كتكصياتيا.

كأسأؿ اهلل العظيـ رب العرش العظيـ أف ينفع اإلسالـ كالمسمميف بيذه الدراسة كأف يجعميا في

ميزاف حسناتنا يكـ ل ينفع ماؿ كل بنكف إل مف أتى اهلل و
بقمب سميـ.
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تمييد

بيان أىمية األخالق وفضائميا
إ ٌف لألخالؽ في اإلسالـ أىمية كبيرة ،كمكانة جميمة ،كىذا كاضح جمي في قكؿ النبي 
"إِنما ب ِعثْ ُ ِ
ص ِال َح ْاألَ ْخ َال ِ
ق" ( ،) 1فقد جعؿ نبينا أسمى غايات بعثتو أف يتمـ صالح
َ ُ
ت ألُتَم َم َ
األخالؽ ،كذلؾ ألنو بإشاعة ىذه األخالؽ يصمح المجتمع كيسمك ،كيستقيـ حاؿ الناس،
كيعيشكف سعداء مطمئنيف آمنيف عمى أنفسيـ كأمكاليـ .
كلقػػد جػػاءت نصػػكص الق ػرآف الك ػريـ داعيػػة إلػػى التحمػػي بػػاألخالؽ الكريمػػة ،ناىيػػة عػػف
ْ
ِوِِ ْاْلِ ْ
خِ َ
األخالؽ السيئة في كثير مف المكاضع ،كمف ذلؾ قكلػو تعػالى  :إِنِِِ َ
ِاَللِِيَِِأِ ُمِ ُرِِةِاىِِْ َػِ ْدِلِِ َ
انِِ
ِ
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُْ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َْ ْ
َ
غِ [ النحؿ. ]90:
ِِِِلِرِبِِوِيِ َِهِِغِ َِِِاى
ِِِاِءِِِذِِِيِاى
ِإَويخ
ِِِفِدِشِاِءِِِِِوِالٍِِِ ِهِ ِرِِوِِاْلِ ِ
كاف ارتب ػػاط األخ ػػالؽ باإليم ػػاف ارتب ػػاط ق ػػكم عمي ػػؽ فكثيػ ػ انر م ػػا رب ػػط اهلل ع ػػز كج ػػؿ ب ػػيف اإليم ػػاف

كالعمؿ الصالح الذم تمثؿ األخالؽ الحسنة أىـ مقكماتو ،فاإليماف دكف خمؽ شػجرة ل ظػؿ ليػا كل ثمػر،
كمػػا ت ػرتبط األخػػالؽ الحميػػدة بالش ػريعة عبػػادات كمعػػامالت ،فالعبػػادات تثمػػر األخػػالؽ الحسػػنة فقػػد قػػاؿ

َ

َ َ

َ َ ََْ

َ

َْ ْ َ

ْ ْ َ

ِِِفِدِشِاِءِِِ َ
ِِوِالِِ ٍُِ ِهِ ِرِ [ العنكبػكت ،]45 :أمػا المعػامالت
ِِ َِهِِِغِ َِِِاى
ِالصَِلِةِِت
ِالصَِلِةِِإِ ِنِِِِ
سػبحانو َ وِأِكِ ِ ًِِ ِِِ
فميا صمة كبيرة باألخالؽ فكميا قائمة عمى األخالؽ الحسنة التي يرضاىا اهلل كرسكلو.

أثر عظيمان فيي التي يراىا الناس مف سائر أعماؿ المسمـ ،فال يركف
كاف لألخالؽ ان

عقيدتو ألف محميا القمب ،كل يركف كؿ عباداتو ،كلكنيـ يركف أخالقو كمف خالليا يحكمكف عمى
لما أركا سماحة كصدؽ
دينو .كقد حدثنا التاريخ كيؼ أف كثي انر مف أىؿ آسيا دخمكا اإلسالـ ٌ
فحسف األخالؽ التي تمثميا ىؤلء التجار ىي التي دفعت الناس
كأمانة كعدؿ التجار المسمميف ي
إلى اعتناؽ اإلسالـ .

ش ْي ٍء أَثْ َق ُل
كلقد جعؿ اإلسالـ أجر األخالؽ الحسنة ثقيالن في الميزاف فقاؿَ " :ما ِم ْن َ
()2
يز ِ
ان ِم ْن ُخمُ ٍ
س ٍن "
ِفي ْال ِم َ
ق َح َ
كقد جعؿ اهلل سبحانو حسف الخمؽ سببان عظيمان مف أسباب دخكؿ الجنة ،فقد يسئؿ النبي
()1
الخمُق"
سن ُ
 عف أكثر ما يدخؿ الناس الجنة فقاؿ " تَ ْق َوى ا﵀ َو ُح ْ
([ )1ابف حنبؿ :مسند اإلماـ أحمد ابف حنبؿ ،مسند المكثريف مف الصحابة/مسند أبي ىريرة 513/14 ،رقـ
الحديث ]8951

( )2النككم ،رياض الصالحيف (ج.)205 /1
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كباألخالؽ الحسنة تستمر األمـ كتتقدـ كتزدىر ،أما إذا ساءت أخالؽ األمة فإنيا

سرعاف ما تنيار كتسقط ألف "سكء الخمؽ مف أسباب دمار األمـ ،كانييار الحضارات"

() 2

كصدؽ أحمد شكقي حيف قاؿ:
كاذا أصيب القكـ في أخالقيـ
ك"إف مف ساء خمقيو ضاؽ رزقو"

فأقـ عمييـ مأتمان كعكيال

()3

كتعد األخالؽ سبيالن جميالن مف سبؿ تحقيؽ المكدة كالقضاء عمى الخصكمة فقد قاؿ
َِِْ َِ َِ ُِ َِ َِ ِ ُِ ِْ َِ ِ
َِ َِ
َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِ َِ َِِْ َِ
َِ
مِ ِ َِ
ِوِبَِِحَِِِِْ ُِِّ ِِغِ َِدِِ َِاوِةٌِِِ
ِِإِ ِذِاِ ِِِاَّلِِِيِ ِةِِحِ ِ
ِِهِ ِأِِخِصَِِ ِف
سبحانو َِ  :وَِّلِ ِتِِ ِْصِخَِِِِِٔيِ ِِاْلِصِ ِثِ ِِوَِّلِ ِِِ
ِالصِحِِّ ِئَِِثِ ِِِادِذِ ِْعِ ِةِ ِاىِِ ِِِتِ ِ ِِ
َِ َِ ِ ُِ َِ ِ َِ
ِْحِِِ ٌِ
ًًِِ [ فصمت.]39 :
نِدُِِِِِّوِ ِِِلِِ
كباألخالؽ الحسنة يصبح العمـ نافعان مفيدان ،فال فائدة لمعمـ إف لـ يزٌينو الخمؽ الحسف
ك"إ ٌف العمـ مف كماؿ النفس اإلنسانية لكنو كحده ل يكفي ،كل بد أف يكتمؿ كماؿ النفس بتربيتيا
األخالقية"( ،)4كقد صدؽ حافظ إبراىيـ إذ يقكؿ:
يتكج ربو بخالؽ
ما لـ ٌ

تحسبف العمـ ينفع كحده
ل
ٌ

كا ٌف الجماؿ الحقيقي ىك جماؿ العمـ المقركف باألخالؽ ،يقكؿ عمي بف أبي طالب
رضي اهلل عنو:
ليس الجماؿ بأثك و
اب تزيننا

إف الجماؿ جماؿ العمـ كاألدب

([ )1أبك داككد :سنف أبي داككد ،األدب/في الحسف الخمؽ :253/4 ،رقـ الحديث .]4799
( )2الحمد ،سكء الخمؽ (ص.)20
( )3الماكردم ،أدب الدنيا كالديف (ص.)242

( )4مرسي ،التربية اإلسالمية أصكليا كتطكرىا في البالد العربية (ص.)173
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التعريف بالكتب الستة:
المح ٌدثيف كىي :
ىي كتب أصكؿ الحديث الستة المعتمدة عند ى
 -1صحيح البخاري:
مؤلفو ىك " محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة أبك عبد اهلل الجعفي البخارم"

()1

كىك أصح كتاب بعد كتاب اهلل سبحانو كتعالى ،استغرؽ البخارم في كتابو ىذا ست عشرة

سنة ،كقد أتت مادة الكتاب مقسمة عمى (سبعة كتسعيف) كتابان .

"كليذا صنؼ البخارم ىذه األحاديث كغيرىا عمى أبكاب الفقو كالعقائد كالتفسير كاآلداب ...
كقد بدأ ( بكتاب بدء الكحي) ثـ ذكر بعده كتاب (اإليماف) ثـ (العمـ)"

()2

 -2صحيح مسمم :
()3

كمؤلفو ىك " مسمـ بف الحجاج بف مسمـ ،أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم "

"كقد كتب صحيحو كىك المسمى ػ ػ بالمسند الصحيح– في خمس عشرة سنة كىك أشير
()4
كتبو"
"رتٌب اإلماـ مسمـ صحيحو ترتيبان فقييان دقيقان عمى الكتب كاألبكاب دكف تكرار أك تجزئة ليا
()5
كما صنع شيخو البخارم"
 -3سنن أبي داوود :
كمؤلفو ىك " سميماف بف األشعث بف اسحؽ بف بشير بف شداد بف عمرك بف عمراف أبك
()6
داككد األزدم السجستاني "
"كقد جمع أبك داككد سننو في عشريف سنة ،كانتقاه مف خمسمائة ألؼ حديث ،كظؿ يقرأه
()7
عمى الناس حكالي أربعيف سنة"

( )1البغدادم ،تاريخ بغداد( ،ج.)322/2

( )2فريد ،منياج المحدثيف في القرف اليجرم األكؿ حتى عصرنا الحاضر (ص .)283
( )3البغدادم ،تاريخ بعداد (ج.)121/15
( )4فريد ،منياج المحدثيف (ص.)295
( )5المرجع السابؽ ،ص .297

( )6البغدادم ،تاريخ بغداد (ج)75/10

( )7فريد ،منياج المحدثيف( ،ص)345
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 -4سنن الترمذي :
السممي .الحافظ أبك عيسى الترمذم
كمؤلفو "محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى ٌ
()1
الضرير"
"اشتير كتاب اإلماـ الترمذم "بالجامع" كما يقاؿ لو "السنف " كصفو ابف األثير في تاريخو
بأنو أحسف الكتب "

()2

 -5سنن النسائي :
كمؤلفو "أحمد بف سعيد بف عمي بف سناف ،بف بحر ،أبك عبد الرحمف النسائي القاضي "

()3

()4

كقاؿ بعضيـ  :لـ يكضع مثؿ مصنفو في اإلسالـ ،كأنو أشرؼ المصنفات كميا
 -6سنن ابن ماجو :
كمؤلفو " محمد بف يزيد الربعي القزكيني ،أبك عبد اهلل ،ابف ماجو "

()5

ككتاب السنف لبف ماجو مصنؼ عمى الكتب كاألبكاب ،كالسنف الثالثة السابقة ،كقد اشتمؿ

عمى سبعة كثالثيف كتابان

()6

( )1الذىبي ،تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ (ج.)617/6
( )2فريد ،منياج المحدثيف (ص .)375
( )3الذىبي ،تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ (ج)59/7
( )4فريد ،منياج المحدثيف (ص )385
( )5الزركمي ،األعالـ (ج.)144/7

( )6فريد ،منياج المحدثيف (ص )406
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الفصاحة والبالغة النبوية
إف المتأمؿ لكالـ النبي يجد أنو كالـ مكجز لكنو كاسع كعيف المعنى فقد " كاف أفصح
ٌ
العرب ،عمى أنو ل يتكمؼ القكؿ ،كل يقصد إلى تزيينو ،كل ينبغي إليو كسيمة مف كسائؿ

الصنعة ،كل يجاكز بو مقدار اإلبالغ في المعنى الذم يريده ،ثـ ل يعرض لو في ذلؾ سقط كل
استكراه؛ كل تستزلو الفجاءة كما ىي ٍب ىده مف أغراض الكالـ عف األسمكب الرائع ،كعف النمط الغريب
كالطريقة المحكمة ،بحيث ل يجد النظر إلى كالمو طريقان يتصفح منو صاعدان أك منحد انر؛ ثـ
أنت ل تعرؼ لو إل المعاني التي ىي إلياـ النبكة ،كنتاج الحكمة ،كغاية العقؿ ،كما إلى ذلؾ

مما يخرج بو الكالـ كليس فكقو مقدار إنساني مف البالغة كالتسديد كبراعة القصد كالمجيء في

()1
قؿ عدد حركفو،
كؿ ذلؾ مف كراء الغاية"  .فكاف كالمو كما قاؿ الجاحظ " :ىك الكالـ الذم ٌ
كنزه عف التكمؼ  ...كاستعمؿ المبسكط في مكضع
ككثر عدد معانيو،
ٌ
كجؿ عف الصنعةٌ ،
السكقي ،فمـ
الكحشي ،كرغب عف اليجيف
البسط ،كالمقصكر في مكضع القصر ،كىجر الغريب
ٌ
ٌ

كشد بالتأييد ،كيسر بالتكفيؽ،
ينطؽ عف ميراث حكمو ،كلـ يتكمـ إل بكالـ قد يحؼ بالعصمة ،ي
كىك الكالـ الذم ألقى اهلل عميو المحبة ،كغشاه بالقبكؿ ،كجمع لو بيف الميابة كالحالكة ،كبيف
حسف اإلفياـ كقمة عدد الكالـ مع استغنائو عف إعادتو كقمة حاجة السامع إلى معاكدتو ،لـ

يبذ
تسقط لو كممة ،كل زلت لو قدـ ،كل بارت لو حجة ،كلـ يقـ لو خصـ ،كل أفحمو خطيب ،بؿ ٌ

الخطب الطكاؿ بالكالـ القصار ،كل يمتمس إسكات الخصـ إل بما يعرفو الخصـ ،كل يحتج إل
()2

بالصدؽ "

أجؿ ىكذا كانت الفصاحة النبكية ،كىذا كمو كاف تكفيقان كاليامان مف اهلل عز كجؿ كيؼ

ل كقد عممو اهلل سبحانو ما لـ يعمـ ،ككذلؾ كاف  فصيحان بالفطرة ألنو مف قريش صاحبة المغة

التي ل تيبارل.

كلقد كاف كالـ النبي  قميالن يحفظو مف كاف في مجمسو ،فخير الكالـ ما قؿ كدؿ،

فمـ يسرد النبي كسرد الناس بؿ ينتقي العبارات القصيرة ذات المعاني الكبيرة البميغة مع ركعة

الفصاحة كسيكلة النظـ ،كقد كاف  يكره كثرة الكالـ بال فائدة كيحب اإليجاز في الحديث.

( )1الرافعي ،إعجاز القرآف كالبالغة النبكية (ص.)123
( )2الجاحظ ،البياف كالتبييف (ج.)13/2
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فقد ركم عف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا أف النبي  كاف "يحد ُ ِ
العاد
ٌ
َُ
ث َحديثًا لَ ْو َعدهُ َ
ي
ٌ
()1
صاهُ "
َألَ ْح َ
كالنبي  رغـ فصاحتو كبالغتو لـ يقؿ الشعر ،كذلؾ ليؤكد أف القرآف الكريـ ليس شع انر
َِ َِ َِ ِ ِْ َِ ُِ ِّ ِْ َِ َِ َِ َِ َِِْ َُِِ ِْ ُِ
َِلِ ِإِِنِ ِِِْ َِِِٔ
ِالشِِػِرِ ِِوٌِِاِ ِيِِجِتِ ِِغِ ِ
كما زعـ بعض الكفار ،كقد قاؿ تعالى في محكـ التنزيؿ  :وٌِِاِ ِِغِيٍِِ ِاهِِ ِِِ ِ
ِ ِْ ٌِ َِ ُِ ِْ ٌِ
ٌِِتِ ٌِ
آنِِ ُِ
يِ [ يس]69:
إَِِّلِِذِِِنِرِِِوِكِرِ ِ ِ
كلقد كاف  " طويل السكوت ولم يتكمم في غير حاجة ،فإذا تكمم لم يسرد سرداً بل
()2

فصل ورتّل وأبان وأحكم "
ّ

كقد " كاف منطقو  عمى أتـ ما يتفؽ في طبيعة المغة كيتييأ لو إحكاـ الضبط كاتقاف

األداء :لفظ مشبع ،كلساف بميؿ ،كتجكيد فخـ ،كمنطؽ عذب ،كفصاحة متأدية ،كلفظ متساكؽ،
()3

كطبع يجمع ذلؾ كمو ،مع تثبت كتحفظ كتبيف كترسؿ كترتيؿ "

كلقد" كثرت الكممات التي انفرد بيا دكف العرب ،ككثرت جكامع كممو ،كما ستعرفو،
كخمص أسمكبو ،فمـ يقصر في شيء كلـ يبالغ في شيء ،كاتسؽ لو مف ىذا األمر عمى كماؿ
()4

الفصاحة كالبالغة ما لك أراده مريد لعجز عنو "

كلقد تميز النبي  بقدرتو عمى انتزاع المذاىب البيانية ،حتى اقتضب ألفاظان كثيرة لـ

تسمع مف العرب قبمو ،كلـ تكجد في متقدـ كالميا ،كىي تعد مف حسنات البياف ،لـ يتفؽ ألحد
مثميا في حسف بالغتيا ،كقكة دللتيا ،كغرابة القريحة المغكية في تأليفيا كتنضيدىا ،ككميا قد
()5

صار مثالن كأصبح ميراثان ،خالدان في البياف العربي"

كلقد أثٌر النبي  بالمغة كجاء بتراكيب بيانية جديدة لـ تسمع عف العرب مف قبؿ ،كمف
ذلؾ ما يركم عنو  أنو قاؿ في حديث الفتنةُ " :ى ْد َن ٌة َعمَى َد َخ ٍن" ( ) 6كىذه العبارة فييا مف

التصكير البياني الشيء الجميؿ فقد شبو النبي اليدنة التي تدخؿ فييا النية الفاسدة السكداء

بالطبخة التي يدخؿ فييا الدخف األسكد فيفسدىا.

( )1البخارم :صحيح البخارم ،190/4 ،المناقب/صفة النبي صمى اهلل عميو كسمـ :رقـ الحديث.]3567
( )2الرافعي ،إعجاز القرآف كالبالغة النبكية (ص .)299
( )3الرافعي ،إعجاز القرآف كالبالغة النبكية (ص.)297
( )4المرجع السابؽ ،ص .300
( )5المرجع نفسو ،ص.315

([ )6أبك داككد :سنف أبي داككد ،96/4 ،الفتف كالمالحـ/ذكر الفتف كمالمحيا :رقـ الحديث .]4246
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تحتؿ البالغة النبكية الذركة العميا مف البياف في األدب العربي (.)1
كقد كاف النبي  فصيح المغة كالمساف "كجاء في منطقو كسائر أكصافو أنو كاف

متكاصؿ األحزاف ،دائـ الفكرة ليست لو راحة ،كل يتكمـ في غير حاجة ،طكيؿ السككت ،يتكمـ
()2

بجكامع الكمـ ،فضالن ل فضكؿ فيو كل تقصير"

كقد كاف النبي  يستخدـ اإلشارة الجسمية أثناء كالمو فقد كصفو أحدىـ بقكلو  " :أنو

إذا أشار أشار بكفو كميا ،كاذا تعجب قمبيا ،كاذا تحدث اتصؿ بيا فضرب بإبيامو اليمنى راحتو
()3

اليسرل"

"كمف التصكير الفني باإلشارة عند النبي أنو كاف يستخدـ اإلشارة لمتشبيو

أخبر أنو ككافؿ اليتيـ في الجنة متجاكريف كأصبعيو السبابة كالكسطى

"()4

كذلؾ عندما

كلقد كاف النبي خطيبان بارعان " فخمان مفخمان يتألأل كجيو تأللؤ القمر ليمة البدر"

()5

كقد

كاف أثره في الخطابة عظيـ ،فكانت خطبو تتصؼ بسمك النزعة الجمالية ،كتجدد المكضكعات،

كالتبسيط في األسمكب .

كنظ انر لفصاحة النبي  كبالغتو كأنو أكتى جكامع الكمـ كاف لمحديث النبكم الشريؼ

أثر بالغ في العمكـ اإلسالمية " فالدكلة اإلسالمية بعد عصر الرسكؿ  شيدت حركة عممية
كاسعة أساسيا جمع الحديث ،كركايتو ،كتدكينو ،فقامت عميو حركة عممية قامت عمى النقؿ

كاإلسناد ،فكؿ ما نعرفو مف تاريخ السير ،كالمغازم كالفتكح ،كالتراجـ ،كالطبقات ،كحتى تفسير
()6

القرآف ،كعمكـ القرآف ،ما تشعبت عف جمع الحديث كركايتو"

كقد نشأت عمكـ كثيرة في ظالؿ الحديث كاف عمى رأسيا الفقو مما جعؿ بعض العمماء

يدعكىما عمما كاحدا باسـ " عمـ الفقو كالحديث".

( )1الزركمي ،األعالـ (ج.)261/8

( )2نكاىضة ،بالغة النبي (ص.)299
( )3النكيرم ،نياية األرب في فنكف األدب (ج.)176/8
( )4ىالؿ ،النقد األدبي الحديث (ص.)712
( )5الترمذم ،الشمائؿ المحمدية (ص.)11

( )6الصالح ،عمكـ الحديث كمصطمحو (ص.)337
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"فالحديث ىك األصؿ الثاني في التشريع اإلسالمي ،كأنو إنما كاف يفصؿ مجمؿ القرآف،

كيكضح مشكمو ،كيقيد مطمقو ،كيخصص عامو ،كيبسط ما فيو مف إيجاز "

()1

" ثـ كاف السبب الذم ٌأدل إلى قياـ المذىبيف الفقييف الشييريف في العالـ اإلسالمي،
المالكي نسبة إلى اإلماـ مالؾ زعيـ مدرسة الحديث في المدينة ،والحنفي نسبة إلى اإلماـ أبي
حنيفة ،النعماف بف ثابت زعيـ مدرسة الرأم في الككفة ،كما ترتب عمى قياـ ىاتيف المدرستيف

مف مناظرات عممية نظ انر لختالؼ المنيج عند كؿ منيما

"()2

كا ٌف فصاحة النبي  جعمت الناس يتداكلكف ركاية الحديث كيستشيدكف بو .كقد أخذ
مسمؾ الستشياد بالحديث عند أىؿ النحك كالمغة ثالثة اتجاىات:
االتجاه األول :منع االستشياد بالحديث:
كتزعـ ىذا التجاه أبو حيان التوحيدي ت 745ىـ ،كىك ممف جاء بعد ابن مالك
مباشرة كشرح كتاب ابف مالؾ (التسييؿ) ك" قد كجد ابف مالؾ يحتج كثي ار بالحديث عمى خالؼ
العادة المكركثة منذ عيد سيبكيو حيث افتتح حديثو بالستدلؿ بما كقع في الحديث في إثبات

القكاعد الكمية في لساف العرب"

()3

كقد منع أبو حيان الستشياد بالحديث ألف الركاة جكزكا النقؿ بالمعنى فالحديث الكاحد
يركل بألفاظ كعبارات مختمفة .كألف كثي انر مف الركاة كانكا غير عرب ،فكقع المحف في كالميـ.
كقد ٌأيد ىذا التجاه الحسن بن الضائع ت 680هفي شرح الجمؿ ،كجالؿ الديف
السيكطي الذم استدؿ عمى ذلؾ بأف ابف مالؾ "قد ركم حديث (يتعاقبكف فيكـ مالئكة بالميؿ

كمالئكة بالنيار) محتجان بو عمى اثبات لغة (يتعاقبكف فيكـ) كما سماىا ابف مالؾ ،كأف ركاية
ىذا الحديث غيرت ألفاظو كصحت الركاية لو (إف هلل مالئكة يتعاقبكف فيكـ مالئكة بالميؿ

كمالئكة بالنيار)"

()4

( )1أبك زىرة ،أصكؿ الفقو (ص.)105
( )2زيداف ،المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية (ص.)51
( )3عيد ،الركاية كالستشياد بالمغة (ص.)131

( )4السيكطي ،القتراح في عمـ أصكؿ النحك (ص.)16
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االتجاه الثاني :التوسط بين المنع والجواز:
كمف أبرز مف انتيجكا ىذا المنيج أبك الحسف الشاطبي (ت  )790في شرح األلفية

كأصحاب ىذا التجاه يفرقكف في نصكص السنة بيف ما يعتقد أنو لفظ الرسكؿ  ،كما يحتمؿ
التغي ير في ألفاظو فمف النكع األكؿ األحاديث القصيرة كمف النكع الثاني األحاديث الطكيمة التي
ل يستطاع حفظيا ،كاألحاديث الغريبة األلفاظ التي يصعب حفظيا.

االتجاه الثالث :جواز االستشياد بالحديث:
فرقكا في الستشياد بالحديث بيف المستكل الكظيفي كالذم يتـ فيو
إف العمماء "قد ٌ
الرفض كالمستكل الذم قيبؿ فيو الستشياد بالحديث فجاء (ابف مالؾ) فكاف أكؿ مف خرج عمى
ىذا الجماع كاحتج بالحديث ،كتابعو عمى ذلؾ (ابف ىشاـ) (كأبك عمي الشمكبيني) في كتابو
(التكطئة) ،كغيره مف كتب المسائؿ كممف قرر ىذا التجاه كأيده (البدر الدماميني) في شرحو

التسييؿ"(.)1

كاعتمد أصحاب ىذا التجاه عمى أف الذم يغمب عمى الظف أف الحديث لـ يبدؿ ل
كثير مف األحاديث قد دكنت في الصدر األكؿ "حيف
سيما مع شدة التحرم كدقة الضبط ،كأف ان
كاف الكالـ كمو مما يصح الحتجاج بو ،كعمى فرض حصكؿ التبديؿ في نصكص الحديث فإف
()2

حصكلو ل ينفي الحتجاج بو لغكيان"

( )1عيد ،الركاية كالستشياد بالمفة (ص.)134

( )2البغدادم ،خزانة األدب كلب لباب لساف العرب (ص.)48
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الفصل األول
إشارات عمم المعاني في أحاديث األخالق

الفصل األول

إشارات عمم المعاني في أحاديث األخالق
تعريف عمم المعاني:
"ىك عمـ يعرؼ بو أحكاؿ المفظ العربي التي بيا يطابؽ مقتضى الحاؿ"

()1

"فأحكاؿ المفظ

ىي األمكر التي تعرض لو مف التقديـ كالتأخير كالخبر كاإلنشاء كالفصؿ كالكصؿ ،كغير ذلؾ"

()2

والمقصود بمطابقة الحال" :أف يككف المفظ مطابقان ألحكاؿ المخاطب ،فقد يككف خالي

ككؿ
الذىف عف المكضكع كمية ،كقد يككف شاكان في ىذا المكضكع ،كقد يككف يمنك انر لو تمامان ،ي
()3
و
حالة مف ىذه األحكاؿ تقتضى طريقة معينة مف التعبير تنطبؽ عمى حالة المخاطب"
قاؿ السكاكي" :عمـ المعاني ىك تتبع خكاص تراكيب الكالـ في اإلفادة ،كما يتصؿ بيا

مف الستحساف كغيره ،ليحترز بالكقكؼ عمييا عف الخطأ في تطبيؽ الكالـ عمى ما تقتضي

الحاؿ ذكره"(.)4

كمف يالحظ نظرية النظـ التي كضعيا اإلماـ عبد القاىر الجرجاني يرل التطكر

البالغي لعمـ المعاني الذم ظير بيذه التسمية ،كقد قاؿ اإلماـ الجرجاني" :اعمـ أف النظـ أف
تضع كالمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك ،كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو ،كتعرؼ مناىجو

خؿ بشي منيا"(.)5
التي نيجت لو فال تزيغ عنيا كتحفظ الرسكـ التي يرسمت لؾ ،فال تي ٌ

كلعمـ المعاني فائدة بالغية تتمثؿ في الكقكؼ عمى أسرار البالغة كالفصاحة ،خاصة ما
جاء مف أسرار بالغية في القرآف الكريـ مف جكدة السبؾ ،كبراعة التركيب كعذكبة األلفاظ،
كلطؼ اإليجاز ،فميذا العمـ دكر بالغ األثر في معرفة إعجاز القرآف الكريـ.

( )1حسيف ،فف البالغة (ص.)79
( )2عمكاف ،مف بالغة القرآف -المعاني كالبياف كالبديع (ص.)21
( )3حسيف ،فف البالغة (ص .)79
( )4السكاكي ،مفتاح العمكـ (ص.)161

( )5الجرجاني ،دلئؿ اإلعجاز (ص)81
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المبحث األول
الخبر

تعريف الخبر:
لغ ًة" :ىك ما أتاؾ مف و
نبأ عمف تستخبر"

()1

اصطالحاً" :ىك ما يحتمؿ الصدؽ أك الكذب لذاتو ،أم بقطع النظر عف الذم ينطؽ بالخبر

سكاء أكاف مقطكعان بصدقو أـ بكذبو ،فالعبرة بالكالـ نفسو إذا احتمؿ الصدؽ كالكذب أمكف أف
صادؽ فيو أك كاذب ،كيسمى خب انر ،مثؿ :الماؿ نعمة ،فيذا كالـ يحتمؿ الصدؽ
يقاؿ لقائمو إنو
ه
كالكذب ،ألف الماؿ ربما كاف نعمة ،كربما كاف نقمة ،فالقطع بصدؽ ىذا القكؿ أك كذبو أمر
يتحقؽ بعد النظر إلى الكاقع الخارجي"

()2

كلمخبر نسبتاف" :نسبة كالمية تفيـ مف الخبر ،كنسبة خارجية تفيـ مف الكاقع

الخارجي"( ،)3فإف تطابقت النسبتاف ثبكتان كنفيان كاف الخبر صادقان ،كاف لـ تتطابقا كاف الخبر
كاذبان.

األغراض األصمية التي من أجميا يمقى الخبر:
 -1فائدة الخبر :كىي إفادة المخاطب الحكـ الذم تضمنو الكالـ ،إذا كاف جاىالن لو ،مثؿ قكلنا:
()4
ِ
يح ُة"
"الديف المعاممة" .كمثؿ ذلؾ قكلو " : الد ُ
ين النص َ
 -2الزم الفائدة :كىي إفادة المخاطب بأف المتكمـ عالـ بالحكـ ،كقكلؾ لمف كتب الشعر" :لقد
ِ
ِ
بعضو بعضا"(.)5
لممؤمن
المؤمن
إن
كتبت الشعر" كمثؿ ذلؾ قكلو ّ " :
َ
كالبنيان يشد ُ

( )1ابف منظػكر ،لساف العرب (ج.)227/4
( )2حسيف ،فف البالغة (ص .)80
( )3عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)20
([ )4البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف /قكؿ النبي الديف النصيحة :21/1 ،رقـ الحديث .]55

([ )5البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
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بعض األغراض البالغية لمخبر الواردة في أحاديث األخالق:
 -1الحث والنصح واإلرشاد:
كيظير ذلؾ في قكؿ النبي " :المسمِم م ْن سمِم المسِمم َ ِ ِ
س ِان ِو َوَي ِد ِهَ ،والم َي ِ
اج ُر
ون م ْن ل َ
ُ
ُْ ُ َ َ َ ُْ ُ
َم ْن َى َج َر َما َن َيى الم ُو َع ْن ُو "( )1فالحديث يتضمف معنى النصح كاإلرشاد فالنبي  يرشدنا إلى
أف نككف مسمميف كاممي اإلسالـ بترؾ أذل المسمميف كالبطش بيـ ،ككذلؾ يرشدنا  إلى أف
نككف كاممي اإليماف بيجر ما نيى اهلل عنو.
كيظير ىذا الغرض البالغي كذلؾ في قكلو " :الص ْب ُر ِع ْن َد الص ْد َم ِة األُولَى"
يحثنا كيرشدنا إلى الصبر الذم ىك شطر اإليماف.

()2

فيك

 -2الوعيد والتحذير:
كيظير ذلؾ في قكلو " :الَ ي ْؤ ِم ُن أَح ُد ُكم ،حتى ي ِحب ِألَ ِخ ِ
يو َما ُي ِحب لِ َن ْف ِس ِو"( )3فالنبي
َ ْ َ ُ
ُ
 يتكعد كيحذر مف ل يحب ألخيو ما يحب لنفسو بأف يككف ناقص اإليماف كبالتالي الكقكع في
اإلثـ الذم ينتج عنو العذاب كالعقاب.

ص ُم ُي ْم َي ْوَم
كيظير الكعيد كالتحذير كذلؾ في قكلو  :قاؿ اهلل تعالى" :ثَالَ ثَ ٌة أََنا َخ ْ
ِ
استَ ْوفَى ِم ْن ُو
استَأْ َج َر أَ ِج ًا
ام ِةَ :ر ُج ٌل أَ ْعطَى ِبي ثُم َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل َب َ
ير فَ ْ
اع ُح ار فَأَ َك َل ثَ َم َن ُوَ ،و َر ُج ٌل ْ
الق َي َ
َولَ ْم ُي ْع ِط أَ ْج َرهُ "( )4فالنبي  يتكعد الغادر ،كالذم يبيع الحر كيأكؿ ثمنو ،كالذم يحرـ األجير
أجره ،بأف يككف خصميـ يكـ القيامة ،كمف كاف النبي  خصمو فقد خاب كخسر خسرانان مبينان.

ِ
ام ِة"
كما يظير ىذا الغرض البالغي في قكلو " :الظ ْم ُم ظُمُ َم ٌ
ات َي ْوَم الق َي َ
يتكعد الظالميف كيحذرىـ مف الظمـ ألف عاقبتو كخيمة فالظالـ يتخبط يكـ القيامة كيضؿ في
()5

فالنبي 

الظممات.

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف/المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده :11/1 ،رقـ الحديث ]10
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،الجنائز/الصبر عند الصدمة األكلى :83/2 ،رقـ الحديث .]1302
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف/اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو :12/1 ،رقـ الحديث .]13
([ )4البخارم :صحيح البخارم ،البيكع /اثـ مف باع ح انر :82/3 ،رقـ الحديث .]2227

([ )5البخارم :صحيح البخارم ،المظالـ كالغصب/الظمـ ظممات يكـ القيامة :129/3 ،رقـ الحديث .]2447
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 -3المدح:
ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
كىذا يتجمى في قكؿ النبي " :إن ُ
مدح النبي  المؤمنيف الذيف يقفكف إلى جكار بعضيـ البعض فجعميـ كالبنياف الصمب القكم
()1

فقد

المتماسؾ ،ىذا البنياف الذم ل يمكف أف ينيار حتى في أحمؾ الظركؼ كأصعب المكاقؼ.

اشتَ َكى أْرس ُو تَ َداعى لَ ُو ِ
ون َكرج ٍل و ِ
س ِد
اح ٍد إِ ِن ْ
َ
سائ ُر ْال َج َ
َ
َ ُ
كنظير ذلؾ قكلو ْ " :ال ُم ْؤ ِم ُن َ َ ُ َ
كرجؿ ك و
و
احد فالمسممكف
ِب ْال ُحمى َوالس َي ِر" ( ) 2فالنبي  يمدح المسمميف في تماسكيـ فيجعميـ
متماسككف متكحدكف ل يمكف أف تفرقيـ أزمة أك مؤامرة أك مصيبة.
 -4الوعد:
الي ُد
كىذا كاضح في قكلو َ " :
الص َدقَ ِة ع ْن َ ِ
ف
ستَ ْع ِف ْ
َ
ظ ْي ِر غ ًنىَ ،و َم ْن َي ْ

ِ
ولَ ،و َخ ْي ُر
الي ِد الس ْفمَىَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َن َ
ُ
()3
ِ
ِ
ِ
ستَ ْغ ِن ُي ْغنو الم ُو "
ُيعف ُو الم ُوَ ،و َم ْن َي ْ

فقكلو " :يعفو ا﵀" فيو كعد مف النبي  بأف مف يتعفؼ عف أخذ الصدقة فإف اهلل
يكرمو بأف يصبح ىذا الخمؽ ممتصقان بو ل ينفؾ عنو أبدان فيصبح عفيفان ألف اهلل ىك الذم تكفؿ

بعفتو ،ككذلؾ قكلو " :يغنو ا﵀" فيو كعد لمف يستغني عف الصدقة – حفظان لماء كجيو – بأف

يجعمو اهلل غنيان ل يحتاج أحدان إل اهلل . 
 -5التوبيخ:

ش ِقي "( )4فالنبي  ييكبٌخ مف غاب عنو
كيظير ذلؾ في قكلو  " :الَ تُْن َزعُ الر ْح َم ُة إِال ِم ْن َ
خمؽ الرحمة فيصفو بالشقي الذم يشقى في الدنيا كاآلخرة بسبب غياب خمؽ الرحمة عف سمككو
كمعامالتو.

أضرب الخبر:
"ينبغي عمى صاحب الخبر أف يأخذ في اعتباره حالة المخاطب عند إلقاء الخبر"

() 5

كلمخبر أضرب ثالثة:

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
([ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة كاآلداب/تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ ،2000/4 ،رقـ الحديث .]2586
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،الزكاة/ل صدقة إل عف ظير غنى :112/2 ،رقـ الحديث .]1427
([ )4الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /باب ما جاء في رحمة المسمميف :387/3 ،رقـ الحديث .]1923
( )5عتيؽ ،عمـ المعاني (ص.)55
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 -1االبتدائي:
كىك الخبر الخالي مف المؤكدات" ،فإف كاف المخاطب خالي الذىف عف الحكـ ،كليس

مترددان فيو كل منك انر لو ،ألقي إليو الكالـ دكف تأكيد ألف الكالـ يتمكف بسيكلة إذا صادؼ ذىنان
َِِْ ُِ َِ َِِْ ُِ َِ َِ ُِ َِِْ َِ ِِ ِ ِْ َِ َِ َِِْ َِ ُِ ِ َِِِِ ُِ َِ ِْ ٌِ ِْ
ْيِ ِغِِِِِ َِدِِ
ِالصِِاْلِاتِ ِِخِ
خاليان"( )1كذلؾ كقكلو تعالى  :الٍِِِِالِ ِِوِِاْلِ ِ ِٔنِ ِِزِِِيِِِثِ ِِِاْلًِِاِة ِِِادلِجًِِاِ ِِوِِاْلِاِرًِِِِاتِ ِِِ
َِ ِّ َِ َِ َِ ًِ َِ َِ ِْ ٌِ َِ ًِ
ْيِِأِِ َِمَِلِ [ الكيؼ]46 :
رِبِِِمِِثِِِٔاةِِِِاِوِخِ
ِ
يح ُة " ( ،) 2كقكلو ِ " :
ون
ان ِب ْ
ضعٌ َو ِست َ
يم ُ
كيظير ذلؾ في قكلو " :الد ُ
ين النص َ
اإل َ
ان "( )3كقكلو ْ " :المسِمم م ْن سمِم ْالمسمِم َ ِ ِ
ش ْع َب ٌة ِم َن ِ
يم ِ
س ِان ِو َوَي ِد ِه،
اء ُ
ُ
ش ْع َب ًةَ ،و َ
ون م ْن ل َ
الح َي ُ
ُْ ُ َ ََ ُْ ُ
اإل َ
()4
َو ْالم َي ِ
اج ُر َم ْن َى َج َر َما َن َيى الم ُو َع ْن ُو "
ُ

فإذا نظرنا إلى ىذه األحاديث نجد أنيا تخمك مف أم مؤكد ألف المخاطب خالي الذىف

عف الحكـ كليس مترددان فيو كل منك انر لو ،لذلؾ يسيؿ تمكنو في ذىنو فال يحتاج إلى مؤكدات،
فجاءت األحاديث مراعية لحاؿ السامعيف الذيف ل ينكركف قكؿ النبي  كل يترددكف فيو.
 -2الطمبي:

كىك الخبر الذم يتردد المخاطب فيو ،كل يعرؼ مدل صحتو فيحسف عندئذ أف نؤكد لو
()5

الكالـ بمؤكد كاحد لنزيؿ منو الشؾ كنمحك التردد ،كيتمكف الخبر مف نفسو
ِ ِ ِْ
ِْ ُِ َِ
ِوِِ ِْ ِْ َِ
كمنو قكلو تعالى  :إنِِِ َِ
ِاَللِِيَِِِأِ ُِمِ ُِرِِةِاىِِِْ َِػِ ِْدِلِِ َِ
ِِِِلِ ِْرِبِ [ النحؿ]95 :
َِِِِاِءِِِِِذِِِيِاى
انِِِِإَويخ
ِِ
ِ
اْلِخِصِِ ِِ
ِ
ِِ

ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"( )6كقكؿ
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
كمثؿ ذلؾ قكؿ النبي " :إن ُ
ات ،ووأْ َد الب َن ِ
وق األُمي ِ
ات"()7كقكلو " :إِن َما الش ْؤُم ِفي
النبي " :إِن الم َو َحرَم َعمَ ْي ُك ْمُ :عقُ َ
َ
َ
ََ
()8
ثَالَ ثَ ٍةِ :في الفَ َر ِ
الم ْأرَ ِةَ ،والد ِ
ار"
سَ ،و َ
( )1حسيف ،فف البالغة ( ص)83؛ كانظر :عمكاف ،عمـ المعاني (ص .)55
([ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف /الديف النصيحة :74/1 ،رقـ الحديث .]55
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف/أمكر الديف :11/1 ،رقـ الحديث .]9

([ )4البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف/المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده :11/1 ،رقـ الحديث .]10
( )5مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا (ج.)465/2
([ )6البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
([ )7البخارم :صحيح البخارم ،الستقراض كأداء الديكف /ما ينيى عف إضاعة الماؿ 120/3 ،رقـ الحديث
.]2408

([ )8البخارم :صحيح البخارم ،الجياد كالسير/ما يذكر مف شؤـ المعصية :29/4 ،رقـ الحديث.]2858 ،
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فإذا نظرنا في ىذه األحاديث نجد أف النبي  يكجو الخبر إلى مف ىك متردد في حكـ

الخبر فأكده لو بمؤكد كاحد حتى يزيؿ عنو التردد كالشؾ.

ِ
كمنو قكؿ النبي " :عمَ ْي ُكم ِبتَ ْقوى الم ِو والسم ِع والط ِ
ستََر ْو َن ِم ْن
َ
اعة َواِ ْن َع ْب ًدا َح َبشيا َو َ
َ ْ َ
ْ َ
اء الر ِ
يدا فَعمَ ْي ُكم ِبسن ِتي وسن ِة ْال ُخمَفَ ِ
اخ ِت َالفًا َ ِ
ين َعضوا َعمَ ْي َيا ِبالن َو ِ
اج ِذ
َب ْع ِدي ْ
ين ْال َم ْي ِدي َ
اش ِد َ
َ ُ
شد ً َ ْ ُ
()1
اكم و ْاألُمور ْالم ْح َدثَ ِ
ض َال لَ ٌة"
ات فَِإن ُكل ِب ْد َع ٍة َ
َوِاي ُ ْ َ ُ َ ُ
"فإن كل بدعة ضاللة" يكجو النبي الخبر إلى مف ىك متردد في الحكـ
ففي قكلوّ :
فأكده لو بمؤكد كاحد ليزيؿ عنو التردد.
ِ
ول ال ِذي
ص َدقَ ِت ِو فَ َيقُ ُ
س َيأْ ِتي َعمَ ْي ُك ْم َزَم ٌ
ان َي ْمشي الر ُج ُل ِب َ
صدقُوا فَِإن ُو َ
كمنو قكلو " :تَ َ
()2
ت ِب َيا ِب ْاألَ ْم ِ
س قَ ِب ْمتُ َيا فَأَما ْال َي ْوَم فَ َال"
ُي ْعطَ َ
اىا لَ ْو ِج ْئ َ

ان" يكجو النبي الخبر إلى مف ىك متردد في
س َيأْ ِتي َعمَ ْي ُك ْم َزَم ٌ
ففي قكلو " :فَِإن ُو َ
الحكـ فأكده لو بمؤكد كاحد.
 -3اإلنكاري:

كىك الخبر الذم ينكره المخاطب إنكا انر يحتاج إلى أف يؤكد بمؤكديف أك أكثر ،كيقكؿ

السكاكي" :استكعب حكـ الخبر ليترجح تأكيدان بحسب ما أشرب المخالؼ اإلنكار في اعتقاده،
َِ َِ َِ
ِ ِ َِ
ِرِيِِْ َِ
اغِ َِثِ ٌَِِِِتًَِِِِِ ٌِثِ ََِِِّلِ ِ َِ
سِ َِِِ
بِ ِذًِِِِِٓاِ ِ
ِالصِِ
كيسمى ىذا الضرب :إنكارياً"( )3كمنو قكلو تعالى  :إِ ِنِ ِِِ
ِوِىِ ِ
َِ ِْ َِ
َِ ِْ
زِ َِ َِ
َثِ ِِِانلِِِ ِِ
اسِ َِِّلِ ِيُِِِؤٌُِِِِِِِ ِٔنِ [ غافر ]59 :فأتي بمؤكديف ألف المخاطب ىك الكافر الذم ينكر
أِ
الساعة كل يؤمف بيا فحسف أف يؤكد الخبر بمؤكديف ىما "إن والالم" حتى يزكؿ اإلنكار كيثبت

الخبر يقينان.
كنظير ذلؾ في أحاديث األخالؽ قكلو " :إِن الم َو لَ ُي ْممِي لِمظالِِم َحتى إِ َذا أَ َخ َذهُ لَ ْم
ِ ()4
ون ِ
صديقًا"( )5كمثمو قكلو " :إِن
ص ُد ُ
ق َحتى َي ُك َ
ُي ْفمتْ ُو" كمثمو قكؿ النبي َ " :وِان الر ُج َل لَ َي ْ
ٍ
ِ
ضو ِ ِ
الع ْب َد لَيتَ َكمم ِب َ ِ ِ ِ
الع ْب َد لَ َيتَ َكم ُم
ان المو ،الَ ُي ْمقي لَ َيا َب ًاالَ ،ي ْرفَ ُع ُو الم ُو ِب َيا َد َر َجاتَ ،وِان َ
الكم َمة م ْن ِر ْ َ
َ َ ُ
([ ) 1ابف ماجة :سنف ابف ماجة ،باب اتباع سنة الخمفاء الراشديف :15/1 ،رقـ الحديث .]42
([ ) 2النسائي :سنف النسائي ،الزكاة/التحريض عمى الصدقة :77/5 ،رقـ الحديث .]2555
( )3السكاكي ،مفتاح العمكـ (ص ص .)171-170
( [ )4البخارم :صحيح البخارم ،تفسير القرآف /قكلو تعالى :ككذلؾ أخذ ربؾ إذا أخذ القرل :74/6 ،رقـ
الحديث .]4686

([ )5البخارم :صحيح البخارم ،اآلداب/قكلو تعالى :يا أييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل :25/8 ،رقـ الحديث .]6094
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ِب َ ِ ِ ِ
س َخ ِط الم ِو ،الَ ُي ْم ِقي
الكم َمة م ْن َ
عمى قبريف" :-إِن ُي َما لَ ُي َعذ َب ِ
ان َو َما

ِ
ْاآل َخر فَ َك َ ِ
يم ِة"
ُ
ان َي ْمشي ِبالنم َ

()2

لَ َيا َب ًاالَ ،ي ْي ِوي ِب َيا ِفي َج َين َم "( )1كمثمو قكلو - حيف مر
ان ِفي َك ِب ٍ
ُي َعذ َب ِ
ستَ ْب ِرئُ ِم ْن َب ْولِ ِوَ ،وأَما
ير ،أَما أَ َح ُد ُى َما فَ َك َ
ان َال َي ْ

فقد أيلقي الخبر في األحاديث السابقة بمؤكديف ىما "إن والالم" كذلؾ إلزالة اإلنكار
كتثبيت الخبر ،فقد كجو النبي  الخبر إلى مف ينكره كيعتقد خالفو.
كيمقى الخبر بالمؤكدات عمى حسب إنكار المخاطب قكةن كضعفان ،فإذا كاف اإلنكار قكيان
ي
فإننا نحتاج إلى عدد أكبر مف المؤكدات حتى نمعف في إزالة ىذا اإلنكار ،أما إذا كاف اإلنكار
ضعيفان فإننا نكتفي بمؤكديف اثنيف.

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،الرقاب/حفظ المساف :101/8 ،رقـ الحديث .]6478
([ )2النسائي :سنف النسائي ،الجنائز/كضع الجريدة عمى القبر.]2069 :106/4 ،
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المبحث الثاني
اإلنشاء

تعريف اإلنشاء:
لغة :أنشأه اهلل :خمقو ،كىك اإليجاد كاإلبداع ،كالبتداء ،ككؿ مف ابتدأ شيئان فقد أنشأه"
ً

()1

كىك

عند القزكيني ضرباف" :طمب كغير طمب ،كالطمب يستدعي مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب"

اصطالحاً :ىك الكالـ الذم ل يحتمؿ الصدؽ أك الكذب لذاتو"

()2

()3

أقسام اإلنشاء:
وينقسم اإلنشاء إلى قسمين:

 -1اإلنشاء غير الطمبي:
"كىك ما ل يستدعي مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب" ( ،) 4كلإلنشاء غير الطمبي

أساليب مختمفة كىي:
األول :التعجب:

()5

ُِ َِ ِْ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ
ٌِِاِ ِأِِزِفِ َِرِهُِِ [ عبس]17 :
ِاْلنِصِِانِ ِ
كلو صيغتاف ىما" :ما أفعؿ" كقكلو تعالى  :كِخِِوِ ِِ ِِ
ِ ُِ َِ ِْ
َِ ِْ ِْ ِْ ََِِ ِْ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ
َِ
ِاْلَِِ ِِْٔ َِ
ِطِ ََِلِلِ ِ ُِ
يِ 
ت
ِ
ٌِ
ِ
ِ
ِِف
ِ
ِ
م
ِ
ِِ
ٔن
ِ
ِ
الٍِ
ِِ
ِِ
ِاىظ
ِ
ِِِ
َ
ِ
س
ِ
ِصِ ِئِِِمِ ِيِِدِحِٔج
ِ
ك"أفعؿ بػ" كقكلو تعالى  :أِشِ ٍِِعِ ِةِ ًِِِِٓ ِِوِخِةِ ِِ
ِِ
ٍِ ِ ٍِ
ِِ ِاِ ِىِِ ِِ
[مريـ" ]38 :كالعرب تقكؿ ىذا في مكضع التعجب"

()6

فاهلل عز كجؿ في اآلية األكلى يتعجب مف كفر اإلنساف بصيغة "ما أفعؿ" في قكلو "ما

أكفره" كفي اآلية الثانية جاء التعجب بصيغة "أفعؿ بػ" في قكلو "أسمع بو كأبصر"

( )1ابف منظكر ،لساف العرب (ج.)170/1
( )2القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة (ص.)135
( )3عتيؽ ،عمـ المعاني (ص.)74
( )4حسيف ،فف البالغة (ص .)27
( )5عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)28
( )6الشككاني ،فتح القدير (ج.)334/3
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سم:
الثاني :القَ َ
كيككف بأحرؼ ثالثة كىي" :الواو ،والتاء ،والباء" كيككف بالفعؿ "أقسم" أك ما في معناه
َِ ِ َِ
ًِِِِِِْوِ ِإذَِِاِ ِ َِ
َِ
ِشِ َِجِ [ الضحى،]2-1 :
مثؿ":لعمرك ،يميني ،قسمي" كقكلو تعالى  :وِِِالظَِحِ ِ* ِوِالي ِِ ِِ
َِ َِ ِ َِ َِ َِ ِ َِ ِْ َِ َِ ُِ
ِِ ِْػِ َِدِ ِأَِِِ ِْنِ ِحُِِِ َِِٔىِِٔاِِ ِ ُِ
سِ ًِِْ َِ
ٌِِ ِْدِةِرِ ِ َِ
يَِ [ األنبياء ،]57 :كقكلو
ِب
زِ ًِدِنِ ِأِِصِ ِِاٌِ
كقكلو تعالى  :وِحِِاَللِِ ِِْلِ ِ
ِ ِِ
ِ
ُ
َِ ِْ ُِ َِ ِ َِ ُِ ِْ ُِِْ ُِ ُِ
َِ َِ ِْ ُِ ِ َِ
ًِِ ِةِِِِالشِفِ ِِقِ 
صِ
تعالىَ  :يِيِِفِِ ِٔنِ ِةِِِاَللِِ ِىِِسًِِ ِىِ ِ
ِْيِطِ ِٔكِ ًِِْ [ التكبة ،]62 :كقكلو تعالى  :فَِلِ ِأِِكِ ِ
َِ َِ ِْ ُِ َِ ِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ
َِ
ِشِهِ َِرِحِِِِٓ ًِِِْ َِحِ ِْػِ ٍَِِ ُِِٓ ِٔنِ [ الحجر]72 :
[النشقاؽ ]16 :كقكلو تعالى  :ىِػٍِِرِكِِإِِجًِِِِٓىِِ ِِِفِِ
كنظير ذلؾ في أحاديث األخالؽ قكلو َ " :وال ِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه َال تَ ْد ُخمُوا ْال َجن َة َحتى
()1
شوا الس َال َم َب ْي َن ُك ْم"
تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وَال تُ ْؤ ِم ُنوا َحتى تَ َحابوا ،أَفَ َال أَ ُدل ُك ْم َعمَى أَ ْم ٍر إِ َذا فَ َع ْمتُ ُموهُ تَ َح َاب ْبتُ ْم أَ ْف ُ
فالنبي  يقسـ باهلل أننا لف ندخؿ الجنة حتى نفشي السالـ بيننا ألف إفشاء السالـ

تتحقؽ فيو المحبة كبالمحبة يتحقؽ اإليماف الحقيقي الذم بو ندخؿ الجنة.
الثالث :صيغ المدح والذم:

َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ ِِ َِ ِْ ٌِ َِ َِ ِْ َِ َِ
ٍُِِِِِِْخَِِّل َِ
ِدِِ ُِ
يِ [ النحؿ ]30 :كقكلو
خِِرِة ِِخِْيِِ ِِوِنلِِػًِِِ ِ
كقكلو تعالى في المدح :وِدلِِارِ ِِِاٌِ ِ
ارِ ِال ِِ
ِ
ْ
ِ
َ
ِ
ْ
ِ
َ
ِ
َ
ِْ َِ َِ ِْ ِ َِ ِْ
َِّ ِْ
شِ ُِ
َِضِهُِِِأَِِِكِِْ َِرِ ُِ
َِِِِ ٍَِِ ِِ َِ ُِّ
ِْيِ [ الحج]13 :
ِوِْلِ ِئِ َِسِِاى
ٍِِِِِِٔلِِ
ِِِفِػِِِِِِِِِّْلِ ِئِسِِال
بٌَِِِِِِج
تعالى في الذـ  :يَِِ ِْدِ ُِغِِٔل
ِِِ َِػِ ِ
ِ
س الض ِجيعُ،
كنظير ذلؾ قكؿ النبي  " :الم ُيم إِني أَ ُع ُ
وذ ِب َك م َن ْال ُجوِع ،فَِإن ُو ِب ْئ َ
ِ ِ
ِ
ط َان ُة "( )2فالنبي  يذـ الجكع كالخيانة ألنيما قبيحاف
َوأَ ُع ُ
س ِت ْال ِب َ
وذ ِب َك م َن ْالخ َي َانة ،فَِإن َيا ِب ْئ َ
كيؤدياف باإلنساف إلى اليالؾ كالضياع.

الرابع :صيغ العقود:
مثؿ  :بعت ،كاشتريت ،ككىبت.
الخامس :الرجاء:

َِ َِ َِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ ِْ ِْ
مثؿ قكلو تعالى  :ذِػَِسِِِِاَللِِأِِنِِيِِِأِ ِِِتِِةِِاىِِفِخِ ِِِحِأِِوِِأِِمِ ٍِرٌَِِِِِِِغِِِِِ ِدِهِِ [ المائدة]52 :

([ )1أبك داككد :سنف أبي داككد ،األدب/إفشاء السالـ :350/4 ،رقـ الحديث ]5193
([ )2أبك داككد :سنف أبي داككد ،الصالة /الستعاذة ،91/2 ،رقـ الحديث .]1547
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ِ
ِ
اس أَن ُو َم ْن
ستَطُ ُ
ول ِب َك َب ْعدي ،فَأَ ْخ ِب ِر الن َ
كمثؿ ذلؾ قكلو َ " :يا ُرَوْيفعُ لَ َعل ْال َح َياةَ َ
()3
ِ
عقَ َد لِ ْحيتَ ُو( ، )1أَو تَ َقم َد وتَ ار( ،)2أَو استَ ْنجى ِبر ِج ِ ٍ
ٍ
يء"
َ
َ
ْ
يع َدابة ،أَ ْو َع ْظم فَِإن ُم َحم ًدا  م ْن ُو َب ِر ٌ
ْ ْ َ َ
َ ً
رجاء في أف تطكؿ الحياة بيذا الصحابي الجميؿ ليخبر
فالنبي  قكلو "لعؿ الحياة"
ن
الناس بيذه األخالؽ الحسنة.

-2اإلنشاء الطمبي:
يقكؿ السيوطي" :الطمب استدعاء غير حاصؿ ،أم طمب حصكؿ غير حاصؿ كقت
الطمب ،ألف طمب حصكؿ الحاصؿ محاؿ كاألمر كالنيي"
مطمكبان غير حاصؿ كقت الطمب"

() 5

()4

فاإلنشاء الطمبي "ىك ما يستدعي

كىك خمسة أنكاع :األمر ،كالنيي ،كالستفياـ ،كالتمني،

كالنداء.

أوالً :األمر:
لغة :ىك نقيض النيي ،يقاؿ أمره يأمره أم انر كاما انر فأتمر أم قىبًؿ أمره"
ً

()6
()7

كاألمر في االصطالح البالغي" :ىك طمب الفعؿ عمى كجو الستعالء كاإللزاـ"

()8

كىك عند العموي" :صيغة تستدعي الفعؿ مف جية الغير عمى جية الستعالء"
كيعرفو الحسن المفتي بأنو" :طمب الفعؿ ل طمب تركو"

()9

( )1عقد لحيتو :معالجتيا حتى تتعقد كتتجعد.
( )2تقمد كت انر :لبس الكتر دفعان لمعيف.

([ )3أبك داكد :سنف أبي داككد ،الطيارة/ما ينيى عنو أف يستنجى بو ،9/1 :رقـ الحديث .]36
( )4السيكطي ،شرح عقكد الجماف في عمـ المعاني كالبياف (ص.)92

( )5حسيف ،فف البالغة ( ص )111؛ انظر :عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص )29؛ انظر :عتيؽ ،عمـ المعاني
(ص.)80
( )6ابف من ػظػػكر ،لساف العرب (ج.)27/4
( )7مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج)313/1؛ انظر :مف بالغة عمـ القرآف (ص .)99
( )8العمكم ،الطراز (ج.)281/3

( )9المفتي ،خالصة المعاني (ص .)242
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ولألمر أربع صيغ ىي:

()1

 -1فعل األمر:

َِ ِْ َِ ِْ َِ ِ ُِ َِ ََِِ ِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ ِْ َِ ِْ َِ
ِوِالٍُِِِِِْ ِْؤٌَِِِِِِِ
ِوِِلِيِِِْ ٍُِِ ِْؤٌِِِ ِ ِ َِ
ِ
َ
ِ
َ
اتِ 
ِ
ِ
ِي
ِ
ِ
م
ِ
كقكلو تعالى  :فِِاغِيًِِ ِخُِِِِّ َِّلِ ِإِ َِلِ ِإِ َِّلِ ِِِاَللِ ِِوِِاشِخِغِفِِرِ ِ ِِ
ِِ
َِّلُِِتِ ِ

[محمد.]19 :

ِ
استُ ْع ِم َل َح َب ِشي
يعوا َوِا ِن ْ
كنظير ذلؾ في أحاديث األخالؽ قكؿ النبي ْ " :
اس َم ُعوا َوأَط ُ
يب ٌة"( )2فالنبي  يأمرنا بالسمع كالطاعة لألمير في المنشط كالمكره كالعسر كاليسر،
س ُو َزِب َ
َكأَن َأْر َ
كجاء األمر بصيغة فعؿ األمر كىك" :اسمعوا" ك"أطيعوا".

ِ
ول"
الي ِد الس ْفمَىَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َن َ
كمثمو قكؿ النبي َ " :
الي ُد ُ

()3

فالنبي  يأمرنا بصيغة فعؿ األمر "ابدأ" ليحثنا عمى النفقة عمى عيالنا حتى يعيشكا حياة
كريمة ممؤىا العفة كالسعادة.
 -2المضارع المقرون بالم األمر:
ُِ ِْ ِْ ُِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ ِْ ِْ ُِ ُِ َِ ُِِْ ِْ ِْ ِ َِ ُِ ِ ُِ َِ
ِاَللِ َِِّلِِ
ِِِاهِِ ِِ
ِِيًِِ ِفِِقِ ِمٍِِِِاِ ِآح
ِِ ِدِِرِ ِِغِيًِِِِّ ِِرِِِزِكِِّ ِف
كقكلو تعالىِِْ  :لِ ِفِِقِ ِِذِوِ ِِشِػِ ٍثِ ٌَِِِِِ ِِشِػِخِِِِّ ِِوٌَِِِ ِك
ُِ َِ ِّ ُِ ِ ُِ َِ ِْ ًِ ِ َِ َِ َِ
ِِ ِْػِ َِدِِ ُِ
اِشًَِِِ ِْ
ِاَللِ َِ
اِِِْ َِ
جِ َِػِ ُِوِِِ ِ ُِ
ِغِ ٍِْرِِيُِِِ ِْ ًِ
ٍرِاِ [ الطالؽ]7 :
ِب
ِِِِِ
ِِفِصِاِِِإَِِّلٌِِِِاِآح
يِسِيِ ِِفِِِِاَللِِج
ٍِ
ِ
ِ
سأَ
سطَ لَ ُو في ِرْزِقو ،أَْو يُ ْن َ
سرهُ أَ ْن ُي ْب َ
كنظير ذلؾ في أحاديث األخالؽ قكلو َ " :م ْن َ
لَ ُو ِفي أَثَ ِرِهَ ،ف ْمي ِ
ص ْل َر ِح َم ُو "( )4فالنبي  يأمرنا بصمة الرحـ حتى يبسط اهلل لنا في أرزاقنا
َ
"فميصل"
كيبارؾ لنا في أعمارنا ،كقد جاء األمر بصيغة المضارع المقركف بالـ األمر كىك قكلوْ :
ان
كمثمو قكؿ النبي َ " :م ْن َك َ
اآلخ ِر َف ْمي ِ
ِبالم ِو واليوِم ِ
ص ْل َر ِح َم ُوَ ،و َم ْن
َ
َ َْ

ي ْؤ ِم ُن ِبالم ِو واليوِم ِ
ان يُ ْؤ ِم ُن
ض ْيفَوَُ ،و َم ْن َك َ
اآلخ ِر َف ْم ُي ْك ِرْم َ
ُ
َ َْ
()5
ِ
ِ
ِ
ص ُم ْت"
َك َ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِبالمو َو َ
الي ْوِم اآلخ ِر َف ْم َي ُق ْل َخ ْي ًار أَ ْو ل َي ْ

و"فميصل"
فميكرم"
ْ
حيث جاء األمر بصيغة المضارع المقركف بالـ األمر في قكلوْ " :

و"فميقل" ،كالنبي يأمرنا بيذه األخالؽ ،خمؽ الكرـ ،كصمة الرحـ ،كالتحدث بالخير ،حتى نعيش
ْ

حياة ممؤىا الحب كالخير كالطمأنينة فيقكل المجتمع كيستقر كيتقدـ في كؿ مجالت الحياة.
( )1عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)30
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،األذاف/إمامة العبد كالمكلى :140/1 ،رقـ الحديث .]693
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،الزكاة/ل صدقة إل عف ظير غنى :112/2 ،رقـ الحديث .]1427
([ )4البخارم :صحيح البخارم ،البيكع/مف أحب البسط في الرزؽ :56/3 ،رقـ الحديث .]2067
([ )5البخارم :صحيح البخارم ،األدب/إكراـ الضيؼ :32/8 ،رقـ الحديث .]6138
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ض ُل ظَ ْي ٍرَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْن َال ظَ ْي َر لَ ُوَ ،و َم ْن
ان َم َع ُو فَ ْ
كمثمو قكؿ النبي َ " :م ْن َك َ
اد لَ ُو "( )1فقد جاء األمر بصيغة المضارع المقركف
ض ٌل ِم ْن َزٍادَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْن َال َز َ
ان لَ ُو فَ ْ
َك َ
"ف ْميعد" كفي الحديث أمر مف النبي  بالتكافؿ بيف المسمميف حتى يصبح
بالـ األمر في قكلوَ :

المجتمع قكيان متماسكان مترابطان.
 -3اسم فعل األمر:

َِ َِ ِْ ُِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ُِ ِ ُِ ِْ َِ َِ ِ َِ ِْ
ٌِِ َِِْ ِِطِوِ ِإِِذِاِ ِِِاِْخَِِ َِدِحِِْ ِخُِ ًِِْ [ المائدة]105 :
كقكلو تعالى  :غِيًِِسًِِ ِخِِجِفِصِسًِِ َِِّلِ ِيُِِضِزًِِ ِ

فجاء األمر بصيغة فعؿ األمر كىك "عميكم" بمعنى الزمكا ،كمنو "صو" بمعنى اسكت ك"آمين"
بمعنى استجب ،ك"مو" بمعنى اكفؼ.

ون ِم َن األَ ْعم ِ
ال ،فَِإن
كنظير ذلؾ قكلو  في خمؽ الرفؽ بالنفسَ " :م ْو َعمَ ْي ُك ْم َما تُ ِطيقُ َ
َ
الم َو الَ َي َمل َحتى تَ َمموا "( )2فجاء األمر بصيغة اسـ فعؿ األمر في قكلو" :مو" ك"عميكم" أم
اكففكا ،كالزمكا ما تطيقكف مف األعماؿ ،كفي الحديث أمر بالرفؽ بالنفس كعدـ تكميفيا ما ل
تطيؽ فاهلل ل يكمٌؼ نفسان إل ما تستطيع.

 -4المصدر النائب عن فعل األمر:
َِ َِ َِ َِ ِ َِ َِِ َِ ِْ ُِ ُِ ِ ِ ُِ َِ َِِْ َِ ِْ ِْ ًِ
خِ َِصِاُِِاِ [ اإلسراء]23 :
ِِػِتِدِواِ
كقكلو تعالى  :وِكَِضِِِرِبِمِِخَِِّلِِت
ِِِإِ َِّلِِإِ ِيِاهِِِِوِبِِِالِِِِٔ ِِادلِيِ َِِِِإِ ِ
األغراض البالغية التي يخرج إلييا األمر:
 -1الدعاء:
"كىك الطمب عمى سبيؿ التضرع ،كيككف مف خطاب األدنى لمف ىك أعمى منزلةن كدعاء
()3
اإلنساف ربو"
َِ َِ َِ ِ َِ َِ ِْ َِ َِ
ِيِ ِ َِ ِْ ِْ َِ
ِمِ ِْؤٌِِ ًِ
ِوِلِِيِِِْ ٍُِِ ِْؤٌِِِ ِ ِ َِ
ِتِ ِ ُِ
ِِِِاِ ِ َِ
كقكلو تعالىَِ  :رِ ِّ ِْ ِْ
خِ َِوِ ِةَِِِحِِْ ِِ َِ
اتِ 
ِِلِ ِِوِلِِِِِٔ ِِادلِيِ ِِوِلٍَِِِِ ِِدِ
ِوِالِِ ٍُِِؤٌِِِِِِِ ِِ
بِ ِِِاغِفِِرِ ِ ِِ
ِِ
[نكح]28 :
اد ِف ِ
ِ
يو إِال َممَ َك ِ
ول أَ َح ُد ُى َما:
ان َي ْن َِزال ِن ،فَ َيقُ ُ
ص ِب ُح ْال ِع َب ُ
كنظير ذلؾ قكؿ النبي َ " :ما م ْن َي ْوٍم ُي ْ
()4
لميم ،أَ ْع ِط ُم ْم ِس ًكا تَمَفًا "
الميم ،أَ ْع ِط ُم ْن ِفقًا َخمَفًاَ ،وَيقُ ُ
ول ْاآل َخ ُر :ا ُ
ُ
([ )1مسمـ :صحيح مسمـ ،الحدكد/استحباب المؤاساة بفضكؿ الماؿ :1354/3 ،رقـ الحديث .]1728
( )2البخارم :صحيح البخارم :الجمعة/باب مو عميكـ ما تطيقكف ،54/2 :رقـ الحديث.]1151 ،
( )3انظر :مطمكب ،أساليب البالغة (ص.)111

([ )4مسمـ :صحيح مسمـ :الكسكب /باب في المنفؽ كالممسؾ :700/2 ،رقـ الحديث .]1010
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الممَك" لمف
فقكلو" :أعط" أمر عمى سبيؿ الدعاء كالتضرع ألنو خطاب مف األدنى كىك " َ
جؿ كعال ،كفي الحديث دعكة لإلنفاؽ في سبيؿ اهلل كعدـ البخؿ
ىك أعمى منزلة كىك "ا﵀" ٌ
ألف البخؿ يمحؽ الماؿ بينما اإلنفاؽ ينميو كيزيده كيباركو.

ان الَ بد فَ ِ
اع ًالَ ،ف ْم َيقُ ْل:
الم ْو َ
ت ِم ْن ُ
ص َاب ُو ،فَِإ ْن َك َ ُ
ضر أَ َ
كمثمو قكؿ النبي " :الَ َيتَ َمن َين أَ َح ُد ُك ُم َ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوفَاةُ َخ ْي ًار لِي "
الم ُيم أَ ْح ِيني َما َك َانت َ
الح َياةُ َخ ْي ًار ليَ ،وتََوفني إِ َذا َك َانت َ
فقكلو" :أحيني" ك "توفني" أمر عمى سبيؿ الدعاء كالتضرع ألنو مف العبد إلى ربو العمي
القدير ،كفي الحديث أمر لممسمميف بأف يفكضكا أمرىـ إلى اهلل ،كيطمبكا منو أف يقدر ليـ

كصالح لو في دنياه كأخراه.
الخير فإما المكت أك الحياة كاهلل ىك األعمـ بما ىك خير لممسمـ
ه
 -2التيديد:

كعنو يقكؿ ابن قتيبة" :أف يأتي الكالـ عمى لفظ األمر كىك تيديد"( ،)2كذلؾ إذا جاء ىذا
ِْ
ِْ ُِ ِْ ِ ُِ َِ َِ
اخِ ٍَِِئُِِاِِ ِ َِ
ِت ِْ ُِ َِ َِ
صِ ٌِ
ْيِ 
ٌِِاِ ِ ِشِِئِخًِِ ِإُِِِِّ ِةِ ٍِِاِ
األمر في مقاـ عدـ الرضا ،كقكلو تعالىِ  :
ِِػِ ٍَِِيِ ِٔنِ ِةِِ ِِ

[فصمت]40 :

ِ
ِ
ِ
اف َع ْل َما
ستَ ْح ِي فَ ْ
اس م ْن َكالَم الن ُبوِة ،إِ َذا لَ ْم تَ ْ
كنظير ذلؾ قكؿ النبي " :إِن مما أَ ْد َر َك الن ُ
()3
ييدد مف ل يستحي ككأنو
ت" فقكلو " :فافعل ما شئت" أمر غرضو التيديد ،فالنبيٌ 
ِش ْئ َ

يقكؿ لو افعؿ ما شئت فستجد العذاب الذم تستحقو بسبب غياب خمؽ الحياء عف
وم ،فَِإنيا لَ ْيس ب ْي َنيا وب ْي َن ِ
ق َد ْع َوةَ ْالم ْظمُ ِ
سمككؾ كتصرفاتؾ .كمثمو قكؿ النبي " :ات ِ
ا﵀
َ َ َ ََ
َ
َ
()4
ِ
اب "
ح َج ٌ
كيخكفو
ييدد بيذا األمر كؿ ظالـ
فقكلو " :اتق دعوة المظموم" أمر يفيد التيديد فالنبي ٌ 
ٌ
سيما أف المظمكـ يدعك عمى ىذا الظالـ كدعاؤه مستجاب فعمى الظالـ أف
مف عاقبة ظممو ٌ
يحذر دعكة المظمكـ فميس بينيا كبيف اهلل حجاب.

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،المرضى /تمني المريض المكت :121/7 ،رقـ الحديث .]5671
) )2الدنيكرم ،تأكيؿ مشكؿ القرآف (ج.)172 /1
)[ (3البخارم :صحيح البخارم ،أحاديث األنبياء /حديث الغار :177/4 ،رقـ الحديث .]3483

)[ )4الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في دعكة المظمكـ :368/4 ،رقـ الحديث ]2014ز
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()1
ييدد بقكلو" :اتقوا النار"
كنظير ذلؾ قكؿ النبي " :اتقُوا الن َار َولَ ْو ِب ِشق تَ ْم َرٍة " فالنبي ٌ 
فيك أمر عمى سبيؿ التيديد كالتخكيؼ مف النار لمف لـ ينفؽ كيتصدؽ كلك بالقميؿ القميؿ.

 -3النصح واإلرشاد:

ُِ ِْ َِ ِْ ِْ
ِاىػِفِ َِِٔ ِ َِ
ِوِأِ ُِمِ ِْرِِ
كىك األمر الذم ل إلزاـ فيو ،كانما يفيد النصح كاإلرشاد .كقكلو تعالى :خِ ِذِ ِِِ
ِْ ُِ ِْ َِ َِ ِْ ِْ َِ
ِاْلِاِِِْيِ ِ َِ
ِغَِِِِ َِِْ
ِيِ[ األعراؼ]199 :
ةِ ِاىِِػِرِ ِِ
فِِِوِأِغِ ِِرِضِِ ِِ

ظ ْي ِر ِغ ًنى،
ض ُل الص َدقَ ِة أَ ْو َخ ْي ُر الص َدقَ ِة َع ْن َ
كمثؿ ذلؾ في أحاديث األخالؽ قكلو " :أَ ْف َ
()2
ول "
َو ْال َي ُد ْال ُع ْم َيا َخ ْيٌر ِم َن ْال َي ِد الس ْفمَىَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
فقكلو " :وابدأ بمن تعول" أمر الغاية منو النصح كاإلرشاد فالنبي  ينصحنا كيرشدنا إلى
أف نتصدؽ عمى عيالنا كأىمنا حتى نعفيـ كنحفظ كرامتيـ كماء كجكىيـ مف أف يمدكا أيدييـ

إلى أحد مف البشر.

ط لَ ُو ِفي ِرْزِق ِو ،أَو ي ْنسأَ لَ ُو ِفي أَثَ ِرِهَ ،ف ْمي ِ
ص ْل
سَ
َ
ْ ُ َ
سرهُ أَ ْن ُي ْب َ
كنظير ذلؾ قكؿ النبي َ " :م ْن َ
()3
فميصل رحمو" أمر بصيغة المضارع المقركف بالـ األمر ،كىذا األمر
َر ِح َم ُو " فقكلو ْ " :
يحمؿ بيف ثناياه النصيحة كاإلرشاد لممسمميف بصمة األرحاـ حتى يبسط اهلل ليـ في أرزاقيـ

كيبارؾ في أعمارىـ.

ض ُل ظَ ْي ٍرَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْن َال ظَ ْي َر لَ ُوَ ،و َم ْن
ان َم َع ُو فَ ْ
كمثمو أيضان قكؿ النبي َ " :م ْن َك َ
()4
اد لَ ُو "
ض ٌل ِم ْن َزٍادَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْن َال َز َ
ان لَ ُو فَ ْ
َك َ
فقكلو " :ف ْميعد بو" أمر بصيغة المضارع المقركف بالـ األمر ،كىك أمر غرضو البالغي

النصح كاإلرشاد.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يياَ ،وَي ُد الس ِائ ِل
كمثمو قكؿ النبي ْ " :األَ ْيدي ثََال ثَ ٌة :فَ َي ُد المو ْال ُع ْم َياَ ،وَي ُد ْال ُم ْعطي التي تَم َ
ض َلَ ،وَال تَ ْع ِج ْز َع ْن َن ْف ِس َك "(.)5
الس ْفمَى ،فَأَ ْع ِط ْالفَ ْ

)[ (1البخارم :صحيح البخارم ،الزكاة /اتقكا النار كلك بشؽ تمرة :109/2 ،رقـ الحديث .]1417
)[ (2مسمـ :صحيح مسمـ ،الكسكؼ/بياف أف اليد العميا خير مف اليد السفمى :717/2،رقـ الحديث .]1034
)[ )3البخارم :صحيح البخارم ،البيكع /مف أحب البسط في الرزؽ :56/3 ،رقـ الحديث .]2067
([ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،الحدكد/استحباب المؤاساة بفضكؿ الماؿ :1354/3 ،رقـ الحديث .]1728
([ )5أبك داككد :سنف أبي داككد ،الزكاة /الستعفاؼ :122/2 ،رقـ الحديث .]1645
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فقكلو" :أعط الفضل" أمر الغاية منو النصح كاإلرشاد فالنبي ينصحنا كيرشدنا إلى أف
نعطي الناس كنتصدؽ عمييـ مف ماؿ اهلل الذم رزقنا إياه.
ِ
ونوا إِ ْخ َو ًانا َك َما أَ َم َرُك ْم الم ُو َعز
ام َو ُك ُ
كمثمو قكؿ النبي " :أَ ْف ُ
شوا الس َال َم َوأَ ْطع ُموا الط َع َ
()1
َو َجل"
ففي الحديث أمر الغاية منو النصح كاإلرشاد فالنبي ينصحنا كيرشدنا إلى إفشاء السالـ

كاطعاـ الطعاـ كأف نككف إخكانان متحابيف متعاكنيف متماسكيف كما أمرنا اهلل عز كجؿ.
 -4اإلباحة:

ِْ َِ
ِ َِ
َِ َِ ُِ
ْ
ِ
َِِِاُِِِْتَِِ ِِ ُِ
واِِفِِِِاْلِرِ ِِضِ  [ الجمعة]15:
ِالصَِلِةُِِِف
جِِِِ
كقكلو تعالى :فِإِِذِاِك
ظًَِِِ ِِ
ِِِ ِِ
ِشِ ِِِ ِِ

فجاء األمر ليفيد اإلباحة ،فمممخاطب أف يفعؿ كلو أف يترؾ ،كقد "أجمع الناس عمى أف
()2

مقتضى األمر في قكلو( فانتشركا) لإلباحة"

ول أَح ُد ُىما لِص ِ
ان ِب ِ
الخ َي ِ
البي َع ِ
اختَْر "
اح ِب ِو ْ
كمثمو قكؿ النبي َ " :
ار َما لَ ْم َيتَفَرقَا ،أَ ْو َيقُ ُ َ َ َ

()3

فقكلو " :اختر" أمر غرضو البالغي اإلباحة.
 -5اإلكرام:

ِْ ُِ ُِ َِ
ِِِ َِصِ ََِلِمِِآٌِِِِ ِ ِ َِ
يِِ َِ
كقكلو تعالى  :إِ َِّنِِالُِِْ َِّ َِ
ِجِ َِِِّ َِ ُِ ُِ
ِيِ [ الحجر]46-45 :
ِِفِِ ٍِ
ٍِِِِخِلِِ ِِ
ِ
ٍ
ٔنِ * ِادِخِيِ ِِْٔاِبِِ
اتِِِوِخًِِ ِ ٍِ

فاهلل سبحانو كتعالى استخدـ األمر "ادخموىا" لغرض بالغي ،كىك اإلكراـ فيك سبحانو
كتعالى يكرـ عباده المتقيف بدخكؿ الجنة كىـ آمنيف مطمئنيف فرحيف بما أتاىـ اهلل مف فضمو.

كنظير ذلؾ قكلو " :الر ِ
ون َي ْر َح ُم ُيم الر ْح َم ُنْ ،ار َح ُموا َم ْن ِفي األَ ْر ِ
ض َي ْر َح ْم ُك ْم َم ْن ِفي
اح ُم َ
ُ
السم ِ
اء "( )4فقكلو " :ارحموا" أمر غرضو اإلكراـ ،فاهلل عز كجؿ يكرـ الذم يرحـ ىم ٍف في
َ
األرض بأف يتغمده برحمتو التي كسعت كؿ شيء.

([ )1ابف ماجة :سنف ابف ماجة ،األطعمة/إطعاـ الطعاـ :1083/2 ،رقـ الحديث ]3252ز
) (2ابف عطية ،المحرر الكجيز (ج.)448/14
)[ (3البخارم :صحيح البخارم ،البيكع/إذا لـ يكقت في الخيار :64/3 ،رقـ الحديث .]2109

)[ (4الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في رحمة المسمميف :323/4 ،رقـ الحديث .]1924
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ثانياً :النيي:
()1

كؼ"
ً
لغة" :ىك خالؼ األمر ،نياه ينياه نييان فانتيى كتناىى أم ٌ

()2

اصطالحاً :يقكؿ عنو ابن الناظم" :ىك طمب حصكؿ النتفاء في الخارج عمى كجو الستعالء"
"كىك طمب الكؼ عف الفعؿ أك المتناع عنو عمى كجو الستعالء كاإللزاـ

"()3

"كيتفؽ األمر مع النيي في أف كؿ كاحد منيا ل بد فيو مف اعتبار الستعالء ،كأنيما

يتعمقاف بالغير ،فال يمكف أف يككف اإلنساف آم انر لنفسو أك ناىيان ليا ،كيختمفاف في أف كؿ كاحد
()4

منيما مختص بصيغة تخالؼ األخرل ،كأف األمر داؿ عمى الطمب ،كالنيي داؿ عمى المنع"
َِ َِ َِ ُِ َِ َِ
ِوَِّلِِ
"كالنيي لو صيغة كاحدة كىي المضارع المقركف بال الناىية"( )5كقكلو تعالى  :وَِّلِ ِحِِ ِِٓ ِٔاِِ ِ
َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ ُِ ِْ ُِ ِْ ُِ ِْ
ِ
َ
ٔاِوِخِجِخًِِِِِاْلِغِئِِنِِإِِنِِِنِ ِخًِِِِمِؤٌِِِ ِ ِِيِ [ آؿ عمراف]139 :
َتِزُِِ ِِِ
األغراض البالغية التي يخرج إلييا النيي:
 -1الدعاء:
"كيككف النيي صاد انر مف األدنى الى األعمى عمى سبيؿ التضرع كالدعاء"( )6كقكلو تعالى:
َِ ِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِِْ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ًِ ِ َِ
مِ َِِخُِِِِْ َِ
َِِِِِِْٔ ِِِْ ُِ
ابِ 
جِ ِال
ِِػِدِ ِإِِذِ ِِِْدِيِتِ ِاِ ِِوِِْبِ ِِنلِاِ ٌَِِِِِ ِِدلُِِمِ ِِرِْحِثِ ِإُِِِ
ِِئِبِِ ِاِ ِب
 رِبِ ِاِ َِِّلِ ِحِِزِِِغِ ِك
[آؿ عمراف ]8 :كنظير ذلؾ في أحاديث األخالؽ قكلو بعد أف صمٌى عمى جنازة" :الم ُيم
َال تَ ْح ِرم َنا أَ ْجره ،وَال تُ ِ
ضم َنا َب ْع َدهُ"( ،)7فقكلو" :ال تحرمنا" ك "ال تُضمّنا" نيي غرضو البالغي
َُ َ
ْ
الدعاء ألنو صادر مف األدنى إلى األعمى ،فالنبي يدعك ربو األعمى أل يحرمنا كل
يضمنا ،كفي ىذا الدعاء تضرع هلل عز كجؿ بأف يعطينا كأف ييدينا سكاء السبيؿ حتى نسعد

في الدنيا ك اآلخرة.

) )1ابف منظػػكر ،لساف العرب (ج.)343/15
) (2الناظـ ،المصباح في المعاني كالبياف كالبديع (ص .)91

) (3الياشمي ،جكاىر البالغة كالمعاني كالبياف كالبديع (ص )76؛ كانظر :عتيؽ ،عمـ المعاني (ص .)95
) (4مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج.)344/3
) )5حسيف ،فف البالغة (ص .)120
) (6عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)37
([ )7أبك داككد :سنف أبي داككد ،الجنائز/ما جاء في الدعاء في الصالة عمى الجنازة :211/3 ،رقـ الحديث
.]3201

33

 -2النصح واإلرشاد:

َِ
إذا كاف النيي يحمؿ في ثناياه معنى مف معاني اإلرشاد كالنصيحة( .)1كقكلو تعالىِيَِاِ ِخِِِحِ َِِِِٓاِ
ِ َِ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ ُِ َِ ِْ ُِ
ِِتِِْ َِدِِىِِسِ ًِِِْتِِ ُِصِؤِزِ ًِِْ[ المائدة]101 :
ٔاِخَِِِأِِشًِِِاءِِإِ ِنِِت
ٔاَِّلِِتِِصِدِلِ ِِِ
ِاَّلِِِِيَِِِِآٌِ ِ ِِِ
فالنيي في قكلو عز كجؿ" :ال تسألوا" يحمؿ معنى النصح كاإلرشاد لممؤمنيف أل يسألكا عف
أشياء إف ظيرت ليـ تسؤىـ.
كنظير ذلؾ قكلو " :أَد األَ َم َان َة إِلَى َم ْن ْائتَ َم َن َكَ ،والَ تَ ُخ ْن َم ْن َخ َان َك "

()2

فقكلو" : ال تخن من خانك" نيي غرضو النصح كاإلرشاد ،ففيو نصح كارشاد لمناس أل
يخكنكا أحدان ،كأف يتصفكا باألمانة دائمان حتى يصبح ىذا الخمؽ ،مالزمان ليـ في كؿ زماف
كمكاف ،كل ينفؾ عنيـ ميما كانت الظركؼ.

كمثمو قكلو " :الَ تُص ِ
ام َك إِال تَ ِقي "
اح ْب إِال ُم ْؤ ِم ًناَ ،والَ َيأْ ُك ْل َ
َ
ط َع َ

()3

ففي قكلو " :ال تصاحب إال مؤمناً" نيي يحمؿ في طياتو النصح كاإلرشاد ،فالنبي
يرشدنا إلى أف نصاحب المؤمف ألف المرء عمى دينو خميمو كالصاحب يؤثر في صاحبو.

 -3بيان العاقبة:

َِ َِ َِ ِْ َِ َِِ ِ
ُِ َِ
ِشِبِ ًِوِ ِاَِِللِِِأَِِِِ ِْمِ َِِٔاحًِِِاِ ِةَِِِ ِْوِ ِأَِِِ ِْ
ُِِِخِِئُِِاِِ ِ َِ
اءِ ِغِِِِِِْ َِدِ ِ َِ
ِاَّلِِِ َِ
خًَِِِِ ٌِ
ِرِبِِِِِِّٓ ًِِْ ِيُِِِ ِْرِ َِزِكِ ِٔنِ
ِيَِ ِك
كقكلو تعالى  :وَِّلِ َِِتِصَِبِ ِِ
ِِ
ِِفِ ِ ِ ِِ
[آؿ عمراف]169 :

ليبيف عاقبة الذيف ييقتمكف في سبيؿ اهلل إذ أنيـ أحياء في جنة عرضيا
فالنيي ىنا جاء ٌ
السماكات كاألرض ،فييا مال عيف رأت كل أذف سمعت كل خطر عمى قمب بشر.
()4

اء "
سبوا األَ ْم َو َ
ات فَتُ ْؤُذوا األَ ْح َي َ
كمنو قكؿ النبي " :الَ تَ ُ

فسب األمكات عاقبتو
تسبوا األموات" غرضو البالغي بياف العاقبةٌ ،
فالنيي في قكلو" :ال ّ
يسب ميتان يؤذم أىمو كقكمو كىذا يكقع المفسدة كالخالؼ لذلؾ نيى
إيذاء األحياء ألف الذم ٌ
عنو حبيبنا المصطفى.

) )1عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)38
)[ )2الترمذم :سنف الترمذم ،البيكع/أداء األمانة :555/2 ،رقـ الحديث .]1264
)[ (3الترمذم :سنف الترمذم ،الزىد/ما جاء في صحبة المؤمف :600/4 ،رقـ الحديث .]2395
)[ (4الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في الشتـ :353/4 ،رقـ الحديث .]1982
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 -4التيديد:
يخكؼ ىم ٍف ىك دكنو قد انر كمنزلة عاقبة القياـ بفعؿ ل يرضى
"كذلؾ عندما يقصد المتكمـ أف ٌ
عنو المتكمـ"(.)1
كقكلو " :الَ تَ ْم َع ِن الر َ ِ
س لَ ُو ِبأَ ْى ٍل َر َج َع ِت الم ْع َن ُة
ورةٌَ ،وِان ُو َم ْن لَ َع َن َ
ش ْي ًئا لَ ْي َ
يح فَإن َيا َمأْ ُم َ
ِ ()2
َعمَ ْيو "
فقكلو " :ال تمعن الريح" ،نيي غرضو التيديد فالنبي  ينيى عف لعف الريح ألف المعنة
سترجع عمى صاحبيا ،كىذا تيديد بالعذاب كالعقاب ألف المعف ىك الطرد مف رحمة اهلل.
ِ
ب َعمَي َيمِ ُج ِفي الن ِ
ار "
كمنو قكلو " :الَ تَ ْكذ ُبوا َعمَي فَِإن ُو َم ْن َك َذ َ

()3

عمي" ،فيذا النيي فيو تيديد لمف كذب عمى
فيظير معنى التيديد في قكلو " :ال تكذبوا ّ
النبي  بأف يككف مصيره إلى النار كبئس القرار.

ثالثاً :االستفيام:
ً
لغة :طمب الفيـ كمعرفة الشيء ،كفيمت الشيء عقمتو كعرفتو ،كتفيٌـ الكالـ فيمو شيئان
()4
بعد شيء ،كأفيمو األمر أفيمو إياه كفيٌمو تفييمان
اصطالحاً" :كىك طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكمان مف قبؿ بأداة مف أدكاتو "

()5

كأدكات

الستفياـ كثيرة ،كىي :اليمزة ،كىؿ ،كما ،كمتى ،كأٌياف ،ككيؼ ،كأيف ،ك ٌأنى ،ككـ ،كأم.
ك يأخذ الستفياـ أبعاده الدللية كالمعنكية كالبالغية التي تخرجو عف إطاره المحدكد إلى

أغراض بالغية كثيرة.

) (1عتيؽ ،عمـ المعاني (ص .)95
)[ (2الترمذم :سنف الترمذم ،البر كاصمة /ما جاء في المعنة :350/4 ،رقـ الحديث .]1976
)[ (3الترمذم :سنف الترمذم ،العمـ/ما جاء في تعظيـ الكذب عمى الرسكؿ :35/5 ،رقـ الحديث .]2660
) )4ابػف منظػػكر ،لساف العرب (ج.)459/12

) (5الياشمي ،جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع (ص .)78
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األغراض البالغية التي يخرج إلييا االستفيام:
 -1النفي :

َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ ِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِ َِ
َتِىِ ِِلَعِ ِِِاَللِ ِ ِِنِذِِِِة ًِاِ [ األنعاـ ]21 :أم ل يكجد أظمـ
كقكلو تعالى  :وٌَِِِ ِأِِظِيًِِ ِمٍِِِِ َِِِ ِِِاذِ
ممف افترل عمى اهلل كذبان ،فخرج الستفياـ عف معناه الحقيقي إلى معنى النفي.

ِ
ق َك َخ ْم ِقيَ ،ف ْم َي ْخمُقُوا َذرةً
كمنو قكؿ النبي " :قَ َ
ب َي ْخمُ ُ
ال الم ُو َعز َو َجلَ :و َم ْن أَ ْظمَ ُم مم ْن َذ َى َ
()1
أَو لِي ْخمُقُوا حب ًة أَو َ ِ
يرةً "
ْ َ
َ ْ
شع َ
الخٍمؽ ،فخرج
بخمؽ التكبر عمى اهلل كذىب ينازعو في صفة ى
أم ل يكجد أظمـ ممف اتصؼ ي
الستفياـ عف معناه الحقيقي إلى معنى النفي.
 -2التقرير:
"كىك ىح ٍمؿ المخاطب عمى اإلقرار كالعتراؼ بصكرة مف صكر الستفياـ"( ،)2كقكلو تعالى:
َِ ُِ ََِِ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ
ِِْ َِذِاِِِةِآِلِ َِِِِٓخ َِِ
َِِِِاِِِإِةِِْ َِرِاِِِِْ ُِ
ًًِِ [األنبياء ]62 :
اِي
ِِِِخُِِجِِِذِػِيِجِِ
كِالِِٔاِأ
ِ
ِ
ِ
ِ
بأف كسر األصناـ
"ل شبية في أنيـ لـ يقكلكا ذلؾ لو عميو السالـ كىـ يريدكف أف يقر ليـ ٌ
()3
قد كاف ،كلكف أف يقر بأنو منو كاف"
يف متَ َ ٍ
ض ِع ٍ
س َم َعمَى الم ِو
الجن ِة؟ ُكل َ
كمنو قكؿ النبي " :أَالَ أُ ْخ ِب ُرُك ْم ِبأَ ْى ِل َ
ضعف ،لَ ْو أَ ْق َ
ُ
()6
ٍ ()5
()4
َألََبرهُ ،أَالَ أُ ْخ ِب ُرُك ْم ِبأَ ْى ِل الن ِ
ستَ ْك ِب ٍر "
ارُ :كل ُعتُل َ ،جواظ ُم ْ
فقكلو " :أال أخبركم" استفياـ خرج عف معناه الحقيقي ليفيد غرض بالغي كىك التقرير.
كفي الحديث دعكة لمتكاضع كترغيب فيو ،كتنفير مف التكبر كترىيب منو.
 -3التعجب:

ِْ َِ
َِ َِ ُِ َِ َِ َِ ِ ُِ َِ ِْ ُِ
ِاىػِ َِػِِ َِ
ِوِيَِِ ِْ
زِ ُِوِِِِ ِ
امِِ َِ
ِاْلِ ِْشِ َِ
اقِ [ الفرقاف]7 :
ِ
ٔ
ِ
ِِ
ِِف
ِ
ِ
ِش
ِ
ٍ
ِ
اِالرِشِِٔ ِلِِيِِأِ
ٔاٌِِاِ ِلِِِِْذِِِِِ
كقكلو تعالى :وِكِالِِ ِِِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،التكحيد/قكلو تعالى :كاهلل خمقكـ كما تعممكف :161/9 ،رقـ الحديث .]7559
) )2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)45
) (3الجرجاني ،دلئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني (ص.)113
) (4عتؿ :الفظ شديد الخصكمة.
جكاظ :المختاؿ في مشيو كقيؿ الفظ الغميظ.
)ٌ (5
([ )6البخارم :صحيح البخارم ،تفسير القرآف/عتؿ بعد ذلؾ زنيـ :159/6 ،رقـ الحديث .]4918
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ش ْي ٌء ِفي الصالَ ِة،
ين َن َاب ُك ْم َ
اس َما لَ ُك ْم ِح َ
كمثمو قكؿ النبي َ " :يا أَي َيا الن ُ
ِِ
اء ،م ْن َناب ُو َ ِ
يق لِمن ِ
يق إِنما الت ِ
الت ِ
ان الم ِو
س ْب َح َ
س َ َ
ْ
ْ
صالَ تو َف ْم َي ُق ْلُ :
ش ْي ٌء في َ
صف ُ َ
صف ِ َ

أَ َخ ْذتُ ْم ِفي
()1
"

فقكلو " :ما لكم" استفياـ غرضو البالغي التعجب فالنبي  يتعجب مف مكقؼ بعض
الصحابة الذيف قامكا بالتصفيؽ في الصالة حيف سيا اإلماـ ألف التصفيؽ يككف لممرأة،
منبيا اإلماـ حينما يسيك.
كبيف ليـ أف الرجؿ يقكؿ "سبحاف اهلل" ٌ
ٌ

 -4التشويق:

ُِ ِْ ِْ َِ َِ َِ
َِ َِ ِ َِ ِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ ِ ُِ ِْ َِ َِ ِِ َِ َِ ُِ ِْ
ِ
ابِ ِأِِ ِِْلِ ٍِ ٍِ ِ*ِ
ِ
ذ
ِ
ِغ
ِ
ِ
َِ
ِ
ٌ
ِ
ِ
ً
ِ
ًس
ِ
ِ
ج
ِ
كقكلو تعالى  :يِاِ ِخِِحِِٓاِ ِِِاَّلِِِِيَِ ِِِآٌِ ِٔاِِ ِِِْوِ ِأِِدِىِسًِِ ِِلَعِ ِِِِِارٍٍِِ ِت
ِِ ِ ِ
ٍِ
ِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ ِْ ٌِ َِ ُِ ِْ
ُِ ِْ ُِ َِ ِ َِ َِ ُِ َِ ُِ َِ ُِ َِ
ونِ ِ َِ
ِِوِرِشِ ِ ِ
ْيِ ِىِِسِ ًِِْ ِإِ ِنِِ
صِِسًِِ ِِذِىِ ِِسًِِ ِِخِ
َٔلِ ِِ
حِؤٌِِِِِِ ِٔنِ ِةِِِاَللِ ِِ
ًوِ ِِِاَللِِِِِةِ ِأِمِِٔاِىِ ِِسًِِ ِِوِخِجِفِ ِ
ِِِوِِِاِِِِْدِ ِ ِِ
ِِفِ ِِشِبِ ِِ ِِ
ُِ ِْ ُِ ِْ َِ َِ َِ
ِِ ِْػِيِ ٍُِِ ِٔنِ [ الصؼ.]11-10 :
نِ ِخًِِِت
ِ
ون ِب َج َال لِيْ ،ال َي ْوَم أُ ِظم ُي ْم ِفي
ا﵀ َيقُ ُ
ام ِة« :أَ ْي َن ْال ُمتَ َحاب َ
كمثمو قكؿ النبي " :إِن َ
ول َي ْوَم ْالق َي َ
ِظمي َي ْوَم َال ِظل إِال ِظمي "(.)2
يشكؽ المتحابيف في جاللو
ففي الحديث استفياـ غرضو البالغي التشكيؽ ،فاهلل عز كجؿ ٌ
باألجر العظيـ الذم ينتظرىـ كىك أف يظميـ في ظمو يكـ ل ظؿ إل ظمو ،كفي ىذا مكافأة
يظؿ فكر اإلنساف دائـ التفكير فييا.

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،الجمعة/اإلشارة في الصالة :70/2 ،رقـ الحديث .]1234

([ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة /فضؿ الحب في اهلل :1988/4 ،رقـ الحديث .]2566
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المبحث الثالث

التقديم والتأخير
تعريف التقديم والتأخير:
التقديم لغة :كرد في أسماء اهلل تعالى المقدـ ،كىك الذم يقدـ األشياء كيضعيا في
مكاضعيا ،فمف استحؽ التقديـ قدمو ،كالقديـ عمى اإلطالؽ ىك اهلل عز كجؿ"

()1

كيقكؿ المراغي عف التقديـ كالتأخير" :كاأللفاظ قكالب المعاني ،فيجب أف يككف ترتيبيا
الكضعي بحسب ترتيبيا الطبعي ،كلكف قد يعرض لبعض الكمـ مف المزايا ما يدعك إلى تقديمو

كاف كاف حقو التأخير ،فيككف مف الحسف تغيير ىذا النظاـ ليككف المقدـ مشي انر إلى الغرض

الذم يراد" (. )2

كالتقديـ في البالغة" :ىك باب كثير الفكائد جـ المحاسف ،كاسع التصرؼ بعيد الغاية ،ل

يزاؿ يفتر لؾ عف بديعة ،كيفضي بؾ إلى لطيفة ،كل تزاؿ ترل شع انر يركقؾ مسمعو ،كيمطؼ

لديؾ مكقعو ،ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ كيمطؼ عندؾ ،أف قيدـ فيو شيء كحكؿ المفظ عف
مكاف إلى مكاف" (. )3
والتقديم والتأخير عند الجرجاني عمى وجيين:

()4

األكؿ :تقديـ عمى نية التأخير مع بقاء حكمو الذم كاف عميو كذلؾ كتقديـ الخبر عمى المبتدأ،
يد".
كالمفعكؿ عمى الفاعؿ كقكلؾ:
"منطمؽ زيد " ك "ضرب ىع ٍم انر ز ه
ه
الثاني" :تقديـ ل عمى نية التأخير ،ككأف تنقؿ الشيء مف حكـ إلى حكـ ،كتجعؿ لو بابان غير
بابو كاعرابان غير إعرابو ،كذلؾ أف تجيء الى اسميف يحتمؿ كؿ كاحد منيما أف يككف

يد المنطمؽ"
مبتدأ كاآلخر خب انر ،فتقدـ تارة ىذا عمى ذلؾ كأخرل ذلؾ عمى ىذا كقكلؾ" :ز ه
يد" ،فأنت في ىذا لـ تقدـ " المنطمؽ عمى أف يككف مترككان عمى
كأخرل "المنطمؽ ز ه
حكمة الذم كاف عميو مع التأخير ،فيككف خبر المبتدأ كما كاف ،بؿ عمى أف تنقمو عف

( )1ابف منظكر ،لساف العرب (ج .)465/12
( )2المراغي ،عمكـ البالغة لممراغي (ص .)100
( )3الجرجاني ،دلئؿ اإلعجاز (ص .)106
( )4المرجع السابؽ ،ص.107
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ككنو خب انر إلى ككنو مبتدأ ،ككذلؾ لـ تؤخر" زيدان " عمى أف يككف مبتدأ كما كاف ،بؿ
عمى أف تخرجو مف ككنو مبتدأ إلى ككنو خب انر".

كقاؿ "سيبكيو" كىك يذكر الفاعؿ كالمفعكؿ:
رت الفاعؿ جرل المفظ كما جرل في األكؿ كذلؾ قكلؾ :ضرب
" فإف قدمت المفعكؿ كأخ ى
عبد اهلل ألنؾ إنما أردت بو مؤخ انر ما أردت بو مقدمان كلـ تيرد أف تشغؿ الفعؿ بأكؿ منو كاف
زيدان ي
حد المفظ أف يككف فيو مقدمان كىك عربي جيد كثير كأنيـ إنما
كاف مؤخ انر في المفظ فمف ثىـ كاف ٌ
يقدمكف الذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو أعنى كاف كانا جميعان ييمانيـ كيعنيانيـ" (. )1

األغراض البالغية لمتقديم والتأخير:
 -1التخصيص:

ُِ ُِ ُِ َِ
ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ ِْ ُِ َِ
ِرِِ ًِ
ٔنِ ِذِِ َِ
ِاْلِ ِ َِ َِ ِ ُِ ُِ ِ
ِذِ ُِغِئِِهُِِِ ِ* ِ ُِثِ ًِِ ِِ َِِْ
اًعِِ
صِِيِ ٍثِ ِِذِرِخِِٓاِ ِِشِتِػِ ِ
كقكلو تعالى  :خِذِوهِِ ِ
ِِفِ ِ ِشِيِ ِ
دِ ًًِِ ِِصِئِهِِ ِ* ِثًِِ ِ ِِ
َِ ِْ ُِ ُِ ُِ
فقدـ " الجحيـ" كىك المفعكؿ بو عمى الفعؿ" صمكه" إلفادة
فِِاشِيِهِٔهِِِ  [ الحاقةٌ ،]32-30 :
فبيف أف الجحيـ ليذا الصنؼ مف الناس ل لغيرىـ.
معنى التخصيصٌ ،

ال الم ُو تَعالَى :ي ْؤِذ ِ
سب الد ْى َرَ ،:وأََنا الد ْى ُرِ ،ب َي ِدي األَ ْم ُر،
كمثمو قكلو " : قَ َ
يني ْاب ُن َ
ُ
آد َم َي ُ
َ
()2
ب الم ْي َل َوالن َي َار"
أُ َقم ُ
فقد قدـ شبو الجممة " بيدم" ليفيد أف األمر خاص باهلل كحده ل شريؾ لو .
كفي الحديث نيي عف سب الزماف كالدىر ألف في ىذا اعتراض عمى حكـ اهلل الذم بيده

مقاليد كؿ شيء كىك مقمب الميؿ كالنيار.

 -2تقوية الحكم وتقديره في نفس السامع:
َِ ِْ ُِ َِ
َِ ِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِّ ِْ ُِ ِْ ُِ َِ َِ ِ َِ ُِ
ِيَِ ِِِْ ًِِْ ِةَِِِرِبِِِِِِّٓ ًِِْ َِِّلِ ِيُِِِِشِِِكِ ِٔنِ  [ المؤمنكف –58
اتِ ِِرِبًِِِِِِٓ ِيِِؤٌِِِِِِ ِٔنِ ِ* ِوِِاَّلِِِ
كقكلو  :وِِاَّلِِِِيَِ ًِِِِْ ِةِِآيِِِ ِِ
] 59

فقدـ السـ الضمير ليقكل الحكـ في نفس السامع ،كىك أف عباد اهلل الصالحيف ىـ الذيف
يؤمنكف بآيات اهلل كل يشرككف بو شيئان.

( )1سيبكيو ،الكتاب (ج.)34/1

([ )2البخارم :صحيح البخارم ،التكحيد /قكلو تعالى :يريدكف أف يبدلكا :143/9 ،رقـ الحديث .]7491
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ِ
ِ
ِ
س ٍ
ين الَ
ابُ ،ى ُم ال ِذ َ
س ْب ُع َ
كمثمو قكؿ النبي َ " :ي ْد ُخ ُل َ
ون أَْلفًا ِب َغ ْي ِر ح َ
الجن َة م ْن أُمتي َ
()1
ون "
ونَ ،و َعمَى َرب ِي ْم َيتََوكمُ َ
ونَ ،والَ َيتَطَي ُر َ
ستَْرقُ َ
َي ْ
فقد قدـ شبو الجممة "عمى ربيـ" عمى الفعؿ ليقكل الحكـ في نفس السامع كىك أف المؤمنيف

يتككمكف عمى ربيـ كليس عمى أحد سكاه أبدان .كالتككؿ ىنا بمعنى العتماد المطمؽ فالمؤمف

كلكنو قد يعتمد اعتمادان جزئيان عمى العبد بعد التككؿ
ل يعتمد اعتمادان مطمقان إل عمى اهلل ٌ
عمى اهلل فالعبد يككف سببان في إنفاذ قدر اهلل عز كجؿ.
 -3العناية واالىتمام:
()2

"إذا كاف المتقدـ ىك الغرض المقصكد الذم سيؽ الكالـ مف أجمو"

فيذا المقصكد " ذكره أىـ كالعناية بو أتـ ،فيقدـ الفعؿ عمى الفاعؿ إذا كاف الغرض معرفة
()3

كقكع الفعؿ عمى مف كقع عميو ،ل قكعو ممف كقع عنو "
َِ َِ ٌِ َِ ِْ َِ َِ
ِخِ َِِِْآِِلِ َِِِِِٓتِِيَِِِاِِِإِةِِْ َِرِاِِِِْ ُِ
ًًِِ  [ مريـ]46 :
غِِبِِخُِِِجِِ
كقكلو تعالى  :أِرِاِ ِ
ِ
ِِ

يك َخصمَتَ ْي ِن ي ِحبيما الم ُوِ :
الح ْم ُم،
كنظير ذلؾ في أحاديث األخالؽ قكلو " : إِن ِف َ
ْ
ُ َُ
( )4
قدـ شبو الجممة "فيؾ" لمعناية كالىتماـ ،كفي الحديث حث عمى التخمؽ
َواألَ َناةُ"  .فقد ٌ
بخمقى ٍي الحمـ كاألناة لما ليما مف عظيـ األثر في تحقيؽ السعادة لمفرد كالمجتمع في الدنيا
كاآلخرة.

 -4التشويق:
كقكؿ الشاعر:
شمس الضحى كأبك اسحاؽ كالقمر

ثالثة تشرؽ الدنيا ببيجتيا

ِ
ش ْي ًئا إِال
ان ال ِذي َال ُي ْع ِطي َ
ام ِةْ :ال َمن ُ
كمثمو قكؿ النبي  " :ثََال ثَ ٌة َال ُي َكم ُم ُي ُم ا﵀ُ َي ْوَم ْالق َي َ
()5
ق ِس ْمعتَ ُو ِب ْالحمِ ِ
ف ْالفَ ِ
س ِب ُل إِ َزَارهُ "
َ
اج ِرَ ،و ْال ُم ْ
َمن ُوَ ،و ْال ُم َنف ُ َ

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،100/8 ،الرقاؽ/كمف يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو :رقـ الحديث .]6472
( )2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)83
( )3المراغي ،عمكـ البالغة (ص .)108
([ )4الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في التأني كالعجمة :366/4 ،رقـ الحديث .]2011
([ )5مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف/بياف غمظ تحريـ إسباؿ اإلزار :102/1 ،رقـ الحديث .]106
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كقدـ كممة " ثالثة"
فالنبي  ذكر ىذه األصناؼ الثالثة التي لف يكمميا اهلل يكـ القيامة ٌ
حتى يتشكؽ السامع فيتجنب أف يككف منيـ .
كمثمو قكؿ النبي َ " :خمس ِم ْن حق ْالم ِِ
سمِِم َرد الت ِحي ِة َوِا َج َاب ُة الد ْع َوِة
َ
سمم َعمَى ْال ُم ْ
ُْ
ْ ٌ
()1
يت ْالع ِ
يض وتَ ْ ِ
اط ِ
س إِ َذا َح ِم َد الم َو"
َو ُ
ود ْال ِج َن َازِة َو ِع َي َ
ش ُي ُ
شم ُ َ
ادةُ ْال َم ِر ِ َ
كقدـ كممة "خمس" حتى
فالنبي  ذكر خمسان مف حقكؽ المسمـ عمى أخيو المسمـٌ ،
يتشكؽ السامع فيحرص عمى أداء ىذه الحقكؽ ألخيو المسمـ فتنتشر األخكة الحقيقية

كالمحبة الفعمية التي بيا يصمح حاؿ الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء.

([ )1ابف ماجة :سنف ابف ماجة ،الجنائز/ما جاء في عيادة المريض :461/1 ،رقـ الحديث .]1435
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المبحث الرابع
القصر

تعريف القصر:
لغة :الحبس كالختصاص" ( ،)1كالقصر ىكفؾ نفسؾ عف أمر ككفيا عف أف تطمح بيا
قصرت نفسي عف ىذا أقصرىا قص انر " ( . )2يقكؿ تعالى في كصؼ نساء
غرب الطمع ،كيقاؿ:
ي
ِ َِْ
ُِ ٌِ َِ ِْ ُِ َِ ٌِ
ِِفِ ِِِاْلًِِِِِ ِِ
امِ  [ الرحمف  " ]72 :أم قصرف كحبسف عمى أزكاجيف ،فال
الجنة  :خِ ِٔرِ ٌِِِلِصِ ِٔرِِاتِ ِ ِِ
يممف كل ينظركف لغيرىـ ،كالمقصكرات مف صفات الترؼ لمنساء ،فيف الالئي ل يحتجف لمغادرة

بيكتيف لخدمة أك كرد أك اقتطاؼ ثمار ،فيف مخدكمات مكرمات " (. )3

اصطالحا :ىك تخصيص شيء بشيء بطريؽ مخصكص ،كتخصيص المبتدأ بالخبر
َِ َِ َِِْ َِ ُِ ِ ِْ َِ ِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ
ِِِغِ ُِرِ ِورِِِ [ الحديد ]20 :كتخصيص
بطريؽ النفي في قكلو تعالى  وٌِِاِ ِِِاْلًِِاةِِ ِِِادلِجًِِاِ ِإِ َِّلِ ٌِِِخِِاعِ ِاى
َِ َِ ُِ َِ ِ ٌِ ِ َِ ُِ ٌِ َِ ِْ َِ َِ ِْ ِْ َِ
ِ ُِ
ِِدِ ِِخِيِجِ ٌِِِ
ِالرِ ُِشِوِ 
َِِ ِِرِتِِْيِِِِّ ِِِ
الخبر بالمبتدأ "( ،)4كقكلو تعالى   :وٌِِاِ ُِِمٍِِدِ ِإِ َِّلِ ِِرِشِ ِٔلِ ِك

[ آؿ عمراف.]144 :

فالمقصكر ىك النبي  ،كالمقصكر عميو ىك الرسالة ،كالطريؽ المخصص ىك النفي
كالستثناء [ ما – إل] " .فالشيء األكؿ ىك المقصكر ،كالثاني ىك المقصكر عميو كىما ركنا أك

طرفا القصر ،كالطريؽ المخصكص ىك أدكات القصر" (. )5
ومن طرق القصر المشيورة:

 -1القصر بالنفي واالستثناء:
َِ َِ َِِْ َِ ُِ ِ ِْ َِ ِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ
ِِِغِ ُِرِ ِورِِِ  [ الحديد ]20 :قصر الحياة الدنيا عمى
كقكلو تعالى  :وٌِِاِ ِِِاْلًِِاةِِ ِِِادلِجًِِاِ ِإِ َِّلِ ٌِِِخِِاعِ ِاى
الغركر بطريؽ النفي كالستثناء ،فما قبؿ إل ىك المقصكر ،كالمقصكر عميو ىك ما بعد إل.

( )1مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج)136 /3؛ كانظر :الياشمي ،جكاىر البالغة (ص .)165
( )2ابف من ػظػػكر ،لساف العرب (ج.)97/5
( )3ابف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير (ج.)274/27
( )4مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج)137 /3؛ كانظر :الميداني ،البالغة العربية (ج.)523 /1
( )5عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)113
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ِ
ط َعمَى َىمَ َك ِت ِو ِفي
سمّ َ
س َد إِال في اثْ َنتَ ْي ِن َر ُج ٌل آتَاهُ الم ُو َم ًاال فَ ُ
كنظير ذلؾ قكلوَ " : ال َح َ
ْالحق ورج ٌل آتَاه الم ُو ْال ِح ْكم َة فَيو ي ْق ِ
ضي ِب َيا َوُي َعم ُم َيا"( )1فقد قصر الحسد عمى الثنيف
ُ
َ َُ َ
َ ََُ
بطريؽ النفي كالستثناء.
ِ
ش ْي ًئا إِال َمن ُو،
ان ال ِذي َال ُي ْع ِطي َ
ام ِةْ :ال َمن ُ
ككذلؾ قكلو " : ثََال ثَ ٌة َال ُي َكم ُم ُي ُم ا﵀ُ َي ْوَم ْالق َي َ
ق ِس ْمعتَ ُو ِب ْالحمِ ِ
ف ْالفَ ِ
س ِب ُل إِ َزَارهُ "( )2فقد قصر العطاء عمى المف بطريؽ النفي
َ
اج ِرَ ،و ْال ُم ْ
َو ْال ُم َنف ُ َ
كالستثناء.

ض ِب َغ ْي ِر حق ِو ،إِال طَوقَ ُو ا﵀ إِلَى س ْب ِع أَر ِ
ككذلؾ قكلو َ" : ال َيأْ ُخ ُذ أَ َح ٌد ِش ْب ًار ِم َن ْاألَ ْر ِ
ين
ض َ
َ
ُ
َ َ
ِ
ام ِة" ( )3فقد قصر أخذ األرض بغير حؽ عمى الطكؽ الذم يمتؼ عمى عنؽ ىذا
َي ْوَم ْالق َي َ
الذم اعتدل عمى حؽ غيره .كفي ىذا ترىيب مف العتداء عمى الممؾ العاـ كمف أخذ أم

شيء ميما قؿ بغير حقو ،كاف مف يعتدم عمى الحؽ العاـ مستأث انر بو لنفسو ينتظره العذاب
األليـ.
ككذلؾ قكلو  " : ما ِم ْن ع ْب ٍد يستَرِع ِ
وت َو ُى َو َغاش لِ َرِعي ِت ِو ،إِال
وت َي ْوَم َي ُم ُ
يو ا﵀ُ َرِعي ًةَ ،ي ُم ُ
َ َْْ
َ
()4
َحرَم ا﵀ُ َعمَ ْي ِو ْال َجن َة " فقد قصر الغاش لرعيتو عمى الحرماف مف دخكؿ الجنة فال يمكف
بحاؿ مف األحكاؿ أف يدخؿ الغاش لرعيتو الجنة فيي محرمة عميو بنص ىذا الحديث .
 -2القصر بــ "إنما":

ِ َِ َ
ِاَللِ ٌِِِ ِْ
َِيِِِْ َِِشِ ِِ ِ َِ
ِِِِْ ُِػِيَِِ ٍَِِِ ُِ
اءِ  [ فاطر " ]28 :فقصرت خشية اهلل عمى
َِِ ِغِِتَِِِاِدِِهِِ ِاى
كقكلو تعالى  :إِ ِجٍِِاِ ِ
العمماء بطريؽ مخصكص ،كىي إنما " ( )5فالمقصكر ىك ما يمي إنما مباشرة ،كالمقصكر
عميو ىك المتأخر.
كنظي ػر ذلػ ػؾ ق ػ ػكؿ النب ػ ػي " :إِن َما الش ْؤم ِفي ثَالَ ثَ ٍةِ :في الفَ َر ِ
الم ْأرَ ِةَ ،والد ِ
ار"
سَ ،و َ
ُ

()6

فقد

قصر الشؤـ ( المقصكر) عمى الثالثة أمكر المذككرة في الحديث ( المقصكر عميو ) بطريؽ

مخصكص كىك إنما.

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،العمـ/الغتباط في العمـ كالحكمة :25/1 ،رقـ الحديث .]73
([ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف/بياف غمظ تحريـ إسباؿ اإلزار :102/1 ،رقـ الحديث .]106
([ )3مسمـ :صحيح مسمـ ،الطالؽ/تحريـ الظمـ كغصب األرض :1231/3 ،رقـ الحديث .]1611
([ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،اإلمارة/فضيمة اإلماـ العادؿ :1460/3 ،رقـ الحديث .]142
( )5عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)115

([ )6البخارم :صحيح البخارم ،الجياد كالسير/ما يذكر في شؤـ الفرس :29/4 ،رقـ الحديث .]2858
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ِ
يد ِبالصرع ِة ،إِنما الش ِد ُ ِ
ض ِب"
سوُ ِع ْن َد َ
س الش ِد ُ
الغ َ
ََ
يد الذي َي ْمم ُك َن ْف َ
ككذلؾ قكلو " : لَ ْي َ
َ
قصر الشدة التي ىي بمعنى القكة عمى مف يممؾ نفسو عند الغضب بطريؽ إنما ،كىذه دعكة
()1

فقد

مف النبي  إلى الحمـ كاألناة كعدـ الغضب.
 -3القصر بالعطف :
كيككف العطؼ ب "ل" ك "بؿ " ك " لكف" :

()2

فالعطف ب " ال ":
كقكلنا " :الفالح باإلخالص ل بالرياء" " كالمقصكر عميو ىك المقابؿ لما بعد ل"

()3

"أما العطف ب " بل " و " لكن" يككف المقصكر عميو ما بعدىما ،كقكليـ" :كما زيد قائـ بؿ
قاعد " ك "ما زيد قائمان بؿ قاعد" "

()4

" كيشترط في كؿ مف بؿ كلكف أف تسبؽ بنفي ،أك نيي ،كأف يككف المعطكؼ بيما مفردان،
()5
كأل تقترف لكف بالكاك"
 -4تقديم ما حقو الـتأخير:

ِ ِْ َِ
ِْ َِ
َِِ َِ
ِوِ ٌِِ ِْ
ِرِ ِتِْ ُِوِ ِ َِ
ِِ ِِْػ ُِدِ 
ِب
ِاْل ِْمِ ُِرِ ِ ٌَِِِِ ِ
" كيككف المقصكر عميو ىك المقدـ "( ،)6كقكلو تعالى َِِ للِِ ِِ ِ

[ الركـ  ]4 :فاألمر هلل كحده ل غيره فتقديـ الجار كالمجركر " هلل" أفاد التخصيص.

ال الم ُو تَعالَى :ي ْؤِذ ِ
سب الد ْى َرَ ،:وأََنا الد ْى ُرِ ،ب َي ِدي
كمثمو قكؿ النبي  :قَ َ
يني ْاب ُن َ
ُ
آد َم َي ُ
َ
()7
ب الم ْي َل َوالن َي َار "
األَ ْم ُر ،أُ َقم ُ
فاهلل كحده بيده األمر ل غيره فتقديـ الجار كالمجركر " بيدم" قصر يفيد التخصيص.

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،األدب/الحذر مف الغضب :28/8 ،رقـ الحديث ]6114
( )2الياشمي ،جكاىر البالغة (ص .)168
( )3عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)119
( )4المرجع السابؽ ،ص.119
( )5المرجع نفسو ،ص 119
( )6المرجع نفسو ،ص 120

([ )7البخارم :صحيح البخارم ،التكحيد /قكلو تعالى :يريدكف أف يبدلكا :143/9 ،رقـ الحديث .]7491
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المبحث الخامس
الوصل والفصل

تعريف الوصل:
الوصل لغة:
ً
كصمة كاتصؿ
"ىك خالؼ الفصؿ ،مف كصؿ الشيء بالشيء يصمو كصالن كصمةن ي
الشيء بالشيء لـ ينقطع ،كالفصؿ الحاجز بيف الشيئيف ،فصؿ بينيما فصالن فانفصؿ ،كفصمت
()1

الشيء فانفصؿ أم قطعتو فانقطع"
اما في االصطالح البالغي:

"ىك عطؼ بعض الجمؿ عمى بعض بالكاك فقط دكف سائر حركؼ العطؼ األخرل،

ألف الكاك ىي األداة التي تخفي الحاجة إلييا كيتطمب فيـ العطؼ بيا كدقة في اإلدراؾ،
()2

كالفصؿ ترؾ ىذا الكصؿ"

يقول شيخ البالغة االمام عبد القاىر الجرجاني:
" اعمـ أف العمـ بما ينبغي أف يصنع في الجمؿ مف عطؼ بعضيا عمى بعض اك ترؾ
العطؼ فييا كالمجيء بيا منثكرة تستأنؼ كاحدة فييا بعد أخرل مف أسرار البالغة كمما ل يتأثر

لتماـ الصكاب فيو األعراب الخمص كاألقكاـ الذيف طبعكا عمى البالغة كاكتكا فنان مف المعرفة في

ذكؽ الكالـ ىـ بيا أفراد ،كقد بمغ مف قكة األمر في ذلؾ انيـ جعمكه حدان لمبالغة ،فقد جاء عف
بعضيـ أنو سئؿ عنيا فقاؿ :معرفة الفصؿ مف الكصؿ ذاؾ لغمكض كدقة مسمكو كأنو ل يكمؿ

إلحراز الفضيمة فيو أحد إل كمؿ لسائر معاني البالغة"

()3

"كاعمـ اف بالغة الكصؿ ل تتحقؽ إل بالكاك العاطفة فقط ،التي ل تفيد إل الربط

كتشريؾ ما بعدىا لما قيميا في الحكـ ،كىذا ما ل تؤديو بقية حركؼ العطؼ إذ أنيا تفيد مع

التشريؾ معاني أخرل كالترتيب مع التراخي في " ثـ" بميمة ،كترتيب مع التعقيب في " الفاء"
بغير ميمة فالعطؼ بالكاك يشترط فيو أف يككف بيف الجممتيف جامع(.)4

( )1ابف منظكر ،لساف العرب (ج .)726-521/11مادة كصؿ كفصؿ.
( )2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص)125؛ كانظر :عتيؽ ،عمـ المعاني (ص)175-174
( )3الجرجاني ،دلئؿ اإلعجاز (ص.)222

( )4عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص)126-125؛ كانظر :عتيؽ ،عمـ المعاني (ص.)175
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مواضع الوصل:
األول :ان تكون الجممتان متفقتين خب ارً وانشاء ،لفظاً ومعنى.
فنعطؼ جممة خبرية عمى جممة خبرية أخرل ،أك جممة إنشائية عمى جممة إنشائية اخرل في

المفظ كالمعنى.

 -1عطؼ الجممة الخبرية عمى جممة خبرية مثميا
يضا أَو َزار أَ ًخا لَ ُو ِفي ِ
اب
ت َو َ
اداهُ ُم َن ٍاد أَ ْن ِط ْب َ
ا﵀ َن َ
كمنو قاؿ النبي َ " :م ْن َع َ
ط َ
اد َم ِر ً ْ َ
()1
اك وتَبوأْ َ ِ
الجن ِة َم ْن ِزالً "
َم ْم َ
ت م َن َ
ش َ َ َ
فقد عطؼ جممة " طاب ممشاؾ" عمى جممة " طبت" كىذا مف باب عطؼ الجممة

الفعمية عمى مثميا كقد اتفقت الجممتاف في الخبرية كالمفظ كالمعنى"

كفي الحديث دعكة إلى التزاكر فالمسممكف مطالبكف بالتزاكر في ما بينيـ حتى ينالكا

رضا اهلل فتككف الجنة مأكاىـ فينعمكا بالنعيـ األبدم السرمدم " ففي الجنات يأتمؼ شمميـ مع

الصالحيف مف آبائيـ كأزكاجيـ كذرياتيـ ،كفي ىذا التجمع يشترؾ المالئكة في التأىيؿ كالتكريـ

في حركة رائحة غادية( .)2كىذه الجنة ىي دار السالـ ،كيشير ابف القيـ في " حادم األركاح"

أف الجنة دار السالـ مف ثالثة كجكه :
إلى ٌ

" انيا دار السالمة مف كؿ بمية كآفة كمكركه ،كأف اهلل تعالى اسمو السالـ الذم سمميا
كسمـ أىميا ،فيي دار اهلل السالـ ،كأف اهلل يسمـ عمييا كما في قكلو تعالىَِ  :شِ ََِلِ ٌِ
ِرِ ِّ
َِِِ ًَِِِّْٔلِ ٌِِِ ِْ
َِِ ِ َِ
بِِ
ِك
م
ِ
ٍِ
َِ َِِْ َِ َِ ُِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ ِْ ِْ ُِِّ
َِ َِ ٌِ َِ َِ ِْ ُِ
ِكِ ِةَِِِ
سِ ًِِِْ
َِ
ابِ ِ(ِ )32شَِلِمِ ِِغِيًِِ
ِ
رِخِِِ ٍِ
ًِ ٍِ[ يس  ،]58 :كقاؿ أيضان :وِالٍَِِِلِنِِِهِثِ ِيِِدِخِيِ ِٔنِ ِِغِيًًِِِِِٓ ٌَِِِِِ ِ ِِ ٍِ
َِ
َِ َِ َِِْ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ
ِخِ ِْلِ ََِبِ ِِ ِ
ِادلِِارِِِ [ الرعد ]24-23:ككالميـ كمو فيو سالـ ،كما قاؿ تعالىَّ :لِِ
ِِ ِ ِِػًِِ ِ
ةٍِِِاِ ِِصَِبِتًِِ ِف
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
ْ
()3
ِِِغِ ًِِٔاِِِإَّلِِ َِ
َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ
ِشَِلِ ًٌِِاِ  [مريـ]62 :
يِصٍِِػِ ِٔنِِذًِِِِِٓاِى ِِ
"كالجنة ىك السـ العاـ المتناكؿ لت ػ ػمؾ الػ ػدار كما اشتمػ ػ ػمت عميػ ػو م ػف أنكاع النعي ػـ كالمذة
كالبيجة كالسركر كقرة األعيف ،كىي اسـ جامع لكؿ ما حكتو مف بساتيف كمساكف كقصكر"

([ )1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في زيارة اإلخكاف :433/3 ،رقـ الحديث .]2008
( )2قطب ،في ظالؿ القرآف (ج.)2058/4
( )3ابف القيـ ،حادم األركاح إلى بالد األفراح (ص.)194
( )4المرجع السابؽ ،ص .191
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()4

َِ َِ ِّ ِ
ِيَِ ِِ َِ
ِاَّلِِِ َِ
ِآٌِ ُِِ ِِِ
ٔاِ
كالجنة ىي دار المؤمنيف الذيف يعممكف الصالحات ،يقكؿ اهلل تعالى  :وِبِ ِِِشِِِ ِِ
ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ ُِ ِ َِ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ ِْ ًِ َِ ُِ َِ َِ
َِ َِ ُِ ِ َِ َِ ِ َُِِ ِْ َِ ِ َِ ِْ
ٔاِالصِِ ِِ
ٔاِِْذِاِِِ
ِِِالِِ ِِِ
ٍِِِرٍٍِِ ِِرِِِزِكِاِك
ٌَِِِِِِ ِث
ٌِِِِِِِِِٓاِ
اِرِزِِِكِٔاِ
اِاْلِجِِِٓارِ ُِِكٍِِِِ
ٌَِِِِِِ َِِتِخِِِِِِٓ
اتِ ِِِِرِِِيِ
وِغِ ٍِِيِ ِِِِِ
اْلِِ ِِ
اتِ ِأِِنِ ِلًِِِِٓ ِِجِ ِِ ٍِ
ِ
ُ
ُِ َِ َِ
ِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ ُِ
ٌِِِتِشِاِةِ ًِِِٓاِ [ البقرة ]25 :
ِِِةِ ِِِِّ
ِوِخِحِٔاِ
ِيِرِزِِِرِ ِاِِِ ٌَِِِِِِرِتِوِِ
ِاَّلِِ ِِ
فالجنة تجرم مف تحتيا األنيار ،قاؿ ابف عيسى" :تجرم األنيار في غير أخدكد مف
أف األنيار مكجكدة حقيقة،
تحت القصكر كالمنازؿ كالغرؼ ،كمف تحت األشجار ،كىذا يدؿ عمى ٌ
()1
كأٌنيا جارية ل كاقفة كأٌنيا تحت الغرؼ كالقصكر كالبساتيف"

فنعيـ الجنة ل يشبيو نعيـ ،يقكؿ ابف عباس عنو" :ل يشبو شيء مما في الجنة ما في
َِ ِْ ُِِّ
()2
َِِِاِنِ َِ
ِِِٓ ٍثِِ
ِكِ ِف
الدنيا إل األسماء" كفي الجنة شتى أصناؼ الفاكية فقد قاؿ اهلل تعالى :ذًٍِِِِِِِٓاِ ٌَِِِِِ ِ ِِ
َِ ِْ َِ
انِ [ الرحمف]52 :
زِوِجِِ ِِ
َِ َِ َِ ًِ َِ َِ ِْ ِْ َِ َُِِ َِ ُِ ِّ َِ ِْ ُِ ُِ ُِ َِ ِْ ًِ
ِِ َِِٓاِ ِحِِذِ ِِْلَِلِ 
كيقكؿ تعالى عف ثمار الجنة  :وِدِاِجًِِِِثِ ِِغِيًِِ ًِِِٓ ِ ِظَِِلِلِِٓاِ ِِوِذِىِِيِِجِ ِِرِػِٔذ
[اإلنساف ،]14 :قاؿ مجاىد :إف قاـ ارتفعت معو بقدر كعف قعد تذلمت معو حتى يناليا ،كاف
()3
اضطجع تذلمت لو حتى يناليا"
كيقكؿ الشريؼ الرضي" :كالمراد بتذليؿ القطكؼ ىي عناقيد العناب ،ككاحدىا قطؼ
كقد جعمت قريبة مف أيدييـ غير ممتنعة عمى مجانييـ ل يحتاجكف غمى معاناة في اجتنائيا كل
()4
مشقة في احتضار أفنانيا ،فيي كالظير الذلكؿ الذم يكافؽ صاحبو كيكاتي راكبو"
كمف ىذه الثمار النخيؿ كالرماف كاألعناب كالتيف كالزيتكف كالطمح المنضكد ،يقكؿ القرطبي":
الطمح شجر المكز ،كاحدىا طمحة" ( ) 5كذكر ابف عيسى اف الطمح " :ىك شجر عظيـ مف
()6
البكادم كثير الشكؾ لو نكر كرائحة طيبة كظؿ ظميؿ"
ِْ
ُِ ٌِ َِ ِْ ُِ َِ ٌِ
ِِفِِِِاْلًَِِِِِِ ِِ
امِ [الرحمف.]72 :
كمف نعيـ الجنة الحكر العيف يقكؿ تعالى :خِ ِٔرٌِِِِلِصِ ِٔرِِاتِِ ِِ
قاؿ ابف القيـ" :كىذه الخيـ غير الغرؼ كالقصكر ،بؿ ىي خياـ في البساتيف كعمى

شكاطئ األنيار"(.)1

( )1ابف عيسى ،تكضيح المقاصد كتصحيح القكاعد في شرح قصيدة الماـ ابف القيـ (ص.)527
( )2ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ (ج.)384/1
( )3المرجع السابؽ ،ج.288/12
( )4الرضي ،تمخيص البياف في مجازات القرآف (ص.)395
( )5القرطبي ،تفسير القرطبي (ص.)208

( )6ابف عيسى ،تكضيح المقاصد كتصحيح القكاعد (ج.)512/2
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و
اجيف "فيف عفيفات النظر كالمممس ،ل يمددف
رف إلى أحد غير أزك ٌ
كالحكر ل ىي ٍنظي ى
بأبصارىف ،كلـ يمسسيف إنس كل جاف ،كليس ىذا كحده ،فيف نظرات لمعات ثمينات كأنيف

الياقكت كالمرجاف(.)2

ِْ
ِيَِ ِأَِِِ ِْ
كأفضؿ نعيـ الجنة النظر إلى كجو اهلل تعالى ،يقكؿ عز كجؿ :لِ َِِِّلِِِ َِ
خِ َِصُِِِٔاِِ ِِِاْلُِِ ِْصِ ََِنِِ

َِ
َِوِزِِِيَِِِادِةٌِِ [يكنس ،]26 :كالمقصكد بالزيادة النظر إلى كجو اهلل تعالى.

قاؿ ابف عيسى" :إف أعمى نعيـ أىؿ الجنة ىك نعيـ رؤية كجو ربيـ ،فبينما ىـ في
نعيميـ إذ سطع ليـ نكر فرفعكا رؤكسيـ فإذا بربيـ جؿ في عاله قد أشرؽ عمييـ مف فكقيـ،
فقاؿ :السالـ عميكـ يا أىؿ الجنة ،فال يمتفتكف إلى شيء مما ىـ فيو مف النعيـ ما دامكا ينظركف
إليو تبارؾ كتعالى"(.)3
 -2عطف الجممة اإلنشائية عمى جممة إنشائية مثميا:
كمنو في الحث عمى السمع كالطاعة ،قكؿ النبي " :اسمعكا كاطيعكا كاف استعمؿ
()4
حبشي كأف رأسو زبيبة"
فقد جاء الكصؿ بالعطؼ ،فعطؼ جممة " اسمعكا" عمى جممة " أطيعكا" كىك مف باب
عطؼ الجممة اإلنشائية عمى نظيرتيا اإلنشائية المتفقة في المفظ كالمعنى كقد كرد اإلنشاء بأفعاؿ
األمر كالتي تفيد الكجكب.
نشاء ،كلكف لك ترؾ العطؼ ألكىـ خالؼ المعنى المراد
الثاني :ان تختمف الجممتان خب ارً وا ً
نحك قكليـ  " :ل كبارؾ اهلل فيؾ" في جكاب :ىؿ كاف كذا؟ كقكلؾ لمف عرض عميؾ شيئان " ل
كشك انر لؾ " كذلؾ لئال يشتبو الدعاء لو بالدعاء عميو.
الثالث" :أن يكون لمجممة االولى محل من اإلعراب ،كيقصد التشريؾ بينيما في الحكـ اإلعرابي
كىك كعطؼ المفرد عمى المفرد ،ألف الجممة ل يككف ليا مكقع مف اإلعراب حتى تككف كاقفة
" ()5
مكقع المفرد .
كاألصؿ أف يككف مناسبة بيف الجممتيف المعطكفتيف ،كأف تتفقا في السمية كالفعمية،
يعني عطؼ الجممة السمية عمى الجممة السمية مثميا ،كعطؼ الجممة الفعمية عمى الجممة
( )1ابف القيـ ،حادم األركاح إلى بالد األفراح (ص.)454
( )2قطب ،مشاىد القيامة في القرآف (ص.)251
( )3ابف عيسى ،تكضيح المقاصد كتصحيح القكاعد (ج.)579/2
([ )4البخارم :صحيح البخارم ،األذاف /إمامة العبد كالمكلى :140/1 ،رقـ الحديث .]693

( )5القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة (ص ص)152-151؛ كانظر :المراغي ،عمكـ البالغة (ص.)163
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الفعمية مثميا سكاء أكانت في الماضي أك المضارع أـ األمر ،فتحدث المناسبة بيف الجممتيف،
َِ
َِ ِ ُِ َِ ِْ ُِ َِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ ُِ
ِِإَوْلِِِِِّْحِِِ ِْرِ َِجِ ُِػِ ِٔنِ [ البقرة ]245 :
ِِلِتِِضِِِوِيِبِصِعِِ ِ
كذلؾ كما في قكلو تعالى :وِِاَللِِح
سقُطُ َو َرقُ َيا َوالَ
الم ْؤ ِم ِن َك َمثَ ِل َ
ش َج َرٍة َخ ْ
اء ،الَ َي ْ
ض َر َ
كنظير ىذا قكؿ النبي َ ":مثَ ُل ُ
َيتَ َحات " ( )1فجاءت الجممتاف متفقتيف في الفعمية فعطؼ الجممة الفعمية المضارعة عمى نظرتيا
ِ
المضارعة كمثمو قكؿ النبي " :إِن ْالع ْب َد إِ َذا َنصح لِ ِ ِ
س َن ِع َب َ
ادةَ ا﵀َ ،فمَ ُو أَ ْج ُرهُ
سيدهَ ،وأَ ْح َ
ََ َ
َ
َمرتَْي ِن"( ،)2فجاءت الجممتاف متفقتيف في الفعمية ،فعطؼ الجممة الفعمية الماضية عمى نظيرتيا

الماضية.

مواضع الفصل:
األول :أف يككف بيف الجممتيف اتحاد تاـ كىك ما يسمى " كماؿ التصاؿ" كذلؾ باف تككف الجممة
الثانية تككيدان لألكلى ،أك بيانان أك بدلن منيا.
َِ َِ ِّ ِْ َِ َِ َِ ِْ ِْ
ِ
ْ
ِ
ً
ِ
ْ
ِ
ُ
ِ
َ
ِ
ُ
َِِِكِفِ ِِرِِِِيَِ ِأِِمِِِٓيًِِِٓ ِِرِوِيِدِاِ [ الطارؽ " ]17 :فالجممة الثانية في
يقكؿ اهلل تعالى :ذٍِِِِٓ ِِوِ ِاى
( )3
اب ْال َجن ِة َي ْوَم
اآلية الكريمة تككيد لفظي لمجممة األكلى"  ،كمنو قكؿ النبي " : تُ ْفتَ ُح أَ ْب َو ُ
ش ْي ًئا ،إِال رج ًال َك َان ْت ب ْي َن ُو وب ْي َن أَ ِخ ِ
ش ِر ُك ِب ِ
اإل ثْ َن ْي ِنَ ،وَي ْوم ْال َخ ِم ِ
ِْ
يو
يس ،فَ ُي ْغفَُر لِ ُكل َع ْب ٍد َال ُي ْ
ا﵀ َ
َ ََ
َُ
َ
ِ
ال :أَ ْن ِظروا َى َذ ْي ِن حتى ي ِ
صطَمِ َحا ،أَ ْن ِظ ُروا َى َذ ْي ِن َحتى
اء ،فَ ُيقَ ُ
َ
صطَم َحا ،أَ ْنظ ُروا َى َذ ْي ِن َحتى َي ْ
َ َ ْ
ش ْح َن ُ
ُ
()4
صطَمِ َحا"
َي ْ

فجاءت الجممة الثانية تككيدان لألكلى لذا كجب الفصؿ ،كمثمو قكؿ النبي َ " :وْي ٌل ِلم ِذي
ِ
ث ِبالح ِد ِ
تككيدا لألكلى.
بَ ،وْي ٌل َل ُو َوْي ٌل َل ُو " ( ،)5فجاءت الجممة الثانية
ن
ض ِح َك ِب ِو َ
يث ِل ُي ْ
الق ْوَم فَ َي ْكذ ُ
ُي َحد ُ َ

نشاء ،كىك ما يسمى " :كماؿ
الثاني :أف يككف بيف الجممتيف تبايف تاـ ،كذلؾ بأ
ف تختمؼ َِ خب انر كا ن
ِ
َ
ِ
ْ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
ِ
ُ
ِ ِّ َِ ِْ
ِِهِ ِأِِ ِْ
ِاْلِ َِصِ َِِثِ ِ َِ
النقطاع" ( )6كذلؾ كقكلو تعالىَِ  :وََِِّلِ ِِِت َِ ِْصِ َِخِِٔيِ ِِ َِ
ِادِذِ ِْعِ ِةِ ِاىِِِتِ ِ ِِ َِ
خِ َِصِ َُِِ
ِالصِحِ ِئِثِ ِِ
ِوَِّلِ ِِِ
ِِ
ِِ
[فصمت]34 :

فالجممة االولى  ":كل تستكم الحسنة كل السيئة" خبرية لفظان كمعنى ،كالجممة الثانية "ادفع بالتي
ىي أحسف" انشائية لفظا كمعنى فكاف تبايف بيف الجممتيف ،لذلؾ كجب الفصؿ بينيما.

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

[البخارم :صحيح البخارم ،األدب/ما ل يستحيا مف الحؽ :29/8 ،رقـ الحديث .]6122
مسمـ :صحيح مسمـ،ػ األيماف /ثكاب العبد كأجره :1284/3 ،رقـ الحديث .]1664
عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)130
[مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة/النيي عف الشحناء كالتياجر :1987/4 ،رقـ الحديث .]2565
[الترمذم :سنف الترمذم ،الزىد/فيمف تكمـ بكممة يضحؾ بيا الناس :557/4 ،رقـ الحديث .]2315

( )6عتيؽ ،عمـ المعاني (ص ص.)176-175
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كمثمو قكؿ النبي " :الر ِ
ون َي ْر َح ُم ُيم الر ْح َم ُنْ ،ار َح ُموا َم ْن ِفي األَ ْر ِ
ض َي ْر َح ْم ُك ْم َم ْن ِفي
اح ُم َ
ُ
ِ ()1
الس َماء "
فالجممة األكلى "الراحمكف يرحميـ الرحمف" خبرية لفظان كمعنى ،كالجممة الثانية " ارحمكا

مف في األرض" إنشائية لفظا كمعنى فكاف التبايف بيف الجممتيف فكجب الفصؿ.

الثالث :أف تككف الجممة الثانية قكية الرتباط بالجممة الكلى لكقكعيا جكابان عف سؤاؿ يفيـ مف
َِ َِ ُِ َِ ِّ ُِ َِ ِْ
ِ ِ ِْ َِ َِ َِِ َِ ٌِ ِ ِ َِ َِ َِ َِ ِّ
ِرِ ِِبِ 
خًِِِ ِ
في الجممة األكلى ،كقكلو تعالى :وٌِِاِ ِخِِةِرِِِئِ ِج
ِِفِ َِِسِ ِإِِنِ ِِِانلِفِسِ ِِْلٌِِِارِةِ ِةِِِِالصِِٔءِِ ِإَِِّلِ ٌِِِاِ ِِرِ ِ
[يكسؼ]53 :

" فقكلو :كما أبرئ نفسي" أكجد سؤالن لـ ل تبرئ نفسؾ؟ فجاءت الجممة الثانية " إف

النفس إلمارة بالسكء" جكابان ليذا السؤاؿ"

()2

ال الم ُو تَعالَى :ي ْؤِذ ِ
سب الد ْى َرَ :وأََنا الد ْى ُرِ ،ب َي ِدي
كمثمو قكؿ النبي " :قَ َ
يني ْاب ُن َ
ُ
آد َم َي ُ
َ
()3
ب الم ْي َل َوالن َي َار"
األَ ْم ُر ،أُ َقم ُ
فقكلو ":يؤذيني ابف آداـ" اكجد سؤال " :لً ىـ يؤذيؾ ابف آدـ؟" فجاءت الجممة الثانية:
"يسب الدىر" جكابا ليذا السؤاؿ.
سبوا الد ْى َر ،فَِإن ا﵀َ ُى َو الد ْى ُر"
كمثمو قكؿ النبي "َ :ال تَ ُ
فجممة " ل تسبكا الدىر" أكجدت سؤال " :لً ىـ ل تسب الدىر؟" فجاءت الجممة الثانية:
"فإف اهلل ىك الدىر" جكابان ليذا السؤاؿ.
()4

كؿ ما في
يسير ٌ
سب الدىر ألف اهلل سبحانو كتعالى ىك الذم ٌ
كفي ىذا منع شديد عف ٌ
الدىر ،فمف يسب الدىر يعترض عمى حكـ اهلل ،كىذا ذنب عظيـ ينبغي عمى المسمـ تجنبو.

)[ (1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في رحمة المسمميف :323/4 ،رقـ الحديث .]1924
( )2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)140
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،التكحيد /قكلو تعالى :يريدكف أف يبدلكا :143/9 ،رقـ الحديث .]7491
)[ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،األلفاظ مف األدب /النيي عف سب الدىر :1763/4 ،رقـ الحديث .]2246
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المبحث السادس
التعريف والتنكير

تعريفو:
()1

دؿ عمى شيء ليس بعينو "
دؿ عمى شيء بعينو ،كالتنكير ما ٌ
" التعريؼ ما ٌ
" كعمى ذلؾ المعرفة أخص مف النكرة "

()2

األغراض البالغية لمتعريف :
-1التفخيم والتعظيم :

ُِ ِْ َِ ِ ِ َِ ِْ َِ ُِِ
ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ َِ ًِ َِ َِ َِ
ِالصِ َِ
ِِ ٍُِِ ِرِ ِ َِ
ِمِ ِرِ ِِِ ِ
َِ َِ َِ
ِِِتِلِ ََِِ ِِكِِ
ِِاَّلِِِيِخ
ابِ ِِصِ ِعِ ِِاَللِ ِِِ
ِ
د
ِ
ِت
ِاْلِتِِالِ َِِتِصِتِِٓاِ ِِجِاٌِِِِدِةِ ِِوِ ِِِهِ
كقكلو تعالى  :وِحِرِىِ ِِ ِ
ِِ
َِ ِْ ِ ُِ َِ ٌِ َِ َِ ِْ ُِ َِ
ِِِفِ َِػِيِ ِٔنِ [ النمؿ .]88 :
َشِ ٍءِِإِ ُِِِِِّخِتِ ِْيِِةِ ٍِِاِت
ففيو تعظيـ لمصناعة فيي صناعة اهلل عزكجؿ.
ون َكرج ٍل و ِ
كمثمو قكؿ النبي ْ " : الم ِ
اشتَ َكى،
اشتَ َكى ُكم ُوَ ،وِا ِن ْ
اشتَ َكى َع ْي ُن ُوْ ،
اح ٍد ،إِ ِن ْ
ُْ
سم ُم َ َ ُ َ
()3
اشتَ َكى ُكم ُو"
س ُو ْ
َأْر ُ
ففيو تعظيـ لممسمميف الذيف ىـ متماسككف متحدكف يشعر بعضيـ بشعكر بعض كل يتخمى

أحدىـ عف اآلخر ميما اشتد البالء كعظـ الخطب.

 -2التيوين والتحقير :
َِ َِ َِ ِ َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ ِ ُِ َِ َِ ِ ُِ ُِ ًِ َِ َِ َِ ِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ َِ ُِ ِْ َِ ُِ
ِوِِْ ًِِِْ
ِآلِِِٓخِسًِِ ِ
ِِِذِنِرِ ِِِ
اِاَّلِِيِي
ِِِِْذِِِِ
خِذِوُِِمِ ِإَِِّلِ ِِِْزِوِاِأ
ِِِإِِنِ ِح
ِإَوذِِِاِرِِآكِ ِِِاَّلِِِِيَِ ِِزِفِرِواِ
كقكلو تعالى ِ  :
ِِخِ ِ
ِْ ِ ِْ ُِ َِ َِ
ِالرِْحَِِ َِِِِِِْ ًَِِِِْكِفِ ِ ُِِرِ ِونِ [ األنبياء ]36 :
ةِ ِ ِذِِكِرِِِِِِ
"ككأف في اسـ اإلشارة لمقريب ما يشير إلى أف ىذا الشخص القريب منا كالذم نعمـ مف
أمكره ما نعمـ ،ل تقبؿ منو دعكل الرسالة ،كل يميؽ بو أف يذكر آليتنا بسكء "

) (1مطمكب ،البالغة العربية (ص.)106
) )2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)106
([ (3مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة/تراحـ المؤمنيف :2000/4 ،رقـ الحديث ]2586
) ) 4بدكم ،مف بالغة الق ارف (ص.)107
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()4

ِ
كمنو قكؿ النبي  " : م ْن أرَى ِم ْن ُكم م ْن َك ار َف ْمي َغيره ِبي ِد ِه ،فَِإ ْن لَم ي ِ
س ِان ِو ،فَِإ ْن لَ ْم
ْ ُ ً ُ ُْ َ
ْ َْ
ستَط ْع فَ ِبم َ
َ َ
()1
ف ِْ
يم ِ
ان "
ض َع ُ
ستَ ِط ْع فَِب َق ْم ِب ِوَ ،وَذلِ َك أَ ْ
َي ْ
اإل َ
فقد استخدـ النبي  اسـ اإلشارة ذلؾ الذم يدؿ عمى البعيد لغرض بالغي كىك التيكيف

كبياف بعد منزلتو عف الحسف.
 -3زيادة التقرير:

َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ ِ ُِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ
ِِِالِِ
جِ ِِِاْلِةِِِٔابِ ِِوِكِاىِِجِ ًِِِِْجِ ِلِِمِ ِك
ِِفِ ِةِِحِخِ ِِٓاِ ِِخَِِ ِج
كقكلو تعالى  :وِرِِاوِدِحِِّ ِاى
ِِفِ ِ
صِِِّ ِِوِغِيِلِ ِِ
ِِِ ِِِتِ ِِِِْٔ ِ ِِ
َِ َِ َِ ِ ِ ُِ َِ ِّ َِ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِ ُِ َِ ُِ ِْ ُِ ِ ُِ َِ
ِاىظِاِلٍِِِِ ِٔنِ [ يكسؼ ]23 :
ِِفِيِ ِِحِِِِ
ٌِػِِاذِِِِاَللِِِِِإُِِِِِِّرِ ِِبِِأِِخِصٌَِِِِِثِِِٔايِِإَُِِِِِِّّلِِح
" فالغرض الذم سيؽ لو الكالـ نزاىة يكسؼ عميو السالـ كبعده عف مظنة الريبة كىذا
التعبير أكضح في الدللة عمى ىذا الغرض مما لك قيؿ امرأة العزيز أك زليخا أك نحك ذلؾ،
ألنو امتنع عف الفحشاء مع ككنو غالميا كفي بيتيا مع كماؿ قدرتيا عميو ،كاف ذلؾ غاية

النزاىة كنياية الطيارة "

()2

ِ
ِ ِ
ِ
ييا الن َارَ ،ال ِى َي
س َج َنتْ َيا َحتى َماتَ ْت فَ َد َخمَ ْت ف َ
ام َأرَةٌ في ىرٍة َ
كمثمو قكؿ النبي ُ " : عذ َبت ْ
()3
اش ْاألَ ْر ِ
ش ِ
ض"
ستْ َياَ ،وَال ِى َي تََرَكتْ َيا تَأْ ُك ُل ِم ْن َخ َ
سقَتْ َيا ،إِ ْذ َح َب َ
أَ ْط َع َمتْ َيا َو َ

فالغرض البالغي مف التعريؼ بالضمير في قكلو " ل ىي أطعمتيا " كقكلو " ل ىي
تركتيا" ىك زيادة التقرير في أف المرأة فعمت ذلؾ .

األغراض البالغية لمتنكير:
 -1التعظيم والتيويل:

ُِ
ِْ َِ ِْ
ِْ
َِ َِ ِ ُِ ِْ َِ ُِ َِ
َِ ُِ
اصِ ِ َِ
ِِِلِِ َِصِِ ِِ
ِِخِِلِ ِٔنِ 
سًِ ِت
اب ِىِِػِيِ ِ
وِل ِِِاْلِْلَِِِ ِِِ
اةٌِ ِِِيَِاِ ِأِِ ِ ِِ ِ
ِخًَِِِِِ
ِِف ِاى
س ًِِْ ِ ِِ ِ
كقكلو تعالى َِ  :وِىِ ِ

[البقرة  ]179 :أم  :حياة عظيمة .
كمنو قكؿ النبي َ " : م ْن
ات ،فَ ِميتَ ٌة ج ِ
اىمِي ٌة
ِش ْب ًرا ،فَ َم َ
َ

َأرَى ِم ْن أَ ِم ِ
اع َة
يرِه َ
ص ِب ْر ،فَِإن ُو َم ْن فَ َار َ
ق ْال َج َم َ
ش ْي ًئا َي ْك َرُى ُو َف ْم َي ْ
()4
"

)[ )1مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف/ككف النيي عف المنكر مف اإليماف :69/1 ،رقـ الحديث .]49
) )2المراغي ،عمكـ البالغة (ص.)117
)[ )3مسمـ :صحيح مسمـ ،اآلداب /تحريـ قتؿ اليرة :1760/4 ،رقـ الحديث .]2242

)[ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،اإلمارة/األمر بمزكـ الجماعة :1477/4 ،رقـ الحديث .]1849
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فجاءت كممة "شيئا " نكرة لتفيد التعظيـ ،فمف كجد مف أميره شيئا عظيما يكرىو فميصبر

كلكف ىذا الشيء ل يككف مخالفا ألمر اهلل كرسكلو .
 -2التحقير:

كقكلو تعالى َِ  :وِ ََِلَِِجِ َِدِ َِّجِ ُِِٓ ًِِِْأَِِِ ِْ
ِلَعِِ َِ
اسِِ َِ َِِ
خِ َِرِ َِصِِِِانلَِِِّ ِِ
ِخًَِِِاِةٍِ [ البقرة ]96:
ِ
كالمقصكد :أم حياة ميما كانت حقيرة .
كمنو قكؿ النبي َ" : ال تَ ْح ِقرن ِم َن ْالمعر ِ
ط ْم ٍ
ق"
اك ِب َو ْج ٍو َ
ش ْي ًئاَ ،ولَ ْو أَ ْن تَ ْمقَى أَ َخ َ
وف َ
َ ُْ
َ

()1

فكممة "شيئا" نكرة تفيد التحقير كالمقصكد ل تستصغر مف المعركؼ شيئا ميما كاف صغيرا،

كفي ىذا دعكة إلى المعركؼ كلك كاف صغي ار ألف لو أثر عمى حياة الناس فيجعميـ يعيشكف

حياة سعيدة ممؤىا الحب كالمكدة .
 -3التشويق:

َِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ ِ ُِ ِْ َِ َِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ ِْ ِْ َِ َِ َِ
َِ َِ ِ َِ ِ
ِاَّلِِِ َِ
ِ
ِ
ِ
ابِ ِأِِ ِِِْل ٍِ ٍِ 
ِ
ذ
ِ
ِغ
ِ
ِ
َِ
ِ
ٌ
ِ
ِ
ً
ِ
ًس
ِ
ِ
ج
ِ
ِ
ِت
ِِ
ٍ
ار
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِلَع
ِ
ِ
ً
ِ
س
ِ
ى
ِ
د
ِ
ِأ
ِِ
و
ِ
ِْ
ِ
ِ
ٔا
ِِ
ِ
ِآٌ
ِ
ِِ
ِيَ
ِ
كقكلو تعالى   :يِاِ ِخِِحِِٓاِ ِِ
ِ
ٍ
ِ
ٍِ
[ الصؼ  ]10 :فجاءت كممة " تجارة " نكرة لتفيد التشكيؽ .

ِ
ام ِة "
اء َوَال ُ
ون ُ
ون المع ُان َ
كمثمو قكؿ النبي َ " : ال َي ُك ُ
ش َي َد َ
شفَ َع َ
اءَ ،ي ْوَم ْالق َي َ

()2

فجاءت كممة " شفعاء" ككممة " شيداء " نكرة لتفيد التشكيؽ.

)[ )1مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة/استحباب طالقة الكجو عند المقاء ،2026/4 ،رقـ الحديث .]2626
([ (2مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة/النيي عف لعف الدكاب ،2006/4 ،رقـ الحديث .]2598
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المبحث السابع
االلتفات

تعريف االلتفات:
لغة:
االلتفات ً
" يقاؿ لفت كجيو عف القكـ ،حرفو ،كالتفت التفاتان كتمفت إلى الشيء التفت إليو صرؼ

كجيو إليو"

()1

أما في اصطالح البالغيين :
" ىك التحكيؿ في التعبير الكالمي مف اتجاه إلى آخر مف جيات اك طرؽ الكالـ

الثالث :التكمـ كالخطاب كالغيبة ،مع أف الظاىر في متابعة الكالـ يقتضي الستمرار عمى

مالزمة التعبير كفؽ الطريقة المختارة أكل دكف التحكؿ عنيا "

()2

كيقكؿ عنو ابف المعتز" :كىك انصراؼ المتكمـ عف المخاطبة إلى اإلخبار كعف اإلخبار

إلى المخاطبة كما يشبو ذلؾ "

()3

كيقكؿ عنو ابف األثير الكاتب " :اللتفات الرجكع مف الغيبة إلى الخطاب ،كمف الخطاب

إلى الغيبة ،يفعؿ ذلؾ عمى عادة العرب في افتنانيـ في الكالـ"

()4

صور االلتفات:
 -1االلتفات من الخطاب إلى المتكمم :
ُِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِْ ًِ ِ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ َِ َِ ُِ َِ
ِِِ ٍِِْهِ ُِرِ ِونِ [ يكنس ]21 :
ِِِسِخِتِ ِٔنٌِِِِاِت
كقكلو تعالى :كِ ِِوِِِِاَللِِأِِْسِعٌِِِِهِرِاِِِإِ ِنِِِرِشِيِ ِاِي
حيث جاء اللتفات مف الخطاب في قكلو "قؿ" إلى التكمـ في قكلو" :إف رسمنا"
ق َعمَ ْي َك"
آد َم أُْن ِف ْ
كمثمو قكؿ النبي " : قال ا﵀ تعالى :أَ ْن ِف ْ
ق َيا ْاب َن َ

()5

( )1ابػف منػظكر ،لساف العرب (ج.)100/8
( )2الميداني ،البالغة العربية (ج.)489/1
( )3ابف المعتز ،البديع في البديع (ص.)152
( )4ابف األثير ،الجامع الكبير في صناعة المنظكـ مف الكالـ كالمنثكر (ص.)98

)[ (5البخارم :صحيح البخارم ،النفقات /النفقة عمى األىؿ :62/7 ،رقـ الحديث .]5352
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فقد جاء اللتفات مف الخطاب في قكلو  ":انفؽ يا ابف آدـ " إلى التكمـ في قكلو ":أنفؽ

عميؾ"

كفي الحديث حث عمى النفاؽ في سبيؿ اهلل ألف في ذلؾ الخير الكثير فإف المنفؽ يكسع عمى

الفقراء كالمحتاجيف كبذلؾ يستحؽ أف يكسع اهلل عميو بالرزؽ الكفير كالخير العميـ
 -2االلتفات من التكمم إلى الغيبة:
ِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِّ َِ ِّ َِ َِ ِْ
ِوِِاْنَِِ ِْرِ [ الككثر]2-1 :
ِِِهِِٔثِرِِ*ِفِصِ ِِوِِلِِرِِبِِِمِِ
ِِِخِػًِِ ِِاكِِاى
كقكلو تعالى :إِ ُِِاِأ

فقد جاء اللتفات مف التكمـ في قكلو "إنا أعطيناؾ" إلى الغيبة في قكلو "لربؾ كانحر".
ال ا﵀ تَبار َك وتَعالَى :أََنا أَ ْغ َنى الشرَك ِ
اء َع ِن الش ْرِكَ ،م ْن َع ِم َل
كمثمو قكؿ النبي " :قَ َ ُ َ َ َ َ
َ
()1
شر َك ِف ِ
يو َم ِعي َغ ْي ِري ،تََرْكتُ ُو َو ِش ْرَك ُو "
َع َم ًال أَ ْ َ
فقد جاء اللتفات مف المتكمـ في قكلو  " :أنا أغنى الشركاء" إلى الغيبة في قكلو  ":أشرؾ

فيو غيرم" .

كفي الحديث دعكة إلى خمؽ عظيـ كىك التكاضع هلل كالخضكع لو كعبادتو كحده ل شريؾ
لو كترىيب مف الشرؾ فالشرؾ ظمـ عظيـ يستحؽ فاعمو العقاب األليـ المييف في نار جينـ

خالدا فييا ألف اهلل يتركو كشركو في النار الممتيبة تحرقو عمى ما ارتكب مف شرؾ باهلل تعمى.
كالناس مأمكركف بعبادة اهلل كحده ل شريؾ لو حتى يستحقكا دخكؿ الجنة كالنجاة مف النار"
 -3االلتفات من الغيبة إلى التكمم:
ُِِّ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ
َِ َِ ِْ َِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
َ
اِالصٍِِِاءِِِِادلِجًِِاِِِةٍِِِصِاِبًِِِحِ [ فصمت]12:
ِكِِِشٍِِاِ ٍءِِأِِمِرِِِِْاِوِزِيِ ِِِِِ
كقكلو تعالى  :وِأِوَِحِِ ِِ
ِِفِِ ِِ
فقد جاء اللتفات مف الغيبة في قكلو" :كأكحى في كؿ سماء أمرىا" إلى التكمـ في قكلو:

"كزينا السماء"

ال الم ُو تَعالَى :ي ْؤِذ ِ
سب الد ْى َرَ ،:وأََنا الد ْى ُرِ ،ب َي ِدي
كمثمو قكؿ النبي " :قَ َ
يني ْاب ُن َ
ُ
آد َم َي ُ
َ
()2
ب الم ْي َل َوالن َي َار"
األَ ْم ُر ،أُ َقم ُ
فقد جاء اللتفات مف الغيبة في قكلو" :يسب الدىر" إلى التكمـ في قكلو " :كأنا الدىر"

([ )1مسمـ :صحيح مسمـ ،الزىد كالرقائؽ/مف أشرؾ في عممو غير اهلل :2289/4 ،رقـ الحديث .]2985
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،التكحيد /قكلو تعالى :يريدكف أف يبدلكا :143/9 ،رقـ الحديث .]7491
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 -4االلتفات من الغيبة إلى الخطاب:
َِ َِ ُِ ِ
َِ
ِ
َِ َِ ِْ
ٔاِاَّتَِِ َِذِِِِ ِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ًِ
جِئِِْخُِِ ًِِِِْشِحِِْئًِِاِِِإِ ِدِاِ [ مريـ]89-88 :
كقكلو تعالى :وِكِالِِ ِِِِ
ِالرِْحَِِِِوِدلِاِِِ(ِ)88ىِلِدِِ ِ
فقد جاء اللتفات مف الغيبة في قكلو" :كقالكا" إلى الخطاب في قكلو "جئتـ".
القي ِ ِ
ِ
ال لَ ُو:
الع ْب َد ِم َن الن ِع ِيم ،أَ ْن ُيقَ َ
كمثمو قكؿ " :إِن أَو َل َما ُي ْ
امةَ ،ي ْعني َ
سأَ ُل َع ْن ُو َي ْوَم َ َ
()1
ِ
ِ
ِ
الب ِ
ارِد"
س َم َكَ ،وُن ْر ِوَي َك م َن ْال َماء َ
أَلَ ْم ُنصح لَ َك ِج ْ
فقد جاء اللتفات مف الغيبة في قكلو ":ما ييسأؿ عنو" إلى الخطاب في قكلو " نصح لؾ
جسمؾ كنركيؾ مف الماء البارد".
كالحديث يحمؿ لنا خمقا عظيما غاب عف الكثير مف الناس كىك شكر اهلل عمى نعمو

كآلئو كالتي مف اىميا كأعظميا نعمة الصحة كنعمة الماء الذم جعؿ اهلل منو كؿ شيء حي.
فالناس مطالبكف بشكر اهلل الخالؽ الرزاؽ المناف المنعـ ،ألف الشكر يؤدم إلى المزيد ،بينما

كفراف النعـ يؤدم إلى العذاب األليـ في الدنيا كاآلخرة.

 -5االلتفات من الخطاب إلى الغيبة:
ُِ َِ ِ ُِ َِ ِّ ُِ ُِ ِْ ِْ َِِّ َِ َِِْ ِْ َِ ِ َِ ُِ ُِِْ ِْ ُِِْ ِْ
ِوِ َِ
مِ ِ َِ
جِ َِرِيِِْ ََِِ ِةِ ِِِٓ ًِِِْ
ِِفِ ِاى
ِِفِ ِاى
كمنو قكلو تعالىِِِ ِِْٔ :اَّلِِِيِي
ِِِفِيِ ِِ
َِِِبِِِ ِِوِِاْلِدِرِِِ ِِخِِتِ ِإِ ِذِِِاِنِ ِخًِِ ِ ِِ
ِِِصِ ِِْيِزًِِ ِ ِِ
َِ ِّ َِ َِ َِ ُِ َِ َِ َِ ِْ َِ ٌِ َِ ٌِ َِ َِ َِ ُِ ُِ َِِْ ِْ ُِ ِْ ُِِّ َِ َِ
ٌَِِكِ ٍِنِ [ .يكنس]22:
ِكِِ
صِفِِِوِجِِاءًِِِِْال
يحِِِغًِِِتِ ٍثِِِوِفِ ِِرِخِٔاِ
ِِِةِِِِِٓاِجِِاءِتِِِِٓاِرِِِِيحًِِعِ ِِ
ةِِرِِِ ِ ٍِ
ٍِِِِِٔجٌَِِِِِِِ ِِ
فقد جاء اللتفات مف الخطاب في قكلو" :يسيركـ" إلى الغيبة في قكلو" "كفرحكا بيا".
ت عمَى أُم ِت َك َخمس صمَو ٍ
ت
ال الم ُو َعز َو َجلْ « :
كنظير ذلؾ قكؿ النبي " :قَ َ
اتَ ،و َع ِي ْد ُ
افتََر ْ
ضُ َ
ْ َ ََ
ِع ْن ِدي عي ًدا أَن ُو م ْن حافَظَ عمَ ْي ِين لِو ْق ِت ِين أَ ْد َخ ْمتُ ُو ْالجن َة ،وم ْن لَم يح ِ
اف ْظ َعمَ ْي ِين فَ َال َع ْي َد لَ ُو
ََ ْ َُ
َ
َ
َ َ
َْ
َ
()2
ِع ْن ِدي "
فقد جاء اللتفات مف الخطاب في قكلو ":افترضت عمى أمتؾ" إلى الغيبة في قكلو ":مف

حافظ عمييف"

([ )1الترمذم :سنف الترمذم ،تفسير القرآف/كمف سكرة ألياكـ التكاثر :305/5 ،رقـ الحديث ]3358
( [ )2ابف ماجة :سنف ابف ماجة ،إقامة الصالة كالسنة/ما جاء في فرض الصمكات الخمس :450/1 ،رقـ
الحديث .]1403
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كفي الحديث حث عمى المحافظة عمى الصالة التي ىي عمكد الديف ،كالصمة بيف

العبد كربو كىي تميز المؤمف عف الكافر كىي كصية النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك عمى فراش
المكت.
فمف حافظ عمى الصالة دخؿ الجنة كفاز بنعيميا اما مف ضيع الصالة فقد خسر

خسرانان مبينان ،كاستحؽ عذاب النار كغضب الجبار.
فائدة االلتفات وأثره البالغي:

في اللتفات أثر بالغي عظيـ كذلؾ " ألف الكالـ إذا نقؿ مف أسمكب إلى أسمكب ،كاف

ذلؾ أحسف تطرية لنشاط السامع ،كايقاظان لإلصغاء إليو مف إجرائو عمى أسمكب كاحد

( )1الزمخشرم ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (ج.)14/1
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()1

المبحث الثامن

اإليجاز واإلطناب والمساواة
أوال :اإليجاز:
لغة:

"أكجز كجازة ككجزا ،كأكجزت الكالـ قصرتو كأكجزه اختصره كأمر كجيز ككالـ
()1

كجيز أم :خفيؼ مقتصر"

وفي االصطالح البالغي " :ىك أداء المقصكد مف الكالـ بأقؿ مف عبارات متعارؼ
اء أكانت القمة
األكساط مع كفائو بالدللة عمى المقصكد ،كاإلطناب أداؤه بأكثر مف عبارات ،سك ن
أـ الكثرة راجعة إلى الجمؿ ،أـ إلى غير الجمؿ"(.)2
 -1إيجاز الحذف:
كىك التعبير عف المعاني الكثيرة بألفاظ قميمة ،كذلؾ بحذؼ شيء مف الجممة مع عدـ
َِ َِ َِ َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ ٌِ َِ ِْ ُِ ُِ ُِِ َِ َِ َِ
ِ
ْ
ِ
ً
ِِ ٍثِ ِِغِصِتِاِ 
اإلخالؿ بالمعنى ،كقكلو تعالى   :وَِكِنِ ِِوِرِِاءًِِِْ ِِمِيِ ِِمِ ِيِِأِخِذِ ِِكِ ِِشِفًِِِ

[الكيؼ  ،]79 :كقد قاؿ الحسف المفتي  " :كتقدير اآلية  :كؿ سفينة صالحة أك سميمة أك
صحيحة ،أك غير معيبة بدليؿ ما قبمو " فأردت أف أعيبيا" كىذه دللة عمى أف الممؾ ل

يأخذ السفينة المعيبة"

شق تمرة "
النار ولَ ْو ِب ّ
كنظير ذلؾ قكلو  " : اتّقوا َ

()3

فكأف النبي  أراد أف يقكؿ " :اتقكا النار كلك كاف اتقاؤكـ بشؽ تمرة " فحذؼ كاف كاسميا

كلـ يخؿ بالمعنى ،كا ٌف حذؼ كاف كاسميا في ىذا الحديث أفصح مف ذكرىما .كفي ذلؾ
دعكة مف النبي  إلى النجاة مف النار باإلنفاؽ كالتصدؽ في سبيؿ اهلل كلك بالقميؿ فإف
القميؿ عند اهلل كثير.
 -2إيجاز القصر:

كىك التعبير عف المعاني الكثيرة بألفاظ قميمة مف غير حذؼ ،كقكلو تعالى َِ  :وِىَِِ ُِِ ِْ
ِِفِِ
سًِ ِ ِِ
ِْ
َِ َِ ٌِ َِ ُِ ِْ َِ َِِْ َِ َِ ِ ُِ ِْ َِ ُِ َِ
اىِِلِِ َِصِِ ِِ
ِِ ِخِلِ ِٔنِ [ البقرة ]971 :
ابِِىِِػِيِسًِِِت
اصِِِخًِِاةِِِيِِاِأ
وِلِِِِاْلِْلِِ ِِ
ِِِ ِ ِِ

( )1القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة (ص.)179
( )2ابػف مػنػظػكر ،لسػاف العرب (ج.)427/5

(

3

)[البخارم :صحيح البخارم ،الزكاة /اتقكا النار كلك بشؽ تمرة :109/2 ،رقـ الحديث

55

 .]1417

كمثمو قكؿ النبي ِ " : خيارُكم أَح ِ
اس ُن ُك ْم أَ ْخالَقًا "
َُ ْ َ

()1

إيجاز رائعان حيث تكمـ ثالث كممات فقط لكنيا تفيد المعنى الكثير فخيار
فالنبي  أكجز
ان
الناس كأفضميـ ىك الذم يحسف خمقو كمعاممتو لمناس فيك حسف الخمؽ مع الزكجة كاألبناء

كالجيراف كاألصحاب كالناس جميعا .

ثانيا :اإلطناب :
لغة" :المبالغة في النطؽ كالكصؼ مدحا أـ ذما ،كأطنب في الكالـ بالغ فيو ،كاإلطناب:
()2

المبالغة في المدح أك الذـ كاإلكثار فيو ،كأطنب في الكصؼ إذا بالغ فيو كاجتيد".

وفي االصطالح البالغي" :ىك زيادة المفظ عمى المعنى لفائدة جديدة ،كىك خالؼ
اإلطالة ،ألف اإلطالة زيادة المفظ عمى المعنى لغير فائدة ".

()3

صور اإلطناب :
 -1االعتراض:
كىك " كالـ أدخؿ فيو لفظ مفرد أك مركب لك سقط لبقي األكؿ عمى حالو "

()4

كيقكؿ

عنو ابف جنى  " :كالعتراض في شعر العرب كمنثكرىا كثير كحسف كداؿ عمى فصاحة المتكمـ

كقكه نفسو "

()5

كيقكؿ كذلؾ  " :ىك و
جار عند العرب مجرل التأكيد "

()6

األغراض البالغية لالعتراض :
أ -التعظيم :

ِ ُِ َِ َِ َِ ٌِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ٌِ ِ ُِ َِ ُِ ِْ ٌِ َِ
َِ َِ ُِ ِْ
ِ
ُ
ِ
َ
ِ
ٌ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِِػِيٍِِ ِٔنِِِغِ ِظِ ًًِِِ*ِإُِِِِِّىِِلِرِ ِآنِِِنِرِِِ ِيًِ 
صًِِِِةٍِِِِٔاِكِ ِ ِِِِعِِِانلِجِ ِٔمِِ*ِِإَوُِِِِّىِِلِصًِِِلِِِِٔت
كقكلو تعالى  :فَِلِِأِِكِ ِ

[الكاقعة ]76-75 :

)[ (1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/باب ما جاء في الفحش كالتفحش :349/4 ،رقـ الحديث.]1975
) (2ابف منظكر ،لساف العرب (ج.)562/1
) (3مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج.)225 /1
) (4ابف األثير ،المثؿ السائر (ج.)40 /3
) (5ابف جني ،الخصائص (ج.)338 /1
) (6المرجع السابؽ( ،ج.)335 /1
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ِ
اك ِألَ َح ٍد إِال لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن،
س َذ َ
كمنو قكؿ النبي َ " : ع َج ًبا ألَ ْم ِر ْال ُم ْؤ ِم ِن ،إِن أَ ْم َرهُ ُكم ُو َخ ْيٌرَ ،ولَ ْي َ
()1
ان َخ ْي ًار لَ ُو "
اء َ
ص َب َر فَ َك َ
ش َك َر ،فَ َك َ
ص َابتْ ُو َ
اءَ ،
ضر ُ
ان َخ ْي ًار لَ ُوَ ،وِا ْن أَ َ
سر ُ
ص َابتْ ُو َ
إِ ْن أَ َ
كفي الحديث عرض جميؿ لحاؿ المؤمف ،فيك يشكر اهلل في حاؿ السراء كيصبر في حاؿ

الضراء ،فالمؤمف عمى كؿ أحكالو يتصؼ باألخالؽ الحسنة ،فيك شاكر صابر ل يعترض

عمى قدر اهلل عز كجؿ.
ب -التنزيو :

َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِ َِِْ َِ ُِ ِْ َِ َِ ُِ َِ َُِِ ِْ َِ ِْ َِ
َِِِِشِخَِِ ُِِٓ ِٔنِ [ النحؿ ]57 :
اتِِِشِتِدِاُِِِِِّوِلًٌِِِِِِٓاِي
َِللِ ِِِ
كقكلو تعالى   :وِيِجِػِيِ ِٔنِِ ِِ
ِِاْلِ ِِ ِِ
فجاءت كممة سبحانو لتنزيو اهلل عز كجؿ عف قكؿ المشركيف بأف لو بنات فيك سبحانو الفرد

الصمد الذم لـ يمد كلـ يكلد .

ٍ ِ
ب ،إِال أَ َخ َذ َىا
صد َ
ص َدقَة م ْن طَي ٍبَ ،وَال َيقْ َب ُل ا﵀ُ إِال الطي َ
ق أَ َح ٌد ِب َ
كمنو قكؿ النبي َ " : ما تَ َ
الر ْحم ُن ِبي ِم ِ
ون أَ ْعظَ َم ِم َن ْال َج َب ِلَ ،ك َما
ين ِوَ ،وِا ْن َك َان ْت تَ ْم َرةً ،فَتَْرُبو ِفي َكف الر ْح َم ِن َحتى تَ ُك َ
َ َ
()4( )3
)
2
(
يربي أَح ُد ُكم َفمُوه أَو فَ ِ
صيمَ ُو "
َ ْ ُ ْ
َُ
فقكلو "كل يقبؿ اهلل إل الطيب" اعتراض غرضو التنزيو .

 -2اإليضاح بعد اإلبيام :

ُِ ِْ ِْ َِ َِ َِ
َِ َِ ِ َِ ِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ ِ ُِ ِْ َِ َِ ِِ َِ َِ ُِ ِْ
ِ
ِ
ابِ ِأِِ ِِْلِ ٍِ ٍِ *
ِ
ذ
ِ
ِغ
ِ
ِ
َ
ِ
ٌ
ِ
ً
ِ
ًس
ِ
ِ
ج
ِ
كقكلو تعالى  :يِاِ ِخِِحِِٓاِ ِِِاَّلِِِِيَِ ِِِآٌِ ِٔاِِ ِِِْوِ ِأِِدِىِسًِِ ِِلَعِ ِِِِِارٍٍِِ ِت
ِِ ِ ِ
ٍِ
ُِ ِْ ُِ َِ ِ َِ َِ ُِ َِ ُِ َِ ُِ َِ
ِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ ََِِ ِْ ُِ ُِ
ونِ ِ َِ
حِؤٌِِِِِِ ِٔنِ ِةِِِاَللِِ ِِوِرِشِ ِ ِ
صِِسِ ًِِْ [ الصؼ ]11-13 :
ًوِ ِِِاَللِِ ِةِ ِأِمِِٔاِىِ ِِسًِِ ِِوِخِجِفِ ِ
َٔلِِِِ ِِوِِِاِِِِْدِ ِ ِِ
ِِفِ ِِشِبِ ِِ ِِ

فقد أزاؿ اإل بياـ عف التجارة ككضحيا كفصميا ،فيي تجارة مع اهلل بضاعتيا اإليماف باهلل
كالجياد في سبيمو.

ِ
طى ِبي ثُم
ام ِةَ :ر ُج ٌل أَ ْع َ
كمثمو قكؿ النبي " :قال ا﵀ تعالى :ثَالَ ثَ ٌة أََنا َخ ْ
ص ُم ُي ْم َي ْوَم الق َي َ
()5
استَ ْوفَى ِم ْن ُو َولَ ْم ُي ْع ِط أَ ْج َرهُ "
استَأْ َج َر أَ ِج ًا
َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل َب َ
ير فَ ْ
اع ُح ار فَأَ َك َل ثَ َم َن ُوَ ،و َر ُج ٌل ْ

)[ (1مسمـ :صحيح مسمـ ،الزىد كالرقائؽ/المؤمف أمره كمو خير ،ج/4ص ،2295رقـ الحديث.]2999
) (2فمكه :المير الصغير.
) (3فصيمو :ما فصؿ عف المبف مف أكلد البقر.
)[ (4مسمـ :صحيح مسمـ ،الكسكؼ/قبكؿ الصدقة ،702/4 ،رقـ الحديث .]1014

)[ (5البخارم :صحيح البخارم ،البيكع/اثـ ما باع ح انر ،82/3 ،رقـ الحديث.]2227
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كفصؿ اإلبياـ الذم أفاده في قكلو " :ثالثة أنا خصميـ يكـ القيامة " فجاء
كضح
فقد ٌ
ٌ
اإليضاح بعد ذلؾ بذكر ىؤلء الثالثة .
كمنو قكؿ النبي " : إِن َما الش ْؤم ِفي ثَالَ ثَ ٍةِ :في الفَ َر ِ
الم ْأرَ ِةَ ،والد ِ
ار"(.)1
سَ ،و َ
ُ
كفصؿ اإلبياـ الذم أفاده في قكلوٌ " :إنما الشؤـ في ثالثة " بذكر ىذه األصناؼ
كضح
فقد ٌ
ٌ
الثالثة .

 -3ذكر الخاص بعد العام :
()2

" كيككف لمتنبيو عمى فضؿ الخاص"
َِ َِِْ ُِ ِْ ِْ ُِ ِْ ُِ ِ ٌِ َِ ِْ ُِ َِ َِ ِْ
َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ ِْ َِ
ِاْلَِِ ِْْيِ ِ َِ ِْ َِ ِْ ِْ
ِِِ ٍُِِ ِهِرِِِِ
وفِ ِِوِيِ ِِِٓٔنِ ِِغِ َِِِ ِال
ِوِيَِِأِ ُِمِ ُِرِ ِونِ ِةِ ِالِِ ٍَِِػِ ُِرِ ِ ِِ
كقكلو تعالى  :وَِلِسَِِ ٌِِِِِِسًِِ ِأٌِِِثِ ِيِِدِغِ ِٔنِ ِإِ ِِلِ ِِ ِِ
َِ ُِ َِ َِ ُِ ُِ ُِِْ ِْ ُِ َِ
ِدِ ِٔنِ [ آؿ عمراف ]134 :
وِأِوىِِهِ ِمًِِِِِِْال
ٍِِِِفِيِ ِ

حث عمى األمر بالمعركؼ كالنيى عف المنكر مع أنيما يدخالف في عمكـ الخير ،كذلؾ
فقد ٌ
تعظيما لشأنيما كبياف أىميتيما في حياة الناس.
ن

ش ْع َب ٌة ِم َن ِ
كمثمو قكؿ النبي ِ " : 
يم ِ
ان "
اء ُ
ون ُ
ان ِب ْ
ضعٌ َو ِست َ
يم ُ
ش ْع َب ًةَ ،و َ
الح َي ُ
اإل َ
اإل َ
فقد خص النبي  الحياء مع أنو داخؿ في عمكـ اإليماف كذلؾ تنبييان ألىميتو كبياف شرفو
()3

بيف األخالؽ ،فالحياء مف أعظـ األخالؽ التي يجب أف يتحمى بيا اإلنساف المسمـ حتى
يعيش حياة كريمة آمنة مطمئنة .

 -4التوشيع :
()4

كىك " أف يؤتى في عجز الكالـ بمثنى مفسر باسميف أحدىما معطكؼ عمى اآلخر "
ث الم ُو
كذلؾ كقكلو َ " : ما َب َع َ
ِبطَ َان ٌة تَأْمره ِب ْالمعر ِ
وف َوتَ ُحض ُو
ُُ ُ َ ُْ

ص َم الم ُو تَ َعالَى"
َع َ

()5

ِ
ط َانتَ ِ
ان:
ف ِم ْن َخِميفَ ٍة ،إِال َك َان ْت لَ ُو ِب َ
استَ ْخمَ َ
م ْن َن ِبيَ ،والَ ْ
ِ
ِ
وم َم ْن
َعمَ ْيوَ ،وِبطَ َان ٌة تَأْ ُم ُرهُ ِبالشر َوتَ ُحض ُو َعمَ ْيو ،فَ ْال َم ْع ُ
ص ُ

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،الجياد كالسير/ما يذكر مف شؤـ المعصية :29/4 ،رقـ الحديث .]2858
) (2السيكطي ،شرح عقكد الجماف (ص.)72
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف/أمكر الديف :11/1 ،رقـ الحديث .]9
) (4القزكيني ،اليضاح في عمكـ البالغة (ص)179؛ كانظر الحسف المغني ،خالصة المعاني (ص.)297
)[ )5البخارم ،صحيح البخارم ،األحكاـ/بطانة اإلماـ كأىؿ مشكرتو ،77/9 ،رقـ الحديث.]7198
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فسر ىذا المثنى باسميف أحدىما
فق ػد ذكر النبػ ػي  ف ػ ػي الح ػ ػديث مثن ػ ػى كىك "بطانتاف" ثـ ٌ
معطكؼ عمى اآلخر ،كىك قكلو" :بطانة تأمره بالمعركؼ كتحضو عميو " ك "بطانة تأمره
بالشر كتحضو عميو".

إن فيك خصمتين يحبيما ا﵀،
كمثمو قكؿ النبي  لمصحابي الجميؿ أشج عبد القيسّ " :
ِ
الحمم واألناة"( )1فقد جاءت كممة " خصمتيف " مثنى ثـ فسر ىذا المثنى باسميف أحدىما
معطكؼ عمى اآلخر كىما " ً
الحٍمـ " ك "األناة "

ثالثا  :المساواة:
لغة " :سكيت الشيء كساكيت الشيء ،كساكيت بو ،كتساكت األمكر كاستكت ،كساكيت
()2

بينيما أم سكيت ،كاستكل شيآف كتساكيا تماثال "

وفي االصطالح البالغي  " :أف تككف األلفاظ عمى قدر المعاني ،كالمعاني عمى قدر
()3

األلفاظ ،ل يزيد بعضيما عمى بعض ،كىي الطريؽ الكسط بيف اإليجاز كاإلطناب"
ِ ِ ِْ
ِْ ُِ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِِْ ِْ َِ َِ ِْ ِْ َِ
ِوِِ ِْاْلِ ِْ
كقكلو تعالى   :إنِ ِِ َِ
ِاَللِ ِيَِِِأِ ُِمِ ُِرِ ِةاىِِِْ َِػِ ِْدِلِ ِ َِ
ِوِالِِ ٍُِِ ِهِرِِِِ
ِِِفِدِشِاِءِِ ِ
ِِِلِرِبِ ِِوِيِ َِهِ ِِغِ َِِِ ِاى
َِِِِاِءِِ ِذِِِيِ ِاى
خِ َِصِاِ ِنِ ِِِإَويخ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َِ َِِْ ِْ ُِ ُِ َِ ِ ُِ َِ َِ
َِ
غِِيَِِِػِِظِسِ ًِِِْىِِ َِػِيِسِ ًِِِْحِِذِنِ ُِرِ ِونِ [ النحؿ ]93 :
وِِاْلِ ِِ
فاهلل تعالى أراد أف يأمر بجميع المحاسف الممدكحات ،كينيى عف جميع القبائح

المذمكمات ،فأخرج األلفاظ في صكرة مساكية لممعاني ل تزيد كل تنقص عنيا ،كلك أنؾ حذفت
لفظة مف ألفاظ اآلية لختؿ شيء مف المعنى كاذا زدت عمى ألفاظيا لفظا لحصؿ مف الختالؿ
ما حصؿ منو بالنقص ،كليس ثمة معنى لممساكاة غير ىذا "

كمنو قكؿ النبي  : الحياء و ِ
العي
ََ ُ َ
()7
ِم َن النفَ ِ
اق "

()5

()4

ان ِم َن ِ
يم ِ
ش ْع َبتَ ِ
اء
ُ
انَ ،وال َب َذ ُ
اإل َ

()6

ش ْع َبتَ ِ
ان
ان ُ
الب َي ُ
َو َ

([ )1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في التأني كالعجمة :366/4 ،رقـ الحديث .]2011

) )2ابف منظكر ،لساف العرب (ج)4/14
) )3عتيؽ ،عمـ المعاني (ص.)220
) )4حسيف ،فف البالغة (ص.)93
) )5العي :التأمؿ في المقاؿ.
) )6البذاء :المفاحشة أك الكالـ القبيح.

)[ )7الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في العي :375/4 ،رقـ الحديث .]2027
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ِ
اء ِرَد ِائيَ ،و ْال َعظَ َم ُة إِ َز ِ
اري"(.)1
كمثمو قكؿ النبي  " : قال ا﵀ ْ :الك ْب ِرَي ُ
فقد جاءت األلفاظ في الحديثيف السابقيف في صكرة مساكية لممعاني ل تزيد كل تنقص عنيا.

)[ )1ابف ماجو :سنف ابف ماجو ،الزىد /البراءة مف الكبر :1397/2 ،رقـ الحديث .]4174
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الفصل الثاني
الصور البيانية في أحاديث األخالق

الفصل الثاني

الصور البيانية في أحاديث األخالق
َ َ ُ ََْ َ
َ ََ ْ ْ َ
َ َ ُْ ْ َ
يقكؿ تعػالىِِ  :الرِ ْ َ
اانِ[ الػرحمف]3-1:
ِاْلِنِ َصِِانِِ*ِغِيٍِِِِِِّاْلًِِ ِ
ْحِ َُِِ*ِغِيًِِِاى
ِِِلِرِ ِآنِِ*ِخِيِقِِِ ِ

لذا فإننا نفيـ مف ىذا أف معنى كممة البياف الكضكح في القكؿ أك المفظ أك اإلشارة ،ثـ تطكر ىذا
المفيكـ حتى أصبح عممان مستقالن مف عمكـ البالغة الثالثة.

كيعرفو السكاكي بقكلو " :فيك معرفة إيراد المعنى الكاحد في طرؽ مختمفة  ،بالزيادة في
ٌ
كضكح الدللة عميو ،كبالنقصاف ليحترز بالكقكؼ عمى ذلؾ عف الخطأ في مطابقة الكالـ لتماـ

المراد منو"(.)1

كعنو يقكؿ ابف األثير " :فمكضكع عمـ البياف ىك الفصاحة كالبالغة ،ك يسأؿ صاحب
ىذا العمـ عف أحكاليما المفظية كالمعنكية ،كيشترؾ ىك كالنحكم أك المغكم في أف الثاني ينظر

في دللة األلفاظ عمى المعاني مف جية الكضع المغكم ،كتمؾ دللة عامة ،كصاحب عمـ البياف
ينظر في فضيمة تمؾ الدللة ،كىي دللة خاصة ،كالمراد بيا أف يككف الكالـ عمى ىيئة

مخصكصة مف الحسف ،كذلؾ أمر كراء النحك كاإلعراب ،أل ترل أف النحكم يفيـ معنى الكالـ

المنظكر كالمنثكر ،كيعمـ مكاقع إعرابو ،كمع ذلؾ فانو ل يفيـ ما فيو مف أسرار الفصاحة ك

البالغة"(.)2

معنى كاحدان يستطاع أداؤه بأساليب عدة ،كطرائؽ مختمفة ،ك ٌأنو قد
كيؤكد الياشمي "أف
ن
يكضع في صكرة رائعة مف صكر التشبيو أك الستعارة ،أك المجاز المرسؿ ،أك المجاز العقمي،

أك الكناية"(.)3

فمكضكعات عمـ البياف ىي التشبيو ،كالستعارة ،كالكناية ،كالمجاز.

) )1السكاكي ،مفتاح العمكـ (ج/1ص.)162
) )2ابف األثير ،المثؿ السائر (ج/1ص.)26

) )3الياشمي ،جكاىر البالغة (ج/1ص.)294
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المبحث األول
التشبيو

تعريف التشبيو:
لغة " :التمثيؿ ،كىك مصدر مف مادة شبو ،كالشبو ،كالشبيوً :
المثؿ ،كالجمع أشباه،

كأشبو الشيء الشيء :ماثمو ،كتشابو الشيئاف كاشتبيا ،كالتشبيو التمثيؿ"(.)1

اصطالحاً :الدللة عمى مشاركة أمر ألمر في معنى ،بأداة مف أدكات التشبيو الظاىرة

اك المقدرة ،كىك ما لـ يكف عمى كجو الستعارة التحقيقية ،كل الستعارة بالكناية"(.)2

كىك " فف مف فنكف الكالـ كعنصر مف عناصر األسمكب ،يرسـ صكرة لمحس كالشعكر،
فينقؿ المعنى بصكرة كاضحة كأننا نراه بأبصارنا ،كنممسو بأيدينا ،كالتشبيو مف أشرؼ كالـ

العرب ،كفيو تككف الفطنة كالبراعة عندىـ ،كىك بحر البالغة كسرىا"(.)3

كعنو يقكؿ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني" :كىؿ تشؾ في أنو يعمؿ عمؿ السحر في

المعرؽ كىك
المشئـ ك ي
تأليؼ المتباينيف حتى يختصر يبعد ما بيف المشرؽ كالمغرب كيجمع ما بيف ي
يريؾ لممعاني الممثمة باألكىاـ شبيان في األشخاص الماثمة كاألشباح القائمة كينطؽ لؾ األخرس

ك يعطيؾ البياف مف األعجـ كيريؾ الحياة في الجماد كيريؾ التئاـ عيف األضداد فيأتيؾ بالحياة
كالمكت مجمكعيف كالماء كالنار مجتمعيف"(.)4

كيرم اإلماـ عبد القاىر الجرجاني أف التمثيؿ نكع مف أنكاع التشبيو فيقكؿ" :كالتمثيؿ

ضرب مف ضركب التشبيو عاـ كالتمثيؿ أخص منو ،فكؿ تمثيؿ تشبيو ،كليس كؿ تشبيو

تمثيؿ"( .)5كيقكؿ كذلؾ " :فالتمثيؿ يريؾ العدـ كجكدا كالكجكد عدما كالميت حيا كالحي ميتا،
أعني جعميـ الرجؿ إذا بقي لو ذكر جميؿ كثناء حسف بعد مكتو كانو لـ يمت كجعؿ الذكر حياة

لو ،كحكميـ عمى الخامؿ الساقط القدر الجاىؿ الدنيء بالمكت كتصييرىـ إياه حيف لـ يكف ما
يؤثر عنو كيعرؼ بو كأنو خارج عف الكجكد إلى العدـ أك كأنو لـ يدخؿ في الكجكد"(.)6

( (1ابف منظكر ،لساف العرب (ج /13ص.)503
( (2القزكيني ،اإليضاح (ص)217؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص ص.)149 – 148
( (3حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص.)7
( (4الجرجاني ،أسرار البالغة (ص.)132
( (5المرجع السابؽ ،ص.95

( (6المرجع نفسو ،ص ص.136 – 135
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كيكرد المراغي قكلن في ىذا المعنى " :إلحاؽ أمر بأمر يقصد بذلؾ  :إلحاؽ المشبو بو كالمعنى
المشترؾ بينيما ىك كجو الشبو ،كذلؾ بأداة الكاؼ ككاف كما في معناىا لغرض الفائدة ،كالفائدة

إليضاح المعنى المقصكد مع اإليجاز كالختصار"(.)1

أوالً :أركان التشبيو:
يرل العمماء أف التشبيو أربعة أركاف(:)2
 .1المشبو :كل بد لممشبو أف يشترؾ مع المشبو بو في كجو الشبو.
 .2المشبو بو :كالمشبو بو ىك األصؿ ،ألف كجو الشبو فيو أقكل منو في المشبو ،كل بد اف
يككف مالئما لممشبو في كجو الشبو المعتبر ،كاختيار المشبو بو المناسب لممشبو ىك مف
أسرار البياف التي ل ييتدم إلييا إل مف رزقو اهلل فيما سميما كذكقا رفيعا عاليا.
 .3أداة التشبيو ":كىي كؿ لفظ يدؿ عمى المماثمة كالشتراؾ ،كتككف في األسماء ،كاألفعاؿ،
كالحركؼ ،ككميا تفيد قرب المشبو مف المشبو بو في صفتو"(.)3

 .4كجو الشبو :كىك الصفة المشتركة بيف المشبو كالمشبو بو.
كيقكؿ القزكيني ":ىك المعنى الذم يشترؾ فيو الطرفاف تحقيقا أك تخييال ،كالمراد بالتخييؿ انو ل

يمكف كجكده في المشبو بو إل عمى طريؽ التخييؿ"(.)4
كىذه األركاف األربعة منحصرة في:
أوال :أقسام التشبيو باعتبار الطرفين:

كيقكؿ ابف األثير  :ينقسـ التشبيو باعتبار الطرفيف إلى(:)5
أوالً :باعتبار المحسوس والمعقول ،ومنو:
 -1تشبيو المحسوس بالمحسوس:
"كىك ما يدرؾ ىك أك مادتو بإحدل الحكاس الخمس الظاىرة ،كمعنى ىذا انيما قد
( (1المراغي ،عمكـ البالغة (ص.)213
( (2الجندم ،فف التشبيو ،بالغة ،أدب ،نقد ،عمي الجندم (ص.)149
( (3عتيؽ ،عمـ البياف (ص.)77
( (4القزكيني ،اليضاح في عمكـ البالغة لمقزكيني (ص.)224

( (5ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر (ج.)128-127 /2
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يككناف مف المبصرات ،أك المسمكعات ،أك في المذكقات ،أك المشمكمات ،أك المممكسات"(.)1
َِ َِ ُِ ُِ ِْ ُِ َِ ِْ
َِ ِْ َِ َِ ُِ ُِ
ٔنِِِِ ِ َِ ُِ َِ ُِِْ ِْ
ِاْلِتَِِِالَِِِكِىِػِِ ِِْٓ َِِِ ] المعارج .[9-8 :
كذلؾ كقكلو تعالى  :ئِِمِِحِِسِ ِ
ِالصٍِِِاءَِِِكِلٍِِِٓ ِِوِِ*ِوِحِسِ ِٔنِِِ ِ
شبو السماء بالزيت المغمي ،كالجباؿ بالصكؼ ،ككالىما حسياف.
فقد ٌ
َِ َِ ِ
ِْ ُِ
اِصِِ ُِ
خِ ٌِ
اتِ ِِِ ِ
ِ
ُ
ِ
َِِِِ ِِ َِ
ِيِ ِ ِ* ِنِدِجَِِِِٓ
كيقكؿ عبد القادر حسيف في قكلو تعالىَِ  :وِغِِِِِ َِدِِْ ًِِْ ِك
ِاىػِ ِْرِ ِِ
فِ ِ ِ
َِ ِْ ٌِ َِ ِْ ٌِ
ٌِِهِ ُِِ ِٔنِ ] الصافات  "،[49-48 :فقد قصرف أبصارىف عمى أزكاجيف ل يمددنيا إلى
بًِِضِ ِ
غيرىـ ،لعفتيف كحيائيف ،كلفرط محبتيف ألزكاجيف ،كما كصفيف باتساع العيكف كحسنيا ،كقد

شبو نساء الجنة ببيض النعاـ المكنكف الذم لـ ينكشؼ لضكء الشمس كل لغيره فمـ تممسو
األيدم ،كلـ يصبو الغبار لحسنو كصفاتو كركنقو ،فال ينظر إلييف أحد سكل ازكاجيف ،كل
()2

يقترب منيف احد غيرىـ ،ككال الطرفيف في التشبيو حسياف"

كمف تشبيو المحسكس بالمحسكس قكؿ النبي  في حديث مف أحاديث األخالؽ" :إِن
()3
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
ُ
يشبو المؤمف كىك محسكس بالبنياف كىك محسكس كذلؾ ،كفي الحديث دعكة
فالنبي ٌ 
شبو النبي  المؤمف الذم يقؼ إلى جانب أخيو المؤمف كيشد
لمتكافؿ كالتكحد كالتعاكف كلقد ٌ
عضده كيقكيو بالبنياف الذم يشد بعضو بعضا فكما اف البنياف مشدكد بعضو ببعض فال ينيار

فإف المؤمف مشدكد بأخيو المؤمف فال ينيار.
()4
ِ
ِ
ِ
شبو
يب ٌة" فقد ٌ
س ُو َزِب َ
يعوا َوِا ِن ْ
كمنو كذلؾ قكلو ْ :
استُ ْعم َل َح َبشي َكأَن َأْر َ
"اس َم ُعوا َوأَط ُ
النبي  أرس الحبشي الصغيرة السكداء بالزبيبة الصغيرة السكداء ككالىما حسياف  .كفي

الحديث دعكة منو  لمسمع كالطاعة لألمير ميما كاف شكمو أك أصمو طالما لـ يتعد حدكد اهلل

كذلؾ كفؽ القاعدة التي تقكؿ  ":ل طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ".

يل ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
س ِب ِ
س ِك ِ
ا﵀ -
كمنو أيضا قكلو  ": الساعي َعمَى ْاألَ ْرَممَة َو ْالم ْ
ينَ ،ك ْال ُم َجاىد في َ
() 5
ال َ -و َك ْالقَ ِائِم َال َي ْفتُُرَ ،و َكالص ِائِم َال ُي ْف ِط ُر "
َوأَ ْح ِس ُب ُو قَ َ
(  ( 1عتيؽ ،عمـ البياف (ص ص)67-66؛ كانظر :ابف الناظـ ،المصباح في المعاني كالبياف كالبديع
(ص ص.)105 -104
( (2حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص.)48
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
([ )4البخارم :صحيح البخارم ،األذاف/إمامة العبد كالمكلى :140/1 ،رقـ الحديث .]693

([ )5مسمـ :صحيح مسمـ ،الزىد كالرقائؽ/اإلحساف إلى األرممة كالمسكيف :2286/4 ،رقـ الحديث .]2982
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فقد شبو النبي  الساعي عمى األرممة كالمسكيف كالمجاىد في سبيؿ اهلل كالمشبو

كالمشبو بو حسياف .كفي الحديث حث عمى رعاية األرامؿ كالمساكيف كالسعي في حكائجيـ ،كقد

جعؿ النبي  ىذا األجر العظيـ لمف يقكـ بيذا العمؿ العظيـ حتى يمعف في الترغيب فيو
ليصبح المجتمع قكيا متماسكا مترابطا متحابا متعاكنا متآلفا.

 -2تشبيو المعقول بالمعقول:
"كيدخؿ في ذلؾ ما يدرؾ بالكجداف كالعقؿ ،كالمذة كاأللـ ،كالفرح كالحزف كالغضب ،فمثؿ
ىذه المعاني تكجد بفعؿ قكل باطنية تدركيا النفس ،كتسمى تمؾ القكل كجدانان ،كقد سميت عقمية
()1

لخفائيا كعدـ إدراكيا بالحكاس الظاىرة ،كاأللكاف المدركة بالعيف ،كالطعـ المدرؾ بالذكؽ"

ِ
ِ
ين ِفي تَر ِ
س ِد ،إِ َذا
الم ْؤ ِم ِن َ
احم ِي ْم َوتََوادى ْم َوتَ َعاطُف ِي ْمَ ،ك َمثَ ِل َ
َُ
الج َ
كمنو قكؿ النبي " :تََرى ُ
()2
ضوا تَ َداعى لَ ُو س ِائر ج ِ ِ
الحمى "
ْ
سده ِبالس َي ِر َو ُ
َ
َ ُ َ َ
اشتَ َكى ُع ْ ً
شبو النبي  حاؿ المؤمنيف حينما يشعر بعضيـ ببعض فيتراحمكف كيتعاطفكف
حيث ٌ
كتنتشر بينيـ المكدة ،بحاؿ الجسد حينما تشعر األعضاء كميا بألـ عضك كاحد ،ككالىما معقكؿ
كل يمكف أف يحس.

كفي الحديث حث عمى التراحـ كالتعاطؼ كالمكدة ألف ىذه األخالؽ الكريمة مف الدعائـ القكية

التي يقكـ عمييا المجتمع القكم المتيف الذم يككف مؤىالن لنصر ديف اهلل كعمارة األرض كنشر
السعادة في ربكع المعمكرة.

 -3تشبيو المعقول بالمحسوس:
َِ ِ َِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ ُُِِ ِْ َِ
َِ َِ ِْ َِ ُِ ُِ ِ ِْ ُِ
ِخِ ِِتِ ِإذَِِِِ َِ
ٌِِِاءًِِ ِ َِ
آنِ ِ َِ
ِنِ َِ َِ
اِجِِاءَِِهُِِِ
ِاىظٍِِ ِ
ابِ ِةِ ِلِِ ًِػِ ٍثِ َِِيِصِتِِّ ِِِ
ِ
ٍر
ِ
كقكلو تعالى  :وِِاَّلِِِِيَِ ِِزِفِرِواِِ ِأِِخٍِِالًِِِِٓ ِ
ِِ
ٍِ
ِ
ْ
َِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ ِْ ًِ َِ َِ َِ َِ ِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِ
اَللِِ َِ ُِ َِ
خِ َِ
ِوِِ ِ ُِ
ِصِاةَِِِ ُِِِّ َِ
ابِ ] النكر .[39 :
َِيِدِهِِِشِحِئِِِاِوِوِجِدِِِِاَللِِغِِِِِدِهِِفِ
ِِ َِِٔفِاهُِِِِ ِ
لًِِِ ِ
ِْسِ ِيعِِِِاْلِ ِِصِِ ِِ
ِِ
شبو أعماؿ الخير التي يعمميا الكافركف بالسراب ،كذلؾ حتى تستقر الصكرة في النفس كتتضح

معالميا .كالمشبو معقكؿ كالمشبو بو محسكس.

(  )1عتيؽ ،عمـ البياف (ص)75؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص )153؛ كانظر :الياشمي ،جكاىر
البالغة (ص ص .)222-221

([ )2البخارم :صحيح البخارم ،األدب/رحمة الناس كالبيائـ :10/8 ،رقـ الحديث .]6011
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ِ
ام ِة "
كمنو قكؿ النبي " :الظ ْم ُم ظُمُ َم ٌ
ات َي ْوَم الق َي َ

()1

فقد شبو  الظمـ بالظممات كذلؾ حتى تثبت الصكرة في الذىف كتستقر في النفس،

كالمشبو معقكؿ كالمشبو بو محسكس .

الثاني  :باعتبار األمر والتركيب والتعدد:
 -1تشبيو المفرد بالمفرد:
كليس المقصكد باإلفراد ما قصد في عمـ النحك" ففي النحك يعني المفرد غير ما يعنيو

المثنى اك الجمع ،أما المفرد في البالغة ،فيك غير المركب ،فإذا قمنا ىذا الكلد نظيؼ فإف قكلنا
يدؿ عمى مفرد ،ككذلؾ لك قمنا ىذاف الكلداف نظيفاف ،كىؤلء األكلد نظيفكف فيي جميعا مفردة

بالغيا"

()2

َِ َِ ُِ ُِ ِْ ُِ َِ ِْ
َِ ِْ َِ َِ ُِ ُِ ِ ُِ َِ ِْ َِ
ِْ ِْ ُِ
اسِ َِِكِىِفِ َِرِِ ِِ
ِاْلِتَِِِالِ َِِكِىِػِِ ِِْٓ َِِِِ
اشِ ِال
كمنو قكلو تعالى  :ئِِمِ ِيِِسِ ِٔنِ ِِِانلِِ
ِِِ ٍَِِتِثِ ِ ِِ
ٔثِ ِ* ِوِحِسِ ِٔنِ ِِ ِ

ِْ ِْ ُِ
الِِ ٍَِِ ِفِ ِ ِِ
ٔشِ ] القارعة ،[5-4 :شبو اهلل عز كجؿ الناس يكـ القيامة بالفراش المتفرؽ المنتشر كما
شبو الجباؿ بالصكؼ المفرؽ ،ككال الطرفيف في التشبيييف مفرد أم غير مركب.

ييم عمَى ِد ِ
ِ
ين ِو َكالقَ ِاب ِ
كمثؿ ذلؾ قكؿ النبي َ " يأْ ِتي َعمَى الن ِ
ض
اس َزَم ٌ
ان الص ِاب ُر ف ِ ْ َ
()3
الج ْم ِر "
َعمَى َ
شبو المصطفى  الصابر عمى دينو في زمف الفتف بالقابض عمى الجمر ككالىما
فقد ٌ
مفرد كليس مركبان.
 -2تشبيو المركب بالمركب:
" كالمركب ىك الصكرة المككنة مف عدد مف العناصر مزج بعضيا ببعض حتى صارت شيئا
كاحدا"

()4

َِ َِ ُِ ِ َِ ُِِّ ُِ ِ ِْ َِ َِ ُِ ِ َِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ
ٍِِِارِِِ َِِيِ ٍِِوِِ
كقكلو سبحانو كتعالىٌِ  :ثِوِ ِِِاَّلِِِِيَِ ِِْحِِئِِاِِ ِِِاَلِِٔرِاةِِ ِث
ًِِِ ِلًِِِ َِِيِ ٍِِيِ ِِْٔاِ ِِنٍِِثِ ِِوِ ِِِاْلِ ِ

أَِِ ِْشِ َِفِِ ًِ
ارِاِ ] الجمعة.[5 :

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،المظالـ كالغصب/الظمـ ظممات يكـ القيامة :129/3 ،رقـ الحديث .]2447
( )2أحمد ،البالغة العربية في ثكبيا الجديد (ج.)22 /2
([ )3الترمذم :سنف الترمذم ،الفتف/يأتي عمى الناس زماف :96/4 ،رقـ الحديث ]2260
( )4عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)159
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فالمشبو عبارة عف صكرة مركبة مف أمكر عدة حيث شبو اهلل عز كجؿ الييكد الذيف

أنزلت عمييـ التكراة فكفركا بيا كلـ يعممكا بما جاء فييا كلـ يستفيدكا منيا بالحمار الذم يحمؿ

األسفار كفييا العمـ النافع المفيد كلكنو ل يستفيد منيا كل يعمؿ بما جاء فييا ،كىي صكرة مركبة

أيضا.

ِ
ِ
ين ِفي تَر ِ
س ِد ،إِ َذا
الم ْؤ ِم ِن َ
احم ِي ْم َوتََوادى ْم َوتَ َعاطُف ِي ْمَ ،ك َمثَ ِل َ
َُ
الج َ
كمنو قكؿ النبي " :تََرى ُ
()1
ضوا تَ َداعى لَ ُو س ِائر ج ِ ِ
الحمى "
ْ
سده ِبالس َي ِر َو ُ
َ
َ ُ َ َ
اشتَ َكى ُع ْ ً
شبو حاؿ المؤمنيف
فالمشبو عبارة عف صكرة مركبة مف عناصر مزج بعضيا ببعض حيث ٌ
الذيف يشعركف بشعكر بعضيـ البعض فيتراحمكف فيما بينيـ كيقؼ بعضيـ إلى جانب بعض

كيتعاطفكف فما بينيـ كيتشاطركف األفراح كاألحزاف كحاؿ الجسد الذم يشعر بعضو ببعض فإذا

أصيب عضك فإف سائر األعضاء تشاطره األلـ كتسير كتتعب مف أجمو ،كىي صكرة مركبة كذلؾ.
 -3تشبيو المتعدد بالمتعدد:
" لـ يقع التشبيو متعددا في القرآف ،كلـ يأت فيو تشبيو شيئيف ،كل أكثر مف ذلؾ ،كانما جاء

تشبيو كاحد بكاحد فيما كرد مف أنكاع التشبيو"

()2

كمنو قكؿ النبي ِ " :سباب الم ِِ
وقَ ،وِقتَالُ ُو ُك ْفٌر"
س ٌ
َ ُ ُْ
سمم فُ ُ
بالفسكؽ ،كشبو قتاؿ المسمـ بالكفر.

() 3

كيسمى ىذا التشبيو بالمفركؽ "كىك جمع كؿ مشبو مع ما شبو بو"

شبو سباب المسمـ
فقد ٌ
()4

ثانياً :أدوات التشبيو:
تنقسـ أدكات التشبيو إلى ثالثة أقساـ:
 -1الحروف:
كىي الكاؼ ،ككأف ،كيأتي المشبو بو بعد الكاؼ مباشرة ،أما كأف فإنيا تدخؿ عمى المشبو أك

يأتي المشبو بعدىا مباشرة ".كالتشبيو بكأف أبمغ مف التشبيو بالكاؼ"

()5

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،األدب/رحمة الناس كالبيائـ :10/8 ،رقـ الحديث .]6011
( )2الجندم ،فف التشبيو (ج.)127/2
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف /خكؼ المؤمف مف أف يحبط عممو :19/1 ،رقـ الحديث .]48
( )4عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)161
( )5المرجع السابؽ ،ص .163
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َِ َِ ِ ُِ ِْ ُِ ُِ ٌِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ٌِ َِ ِ ِْ ِْ َِ
ِِ ِْصِ َِِٔ َِرِ ٍٍِ ] المدثر .[51-50:
كقكلو تعالى  :نِدِجًِِِِِْٓحِرِِِمِصِتِ ِفِِرِةِِ*ِفِرِتٌَِِِِِِِك
ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
كقكؿ النبي " :إن ُ

()1

فإف أداة التشبيو في ىذا الحديث ىي الكاؼ.
ٌ

ِ
ِ
ِ
يب ٌة"
س ُو َزِب َ
يعوا َوِا ِن ْ
كقكلو ْ : 
استُ ْعم َل َح َبشي َكأَن َأْر َ
"اس َم ُعوا َوأَط ُ

()2

كأف.
فإف أداة التشبيو في ىذا الحديث ىي ٌ
ٌ
 -2األسماء:
و
كمضاه ،كمسا وك ،كمشاكؿ كمضارع كما كاف بمعناىا اك مشتقا منيا"
"كتككف بمثؿ كشبو،
َِ ِ َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ
َِ َِ ُِ َِ ُِ ِْ ُِ َِ
َِِْ َِ ِ ِْ َِ َِ َِ َِ
َِ
ِِ ِِْٔ ٍمِِ
ِِصِ ِأِِصِاِةِجِ ِِخِرِثِ ِك
ِِاْلًِِاِةِ ِِِ
ِِفِ ِِِْ ِذِهِ ِِِ
كقكلو تعالى ٌِ  :ثِوِ ٌِِِاِ ِح
يحِ ِذِ ًِِِِٓاِ ِ ِِ
ِِادلِجًِِاِ ِِنٍِِثِ ِِوِ ِِرِِِِ ٍِ
ِِ ِفِِلِ ِٔنِ ِ ِِ
ِ
َ
َِ َِ ُِ َِ ِْ ُِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ َِ َِ ُِ ُِ ِ ُِ َِ َِ ِْ ِْ ُِ َِ ُِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ
ِِظِيِ ٍِِِ ِٔنِ ] آؿ عمراف . [117 :
سَِِِخِِجِفِصًِِِِٓح
ِِِِجِفِصًِِِِٓف
ظِئٍِِاِخ
ِِأِِْيِهِخِِِِّوٌِِِِاِظِيًٍِِِِِِِٓاَللِِِوِىِ ِ
()3

ِ
ِ
ين ِفي تَر ِ
س ِد ،إِ َذا
الم ْؤ ِم ِن َ
احم ِي ْم َوتََوادى ْم َوتَ َعاطُف ِي ْمَ ،ك َمثَ ِل َ
َُ
الج َ
كمثمو قكؿ النبي " : تََرى ُ
()4
ضوا تَ َداعى لَ ُو س ِائر ج ِ ِ
الحمى "
ْ
سده ِبالس َي ِر َو ُ
َ
َ ُ َ َ
اشتَ َكى ُع ْ ً
 -3األفعال:
كمنيا يشبو ،كيماثؿ ،كيحاكي ،كيشابو ،كيخيؿ ،كغير ذلؾ.
َِ َِ َِ ِ َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِّ ُِ َِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ٌِ َِ َِ َِ َِ َِ ِ
يَِ ٌِِِ ِْ
ِاَّلِِِ َِ
َِِِ
ِِِالِ ِِ
ِِِثِ ِِنِذِِ ِلِمِ ِك
ِِػِيٍِِ ِٔنِ ِلَِِِّٔلِ ِيِِسِيِ ٍِِِ ِاِ ِِِاَللِ ِأِِوِ ِحِِأِحِِحِِِِاِ ِآي
كقكلو تعالى   :وِكِِالِ ِِِاَّلِِِِيَِ َِِّلِ ِح
ِ
ْ
َِ ِْ ِْ ِْ َِ َِ ِْ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ ُِ ُِ ُِ ِْ َِ
َِ
َِ
اتِِىِ ِِلِ ِِْٔ ٍمِِئُِِِِكُِِِِِِ ِٔنِ ] البقرة . [118 :
ِِ ِْدِِةَِِِحِِ ِِِِِ
ِِئِبًِِِِِٓك
ِِِٓجِِك
ِِِٔلِِ ًِِِِٓتِِشِاب
رِتِيِِ ًٌِِِِِِٓثِِوِِك
اِاٌِيَِِِ ِِ
فقد استخدـ الفعؿ " تشابيت " كىك مف أفعاؿ التشبيو.

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،األذاف/إمامة العبد كالمكلى :140/1 ،رقـ الحديث .]693
( )3حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص.)75

([ )4البخارم :صحيح البخارم ،األدب/رحمة الناس كالبيائـ :10/8 ،رقـ الحديث .]6011
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ثالثاً :أقسام التشبيو باعتبار األداة:
كيقسـ التشبيو باعتبار األداة إلى قسميف:
 -1التشبيو المرسل:
كىك ما ذكرت فيو أداة التشبيو ،كالمقصكد بالمرسؿ " أنو مقكؿ بطريقة عفكية كمرسؿ عمى

السجية"

()1

َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِّ ُِ ِْ َِ َِ َِ ُِ َِ
ِ َِ َِ ِْ َِ ِْ ُِ ِ ِْ
ِدِتِِ
جِ ِِ ٍثِ ِِغِ ِْرِطِ َِِٓاِ ِِنِ َِػِ ِْرِ ِِضِ ِِِ
كقكلو تعالى   :شِاِةِ ِلِٔاِِ ِإِِِلِ ٌِِِغِفِِرٍٍِِ ٌَِِِِِ ِِرِبِِِسًِِ ِِوِ
ِالصٍِِاِءِِ ِِوِِاْلِرِ ِِضِ ِأِِغِِ
ِ َِ َِ ُِ ِ
اَللِ ِِ َِ
ِِوِ ُِرِ ُِشِيِِِِّ ] الحديد . [21 :
ِِِةِِِ
لِ َِِّلِِِِيَِِِِآٌِ ِٔاِ
ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
كمنو قكؿ النبي " :إن ُ

()2

فقد ذكرت اداة التشبيو كىي الكاؼ في قكلو  ": كالبنياف".
ِ
ِ
ِ
يب ٌة"
س ُو َزِب َ
يعوا َوِا ِن ْ
كمنو أيضا قكلو ْ :
استُ ْعم َل َح َبشي َكأَن َأْر َ
"اس َم ُعوا َوأَط ُ

()3

فقد ذكرت أداة التشبيو كىي "كأف".
ِ
ِ
ين ِفي تَر ِ
س ِد ،إِ َذا
الم ْؤ ِم ِن َ
احم ِي ْم َوتََوادى ْم َوتَ َعاطُف ِي ْمَ ،ك َمثَ ِل َ
َُ
الج َ
كمنو كذلؾ قكلو " :تََرى ُ
()4
ضوا تَ َداعى لَ ُو س ِائر ج ِ ِ
الحمى "
ْ
سده ِبالس َي ِر َو ُ
َ
َ ُ َ َ
اشتَ َكى ُع ْ ً
فقد ذكرت أداة التشبيو كىي " مثؿ ".
 -2التشبيو المؤكد:
()5

كىك ما حذفت منو أداة التشبيو ،كالمقصكد بالمؤكد "أنو ل شؾ في المشابية بيف الطرفيف"
َِ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِّ ُِ ِْ َِ َِ ِ َِ ِْ ُِ َِ ِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ ُِ ُِ ِ ِْ
ِدِتِِ
غِ
كقكلو تعالى  :وِشِِارِِِغِٔاِِ ِإِ ِِلِ ٌِِِغِفِِرٍٍِِ ٌَِِِِِ ِِرِبِِِسًِِ ِِوِجِ ِ ٍثِ ِِغِرِطِِٓاِ ِِِ
ِالصٍِِِاوِِاتِ ِِوِِاْلِرِضِ ِأِِ ِ
لِِيِِِْ ٍُِِ ِخِلِ َِ
يِ ] آؿ عمراف  . [133 :فقد يحذؼ كجو الشبو في ىذه اآلية الكريمة.
ِ
) (1أبك حاقة ،البالغة كالتحميؿ األدبي (ص .)125
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،األذاف/إمامة العبد كالمكلى :140/1 ،رقـ الحديث .]693
([ )4البخارم :صحيح البخارم ،األدب/رحمة الناس كالبيائـ :10/8 ،رقـ الحديث .]6011
( )5أبك حاقة ،البالغة كالتحميؿ األدبي (ص .)125
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ِ
ام ِة"(.)1
كمثمو قكؿ النبي " الظ ْم ُم ظُمُ َم ٌ
ات َي ْوَم الق َي َ
فقد يحذؼ كجو الشبو مف ىذا الحديث.

رابعاً :أقسام التشبيو باعتبار وجو الشبو:
 -1التشبيو المجمل:
كىك ما حذؼ منو كجو الشبو .
َِ ِْ َِ َِ ُِ ُِ ِ َِ ُِ َِ ُِِْ ِْ َِ َِ ُِ ُِ ِْ ُِ َِ ِْ
ِاْلِتَِِِالَِِِكِىِػِِ ِِْٓ َِِِِ] المعارج .[9-8 :
كمنو قكلو تعالى :ئِِمِِحِِسِ ِٔنِِِِ
ِالصٍِِِاءَِِِكِلٍِِِٓ ِِوِ*وِحِسِ ِٔنِِِ ِ

فقد حذؼ كجو الشبو كلـ يظيره .كمنو قكؿ النبي َ " :يأْ ِتي َعمَى الن ِ
ان الص ِاب ُر
اس َزَم ٌ
()2
ييم عمَى ِد ِ
ِ
ين ِو َكالقَ ِاب ِ
الج ْم ِر "
ض َعمَى َ
ف ِْ َ

()3
ِ
ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
يعوا
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
ضا"  ،كقكلو ْ : 
"اس َم ُعوا َوأَط ُ
كقكلو " :إن ُ
ِ
ِ
يب ٌة" ( ،) 4كقكلو ْ " :ال ُم ْعتَِدي ْال ُمتَ َعدي ِفي الص َدقَ ِة
س ُو َزِب َ
َوِا ِن ْ
استُ ْعم َل َح َبشي َكأَن َأْر َ
()5
َك َم ِان ِع َيا "

فقد حذؼ كجو الشبو مف التشبيو في األحاديث السابقة .
 -2التشبيو القريب:
"كىك ما ينتقؿ فيو الذىف مف المشبو إلى المشبو بو دكف حاجة إلى إعماؿ فكر كتدقيؽ

()6
ِ
ِ
ِ
يب ٌة"
س ُو َزِب َ
يعوا َوِا ِن ْ
النظر"  .بقكؿ ْ :
استُ ْعم َل َح َبشي َكأَن َأْر َ
"اس َم ُعوا َوأَط ُ

()7

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،المظالـ كالغصب/الظمـ ظممات يكـ القيامة :129/3 ،رقـ الحديث .]2447
([ )2الترمذم :سنف الترمذم ،الفتف/يأتي عمى الناس زماف :96/4 ،رقـ الحديث .]2260

([ )3البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
([ )4البخارم :صحيح البخارم ،األذاف/إمامة العبد كالمكلى :140/1 ،رقـ الحديث .]693
([ )5أبك داككد :سنف أبي داككد ،الزكاة /في الزكاة السائمة :105/2 :رقـ الحديث .]1585
( (6عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)175

([ )7البخارم :صحيح البخارم ،األذاف/إمامة العبد كالمكلى :140/1 ،رقـ الحديث .]693

71

شبو النبي  رأس الحبشي بالزبيبة كىك تشبيو ل يحتاج إلى إعماؿ فكر كتدقيؽ نظر
فقد ٌ
فقد انتقؿ مف المشبو إلى المشبو بو بسيكلة كيسر.

ييم عمَى ِد ِ
ِ
ين ِو َكالقَ ِاب ِ
كمثمو قكؿ النبي َ " :يأْ ِتي َعمَى الن ِ
ض َعمَى
اس َزَم ٌ
ان الص ِاب ُر ف ِ ْ َ
الج ْم ِر " (.)1
َ
 -3التشبيو البعيد:
"كىك مال ينتقؿ فيو المشبو إلى المشبو بو إل بعد امعاف لمفكر ،كذلؾ لخفاء كجيو في

بادئ الرأم"(.)2

َِ َِ ُِ ِْ
ِ َِ َِ َِ ُِ َِِْ َِ ِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ َِ َِِْ ُِ َِ ِ َِ َِ ِْ َِ
ِاْلَِِ ِْرِ ِِضِ ِمِِ ِ
ٍِِِِاِ
ِِِتِِاتِ ِِ
ِِِِاخِخَِِيِ َِعِ ِةِ ِِِِّج
ِالصٍِِاِءِِِف
ِِادلِجًِِاِ ِِنٍِِاِ ٍءِ ِخُِِِزِنلِاهِِ ٌَِِِِِ ِِِ
كقكلو تعالى  :إِ ِجٍِِاِ ٌِِِثِوِ ِِِاْلًِِاِةِ ِِِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
َ
َِ ِْ ُِ ُِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِ َِ َِ َِ ِْ ِْ ُِ ُِ ِْ ُِ َِ َِ َِ ِ ِ َِ ِْ َِ َِ ِ ِْ ُِ َِ ِ ُِ ِْ َِ ُِ َِ
ِِاِدِِ
ِرِ ِونِِ
تِ ِِِاْلِرِضِ ِِزِخِرِذِِٓاِ ِِوِِازِيِ ِجِ ِِوِظَِِ ِأِِِْيِِٓاِ ِخِِجًِِِٓ ِك
يِأِزِوِ ِِِانلِِاسِ ِوِِاْلِجِػِِامِ ِِخِِتِ ِإِ ِذِاِ ِأِِخِذِ ِِ
ِ
َ
ِ
َ
َِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ ِْ ًِ َِ ِْ َِ َِ ًِ َِ َِ َِ َِِْ َِ َِ ًِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ ِْ َِ َِ َِ ُِ َِ ِّ ُِ ِْ
ِ
َ
اتِِ
ِِغَِِ ِةِِِاْلِمِ ِِسِ ِِنِذِلِ ِِمِ ِج
صِ ًِدِِِاِنِأِنِ ِلًِِِ ِت
ِِِِٓارِاِف
ِِِمِرُِِِِاِْلَِلِ ِأِِوِ ِج
ِِِحِِاِْاِأ
غِيًِِِٓاِخ
صِوِِِاٌِيِِ ِِ
ِِفِ ِِ
ِِِجِػِيِ ِِاِِِْاِخِ ِِ
ِ
َِ
َِ
َِ
ىِ ِِلِ ِِْٔ ٍمِِ َِحِخَِِفِهِ ُِرِ ِونِ [ يكنس]24 :
ِ
يب ُو
اح تُفَي ُئ ُوَ ،والَ َي َز ُ
كمنو قكلو َ " :مثَ ُل ْال ُم ْؤ ِم ِن َك َمثَ ِل الزْر ِع الَ تََز ُ
ال ْال ُم ْؤ ِم ُن ُيص ُ
ال الرَي ُ
بالَء ،ومثَ ُل ْالم َن ِ
اف ِ
ص َد "(.)3
ق َمثَ ُل َ
ش َج َرِة األَ ْر ِز الَ تَ ْيتَز َحتى تُ ْ
ستَ ْح َ
ُ
َ ٌ ََ
فيذا الت شبيو يحتاج إلى إعماؿ فكر كتدقيؽ نظر ألف الذىف ينتقؿ مف المشبو إلى المشبو
بو بصعكبة.

خامساً :أنواع التشبيو:
 -1التشبيو البميغ:
"كىك ما حذفت فيو أداة التشبيو ككجو الشبو"

()4

فيك مؤكد كمجمؿ.

([ )1الترمذم :سنف الترمذم ،الفتف/يأتي عمى الناس زماف :96/4 ،رقـ الحديث .]2260
( (2الياشمي ،جكاىر البالغة (ص.)236
([ (3الترمذم :سنف الترمذم ،األمثاؿ/ما جاء في مثؿ المؤمف :150/5 ،رقـ الحديث .]2866
( (4الميداني ،البالغة العربية (ج.)173/2
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َِ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ ٌِ َِ ُِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ َِ ُِ َِ ِ ِْ
ِخِ ِْرِثِسِ ًِِْ ِخِِّنِ ِ ِشِِئِ ِخُِ ًِِْ [ البقرة .]223 :فقد شبو
ِِدِحِٔاِِ ِ
كقكلو تعالىِ ِ  :نِصِِاؤِزًِِ ِِخِرِثِ ِىِِسًِِ ِف
اهلل عز كجؿ النساء باألرض التي تحرث ،كحذؼ أداة التشبيو ككجو الشبو .كمثمو قكؿ
ِ
ام ِة"(. )1
النبي " :الظ ْم ُم ظُمُ َم ٌ
ات َي ْوَم الق َي َ
فقد شبو النبي  الظمـ بالظممات ،كحذؼ أداة التشبيو ككجو الشبو ،كالنبي  في ىذا

الحديث يشبو الظمـ بالظممات ليمعف في تقبيحو لنبتعد عنو كؿ البعد ،فالظمـ يضؿ كيتخبط
صاحبو كما يضؿ كيتخبط مف يسير في الظممات ،كىذه صكرة بيانية غاية في الجماؿ
تكحي بقبح الظمـ كعاقبتو الكخيمة كفي الحديث تحذير مف الكقكع في الظمـ ألنو يدمر

المجتمع كيؤدم بو لميالؾ كالضياع كينشر الفساد كالتفكؾ كيقضي عمى األمف كاألماف

كالسعادة كيجعؿ حياة الناس جحيمان ل يطاؽ كل يحتمؿ.
 -2التشبيو الضمني:

"ىك تشبيو ل يكضع فيو المشبو كالمشبو بو في صكرة مف صكر التشبيو المعركفة ،بؿ
يممحاف في التركيب ،كيفيماف مف المعني ،كىذا النكع مف التشبيو أنفذ في النفكس
َِ
ِِ ِْغِخَِِ ِْ
بِِ
كالخكاطر ،لكتفائو بالتمميح مما يزيد مف قكة تأثيره" ( ) 2كقكلو تعالىَِ  :وَِّلِ َِِح
َِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ ًِ َِ ُِ ِ َِ َِ ُِ َِ ِْ ِْ ُِ َِ َِ َِ
خًِِِِِِّ َِ
ًًٌِِِِِِْخِاِ [ الحجرات.]12 :
َِِِيِِِبِِأِِ
ِِػِظِاِخ
بِػِظِسًِِِب
خِ ُِدِزِ ًِِِْأِِنِِيَِِِأِزِوِِِْلِِْ ًَِِِأِِ ِ
شبو اهلل عز كجؿ مف يغتاب األخريف بمف يأكؿ لحـ الميت ،كلـ يكضع المشبو كالمشبو
فقد ٌ
بو في صكرة مف صكر التشبيو كلكنيما يفيماف مف المعني كيممحاف في التركيب.

ِ
ولَ ،و َخ ْي ُر الص َدقَ ِة َع ْن
الي ِد الس ْفمَىَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َن َ
كمنو قكؿ النبي َ " 
الي ُد ُ
()3
ظي ِر ِغ ًنى ،وم ْن يستَع ِف ْ ِ
ستَ ْغ ِن ُي ْغ ِن ِو الم ُو "
َْ
ف ُيعف ُو الم ُوَ ،و َم ْن َي ْ
ََ َ ْ ْ
فقد شبو النبي حاؿ اليد العميا في عمكىا كارتفاع شأنيا ،بحاؿ الذم يستعفؼ ،كالذم يستغف

فيصبح في مرتبة عالية سامية ألف اهلل يجعمو عفيفان غنيان عالي الشأف ،كلـ يكضع المشبو
كالمشبو بو في صكرة مف صكر التشبيو كلكنيما يفيماف مف المعنى كيممحاف في التركيب.
 -3التشبيو التمثيمي:
"ىك ما كاف كجيو كصفان منتزعان مف عدة أمكر"

()4

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،المظالـ كالغصب/الظمـ ظممات يكـ القيامة :129/3 ،رقـ الحديث .]2447
( (2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص)177؛ كانظر :عتيؽ ،عمـ البياف (ص.)101
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،الزكاة/ل صدقة إل عف ظير غنى :112/2 ،رقـ الحديث .]1427
( (4السكاكي ،مفتاح العمكـ (ص.)346
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ِ َِ َِ ِْ ًِ ِْ َِ ِْ ُِ ِْ َِ َِ َِ
َِ َِ َِ ُِ ِ َِ ُِ ِْ ُِ َِ َِ ِْ َِ َُِِ ُِ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ
صًِِِِٓ ِِنٍِِثِ ِِوِِ
ِِ ِفِِلِ ِٔنِ ِأِِمِِٔالًِِِِٓ ِاة
كقكلو تعالى  :وٌِِثِوِ ِِِاَّلِِِِيَِ ِح
اتِ ِِِاَللِِ ِِوِحِثِتِِحخِِاِ ٌَِِِِِ ِخِِجِفِ ِ
ِِِخِِغِِاءِ ِِمِرِطِِ ِِ
ِ
ُ
ِ
َ
َِ ِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ َِ ٌِ َِ َِ ِْ ُِ َِ ِْ َِ ِْ
يِ [ البقرة "،]265 :فقد شبو حاؿ مف ينفؽ في
ِِِٓاِ ِِوِاِةِ ِوِ ِف
جِ ِ ٍثِ ِةِ ِرِبٍٍِِِٔ ِأِِصِاب
ِِآحِِجِ ِأِِزِيِِٓاِ ِ ِِ
ِطِػِفِ ِِ
سبيؿ اهلل ابتغاء مرضاتو بعيدان عف الرياء كالسمعة ،كحاؿ البستاف الذم استقر عمى مرتفع
مف األرض ،كيسقى بماء المطر فجاء البستاف بثمره مضاعفان"(.)1
ككجو الشبو ىك الييئة الحاصمة مف مجمكعة أمكر تحقؽ بيا مضاعفة النفع.
ِ
ِ
ين ِفي تَر ِ
س ِد ،إِ َذا
الم ْؤ ِم ِن َ
احم ِي ْم َوتََوادى ْم َوتَ َعاطُف ِي ْمَ ،ك َمثَ ِل َ
َُ
الج َ
كمنو قكؿ النبي " :تََرى ُ
ضوا تَ َداعى لَ ُو س ِائر ج ِ ِ
الحمى" (.)2
ْ
سده ِبالس َي ِر َو ُ
َ
َ ُ َ َ
اشتَ َكى ُع ْ ً
فكجو الشبو ىك الييئة الحاصمة مف عدة أمكر تحقؽ بيا التراحـ كالتعاطؼ.

سادساً :أغراض التشبيو:
األغراض التي تعود إلى المشبو:
 -1بيان حال المشبو:
َِ ِ ِْ ِْ َِ
َِ َِ ِ ُِ ِْ ُِ ُِ ٌِ ُِ َِ ِْ
ِِ ِْصِ َِِٔ َِرٍٍِِ ] المدثر " .[51:فقد شبو حاؿ
ت ٌَِِِِِ ِك
ِمِ ِْصِتِ ِفِِ َِرِةٌِِ ِ* ِفِرِ ِ
كقكلو تعالى :نِدِجًِِِٓ ِِْحِرِ ِ

المنافقيف كنفكرىـ كاعراضيـ عف الحؽ بحاؿ الحمر الكحشية النافرة نفا انر قكيان ،فيي تعدك

بأقصى سرعة العدك لحظة ىركبيا مف األسد" (.)3
ين
الم ْؤ ِم ِن َ
كمثمو قكؿ النبي " :تََرى ُ
ضوا تَ َداعى لَ ُو ِ
س ِد ِه
ْ
َ
سائ ُر َج َ
َ
اشتَ َكى ُع ْ ً

ِ
ِ
ِفي تَر ِ
س ِد ،إِ َذا
احم ِي ْم َوتََوادى ْم َوتَ َعاطُف ِي ْمَ ،ك َمثَ ِل َ
َُ
الج َ
()4
الحمى " .
ِبالس َي ِر َو ُ

شبو حاؿ المؤمنيف الذيف يشعركف بشعكر بعضيـ بعض بحاؿ الجسد الذم يشعر كؿ
فقد ٌ
األعضاء فيو بشعكر عضك كاحد ،كفي ىذا تكضيح حاؿ المشبو.
 -2بيان مقدار حال المشبو:
"كذلؾ في القكة كالضعؼ كالزيادة كالنقصاف"

()5

( (1ابف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير (ص.)293
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،األدب/رحمة الناس كالبيائـ :10/8 ،رقـ الحديث .]6011
( (3ابف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير (ج.)330-329/29
([ )4البخارم :صحيح البخارم ،األدب/رحمة الناس كالبيائـ :10/8 ،رقـ الحديث .]6011
( (5حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص.)93
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َِِْ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ
كقكلو تعالىَِ  :وِ ََُِِلِِِ َِِْ َِ ُِِْ ِْ َِ ُِ
دِرَِِِِِكِْلِغَِلِ ِِمِ [ الرحمف.]24 :
ِِفِِِِاْلِ
ِاْلِِِٔارِِِِالٍِِِجِشِ ِآتِِ ِِ
فحدد اهلل عز كجؿ مقدار كحجـ المشبو كىك السفف عندما شبييا بالجباؿ.
ِ
ِ
ِ
يب ٌة"(.)1
س ُو َزِب َ
يعوا َوِا ِن ْ
كمنو قكؿ النبي ْ :
استُ ْعم َل َح َبشي َكأَن َأْر َ
"اس َم ُعوا َوأَط ُ
فبيف النبي  مقدار كحجـ المشبو كىك رأس الحبشي عندما شبيو بالزبيبة.
ٌ
 -3بيان إمكان وجود المشبو:
"كذلؾ إذا كاف المشبو أم انر غريبان ل يتصكر ثبكتو ،كل يعقؿ إمكانو ،كيمكف أف يدعي
امتناعو فيأتي المشبو بو ليتبيف إمكاف كقكعو"(.)2

كقكؿ النبي َ " :مثَ ُل ْال ُم ْؤ ِم ِن َك َمثَ ِل الزْر ِع الَ
بالَء ،ومثَ ُل ْالم َن ِ
اف ِ
ش َج َرِة األَ ْر ِز الَ تَ ْيتَز
ق َمثَ ُل َ
ُ
َ ٌ ََ

ِ
يب ُو
اح تُفَي ُئ ُوَ ،والَ َي َز ُ
تََز ُ
ال ْال ُم ْؤ ِم ُن ُيص ُ
ال الرَي ُ
ص َد "(.)3
َحتى تُ ْ
ستَ ْح َ

فالمشبو ىك حاؿ المؤمف الذم يتعرض لالبتالءات كالمحف ،كالمشبو بو ىك حاؿ الزرع
الذم يتعرض لمرياح ،ككجو الشبو ىك كثرة التعرض لممحف كالمصائب مع الثبات كالعطاء،
فيناؾ مف يدعي امتناع كجكد إنساف يتعرض لممحف كالمصائب فيتحمي بالثبات كالعطاء،
كلذلؾ تـ تشبييو بالزرع الذم تعصؼ بو الرياح كلكنو يثبت كيعطي خير الثمر ،كىذا

تشبيو غاية في الجماؿ جاء ليبيف إمكاف كجكد المشبو.
 -4تقرير حال المشبو في ذىن السامع:
" كىذا الغرض نسعى إليو حيف يراد إبراز األمكر المعنكية الذىنية في صكرة حسية مشاىدة
حتى تستقر في نفس السامع ،كتتمكف في ذىف المخاطب ،كذلؾ ألف النفس تميؿ إلى

األمكر المحسكمة التي يقع عمييا الحس فإذا برزت األفكار المتخيمة في صكرة مشاىدة

قكم اإليماف بيا كأصبح دليالن يدفع كؿ تردد في تصديؽ ىذه الدعكل"(.)4

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،األذاف/إمامة العبد كالمكلى :140/1 ،رقـ الحديث ]693
( (2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)189
([ (3الترمذم :سنف الترمذم ،األمثاؿ/ما جاء في مثؿ المؤمف :150/5 ،رقـ الحديث .]2866
( (4حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص.)95
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ِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ
ِ َِ َِ ِْ َِ ًِِْ ِ َِ َِ
َِ َِ ُِ ِ َِ ِ َِ ُِ ِ ِْ ُِ
اِِإَونِ ِأِِ ِْوِِْ ََِِِ
ٔتِ ِِِاَّتِذِتِ ِةِِحِخِِِ ِ
َِِ ِِدِوِ ِنِ ِِِاَللِِِأِِِوِ ِِْلِِاءِ ِِنٍِِثِ ِِوِ ِاى
ٌِِِِ
كقكلو تعالىٌِ  :ثِوِ ِِِاَّلِِِِيَِ ِِِاَّتِذِواِ
ِِِػِ ِهِتُِِ ِ ِِ
ُِِْ ُِ َِ َِ ِْ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ َِ
ِِِِ ِْػِيِ ٍُِِ ِٔنِ [ العنكبكت.]41 :
ٔتِِلَِِِِٔكُِِٔاِح
ٔتِِِْلًِِجِِاى
ِِِػِ ِهِتِ ِ ِِ
ِاْلًِِ ِ ِِ
ِ
ام ِة"
كمثمو قكؿ النبي " :الظ ْم ُم ظُمُ َم ٌ
ات َي ْوَم الق َي َ
بالظممات كىي شيء حسي كذلؾ حتى يستقر في ذىف السامع كيثبت حتى يصبح يقينان.
() 1

فقد شبو الظمـ كىك شيء عقمي

 -5تزيين المشبو:

ِ ِْ ُِ َِِْ ِْ
َِ َِ ِْ َِ
هِ ُِِ
ٔرِ ِ ِِ ٌِ
كقكلو تعالىَِ  :وِ ُِ
خِ ِ ٌِ
ٔنِ [ الكاقعة ]23-22 :فإف المشبو
ِ
ٍ
ِ
ِال
ِِِ
ؤ
ِ
ل
ِ
ؤ
ِ
ِالي
ِِِِ
ل
ِ
ا
ِ
خِيِ ِ* ِنِأٌِِثِ ِ
ِِ
ِِ
كىك الحكر يبدك في صكرة غاية في الحسف كالجماؿ ألنو شبو بالمؤلؤ المكنكف.

ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"(.)2
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
كمثمو قكؿ النبي " :إن ُ
شبو بالبنياف المتماسؾ القكم.
فإف المشبو كىك المؤمف يظير في صكرة جميمة ألنو ٌ
 -6تقبيح المشبو:

ِ َِ َِ َِ َِ ٌِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ ِْ ِْ
َ
ِ
دًِِ ًِِ [ الصافات]65 :
ِِفِِأِِصِ ِِوِِِِاْلِ ِ
كقكلو تعالى  :إِِجِِِِٓاِشِجِرِةَِِِّتِرِجِِ ِِ

المشبو كىك شجرة الزقكـ يظير في صكرة قبيحة ألنو شبو برؤكس الشياطيف
فإف
ٌ
ِ
ام ِة"(.)3
كمنو قكؿ النبي " :الظ ْم ُم ظُمُ َم ٌ
ات َي ْوَم الق َي َ
المشبو كىك الظمـ يبدك في صكرة قبيحة ألنو يشٌبو بالظممات.
فإف
ٌ

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،المظالـ كالغصب/الظمـ ظممات يكـ القيامة :129/3 ،رقـ الحديث .]2447
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481

([ )3البخارم :صحيح البخارم ،المظالـ كالغصب/الظمـ ظممات يكـ القيامة :129/3 ،رقـ الحديث .]2447
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المبحث الثاني
الكناية

تعريف الكناية:
لغة" :كىي أف تتكمـ بشيء كتريد غيره ،ككني عف األمر بغيره يكني كناية ،كتكني تستر

مف كنى عنو إذا كرل كأكننت الشيء إذا سترتو ،ككننتيو إذا صنتو"(.)1

اصطالحاً :ىي" :أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فال يذكره بالمفظ المكضكع لو

في المغة ،كلكف يجيئ إلى معنى ىك تاليو كردفو في الكجكد فيكمئ بو إليو كيجعمو دليالن عميو،
كذلؾ كقكلؾ في المرأة" :نؤكـ الضحى" ،كالمراد أنيا مترفة مخدكمة ،ليا مف يكفييا أمرىا"(.)2

و
حينئذ ،كقكلؾ:
كىي عند القزكيني" :لفظ أريد بو لزـ معناه مع جكاز إرادة المعنى

"فالف طكيؿ العماد" ،يعني :طكيؿ القامة"(.)3

أقسام الكناية:
وال تخرج الكناية عن ثالثة أقسام:

()4

 -1كناية عن صفة:
"كىي أف تذكر المكصكؼ كتنسب لو صفة ،كلكنؾ ل تريد ىذه الصفة كانما تريد لزميا،
()5

فالصفة ليست مقصكدة في ذاتيا كانما تقصد ما تنشأ عف ىذه الصفة"
َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ ًِ َِ ُِ ُِ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ ِْ َِ ُِِ ِْ َِ ِْ َِ
ِمِيُِِ ِ ًِ
ِذِخَِِ ِْلِ ُِػِ َِدِ ِ َِ
ٌِٔاِِِ
ِِِبِصِ ِِعِ ِ
كقكلو تعالى :وَِّلِ ِِِِػِوِ ِيِِدِكِ ٌِِِغِئِىِِثِ ِإِِِلِ ِِخِ ِلِِمِ ِِوَِّلِ ِحِِبِصِػِِٓاِ ِِكِ ِاى
َُِمِِْ ُِصِ ِ ًِ
ٔرِاِ [ السراء.]29 :
فقولو" :كل تجعؿ يدؾ مغمكلة إلى عنقؾ" كناية عف صفة كىي البخؿ ،أما قكلو" :كل
تبسطيا كؿ البسط" فيك كناية عف صفة كىي التبذير.

( (1مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج)154/3؛ كانظر :ابػف منظػػكر ،لساف العرب (ج.)361/13
( (2الجرجاني ،دلئؿ العجاز لمجرجاني (ص.)66
( (3القزكيني ،اليضاح في عمكـ البالغة (ص.)330
( (4ابف الناظـ ،المصباح في المعاني كالبياف كالبديع (ص)147؛ كانظر :السكاكي ،مفتاح العمكـ (ص.)403
( (5عباس ،البالغة فنكنيا كأفنانيا ،عمـ البياف كالبديع (ص ص.)246-245
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ِ
سمّطَ َعمَى َىمَ َك ِت ِو
س َد إِال في اثْ َنتَْي ِن َر ُج ٌل آتَاهُ الم ُو َم ًاال فَ ُ
كنظير ذلؾ قكؿ النبي َ" :ال َح َ
()1
ِفي ْالحق ورج ٌل آتَاه الم ُو ْال ِح ْكم َة فَيو ي ْق ِ
ضي ِب َيا َوُي َعم ُم َيا"
ُ
َ َُ َ
َ ََُ

كنى بالحسد عف صفة كىي شدة الحرص كالرغبة فإف "معنى ٍال ىح ىسد ىىييىنا شدة ٍال ًح ٍرص
فقد ٌ
ً ()2
ىكالرٍغ ىبة ،كنى بً ٍال ىح ىسًد ىع ٍنيي ىماً ،ألىنيي ىما ىسببو كالداعي إًلىٍيو"
كمثمو قكلو " :اتقُوا الن َار َولَ ْو ِب ِشق تَ ْم َرٍة "(.)3

كتظير الكناية في قكلو " :كلك بشؽ تمرة" فيي كناية عف القمة كىي صفة ،كفي الحديث
دعكة إلى اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل كلك بالقميؿ القميؿ.
ِ
ِ ِ
ام ِة " (.)4
كقكؿ النبي َ " :م ْن َجر ثَْوَب ُو ُخ َيالَ َء ،لَ ْم َي ْنظُ ِر الم ُو إلَ ْيو َي ْوَم الق َي َ
كنى بقكلو" :لـ ينظر اهلل إليو" عف صفة اإلىماؿ الذم يترتب عميو العذاب ،فإف مف
فقد ٌ
يجر ثكبو تكب انر ،سييممو اهلل يكـ القيامة ،كمف ييممو اهلل في ىذا اليكـ العصيب فإنو سينزؿ
في العذاب األليـ كلف تنالو الرحمة.

كمثمو كذلؾ قكؿ النبي " :إِن الم َو لَ ُي ْممِي لِمظالِِم َحتى إِ َذا أَ َخ َذهُ لَ ْم ُي ْفمِتْ ُو"( ،)5ففي قكلو :
"لـ يفمتو" كناية عف شدة العذاب كاإليالـ الذم يكقعو اهلل عز كجؿ عمى الظالـ ،كفي
الحديث ترىيب مف الظمـ كتشنيع لو حتى يمعف المسمـ بالبتعاد عف ظمـ الناس.
 -2كناية عن موصوف:
"كىي أف تذكر في الكالـ صفة أك عدة صفات ،كفريد بيا مكصكفان معينان ،كالكناية ىنا
تختص بالمكنى عنو" (.)6
ِْ َِ َِ َِ ُِ َِ َِ ِْ
َِ ِْ
هِ ُِظِ ِ ٌِ
اصِ ِْ
َبِ ِ ُِِِِ ِْ َِ ِّ َِ َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ َِ
خِِبِ ِِ ُِِْ
ٔمِ 
ٔتِ ِإِ ِذِ ُِِِِادِىِ ِِؤِِِْ ٌِِِ
ِاْلِ ِ ِِ
كقكلو تعالى  :فِِ ِِ
ِْلسِ ًِِ ِِرِبِِِمِ ِِوَِّلِ ِحِِسَِِ ِِنِصِاِ ِ ِِ

[القمـ ،]48 :فقكلو تعالى" :صاحب الحكت" كناية عف مكصكؼ كىك يكنس عميو الصالة

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،العمـ/الغتباط في العمـ كالحكمة :25/1 ،رقـ الحديث .]73
( )2العيني ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ج.)57/2

)[ (3البخارم :صحيح البخارم ،الزكاة /اتقكا النار كلك بشؽ تمرة :109/2 ،رقـ الحديث .]1417
([ (4البخارم :صحيح البخارم ،المناقب /قكلو  لك كنت متخذان :6/5 ،رقـ الحديث .]3665

( [ )5البخارم :صحيح البخارم ،تفسير القرآف /قكلو تعالى :ككذلؾ أخذ ربؾ إذا أخذ القرل :74/6 ،رقـ
الحديث .]4686

( (6عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)233
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ِ
القي ِ ِ
ِ
شر الن ِ
الو ْج َي ْي ِن ،ال ِذي
كالسالـ .كمنو قكؿ النبي " :تَ ِج ُد ِم ْن َ
امة ع ْن َد المو َذا َ
اس َي ْوَم َ َ
َيأْ ِتي َى ُؤالَ ِء ِب َو ْج ٍوَ ،و َى ُؤالَ ِء ِب َو ْج ٍو "(.)1
فقكلو" :ذا الكجييف" كناية عف مكصكؼ كىك المنافؽ كفي الحديث تنفير مف النفاؽ ألف

المنافؽ شر الناس عند اهلل يكـ القيامة ،كمف كاف ىذا حالو فقد خسر خسرانان مبينان.

ت ع ْب ِدي ِبح ِب ِ
ص َب َر،
كمثمو قكؿ النبي صمى الو عميو كسمـ  " :إِن الم َو قَ َ
َ َ
ال :إِ َذا ْابتَمَ ْي ُ َ
يبتَ ْيو فَ َ
ِ ()2
عو ْ ِ
يدَ :ع ْي َن ْيو "
الجن َة " ُي ِر ُ
ضتُ ُو م ْن ُي َما َ
َ
ض َم ْن لِي
فقكلو " حبيبتيو " كناية عف مكصكؼ كىما العيناف .كمثمو قكؿ النبي َ " : م ْن َي ْ
()3
الجن َة "
َما َب ْي َن لَ ْح َي ْي ِو َو َما َب ْي َن ِر ْجمَ ْي ِو أَ ْ
ض َم ْن لَ ُو َ
فقكلو "ما بيف لحييو " كناية عف مكصكؼ كىك المساف ،كقكلو " ما بيف رجميو " كناية عف
مكصكؼ كىك الفرج.
 -3كناية عن نسبة:
"كىي إثبات شيء لشيء أك نفيو عنو ،كبدلن مف نسب الصفة لصاحبيا فإنيا تنسب لشيء

آخر" (.)4

كقول زياد األعجم:
في و
قبة ضربت عمى ابف الحشرج

إف السماحة كالمركءة كالندم

فقد نسب السماحة كالمركءة كالندل إلى القبة كىك يقصد نسبتيا إلى صاحب القبة.
ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
كمثمو قكؿ النبي صمى الو عميو كسمـ " :إن ُ
فقد نسب الشد الذم ىك بمعنى التكاتؼ إلى البنياف كىك يقصد نسبتو إلى المؤمف .

([ (1البخارم :صحيح البخارم ،األدب /ما قيؿ في ذم الكجييف :18/8 ،رقـ الحديث .]6058
([ (2البخارم :صحيح البخارم ،المرضى/فضؿ مف ذىب بصره :116/7 ،رقـ الحديث .]5653
([ (3البخارم :صحيح البخارم ،الرقاؽ /حفظ المساف :100/8 ،رقـ الحديث .]6474
( (4عباس ،البالغة فنكنيا كأفنانيا (ص.)253

([ )5البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
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()5

الفرق بين الكناية والتعريض:
التعريض" :ىك المفظ الداؿ عمى الشيء مف طريؽ المفيكـ ل بالكضع الحقيقي كل المجازم"

()1

والفرق بين الكناية والتعريض(:)2
أف الكناية تقع في المجاز كالتعريض ليس منو في شيء ألنو يفيـ مف جية السياؽ ل عالقة لو

في المفظ في حقيقتو كمجازه.

 الكناية تقع في المفرد كالمركب بينما يختص التعريض بكقكعو في المركب فقط. التعريض أخفي مف الكناية إذ أف دللة الكناية تعرؼ عف طريؽ المفظ كالتعريض يفيـعف طريؽ اإلشارة ،كما دؿ عميو المفظ أكضح مما ل يدؿ عميو المفظ.

( (1ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ( ص.)50
( (2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)238
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المبحث الثالث
االستعارة

تعريف االستعارة:
لغة" :النقؿ كاإلعارة ،أعاره الشيء كأعاره منو ،كتقكؿ :أعرتو الشيء أعيره إعارة كعارة،
كىي مشتقة مف العارية ،كىي طمب شيء لالنتفاع بو دكف مقابؿ ،عمى أف يرد المستعير إلى

المعير عند انتياء المدة الممنكحة أك عند الطمب"(.)1

أما اصطالحاً" :فيي استعماؿ المفظ في غير ما كضع لو لعالقة المشابية بيف المعني

األصمي لمكممة ،كالمعني الذم نقمت إليو الكممة مع كجكد قرينة مانعة مف إرادة المعني

األصمي"(.)2

كىي عند السكاكي" :ذكر أحد طرفي التشبيو ،كارادة الطرؼ اآلخر ،بادعاء دخكؿ

المشبو في جنس المشبو بو"(.)3

"كالستعارة نقؿ العبارة عف مكضع استعماليا في أصؿ المغة إلى غيره لغرض ،كذلؾ

الغرض إما أف يككف شرح المعنى كفضؿ اإلبانة عنو أك تأكيده كالمبالغة فيو أك اإلشارة إليو
بالقميؿ مف المفظ ،أك تحسيف المعرض الذم يبرز فيو ،كىذه األكصاؼ مكجكدة في الستعارة

المصيبة كلكل أف الستعارة المصيبة تتضمف ما ل تتضمنو الحقيقة مف زيادة فائدة لكانت

الحقيقة أكلى منيا استعمالن"(.)4

"كىي أف تريد الشيء بالشيء فتدع أف تفصح في التشبيو كتظيره ،كتجئ إلى اسـ

المشبو بو فتعيره المشبو كتجريو عميو"(.)5

"كالستعارة تشبيو حذؼ أحد طرفيو ككجو الشبو كاألداة ،كلكنيا أبمغ منو ،ألف التشبيو ميما

يتناىي في الم بالغة فالبد فيو مف ذكر المشبو كالمشبو بو ،كىذا اعتراؼ بتباينيما ،كأف العالقة

( (1ابف منظكر ،لساف العرب (ج)419/4؛ كانظر :الميداني ،البالغة العربية (ج.)229/2
( (2القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة (ص)285؛ حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص)171؛ عمكاف ،مف
بالغة القرآف (ص.)215
( (3السكاكي ،مفتاح العمكـ (ص.)369
( (4العسكرم ،الصناعتيف (ص.)268

( (5الجرجاني ،دلئؿ العجاز (ص.)67
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ليست إل التشابو كالتداني ،فال تصؿ إلى حد التحاد ،بخالؼ الستعارة ألف فييا دعكل التحاد

كالمتزاج ،كأف المشبو بو صا ار معني كاحدان يصدؽ عمييما لفظ كاحد ،فالستعارة استعماؿ المفظ

ف ي غير ما كضع لو لعالقتو المشابية بيف المعنى المنقكؿ عنو كالمعني المستعمؿ فيو مع قرينة
صارفة عف إرادة المعني األصمي"(.)1

أركان االستعارة:
 -1المستعار :كىك المفظ المنقكؿ.
 -2المستعار منو :كىك المشبو بو.
 -3المستعار لو :كىك المشبو.

أقسام االستعارة:
 -1االستعارة المكنية:
" كىي ما حذؼ منيا المشبو بو (المستعار منو) كبقيت صفة مف صفاتو أك لزمة مف

َِ ِْ َِ َِ َِ ِ ِْ ُِ َِ ِْ
ً
ِ
ِالرِأِسِ ِِشِحِتِاِ[ مريـ ،]4:فقد شبو الشيب بالنار في
لكازمو ،كذلؾ كقكلو تعالى :وِِاشِخِ ِػوِ ِِِ
البياض كالنبساط ،كحذؼ المشبو بو كىك النار كأبقى صفة مف صفاتيا كىك الشتعاؿ،
كذلؾ عمى سبيؿ الستعارة المكنية ،فالمستعار منو النار ألنو مشبو بو ،كالمستعار لو

الشيب ألنو مشبو ،كلفظ النار ىك المستعار(.)2

()3
كنظير ذلؾ قكؿ النبي ُ " :غ ِفر ِال ْم أرَ ٍة م ِ
س ٍةَ ،مر ْت ِب َك ْم ٍب َعمَى َأْر ِ
ال:
س َرِكي َي ْم َي ُ
ث ،قَ َ
وم َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ،فَ َن َز َع ْت ُخف َيا ،فَأَ ْوثَقَتْ ُو ِبخ َم ِ
الماء ،فَ ُغف َر لَ َيا
العطَ ُ
َك َ
اد َي ْقتُمُ ُو َ
ارَىا ،فَ َن َز َع ْت لَ ُو م َن َ
ِب َذِل َك"(.)4

كالستعارة المكنية كاضحة في قكلو "كاد يقتمو العطش" حيث شبو العطش بالكحش المفترس

الذم يقتؿ كحذؼ المشبو بو كىك الكحش كأبقي صفة مف صفاتو كىك القتؿ عمى سبيؿ

الستعارة المكنية.

( (1الياشمي ،جكاىر البالغة (ص.)258
( (2حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص)172؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)217
( (3الركي :البئر ،جمعو ركايا أم آبار.

([ (4البخارم :صحيح البخارم ،بدء الخمؽ/إذا كقع الذباب في شراب أحدكـ :130/4 ،رقـ الحديث .]3321
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كفي الحديث دعكة إلى الرحمة حتى يرحمنا اهلل ،فيذه المرأة يغفر ليا رغـ ما كانت تعمؿ
مف المعاصي ألنيا تمثمت خمؽ الرحمة في سمككيا كمعامالتيا.
ول م ْن و ِ
كمثمو قكؿ النبي " :الر ِحم ُم َعمقَ ٌة ِب ْال َع ْر ِ
صمَ ُو ا﵀َُ ،و َم ْن قَطَ َع ِني
صمَني َو َ
ش تَقُ ُ َ َ َ
ُ
()1
ط َع ُو ا﵀ُ"
قَ َ
حيث شبو الرحـ بإنساف يقكؿ كحذؼ المشبو بو كىك اإلنساف كأبقي صفة مف صفاتو كىك
القكؿ عمى سبيؿ الستعارة المكنية.
ش ْي ٍء إِال
ش ْي ٍء إِال َز َان ُوَ ،وَال ُي ْن َزعُ ِم ْن َ
ون ِفي َ
كمثمو كذلؾ قكلو " :إِن الرْف َ
ق َال َي ُك ُ
()2
ش َان ُو"
َ
حيث شبو الرفؽ بشيء مادم يينزع كذكر المشبو كحذؼ المشبو بو مع بقاء صفة مف
صفاتو كىك النزع عمى سبيؿ الستعارة المكنية.
 -2االستعارة التصريحية:
صرح بمفظ المشبو بو (المستعار منو) ،أك ما
"كىي ما حذؼ فييا المشبو (المستعار لو) ،ك ي
استعير فييا لفظ المشبو بو لممشبو"(.)3
َِ
َِ ِ ُِ
َِ ٌِ َِ ِْ َِ َِِْ ُِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ
خِرِ َِجِ ِِِانلِِِ َِ
اتِ ِإِِِلِ ِِِانلِِ ِٔرِِِ 
اسِ ٌَِِِِِ ِِِ
كذلؾ كقكلو تعالى  :نِِخِِِابِ ِخُِِِزِنلِاهِِ ِإِِْلِمِ ِ ِِِ
ِاىظِيِ ٍَِِِ ِِ
َِل ِِ

[إبراىيـ" ،]1 :فاستعير لمضالؿ لفظ الظممات ،كلميدل لفظ النكر ،كذلؾ لعالقة المشابية

الظممات األضكاء كاألنكار
بينيما ،فكما يحجب الضالؿ اليداية كالرشاد عف القمكب تحجب
ي
عف اآلفاؽ ،ككذلؾ النكر كاليدم ،أك فتخرج الناس مف ظممات الكفر كالجيؿ إلى نكر

اإليماف كالعمـ"(.)4

ق ثَالَ ِث لَ َي ٍ
الَ ،ي ْمتَ ِق َي ِ
ض َى َذا
ان :فَ ُي ْع ِر ُ
كمثمو قكؿ النبي " :الَ َي ِحل لِ َر ُج ٍل أَ ْن َي ْي ُج َر أَ َخاهُ فَ ْو َ
ِ ()5
ض َى َذاَ ،و َخ ْي ُرُى َما ال ِذي َي ْب َدأُ ِبالسالَم"
َوُي ْع ِر ُ

([ )1مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة/باب صمة الرحـ :1981/4 ،رقـ الحديث .]2555
([ (2مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة /فضؿ الرفؽ :2004/4 ،رقـ الحديث .]2594
( (3عتيؽ ،عمـ البياف (ص)176؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)220
( (4حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص)185؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)220
([ (5البخارم :صحيح البخارم ،األدب/اليجرة :21/8 ،رقـ الحديث .]6077

83

فقد شبو الصمح بالسالـ فصرح بذكر المشبو بو كحذؼ المشبو عمى سبيؿ الستعارة

التصريحية كذلؾ ألف الصمح يحقؽ السالـ كالمحبة.

شر لَ َكَ ،والَ
ض َل َخ ْيٌر لَ َك َوِا ْن تُ ْم ِس ْك ُو َ
آد َم إِن َك إِ ْن تَْب ُذ ِل الفَ ْ
كمثمو قكؿ النبي َ " : يا ْاب َن َ
()1
ِ
تُالَم عمَى َكفَ ٍ
الي ِد الس ْفمَى "
افَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َن َ
ولَ ،و َ
ُ َ
الي ُد ُ
حيث شبو الماؿ بالفضؿ فحذؼ المشبو كصرح بمفظ المشبو بو عمى سبيؿ الستعارة
التصريحية كذلؾ ألف الماؿ الذم يبذؿ في سبيؿ اهلل يحقؽ الفضؿ كالخير.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يياَ ،وَي ُد الس ِائ ِل
كمثمو قكؿ النبي ْ " :األَ ْيدي ثََال ثَ ٌة :فَ َي ُد المو ْال ُع ْم َياَ ،وَي ُد ْال ُم ْعطي التي تَم َ
()2
ض َلَ ،وَال تَ ْع ِج ْز َع ْن َن ْف ِس َك "
الس ْفمَى ،فَأَ ْع ِط ْالفَ ْ
فقد شبو الماؿ بالفضؿ فحذؼ المشبو كصرح بمفظ المشبو بو عمى سبيؿ الستعارة
التصريحية.
االستعارة األصمية والتبعية:
اء أكاف السـ لذات أـ
األصمية" :كىي ما كاف المفظ المستعار اسمان جامدان غير مشتؽ ،سك ن
لمعنى ،ألف األصمية يككف التجكز فييا بطريؽ األصالة "(.)3
ن
ِ
َ
ِ
َ
ِ ِْ َِ
ِ
َ
ُِ ِْ َِ َِ َِ ِ َِ ِ َِ ِْ َِ َِ
ِ َِ َِ ِْ ِ
كقكلو تعالىَِ ِْ ُِ ِ ُِ ُِ ُِ َِ ِْ ِ  :
ِالشِِٔنِثِِِِِ
اتِ ِِِ
يِ ِخِِجِ َِِٓاِ ِىِِسًِِ ِِوِحِِٔدِ ِونِ ِأِِنِ ِِدِ
ْيِ ِِذِِ ِِ
ِإَوذِ ِيِِػِِدِزًِِ ِِِاَللِ ِإِِخِدِىِ ِاِِِىػِانِِِِفِخِ ِِ
َِ ُِ ُِ َِ ُِ
حِسِ ِٔنِِىِِسِ ًِِْ[ األنفاؿ.]7 :
فمفظ "الشككة" مستعار ،كالمقصكد بو السالح كىـ اسـ جامد
شر لَ َكَ ،والَ
ض َل َخ ْيٌر لَ َك َوِا ْن تُ ْم ِس ْك ُو َ
آد َم إِن َك إِ ْن تَ ْب ُذ ِل الفَ ْ
َ
()4
ِ
الي ِد الس ْفمَى"  .فالمفظ المستعار ىك
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َن َ
َو َ
الي ُد ُ

كمنو قكؿ النبي "َ :يا ْاب َن
تُالَم عمَى َكفَ ٍ
ول،
افَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
ُ َ
الفضؿ كىك اسـ جامد ،كعميو فالستعارة أصمية.

التبعية" :ما كاف المفظ المستعار ،أك المفظ الذم جرت فيو الستعارة اسمان مشقتان أك فعالن"(.)5

([ (1الترمذم :سنف الترمذم ،الزىد :573/4 ،رقـ الحديث .]2343
([ )2أبك داككد :سنف أبي داككد ،الزكاة/الستعفاؼ :123/2 ،رقـ الحديث .]1649
( (3حسيف ،القرآف كالصكرة البيانية (ص)184؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)223
([ (4الترمذم :سنف الترمذم ،الزىد :573/4 ،رقـ الحديث .]2343
( (5عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)222
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َِ َِ ِ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ ِْ َِ َِ ُِ َِ َِ َِ ِْ َِ َِِْ َِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ُِ ًِ َِ َِ ِْ ٌِ
ْحَِثِ 
ِِِغِظِبِ ِأِِخِذِ ِِِاْلِلِِِٔاحِ ِِوِ ِِِفِ ِنِِصِخِخِِِٓاِ ِِِْدِىِ ِِوِرِ ِ
كقكلو تعالى  :وِلٍِِاِ ِِشِهِجِ ِِخَِِ ِِمِ َِٔسِ ِاى

[األعراؼ.]154 :

كمثمو قكؿ النبي ُ " :غ ِفر ِال ْم أرَ ٍة م ِ
س ٍةَ ،مر ْت ِب َك ْم ٍب َعمَى َأْر ِ
اد
س َرِكي َي ْم َي ُ
ث ،قَ َ
الَ :ك َ
وم َ
َ
َ ُ
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ،فَ َن َز َع ْت ُخف َيا ،فَأَ ْوثَقَتْ ُو ِبخ َم ِ
الماء ،فَ ُغف َر لَ َيا ِب َذل َك" .
الع َ
طُ
َي ْقتُمُ ُو َ
ارَىا ،فَ َن َز َع ْت لَ ُو م َن َ
فالمفظ المستعار فعؿ كىك "يقتمو" ،كعميو فالستعارة تبعية.
مكانة االستعارة من البالغة:
"إف فضيمة الستعارة الجامعة تتمثؿ في أنيا تبرز البياف أبدان في صكرة مستجدة تزيد

قدره نبالن ،كتكجب لو بعد الفضؿ فضال ،كانؾ لتجد المفظة الكاحدة قد اكتسبت بيا فكائد ،حتى
تراىا مكررة في مكاضع ،كليا في كؿ كاحد مف تمؾ المكاضع شأف مفرد كشرؼ منفرد ،كفضيمة

مرمكقة ،كخالبة مكمكقة ،كمف خصائصيا التي تذكر بيا ،كىي عنكاف مناقبيا أنيا تعطيؾ
الكثير مف المعاني باليسير مف المفظ حتى تخرج مف الصدفة الكاحدة عدة مف الدرر ،كتجني

مف الغصف الكاحد أنكاعان ف الثمر ،كأنؾ لترل بو الجماد حيان ناطقان ،كاألعجـ فصيحان ،كاألجساـ
()2

الخرس مبينة ،كالمعاني الخفية بادية جمية "

"كمف خصائصيا المبالغة في إبراز المعنى في صكرة المشاىدة ،كالتشخيص كالتجديد
في المعنكيات ،كبث الحياة كالنطؽ في الجمادات كىي صكرة مف صكر التكسع كالمجاز في
()3

الكالـ ،كىي مف أكصاؼ الفصاحة كالبالغة التي ترجع إلى المعنى "

([ (1البخارم :صحيح البخارم ،بدء الخمؽ/إذا كقع الذباب في شراب أحدكـ :130/4 ،رقـ الحديث .]3321
( (2الجرجاني ،أسرار البالغة (ص ص.)43-42
( (3عتيؽ ،عمـ البياف (ص .)196
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المبحث الرابع
المجاز
تعريف المجاز:
لغة" :جزت الطريؽ كجاز المكضع جكا انز ،كجاز بو كجاكزه كجازه غيره ،كجازه سار فيو
ً
()1

كسمكو ،كجاكزت المكضع جكا انز بمعنى جزتو  ،كالمجاز كالمجازة المكضع "

ك" المجاز مفعؿ مف جاز الشيء يجكزه إذا تعداه إذا عدؿ بالمفظ عما يكجبو أصؿ المغة

كصؼ بأنو مجاز عمى معنى أنيـ جازكا بو مكضعو األصمي أك جاز ىك مكانو الذم كضع
()2

فيو أكلن "

اصطالحاً" :ىي كممة مستعممة في غير ما ىي مكضكعة لو مع قرينة مانعة مف إرادة

معناىا فيو "

()3

" كالعالقة بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم قد تككف المشابية ،كقد تككف غيرىا،
فإذا كانت المشابية فيك استعارة ،كال فيك مجاز مرسؿ ،كالقرينة قد تككف لفظية أك حالية ،كىذه
()4

العالقة ىي المناسبة بيف المعنى المنقكؿ عنو كالمنقكؿ إليو "

المجاز الرسل" :ىك ما كانت عالقتو بيف ما استعمؿ فيو كما كضو لو غير المشابية ،كتسميتو
بالمرسؿ ككنو غير مرتبط بقيكد "

()5

عالقات المجاز المرسل :

َِ ُِ َِ ِّ ُِ َِ ُِ
َِِ ِِِ ِ
سِ ًِِْ ٌِِِ َِ
ِالصِ ٍَِِاِءِِِِِ
 -1المسببية " :كىك أف يطمؽ المسبب كيراد السبب ،كقكلو تعالى  وِيِنِِِلِ ِِِى
ًِ
رِِِ ِْزِكِاِ [ غافر" )6("]13 :أك حينما يطمؽ المفظ المذككر مسببان عف المعنى المراد سببان في
المذككر"

()7

( )1ابف منظكر ،لساف العرب (ج)326/5؛ كانظر :مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج.)193/3
( )2الجرجاني ،أسرار البالغة (ص.)395

( )3ابف الناظـ ،المصباح في المعاني كالبياف كالبديع (ص.)122
( )4الياشمي ،جكاىر البالغة (ص.)251
( )5القزكيني ،اإليضاح في عمكـ المغة ،القزكيني (ص.)277
( )6عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)205

( )7عباس ،البالغة فنكنيا كأفنانيا (ص.)150
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ِ
ط َعمَى َىمَ َك ِت ِو ِفي
سمّ َ
س َد إِال في اثْ َنتَ ْي ِن َر ُج ٌل آتَاهُ الم ُو َم ًاال فَ ُ
كمثمو قكؿ النبي َ" : ال َح َ
ْالحق ورج ٌل آتَاه الم ُو ْال ِح ْكم َة فَيو ي ْق ِ
ضي ِب َيا َوُي َعم ُم َيا"( )1حيث أطمؽ الحسد كىك السبب
ُ
َ َُ َ
َ ََُ
كأراد الغبطة كىي المسبب عمى سبيؿ المجاز المرسؿ .
ِ َِ َِ َِ ُِ ِ َِ َِ
 -2الجزئية  " :كىك أف يطمؽ الجزء كيراد بو الكؿ ،كقكلو تعالى َِ  :وِأَِِرِِِ ُِ
ِالزَِكِةِِ
ِالصَِلِةِ ِِوِآحِِٔاِِ ِِِ
ًٍِِٔاِِ ِِِ
َِ ِْ َِ
ِالرِاِنِِػ َِ
َِ
يِ [ البقرة  ]43 :ذكر الرككع كىك الجزء كأراد الصالة كىي الكؿ كذلؾ
وِِ
ارِنِ ُِػِٔاِِ ٌِِِ َِعِ ِِِ ِ ِِ
ألف الرككع الركف الداؿ عمى الصالة أكثر مف غيره ،كعميو يككف المعنى  :كصمكا مع
()2

المصميف "

ِ
ولَ ،و َخ ْي ُر الص َدقَ ِة َع ْن
الي ِد الس ْفمَىَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َن َ
كمثمو قكؿ النبيَ " :
الي ُد ُ
ظَي ِر ِغ ًنى ،وم ْن يستَع ِف ْ ِ
ستَ ْغ ِن ُي ْغ ِن ِو الم ُو "( )3حيث أطمؽ اليد كىي
ْ
ف ُيعف ُو الم ُوَ ،و َم ْن َي ْ
ََ َ ْ ْ
الجزء كأراد صاحبيا كىك الكؿ .

ان لَ ُو
ض ُل ظَ ْي ٍرَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْن َال َ
ان َم َع ُو فَ ْ
ظ ْي َر لَ ُوَ ،و َم ْن َك َ
كمثمو قكؿ النبيَ :م ْن َك َ
اد لَ ُو "( )4حيث أطمؽ الجزء كىك الظير كأراد الكؿ
ض ٌل ِم ْن َزٍادَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْن َال َز َ
فَ ْ
كىك الدابة .
اك ،ثُم
كمثمو قكؿ النبيَ " :ي ُد ْال ُم ْع ِطي ْال ُع ْم َياَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
اكَ ،وأُ ْختَ َكَ ،وأَ َخ َ
ول :أُم َكَ ،وأََب َ
اك"( )5حيث أطمؽ اليد كىي الجزء كأراد الكؿ كىك المعطي .
اك ،أَ ْد َن َ
أَ ْد َن َ
َِ ِ ُِ َِ ِ َِ ُِ َِ ِْ
ِِِارِ َِػِ ُِػِٔاِ
ِِِ
 -3الكمية  " :كىك أف يطمؽ الكؿ كيراد بو الجزء ،كقكلو تعالى  :وِِِالصِِارِِِقِ ِِوِاِِلصِِارِِِكِثِ ِف
َِخِيِِْ ِدِ َِ
ِحِ ُِِٓ ٍَِِاِ [ المائدة  ]38 :أطمؽ اليد كأراد الرسغ كعبر بالكؿ ىنا كىك ( اليد ) ألف الجزء
المقطكع يقكـ بكؿ أعماؿ اليد ،فقطعو يعطؿ اليد عف العمؿ فكأف اليد ىي المقطكعة "

()6

كمثمو قكؿ النبيِْ " :
ضمُ َيا قَ ْو ُل
ون ُ -
ون  -أَ ْو ِب ْ
ان ِب ْ
ضعٌ َو ِست َ
س ْب ُع َ
يم ُ
ش ْع َب ًة ،فَأَ ْف َ
ضعٌ َو َ
اإل َ
ش ْع َب ٌة ِم َن ِْ
يم ِ
اىا إِ َماطَ ُة ْاألَ َذى َع ِن الط ِر ِ
ان"( )7حيث
اء ُ
َال إِلَ َو إِال ا﵀َُ ،وأَ ْد َن َ
يقَ ،و ْال َح َي ُ
اإل َ
([ )1البخارم :صحيح البخارم ،العمـ/الغتباط في العمـ كالحكمة :25/1 ،رقـ الحديث .]73
( )2عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)206

([ )3البخارم :صحيح البخارم ،الزكاة/ل صدقة إل عف ظير غنى :112/2 ،رقـ الحديث .]1427
([ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،الحدكد/استحباب المؤاساة بفضكؿ الماؿ :1354/3 ،رقـ الحديث .]1728
([ )5النسائي :سنف النسائي ،الزكاة/أيتيما اليد العميا :61/5 ،رقـ الحديث .]2532
( )6عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)208

([ )7مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف /شعب اإليماف :63/1 ،رقـ الحديث .]35
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أطمؽ الطريؽ كىك الكؿ كأراد جزء منيا ألف األذل ل يككف في الطريؽ كميا بؿ في جزء

منيا .

 -4الحالية" :كىي أف يككف السـ المستعمؿ حالن في المعنى ،فنطمؽ اسـ الحاؿ كنريد المحؿ.
ِ
ِ ِْ َِ َِِْ َِ َِ َِ
ُِِِِِْفِ ِ
جِِ َِ َِ َِ
ً ٍِ [ النفطار  ]14 -13ذكر
ِإَونِ ِاى
ً ٍِ ِ* ِ ِ
ارِ ِىِِ ِِِفِ ِِجِ ِ
دِ ِ ٍِ
كقكلو تعالى  :إِِنِ ِِِاْلِةِرِِارِ ِىِِ ِِِفِ ُِِِػِِِ ٍِ
()1

الحاؿ كىك النعيـ كأراد المحؿ كىك الجنة "

ض ْوا إِلَى َما قَد ُموا "
سبوا األَ ْم َو َ
ات ،فَِإن ُي ْم قَ ْد أَ ْف َ
كمثمو قكؿ النبي" :الَ تَ ُ

()2

حيث ذكر الحاؿ في قكلو " :ما قدمكا " كأراد المحؿ كىك الجنة أك النار.

َِ ِْ
 -5اآللية  " :كىك أف يذكر الشيء باسـ آلتو التي يؤدم بيا الفعؿ كقكلو تعالى َِِ  :و ٌَِِاِ ِأِِ ِْرِ َِشِيِ َِِِِاِ
َِ
ِرِ ُِشِ ِٔلِ ِإَِّلِ ِةِيِ ِ َِ
ِْ َِ
ِِ ٌِِِِِِّْٔ[ إبراىيـ  ]4 :أم  :بمغة قكمو فذكر المساف كأراد المغة التي
انِ ِك
ِ
ِص
ِ
ٌَِِِِ ِ ٍِ ِِ ِ ِِ
()3

تؤدم بو"

كمثمو قكؿ النبي " : المسِمم م ْن سمِم المسمِم َ ِ ِ
س ِان ِو َوَي ِد ِهَ ،والم َي ِ
اج ُر َم ْن َى َج َر َما
ون م ْن ل َ
ُ
ُْ ُ َ ََ ُْ ُ
()4
َن َيى الم ُو َع ْن ُو "
حيث ذكر المساف كاليد كىما اآللتاف كأراد األذل كالبطش المترتب عمييما.

( )1عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)212
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،الجنائز/ما ينيى مف سب األمكات :104/2 ،رقـ الحديث .]1393
( )3عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)212

([ )4البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف/المسمـ مف سمـ المسممكف :11/1 ،رقـ الحديث .]10
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الفصل الثالث
األلوان البديعية في أحاديث األخالق

الفصل الثالث

األلوان البديعية في أحاديث األخالق
عمم البديع:
لغة " :مف أبدع كبدع كاخترع كخمؽ عمى غير مثاؿ سابؽ ،كبديع فعيؿ بمعنى فاعؿ ،كىي صفة
مف صفات اهلل تعالى "

() 1

اصطالحا" :ىك عمـ يعرؼ بو كجكه تحسيف الكالـ المعنكية كالمفظية كالمزايا التي تزيده حسنا
كطالكة "

()2

كعنو يقكؿ الياشمي " :ىك عمـ يعرؼ بو الكجكه كالمزايا التي تزيد الكالـ حسنان كطالكة،

بياء ،كركنقان ،بعد مطابقتو لمقتضى الحاؿ مع كضكح دللتو عمى المراد لفظان كمعنى.
كتكسكه ن
ككاضعو عبد اهلل بف المعتز العباسي المتكفى سنة  274ىجرية ثـ اقتفى أثره في عصره قدامة
بف جعفر الكاتب ،فزاد عمميو ،ثـ ألؼ فيو كثيركف كأبي ىالؿ العسكرم ،كابف رشيؽ القيركاني،

كصفي الديف الحمي كابف حجة الحمكم ،كغيرىـ ممف زادكا في أنكاعو ،كنظمكا فيو قصائد تعرؼ

بالبديعيات"(.) 3

كيقكؿ العمكم" :اعمـ أف البديع لقب في ىذه الصناعة تعرؼ بو كجكه تحسيف الكالـ بعد

إح ارزه لمعاني البالغة كأنكاع الفصاحة ،ككضكح دللتو ،كجكدة مطابقتو ثـ إنو عمى رشاقتو

ضرباف ،لفظي كمعنكم"(.) 4

"كقد جمع العمماء مف الفنكف البديعية الشيء الكثير حتى كصمت إلى خمسة كتسعيف فنان"(.) 5

) (1ابف منظكر ،لساف العرب (ج.)6/8
) (2القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة (ص.)348
) (3الياشمي ،جكاىر البالغة (ص ص )299-298
) (4العمكم ،الطراز ألسرار البالغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز (ص)137
) (5عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص )243
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المبحث األول

المحسنات المعنوية
أوال :الطباق:
لغة" :ىك المكافقة "فيقاؿ طابقت بيف الشيئيف ،إذا جمعت بينيما عمى حد كاحد "

()1

()2

اصطالحا" :كىك الجمع بيف المتضاديف أك الجمع بيف الشيء كضده في الكالـ"
ِْ َِ ِْ َِ َِ َِِْ ُِ َِ َِ ِ ُِ َِ ُِ َِ َِ ِ ُِ َِ َِ ِّ ِ َِ َِ
َِ َِ ِْ َِ
ِوَِّلِِ
ِاىظِوِ ِ
صِْيِ ِ* ِوَِّلِ ِِِ
ِاىظِيٍِِِاتِ ِِوَِّلِ ِِِانلِ ِٔرِ ِ* ِوَِّلِ ِِِ ِ
كقكلو تعالىَِ  :وٌِِاِ ِيِِصِخِِِِٔيِ ِِِاْلِخَِمِ ِِوِِاْلِ ِِ
َِِْ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ ِ ِ َِ ُِ ِْ ُِ َِ ِْ َِ َِ ُِ َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ ِْ ِْ ُِ
ِِفِِاىِِلِتُِِ ِٔرِِِ 
يِاْلِخًِِِاءِِِوَِّلِِِِاْلِمِِِٔاتِِإِ ِنِِِِاَللِِيِِصِ ٍِِعٌَِِِِِِيِِشِِاءِِِوٌِِاِخ
ِِِصِخِِِِٔ ِِِ
ِاْلِرِ ِورِِ*ِوٌِِاِي
ُِِِِجِِةِ ٍِِصِ ٍِِ ٍِعٌَِِِِِِ ِِ
[فاطر]22 -19 :

فالطباؽ بيف لفظ األعمى كالبصير ،كالظممات كالنكر ،كالظؿ ك الحركر ،كاألحياء
كاألمكات ،ككميا أسماء .
شر لَ َكَ ،والَ
ض َل َخ ْيٌر لَ َك َوِا ْن تُ ْم ِس ْك ُو َ
آد َم إِن َك إِ ْن تَ ْب ُذ ِل الفَ ْ
كمنو قكؿ النبي "َ :يا ْاب َن َ
()3
ِ
تُالَم عمَى َكفَ ٍ
الي ِد الس ْفمَى "
افَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َن َ
ولَ ،و َ
ُ َ
الي ُد ُ
فجاء الطباؽ بيف العميا كالسفمى كىما اسماف.
كفي الحديث دعكة إلى اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل كعدـ اإلمساؾ ألف في اإلنفاؽ خير لمجميع،
كخير اإلنفاؽ اإلنفاؽ عمى مف يعكلو المسمـ حتى يعفيـ كيحفظ ماء كجكىيـ عف سؤاؿ

اآلخريف .

ق ِ
س َن َة تَ ْم ُح َياَ ،و َخالِ ِ
كمثمو قكؿ النبي " :ات ِ
اس
ا﵀ َح ْيثُ َما ُك ْن َ
تَ ،وأَتْ ِب ِع السي َئ َة َ
ق الن َ
الح َ
()4
ِب ُخمُ ٍ
س ٍن"
ق َح َ
فجاء الطباؽ بيف اسميف كىما "السيئة" ك"الحسنة" كفي الحديث دعكة الى تقكل اهلل في كؿ

مكاف ك زماف ،كما يدعكنا النبي  إلى أف ينتبع السيئة الحسنة حتى تمح ىكىا كىذا فضؿ اهلل
عز كجؿ ،فإذا فعؿ اإلنساف سيئة فإف الفرصة سانحة لمحكىا كذلؾ بأف يفعؿ بعدىا حسنة
) (1السكاكي ،مفتاح العمكـ (ص)423؛ كانظر :عتيؽ ،عمـ البديع (ص.)75
) (2الياشمي ،جكاىر البالغة (ص.)303
([ (3الترمذم :سنف الترمذم ،الزىد :573/4 ،رقـ الحديث .]2343

)[ (4الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في معاشرة الناس :355/4 ،رقـ الحديث .]1987
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كبذلؾ تمحى ،كيأمرنا النبي  في ىذا الحديث بمعاممة الناس بأخالؽ حسنة حتى تنتشر

الفضيمة بيف الناس كيترتب عمى ذلؾ المحبة كالمكدة فيصبح المجتمع متماسكا مترابطا.
يرَنا"
َك ِب َ

كمثؿ ذلؾ قكؿ النبي  في الحديث القدسي" :لَ ْيس ِمنا م ْن لَم يرحم ِ
يرَناَ ،وُي َوق ْر
َ ْ َْ َ ْ َ
َ
صغ َ

()1

فالطباؽ بيف "صغيرنا" ك " كبيرنا " كىما اسماف  .كفي الحديث دعكة إلى أف يرحـ المسمـ
الصغير كيعطؼ عميو ،كأف يحترـ الكبير كيكرمو كيرفع قدره.
ال الم ُو عز وجل ي ْؤِذ ِ
سب الد ْى َر َوأََنا الد ْى ُرِ ،ب َي ِدي
كمثمو قكؿ النبي  " قَ َ
يني ْاب ُن َ
َ ََ ُ
آد َم َي ُ
()2
ب الم ْي َل َوالن َي َار "
األَ ْم ُر أُ َقم ُ
فجاء الطباؽ بيف "الميؿ" ك " النيار" كىما اسماف  .كفي الحديث نيي عف سب الدىر
ألف اهلل ىك الدىر .كفي الحديث بياف لعظمة اهلل عز كجؿ فيك سبحانو بيده مقاليد كؿ شيء.
ِ
البرَ ،وِان ِ
ق َي ْي ِدي إِلَى ِ
الجن ِةَ ،وِان
كمثمو قكؿ النبي  " :إِن الص ْد َ
البر َي ْيدي إِلَى َ
صديقًا .وِان َ ِ
ون ِ
ب َي ْي ِدي إِلَى الفُ ُج ِ
ور َي ْي ِدي إِلَى
ص ُد ُ
ق َحتى َي ُك َ
الكذ َ
الر ُج َل لَ َي ْ
َ
ورَ ،وِان الفُ ُج َ
()3
ِ
الن ِ
ب ِع ْن َد الم ِو َكذ ًابا "
ب َحتى ُي ْكتَ َ
ارَ ،وِان الر ُج َل لَ َي ْكذ ُ
فالطباؽ بيف "الصدؽ" ك "الكذب" كبيف " البر" ك "الفجكر" كبيف " الجنة" ك"النار" ككميا

أسماء .كالنبي  يدعكنا إلى الصدؽ ألنو ييدم لكؿ خير ،كالطريؽ إلى الجنة ،كينيانا عف
الكذب ألنو ييدم إلى كؿ شر ،كىك الطريؽ إلى النار.
كمثمو قكؿ النبي " :عمَى ُكل م ٍِ
ال « َي ْعتَ ِم ُل ِب َي َد ْي ِو
ت إِ ْن لَ ْم َي ِج ْد؟ قَ َ
ص َدقَ ٌة» ِق َ
يل :أََأرَ ْي َ
َ
ُْ
سمم َ
ال
وف» قَ َ
ستَ ِط ْع؟ قَ َ
ال ِق َ
ق» قَ َ
اج ِة ْال َم ْم ُي َ
يل :أََأرَ ْي َ
صد ُ
الُ « :ي ِع ُ
ين َذا ْال َح َ
ت إِ ْن لَ ْم َي ْ
س ُو َوَيتَ َ
فَ َي ْنفَعُ َن ْف َ
ال« :يأْمر ِب ْالمعر ِ
ت إِ ْن لَم ي ِ
ال:
ت إِ ْن لَ ْم َي ْف َع ْل؟ قَ َ
وف أَ ِو ْال َخ ْي ِر» قَ َ
ِق َ
ال :أََأرَ ْي َ
يل لَ ُو :أََأرَ ْي َ
ْ َْ
ستَط ْع؟ قَ َ َ ُ ُ َ ْ ُ
()4
ِ
ص َدقَ ٌة "
« ُي ْمس ُك َع ِن الشر ،فَِإن َيا َ

)[ (1الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في رحمة الصبياف :385/3 ،رقـ الحديث .]1913
)[ (2البخارم :صحيح البخارم ،تفسير القرآف/ما ييمكنا إل الدىر :133/6 ،رقـ الحديث .]4826
)[ (3البخارم :صحيح البخارم ،األدب /قكؿ اهلل تعالى ياأييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل  :699/8رقـ الحديث.]6094
)[ (4مسمـ :صحيح مسمـ ،الكسكؼ/بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ :699/2 ،رقـ
الحديث .]1008
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كالطباؽ بيف "الخير" ك"الشر" كىما اسماف .كالنبي في ىذا الحديث يرشدنا إلى مكارـ

األخالؽ ،فيرشدنا إلى الصدقة كاعانة المميكؼ ،كاألمر بالمعركؼ ،كاإلمساؾ عف الشر.
َِ ِ
ََِِ ِ ُِ ُِ َِ َِ ِْ َِ َِ ََِِ َِ
ِوِخِةِِْسِىِ ِ* ِ َِوِخُِِ ُِِِّ
ويأتي الطباق بين فعمين متضادين ،كقكلو تعالى  :وِخُِِِّ ِِِِْٔ ِأِِطِدِمِ ِ
ُِ َِ َِ َِ َِ
ِوِأَِِ ِْ
اتِِ َِ
خًَِِِاِ [ النجـ]44-43 :
ِِِْٔأٌِِِِ
فجاء الطباؽ بيف الفعميف " أضحؾ" ك"أبكى" كالفعميف " أمات" ك"أحيا" .
ِ
ضى "
اشتََرىَ ،وِا َذا ْ
اعَ ،وِا َذا ْ
س ْم ًحا إِ َذا َب َ
اقتَ َ
كمنو قكؿ النبي َ " :رح َم الم ُو َر ُج ًال َ

()1

فالطباؽ بيف الفعميف "باع" ك "اشترل"  .كالنبي  في ىذا الحديث يدعكنا إلى خمؽ

السماحة في كؿ المعامالت في كؿ أمكر حياتنا.
ش ْج َن ٌة
كمثمو قكؿ النبي " :إِن الر ِح َم َ
()3
ط ْعتُ ُو"
ط َع ِك قَ َ
َو َم ْن قَ َ

() 2

ال الم ُو :م ْن و ِ
ص ْمتُوُ،
ِم َن الر ْح َم ِن ،فَقَ َ
صمَك َو َ
َ َ َ

فجاء الطباؽ يبف الفعميف "كصمؾ" ك " قطعؾ" كالفعميف " كصمتو" ك "قطعتو" كفي

الحديث بياف فضؿ صمة الرحـ ألف مف يقطع الرحـ يقطعو اهلل تعالى .

ِ
كمنو قكؿ النبي  " :عمَى ْالمرِء ْالم ِِ
يما أَ َحب َو َك ِرهَ ،إِال أَ ْن يُ ْؤ َم َر
سمم الس ْمعُ َوالط َ
َ
َْ ُ ْ
اع ُة ف َ
()4
ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
اع َة"
س ْم َع َوَال طَ َ
ِب َم ْعص َية ،فَِإ ْن أُم َر ِب َم ْعص َية ،فَ َال َ
فالطباؽ بيف " أحب" ك "كره" كىما فعالف  .كفي الحديث دعكة إلى السمع كالطاعة
فالمسمـ يسمع كيطيع إف أحب كاف كره ،ما لـ يؤمر بمعصية.
ِِ
صى ا﵀ََ ،و َم ْن
اع ِني فَقَ ْد أَطَ َ
كمنو قكؿ النبي َ " :م ْن أَطَ َ
اع ا﵀ََ ،و َم ْن َي ْعصني فَقَ ْد َع َ
()5
ي ِط ِع ْاألَ ِمير فَقَ ْد أَطَاع ِني ،وم ْن يع ِ ِ
ص ِاني "
َ
ُ
َ َ َْ
ير فَقَ ْد َع َ
ص ْاألَم َ
َ
فالطباؽ بيف "أطاعني" ك " يعصني" كبيف " أطاع" ك "عصى" كالفعميف "يطع" ك" يعص"
كالحديث يدعكننا إلى طاعة اهلل كرسكلو كطاعة األمير ألف في ذلؾ الخير كمو.

)[ )1البخارم :صحيح البخارم ،البيكع/السيكلة كالسماحة :57/8 ،رقـ الحديث.]2076
) (2الشجنة :أثر مف أثار الرحمف المشتبكة كالجذكر.
)[ )3البخارم :صحيح البخارم ،األدب /مف كصؿ كصمو اهلل 6/8 ،رقـ الحديث .]5988
)[ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،األمارة /كجكب طاعة األمراء في غير معصية :1469/3 ،رقـ الحديث.]1839

)[ )5مسمـ :صحيح مسمـ ،األمارة /كجكب طاعة األمراء في غير معصية :1644/3 ،رقـ الحديث .]1835
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ض لِم ِوَ ،وأَ ْن َك َح لِم ِو،
كمنو قكؿ النبي َ " :م ْن أَ ْعطَى لِم ِوَ ،و َم َن َع لِم ِوَ ،وأَ َحب لِم ِوَ ،وأَ ْب َغ َ
()1
ِ
يم َان ُو "
فَقَ ْد ْ
استَ ْك َم َل إ َ
فالطباؽ بيف الفعميف "أعطى" ك " منع" كبيف الفعميف " أحب" ك "أبغض"  .كالحديث

يدعكنا إلى أف تككف كؿ أعمالنا هلل عز كجؿ ،كمف أجؿ مرضاتو سبحانو كتعالى .
كمنو قكؿ النبي َ " :م ْن أُ ْع ِط َي
ش َك َرَ ،و َم ْن َكتَ َم فَقَ ْد َكفَ َرَ ،و َم ْن
أَثْ َنى فَقَ ْد َ

اء فَ َو َج َد َف ْم َي ْج ِز ِب ِوَ ،و َم ْن لَ ْم َي ِج ْد َف ْم ُيثْ ِن ،فَِإن َم ْن
َعطَ ً
()2
ان َكالَ ِب ِ
س ثَْوَبي ُز ٍ
ور"
تَ َحمى ِب َما لَ ْم ُي ْعطَ ُو َك َ
ْ

فقد جاء الطباؽ بيف "شكر" ك"كفر" كىما فعالف ،كالحديث يدعكنا إلى أف نثني عمى مف
يعطينا اعترافان بفضمو كتحقيقان لممحبة كالمكدة.
ِ
اس ِمي َم ْن
كمنو قكؿ النبي " :قَ َ
ال الم ُو أََنا الر ْح َم ُن َو ِى َي الر ِح ُم َ
شقَ ْق ُ
اس ًما م ْن ْ
ت لَ َيا ْ
()3
ط َع َيا َبتَت ُو"
ص ْمتُ ُو َو َم ْن قَ َ
صمَ َيا َو َ
َو َ
فقد جاء الطباؽ بيف " كصميا" ك "قطعيا" كىما فعالف ،كبيف "كصمتو" ك"بتتو" كىما

فعالف كذلؾ .كفي الحديث دعكة إلى صمة الرحـ كتحذير مف قطعيا ألف قاطع الرحـ سيقطعو

اهلل عف كؿ خير.

أنواع الطباق:
 -1طباق اإليجاب:
()4

"كىي ما صرح بو بإظيار الضديف ،أك ىي ما لـ يختمؼ فيو الضداف إيجابا أك سمبا"

ق ِ
س َن َة تَ ْم ُح َياَ ،و َخالِ ِ
كنظير ذلؾ قكؿ النبي " :ات ِ
ق
ا﵀ َح ْيثُ َما ُك ْن َ
تَ ،وأَتْ ِب ِع السي َئ َة َ
الح َ
()5
اس ِب ُخمُ ٍ
س ٍن"
ق َح َ
الن َ
فجاء الطباؽ بيف اإلسميف "السيئة"ك "الحسنة" كىك طباؽ إيجاب.

كمثمو قكؿ النبي " :لَ ْيس ِمنا م ْن لَم يرحم ِ
يرَنا"
َ ْ َْ َ ْ َ
َ
يرَناَ ،وُي َوق ْر َك ِب َ
صغ َ

()6

)[ )1الترمذم :سنف الترمذم ،صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :670/4 ،رقـ الحديث.]2521
)[ )2الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في المتشبع بما لـ يعطو :379/4 ،رقـ الحديث.]2034
([ )3أبك داككد :سنف أبي داككد ،المكثريف مف الصحابة /صمة الرحـ :133/2 ،رقـ الحديث .]1694
( )4مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج)66/3؛ الياشمي ،جكاىر البالغة (ص.)303
)[ (5الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في معاشرة الناس :355/4 ،رقـ الحديث ]1987
)[ (6الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في رحمة الصبياف :385/3 ،رقـ الحديث .]1913
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فجاء الطباؽ بيف "صغيرنا" ك "كبيرنا" كىك مف طباؽ اإليجاب.
ال الم ُو تَعالَى :ي ْؤِذ ِ
سب الد ْى َرَ ،:وأََنا الد ْى ُرِ ،ب َي ِدي
كمثمو قكؿ النبي " :قَ َ
يني ْاب ُن َ
ُ
آد َم َي ُ
َ
()1
ب الم ْي َل َوالن َي َار"
األَ ْم ُر ،أُ َقم ُ
فقد جاء الطباؽ بيف "الميؿ" ك"النيار" كىما اسماف ،كىك مف باب طباؽ اإليجاب.
ِ
البرَ ،وِان ِ
ق َي ْي ِدي إِلَى ِ
الجن ِةَ ،وِان الر ُج َل
كمثمو قكؿ النبي " :إِن الص ْد َ
البر َي ْيدي إِلَى َ
صديقًا .وِان َ ِ
ون ِ
ور َي ْي ِدي إِلَى الن ِ
ب َي ْي ِدي إِلَى الفُ ُج ِ
ار،
ص ُد ُ
ق َحتى َي ُك َ
الكذ َ
لَ َي ْ
َ
ورَ ،وِان الفُ ُج َ
()2
ِ
ب ِع ْن َد الم ِو َكذ ًابا "
ب َحتى ُي ْكتَ َ
َوِان الر ُج َل لَ َي ْكذ ُ
فالطب اؽ بيف" الصدؽ" ك " الكذب " كبيف " البر" ك " الفجكر" كبيف " الجنة " ك" النار" كىك
مف طباؽ اإليجاب.
ِ
ضى"
اشتََرىَ ،وِا َذا ْ
اعَ ،وِا َذا ْ
س ْم ًحا إِ َذا َب َ
اقتَ َ
كمثمو قكؿ النبي َ " :رح َم الم ُو َر ُج ًال َ

()3

فالطباؽ بيف الفعميف "باع" ك "اشترل" مف طباؽ اإليجاب.
ِ
كمنو قكؿ النبي  " :عمَى ْالمرِء ْالم ِِ
يما أَ َحب َو َك ِرهَ ،إِال أَ ْن ُي ْؤ َم َر
سمم الس ْمعُ َوالط َ
َ
َْ ُ ْ
اع ُة ف َ
()4
ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
اع َة"  ،فالفعميف "أحب" ك "كره " بينيما طباؽ
س ْم َع َوَال َ
ط َ
ِب َم ْعص َية ،فَِإ ْن أُم َر ِب َم ْعص َية ،فَ َال َ
مف باب طباؽ اإليجاب.
 -2طباق السمب:
"كىي ما لـ يصرح بيا بإظيار الضديف ،أك ما اختمؼ فيو الضداف إيجابا كسمبا بحيث
()5

يجمع بيف فعميف مف مصدر كاحد ،أحدىما مثبت كمنفي أك أمر كنيي "
َِ َِ َِ ِْ َِ
َِ ِْ
َِ ِْ َِ ِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِ ُِ ِْ ُِ
ِ
َ
َِ ِْ َِ ُِ َِ
ِ
ُ
ِ
ُ
ٔبِ 
صِِمِ ِإُِِِمِ ِخُِِِجِ ِِغَِلِمِ ِاى
ِِفِ ِج
ِِفِ ِج
ِِفِ ِ
ِِفِ َِِسِ ِِوَِّلِ ِأِِغِيًِِ ٌِِِاِ ِ ِِ
كقكلو تعالي  :تِػِيًِِ ٌِِِاِ ِ ِِ
ِِِغًِِ ِ ِِ

[المائدة]116 :

َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ ِ َِ َِ ِْ َِ
ِوِِاخِشِ ِِْٔ ِِنِ [ المائدة]44 :
اِانلِِاسِِ
كقكلو تعالى في األمر كالنيي   :فَِلَِِِّتِشِِِِِٔ

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،التكحيد /قكلو تعالى :يريدكف أف يبدلكا :143/9 ،رقـ الحديث ]7491
)[ (2البخارم :صحيح البخارم ،األدب /قكؿ اهلل تعالى ياأييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل  :699/8رقـ الحديث.]6094
)[ )3البخارم :صحيح البخارم ،البيكع/السيكلة كالسماحة :57/8 ،رقـ الحديث.]2076
)[ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،األمارة /كجكب طاعة األمراء في غير معصية :1469/3 ،رقـ الحديث.]1839
)  )5مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج)67/3؛ كانظر :القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة
(ص.)167
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ول الم ِو  :أَي ِ
ال:
سالَِم َخ ْيٌر؟ قَ َ
س َ
اإل ْ
سأَ َل َر ُ
كنظير ذلؾ كما جاء في الحديث" :أَن َر ُج ًال َ
()1
ِ
ف"
ت َو َم ْن لَ ْم تَ ْع ِر ْ
امَ ،وتَ ْق َأرُ السالَ َم َعمَى َم ْن َع َرْف َ
«تُ ْطع ُم الط َع َ
فأكرد طباؽ السمب باإلثبات كالنفي في قكلو " :عرفت" ك " لـ تعرؼ" ككال الفعميف مصدر

كاحد .كفي الحديث دعكة إلى إطعاـ الطعاـ كافشاء السالـ.

ِ
ِ
سمِِم
سمِ ُم إِ َذا َك َ
ص ِب ُر َعمَى أَ َذا ُى ْم َخ ْيٌر م َن ْال ُم ْ
اس َوَي ْ
كمنو قكؿ النبي ْ " :ال ُم ْ
ان ُي َخالطُ الن َ
()2
ِ
ِ
اى ْم "
ص ِب ُر َعمَى أَ َذ ُ
اس َوالَ َي ْ
الذي الَ ُي َخالطُ الن َ
فجاء طباؽ السمب بالنفي كاإلثبات بقكلو " :مخالطا لمناس" ك " ل يخالط الناس" كقكلو "
يصبر" ك " ل يصبر " كالحديث يدعكننا إلى مخالطة الناس كالتعامؿ معيـ كالصبر عمى

أذاىـ ،ألف في ذلؾ الخير كالصالح.

الك ِذ َب
ق طُ َمأْ ِن َ
ين ٌةَ ،وِان َ
كمنو قكؿ النبي َ " :د ْ
يب َك ،فَِإن الص ْد َ
يب َك إِلَى َما الَ َي ِر ُ
ع َما َي ِر ُ
()3
يب ٌة "
ِر َ
فالطباؽ بيف "يريبؾ" ك "ل يريبؾ" كىك طباؽ سمب بالنفي كاإلثبات .كالنبي  في ىذا

الحديث يدعكنا إلى أف نبتعد عف الشؾ كنتمسؾ بما يزرع في نفكسنا الطمأنينة .

 -3الطباق الخفي ( المعنوي):
َِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ِ َِ َِ َِ َِ َِ
ِِوِحِ ِْدِ ُِغُِِِٔ َِِنِِإِِِلِِِِانلِِِارِِِ [ غافر]41 :
اِِلِِأِِدِغِ ِٔكًِِِإِِِلِِِِانلِجِاِةِ ِِ
كقكلو تعالى  :وِيِاِك
ِِِِِِٔمٌِِِِِِ ِِ
فالنجاة بمعنى الجنة فيصبح الطباؽ بيف معنى النجاة كلفظ النار.
كمنو قكؿ النبي َ " :م ْن أُ ْع ِطي َحظ ُو ِم َن الرْف ِ
الخ ْي ِرَ ،و َم ْن ُح ِرَم
ق فَقَ ْد أُ ْع ِط َي َحظ ُو ِم َن َ
َ
()4
َحظ ُو ِم َن الرْف ِ
الخ ْي ِر"
ق فَقَ ْد ُح ِرَم َحظ ُو ِم َن َ
فالحرماف مسبب عف األخذ الذم ىك ضد العطاء .كالنبي  في ىذا الحديث يبيف لنا

فضؿ الرفؽ ففيو الخير كؿ الخير ،كاف مف لـ يتخمؽ بخمؽ الرفؽ فقد حرـ خي ار كثيرا،
كالرفؽ يجعؿ الناس متحابيف متقاربيف.

)[ )1البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف /إفشاء السالـ مف اإلسالـ :15/1 ،رقـ الحديث .]28
)[ )2الترمذم :سنف الترمذم ،صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :662/4 ،رقـ الحديث.]2507
)[ )3الترمذم :سنف الترمذم ،صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :668/4 ،رقـ الحديث.]2518

)[ )4الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في الرفؽ :367/4 ،رقـ الحديث.]2013
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يف متَ َ ٍ
ض ِع ٍ
س َم َعمَى الم ِو
الجن ِة؟ ُكل َ
كمنو قكؿ النبي  " :أَالَ أُ ْخ ِب ُرُك ْم ِبأَ ْى ِل َ
ضعف ،لَ ْو أَ ْق َ
ُ
()1
ٍ
َألََبرهُ ،أَالَ أُ ْخ ِب ُرُك ْم ِبأَ ْى ِل الن ِ
ستَ ْك ِب ٍر"
ارُ :كل ُعتُلَ ،جواظ ُم ْ
فمعني متضعؼ متكاضع فيصبح الطباؽ بيف معنى متضعؼ كلفظ مستكبر .
كالحديث يدعكنا إلى التكاضع كعدـ التكبر ،فالتكاضع سبب في دخكؿ الجنة ،كالتكبر سبب
في دخكؿ النار ،كبالتكاضع يصمح حاؿ المجتمع كيستقيـ أمره كيسعد أبناؤه.
ِ
ِ
ينا َم ْن َال ِد ْرَى َم لَ ُو َوَال َمتَاعَ،
س ِف َ
كمنو قكؿ النبي  " :أَتَ ْد ُر َ
س؟ قَالُواْ :ال ُم ْفم ُ
ون َما ْال ُم ْفم ُ
صي ٍام ،و َزَك ٍ
ال :إِن ْالم ْفمِس ِم ْن أُم ِتي يأْ ِتي يوم ْال ِقيام ِة ِب ٍ ِ
شتَ َم َى َذا،
فَقَ َ
اةَ ،وَيأْ ِتي قَ ْد َ
ص َالةَ ،و َ َ
َ
ُ َ
َ َْ َ َ َ
ِ
س َن ِات ِوَ ،و َى َذا
ف َى َذاَ ،وأَ َك َل َم َ
َوقَ َذ َ
سفَ َك َد َم َى َذاَ ،و َ
ض َر َ
ب َى َذا ،فَ ُي ْعطَى َى َذا م ْن َح َ
ال َى َذاَ ،و َ

ِ
ِم ْن ح ِ ِ
اى ْم فَطُ ِر َح ْت َعمَ ْي ِو،
ضى َما َعمَ ْي ِو أُ ِخ َذ ِم ْن َخ َ
ط َاي ُ
س َناتُ ُو قَْب َل أَ ْن ُي ْق َ
س َناتو ،فَِإ ْن فَن َي ْت َح َ
َ َ
()2
ثُم طُ ِر َح ِفي الن ِ
ار "
فمعنى خطاياىـ سيئاتيـ ،كالطباؽ بيف معنى خطاياىـ كلفظ حسناتو .كالنبي  يرشدنا في
ىذا الحديث إلى التحمي باألخالؽ الحسنة في معامالتنا مع الناس كأل نعتدم عمى أحد
ألف ىذا العتداء يمحؽ الحسنات كيؤدم إلى اليالؾ كتككف العاقبة النار.

ثانيا :المقابمة:
كىي" أف تأتي في الكالـ بجزأيف فصاعدا ثـ تعطؼ عميو متضمنا أضدادىا أك شبو

أضدادىا عمى الترتيب ،كأقميا مقابمة اثنيف باثنيف"( )3كىي " أف يؤتى بمعنييف متكافقيف أك معاني
َِ َِِْ ِْ َِ ُِ َِ ًِ َِ َِِْ ِْ ُِ َِ
ْيِاِ ِ َِ
ِنِثِِ ًِ
ِجِ َِزِِ ًِ
اءِِ
ِِيِ ًَِِِلِ ِِوِْلِتِهِٔاِِ ِ
متكافقة ،ثـ بما يقابميا عمى الترتيب"( )4كقكلو تعالى   :فِيًِِظِدِهِٔاِِ ِك

َِ
ِْ
َِ ُِ
صِِتُِِ ِٔنِ [ التكبة ، ]82 :فالمقابمة بيف قكلو "فميضحككا قميال" ك " ليبككا كثيرا" كىي
ِة ِ ٍَِِاِ َِِكُِِٔاِِ ِيَِِِسِ ِ
مقابمة اثنين باثنين.

)[ )1البخارم :صحيح البخارم ،تفسير القرآف /عتؿ بعد ذلؾ زنيـ :159/6 ،رقـ الحديث .]4918
([ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة /تحريـ الظمـ :1997/4 ،رقـ الحديث .]2581
) (3ابف الناظـ ،المصباح في المعاني كالبياف كالبديع (ص.)192

) (4القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة (ص)353؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القراف (ص .)252
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ش ْي ٍء إِال
اء ِفي َ
ش ْي ٍء إِال َ
ش ِفي َ
ان الفُ ْح ُ
ش َان ُوَ ،و َما َك َ
كمنو قكؿ النبي َ " :ما َك َ
ان َ
الح َي ُ
َز َان ُو" ( ،)1فالمقابمة بيف "الفحش"  ،ك"شانو" ك"الحياء" ك "زانو".
كفي الحديث دعكة إلى تجنب الفحش ألنو قبيح كيقبح كؿ شيء ،كفيو دعكة إلى التحمي

بخمؽ الحياء فيك جميؿ كيزيف كؿ شيء.
النفَ ِ
اق "

كمنو قكؿ النبي  : الحياء و ِ
ان ِم َن ِ
ش ْع َبتَ ِ
يم ِ
ش ْع َبتَ ِ
ان ِم َن
ان ُ
العي ُ
الب َي ُ
اء َو َ
انَ ،و َ
الب َذ ُ
ََ ُ َ
اإل َ

()2

فالمقابمة بيف "الحياء كالعي" " ،كالبذاء كالبياف"
كفي الحديث دعكة إلى الحياء ليكتمؿ اإليماف ،كالحياء خمؽ رفيع ينبغي عمى كؿ مسمـ

أف يتحمى بيا ليعيش المجتمع في طير كنقاء كقكة كترابط.

القيام ِة أَح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َن ُك ْم
سا َي ْوَم َ َ َ
كمنو قكؿ النبي " :إِن م ْن أَ َحب ُك ْم إِلَي َوأَ ْق َرِب ُك ْم مني َم ْجم ً
ِ
ِ
ِ
ون
المتَ َ
شدقُ َ
ام ِة الث ْرثَ ُار َ
أَ ْخالَقًاَ ،وِان أَ ْب َغ َ
ض ُك ْم إِ َلي َوأَ ْب َع َد ُك ْم مني َم ْجم ً
ون َو ُ
سا َي ْوَم الق َي َ
ول ِ
ال:
ون؟ قَ َ
س َ
المتَ َ
ون فَ َما ْال ُمتَفَ ْي ِيقُ َ
شدقُ َ
ا﵀ ،قَ ْد َعمِ ْم َنا الث ْرثَ ُار َ
المتَفَ ْي ِيقُ َ
ون ،قَالُواَ :يا َر ُ
ون َو ُ
َو ُ
()3

ون"
ْال ُمتَ َكب ُر َ

فالمقابمة بيف "أحبكـ إلى " " ،أقربكـ مني" ك " أبغضكـ إلي"" ،أبعدكـ مني" .
ين ٌة ،وِان َ ِ
ِ
ب
كمثمو قكؿ النبي َ " د ْ
يب َك ،فَِإن الص ْد َ
الكذ َ
يب َك إِلَى َما الَ َي ِر ُ
ع َما َي ِر ُ
ق طُ َمأْن َ َ
يب ٌة "( ،)4فالمقابمة بيف " الصدؽ طمأنينة" ك " الكذب ريبة" .
ِر َ
َ َ َ َ ََ
ََ َ َ
َ َ َ ََ َ َ َ َ
َوَ ُيََ ََرَمَ ََعَلَيَ َهَ َمَ َََاْلَبَائَََثَ 
اتَ َ
ومقابمة ثالثة بثالثة ،كقكلو تعالى  :وَ ُيَلَ َلََهَمَ َََ
َالطَيََبَ َ َ

[األعراؼ]157 :

فالمقابمة بيف "يحؿ ليـ الطيبات " ك" يحرـ عمييـ الخبائث "
ص َدقَا َوَبي َنا ُب ِ
ان ِب ْال ِخ َي ِ
كمنو قكؿ النبي ْ " : ال َبي َع ِ
ور َك لَ ُي َما ِفي
ار َما لَ ْم َيتَفَرقَا ،فَِإ ْن َ
()5
ق َب َرَك ُة َب ْي ِع ِي َما"
َب ْي ِع ِي َماَ ،وِا ْن َك َذ َبا َو َكتَ َما ُم ِح َ
)[ (1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في الفحش كالتفحش :349/4 ،رقـ الحديث.]1974
)[ )2الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في العي :375/4 ،رقـ الحديث .]2027
)[ (3الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في معالي األخالؽ :370/4 ،رقـ الحديث.]2018
)[ )4الترمذم :سنف الترمذم ،صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :668/4 ،رقـ الحديث.]2518

)[ )5مسمـ :صحيح مسمـ ،الطالؽ /الصدؽ في البيع كالبياف ،1164/3 ،رقـ الحديث .]1532
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فالمقابمة بيف " صدقا كبي نا بكرؾ" ك " كذبا ككتما محؽ"  .كالحديث يدعكننا إلى الصدؽ

في البيع كعدـ الغش حتى يبارؾ اهلل لنا في بيعنا.

ِ ِ ِ
ِ ِ
يم "
يمَ ،و ْالفَاج ُر خب لَئ ٌ
كمنو قكؿ النبي ْ " : ال ُم ْؤم ُن غر َك ِر ٌ

()1

فالمقابمة بيف " المؤمف غر كريـ" ك " الفاجر خب لئيـ"
يك لَ َك ص َدقَ ٌة ،وأَمر َك ِبالمعر ِ
وف َوَن ْي ُي َك َع ِن
كمثمو قكؿ النبي " :تََبس ُم َك ِفي َو ْج ِو أَ ِخ َ
َ
َ ُْ
َ ُْ
ِ
ِ
اد َك الر ُج َل ِفي أَْر ِ
ص ِر لَ َك
ص َدقَ ٌةَ ،وِا ْر َ
شُ
ص ُر َك لمر ُج ِل الرِديء َ
الب َ
ص َدقَ ٌةَ ،وَب َ
ض الضالَ ِل لَ َك َ
ْال ُم ْن َك ِر َ
الع ْظ َم َع ِن الط ِر ِ
اغ َك ِم ْن َد ْل ِو َك ِفي َد ْل ِو
ص َدقَ ٌةَ ،وِا ْف َر ُ
ص َدقَ ٌةَ ،وِا َم َ
اطتُ َك َ
يق لَ َك َ
الح َج َر َوالش ْو َك َة َو َ
َ
()2
ص َدقَ ٌة"
أَ ِخ َ
يك لَ َك َ
فالمقابمة بيف " أمرؾ بالمعركؼ" ك " نييؾ عف المنكر"  .كالحديث يدعكنا إلى محاسف

األخالؽ التي بيا تتحقؽ السعادة الحقيقية كيظير التكافؿ بيف الناس فتقكل العالقات األخكية
كيصبح المجتمع قكيا متماسكا.

ثالثاً :المف والنشر المجمل :
()3

"كيككف المؼ فيو مجمال يشتمؿ عمى عدد ،كالنشر يأتي مفصال عمى حسب المؼ"
ِْ َِ ِْ َِ َِ ًِ َِ ِْ ُِ َِ ِ ُِ َِْ
ِ
ِ َِ َِ َِ ُِ ِ َِ ُِ َِ ُِ َِ ِ َِ َِ َِ ُِ َُِِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ
ِِلِخِئِاِِ ِأِِوِِ
ِِصِِادِاِ ِأِِنِ ِح
ِِفِ ِِِاْلِرِ ِِضِ ِف
كقكلو تعالى   :إِِجٍِِاِ ِِجِزِِ
اءِ ِِِاَّلِِِِيَِ َِِيِِارِِِبِ ِٔنِ ِِِاَللِ ِِوِرِشِ َِٔلِ ِِوِيِصِػِِٔنِ ِ ِِ
ِْ ِ َِْ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
َ
ُِ َِ ِ ُِ َِ ِْ ُِ
ِوِأِ ِْرِ ُِ
جِيُِِ ُِِٓ ًِِْ ٌِِِ ِْ
ِِ َِلِ ِػِ َِعِ ِخَِِِيِِْدِِيِِِٓ ًِِْ ِ َِ
ِِ ِِْ َِفِ ِِْٔاِ ٌِِِ َِ
َِِ ِِِاْلِرِ ِِضِ [ المائدة  ]33 :فقد ذكر
خَِِلِ ٍِفِ ِأِِ ِْوِ ُِِح
ِت
يِصِيِتِٔاِِ ِأِِوِ
َِِ ِ ِ
ِ
متعدد عمى كجو اإلجماؿ كىك قكلو تعالى " :إنما جزاء الذيف يحاربكف اهلل كرسكلو" ثـ جاء

النشر مفصالن كىك الجزاء المتمثؿ في باقي اآلية .
ِ
ف ِم ْن َخمِيفَ ٍة ،إِال َك َان ْت لَ ُو
كمنو قكؿ النبي َ " : ما َب َع َ
استَ ْخمَ َ
ث الم ُو م ْن َن ِبيَ ،والَ ْ
ِ
انِ :بطَ َان ٌة تَأْمره ِب ْالمعر ِ
ِبطَ َانتَ ِ
وم
وف َوتَ ُحض ُو َعمَ ْي ِوَ ،وِب َ
ط َان ٌة تَأْ ُم ُرهُ ِبالشر َوتَ ُحض ُو َعمَ ْيو ،فَ ْال َم ْع ُ
ُُ ُ َ ُْ
ص ُ
ص َم الم ُو تَ َعالَى"( ،)4فجاء المؼ مجمالن في قكلو" بطانتاف" ثـ جاء النشر مفصالن فذكر
َم ْن َع َ
بطانة تأمره بالمعركؼ كبطانة تأمره بالشر .

)[ )1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في البخيؿ ،409/3 ،رقـ الحديث .]1964
)[ )2الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في صنائع المعركؼ ،404/3 ،رقـ الحديث .]1956
( )3عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص)269؛ كالرافعي ،إعجاز القرآف كالبالغة النبكية (ص .)299
)[ )4البخارم :صحيح البخارم ،األحكاـ /بطانة اإلماـ :77/9 ،رقـ الحديث .]7198
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يك َخصمَتَ ْي ِن ي ِحبيما الم ُوِ :
الح ْم ُمَ ،واألَ َناةُ"
كمنو قكؿ النبي " : إِن ِف َ
ْ
ُ َُ
مجمالن في قكلو " خصمتيف " ثـ جاء النشر مفصالن فذكر الحمـ كاألناة ،كفي الحديث إشارة إلى
()1

فجاء المؼ

خمؽ الحمـ كاألناة فيك خمؽ يحبو اهلل تعالى لما فيو خير كصالح ،فاإلنساف الذم يتصؼ بيذا

الخمؽ يعيش سعيدان محبكبا مطمئنا ىادئ الباؿ ،بعيدا عما يفسد صفك الحياة .
َخالِص وم ْن َك َان ْت ِف ِ
يو َخم ٌة ِم ْن ُين
ٌ ََ
اى َد َغ َد َرَ ،وِا َذا
َو َع َد أَ ْخمَ َ
فَ ،وِا َذا َع َ

يو فَيو م َن ِ
كمنو قكؿ النبي " :أَربع م ْن ُكن ِف ِ
ق
اف ٌ
َُ ُ
َْ ٌ َ
ان ِف ِ
يو َخم ٌة ِم ْن ِنفَ ٍ
بَ ،وِا َذا
اق َحتى َي َد َع َيا إِ َذا َحد َ
َك َ
ث َك َذ َ
اص َم فَ َج َر"( )2حيث جاء المؼ مجمال في قكلو "أربع" ثـ جاء النشر مفصال فذكر ىذه األربع.
َخ َ

ِ
ام ِةَ :ر ُج ٌل أَ ْعطَى ِبي ثُم َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل
كمنو قكؿ النبي " :ثَالَ ثَ ٌة أََنا َخ ْ
ص ُم ُي ْم َي ْوَم الق َي َ
()3
استَ ْوفَى ِم ْن ُو َولَ ْم ُي ْع ِط أَ ْج َرهُ "
استَأْ َج َر أَ ِج ًا
َب َ
ير فَ ْ
اع ُح ار فَأَ َك َل ثَ َم َن ُوَ ،و َر ُج ٌل ْ
حيث جاء المؼ مجمالن في قكلو "ثالثة" ثـ جاء النشر مفصالن بذكر ىذه الثالثة.

ثالثاً :أسموب الحكيم:
" كىك تمقي المخاطب بغير ما يترقبو أك ما يتكقعو إما بترؾ سؤالو كاإلجابة عف سؤاؿ

لـ يسألو ،كاما بحمؿ عالمة عمى غير ما كاف يقصد ،إشارة إلى أنو كاف ينبغي أف يسأؿ ىذا

السؤاؿ أك يقصد ىذا المعنى " (.)4
َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ِْ ُِ ِْ ِْ َِ
ِ
ْ
يَِِ
ِوِِ ِْاْلَِِكِِْ َِرِبِ ِ
َِِِيِِيِِِْ َِِِٔ َِِِ
ادلِيَِِِْ ِ َِ
ْيِ ِف
ِِ ِفِِلِ ِٔنِ ِك
كقكلو تعالى   :يِصِدِلُِِِٔمِ ٌِِِِاذِاِ ِح
ِِ
ِِ
ِِوِ ٌِِِاِ ِخِِجِفِلِخًِِ ٌَِِِِِ ِِخِ ٍِ
ِ
َ
ِ
َِ َِ
ِ َِ َِ
ِِِ ِْفِ َِػِئُِِاِ ِْ َِ ِْ
َِوِِ ِْاْلَِِخَِِِ َِ
ِوِاةَِِِِِِِْ ِ
ِوِالٍَِِِِِْ َِصِاِنِِ َِ
اَمِِ َِ
ِِغِيِ ِِ ٌِ
ًًِِ [ البقرة ]215 :
ِِإِ ِنِِِِاَللِِةِ ِِِِّ
ْيِِف
ِوِ ٌَِِاِت
ًوِِ
ِِ
ِالصِبِ ِِ ِِ
ِيِِ ِِ
ٌَِِِِِِِِخِ ٍِ
"فقد سألكا عف حقيقة ما ينفقكف فكانت اإلجابة ببياف طرؽ اإلنفاؽ كلمف ينبغي أف تككف
()5

النفقة ،تنبييا إلى أف ىذا ىك األجدر بالسؤاؿ عنو "

كمنو ما ركم ع ْن أََن ٍ ِ
ال:
اع ِة ،فَقَ َ
سأَ َل الن ِبي َ ع ِن الس َ
َ
س َرض َي الم ُو َع ْن ُو ،أَن َر ُج ًال َ
ِ
ال:
الَ « :و َم َ
سولَ ُو  ،فَقَ َ
ت لَ َيا»  .قَ َ
اع ُة؟ قَ َ
ال :الَ َ
اذا أَ ْع َد ْد َ
َمتَى الس َ
ش ْي َء ،إِال أَني أُحب الم َو َو َر ُ
()6
ت"
ت َم َع َم ْن أَ ْح َب ْب َ
«أَ ْن َ
([ )1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في التأني كالعجمة :366/4 ،رقـ الحديث .]2011
)[ )2أبك داككد :سنف أبي داككد ،السنة/الدليؿ عمى زيادة اإليماف كنقصانو :221/4 ،رقـ الحديث .]4688
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،البيكع /اثـ مف باع ح انر :82/3 ،رقـ الحديث .]2227

) )4الياشمي ،جكاىر البالغة (ص)319؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القراف (ص .)273
) )5عباس ،البالغة فنكنيا كأفنانيا (ص .)289

)[ )6البخارم :صحيح البخارم ،المناقب/مناقب عمر بف الخطاب :12/5 ،رقـ الحديث .]3688
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فقد سأؿ الرجؿ عف الساعة متى ىي فكانت اإلجابة بالسؤاؿ عما أعد ليا تنبييا عمى أف ىذا

ىك الذم يجب أف يقصده كييتـ بو.

رابعاً :تأكيد المدح بما يشبو الذم:
كىك " أف تنفى عف الممدكح كصفا معينا ،ثـ تعقبو بالستثناء فتكىـ أنؾ ستثبت لو ما
يذـ بو ،فتأتي بما مف شأنو أف يذـ بو كيككف لممبالغة في المدح"

()1

كىك ضرباف:
األول " :كىك أف يذكر صفة ذـ منفية ،ثـ يأتي بالستثناء أك اإلستدراؾ فيتكىـ السامع أنو يريد
أف يستثني مف ىذا المنفي شيئا يذـ بو الممدكح ،كذلؾ ألف المستثنى يخالؼ المستثنى
()2

منو "

ِْ
ِ
ًِ َِ َِ ًِ َِ َِ
َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ
ٔنِ ِذِِِ َِ
ِوِ ََِّلِ ِحَِِِأِثِ ِِ ًِ
ًِِٓاِ ِِِىَِ ِْغِ ًِِٔاِ ِ َِ
ِشَِلِ ًٌِِِا 
ًٍِِاِ ِ* ِإَِِّلِ ِرًَِِِِلِ ِِشَِلٌِِاِ ِ
كقكلو تعالى َّ  :لِ ِيِِصٍِِػِ ِ

[الكاقعة ]26-25

"فقد جاء بصفة ذـ منفية ،ثـ أعقبيا بأداة استثناء لتكىـ السامع أف ما سيأتي بعدىا صفة
()3

ذـ أخرل ،فإذا جاءت صفة مدح تأكد المدح السابؽ"

ٍ ِ
ب،
صد َ
ص َدقَة م ْن طَي ٍبَ ،وَال َي ْق َب ُل الم ُو َعز َو َجل إِال الطي َ
ق أَ َح ٌد ِب َ
كمنو قكؿ النبي َ " :ما تَ َ
إِال أَ َخ َذ َىا الر ْحم ُن عز وجل ِبي ِم ِ
ون
ين ِوَ ،وِا ْن َك َان ْت تَ ْم َرةً ،فَتَْرُبو ِفي َكف الر ْح َم ِنَ ،حتى تَ ُك َ
َ َ ََ َ
()4
ِ
ظ َم ِم َن ْال َج َب ِلَ ،ك َما ُي َربي أَ َح ُد ُك ْم َفمُوهُ ،أَ ْو فَصيمَ ُو "
أَ ْع َ
فقد جاء بصفة ذـ منفية كىي قكلو " :كل يقبؿ اهلل إل الطيب" ،ثـ أعقبيا بأداة
استثناء لتكىـ السامع أف ما سيأتي بعدىا صفة ذـ ،ثـ جاء بصفة مدح كىي قكلو "أخذىا
الرحمف عز كجؿ بيمينو كاف كانت تم انر فتربك" ،فتأكد المدح ،فكأنو مدح بعد مدح.
()5

الثاني  " :أف يثبت لمشيء صفة مدح يعقبيا أداة استثناء تمييا صفة مدح أخرل "

( )1ابف الناظـ ،المصباح في المعاني كالبياف كالبديع (ص.)239
( )2عباس ،البالغة فنكنيا كأفنانيا (ص.)287
( )3عمكاف ،مف بالغة القراف (ص.)271
([ (4النسائي :سنف النسائي ،الزكاة /الصدقة مف غمكؿ :57/5 ،رقـ الحديث .]2525
) )5عمكاف ،مف بالغة القراف (ص.)271
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كمنو قكؿ البديع اليمذاني:
سكل أنو الضرغاـ لكنو الكبؿ

ىك البدر إل أنو البحر ازخ ار

خامساً :تأكيد الذم بما يشبو المدح:
كىك ضرباف:
()1

األول :كىك " أف يستثني مف صفة مدح منفية عف الشيء صفة ذـ أخرل بتقدير دخكليا فييا"
َِ َِ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ ًِ َِ َِ َِ َِ ًِ ِ َِ ًِ َِ َِ ِ ًِ
ِِاِ [ النبأ ]25-24 :
ِِِرِدِِِاِوَِّلَِِِشِاةِِاِِِ*ِإَِِّلِِِْحًٍِِِِِِِاِوِغِصِاك
كقكلو تعالى َّ  :لِِيِِذِوكِِ ِٔنِِذًِِِِِٓاِة

"فذكر صفة مدح منفية كىي ذكؽ البرد كالشراب ،ثـ أعقبيا بأداة استثناء ،ثـ جاء بصفة ذـ

فتأكد الذـ ،ألف نفي المدح ذـ ،فكأنو ذـ بعد ذـ"

()2

ِ
ش ْي ًئا إِال َمن ُو،
ان ال ِذي َال ُي ْع ِطي َ
ام ِةْ :ال َمن ُ
كمثمو قكؿ النبي  ": ثََال ثَ ٌة َال ُي َكم ُم ُي ُم ا﵀ُ َي ْوَم ْالق َي َ
()3
ق ِس ْمعتَ ُو ِب ْالحمِ ِ
ف ْالفَ ِ
س ِب ُل إِ َزَارهُ "
َ
اج ِرَ ،و ْال ُم ْ
َو ْال ُم َنف ُ َ
فذكر صفة مدح منفية كىي "ل يعطي شيئان" ،ثـ جاء بأداة استثناء لتكىـ السامع أف ما سيأتي
"منو" ،فتأكد الذـ ،فكأنو ذـ بعد ذـ.
بعدىا صفة مدح ،ثـ جاء بصفة ذـ كىي ٌ

الثاني  :كىك " أف يثبت لمشيء صفة ذـ ثـ يعقبيا بأداة استثناء تمييا صفة ذـ أخرل"

()4

كقكؿ الشاعر :
جباف ييكف عميو اليكاف

لئيـ الطباع سكل أنو

سادساً :تجاىل العارف:
"ىك سؤاؿ المتكمـ عما يعممو حقيقة تجاىال منو ليخرج كالمو مخرج المدح أك الذـ أك
()5

لقصد التعجب أك التكبيخ أك التقرير"

) )1عمكاف ،مف بالغة القراف (ص.)273
) )2المرجع السابؽ ،ص.273
([ (3مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف/بياف غمظ تحريـ إسباؿ اإلزار :102/1 ،رقـ الحديث .]106
( (4عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)273
) )5الياشمي ،جكاىر البالغة (ص)322؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص)277؛ كانظر :الميداني،
البالغة العربية (ص.)396
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األغراض البالغية لتجاىل العارف:
 -1التقرير:
يف متَ َ ٍ
ض ِع ٍ
س َم َعمَى الم ِو َألََبرهُ،
الجن ِة؟ ُكل َ
كذلؾ كقكلو " :أَالَ أُ ْخ ِب ُرُك ْم ِبأَ ْى ِل َ
ضعف ،لَ ْو أَ ْق َ
ُ
()1
ٍ
أَالَ أُ ْخ ِب ُرُك ْم ِبأَ ْى ِل الن ِ
ستَ ْك ِب ٍر "
ارُ :كل ُعتُلَ ،جواظ ُم ْ
فقد جاء الستفياـ لمتقرير ،كىك اإلخبار عف أىؿ الجنة ،كأىؿ النار.
 -2التشويق:
ِ
ون ِب َج َال لِيْ ،ال َي ْوَم أُ ِظم ُي ْم ِفي ِظمي َي ْوَم
كقكلو " :إِن ا﵀َ َيقُ ُ
ام ِة« :أَ ْي َن ْال ُمتَ َحاب َ
ول َي ْوَم ْالق َي َ
()2
َال ِظل إِال ِظمي"
فقد كرد الستفياـ لمتشكيؽ ،فاهلل يشكؽ المتحابيف في جاللو باألجر العظيـ الذم ينتظرىـ .

سابعاً  :المشاكمة:
لغة  :ىي المكافقة (.)3
اصطالحا " :ىي ذكر الشيء بمفظ غيره لكقكعو في صحبتو ،تحقيقان ،أك تقدي انر "

()4

 -1المشاكمة التحقيقية :
كىي التي يتحقؽ ليا كجكد المفظ كالمفظ المشاكؿ لو .
َِ
ِ َِ َِ َِ
صًَِِِِ ُِِٓ ًِِْ [ المائدة  ،]116 :حيث ذكر اإلىماؿ بمفظ غيره كىك
كقكلو تعالى   :نِ ُِصِٔاِِ ِِِاَللِ ِف
ِِجِ ِ
النسياف لكقكعو في صحبتو عمى سبيؿ المشاكمة التحقيقية .

ِ
كمنو قكؿ النبي  " : ي ْؤتَى ِب ِ
ول الم ُو
ام ِة فَ َيقُ ُ
ُ
َ
الع ْبد َي ْوَم الق َي َ
س
الح ْر َ
سخ ْر ُ
ام َو َ
ثَ ،وتََرْكتُ َك تَْأرَ ُ
َو َماالً َو َولَ ًداَ ،و َ
ت لَ َك األَ ْن َع َ
()5
اك َك َما َن ِسيتَِني "
ول :الَ ،فَ َيقُ ُ
َي ْو َم َك َى َذا؟ فَ َيقُ ُ
س َ
ول لَ ُوَ :
الي ْوَم أَ ْن َ

س ْم ًعا
لَ ُو :أَلَ ْم أَ ْج َع ْل لَ َك َ
ت تَظُن أَن َك
َوتَْرَبعُ فَ ُك ْن َ

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،تفسير القرآف/عتؿ بعد ذلؾ زنيـ :159/6 ،رقـ الحديث .]4918
)[ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة/فضؿ الحب في اهلل :1988/4 ،رقـ الحديث .]2566
) )3ابػف منظػكر ،لساف العرب (ج.)168/5
) )4الصعيدم ،بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمكـ البالغة (ص.)315

([ )5الترمذم :سنف الترمذم ،القيامة كالرقائؽ كالكرع :619/4 ،رقـ الحديث.]2428
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ص ًار
َوَب َ
ُمالَ ِقي

أم اليكـ أىممؾ ،فذكر اإلىماؿ بمفظ غيره كىك النسياف لكقكعو في صحبتو عمال سبيؿ

المشاكمة التحقيقية .

 -2المشاكمة التقديرية :

ْ َ ً َ َ ْ ُ َُ َ ُ َ
ِِوِ ٌَِ َِِْأَِِ ْ
صِتِْ َغِ َثِِاَِِللِِِ َ
ادِ ِونِ[ البقػرة ،]138 :
ِِصاتِغِثِِِوِْنِاََِِِلًِِِعِة ِِ
خِ َصِ َُِِ ٌِِ ََِِِِِاَللِِِ ِِ
كقكلو تعالىِ  :

فق ػػد ذك ػػر التطيي ػػر ،بمف ػػظ غيػ ػره كى ػػك الص ػػبغة لكقكع ػػو ف ػػي ص ػػحبتو عم ػػى س ػػبيؿ المش ػػاكمة

التقديرية .

ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
كمنو قكؿ النبي " : إن ُ

()1

أم يتماسؾ بعضو مع بعض ،فذكر التماسؾ بمفظ غيره كىك الشد لكقكعو في صحبتو
تقدي انر .

ثامناً  :التورية :
لغة" :ىي مصدر كريت الخبر تكرية إذا استرتو كأظيرت غيره"

()2

اصطالحا  " :أف يأتي المتكمـ بمفظة مشتركة بيف معنييف قريب كبعيد ،فيذكر لفظا يكىـ إلى أف
يجيء بقرينة يظير بيا أف المراد ىك المعنى القريب "

()3

كمف أنكاع التكرية:

 -1التورية المجردة :
"كىي التي لـ يذكر معيا لزـ مف لكازـ المعنى القريب ( المكرل بو ) كل لزـ مف لكازـ
()4

المعنى البعيد ( المكرل عنو) "
اِجِ َِرِ ِْ
ًٌِِِِ َِ
كقكلو تعالى َِ  :وِيَِِ ِْػِيَِِ ِِ َِ
انلِ َِِِٓارِِِ [ األنعاـ ]60 :
خِخُِِ ًِِِْةِ ِِ ِ

ت ع ْب ِدي ِبح ِبيبتَْي ِو فَصبر ،عو ْ ِ
الجن َة "
كمثمو قكلو  " : إِن الم َو قَ َ
ضتُوُ م ْن ُي َما َ
َ ََ َ
َ َ
ال :إِ َذا ْابتَمَ ْي ُ َ
ِ ()5
يدَ :ع ْي َن ْيو "
ُي ِر ُ

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
( )2الياشمي ،جكاىر البالغة (ص.)283
( )3الحمي ،شرح الكافية البديعية في عمكـ البالغة (ص.)135
( )4عمكاف ،مف بالغة القرآف الكريـ (ص .)256

([ (5البخارم :صحيح البخارم ،المرضى/فضؿ مف ذىب بصره :116/7 ،رقـ الحديث .]5653
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حيث جاءت لفظة "حبيبتيو" ليا معنياف معنى قريب غير مراد كمعنى بعيد مراد كىك
العيناف كلـ يذكر معيا ما يالئـ المعنى القريب كل البعيد .كفي الحديث دللة عمى عظـ
المصيبة كاألجر العظيـ عمى الصبر.
 -2التورية المبينة:
" كىي التي يذكر فييا لزـ مف لكازـ المعنى البعيد ( المكرل عنو ) "

()1

ت لَيا اسما ِم ْن ِ
صمَ َيا
كقكؿ النبي " : قَ َ
ال الم ُو أَ َنا الر ْح َم ُن َو ِى َي الر ِح ُم َ
ْ
اسمي َم ْن َو َ
شقَ ْق ُ َ ْ ً
()2
ص ْمتُ ُو َو َم ْن قَطَ َع َيا َبتَت ُو"
َو َ
حيث جاءت كممة " الرحـ" ليا معنياف معنى قريب غير المراد كىك رحـ المرأة ،كمعنى بعيد
مراد كىك صمة األقارب كاألرحاـ ،كجاء بما يالزـ المعنى البعيد ،كىك الكصؿ عمى سبيؿ
التكرية المبينة.

تاسعاً :التجريد:
لغة  :ىك النتزاع ،يقاؿ جردت الشيء إذا نزعتو مف غمده "

()3

اصطالحا " :ىك أف ينتزع مف أمر ذم صفة أم ار آخ ار مثمو فييا مبالغة في كماليا كقكلو لي مف
فالف صديؽ حميـ "
منيا صفو"

()5

()4

أم استخمص مف الصداقة إنساف "كىي أف يقدر لشيء صفات ثـ ينتزع

كلو عدة أقساـ منيا :

ما يكون بدخول من التجريدية عمى المنتزع منو :
ت لَيا اسما ِم ْن ِ
صمَ َيا
كقكؿ النبي " : قَ َ
ال الم ُو أَ َنا الر ْح َم ُن َو ِى َي الر ِح ُم َ
ْ
اسمي َم ْن َو َ
شقَ ْق ُ َ ْ ً
()6
ص ْمتُ ُو َو َم ْن قَطَ َع َيا َبتَت ُو"
َو َ

( )1عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)255
([ )2أبك داككد :سنف أبي داككد ،المكثريف مف الصحابة /صمة الرحـ :133/2 ،رقـ الحديث .]1694
( )3عمكاف ،مف بالغة القرآف(ص.)257
( )4القزكيني ،التشخيص في عمكـ البالغة (ص.)368
( )5الجرجاني ،اإلشارات كالتنبييات (ص.)220

([ )6أبك داككد :سنف أبي داككد ،المكثريف مف الصحابة /صمة الرحـ :133/2 ،رقـ الحديث .]1694
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ففي قكلو  " :شققت ليا اسما مف اسمي " تجريد حيث دخمت مف التجريدية عمى المنتزع
منو حيث نزع اهلل مف اسمو اسما لمرحـ لمتنبيو عمى مدل أىمية األرحاـ فيي تجمب صمو

اهلل بينما قطع الرحـ يجمب القطيعة.
بالغة التجريد:
"كتكمف بالغة التجريد في المبالغة التي يمقييا ىذا األسمكب عمى المنتزع منو حتى كصؿ

إلى درجة أصبح يفيض بيذه الصفة عمى غيره ،كىذا كاضح مف الشكاىد المذككرة ،كما
يؤدم التجريد إلى إثارة الخياؿ ،كتنشيط األذىاف لما فيو مف تصكير كتخييؿ كتنكيع في

األساليب"

()1

عاش ارً :براعة المطمع:
"كىي عبارة عف سيكلة األلفاظ كصحة السبؾ ككضكح المعنى كتجنب الحشك كيسمى
()2
ضع ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ف،
س َن ٍة ِب َع ْ
س ْب ِع م َائة ْ
ش ِر أَ ْمثَال َيا إِلَى َ
أيضان "حسف البتداء" " كقكؿ النبي ُ " :كل َح َ
()3
َوالص ْوُم لِي َوأََنا أَ ْج ِزي ِب ِوَ ،والص ْوُم ُجن ٌة ِم َن الن ِ
ار "
الحديث كاضح األلفاظ ل حشك فيو يبدأ بمطمع بارع يجذب السامع ،كفي الحديث

خص النبي  الصكـ
ترغيب في اكتساب الحسنات فالحسنة تضاعؼ إلى أضعاؼ كثيرة ،كلقد ٌ
ألنو مف أعظـ األعماؿ الصالحة التي تزيد الحسنات فالصكـ عبادة تتميز باإلخالص هلل كحده
كمف ثىٌـ فيك كقاية مف النار كسبب في دخكؿ الجنة مف باب الرياف.

حادي عشر :التفريع :
كىك " أف يبدأ المتكمـ باسـ أك صفة ثـ يكررىا في البيت مضافة إلى أسماء كصفات
يتفرع مف جممتيا أنكاع في المدح أك اليجاء أك غيره "

()4

ِ
اس ِمي َم ْن
كقكؿ النبي " : قَ َ
ال الم ُو أََنا الر ْح َم ُن َو ِى َي الر ِح ُم َ
شقَ ْق ُ
اس ًما م ْن ْ
ت لَ َيا ْ
()5
ص ْمتُ ُو َو َم ْن قَطَ َع َيا َبتَت ُو"
صمَ َيا َو َ
َو َ
( )1عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص .)265
( )2الحمي ،شرح الكافية البديعية (ص.)57
([ )3الترمذم :سنف الترمذم ،الصكـ /ما جاء في فضؿ الصكـ :128/2 ،رقـ الحديث .]764
( )4البغدادم ،تحرير التحبير (ص .)373

([ )5أبك داككد :سنف أبي داككد ،المكثريف مف الصحابة /صمة الرحـ :133/2 ،رقـ الحديث .]1694
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حيث جاء بالسـ "الرحمن" ثـ تفرع منو صفات تحمؿ معنى المدح ،كفي الحديث
ترغيب لممؤمنيف بصمة األرحاـ حتى ينالكا صمة اهلل ليـ ،ككذلؾ فإف الحديث يحذر مف قطع

الرحـ ألف في ذلؾ تقطيع لمركابط الجتماعية التي تجعؿ المجتمع متماسكا قكيا متحابا متعاكنا.

ثاني عشر :الجمع مع التقسيم :
" كىك أف تجمع أمك ار كثيرة تحت حكـ ثـ تقسـ"

()1

ِ
ام ِةَ :ر ُج ٌل أَ ْعطَى ِبي ثُم َغ َد َر،
كقكلو  :قاؿ اهلل تعالى " :ثَالَ ثَ ٌة أََنا َخ ْ
ص ُم ُي ْم َي ْوَم الق َي َ
()2
استَْوفَى ِم ْن ُو َولَ ْم ُي ْع ِط أَ ْج َرهُ "
استَأْ َج َر أَ ِج ًا
َو َر ُج ٌل َب َ
ير فَ ْ
اع ُح ار فَأَ َك َل ثَ َم َن ُوَ ،و َر ُج ٌل ْ
حيث جمع النبي الذيف سيككف اهلل خصميـ تحت حكـ كاحد كىك أف اهلل عدكىـ يكـ

كبيف أكصافيـ .
القيامة ثـ قسميـ ٌ

كفي الحديث ترىيب مف الغدر ،كبيع الحر ،كعدـ إعطاء األجير حقو.

( )1الحمي ،شرح الكافية البديعية (ص.)170

([ )2البخارم :صحيح البخارم ،البيكع /اثـ مف باع ح انر ،82/3 ،رقـ الحديث .]1694
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المبحث الثاني

المحسنات المفظية
أوال :الجناس:
()1

لغة" :جانسو يعني شاكمو ،كالجناس التحاد في الجنس ،أم اشترؾ مع في جنسو "

اصطالحاً" :ىك تشابو الكممتيف في المفظ كاختالفيما في المعنى ،كيسمى التجانس أك
()2

التجنيس"

كىك " أف يأتي في غير رد العجز عمى الصدر بمفظيف بينيما تماثؿ في الحركؼ
كتغاير في المعنى "

()3

كعنو يقكؿ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني " :فإنؾ ل تستحسف تجانس المفظتيف إل إذا

كاف مكقع معنيييما مف العقؿ مكقعا حميدا ،كلـ يكف مرمى الجامع بينيما مرمى بعيدا"

()4

كيقكؿ كذلؾ " :إف ما يعطي التجنيس مف الفضيمة أمر لـ يتـ إل بنصرة المعنى ،إذ لك

كاف بالمفظ كحده لما كاف فيو مستحسف كلما كجد فيو إل معيب مستيجف كلذلؾ ذـ الستكثار
منو كالكلكع بو ،كذلؾ أف المعاني ل تديف في كؿ مكضع لما يجذبيا التجنيس إليو ،إذ األلفاظ

خدـ المعاني كالمصرفة في حكميا ،ككانت المعاني ىي المالكة سياستيا ،المستحقة طاعتيا،

فمف نصر المفظ عمى المعنى كاف كمف أ ازؿ الشيء عف جيتو ،كأحالو عف طبيعتو كذلؾ مظنة
()5

الستكراه ،كفيو فتح أبكاب العيب كالتعرض لمشيف"

كيقكؿ الميداني " :كالجناس فف بديع في اختيار األلفاظ التي تكىـ في البدء التكرير،
لكنيا تفاجئ بالتأسيس كاختالؼ المعنى ،كيشترط فيو أل يككف متكمفا كل مستكرىا استكراىا،

كأف يككف مستعذبا"

()6

) )1ابػف منػظكر ،لساف العرب (ج.)43/6
) )2مطمكب ،معجـ المصطمحات البالغية (ج.)414/2
) )3ابف الناظـ ،المصباح في المعاني كالبياف كالبديع (ص.)183
( )4الجرجاني ،أسرار البالغة لمجرجاني (ص.)7
) )5المرجع السابؽ ،ص.80

) )6الميداني ،البالغة العربية (ج.)485/2
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أقسام الجناس:
 -1الجناس التام:
()1

"كىك أف يتفؽ المفظاف في أنكاع الحركؼ كعددىا كىيئاتيا كترتيبيا"
َِ َِ ِْ َِ َِ ُِ ُِ ِ َِ ُِ ُِ ِْ ُِ ُِِْ ِْ ُِ َِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ َِ َِ
ِشِِاغِ ٍثِ [ الركـ]55 :
ٍِِِِجِرِِِمِ ِٔنِ ٌِِِاِ ِِْلِِثِٔاِِ ِِدِْيِ ِ
صًِِِ ِال
ِالصِِاغِثِ ِح
ِِ ِِِ
ِِلِٔم
كقكلو تعالى   :وِئِِمِ ِت
ِِلِ ِ
فالجناس بيف (الساعة) ك (ساعة) فاألكلى بمعنى القيامة ،كالثانية بمعنى الزمف ،كفي ىذه

الحالة يسمى الجناس التاـ بالمماثؿ كىك " تماثؿ ركنيو لفظا كخطا كاختمفا معنى ،مف غير
تفاكت في تركيبيما كل اختالؼ في حركاتيما كىذا الجناس مف أكمؿ أصناؼ التجنيس
()2

كأرفعيا رتبو "

ال الم ُو تَعالَى :ي ْؤِذ ِ
سب الد ْى َرَ ،:وأََنا الد ْى ُرِ ،ب َي ِدي
كمنو قكؿ النبي " :قَ َ
يني ْاب ُن َ
ُ
آد َم َي ُ
َ
()3
ب الم ْي َل َوالن َي َار"
األَ ْم ُر ،أُ َقم ُ
فالجناس بيف " الدىر" ك " الدىر" فاألكلى بمعنى الزماف كالثانية بمعنى المدبر كالمسير

ألمكر الدىر .

فالجناس بيف :الساؽ ك المساؽ حيث زادت الثانية عمى األكلى بحرؼ في أكؿ الكممة".

()4

 -2الجناس من حيث االختالف في أنواع الحروف :كىك عمى قسميف :
األول  :الجناس المضارع:
"كىك ما اختمؼ فيو المفظاف المتشابياف في نكع كاحد منيما مع تقاربيما في المخرج سكاء
في األكؿ أك الكسط أك اآلخر "

()5

ُِ ُِ ٌِ َِ ِْ َِ َِ َِ ٌِ َِ َِ ِّ َِ َِ
ظ َِ
ِرِةٌِِ [ القيامة ]23-22 :
ِِِاِ ِِ
اضِةِِ*ِإِِِلِِِرِبِِِِٓاُِ
كذلؾ كقكلو تعالى   :وِجِٔهِِِئٌِِِِهِ ِ ٍِذُِِِِِ ِِ
فالجناس بيف " ناضرة " ك " ناظرة " فالحرفاف المختمفاف متقارباف في المخرج كىما الضاد

كالظاء.

) )1القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة (ص.)293
( )2المدني ،أنكار الربيع في أنكاع البديع (ج.)148/1
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،التكحيد /قكلو تعالى :يريدكف أف يبدلكا :143/9 ،رقـ الحديث ]7491
) (4ابف الناظـ ،المصباح في المعاني كالبياف كالبديع (ص.)187
) (5الميداني ،البالغة العربية (ج.)494/2
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شح َىالِعٌ َو ُج ْب ٌن َخالِعٌ "
شر َما ِفي َر ُج ٍل ُ
كمثمو قكؿ النبي َ " : 

()1

فالجناس بيف "ىالع" ك "خالع" فالحرفاف المختمفاف متقارباف في المخرج كىما الياء كالخاء.
كالنبي  في ىذا الحديث يبيف لنا خطكرة الشح كالجبف فيما شر ما في الرجؿ مف
صفات ،فالشح يدفع اإلنساف إلى اليمع كالطمع كحب الذات كتغميب المصمحة الخاصة
عمى العامة ،كما أف الجبف صفة سيئة تجعؿ الرجؿ ضعيفا ميانا مستسمما ل حكؿ لو كل

قكة ،كألف البخؿ كالجبف صفتاف مذمكمتاف كاف النبي  يتعكذ منيما دائما.
الثاني :الجناس الالحق:

كىك ما اختمؼ فيو المفظاف المتشابياف في نكع كاحد منيما غير متقاربيف في المخرج.
َِ ِْ ٌِ ُِِّ ُِ ُِ
ِكِِِِْ ٍَِِ َِزِ ٍٍِِلِِ ٍَِِ َِزِ ٍٍِ [ اليمزة] 1 :
كذلؾ كقكلو تعالى   :وِيِوِِىِ ِ ِِ
فالجناس بيف "ىمزة " ك"لمزة " فالحرفاف مختمفاف غير متقاربيف في المخرج ،كىما الياء

كالالـ.

ِِ ِ
ِ ِ
ِ
س ِب ِ
س ِك ِ
يل الم ِو ،أَ ِو القَ ِائِم
كمنو قكؿ النبي  : الساعي َعمَى األَ ْرَممَة َوالم ْ
ينَ ،ك ْال ُم َجاىد في َ
()2
الم ْي َل الص ِائِم الن َي َار "
فجاء الجناس بيف " القائـ" ك " الصائـ " فالحرفاف المختمفاف غير متقاربيف في المخرج كىما

الصاد كالقاؼ.

اد ِف ِ
ِ
يو إِال َممَ َك ِ
ول أَ َح ُد ُى َما:
ان َي ْن َِزال ِن ،فَ َيقُ ُ
ص ِب ُح ْال ِع َب ُ
كمثمو قكؿ النبي َ " : ما م ْن َي ْوٍم ُي ْ
()3
الميم ،أَ ْع ِط ُم ْم ِس ًكا تَمَفًا "
الميم ،أَ ْع ِط ُم ْن ِفقًا َخمَفًاَ ،وَيقُ ُ
ول ْاآل َخ ُرُ :
ُ
فالجناس بيف " خمفا" ك" تمفا " فالحرفاف المختمفاف غير متقاربيف في المخرج كىما الخاء

كالتاء.

اكم والظن ،فَِإن الظن أَ ْك َذب ِ ِ
سوا،
ُ َ
سواَ ،والَ تَ َحس ُ
الحديثَ ،والَ تَ َجس ُ
كمثمو قكؿ النبي  : إِي ُ ْ َ
()4
ونوا إِ ْخو ًانا ،والَ ي ْخطُب الرج ُل عمَى ِخ ْطب ِة أَ ِخ ِ
يو َحتى َي ْن ِك َح أَ ْو َيتُْر َك "
َوالَ تََب َ
ضواَ ،و ُك ُ
اغ ُ
َ
َ َ َ ُ ُ َ

)[ )1أبك داككد :سنف أبي داكد :الجياد /الجرأة كالجبف :12/3 ،رقـ الحديث.]2511
)[ )2البخارم :صحيح البخارم ،النفقات/فضؿ النفقة عمى األىؿ :62/7 ،رقـ الحديث .]5353
)[ (3مسمـ :صحيح مسمـ ،الكسكؼ /المنفؽ كالممسؾ :700/2 ،رقـ الحديث .]1010

)[ (4البخارم :صحيح البخارم ،النكاح/ل يخطب عمى خطبة أخيو  ،19/7رقـ الحديث .]5143
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فالجناس بيف " تجسسكا " ك " تحسسكا" فالحرفاف المختمفاف غير متقاربيف في المخرج كىما
الجيـ كالحاء  .كالنبي  في ىذا الحديث ينيانا عف الظف كجعؿ الظف أكذب الحديث ذلؾ
ألف الظف يفسد الكد بيف الناس كيجعميـ يعيشكف حالة مف عدـ الستقرار فالظف يترتب

عميو الحقد كالحسد كالضغينة كفساد القمكب .

كما ينيانا النبي  عف التجسس كالتباغض ألف ىذا مف شأنو أف يفسد الفرد كالمجتمع
كيشيع العداكة كالتنافر بيف الناس .كينيانا النبي كذلؾ أف يخطب أحدنا عمى خطبة أخيو

ألف ذلؾ فيو اعتداء عمى حقو .

ش ْي ٍء
اء ِفي َ
ش ْي ٍء إِال َ
ش ِفي َ
ان الفُ ْح ُ
ش َان ُوَ ،و َما َك َ
كنظير ذلؾ قكؿ النبي َ " :ما َك َ
ان َ
الح َي ُ
()1
إِال َز َان ُو"
فالجناس بيف " شانو" ك " زانو" فالحرفاف المختمفاف غير متقاربيف في المخرج كىما الشيف
كالزام .كفي الحديث دعكة إلى التخمؽ بخمؽ الحياء ذلؾ ألنو مف أجمؿ األخالؽ التي تزيف
يقبح كؿ شيء ،لذلؾ فنحف مطالبكف
المرء بؿ كيزيف كؿ شيء ،ك في المقابؿ فإف الفحش ٌ
بالبعد عنو كاجتنابو .

ثانياً :السجع:
لغة" :ىك الكالـ المقفى كالجمع أسجاع كأساجيع ،ككالـ مسجع تسجيعا كسجع الحماـ ىديمو
()2

كترجيعو لصكتو "

اصطالحا" :ىك أف تتفؽ الفاصمتاف في الحرؼ األخير"

()3

كىك " تكاطؤ الفاصمتيف مف النثر كالشعر عمى حرؼ كاحد كيككف عمى ثالثة أضرب ،مطرؼ،

كمتك واز ،كمرصع"

()4

 -1السجع المطرف:
"كىك اتفاؽ الفكاصؿ في الحركؼ كاختالفيا في الكزف"

()5

)[ (1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في الفحش كالتفحش :349/4 ،رقـ الحديث.]1974
) )2ابف منظكر ،لساف العرب (ج.)150/8
) )3عباس ،البالغة فنكنيا كأفنانيا (ص.)303
) )4القزكيني ،اإليضاح في عمكـ البالغة (ص.)403
) )5المرجع السابؽ ،ص.403
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َِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ ِ َِ َِ ًِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ ُِ
سِ ًِِْ ِأَِِِ ِْغِ َِِِٔ ًِ
ارِاِ [ نكح ]14-13 :حيث
ِِوِكِِارِاِ ِ*وِكِدِ ِِخِيِلِ
َِللِ ِِ
كقكلو تعالىٌِ  :اِ ِىِِسًِِ َِِّلِ ِحِِرِجِ ِٔنِ ِ ِِ
جاءت كممتا " كقارا" ك " أطكارا" متفقتيف في حرؼ الركم ،كلكنيما مختمفتيف في الكزف،
فكزف كقا ار فعال ،ككزف أطكا ار أفعال.

كمثمو قكؿ النبي  " إِن ِخيارُكم أَح ِ
اس ُن ُك ْم أَ ْخالَقًا "
ََ ْ َ

()1

حيث جاءت كممة " خياركـ " ككممة " أحاسنكـ " متفقتيف في حرؼ الركم كلكنيما

مختمفتيف في الكزف .

كالحديث كالـ مكجز يكضح أف الخيرية كؿ الخيرية ألفضؿ الناس أخالقا فأحسف الناس
أكثرىـ التزاما بأخالؽ اإلسالـ العظيـ.
ون ِم ْن لِ ِ ِ ِ ِ
كنظير ذلؾ قكؿ النبي " : المسمِم م ْن ِ
الم ْؤ ِم ُن َمن
سمِ ُم َ
الم ْ
َ
ُْ ُ َ َ
سانو َوَيده ،و ُ
سم َم ُ
()2
اس َعمَى ِد َم ِائ ِيم َوأَ ْم َوالِيم "
أَ ِم َن ُو ّ
الن ُ
فالسجع بيف "دمائيـ" ك "أمكاليـ" كقد جاءت الكممتاف متفقتيف في حرؼ الركم ،كلكنيما

مختمفتاف في الكزف.

كنبينا في ىذا الحديث يعطينا مفيكما جميال لممسمـ كىك الذم يسمـ المسممكف مف لسانو

كمف يده فال يؤذييـ بالقكؿ الفاحش كل يعتدم عمييـ بيده ،ككذلؾ المؤمف الذم يأمنو الناس

عمى دمائيـ فال يسفكيا كعمى أمكاليـ فال يسرقيا كل يأخذىا بغير حقيا.
 -2السجع المتوازي:
()3

" كىك ما اتفقت فيو الفقرتاف كزنا كتقفية "
َِ ُِ ُِ ٌِ َِ ِْ ُِ َِ ٌِ َِ َِ ِْ َِ ٌِ َِ ِْ ُِ َِ ٌِ
ط ِٔغِثِ [ الغاشية  ]14-13 :فجاءت
كقكلو تعالى   :ذًِِِِِٓاِ ِِْسِرِ ِِمِرِفِ ِٔغِثِ ِ*وِأِزِِِٔابِ ِِمِِٔ ِ
الكممتاف " مرفكعة" ك " مكضكعة " متفقتيف في الكزف كالتقفية .

ان الَ بد فَ ِ
اع ًال،
الم ْو َ
ت ِم ْن ُ
ص َاب ُو ،فَِإ ْن َك َ ُ
ضر أَ َ
كمثمو قكؿ النبي  " : الَ َيتَ َمن َين أَ َح ُد ُك ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الوفَاةُ َخ ْي ًار لِي" ( )4فجاءت
َف ْم َي ُق ْل :الم ُيم أَ ْح ِيني َما َك َانت َ
الح َياةُ َخ ْي ًار ليَ ،وتََوفني إِ َذا َك َانت َ
كممتا " الحياة" ك " الكفاة" متفقتيف في الكزف كالتقفية.
)[ )1البخارم :صحيح البخارم ،األدب /حسف الخمؽ :13/8 ،رقـ الحديث.]6035
([ )2الترمذم :سنف الترمذم ،اإليماف/المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده :313/4 ،رقـ الحديث .]2627
) )3عمكاف ،مف بالغة القرآف (ص.)288

)[ )4البخارم :صحيح البخارم ،المرضى/تمني المريض المكت ،121/7 ،رقـ الحديث.]5671
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كىذا خمؽ رفيع يحثنا عميو النبي  كىك خمؽ الصبر كالرضا بقضاء اهلل كقدره كعدـ الجزع

كالمجكء إلى اهلل تعالى بالدعاء الحسف .

اعم الش ِ
ِ
اك ُر ِب َم ْن ِزلَ ِة الص ِائِم الص ِاب ِر"
كنظير ذلؾ قكاؿ النبي " : الط ُ

()1

فجاءت الكممتاف " الطاعـ " ك " الصائـ " متفقتيف في الكزف كالتقفية ،ككذلؾ جاءت
الكممتاف " الشاكر" ك " الصابر" متفقتيف في الكزف كالتقفية .

كالحديث فيو نيج قكيـ يعممنا الشكر حاؿ النعـ كالصبر حاؿ األزمات .
الجن َة "
ض َم ْن لِي َما َب ْي َن لَ ْح َي ْي ِو َو َما َب ْي َن ِر ْجمَ ْي ِو أَ ْ
كمثمو قكؿ النبي َ " : م ْن َي ْ
ض َم ْن لَ ُو َ

()2

فجاءت الكممتاف " لحييو " ك " رجميو " متفقتيف في الكزف كالتقفية .
كالنبي يحثنا عمى حفظ المساف كالفرج حتى نضمف دخكؿ الجنة كننعـ بنعيميا سعيديف

مطمئنيف خالديف .

ِ
ِ
ورَىا
كمنو قكؿ النبي " :إِن في َ
الجنة ُغ َرفًا تَُرى ظُ ُي ُ
ول ِ
ِ
فَقَام أَ ْعرِابي فَقَ َ ِ
ال :لِ َم ْن
ا﵀؟ قَ َ
س َ
ال :ل َم ْن ى َي َيا َر ُ
َ َ
()3
ِ
ام "
صمى ِبالم ْي ِل َوالن ُ
امَ ،و َ
اس ن َي ٌ
الص َي َ

ِم ْن ُبطُ ِ
ون َيا ِم ْن ظُ ُي ِ
ورَىا،
ون َيا َوُبطُ ُ
ام
أَ َ
اب َ
ط َ
امَ ،وأَ َد َ
الكالَ َمَ ،وأَ ْط َع َم الط َع َ

فالسجع في األلفاظ " الكالـ" ك"الطعاـ " ك " الصياـ " كقد جاءت متفقة في الكزف كالتقفية .
كىذا الحديث يدعكنا إلى أخالؽ رفيعة كعظيمة كىي أف يككف كالمنا طيب ليف ل يخدش
الحياء كل يجرح المشاعر كأف نطعـ الطعاـ لمف يحتاجو فيحدث التكافؿ كالتعاكف ،كأف
نكثر الصياـ الذم يربي أنفسنا كييذبيا ،كأف نصمي قياـ الميؿ الذم ىك مدرسة في تيذيب

النفس كتزكيتيا.

ِ
ام ِة "
اء َوَال ُ
ون ُ
ون المع ُان َ
كمثمو قكؿ النبي َ " :ال َي ُك ُ
ش َي َد َ
شفَ َع َ
اءَ ،ي ْوَم ْالق َي َ

()4

فقد جاءت كممة " شفعاء " ك " شيداء " متفقتيف في الكزف كالتقفية .

)[ )1الترمذم :سنف الترمذم ،الصياـ/فيمف قاؿ الطاعـ الشاكر كالصائـ ،653/4 ،رقـ الحديث .]2486
([ (2البخارم :صحيح البخارم ،الرقاؽ /حفظ المساف :100/8 ،رقـ الحديث .]6474
)[ )3الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في قكؿ المعركؼ ،354/4 ،رقـ الحديث .]1984
)[ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة/النيي عف لعف الدكاـ :2006/4 ،رقـ الحديث.]2598
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كىذا الحديث ينفرنا مف المعف ألف المعانيف محركمكف مف فضؿ كبير كىك أف يككنكا شفعاء

كشيداء يكـ القيامة .
 -3السجع المرصع:

() 1

" كىك اتفاؽ األلفاظ في الكزف كالقافية "
ُْ َ َ
ََْْ َ َ َ
َ
ً ٍِ[ النفطار]14-13 :
ِإَونِِاى
ً ٍِِ*ِ ِ
ِِِفِجِِارِِىِِ ِِفِِِجِ ِ
دِ ِ ٍ
كذلؾ كقكلو تعالى  :إِ ِنِِِِاْلِةِرِِارِِىِِ ِِفُِِِِػِِ ِ ٍ

فجاءت كممتا "األبرار" ك "الفجار" متفقتيف كزنا كتقفية ،ككذلؾ " نعيـ " ك " جحيـ "
كمثمو قكؿ النبي " : لَ ْيس ِمنا م ْن لَم يرحم ِ
يرَنا"
َ ْ َْ َ ْ َ
َ
يرَناَ ،وُي َوق ْر َك ِب َ
صغ َ

()2

فكممتا " صغيرنا " ك " كبيرنا" اتفقتا كزنا كتقفية .
 -4السجع المتوازن:
()3

" كىك اتفاؽ الفاصمتيف في الكزف دكف التقفية "
َِ َِ َِ ِ َِ ُِ َِ ٌِ
َِ َِ َِ ُِ َِ ِْ ُِ َِ ٌِ
ٌِِتِِْثِٔثِِثِ [ الغاشية  ]16-15 :فجاءت
صِفِٔفِِثِ ِ* ِوِزِرِِ ِِاِبِ ِ
كذلؾ كقكلو تعالى   :وِجٍِِِارِِِقِ ِِمِ
كممتا " مصفكفة" ك " مبثكثة " متفقتيف في الكزف كمختمفتيف في التقفية .

شي ٍء ،فَِإ َذا قَتَ ْمتُم فَأَ ْح ِس ُنوا ِ
ب ِ
الق ْتمَ َة،
س َ
كمثمو قكؿ النبي  " :إِن الم َو َكتَ َ
اإل ْح َ
ْ
ان َعمَى ُكل َ ْ
()4
يحتَ ُو "
َوِا َذا َذ َب ْحتُ ْم فَأَ ْح ِس ُنوا الذ ْب َح َةَ ،وْل ُي ِحد أَ َح ُد ُك ْم َ
ش ْف َرتَ ُوَ ،وْل ُي ِر ْح َذ ِب َ
فجاءت كممتا " القتمة" ك " الذبحة " متفقتيف في الكزف مختمفتيف في التقفية .
كالحديث يدعكننا إلى اإلحساف كالرحمة في كؿ شيء ألنيما يخمقاف ينبغي عمى كؿ مسمـ
أف يتصؼ بيما حتى تتحقؽ السعادة كالراحة كالستقرار في الفرد كالمجتمع كالعالـ بأسره،
كاف ما يعيشو الناس اليكـ مف ظمـ كاعتداء إنما ىك بسبب غياب خمؽ اإلحساف كالرحمة

الخمقيف
مف حياتيـ كسمككيـ كمعامالتيـ ،فإذا أراد الناس العدؿ كالمساكاة فعمييـ بيذيف ي

القكيميف .

) ) 1المراغي ،عمكـ البالغة (ص)361؛ كانظر :عمكاف ،مف بالغة القراف (ص.)287
)[ (2الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في رحمة الصبياف :385/3 ،رقـ الحديث .]1913
) )3عمكاف ،مف بالغة القراف (ص.)289

)[ )4الترمذم :سنف الترمذم ،الديات/ما جاء في النيي عف المثمة :23/4 ،رقـ الحديث .]1409
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ِ ِ ِ
ِ ِ
يم "
يمَ ،و ْالفَاج ُر خب لَئ ٌ
كمثمو قكؿ النبي ْ " : ال ُم ْؤم ُن غر َك ِر ٌ

()1

فجاءت كممتا " غر" ك " خب" متفقتيف في الكزف مختمفتيف في التقفية .
كالنبي  في ىذا الحديث يحببنا بالكرـ كينفرنا مف المؤـ ،كالكرـ خمؽ رفيع ينبغي أف يككف
م بالمؤمف أف يجتنبو كيبتعد
مالصقا لممؤمف أينما حؿ ،في حيف أف المؤـ خمؽ خبيث حر ه
عنو حتى يعيش محبكبا مقبكل بيف الناس .

)[ )1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في البخيؿ ،409/3 ،رقـ الحديث .]1964
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الفصل الرابع
القيم الجمالية في األسموب النبوي في
أحاديث األخالق

الفصل الرابع

القيم الجمالية في األسموب النبوي في أحاديث األخالق
لقد تميز األسمكب النبكم بالفصاحة كالبالغة كالجماؿ فيك أسمكب ر و
اؽ أعجز العرب

الذيف ىـ أىؿ البياف ،فقد يعرؼ النبي  بقكة البياف ،كقد شيد بذلؾ القاصي كالداني كالعدك قبؿ
الصديؽ ،ألنيـ تذكقكا جماؿ ىذا األسمكب ،كقد كاف النبي  فصيحا بالفطرة كالسميقة
السميمتيف ،كلقد شعر العرب بالفارؽ بيف كالميـ ككالمو  فيك مكجز لكنو كثير المعاني

كالدللة .كما أف ىذا الكالـ يتميز بأف ألفاظو منتقاة بدقة متناىية لتالئـ المقاـ الذم قيمت فيو.

كالنبي  قد أكتي جكامع الكمـ كىك أفصح العرب ىب ٍي ىد أنو ل يتكمؼ الكالـ ،كل يجاكز
بكالمو مقدار اإلبالغ في المعنى الذم يريده ،كل يتخمؿ كالمو سقط ،فأنت ل تعرؼ ليذا الكالـ

إل المعاني التي ىي إلياـ النبكة ،فإنو  ل ينطؽ عف اليكل إف ىك إل كحي يكحى.

كقد كاف  بكالمو بارع القىصد يحقؽ المراد ،كلقد ىجر النبي  الكحشي مف الكالـ،
كالمو محفكفان بالحكمة كالعصمة كالتأييد.
كرغب عف األلفاظ السكقية ،فجاء ي
كعمى الرغـ مف قمة عدد كممات األسمكب النبكم إل أنو كاف كثير المعنى بالغ

الفصاحة ،عميؽ الرؤية ،فقد كاف  يغمب بحديثو القصير الخطب الطكاؿ ،كيؼ ل كقد عمٌمو
اهلل عز كجؿ البياف كأنزؿ عميو السكينة كأجرل عمى لسانو الحكمة.
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المبحث األول

القيم الجمالية في األلفاظ
تميز أسمكب النبي  بفصاحتو كبالغتو كدقتو في اختيار األلفاظ المناسبة التي تؤدم
ٌ
المعني المراد بكؿ براعة كجماؿ.
ق َكتَ ِ ِ ِ
ب َعمَى َن ْف ِس ِو َو ُى َو
ق الم ُو َ
كمف ذلؾ قكلو  " :لَما َخ َم َ
ب في كتَ ِابو َو ُى َو َي ْكتُ ُ
الخ ْم َ َ
()1
ِ
ِ
و ْ ِ
الع ْر ِ
ض ِبي "
ب َغ َ
ش إِن َر ْح َمتي تَ ْغم ُ
ضعٌ ع ْن َدهُ َعمَى َ
َ
فقد اقتضت البالغة كالفصاحة النبكية أف يستخدـ النبي  كممة " تغمب" التي تحمؿ
قيمة جمالة رائعة ،كذلؾ ألف تغمب تحمؿ في طياتيا معنى السيطرة كالييمنة ،فقد غمبت الرحمة

كسيطرت عمى الغضب كتمكنت منو ،كىذا مف عظيـ كرـ اهلل عزكجؿ كرحمتو فيك الرحمف

الذم يرحـ عباده.

كمف براعتو  في اختيار األلفاظ قكلوَ " :م ْن َأرَى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًار َف ْم ُي َغي ْرهُ ِب َي ِد ِه ،فَِإ ْن لَ ْم
()2
يستَ ِطع فَِبمِ ِ ِ
ف ِْ
يم ِ
ان "
ض َع ُ
ستَ ِط ْع فَ ِب َق ْم ِب ِوَ ،وَذلِ َك أَ ْ
َْ ْ
سانو ،فَِإ ْن لَ ْم َي ْ
َ
اإل َ
فقد استخدـ النبي  اسـ اإلشارة " ذلؾ " كلـ يقؿ " ىذا" كمعمكـ عند أىؿ المغة أف

يكضح أ ٌف تغيير المنكر بالقمب ينبغي
أف ٌ
"ىذا" تستخدـ لمقريب بينما "ذلؾ" لمبعيد فالنبي  أراد ٍ
أف يككف بعيدان عف تفكير المؤمف ألف المؤمف يأخذ بالعزيمة كل يرضى بالضعؼ.
ون ْال َجن َة َحتى تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وَال
كتظير القيمة الجمالية في األلفاظ في قكلو َ" : ال تَ ْد ُخمُ َ
()3
شوا الس َال َم َب ْي َن ُك ْم"
ش ْي ٍء إِ َذا فَ َع ْمتُ ُموهُ تَ َح َاب ْبتُ ْم؟ أَ ْف ُ
تُ ْؤ ِم ُنوا َحتى تَ َحابوا ،أََوَال أَ ُدل ُك ْم َعمَى َ
حيث استخدـ النبي  لفظ " فعمتمكه" كلـ يقؿ " قمتمكه :ألف النبي  يريد الفعؿ

المترتب عمى السالـ ل القكؿ ،فما فائدة أف نفشي السالـ بأقكالنا كػأف نقكؿ السالـ عميكـ ،لكف
الفعؿ ينافي ذلؾ ،فرسكلنا  بفصاحتو أراد إفشاء السالـ الفعمي ل القكلي فحسب ،الذم ينتج
عنو المحبة الفعمية كالمكدة الحقيقية.

)[ )1البخارم :صحيح البخارم ،التكحيد/قكؿ اهلل تعالى كيحذركـ اهلل نفسو :120/9 ،رقـ الحديث .]7404
)[ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف/ككف النيي عف المنكر مف اإليماف :69/1 ،رقـ الحديث .]49

([ )3مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف /بياف أنو ل يدخؿ الجنة إل المؤمنكف :74/1 ،رقـ الحديث .]54

118

كذلؾ استخدـ النبي  كممة " أفشكا" كلـ يقؿ " انشركا" ألف اإلفشاء يككف أكثر انتشا ار،

فقد أراد النبي  منا أف نمعف كنبالغ في إفشاء السالـ بيننا.

كما تظير بالغة كفصاحة النبي  في اختيار األلفاظ المحكمة المالئمة التي تناسب
ال :لِم ِو ولِ ِكتَ ِاب ِو ولِر ِ ِ ِ
ِ
ين
يح ُة ُق ْم َنا :لِ َم ْن؟ قَ َ
سمِ ِم َ
المقاـ في قكلو  " :الد ُ
ين النص َ
سولِو َوِألَئمة ْال ُم ْ
ََ ُ
َ
()1
َو َعام ِت ِي ْم".
اقتضت الفصاحة النبكية أف يقكؿ النبي  " الديف النصيحة " دكف أف يفصؿ بيف

الكممتيف بفاصؿ كأف يقكؿ مثال " الديف ىك النصيحة" ليؤكد أف الديف كالنصيحة متالصقاف
متصالف ل يمكف أف ينفؾ أحدىما عف اآلخر.
ال َذرٍة ِم ْن
ان ِفي َق ْم ِب ِو ِمثْقَ ُ
كمف حسف اختياره لأللفاظ قكلو َ " : ال َي ْد ُخ ُل ْال َجن َة َم ْن َك َ
يل ُي ِحب
ال« :إِن ا﵀َ َج ِم ٌ
س َن ًة ،قَ َ
ِك ْب ٍر» قَ َ
ال َر ُج ٌل :إِن الر ُج َل ُي ِحب أَ ْن َي ُك َ
س ًنا َوَن ْعمُ ُو َح َ
ون ثَْوُب ُو َح َ
()2
ط ُر ْال َحقَ ،و َغ ْمطُ الن ِ
اس "
الْ ،ال ِك ْب ُر َب َ
ْال َج َم َ
فقد استخدـ النبي  أصغر مثقاؿ كىك الذرة ليمعف في الترىيب كالتشنيع مف الكبر.

ام "
كتظير الفصاحة النبكية في انتقاء األلفاظ الدقيقة في قكلو َ " :ال َي ْد ُخ ُل ْال َجن َة َنم ٌ

()3

نماـ " كىي صيغة مبالغة مف النميمة ،فالذم لف يدخؿ
حيث استخدـ النبي  لفظ " ٌ
الجنة ىك الذم يبالغ في النميمة كيكثر منيا ،فتصبح طبعا عنده كخصمة مالزمة لو في كؿ

مكاف كزماف ل تنفؾ عنو .

كما تظير قيمةه جماليةه رائعة في قكؿ النبي َ " :م ْن َأرَى ِم ْن أَ ِم ِ
ش ْي ًئا َي ْك َرُى ُو
يرِه َ
()4
ات ،فَ ِميتَ ٌة ج ِ
اىمِي ٌة "
اع َة ِش ْب ًرا ،فَ َم َ
ص ِب ْر ،فَِإن ُو َم ْن فَ َار َ
َ
ق ْال َج َم َ
َف ْم َي ْ
فإف الفصاحة النبكية دفعت نبينا  إلى أف يستخدـ كممة " شيئا " كىي نكرة ليدؿ عمى

العمكـ كالشمكؿ ،ككأنو يقكؿ مف رأل مف أميره أم شيء فميصبر ،ما لـ يكف الشيء فيو

معصية هلل كرسكلو.

([ )1مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف /بياف أف الديف النصيحة :74/1 ،رقـ الحديث .]55
([ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف /تحريـ الكبر كبيانو ،93/1 ،رقـ الحديث .]91
([ )3مسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف /غمظ تحريـ النميمة :101/1 ،رقـ الحديث .]105

([ )4مسمـ :صحيح مسمـ ،اإلمارة /األمر بمزكـ الجماعة :1477/3 ،رقـ الحديث .]1849
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ِ
ام َأرَةٌ
كمف جميؿ حسف اختيار األلفاظ قكؿ نبي اهلل ُ " : عذ َبت ْ
ِ
ِ
ستْ َياَ ،وَال
َماتَ ْت فَ َد َخمَ ْت ف َ
سقَتْ َيا ،إِ ْذ َح َب َ
ييا الن َارَ ،ال ى َي أَ ْط َع َمتْ َيا َو َ
()1
اش ْاألَ ْر ِ
ش ِ
ض"
َخ َ

ِ ِ
س َج َنتْ َيا َحتى
في ىرٍة َ
ِى َي تََرَكتْ َيا تَأْ ُك ُل ِم ْن

حيث استخدـ النبي  الذم ل ينطؽ عف اليكل الضمير " ىي" في قكلو " ل ىي

أطعمتيا " كقكلو " ل ىي تركتيا " مع أف باإلمكاف أف يقكؿ " ل أطعمتيا " ك " ل تركتيا " لكنو

 أراد أف يمفت انتباىنا بالضمير " ىي " لنستحضر شخصية ىذه المرأة في أذىاننا ،فتظير لنا

تمؾ الشخصية التي غاب عنيا خمؽ الرحمة فاستحقت النار ،كفي ذلؾ ترىيب لمجميع مف الكقكع

في مستنقع القسكة كالشدة .

كمف القيـ الجمالية في األلفاظ قكؿ النبي َ" : ال تَ ْح ِقرن ِم َن ْالمعر ِ
ش ْي ًئاَ ،ولَ ْو أَ ْن
وف َ
َ ُْ
َ
()2
ط ْم ٍ
ق"
اك ِب َو ْج ٍو َ
تَ ْمقَى أَ َخ َ
فقد استخدـ النبي  كممة " طمؽ " كلـ يقؿ " مبتسـ" مثال ألف كممة طمؽ تدؿ عمى

صدؽ البتسامة فيي تخرج مف القمب فتجعؿ الكجو كمو طمؽ ،منفرجا منفتحا كاألزىار ،كىذا
ينعكس عمى تصرفاتو كمعامالتو التي تصبح كميا نابعة مف قمب عامر بالحب كاإلخاء

الصادؽ.
كيظير جماؿ األلفاظ الدقيقة في قكؿ رسكؿ اهلل " : إِن ْال َع ْب َد لَ َيتَ َكم ُم ِب ْال َكمِ َم ِةَ ،ما
()3
ِ
يياَ ،ي ْي ِوي ِب َيا ِفي الن ِ
ش ِر ِ
ق َو ْال َم ْغ ِر ِب"
ار ،أَ ْب َع َد َما َب ْي َن ْال َم ْ
َيتََبي ُن َما ف َ
فقد استخدـ النبي  كممة " ييكم " التي ىي أبمغ ك أعمؽ مف " يسقط " ليؤكد كذلؾ
أف السقكط في النار أمر عظيـ فيك أبعد ما بيف المشرؽ كالمغرب.
كتتضح براعة النبي  في انتقاء األلفاظ الدقيقة المالئمة فيما يركيو ابف عباس أف
ان ِفي َك ِب ٍ
ان َو َما ُي َعذ َب ِ
النبي  مر عمى قبريف فقاؿ"" :إِن ُي َما لَ ُي َعذ َب ِ
ان َال
ير ،أَما أَ َح ُد ُى َما فَ َك َ
ِ ِ ()4
يستَ ْب ِرئ ِم ْن بولِ ِو ،وأَما ْاآل َخر فَ َك َ ِ
يمة"
َْ ُ
َْ َ
ُ
ان َي ْمشي ِبالنم َ
فقكلو " يمشي بالنميمة " تكحي بأف النميمة مالزمة لو فيك يصاحبيا أينما حؿ كنزؿ .

([ )1مسمـ :صحيح مسمـ ،اآلداب /تحريـ قتؿ اليرة :1760/4 ،رقـ الحديث .]2242
)[ )2مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة/استحباب طالقة الكجو عند المقاء ،2026/4 ،رقـ الحديث .]2626
([ )3مسمـ :صحيح مسمـ ،الزىد كالرقائؽ/التكمـ بالكممة ييكم بيا في النار :2290/4 ،رقـ الحديث .]2988
([ )4النسائي :سنف النسائي ،الجنائز/كضع الجريدة عمى القبر.]2069 :106/4 ،
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كمف فصاحتو كبراعتو التي تظير الجماؿ كالدقة في اختيار األلفاظ قكلو " :مف ابتمي

بشيء مف البنات فصبر عمييـ كف لو حجابا مف النار"

استخدـ النبي  كممة " حجابا " دكف غيرىا كأصميا ىح ىجب أم أبعد فالصبر عمى
البنات يبعدؾ عف النار كىذا فيو مبالغة في الكقاية مف النار.
آد َم
كما تظير القيمة الجمالية في اختيار األلفاظ في قكؿ رسكؿ اهلل َ " :ي ْي َرُم ْاب ُن َ
()1
انْ :ال ِحرص عمَى ْالم ِ ِ
شب ِم ْن ُو اثْ َنتَ ِ
ص َعمَى ْال ُع ُم ِر"
َوتَ ُ
ْ ُ َ
ال َو ْالح ْر ُ
َ
فقد استخدـ النبي  كممة " ييرـ" دكف غيرىا كذلؾ ليدؿ عمى المبالغة في الكبر كالتقدـ
في السف .
كما تتضح الفصاحة النبكية كالدقة في اختيار األلفاظ المالئمة لممقاـ في قكلو " : 
القي ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ستََر
امةَ ،و َم ْن َ
س َع ْن أَخيو ُك ْرَب ًة م ْن ُك َر ِب الد ْن َيا َنف َ
َم ْن َنف َ
س الم ُو َع ْن ُو ُك ْرَب ًة م ْن ُك َرب َي ْوم َ َ
اآلخرِة ،وم ْن يسر عمَى مع ِس ٍر يسر الم ُو عمَ ْي ِو ِفي الد ْنيا و ِ
ِ
ِ
م ِ
اآلخ َرِة،
َ
ستََرهُ الم ُو في الد ْن َيا َو َ َ َ َ َ َ ُ ْ
ُْ
َ َ
سم ًما َ
َ َ
يو ،وم ْن سمَ َك طَ ِريقًا ي ْمتَ ِم ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
سي َل
الع ْب ِد َما َك َ
س فيو ع ْم ًما َ
َ ُ
الع ْب ُد في َع ْو ِن أَخ َ َ َ
ان َ
َوالم ُو في َع ْو ِن َ
ِ
الم ُو لَ ُو طَ ِريقًا إِلَى الجن ِة ،وما قَع َد قَوم ِفي مس ِج ٍد ي ْتمُ َ ِ
ون ُو َب ْي َن ُي ْم ،إِال َن َزلَ ْت
س َ
ون كتَ َ
َ ْ َ
َ
اب ا﵀ َوَيتَ َد َار ُ
ََ َ ٌْ
()2
طأَ ِب ِو عممُ ُو لَم يس ِر ْ ِ
س ُب ُو"
ين ُةَ ،و َغ ِش َيتْ ُي ُم الر ْح َم ُةَ ،و َحفتْ ُي ُم ْال َمالَ ِئ َك ُةَ ،و َم ْن أَ ْب َ
َعمَ ْي ِي ُم الس ِك َ
ََ ْ ُ ْ
ع ِبو َن َ
حيث استخدـ النبي  لفظ " غشيتيـ" دكف غيرىا ليمعف في الدللة عمى أف الرحمة
متمكنة مف القكـ الذيف يتمكف كتاب اهلل كيتدارسكنو بينيـ فيي كالغشاء الممتصؽ بالشيء ل

ينفؾ عنو.

ق ِ
كمف حسف انتقاء األلفاظ قكلو " :ات ِ
سنَ َة تَ ْم ُح َيا،
ا﵀ َح ْيثُ َما ُك ْن َ
تَ ،وأَتْ ِب ِع السي َئ َة َ
الح َ
()3
اس ِب ُخمُ ٍ
َو َخالِ ِ
س ٍن"
ق َح َ
ق الن َ
فقد استخدـ الحبيب المصطفى  كممة خالؽ كلـ يقؿ عامؿ مثال ألف خالؽ تدلؿ عمى
أف المعاممة مع الناس نابعة مف األخالؽ الحميدة التي يتخمؽ مف خالليا صاحبيا فكممة
األخالؽ التي تشتؽ منيا كممة خالؽ ىي غاية البعثة النبكية الشريفة .

([ )1الترمذم :سنف الترمذم ،صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :217/4 ،رقـ الحديث .]2455
([ )2الترمذم :سنف الترمذم ،القراءات :45/5 ،رقـ الحديث .]2945

)[ (3الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في معاشرة الناس :355/4 ،رقـ الحديث ]1987
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يز ِ
ان
ش ْي ٌء أَثْ َق ُل ِفي ِم َ
كمف الفصاحة النبكية في اختيار األلفاظ قكؿ النبي َ " :ما َ
()1
ش ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة ِم ْن ُخمُ ٍ
يء"
س ٍنَ ،وِان الم َو لَ ُي ْب ِغ ُ
ض الفَاح َ َ
البذ َ
ق َح َ
ْال ُم ْؤم ِن َي ْوَم الق َي َ
فقد استخدـ النبي  الالـ في " ليبغض " لمتككيد ،كما استخدـ كممة "يبغض" كلـ يقؿ "

يكره" ألف البغض أعمؽ مف الكره كأبمغ في المعنى كفي ذلؾ ترىيب مف الكقكع في الفحش

كتنفير منو.

كمف بديع انتقاء األلفاظ قكؿ رسكؿ اهلل َ " : م ْن
اك وتَبوأْ َ ِ
الجن ِة َم ْن ِزالً
اب َم ْم َ
اداهُ ُم َن ٍاد أَ ْن ِط ْب َ
َن َ
ت م َن َ
ش َ َ َ
ت َوطَ َ

يضا أَو َزار أَ ًخا لَ ُو ِفي ِ
ا﵀
َع َ
اد َم ِر ً ْ َ
()2
".

فكممة " تبكأت " تدؿ عمى تمكنو مف الجنة كنزكلو نزكلن مستحقان بسبب ما قاـ بو مف

عمؿ صالح كىك عيادة المريض أك زيارة أخ لو في اهلل كفي ذلؾ حث عمى التقارب كالتكاصؿ
بيف المسمميف كإخكة متحابيف.
اء ،الَ
الم ْؤ ِم ِن َك َمثَ ِل َ
ش َج َرٍة َخ ْ
ض َر َ
كتبدك الفصاحة كالبالغة النبكية جميةن في قكلوَ " :مثَ ُل ُ
()3
سقُطُ َو َرقُ َيا َوالَ َيتَ َحات "
َي ْ
فقد استخدـ النبي في ىذا التشبيو المكف األخضر الذم يكحي بالنضرة كالعطاء

كالجماؿ كىذا ىمثى يؿ المؤمف فيك نضر معطاء جميؿ.

ِ ِ ِ
كمف بديع انتقاء األلفاظ التي تالئـ المعنى قكلو" :إِن الم َو لَ ُي ْممي لمظالِم َحتى إِ َذا أَ َخ َذهُ
لَ ْم ُي ْفمِتْ ُو"( ،)4فقد استخدـ النبي كممة "يفمتو" دكف غيرىا ليؤكد أف الظالـ لف يفمت مف عقاب
اهلل ،كسيحاسب حسابان عسي انر ،كسيسألو اهلل عف كؿ صغيرة ككبيرة كسيككف أى ٍخ يذ اهلل لو أليمان
ميينان ،كغاية في الصعكبة.

([ )1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في حسف الخمؽ :362/4 ،رقـ الحديث .]2002
([ )2الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في زيارة اإلخكاف :365/4 ،رقـ الحديث .]2008
)[ )3البخارم :صحيح البخارم ،األدب /مال يستحيا مف الحؽ لمتفقو في الديف :29/8 ،رقـ الحديث .]6122
( [ )4البخارم :صحيح البخارم :تفسير القرآف /قكلو تعالى ،ككذلؾ أخذ ربؾ إذا أخذ القرل :74/6 ،رقـ
الحديث .]4686
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المبحث الثاني

القيم الجمالية في المعاني
يظير جماؿ األسمكب النبكم في عمؽ معانيو ككثافتيا فيي كممات قميمة لكنيا ذات
دللت كمعاف كثيرة ،فقد تميز أسمكبو  باإليجاز ،كاإليجاز المحمكد يمنح الكالـ جمال
كبالغة ،كىك " :الدللة عمى المعاني الكثيرة بألفاظ قميمة ،أم تضميف العبارات القميمة القصيرة

و
معاف كثيرة كغزيرة"

()1

كشرط اإليجاز أف ل يحدث خمال في المعنى.

كالمتأمؿ ألسمكب النبي  يجده قد سمـ مف التطكيؿ المؤدم لمسآمة كالممؿ ،فيك مكثؼ

مركز يعطي الكثير مف المعاني بأقؿ األلفاظ .

كمف ذلؾ قكؿ النبي ِ " :سباب الم ِِ
وقَ ،وِقتَالُ ُو ُك ْفٌر"
س ٌ
َ ُ ُْ
سمم فُ ُ

()2

فيذا كالـ قميؿ يحمؿ معاني كثيرة " ،ففي الحديث تعظيـ حؽ المسمـ كالحكـ عمى سبو
()3

بغير حؽ بالفسؽ "

كفي الحديث نيى عف قتاؿ المسمـ " ،لكف لما كاف القتاؿ أشد مف السباب – ألنو و
مؤد

إلى إزىاؽ الركح -عبر عنو بمفظ أشد مف لفظ (الفسؽ) كىك (الكفر) ،كلـ يرد حقيقة الكفر التي
()4

ىي الخركج مف الممة ،بؿ أطمؽ عميو الكفر مبالغة في التحذير"

.

ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا"
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
كمف جكامع كممو  قكلو" :إن ُ
الكممات القميمة تحمؿ المعاني الكثيرة ،فالمؤمف يقؼ إلى جانب أخيو المؤمف كيسانده كما ترتص
()5

فيذه

الحجارة في البنياف إلى جانب بعضيا البعض فتككف متماسكة ل تنيار كانما تبقى شامخة ل

تؤذييا العكاصؼ ،كىذا مثؿ المؤمنيف المتحديف المتراصيف فيـ يشدكف بعضيـ بعضا ،ليككنكا

متماسكيف ل تضرىـ المؤامرات كل تؤذييـ المحف ميما عظمت .

كمف أحاديث النبي  التي تظير في اإليجاز مع عدـ اإلخالؿ بالمعنى قكلو 
()6
"الص ْب ُر ِع ْن َد الص ْد َم ِة األُولَى"
) )1جامعة المدينة العالمية ،البالغة في المعاني (ص.)499
([ )2البخارم :صحيح البخارم ،اإليماف /خكؼ المؤمف مف أف يحبط عممو :19/1 ،رقـ الحديث .]48
) )3العسقالني ،فتح البارم في شرح صحيح البخارم (ج.)112/1
) )4المرجع السابؽ ،ص .112
([ )5البخارم :صحيح البخارم ،الصالة/تشبيؾ األصابع في الصالة :103/1 ،رقـ الحديث .]481
)[ )6البخارم :صحيح البخارم ،الجنائز/الصبر عند الصدمة األكلى :83/2 ،رقـ الحديث .]2447
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فيك كالـ قميؿ لكنو كثير المعنى ،يكجز النصيحة كيبيف أف الصبر الحقيقي يككف

عندما يصدـ اإلنساف بالمصيبة ،فالصبر الذم ىك ذخر المؤمف كىك الكسيمة لمفرج ينبغي أف
يتحمى بو اإلنساف عند الصدمة األكلى ،كىذا يجعمو أكثر صالبة كيحقؽ لو السعادة في الدنيا

كاآلخرة .

كمف جكامع كممو " : اتقُوا الن َار َولَ ْو ِب ِشق تَ ْم َرٍة "

()1

فيذه كممات قميمة لكنيا تحكم قيمة جمالية تتمثؿ في كثافة معانييا كتركيزىا فيي تكجز
النصيحة باتقاء النار كتجنبيا كالنجاة منيا بالقميؿ القميؿ كىك التصدؽ كلك بشؽ ثمرة ،كفي

الحديث حث عمى الصدقة بما قؿ كجؿ ،كأف ل يحتقر ما يتصدؽ بو كأف اليسير مف الصدقة
يستر المتصدؽ مف النار" (.)2

كمف األحاديث التي تظير القدرة النبكية في اإليجاز مع عدـ اإلخالؿ بالمعنى قكؿ
ِ ()3
ِ
امة"
النبي " : الظ ْم ُم ظُمُ َم ٌ
ات َي ْوَم الق َي َ
فقد أكجز النبي  بيذه األلفاظ القميمة معاني كثيرة ،فالظمـ الذم ىك اعتداء عمى حقكؽ
عبر
الناس عاقبتو كخيمة يؤدم بالظالـ إلى اليالؾ كالعذاب كغضب اهلل كسكء المصير ،كقد ٌ
النبي  عف كؿ ما سيالقيو الظالـ مف عذاب بكممة كاحدة كىي (ظممات) التي تكحي بكؿ ما
ىك سيء ،فالظممات تكحي بالضياع كالتشرد كاليالؾ كالعذاب.

"كالظمـ يشتمؿ عمى معصيتيف :أخذ ماؿ الغير بغير حؽ كمبارزة الرب بالمخالفة،

كالمعصية فيو أشد مف غيرىا ألنو ل يقع غالبا إل بالضعيؼ الذم ل يقدر عمى النتصار،
كانما ينشأ الظمـ عف ظممة القمب ألنو لك استنار بنكر اليدل لعتبر فإذا سعى المتقكف بنكرىـ

الذم حصؿ ليـ بسبب التقكل اكتست ظممات الظمـ الظالـ حيث ل يغني عنو ظممو شيئا"

()4

ِ
ِ
ِ
ستَ ْح ِي
اس م ْن َكالَم الن ُبوِة ،إِ َذا لَ ْم تَ ْ
كمف جكامع كممو  قكلو" :إِن مما أَ ْد َر َك الن ُ
()5
ت"
فَ ْ
اف َع ْل َما ِش ْئ َ

)[ (1البخارم :صحيح البخارم ،الزكاة /اتقكا النار كلك بشؽ تمرة :109/2 ،رقـ الحديث .]1417
) (2العسقالني ،فتح البارم (ج.)284/3
([ )3البخارم :صحيح البخارم ،المظالـ كالغصب/الظمـ ظممات يكـ القيامة :129/3 ،رقـ الحديث .]2447
) )4العسقالني ،فتح البارم (ج.)100/5

)[ )5البخارم :صحيح البخارم ،أحاديث األنبياء/حديث الغار :177/4 ،رقـ الحديث .]3483
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فيذا كالـ قميؿ كلكنو يحمؿ معاني كثيرة ،كمعنى الحديث " انظر الى ما تريد أف تفعمو

فإف كاف مما ل يستحيا منو فافعمو كاف كاف مما يستحيا منو فدعو ،أك المعنى أنؾ إذا لـ
تستحي مف اهلل مف شيء يجب أل تستحي مف أمر الديف فافعمو كل تباؿ بالخمؽ ،أك المراد عمى
()1

الحياء كالتنكيو بفضمو ،أم لما لـ يجز صنع جميع ما شئت لـ يجز ترؾ الستحياء"

كاف النساف الذم ل يتحمى بخمؽ الحياء الذم يمثؿ الحصف الحصيف مف الكقكع في
الرذيمة ،يفعؿ ما يشاء كما يريد ألنو تجرد مما يمنعو مف الفساد كاإلفساد .
كمف األحاديث التي تظير القيـ الجمالية في المعاني المكثفة المركزة ،قكؿ النبي : 
ِ ()2
ِ
ِ ِ
امة"
" َم ْن َجر ثَْوَب ُو ُخ َيالَ َء ،لَ ْم َي ْنظُ ِر الم ُو إلَ ْيو َي ْوَم الق َي َ
فيذه الكممات القميمة فييا مف المعاني الشيء الكثير ،فالمتكبر ل ينظر اهلل إليو كمعنى

" ل ينظر اهلل إليو" أم ل يرحمو كل يغفر ذنبو ،كبالتالي يستحؽ العذاب كالعقاب األليـ يكـ

القيامة كىذا ترىيب مف الكقكع في معصية الكبر التي تزرع الضغينة كالبغضاء كالفرقة بيف
الناس.
كتظير القيمة الجمالية في المعاني الكثيرة مع قمة األلفاظ في قكلو " :إِن الم َو لَ ُي ْممِي
ِ ()3
لِمظ ِالِم َحتى إِ َذا أَ َخ َذهُ لَ ْم ُي ْفمتْ ُو"
فإف اهلل يميؿ الظالـ حتى "إذا أىمكو لـ يرفع عنو اليالؾ ،كىذا عمى تفسير الظمـ
()4

بالشرؾ عمى إطالقو ،كاف فسر بما ىك أعـ فيحمؿ كؿ ما يميؽ بو"

كالنبي  عبر بمفظ "لـ يفمتو" عف شتى صنكؼ العذاب التي سيالقييا الظالـ في الدنيا

كاآلخرة .

كما تظير القيمة الجمالية في اإليجاز المنبثؽ عف ألفاظ قميمة تكحي بمعاف كثيرة في
()5
ق َعمَ ْي َك "
آد َم أُْن ِف ْ
قكلو " : قال ا﵀ تعالى :أَ ْن ِف ْ
ق َيا ْاب َن َ
) )1العسقالني ،فتح البارم (ج.)523/6

( [ (2البخارم :صحيح البخارم ،المناقب /قكلو صمى اهلل عميو كسمـ لك كنت متخذان :6/5 ،رقـ الحديث
.]3665

( [ )3البخارم :صحيح البخارم :تفسير القرآف /قكلو تعالى ،ككذلؾ أخذ ربؾ إذا أخذ القرل :74/6 ،رقـ
الحديث .]4686
) (4العسقالني ،فتح البارم (ج.)355/8

)[ (5البخارم :صحيح البخارم ،النفقات /النفقة عمى األىؿ :62/7 ،رقـ الحديث .]5352
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فاألمر في اإلنفاؽ فيو تحقيؽ التكافؿ كالتراحـ بيف الناس كىذا يجعميـ يعيشكف حياة

سعيدة مطمئنة كمف أجؿ ذلؾ استحؽ المنفؽ أف ينفؽ اهلل عميو كمف أنفؽ اهلل عميو فيك محاط
بالكرـ الرباني الكفير ،كالخير العميـ " كفي ترؾ تقييد النفقة بشيء معيف ما يرشد إلى أف الحث

عمى اإلنفاؽ يشمؿ جميع أنكاع الخير"

()1

كمف جكامع كممو  الذم يظير فيو اإليجاز في األلفاظ مع كثافة المعنى قكلو : 
()2
"الَ ي ْد ُخ ُل الجن َة قَ ِ
اطعٌ "
َ
َ
فقد أراد النبي  أف ينيانا عف قطع الرحـ بإخبارنا أف قاطع الرحـ ل يدخؿ الجنة

التي ىي مراد كؿ المسمميف ،فالنبي  يخكؼ قاطع الرحـ بعدـ دخكؿ الجنة التي فييا شتى
أنكاع النعيـ كصنكؼ الممذات ،ألف قاطع الرحـ يرتكب ذنبا عظيما مف شأنو أف يغرؽ الناس

كينشر العداكة كالبغضاء بينيـ.

()3

فيذه الكممات القميمة تحكم

كمف جكامع كممو  قكلو َ " :م ْن الَ َي ْر َح ُم الَ ُي ْر َح ُم "
()4
معاني كثيرة ،كيفيـ مف الحديث معنى" النيي أم ل ترحمكا مف ل يرحـ الناس"
()5

كما أف تقديره "مف ل يكف مف أىؿ الرحمة ل ييرحـ "

كالحديث فيو إيجاز بديع كىك قيمة جمالية تعطي الكالـ ركنقا كركعة فقد أراد نبي

الرحمة أف يخبرنا أف خمؽ الرحمة ينبغي أف يتحقؽ في حياتنا فإف مف ل يرحـ الناس ل يرحمو
اهلل كل يرحمو الناس كبالتالي فإنو قد خسر خسرانا مبينا .
كفي الحديث دعكة إلى التراحـ ليعيش الناس حياة ممؤىا السعادة كالحب كالستقرار.

كمف القدرة النبكية عمى اإليجاز غير المخؿ بالمعنى كالذم يعطي قيمة جمالية رائعة
()6
قكلو  " : إِن ِخيارُكم أَح ِ
اس ُن ُك ْم أَ ْخالَقًا "
ََ ْ َ
) (1العسقالني ،فتح البارم (ج.)499/9
)[ (2البخارم :صحيح البخارم ،األدب /اثـ القاطع :5/8 ،رقـ الحديث .]5984
)[ )3البخارم :صحيح البخارم ،األدب /رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو :7/8 ،رقـ الحديث .]5997
) )4العسقالني ،فتح البارم (ج.)429/10
) )5المرجع السابؽ ،ج.429/10

)[ )6البخارم :صحيح البخارم ،األدب /حسف الخمؽ :13/8 ،رقـ الحديث.]6035
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فيذا الحديث يتألؼ مف ثالث كممات فقط لكنو يحكم الكثير الكثير مف المعاني

كالدللت فالنبي  أكجز لنا بيذه الكممات منيج حياة ،فيك يخبرنا بأف أحسف الناس ىك الذم
يتصؼ بمحاسف األخالؽ فإذا أراد الناس الخيرية المطمقة فعمييـ أف يتخمقكا باألخالؽ الحسنة

التي تؤىميـ ألف يككنكا سعداء صالحيف ينفعكا دينيـ ككطنيـ كمجتمعيـ كأىميـ كالبشرية جمعاء،

كالخيرية ىنا شاممة لكؿ مناحي الحياة كبالتالي فإف أساس الخير كالصالح ىك األخالؽ الحسنة
التي جاء بيا ديننا كحث عمييا ليصمح حاؿ الناس كيعيشكا مطمئنيف آمنيف " ،كالخمؽ جبمة في

نكع اإلنساف كىـ في ذلؾ متفاكتكف فمف غمب عميو شيء منيا إف كاف محمكدا كال فيك مأمكر
()1

بالمجاىدة فيو حتى يصير محمكدا"

()2

ات"
الجن َة قَت ٌ
كمف جكامع كممو  قكلو َ" :ال َي ْد ُخ ُل َ

فيذه الكممات القميمة تحمؿ معاني كثيرة كعظيمة ،فكممة قتات بمعنى ( نماـ) كقيؿ

الفرؽ بيف القتات كالنماـ أف النماـ الذم يحضر فينقميا أما القتات الذم يتسمع مف حيث ل يعمـ
()3

بو ثـ ينقؿ ما يسمعو "

"كينبغي لمف حممت إليو نميمة أل يصدؽ مف نـ لو كل يظف بمف نـ عنو فأنقؿ عنو
كل يبحث عف تحقيؽ ما ذكر لو كأف ينياه كيقبح فعمو لو كأف يبغضو إف لـ ينزجر كأل يرضى

لنفسو ما نيى النماـ عنو فينـ ىك عمى النماـ فيصير نماما"

()4

"كىذا كمو اذا لـ يكف في النقؿ مصمحة شرعية كال فيي مستحبة أك كاجبة كمف طمع
مف شخص أنو يريد أف يؤذم شخصا ظمما فحذره منو ككذا مف أخبر اإلماـ أك مف لو كلية

بسيرة نائبو مثال فال منع مف ذلؾ "

()5

كىذه المعاني كميا كغيرىا تحتكييا ىذه األلفاظ القميمة ،كبالتالي فإف ىذا الحديث يحمؿ

قيمة جمالية بالغية رائعة .

كمف األحاديث التي تكضح الجماؿ في المعاني الكثيفة التي تحمميا األلفاظ القميمة
()1
ِ
يد ِبالصرع ِة ،إِنما الش ِد ُ ِ
ض ِب"
س ُو ِع ْن َد َ
س الش ِد ُ
الغ َ
ََ
يد الذي َي ْمم ُك َن ْف َ
قكؿ النبي " :لَ ْي َ
َ
) )1العسقالني ،فتح البارم (ج.)459/10
)[ )2البخارم :صحيح البخارم ،األدب /ما يكره مف النميمة ،17/8 ،رقـ الحديث.]60569
) )3العسقالني ،فتح البارم (ج.)473/10
) (4المرجع السابؽ ،ج.473/10
) (5المرجع نفسو ،ج.473/10
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فإف اإلنساف الشديد القكم ىك الذم يغمب غضبو كيتمالؾ نفسو فال ينفذ غضبو ألف

الغضب ل يأتي بخير كالنبي  بيذه الكممات يصرؼ فيمنا إلى مفيكـ جديد لإلنساف القكم

الذم يتميز بالصرعة أم الغمبة كالقكة فيخبرنا أف الشديد ىك الذم يصرع غضبو كييزمو كل

ينساؽ تحت نزكة ىذا الغضب الذم يؤدم إلى كقكع الخالفات ،كالنزاعات كالفساد في شتى

مناحي الحياة ،فاإلنساف الذم يصرع غضبو رجؿ قكم يستحؽ الحتراـ كالتقدير مؤىال لمنجاح

كالفالح في الدنيا كاآلخرة.

كمف كالمو  الجامع المانع ما يركيو أبك ىريرة رضي اهلل عنو أف رجال قاؿ لمنبي

 أكصني قاؿ " ل تغضب " فردد م ار ار قاؿ " ل تغضب " .

فالنبي  يكجز النصيحة بعدـ الغضب ك " معنى قكلو ل تغضب اجتنب أسباب

الغضب كل تتعرض لما يجمبو ،أما نفس الغضب فال يأتي النيي عنو ألنو أمر طبيعي ل يزكؿ

مف الجبمة "

()2

كقيؿ معناه ل تغضب ألف أعظـ ما ينشأ عف الغضب الكبر لككنو يقع عند مخالفة

أمر يريده فيحممو الكبر عمى الغضب ،فالذم يتكاضع يذىب عنو عزة النفس يسمـ مف شر
()3

الغضب" .كقيؿ معناه ل تفعؿ ما يأمرؾ بو الغضب "

كلقد " جمع النبي  في قكلو " ل تغضب " خير الدنيا كاآلخرة ألف الغضب يؤكؿ
()4

إلى التقاطع كمنع الرفؽ ،كربما آؿ إلى ما يؤذم المغضكب عميو فينتقص ذلؾ مف الديف "

كقد نصح النبي  بيذه النصيحة " ألف أعدل عدك لمشخص شيطانو كنفسو

كالغضب إنما ينشأ عنيما ،فمف جاىدىما حتى يغمبيما مع ما في ذلؾ مف شدة المعالجة كاف
لقير نفسو عف الشيكة أيضا أقكل "

()5

كمف معاني ىذا الحديث " ل تعمؿ بعد الغضب شيئا مما نييت عنو ،ألنو نياه عف

شيء جبؿ عميو كل حيمة لو في دفعو "

()6

([ )1البخارم :صحيح البخارم ،األدب/الحذر مف الغضب :28/8 ،رقـ الحديث .]6114
) (2العسقالني ،فتح البارم (ج.)520/10
) (3المرجع السابؽ ،ج.520 /10
) )4المرجع نفسو ،ج.520/10
) )5المرجع نفسو ،ج520/10

) )6العسقالني ،فتح البارم (ج.)520/10

128

كالمتأمؿ لممفاسد الناتجة عف الغضب " عرؼ مقدار ما اشتممت عميو ىذه الكممات

المطيفة مف قكلو  " ل تغضب " مف الحكمة كاستجالب المصمحة في درء المفسدة مما يتعذر
احصاؤه كالكقكؼ عمى نيايتو ،كىذا كمو في الغضب الدنيكم ل الغضب الديني كيعيف عمى ترؾ
الغضب استحضار ما جاء في كظـ الغيظ مف الفضؿ ،كما جاء في عاقبة ثمرة الغضب مف

الكعيد ،ك أف يستعيذ مف الشيطاف كأقكل األشياء في دفع الغضب استحضار التكحيد الحقيقي،

كىك أف ل فاعؿ إل اهلل ،ككؿ فاعؿ غيره ىك آلة لو ،فمف تكجو إليو بمكركه مف جية غيره

فاستحضر أف اهلل لك شاء لـ يمكف ذلؾ الغير منو اندفع غضبو ،ألنو لك غضب كالحالة ىذه
()1

كاف غضبو عمى ربو جؿ كعال كىك خالؼ العبكدية "

اء َال َيأْ ِتي إِال ِب َخ ْي ٍر"
كمف جكامع كممو ْ " ال َح َي ُ

()2

فالنبي  يكجز لنا النصيحة الجامعة بكممات قميمة فالحياء خمؽ قكيـ يمنح مف يتحمى

بو الخير كؿ الخير ،فالحياء يترتب عميو السعادة كالنجاح كالفالح كالرزؽ كالمحبة كغير ذلؾ مف
صنكؼ الخير.
و
سبوا الد ْى َر ،فَِإن
كمف اإليجاز في األلفاظ الذم يدؿ عمى
معاف كثيرة قكلو َ" : ال تَ ُ
ِ
ا﵀ ُىو الد ْىر"( )3كمعنى الحديث" :أي َال تَسبوا فَ ِ
اع َل الن َو ِ
س َب ْبتُ ْم فَاعمَ َيا َوقَعَ
ْ
از ِل فَِإن ُك ْم إِ َذا َ
ُ
َ َ
ُ
السب عمَى الم ِو تَعالَى ِألَن ُو ُىو فَ ِ
ان فَ َال ِف ْع َل لَ ُو َب ْل ُى َو
اعمُ َيا َو ُم ْن ِزلُ َيا َوأَما الد ْى ُر ال ِذي ُى َو الزَم ُ
َ
َ
َ
"()4
وق ِم ْن ُج ْممَ ِة َخ ْم ِ
ق الم ِو تَ َعالَى
َم ْخمُ ٌ
و
لمعاف كثيرة ،فالنبي ينيانا عف سب الدىر الذم يكحي
فيذا الكالـ القميؿ جامع

بالسخط كعدـ الرضا ألف اهلل ىك مقدر األمكر كميسرىا ،كعمينا أف نرضى بقدر اهلل كل نسخط،
فالنبي  يحثنا عمى الرضا بقضاء اهلل كقدره كالتسميـ لو سبحانو ،كالمؤمف ل يجزع كانما يسمـ

أمره هلل سبحانو كتعالى .

كتظير القدرة النبكية في اإليجاز كالتعبير بألفاظ قميمة ذات المعاني الكثيرة في

قُ ،ي ْح َرِم ْال َخ ْي َر "
قكلوَ " : م ْن ُي ْح َرِم الرْف َ

()5

) )1المرجع السابؽ ،ج520/10
)[ )2البخارم :صحيح البخارم ،األدب/الحياء :29/8 ،رقـ الحديث .]6117
)[ )3مسمـ :صحيح مسمـ ،األلفاظ مف األدب /النيي عف سب الدىر :1763/4 ،رقـ الحديث .]2246
( )4النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (ج.)3/15

)[ )5مسمـ :صحيح مسمـ ،البر كالصمة /فضؿ الرفؽ ،2003/4 ،رقـ الحديث .]2592
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فيذه الكممات القميمة تحمؿ المعاني الكثيرة ،فالذم يغيب عنو خمؽ الرفؽ كالرحمة

فيككف قاسيان فضان فإنو قد يحرـ الخير كمو ؛ ألنو سيفقد السعادة الحقيقية كسيفقد حب اهلل كالناس
كيككف قمبان قاسيان غميظان كبالتالي لف يتحصؿ عمى الخير أبدان.

كمف اإليجاز في األلفاظ الذم يحمؿ المعنى الكثير قكلو َ" :ال تُْن َزعُ الر ْح َم ُة إِال ِم ْن

ش ِقي "
َ
تينزع منو الرحمة فيتعامؿ مع الناس بقسكة كغمظة يشقى في الدنيا كاآلخرة ؛ ألنو سيفقد الحب
()1

فيذا الحديث مف جكامع كممو  فيك رغـ قمة ألفاظو يكحي بالمعاني الكثيرة ،فالذم

كالسعادة كيتخمى كيبتعد عنو الجميع كيمقى العذاب مف اهلل سبحانو كتعالى كفي ىذا دعكة إلى

التخمؽ بخمؽ الرحمة التي يترتب عمييا السعادة كالترابط بيف الناس فيصبح المجتمع قكيان

متماسكان مترابطان .

كمف األحاديث التي تيظير جماؿ األسمكب النبكم في عمؽ معانيو ككثافتيا مع قمة

ش ُك ُر الم َو "
اس الَ َي ْ
األلفاظ قكؿ النبي َ " : م ْن الَ َي ْ
ش ُكُر الن َ
ً ً
طاك ىعتً ًو كامتًثى ً
ً ً ً
اؿ أى ٍم ًرًه كأىف ًمما أي ًم ىر بً ًو يش ٍك ير الن ً
اس
ىٍ
ى
ى"ك ىى ىذا إما ألىف يش ٍك ىرهي تى ىعالىى إن ىما ىيتـ ب يم ى ى
ط ًاك ٍعو ًف ً
الًذيف ىـ كسائًطي ًفي إًيص ً ً ً ً ً
يو لى ٍـ ىي يك ٍف يم ىؤدنيا يش ٍك ىر نً ىع ًم ًو أى ٍك ًألىف
اؿ ن ىعـ المو إًلى ٍيو فى ىم ٍف لى ٍـ يي ى ي
ى
ى يٍ ى ى
ص ًو عمىى حب الث ىن ً
اس مع ما يرل ًمف ًحر ً
ً
ً
ً
اء ىكالش ٍك ًر ىعمىى
ى ي
ٍ ٍ
ىم ٍف أى ىخؿ ب يش ٍك ًر ىم ٍف أى ٍس ىدل ن ٍع ىمةن م ىف الن ً ى ى ى ى ى
اء كتىأىذ ً
ً
يو بً ًٍ
اإل ٍع ىر ً
اض ىك ٍال يك ٍف ىر ً
اف أى ٍكلىى بًأى ٍف ىيتىيى ىاك ىف ًفي يش ٍك ًر ىم ٍف ىي ٍستىًكم ًع ٍن ىدهي الش ٍك ير
اف ىك ى
الن ٍع ىم ى
()3
اف"
ىك ٍال يك ٍف ىر ي
()2

فالنبي  بيذا الكالـ القميؿ يعطينا النصيحة الجامعة بأسمكب ر و
اؽ ذم قيمة جمالية

كتجممو .فالذم ل يشكر الناس كل يعترؼ بفضميـ كل يثني عمييـ ،يككف قد أنكر
تحسف الكالـ
ٌ
ٌ
ألف في ىذا شك انر هلل عز
شكر اهلل ،كاإلنساف المسمـ يحرص عمى شكر الناس كالثناء عمييـٌ ،
كجؿ كاعتراؼ بنعمو كآلئو ،كفي الحديث دعكة إلى نشر ثقافة الثناء بيف الناس حتى تنتشر

المحبة كاأللفة كاألخكة الحقيقية.

)[ )1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في رحمة المسمميف :323/4 ،رقـ الحديث .]1923
)[ )2الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ :339/4 ،رقـ الحديث
.]5423

( )3المباركفكرم ،تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم (ج.)74/6
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كمف جكامع كممو  الذم يظير البراعة في الدللة عمى المعاني الكثيرة بألفاظ قميمة
ِ ِ ()1
ان وَال الفَ ِ
اح ِ
الم ْؤ ِم ُن ِبالطع ِ
البذيء"
ش َوَال َ
ان َوَال المع ِ َ
قكلو " :لَ ْي َ
س ُ
فالنبي  بيذه األلفاظ القميمة يعطينا المعاني الكثيرة في كصؼ المؤمف كبسط أخالقو
فيك ل يمعف كل يتكمـ الكالـ السيء كل يقرب الفحش ،بؿ يتصؼ بكؿ ما ىك خير كيتخمؽ

باألخالؽ الرفيعة التي تؤىمو ألف يككف قدكة لغيره ،محبكبان بيف الناس ،مستحقان لدخكؿ جنة
عرضيا السماكات كاألرض .

ال
كمف جكامع كممو  الذم يمنحنا غزير المعاني بأقؿ األلفاظ قكلو " :قَ َ
()2
اى ْم"
ون تَتَ َكافَأُ ِد َم ُ
ص ُ
س َعى ِب ِذم ِت ِي ْم أَ ْد َن ُ
اؤ ُى ْم َو ُى ْم َي ٌد َعمَى َم ْن ِس َو ُ
سمِ ُم َ
اى ْم َي ْ
ْال ُم ْ
اى ْم َوُي َرد َعمَى أَ ْق َ
فالنبي  بيذه األلفاظ القميمة يعطينا المعاني الكثيرة ،فيو يؤكد أن دماء المسممين
()3

وىم يد عمى أعدائيم فإن

الديات ال يفضل شريف عمى وضيع"
" تتساوى في القصاص و ّ
"الالئؽ بحاليـ أف يككنكا كيد كاحدة في التعاكف كالتعاضد عمى األعداء .فكما أف اليد الكاحدة ل
()4

يمكف أف يميؿ بعضيا إلى جانب كبعضيا إلى جانب آخر فكذلؾ الالئؽ بشأف المؤمنيف"

كما

أن المسممين يسعى بذمتيم أدناىم "أم أقميـ عددا كىك الكاحد .كأقميـ رتبة كىك العبد .يمشى
بو بعقده لمف يرل مف الكفرة .فإذا عقد حصؿ لو الذمة مف الكؿ"

أقصاىـ "أم يرد األقرب منيـ الغنيمة عمى األبعد"

()6

() 5

كالمسممكف يرد عمى

كذلؾ إذا خرجكا لمغزك.

كىذا الحديث بألفاظو القميمة المكجزة يكضح قضايا اجتماعية كفقيية تنبثؽ عنيا الكثير
مف المعاني مما مف شأنو أف يمنح األسمكب النبكم قيمة جمالية راقية تجعمو يفكؽ غيره مف

كالـ البشر.

كمف األحاديث التي تظير جماؿ األسمكب النبكم في عمؽ معانيو ككثافتيا مع قمة

اء "
سبوا األَ ْم َو َ
ات فَتُ ْؤُذوا األَ ْح َي َ
األلفاظ قكؿ النبي " :الَ تَ ُ

()7

([ )1الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة /ما جاء في المعنة :350/4 ،رقـ الحديث.]1977

([ )2ابف ماجة :سنف ابف ماجة ،الديات /المسممكف تتكافأ دماؤىـ :895/2 ،رقـ الحديث .]2683
( )3السندم ،كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجة (ج.)151/2
( )4المرجع السابؽ ،ص.151
( )5المرجع نفسو ،ص.151
( )6المرجع نفسو ،ص.151

)[ (7الترمذم :سنف الترمذم ،البر كالصمة/ما جاء في الشتـ :353/4 ،رقـ الحديث .]1982
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فالنبي  ينيانا عف سب األمكات " فال ينفع سبيـ فييـ كما ينفع سب الحي في

النيي كالزجر حتى ل يقع اليالؾ"

()1

كىذه األلفاظ القميمة تعطينا المعاني الكثيرة في النيي عف سب األمكات فيذا ل ينفع

ألنيـ قد كصمكا إلى ما قدمكا مف األعماؿ .فالمسمـ يتجنب إيذاء األمكات بالسب كغيره كل
يتعرض ليـ كل يصدر األحكاـ عمييـ فأمرىـ إلى اهلل إف يشاء يعذبيـ كاف يشاء يرحميـ.

كتظير القيمة الجمالية في اإليجاز المنبثؽ عف ألفاظ قميمة تكحي بمعاني كثيرة في

وت "
ضي َع َم ْن َيقُ ُ
قكلو َ " :كفَى ِب ْال َم ْرِء إِثْ ًما أَ ْن ُي َ

()2

يضيع أىمو الذيف يقكتيـ "
فالنبي  يبيف لنا أف المسمـ ينفؽ في سبيؿ اهلل بشرط أل ٌ
كالمعنى كأنو قاؿ لممتصدؽ ل يتصدؽ بما ل فضؿ فيو عف قكت أىمو يطمب بو األجر فينقمب

ضيعتيـ
ذلؾ األجر إثما إذا أنت ٌ

"()3

كىذه األلفاظ القميمة تعطينا المعاني الكثيرة في المحافظة عمى األىؿ كالحرص عمى
إشباعيـ كتحقيؽ رغباتيـ حتى يعشكا في كرامة كعزة كسعادة كىناء.

( )1السندم ،حاشية السندم عمى سنف النسائي (ص.)254
([ )2أبك داككد :سنف أبي داككد ،الزكاة/صمة الرحـ :132/2 ،رقـ الحديث .]1692
( )3الصديقي ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد (ص.)314
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خاتمة البحث
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى إماـ المجاىديف محمد ،كعمى آلو

كصحبو كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد:

فيذه األطركحة ىي دراسة بالغية تحميمية كصفية لمستكيات البالغة كفنكنيا في

أحاديث األخالؽ في الكتب الستة ،كاألداء البياني كالبديعي كالتصكير الخيالي كتضميف القيـ

الفنية كالجمالية ،كقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى فيمي الخاص ،كما ثبت مف أسس بالغية
في مجالتيا المتعددة ،كمف خالؿ دراستي ألحاديث األخالؽ في الكتب الستة تكصمت لبعض

النتائج كالتكصيات منيا :

 -1لقد مثمت أحاديث األخالؽ في الكتب الستة نصكصان بالغية في غاية الركعة كالجماؿ،

حيث تعددت اإلبداعات كالممسات البالغية كتشكمت في جميع جكانبيا الثالثة ،كذلؾ في

المعاني كالبياف كالبديع ،باإلضافة إلى القيـ الجمالية لألسمكب النبكم .
 -2لقد قاـ ىذا البحث عمى مقدمة كأربعة فصكؿ كخاتمة تمثمت في :

 إشارات عمـ المعاني في أحاديث األخالؽ في الكتب الستة مشتممة عمى عدة مباحث كىيالخبر ،كاإلنشاء ،كالتقديـ كالتأخير ،كالقصر ،كالتعريؼ كالتنكير ،كالفصؿ كالكصؿ،
كاإليجاز كاإلطناب كالمساكاة ،كاللتفات.

 ثـ انتقمت لمحديث عف الصكر البيانية في أحاديث األخالؽ في الكتب الستة مشتممة عمىعدة مباحث كىي التشبيو كالستعارة كالكناية كالمجاز ،كقد تبيف لي أف الصكر البيانية ليا

نصيب األسد في تمؾ الدراسة .

 كالنتقاؿ بعد ذلؾ لأللكاف البديعية في أحاديث األخالؽ في الكتب الستة كالمتمثمة فيالطباؽ ،كالمقابمة ،كتأكيد المدح بما يشبو الذـ ،كتأكيد الذـ بما يشبو المدح ،كأسمكب

الحكيـ ،كتجاىؿ العارؼ ،كالمشاكمة ،كالتكرية ،كالتجريد ،كبراعة المطمع ،كالتفريع ،كالجمع
مع التقسيـ ،كالجناس بأنكاعو ،كالسجع بأنكاعو .

 ككاف الحديث في الفصؿ الرابع عف القيـ الجمالية لألسمكب النبكم في أحاديث األخالؽفي الكتب الستة كالمتمثمة في القيـ الجمالية في األلفاظ الدقيقة الدالة عمى المعنى المراد،

كالقيـ الجمالية في المعاني المكثفة المكجزة الدالة عمى المعاني الكثيرة .
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 اىتـ الباحث في ىذه الدراسة البالغية بكصؼ الجماؿ الحسي كالمعنكم في أحاديثاألخالؽ في الكتب الستة ،مف خالؿ الكصؼ الدقيؽ كالتحميؿ كالستنباط لعذكبة المفظ
كرشاقة المعنى كالقيـ الجمالية .
 أظير البحث جمالية األسمكب النبكم في أحاديث األخالؽ في الكتب الستة مف خالؿتقديـ لغة راقية أذىمت الجميع .

 -لقد قاـ ىذا البحث عمى أساس عممية الكصؼ كالذم مف خاللو تـ تقديـ أجمؿ صكرة

ألحاديث األخالؽ في الكتب الستة ،حيث ظيرت المالمح الخارجة كالداخمية المتناغمة

لألحاديث ،كما ظيرت المغة اإلبداعية المتناثرة خالؿ األحاديث ،كلذلؾ فإني أنصح
طالب العمـ كالبالغة أف ييتمكا بأحاديث النبي  حتى يتحصمكا عمى العمـ الكفير

كالخير العميـ في الدنيا كاآلخرة.

كخمصت في خاتمة البحث إلى أف أحاديث األخالؽ في الكتب الستة قد سارت كفؽ أداء
و
بالغي ر و
كعاؿ جدان ذات مستكل أسمكبي كبياني كجمالي مؤثر ،كقد عكست أحاديث األخالؽ
اؽ

مدل حرص النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى تقكيـ أخالؽ الناس كتيذيبيا.

كالحقيقة أف ىذه الدراسة تكصي بتعميؽ البحث البالغي بجميع مستكياتو في أحاديث النبي . 
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المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.
ابف األثير ،ضياء الديف( .د.ت) .المثؿ السائر في أدب الكاتب .تحقيؽ كتعميؽ :أحمد الحكفي،
كبدكم طبانة( .د.ط) .القاىرة :دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر.

ابف األثير ،نصر اهلل بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني1375( .ق) .الجامع الكبير
في صناعة المنظكـ مف الكالـ كالمنثكر .تحقيؽ :مصطفى جكاد .ط( .1د.ـ) :مطبعة
المجمع العممي.

البخارم ،محمد بف إسماعيؿ1422( .ق) .الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر الرسكؿ
صمى اهلل عميو كسمـ= صحيح البخارم .ط( .1د.ـ) :دار طكؽ النجاة.
بدكم ،أحمد2005( .ـ) .مف بالغة القرآف( .د.ط) .القاىرة :دار نيضة مصر.
البغدادم ،أبك بكر2002( .ـ) .تاريخ بغداد( .د.ط) .بيركت :دار الغرب اإلسالمي.
البغدادم ،عبد القادر1997( .ـ) خزانة األدب كلب لباب لساف العرب( .د.ط) .القاىرة:
المطبعة السمفية.

الترمذم ،أبي عيسى محمد2001( .ـ) .الشمائؿ المحمدية .تحقيؽ :سيد عمراف .ط .2القاىرة:
دار الحديث.

الترمذم ،محمد بف عيسى1975( .ـ) .سنف الترمذم .تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،كمحمد فؤاد
عبد الباقي ،كابراىيـ عطكة عكض .ط .2القاىرة :مطبعة مصطفى البابي الحمبي.

الجاحظ ،أبك عثماف عمرك بف بحر1423( .ق) .البياف كالتبييف .ط .7بيركت :دار كمكتبة
اليالؿ.

الجرجاني ،عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد النحكم1991( .ـ) .أسرار البالغة .تعميؽ:
أبك فير محمكد محمد شاكر .ط .1جدة :دار المدني.

الجرجاني ،عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد النحكم1992( .ـ) .دلئؿ اإلعجاز .تعميؽ:
محمكد محمد شاكر .ط .3القاىرة :مطبعة المدني.

الجرجاني ،محمد بف عمي1997( .ـ) .اإلشارات كالتنبييات( .د.ط) .تحقيؽ :عبد القادر
حسيف ،دمشؽ :مكتبة اآلداب.

الجندم ،عمي1952( .ـ) .فف التشبيو ،بحث ،أدب ،نقد .ط .1القاىرة :مكتبة نيضة مصر.
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أبك حاقة ،أحمد1993( .ـ) .البالغة كالتحميؿ األدبي( .د.ط)( .د.ـ) :دار العمـ لممالييف.
حسيف ،عبد القادر1984( .ـ) .فف البديع( .د.ط) .بيركت :عالـ الكتب.
حسيف ،عبد القادر1984( .ـ) .فف البالغة .ط .2بيركت :عالـ الكتب.
حسيف ،عبد القادر1985( .ـ) .القرآف كالصكرة البيانية .ط .2بيركت :عالـ الكتب.
الحمي ،صفي الديف1992( .ـ) .شرح الكافية البديعية في عمكـ البالغة .تحقيؽ :نسيب نشارم.
(د.ط) .بيركت :دار صادر.

الحمد ،محمد بف إبراىيـ بف أحمد2010( .ـ) .سكء الخمؽ .ط .2القاىرة :دار ابف خزيمة.
الدينكرم ،ابف قتيبة2009( .ـ) .تأكيؿ مشكؿ القرآف .تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف( .د.ط).
بيركت :دار الكتب العممية.

الذىبي ،محمد بف أحمد بف عثماف بف أحمد1988( .ـ) .تاريخ اإلسالـ بكفيات المشاىير
كاألعالـ .ط .1بيركت :دار الغرب اإلسالمي.

الرافعي ،مصطفى صادؽ1953( .ـ) .تاريخ آداب العرب .تحقيؽ :محمد سيد العرياف .ط.3
القاىرة :مطبعة الستقامة.

الرافعي ،مصطفى صادؽ1973( .ـ) .إعجاز القرآف كالبالغة النبكية .ط .9دمشؽ :دار الكتاب
العربي.

الرضي ،الشريؼ1984( .ـ) .تمخيص البياف في مجازات القرآف .تحقيؽ عمي مقمد( .د.ط).
بيركت :دار مكتبة الحياة.

الزركمي ،خير الديف بف محمكد الزركمي2002( .ـ) .األعالـ .ط( .15د.ـ) :دار العمـ
المالييف.

الزمخشرم ،أبك القاسـ1407( .ق) .الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ .ط .3بيركت :دار
الكتاب العربي ،بيركت.

أبك زىرة ،محمد1957( .ـ) .أصكؿ الفقو .ط .1دمشؽ :دار الفكر العربي.
زيداف ،عبد الكريـ1966( .ـ) .المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسالمية( .د.ط) .بغداد :المطبعة
العربية.
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السجستاني ،أبك داككد سميماف بف األشعث( .د.ت) .سنف أبي داككد .تحقيؽ محمد محي الديف
عبد الحميد( .د.ط) .بيركت :المكتبة العصرية.

السكاكي ،لإلماـ محمد بف عمي1987( .ـ) .مفتاح العمكـ .تعميؽ :نعيـ زرزكر .ط .2بيركت:
دار الكتب العممية.

السندم ،نكر الديف1986( .ـ) .حاشية السندم عمى سنف النسائي .ط .2دمشؽ :مكتبة
المطبكعات اإلسالمية.

سيبكيو ،أبك البشر عمرك بف عثماف بف قنبر( .د.ت) .الكتاب .تحقيؽ :عبد السالـ محمد
ىاركف( .د.ط) .بيركت :دار الجبؿ.

السيكطي ،الحافظ جالؿ الديف السيكطي( .د.ت) .شرح عقكد الجماف في عمـ المعاني كالبياف

كبيامشو حمية المب المصكف عمى الجكىر المكنكف لشيخ أحمد الدمنيكرم( .د.ط).

بيركت :دار الفكر.

السيكطي ،جالؿ الديف اسيكطي1312( .ق) .القتراح في عمـ أصكؿ النحك .ط .1اليند:
نيكدليي.
الشككاني ،محمد بف عمي بف محمد 1414( .ق) .فتح القدير .ط .1بيركت :دار المعرفة.
الشيباني ،أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ2001( .ـ) .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ .تحقيؽ :شعيب
األرنؤكط ،كعادؿ مرشد .ط( .1د.ـ) :مؤسسة الرسالة.

الصالح ،صبحي1969( .ـ) .عمكـ الحديث كمصطمحو .ط .5بيركت :دار العمـ لممالييف.
الصعيدم ،عبد المتعاؿ2005( .ـ) .بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمكـ البالغة .ط.17
(د.ـ) :مكتبة اآلداب.

ضيؼ ،شكقي1960( .ـ) .الفف كمذاىبو في النثر العربي .ط .3القاىرة :دار المعارؼ.
ابف عاشكر ،محمد الطاىر1984( .ـ) .تفسير التحرير كالتنكير( .د.ط) .تكنس :الدار التكنسية
لمنشر.

عباس ،فضؿ حسف1998( .ـ) .البالغة فنكنيا كأفنانيا ،عمـ البياف كالبديع( .د.ط) .عماف:
دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع.

عتيؽ ،عبد العزيز1972( .ـ) .عمـ المعاني( .د.ط) .بيركت :دار النيضة العربية.

138

عتيؽ ،عبد العزيز1985( .ـ) .عمـ البديع( .د.ط) .بيركت :دار النيضة العربية.
عتيؽ ،عبد العزيز1985( .ـ) .عمـ البياف( .د.ط) .بيركت :دار النيضة العربية.
العسقالني ،ابف حجر1379( .ق) .فتح البارم في شرح صحيح البخارم( .د.ط) .بيركت :دار
المعرفة.

العسكرم ،أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل1986( .ـ) .الصناعتيف .تحقيؽ :محمد عمي البجاكم،
كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ( .د.ط) .بيركت :المكتبة العصرية.

ابف عطية ،عبد الحؽ بف غالب1982( .ـ) .المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز المشيكر
بتفسير ابف عطية( .د.ط) .قطر :مؤسسة دار العمكـ.

العظيـ آباد ،محمد بف أشرؼ بف أمير1415( .ق) .عكف المعبكد شرح سنف أبي داككد .ط.2
بيركت :دار الكتب العممية.

العمكم ،يحيى بف حمزة الحسيني1423( .ق) .الطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمكـ حقائؽ
اإلعجاز .ط .1بيركت :المكتبة العصرية.

عيد ،محمد1976( .ـ) .الركاية كالستشياد بالمغة( .د.ط)( .د.ـ) :دار عالـ الكتب

ابف عيسى ،أحمد بف إبراىيـ1394( .ق) .تكضيح المقاصد كتصحيح القكاعد في شرح قصيدة
اإلماـ ابف القيـ .ط .2بيركت :المكتب اإلسالمي.

العيني ،بدر الديف أبك محمد محمكد بف أحمد2001( .ـ) .عمدة القارم شرح صحيح البخارم.
(د.ط) .بيركت :دار إحياء التراث العربي.

فريد ،عمي2010( .ـ) .منياج المحدثيف في القرف اليجرم األكؿ حتى عصرنا الحاضر.
(د.ط) .القاىرة :مكتبة الجامعة األزىرية.

القرطبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر النصارم1964( .ـ) .تفسير القرطبي.
تحقيؽ أحمد البردكني ،كابراىيـ اطفيش .ط .2القاىرة :دار الكتب المصرية.

القزكيني ،الخطيب2010( .ـ) .اإليضاح في عمكـ البالغة ،المعاني كالبياف كالبديع .ط.3
بيركت :دار الكتب العممية.

القزكيني ،جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف1923( .ـ) .التمخيص في عمكـ البالغة .شرح:
عبد الرحمف البرقكقي .ط .2بيركت :دار الكتب العممية.
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قطب ،سيد2002( .ـ) .مشاىد القيامة في القرآف .ط .14القاىرة :دار الشركؽ.
قطب ،سيد2011( .ـ) .في ظالؿ القرآف .ط .39القاىرة :دار الشركؽ.

ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد2010( .ـ) .حادم األركاح إلى بالد
األفراح .تحقيؽ :زائد النشيرم .ط .1القاىرة :مطبعة المدني.

ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر1988( .ـ) .البداية كالنياية .تحقيؽ :عمى شيرم .ط.1
(د.ـ) :دار إحياء التراث العربي.

ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر1999( .ـ) .تفسير القرآف العظيـ .تحقيؽ :سامي
سالمة .ط .2بيركت :دار طيبة لمنشر كالتكزيع.

ابف ماجة ،أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني( .د.ت) .سنف ابف ماجة .تحقيؽ :محمد فؤاد
عبد الباقي .بيركت  :دار إحياء الكتب العربية.

الماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد البصرم1986( .ـ) .أدب الدنيا كالديف .ط .1دمشؽ :دار
الكتب العممية.

المباركفكرم ،محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ( .د.ت) .تحفة األحكذم شرح جامع
الترمذم( .د.ط) .بيركت :دار الكتب العممية.
المدني ،السيد عمي صدر الديف1968( .ـ) .أنكار الربيع في أنكاع البديع .تحقيؽ :شاكر ىادم
شكر .ط .1النجؼ :مطبعة النعماف.

المراغي ،أحمد مصطفى1993( .ـ) .عمكـ البالغة ،البياف كالمعاني كالبديع( .د.ط) .بيركت:
دار الكتب العممية.

مرسي ،محمد منير2005( .ـ) .التربية اإلسالمية أصكليا كتطكرىا في البالد العربية( .د.ط).
القاىرة :عالـ الكتب.

مطمكب ،أحمد1980( .ـ) .أساليب البالغة( .د.ط) .الككيت :ككالة المطبكعات الككيتية.
مطمكب ،أحمد1986( .ـ) .معجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا( .د.ط) .بغداد :مطبعة
المجمع العممي العراقي.

ابف المعتز ،أبك العباس1990( .ـ) .البديع في البديع .ط( .1د.ـ) :دار الجيؿ.
المفتي ،الحسف بف عثماف بف الحسيف المفتي1993( .ـ) .خالصة المعاني .تحقيؽ :عبد القادر
حسيف( .ط .1الرياض :الناشركف العرب.
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ابف منػظػكر ،جماؿ الديف بف منظكر األنصارم1414( .ق) .لساف العرب .ط .3بيركت :دار
صادر.

المكصمي ،أبك الفتح عثماف بف جني (2010ـ) .الخصائص .ط .1القاىرة :الييئة المصرية
العامة لمكتاب.

الميداني ،عبد الرحمف حنبكة1996( .ـ) .البالغة العربية ،أسسيا كعمكميا ،كفنكنيا .ط.1
دمشؽ :دار القمـ.

ابف الناظـ ،بدر الديف بف مالؾ( .د.ت) .المصباح في المعاني كالبياف كالبديع .تحقيؽ :حسني
عبد الجميؿ يكسؼ( .د.ط) .القاىرة :مكتبة اآلداب المطبعة النمكذجية.

النسائي ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب1986( .ـ) .سنف النسائي .تحقيؽ :عبد الفتاح أبك
غدة .ط .2دمشؽ :مكتب المطبكعات اإلسالمية.

النككم ،أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ1392( .ق) .المنياج شرح صحيح مسمـ بف
الحجاج .ط .2بيركت :دار إحياء التراث العربي.

النككم ،أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ2007( .ـ) .رياض الصالحيف .تحقيؽ :ماىر
الفحؿ .ط .1دمشؽ :دار ابف كثير لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

النكيرم ،شياب الديف1976( .ـ) .نياية األرب في فنكف األدب .ط .1القاىرة :دار الكتب
كالكثائؽ المصرية.

النيسابكرم ،مسمـ بف الحجاج1997( .ـ) .المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ

إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ= صحيح مسمـ .تحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي.

(د.ط) .بيركت :دار إحياء التراث العربي.

الياشمي ،السيد أحمد1999( .ـ) .جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع .ضبط كتدقيؽ
كتكثيؽ :يكسؼ الصميمي( .د.ط) .بيركت :المكتبة العصرية.

ىالؿ ،محمد غنيمي1986( .ـ) .النقد الدبي الحديث .ط .1القاىرة :مكتبة نيضة مصر
لمطباعة كالنشر.
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أوالً :فيرس اآليات القرآنية الكريمة

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

البقرة

َِ َِ ِّ ِ َِ َِ ُِ َِ َِ ُِ ِ َِ َِ ِ َُِِ ِْ َِ ِ َِ ِْ
ٔاِالصِِ ِِ
اتِِِِِرِِِيِِِ ...
ٔاِوِغِ ٍِِيِ ِِِِِ
ِشِِِِاَّلِِِيَِِِِآٌِ ِ ِِِ
اْلِِ ِِ
اتِِأِِنِِلًِِِِِِٓجِ ِِ ٍِ
وِبِ ِِ ِِ
ًٍِِ ِِِِِ ِ
ِالرِاِنِِػ َِ
ارِ َِنِ ُِػِ ِِِ َِ
ِوِِ ِْ
ٔاِالزِ ََِكِةَِِِ َِ
ٔاِالصِ ََِلِةَِِِ َِ
ِوِآحُِِِ ِِِِِ ِ
َِ وِأَِِرِِِ ُِ
يِ 
ٔاٌِِ َِعِِِِ ِ ِِ

25

44

43

87

96

50

118

69

138

104

971

91

َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ِْ ُِ ِْ ِْ َِ
ِخِ ِْ
َِِِيِِيِِِْ َِِِٔ َِِِ
ادلِيِِْ َِِِِ ...
ْيِِف
ِِوٌِِِِاِخ
ِِِ ِفِِلِ ِٔنِِك
 يِصِدِلُِِِٔمٌِِِِِاذِاِح
ِِِجِفِلِخًٌَِِِِِِِِ ٍِ
َِ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ ٌِ َِ ُِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ ِ ِْ
ِ
ُ
ِ
ْ
ٔاِخِرِثِسًِِِخِِّنِِ ِشِِئِخًِِ 
ِِدِحِ ِِِ
ِ ِ نِصِِاؤِزًِِِِخِرِثِِىِِسًِِِف
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100
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َِ ِ ُِ َِ ِْ ُِ َِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ ِْ ُِ ِْ َِ َِ
جِ ُِػِ ِٔنِ 
ِِإَوْلِِِِّحِِِرِ
ِِلِتِِضِِِوِيِبِصِعِِ ِ
وِِاَللِِح
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ج

َِ َِ َِ َِ َِّ ُِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِّ َِ َِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
جِدِجًِِِِٓأِِخِرِصِِاِِنلِِ ِِ
اسِِِلَعِِِخًِِاِةٍِ 
 وَِلِ ِ

َِ َِ َِ ِ َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِّ ُِ َِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ٌِ َِ َِ َِ َِ َِ
ِِِالِِ ...
ِِِِثِِِنِذِلِ ِِمِِك
ِِِاِآي
اِاَللِِأِِوِِحِِأِحِِحِ
ِِػِيٍِِ ِٔنِِلَِِِّٔلِِيِِسِيِ ٍِِِ ِِِِ
 وِكِِالِِِِاَّلِِِِيََِِِّلِِح
ِْ َِ َِ ِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِ ِْ َِ ًِ َِ َِ ِْ ُِ َُِِ َِ َِ
ًِعِةِ ِ ُِدِ ِونِ
صِتِغِثِِِوِْنََِِِِلِِ
صِتِغِثِِِِاَللِ ِِِِوٌَِِِِأِِخِصٌََِِِِِِِِِِاَللِِِ ِِ
ِِ 

َِ َِ ُِ ِْ ِْ
َِ َِ ٌِ َِ ُِ ِْ َِ َِِْ َِ َِ ِ ُِ ِْ َِ ُِ َِ
ِِِلِِ َِصِِ ِِ
ِِ ِخِلِ ِٔنِ 
ابِِىِِػِيِسًِِِت
اصِِِخًِِاةِِِيِِاِأ
ِِفِِاى
 وِىِسًِِِ ِِ
وِلِِِِاْلِْلِِ ِِ
ِِِ ِ ِِ

ِ َِ َِ ِْ
َِ َِ َِ ُِ ِ َِ ُِ ِْ ُِ َِ َِ ِْ َِ َُِِ ُِ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ
ِ
ً
ْ
ِ
ِِاٌَِِِِِِِِ ...
اتِِِِاَللِ ِِِِوِحِثِتِِحخ
ِِ ِفِِلِ ِٔنِِأِِمِِٔالًِِِِِٓاة
 وٌِِثِوِِِِاَّلِِِِيَِِح
ِِِخِِغِِاءِِِمِرِطِِ ِِ
ُِ ِْ ِْ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ ُِ َِ َِ ِْ ُِ ِْ َِ ِْ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ
ِ
ْ
ً
ِ
وِتِِِخِْيِاِِِ ...
 يِؤِ ِِِتِِِِاْلِ ِِهٍِِثٌَِِِِِِيِِشِِاءِِِوٌَِِِِيِِؤِتِِِِاْلِ ِِهٍِِثِِِذِلِدِِأِِ ِ ِِ
آل عمران

َِ ِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِِْ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ًِ
ْحِثِِ ...
ِِِػِدِِإِ ِذِِِِْدِيِتِ ِِِاِوِِْبِِِنلِاٌَِِِِِِِِِدلُِِمِِِرِ
ِِئِبِِ ِاِب
 رِبِ ِِِاَِّلِِحِِزِِِغِِك
َِ َِِْ ُِ ِْ ِْ ُِ ِْ ُِ ِ ٌِ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِِْ ِْ َِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ ِْ
ِ
ْ
ِ
َ
ُ
ِ
وفِِ ...
وَِلِسٌَِِِِِِِِسًِِِأٌِِِثِِيِِدِغِ ِٔنِِإِِِلِِِِاْلِْيِِِِِوِيِأِمِرِ ِونِِةِِالٍِِِِػِرِ ِ ِِ
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رقم اآلية

رقم الصفحة

طرف اآلية
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َِ َِ َِ ُِ َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ ََِِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ ُِ
ِمِ ِْؤٌِِِ ِ ِ َِ
ِنِ ِِْخُِِ ًِِِْ ُِ
ِيِ 
ٔاِوِخِجِخًِِِِِاْلِغِئِِنِِإِِنِِ
ٔاِوَِّلَِِِتِزُِِ ِِِ
 وَِّلِِحِِ ِِٓ ِ ِِِ

139

30

َِ َِ ُِ َِ ِ ٌِ ِ َِ ُِ ٌِ َِ ِْ َِ َِ ِْ ِْ َِ ِْ ِ ُِ
ِِالرِ ُِشِوِ 
ِِدِِِخِيِجٌَِِِِِِِِرِتِيِِِِِِِّ
 وٌِِِِاُِمٍِِدِِإَِِّلِِِرِشِ ِٔلِِك

144

39

َِ ِْ َِ ًِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ٌِ ِْ
ُِِِخِ ِيُِِ ِِِ َِ
َِ َِ َِ ِْ َِ َِِ ِ َِ
اءِِغِِِِِ َِدِِ ...
ِِِوِِأِِخًِِِ
ًوِِاَِِللِِِأِِِمِِٔاحِِاِة
 وَِّلَِِِتِصَِبِِِِاَّلِِِِيَِِك ِِ
ٔاِِفِِِشِبِ ِِ ِِ

169

31

َِِْ َِ ِ ِْ َِ َِ
َِ َِ ُِ َِ ُِ ِْ ُِ َِ َِ
اِنِ ٍَِِثَِِوِِِرِ ِيحِِذِِِ َِ
ًِِِِٓ ِِ ِ
اِِصِِ ...
ِِاْلًِِاِةِ ِِِ
ِِفِِِِْ ِذِهِ ِِِ
ٌِ ثِوٌِِِِاِح
ِِادلِجًِِِِ ِِ ِِ ٍِ
ِِِ ِفِِلِ ِٔنِِ ِِ

َِ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِّ ُِ ِْ َِ َِ ِ َِ ِْ ُِ َِ ِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ
ِوِِاْلِ ِْرِضِِ ...
ِِِإِ ِِلٌِِِِغِفِِرٌٍٍَِِِِِِِِِرِبِِِسًِِِِوِجِ ِ ٍثِِِغِرِطِِٓاِِِِِالصٍِِِاوِِاتِِ
وِشِِارِِِغِٔاِ

المائدة

ِ َِ َِ َِ ُِ ِ َِ ُِ َِ ُِ َِ ِ َِ َِ َِ ُِ َُِِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ًِ
ِِ َِصِِادِاِِِ ...
ِِفِِِِاْلِرِ ِِضِِف
 إِِجٍِِِِاِجِزِِاءِِِِاَّلِِِِيََِِِيِِارِِِبِ ِٔنِِِِاَللِِِوِرِشِ َِٔلِِِوِيِصِػِِٔنِِ ِِ
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99

َِ ِ ُِ َِ ِ َِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ َِ
ِ
ْ
ِ
َ
ِ
ُ
َ
ِ
ِِِِيِ ِدِِحٍِِِٓاِ 
ِِِارِػِػِٔاِخ
 وِِِالصِِارِِِقِِِوِِِالصِِارِِِكِثِِف

38

87

َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ ِ َِ َِ ِْ َِ
ِوِِاخِشِ ِِْٔ ِنِ 
اِانلِِاسِِ
 فَِلَِِِّتِشِِِِِٔ

44

95

52

23

َِ َِ ِ َِ ِ َِ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ ُِ َِ ِْ ُِ
ِِتِِْ َِدِِىِِسِ ًِِِْتِِ ُِصِؤِزِ ًِِْ
ٔاِخَِِِأِِشًِِِاءِِإِِنِِت
ٔاَِّلِِتِِصِدِلِ ِِِ
اِاَّلِِِِيَِِِِآٌِ ِ ِِِ
ِِِحِِِِِٓ
يِاِخ

101

31

َِ َِ ِْ ُِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ُِ ِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ِ َِ ِْ
اِاِْخَِِ َِدِ ِْحِ ِخُِ ًِِْ 
 غِيًِِسًِِِخِِجِفِصِسًَِِِِّلِِيُِِضِزًٌَِِِِِِِِطِوِِإِِذِِِِ

105

26

َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِْ
َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ِ َِ َِ ِْ َِ َِ
ِغِ َِلِ ُِ
ِِِِْ ُِغًُِِِ
ٔبِ 
ِ
ِاى
م
ِ
صِِمِِإِ ُِِمِِخُِِِجِِ
اِِفِِج
اِِفِِج
ِِفِ ِ
ِِفِ َِِسِِِوَِّلِِأِِغِيًٌِِِِِِِ ِِ
 تِػِيًٌِِِِِِِ ِِ
ِِ
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َِ َِ َِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ ِْ ِْ
 ذِػَِسِِِِاَللِِأِِنِِيِِأِ ِِِتِِةِ ِاىِِفِخِ ِِِحِأِِوِِأِِمِ ٍِرٌِِِِ
َِِِغِِِِِ ِدِهِِ 

َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ ِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِ َِ
ً
ِ
ىِلَعِِِِاَللِ ِِِِنِذِِةِِاِ 
 وٌَِِِِأِِظِيًِِِمٍِِِِ َِِِِِِاذَِتِ ِِ

األنعام

اِجِ َِرِ ِْ
ًٌِِِِ َِ
َِ وِيَِِ ِْػِيَِِ ِِ َِ
خِخُِِ ًِِِْةِِِانلِِ َِِِٓارِِِ 
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طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

األعراف

َِ َِ ِ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ ِْ َِ َِ ُِ َِ َِ َِ ِْ َِ َِِْ َِ َِ ُِ َِ
ِوِ ِِِفِِنِِ ِْصِخِخِِ َِِٓاِِِ ...
ِِِغِظِبِِأِِخِذِِِِاْلِلِِِٔاحِِ
 وِلٍِِِِاِشِهِجِِِخَِِِِمِ َِٔسِِاى
ُِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ ِْ ِْ ُِ ِْ َِ َِ ِْ ِْ َِ ِْ
َ
ِ
ِ
َ
فِِِوِأِغِ ِِرِضِِِغِ َِِِِِِاْلِاِِِْيِ ِِيِ
خِذِِِاى
ِِِِػِفِِِِٔوِأِمِرِِةِِاىِِػِرِ ِِ

154

85

199

28

األنفال

ِ َِ َِ ِْ َِ ِ َِ َِ ُِ ِْ َِ َِ َِ ِ َِ َِ ِ َِ
ِاَللِِإِ ِْ
ِدِ ِْ َِ
ُِ ِ ُِ ُِ ُِ َِ ِْ ِ 
ْيِِ ...
ِِِسًِِِِوِحِِٔدِ ِونِِأِِنِِ
يِِخِِجِِٓاِى
خِ َِدِ ِِِِ
ِإَوذِِيِِػِِدِزًِِِِ ِ
ىِاىػِانِِِِفِخِ ِِ

7

84

التوبة

َِ ِْ ُِ َِ ِ َِ ُِ ِْ ُِِْ ُِ ُِ
ٔك ًِِْ 
ِْيِطِ ِ ِ
َ يِيِ ِِفِ ِٔنِِةِِِاَللِِِىِِِسًِِِىِ ِ

62

23

َِ
ِْ
َِ َِِْ ِْ َِ ُِ َِ ًِ َِ َِِْ ِْ ُِ َِ ًِ َِ َِ ًِ َِ ُِ
صِِتُِِ ِٔنِ 
اءِِةِ ِ ٍَِِِِاَِكُِِٔاِي
ٔاِنِثِِْيِِِاِجِزِِ
ِِِِيِ ًَِِِلِِِوِْلِتِهِ ِِِ
 فِيًِِظِدِهِٔاِك
َِِِِِسِ ِ

82

97

يونس

ُِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِْ ًِ ِ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ َِ َِ ُِ َِ
ِِِ ٍِِْهِ ُِرِ ِونِ 
ِِِسِخِتِ ِٔنٌِِِِاِت
 :كِ ِِوِِِِاَللِِأِِْسِعٌِِِِهِرِاِِِإِِنِِِرِشِيِ ِاِي

21

51

ُِ َِ ِ ُِ َِ ِّ ُِ ُِ ِْ ِْ َِِّ َِ َِِْ ِْ َِ ِ َِ ُِ ِْ ُِ ِْ ِْ ُِ ِْ
ِوِ َِ
مِِ َِ
جِ َِرِيِِْ ََِِِ ...
ِِفِِاى
ِِفِِاى
ِِِِِْٔاَّلِِِيِي
ِِِفِيِ ِِ
َِِِبِِِِِوِِاْلِدِرِِِِِخِِتِِإِِذِِِاِنِ ِخًِِِ ِِ
ِِِصِ ِِْيِزًِِِ ِِ

22

53

24

72

26

45

ِ َِ َِ َِ ُِ َِِْ َِ ِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ َِ َِِْ ُِ َِ ِ َِ َِ ِْ َِ
ِِِِاخِخَِِيِ َِعِِةِ ِِِِِِّ ...
ِالصٍِِاِءِِِف
ِِادلِجًِِِِاِنٍِِاِ ٍءِِخُِِِزِنلِاهٌَِِِِِِِِِِ
 إِ ِجٍِِِِاٌِِثِوِِِِاْلًِِاِةِ ِِِ
ِ َِ َِ ِْ َِ ُِ ُِِْ ِْ َِ َِ َِ
ِوِزِِِيَِِِادِةٌِِ 
ٔاِاْلِصَِنِِ
لِ َِِّلِِِِيَِِأِِخِصِ ِ ِِِِ

يوسف

َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ ِ ُِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ ِْ َِ
ًِِِِْْ َِ
جِِ ...
جِِِِاْلِةِِِٔابِِِوِكِاىِِجِِ
ِِفِِةِِحِخِِِِِٓاِخَِِِج
وِرِِاوِدِحِِِّاى
ِِفِ ِ
صِِِِِِّوِغِيِلِ ِِ
ِِِ ِِِتِِِِِِْٔ ِِ
َِ َِ ُِ َِ ِّ ُِ َِ ِْ
ِ ِ ِْ َِ َِ َِ ِ َِ ٌِ ِ ِ َِ َِ َِ َِ ِّ
خًِِِِِرِ ِِبِِ
ِِِةِرِِِئِِج
وٌِِاِخ
ِِفِ َِِسِِإِِنِِِِانلِفِسِِِْلٌِِِارِةِِةِِِِالصِِٔءِِِِِإَِِّلٌِِِِاِِرِ ِ
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49
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الرعد

َِ َِِْ َِ َِ ُِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ ِْ ِْ ُِِّ
َِ َِ َِ ُِ
ِكِِةَِِِ
ابِِ(َِ ِ)32شَِلِ ٌِمِِِغِيًِِِْسِ ًِِِْةِِ ٍَِِاِِِ ...
ِ
وِالٍَِِِلِنِِِهِثِِيِِدِخِيِ ِٔنِِِغِيًًٌَِِِِِِِِِِِٓ
ِ
ِ
ٍِ

24-23

43

إبراىيم

َِ
َِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ ِ َِ َِ ِ ُِ
ٔرِِ 
اتِِإِ ِِلِِِِانلِِ ِ ِ
َِلخِرِِِجِِِِانلِِاسٌَِِِِِِِِِ
إِ ِْلِمِِ ِِِ
ِاىظِيِ ٍَِِِ ِِ
َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ ِ َِ َِ
ِِ ٌِِِِِِّْٔ
انِِك
 وٌِِاِأ
ٔلِِإَِِّلِِةِ ِيِ ِِصِِ ِِ
ِِِرِشِيِ ِاٌَِِِِِِِِِرِشِ ِ ٍِ

1

83

4

88

الحجر

ِْ ُِ ُِ َِ
ِِِ َِصِ ََِلِمِِآِِ ٌِِ ِ ِ َِ
ِيِ 
ٍ
ِ ادِخِيِ ِِْٔاِبِِ

46

29

َِ َِ ِْ ُِ َِ ِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ
َِ
ِِ ِْػِ ٍَِِ ُِِٓ ِٔنِ 
ِشِهِ َِرِحِِِِٓ ًِِْ َِِح
 ىِػٍِِرِكِِإِِجًِِِِٓىِِ ِِِفِِ

72

23

النحل

َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ ٌِ َِ َِ ِْ َِ َِ
ٍُِِِِِِْ ّخَِِ ِل َِ
ِدِِ ُِ
يِ 
خِِرِةِ ِِِِخِْيِِِِِوِنلِِػًِِِِ
وِدلِِارِِِِاٌِ ِ
ارِِال ِ

30

23

َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِ َِِْ َِ ُِ ِْ َِ َِ ُِ َِ َُِِ ِْ َِ ِْ َِ
َِِِِشِخَِِ ُِِٓ ِٔنِ 
اتِِِشِتِدِاُِِِِِّوِلًٌِِِِِِٓاِي
َِللِ ِِِ
 وِيِجِػِيِ ِٔنِِ ِِ
ِِاْلِ ِِ ِِ

75

57

ْ
ُْ َ
ِوِِ ْاْلِ ْ
خِ َصِِانِِ َ
 إِنِِِ َ
ِاَللِِيَِِأِ ُمِ ُرِِةِاىِِْ َػِ ْدِلِِ َ
ِِِِلِ ْرِبِ 
ِِِاِءِِِذِِِيِاى
ِِإَويخ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

90

59 ،5

95

19

ِ ِ َِ َِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ
ِْ ُِ ِْ َِ
ِ
ْ
ِ
َ
ِ
َ
ِِِِلِرِبِ 
ِِِاِءِِِِِذِِِيِاى
انِِِِإَويخ
اْلِخِصِِ ِِ
 إِِنِِِِاَللِِيِِأِمِرِِةِِاىِِػِدِ ِلِِِوِِ ِِ

اإلسراء

َِ َِ َِ َِ ِ َِ َِِ َِ ِْ ُِ ُِ ِ ِ ُِ َِ َِِْ َِ ِْ ِْ َِ ًِ
ِِِإَِِّلِِإِِيِاهِِِِوِبِِِالِِِِٔ ِِادلِيِ َِِِِإِِخِصِاُِِاِ 
ِِػِتِدِواِ
 وِكَِضِِِرِبِمِِخَِِّلِِت

َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ ًِ َِ ُِ ُِ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ ِْ َِ ُِِ ِْ
َِ ِْ
ِِِبَِِ ِْصِ ِِعِِِذِخَِِلِ ُِػِ َِدِِ ...
وَِّلِِِِِػِوِِيِِدِكٌِِِِغِئِىِِثِِإِِِلِِِخِ ِلِِمِِِوَِّلِِحِِبِصِػِِِِٓاِكِِاى
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23

26

29
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الكيف

َِِْ ُِ َِ َِِْ ُِ َِ َِ ُِ َِِْ َِ ِ ِْ َِ َِ َِِْ َِ ُِ ِ َِِِ ُِ َِ ِْ ٌِ ِْ
ْيِِغِِِِِ َِدِِ ...
ِالصِِاْلِِاتِِِخِ
ِِادلِجًِِِِاِوِِاْلِاِرًِِِِِاتِِِِ
ِِثِِِِاْلًِِاِةِ ِِِ
 الٍِِِِالِِِوِِاْلِ ِ ِٔنِِِزِِِيِ
َِ َِ َِ َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ ٌِ َِ ِْ ُِ ُِ ُِِ
َِ
ِكِِ َِ
َِِِ ٍثِِِغِ ِْصِتًِِا 
ِشِفًِِِ
 وَِكِنِِِوِرِِاءًِِِِِْمِيِ ِِمِِيِِأِخِذِِ

ِْ َِ َِ َِ

ِْ ُِ َِ ِْ

46

19

79

55

مريم

َِ وِِاشِخِػِوِِِِ ِ
ِالرِأِسِِِشِحِ ًِتِاِ

4

82

38

22

46

37

َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ َِ ِْ ًِ ِ َِ َِ
َل ًٌِِاِ 
ِشِ ِ
ِِِغِِٔاِِِإِ َِّلِِ
َّلِِيِِصٍِِػِ ِٔنِِذًِِِِِٓاِى

62

43

َِ َِ ُِ ِ
َِ
ِ
َِ َِ ِْ
ٔاِاَّتَِِ َِذِِِِ ِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ًِ
جِئِِْخُِِ ًِِِِْشِحِِْئًِِاِِِإِِدِِا 
وِكِالِِ ِِِِ
ِالرِْحَِِِِوِدلِاِِِ(ِ)88ىِلِدِِ ِ

88

53

َِ ِْ ِْ ِْ ََِِ ِْ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ
ِ ُِ َِ َِِْ ِْ َِ َِ
ِطِ ََِلِلِِ ُِ
يِ 
ت
ٌِ
ِ
ِ
ِِف
ِ
ِ
م
ِ
ٔ
ِ
ِاْل
ِ
ِِ
ٔن
ِ
ِ
ٍِ
ِِ
ل
ِ
ا
ِ
ِاىظ
ِ
ِِِ
َ
ِ
س
ِ
ِِ ِاِى
ِصِِئِِِمِِيِِدِحِٔج
ِ
 أِشِ ٍِِعِِةِ ِ ًِِِِِٓوِخِةِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍِ ٍِ
ِِِ ِِ
َِ َِ ٌِ َِ ِْ َِ َِ
ِخِ َِِِْآِِلِ َِِِِِٓتِِيَِِِاِِِإِةِِْ َِرِاِِِِْ ُِ
ًًِِ 
غِِبِِخُِِِجِِ
 أِرِاِ ِ
ِ
ِِ

األنبياء

َِ َِ َِ ِ َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ ِ ُِ َِ َِ ِ ُِ ُِ ًِ َِ َِ َِ ِ
اِاَّلِِِيِِِ ...
ِِِِْذِِِِ
خِذِوُِِمِِإَِِّلِِِِْزِوِاِأ
ِِِإِِنِِح
ِإَوذِِِاِرِ ِآكِِِِاَّلِِِِيَِِِزِفِرِواِ
ِ
ِِخِ ِ

َِ َِ ِ َِ َِ َِ ِ َِ ِْ َِ َِ ُِ
ِب ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ ِ ُِ
سِ ًِِْ َِ
ٔاٌِِ ِْدِةرِ ِ َِ
يَِ 
زِ ًِدِنِِأِِصِ ِِاٌِ
 وِحِِاَللِ ِِِِْلِ ِ
ِِػِدِِأِِنِِحِِِٔىِ ِِِ ِ ِِِ
كَِِالُِِِٔاِأََِِ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ
َِِِِاِِِإةِِْ َِرِاِِِِْ ُِ
ًًِِ 
ِِِِخُِِجِِِذِػِيِجِِِِْذِاِِِةِ ِآِلِِِِٓخِِِاِي ِِ

36

48

57

23

62

33

الحج

َِّ ِْ َِ ِْ َِ َِِْ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ
ش ُِ
َِضِهُِِِأَِِِكِِْ َِرِ ُِ
َِِِِ ٍَِِ ِِ َِ ُِّ
ٍِِِِِٔ ِ
ْيِ 
ِلِِِوِْلِ ِئِسِِاى
ِِِفِػِِِِِِِِِّْلِ ِئِسِِال
بٌَِِِِِِج
 يَِِ ِْدِ ُِغِِٔل
ِِِ َِػِ ِِِ

13

23

المؤمنون

َِ ِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِّ ِْ ُِ ِْ ُِ َِ َِ ِ َِ ُِ ِْ َِ ِّ ِْ َِ ُِ ِْ ُِ َِ
ِشِكِ ِٔنِ 
 وِِاَّلِِِِيًَِِِِِِْةِِآيِِِ ِِ
اتِِِرِبًِِِِِِِٓيِِؤٌِِِِِِ ِٔنِِ*ِوِِاَّلِِِِيًَِِِِِِْةِِرِبًَِِِِِِِِّٓلِِيِِ ِِ
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59–58
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النور

َِ ِ َِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ ُُِِ ِْ َِ
َِ َِ ِْ َِ ُِ ُِ ِ ِْ ُِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
ً
ِ
َ
ِاىظٍِِ ِآنٌِِِِِاءِِخِِتِِ ...
ابِِةِِلِِ ًِػِ ٍثَِِِيِصِتِِِِِّ
 وِِاَّلِِِِيَِِِزِفِرِواِأ
ِِِِخٍِِالًِِِِِِٓنٍِرِِ ٍِ
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الفرقان

ِْ َِ
َِ َِ ُِ َِ َِ َِ ِ ُِ َِ ِْ ُِ
ِاىػِ َِػِِ َِ
ِوِيَِِ ِ ِِْ
زِ ُِوِِِِ ِ
امِِ َِ
ِاْلِ ِْشِ َِ
اقِ 
ِ
ٔ
ِ
ِِ
ِِف
ِ
ِ
ِش
ِ
ٍ
ِ
اِالرِشِِٔ ِلِِيِِأِ
ٔاٌِِاِ ِلِِِِْذِِِِِ
وِكِالِِ ِِِ
ِِ
ِِ

7

33

النمل

َِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ َِ ًِ َِ َِ َِ
ُِ ِْ ِ
ِالصِ َِ
ِِ ٍُِِ ِرِِ َِ
ِمِ ِرِِِِ ِ
ِصِ ِ َِعِِِِاَللِِِِِ ...
ابِِ
ِ
د
ِ
ِت
ىِاْلِتِِالَِِِتِصِتِِِِٓاِجِاٌِِِِدِةِِِوِ ِِِهِ
وِحِرِ ِِِ ِ
ِِ

88
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العنكبوت

ِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ
ِ َِ َِ ِْ
َِ َِ ُِ ِ َِ ِ َِ ُِ ِ ِْ ُِ
ٔتِِِِاَّتِذِتِِ ...
ونِِِِاَللِِِأِِِوِ ِِْلِِاءِِِنٍِِثِ ِِوِِاى
ِ
ِد
ِ
ٌِ ثِوِِِِاَّلِِِِيَِِِِاَّتِذِواِ
ِِِػِ ِهِتُِِ ِ ِِ
ٌَِِِِِِِ ِِ

41
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ِِِفِدِشِاِءِِِ َ
ِِوِالِِ ٍُِ ِهِ ِرِ 
ِالصَِلِةِِتِ َِهِِِغِ َِِِاى
ِالصَِلِةِِإِ ِنِِِِ
َ وِأِكِ ِ ًِِِِِ

45

5
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َ

َْ ْ َ
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الروم

ِ ِْ َِ ِْ ُِ ِْ َِ
َِ َِ
ِرِتِِْ ُِوِِ َِ
ِِ ِْػِ ُِدِ 
ِب
ِوٌِِِ ِِْ
ِِاْلِمِرٌَِِِِِِِ
َِِ للِ ِِِ

4

41

َِ َِ ِْ َِ َِ ُِ ُِ ِ َِ ُِ ُِ ِْ ُِ ُِِْ ِْ ُِ َِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ َِ َِ
ِشِِاغِ ٍثِ 
ٔاِدِْيِِ
ٍِِِِجِرِِِمِ ِٔنٌِِِِِِاِْلِ ِثِ ِِِ
صًِِِِال
ِالصِِاغِثِِح
ِِلِ ِٔمِِِِ
 وِئِِمِِت
ِِلِ ِ

55

109

فاطر

ِْ َِ ِْ َِ َِ َِِْ ُِ َِ َِ ِ
ِاىظِيُِِ ٍَِِِ ُِ
َِ َِ ِْ َِ
ِوََِِّلِ َِِ ِ ... ...وِ ٌَِِاِ َِِخُِِِِْ َِ
اتِ ِ َِ
جِِ
صِْيِ ِ* ِوَِّلِ ِِِ
َِ وٌِِاِ ِيِِصِخِِِِٔيِ ِِِاْلِخَِمِ ِِوِِاْلِ ِِ
ُِ ِْ َِ ِْ ِْ ُِ
ِِِلِتُِِ ِٔرِِِ 
ِِفِِاى
ةِ ٍِِصِ ٍِِ ٍِعٌَِِِِِِ ِِ
ِ َِ َ
ِاَللٌِِِِ ِْ
اَِيِِِْ َِِشِِِ ِ َِ
ِِِِِْ ُِػِيَِِ ٍَِِِ ُِ
اءِ 
َِِِغِِتَِِِاِدِِهِِِاىِ
 إِ ِجٍِِِِ

22 -19

91

28

40

يس

ِرِ ِّبِِ َِ
َِ شِ ََِلِ ٌِمِِكَِ ِْ ًِ ِْ َِ
ًِ ٍِ 
ِرِ ِ
خِ ِ ٍِ
َِِِّٔلٌَِِِِِِِ ٍِ

58

148
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طرف اآلية
َِ َِ َِ ِ ِْ َِ ُِ ِّ ِْ َِ َِ َِ َِ َِِْ َُِِ ِْ ُِ َِ ِ ِْ ٌِ َِ ُِ ِْ ٌِ
ٌِِ ِت ٌِ
آنِِ ُِ
يِ 
ِالشِِػِرِِِوٌِِاِي
وٌِِِِاِغِيٍِِ ِاهِِِِِ ِ
ِِِجِتِ ِِغَِِِلِِإِ ِنِِِِِِْٔإِ َِّلِِذِِِنِرِِِوِكِرِ ِ ِ
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الصافات

َِ َِ ِ ُِ ِ َِ ِْ ٌِ َِ ِْ ُِ ٌِ
ِْ ُِ
اِصِِ ُِ
خِ ٌِ
اتِِِِ ِ
َِِِِ ِِ َِ
ًِِِضٌِِِِهِ ِ ِٔنِ 
ِيِِِ*ِنِدِجَِِِِٓب
َِ وِغِِِِِ َِدِِْ ًِِِْك
ِاىػِ ِْرِ ِِ
فِِ ِ
ِ َِ َِ َِ َِ ٌِ َِ ِْ ُِ ُِ َِ ِْ ِْ
ِ
َ
دًِِ ًِِ 
ِاْل
ِ
ِِفِِأِِصِ ِِوِِِ ِ
 إِ ِجِِِِٓاِشِجِرِةَِِِّتِرِجِِ ِِ

49-48

65

65

76

غافر

ًِ
َِ ُِ َِ ِّ ُِ َِ ُِ
َِِِِِ ِ
سِ ًٌِِِِِْ َِ
ِِرِِ ِْزِكِاِ 
ِالصِ ٍَِِاِءِِِ ِ
 وِيِنِِِلِِىِِ

َِ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ِ َِ َِ َِ َِ َِ
ِِوِحِ ِْدِ ُِغُِِِٔ َِِنِِإِِِلِِِِانلِِِارِِِ 
اِِلِِأِِدِغِ ِٔكًِِِإِِِلِِِِانلِجِاِةِ ِِ
 وِيِاِك
ِِِِِِٔمٌِِِِِِ ِِ

ِ ِ َِ َِ َِ َِ ٌِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِ َِ ِْ َِ َِ ِ َِ ِْ َِ
سَِِِأِِزَِثِِِِانلِِ ِِ
اسَِِِّلِِيُِِِؤٌُِِِِِِِ ِٔنِ 
 إِِنِِِِ
ِالصِِاغِثٌِِِِتًِِِِثَِِِّلِِِرِيِبِِذًِِِِِِِٓاِوِىِ ِ
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86

41

96

59

20

فصمت

ُِِّ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ
َِ َِ ِْ َِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
اِالصٍِِِاءِِِِادلِجًِِاِِِةٍِِِصِاِبًِِِحِ 
ِكِِِشٍِِاِ ٍءِِأِِمِرِِِِْاِوِزِيِ ِِِِِ
 وِأِوَِحِِ ِِ
ِِفِِ ِِ

12

52

34

46

َِِْ َِ َِ ُِ َِ َِ ِ ِّ َِ ُِ ِْ َِ ِْ ِ َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِ
َِ َِ
اِاَّلِِِيِِِ ...
ِِإِ ِذِِِِ
ِِهِِأِِخِصَِِِف
يِاْلِصِ ِثِِِوَِّلِِِِ
َِ وَِّلِِتِِ ِْصِخَِِِِِٔ ِِِ
ِالصِحِ ِئِثِِِِادِذِعِِةِ ِاىِِ ِِِتِِ ِِ

39

6

ِْ َِ ُِ َِ ِْ ُِ ِْ ِ ُِ َِ َِ ُِ َِ
ص ٌِ
ْيِ 
ِِِ ِْػِ ٍَِِيِ ِٔنِِةَِِِ ِِِ
ٔاٌِِاِِِ ِشِِئِخًِِِإُِِِِِّةِ ٍِِاِت
ِ اخٍِِيِ ِِِ

40

27

ِِهِِأَِِِ ِْ
َِ وََِِّلِِتَِِِ ِْصِخَِِِٔ ِِِ َِِْ َِ َِ ُِ َِ َِ ِ
ِالصِحِِّئَِِ ُِثِِِِادِِْ َِذِ ِْعِِةِ ِاىِِِِتِِ ِِ َِ
خِ َِصِ َُِِ
يِاْلِصِ ِثِِِوَِّلِِِِ ِ
ِِ
ِِ

محمد

َِ ِْ َِ ِْ َِ ِ ُِ َِ ََِِ ِ ِ ُِ َِ ِْ َِ ِْ ِْ َِ ِْ َِ
ِيِِ َِ ِْ ِْ َِ
ِوِلِِيِِِْ ٍُِِ ِْؤِ ٌِِ ِ ِ َِ
مِِ َِ
اتِ 
 فِِاغِيًِِِخَُِِِِِِّّلِِإَِِلِِإَِِّلِِِِاَللِِِوِِاشِخِغِفِِرِِ ِِ
ِوِالِِ ٍُِِؤٌِِِِِِِ ِِ
َِّلُِِتِ ِ

19

25

الحجرات

َِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ ًِ َِ ُِ ِ َِ َِ ُِ َِ ِْ ِْ ُِ َِ َِ
خِ ُِدِزِ ًِِِْأِِنِِيَِِِأِزِوِِِْلِِْ ًَِِِ ...
َِِِيِِِبِِأِِ
ِِػِظِاِخ
ِِػِظِسًِِِب
ِِغِخِبِِب
 وَِّلِِح
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النجم

َِ َِ ِ ُِ ُِ َِ َِ َِ َِ َِ
َِ َِ ِ ُِ ُِ َِ َِ ِْ َِ َِ ََِِ ِْ َِ
ِ
ْ
َ
ِ
ِ
َ
 وِخُِِِِِِِِّْٔأِِطِدِمِِِوِخِةِسِىِِِ*ِوِخُِِِِِِِِّْٔأٌِِِِاتِِِوِأِخًِِاِ 

44-43

93

الرحمن

ْ َ
َ ََ ْ ْ َ
َ َ ُْ ْ َ
َ
ِِ الرِ ْ َ
ِاْلِنِ َصِِانِِ*ِغِيِ ٍَِ ُِِِِّاْلَِ ًَِِانِ
ْحِ َُِِ*ِغِيًِِِاى
ِِِلِرِ ِآنِِ*ِخِيِقِِِ ِ

3-1

62

24

75

ِْ
ُِ ٌِ َِ ِْ ُِ َِ ٌِ
ِِفِِِِاْلِ ًَِِِِِ ِِ
امِ 
 خِ ِٔرٌِِِِلِصِ ِٔرِِاتِِ ِِ

72

44 ،39

َِ ِْ ُِِّ
ِكِِفَِ َِ َِ ِْ َِ

انِ
ِِاِنِِِِٓ ٍثِِِزِوِجِِ ِِ
ذًِِِِ ٍِِِٓاٌَِِِِِِِِ ِِ

52

44

َِِْ ِْ َِ ِْ َِ ِْ َِ
ِاْلِ َِِِٔارِِالُِِْ ِْ َِ ُِ
َِ وِ ََُِِلِِِ َِِْ
َل ِِمِ 
دِرَِِِِِكِْلِغِ ِ
ِِفِِِِاْلِ
ٍِِِِجِشِ ِآتِِ ِِ
ِِ

َِ ُِ ٌِ ٌِ َِ َِ ِْ َِ ِ ِْ ُِ َِِْ ِْ
هِ ُِِ
ٔنِ 
ِ
ِِِِؤِلِؤِِِِال
خِِيِِ*ِنِأٌِِثِاِ ِلِِالي
 وِخِ ِٔرِِ ِ
ٍِِِِ ِِ

الواقعة

َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ َِ ِْ ًِ َِ َِ َِ ِْ ًِ ِ ًِ َِ َِ ًِ َِ َِ
َل ًٌِِاِ 
اِشِ ِ
ِِِغِِِِٔاِوَِّلِِحِِأِثِ ًٍِِِِاِِِ*ِإِ َِّلِِرًَِِِِلِِِشَِلٌِِِِ
َّ لِِيِِصٍِِػِ ِٔنِِذًِِِِِٓاِى

ُِ
ِ ُِ َِ َِ َِ ٌِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ٌِ ِ َِ ُِ ٌِ
ًِِ ِة ٍَِِ َِِٔاِكِ ِ ِِِِع ِِِانلِِ ُِ
فَِِ ََِلِ ِأِِكِِْ ِ ُِ
جِ ِِِ
ًًِ ِ* ِإُِِِ ُِِّ ِىِِلِ ِْرِِآنِِ
ِِػِيٍِِ ِٔنِ ِِغِ ِظِ ِ
ٔمِ ِ* ِِإَوُِِِّ ِىِِلِصًِِ ِلِِِٔ ِت
صِ ِِ
َِنِرِ ِ ٌِ
يًِ 
ِِ

23-22
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26-25

101

57-57
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الحديد

َِ َِ َِِْ َِ ُِ ِ ِْ َِ ِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ
ِِِغِ ُِرِ ِورِِِ 
اِاْلًِِاةِِِِِادلِجًِِاِِِإِ َِّلٌِِِِخِِاعِِاى
 وٌِِِِِ

20

39 ،39

َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ ِّ ُِ ِْ َِ َِ ِ َِ ِْ ُِ َِ َِ
اِنِ َِػِ ِْرِ ِِضِِِِ ِ
ِالصِ ٍَِِاِءِِِِِ ...
ِِِإِ ِِلٌِِِِغِفِِرٌٍٍَِِِِِِِِِرِبِِِسًِِِِوِجِ ِ ٍثِِِغِرِطِِِِٓ
 شِاِةِ ِلِٔاِ

21

70

الصف

َِ َِ ِ َِ ِ َِ َِ ُِ َِ ِْ َِ ُِ ِ ُِ ِْ َِ َِ ِِ َِ َِ ُِ ِْ
ُِ
ًسِ ًٌِِِِِْ ِْ
َِِِ ...
جِ ِ
ٔاِِْوِِأِِدِىِسًِِِِلَعِِِِِِارٍٍِِِت
اِاَّلِِِِيَِِِِآٌِ ِ ِِِ
ِِِحِِِِِٓ
 يِاِخ
ِِ ِ ِ

153

10

34 ،50

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

الجمعة

َِ َِ ُِ ِ َِ ُِِّ ُِ ِ ِْ َِ َِ ُِ ِ َِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ َِ ِْ َِ َِ
َِيِِْ ٍِِ ُِوِِأَِِِ ِْشِ َِفِِ ًِ
ارِاِ 
ًِِِِلًَِِِِِيِ ٍِِيِ ِِِِْٔاِنٍِِثِ ِِوِِِِاْلِ ٍِِِِارِِِِ
ٔاِاَلِِٔرِاةِِِث
ٌِ ثِوِِِِاَّلِِِِيَِِِْحِِيِِ ِِِِ
ِْ َِ
ِ َِ
َِ َِ ُِ
َِِِاُِِِْتَِِ ِِ ُِ
واِِفِِِِاْلِ ِْرِ ِِضِ 
ِالصَِلِةُِِِف
جِِِِ
 فِإِ ِذِاِك
ظًَِِِ ِِ
ِِِ ِِ
ِشِ ِِِ ِِ

5

67

15

29

الطالق

ُِ ِْ ِْ ُِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ
ُِ
َِِِِِاهُِِِِِ ِ ُِ
َِِِيًُِِِِْ ِِْفِِ ِْقِِمِِ ِ
ِاَللِِ ...
ٍِِاِآح
ِرِِِغِيًِِِِِِِِّْرِِِ ِْزِكِ ُِِِّف
ِِ ِدِ
وِشِػِ ٍثٌَِِِِِِِِشِػِخِِِِِِِّوٌَِِِِك
ِِْ لِ ِفِِقِِِذِ ِِ

7

25

القمم

ِْ َِ َِ َِ ُِ
َِ ِْ
اصِ ِْ
َبِِ ُِِِ ِْ َِ ِّ َِ َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ َِ
خِِبِِِ ُِِْ
ىِوِِْ َِِِٔ...
ٔتِِإِِذُِِِِِادِ ِِ
ِاْلِ ِ ِِ
 فِِ ِِ
ِْلِسِ ًِِِِرِبِِِمِِِوَِّلِِحِِسَِِِِنِصِاِ ِ ِِ

48

78

الحاقة

ُِ ُِ ُِ َِ
ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ
ِاْلِ ِ َِ َِ ِ ُِ ُِ ِ
ِذِ ُِغِئِِهُِِِِ*ِ ُِثِ ًِِِِ َِِْ
اِشِتِِْ ُِػِ ِٔنِِ ...
صِِيِ ٍثِِِذِرِخِِِِٓ
 خِذِوهِِِ
ِِفِِ ِشِِيِ ِ
دِ ًًِِِِصِئِهِِِ*ِثًِِِ ِِ

32-30

36

المعارج

َِ ِْ َِ َِ ُِ ُِ ِ َِ ُِ َِ ُِِْ ِْ َِ َِ ُِ ُِ ِْ ُِ َِ ِْ
ِاْلِتَِِِالَِِِكِىِػِِ ِِْٓ َِِِِ
 ئِِمِِحِِسِ ِٔنِِِِ
ِالصٍِِِاءَِِِكِلٍِِِٓ ِِوِ*وِحِسِ ِٔنِِِ ِ

9-8

65

ُٔح ِ

َِ َِ ُِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ َِ ِ َِ َِ ًِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ ُِ ِْ َِ
ِ
ْ
ً
ِ
ِ
َ
َِللِ ِِِِوِكِِارِاِِِ*وِكِدِِِخِيِلِسًِِِأِِغِِِٔارِاِ ِ 
ِِِسًَِِِِّلِِحِِرِجِ ِٔنِِ ِِ
ٌِ اِى
َِ ِّ ِْ ِْ َِ َِ َِ ِ َِ َِ ِْ َِ َِ
ِيِِ َِ ِْ ِْ َِ
اِوِلِِيِِِْ ٍُِِ ِْؤٌِِِ ِ ِ َِ
ِتِِ ُِ
ِمِ ِْؤًٌِِِِِِِِِ َِ
خِ َِوِِةَِِِحِِْ ِِ َِ
اتِ 
ِِلِِِوِلِِِِِٔ ِِادلِيِِِوِلٍَِِِِِِِدِ
ِوِالِِ ٍُِِؤٌِِِِِِِ ِِ
بِِِِاغِفِِرِِ ِِ
 رِ ِِ

14-13

112

82

26

المدثر

َِ َِ ِ ُِ ِْ ُِ ُِ ٌِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ ٌِ َِ ِ ِْ ِْ َِ
ِِ ِْصِ َِِٔ َِرِ ٍٍِ 
نِدِجًِِِِِْٓحِرِِِمِصِتِ ِفِِرِةِِ*ِفِرِتٌَِِِِِِِك

51-50

151
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القيامة

ُِ وِ ُِ
اضِةٌِِِ*ِإِ َِِلِِ َِ
جِٔهٌِِِِيَِِِ ِِْٔ ٌَِِهِ ٍِذَُِِِِِِ ِِ َِ
َِِِِاِ ِظِ َِ
ِرِةٌِِ 
ِرِبَِِِِِِّٓاُِ
ِ
ِ

23-22

109

اإلنسان
َِ َِ َِ ًِ َِ َِ ِْ ِْ َِ َُِِ َِ ُِ ِّ َِ ِْ ُِ ُِ ُِ َِ َِ ِْ ًِ
ِِِذِ ِِْلَِلِ 
ِِِٓاِح
وِدِاِجًِِِِثِِِغِيًِِ ًِِِِٓ ِظَِِلِلِِِِٓاِوِذِىِِيِِجِِِرِػِٔذ

14

44

النبأ

َِ َِ ُِ ُِ َِ َِ َِ ِْ ًِ َِ َِ َِ َِ ًِ ِ َِ ًِ َِ َِ ِ ًِ
ِِاِ 
ِِِرِدِِِاِوَِّلَِِِشِاةِِاِِِ*ِإَِِّلِِِْحًٍِِِِِِِاِوِغِصِاك
َّ لِِيِِذِوكِِ ِٔنِِذًِِِِِٓاِة

25-24

102

عبس

ُِ َِ ِْ ِْ َِ ُِ َِ َِ ِْ َِ
ِ
ُ
ِ
َ
ِِِزِفِرِهِ 
ِاْلِنِصِِانٌِِِِاِأ
 كِخِِوِِِ ِِ

17

22

اال نفطار
ِ
ِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ
ِِِِْ ُِفِ ِ
جِِ َِ َِ َِ
ً ٍِ
ِإَونِِاى
ً ٍِِ*ِ ِ
ارِِىِِ ِِِفِِِجِ ِ
دِ ِ ٍِ
 إِِنِِِِاْلِةِرِِارِِىِِ ِِِفُِِِِػِِ ِ ٍِ
َِ َِ ُِ ِْ ُِ ِ َِ
ًِِِةِِِِالشِفِ ِِقِ 
صِ
 فَِلِِأِِكِ ِ

14-13

114 ،88

االنشقاق
16

23

الغاشية

َِ ُِ ُِ ٌِ َِ ِْ ُِ َِ ٌِ َِ َِ ِْ َِ ٌِ َِ ُِ َِ ٌِ
ِمِ ِِْٔطِ ِٔغِثِ 
 ذًِِِِِِِٓاِْسِرِِمِرِفِ ِٔغِثِِ*وِأِزِِِٔابِِ

14-13

112

َِ َِ َِ ُِ َِ ِْ ُِ َِ ٌِ َِ َِ َِ ِ َِ ُِ َِ ٌِ
ٌِِتِِْثِٔثِِثِ 
 وِجٍِِِارِِِقِِِمِصِفِٔفِِثِِ*ِوِزِرِِ ِِاِبِِ

16-15

114

َِ َِ ِّ
يَِِأَِِِ ِْمِِٓيِِْ ُِِٓ ًِِِْ ُِ
ِِِِْ ََِكِفِ ِِرِ ِ َِ
ِرِ َِوِ ِيِْ ًِدِاِ 
ِ
ذٍِِ ِِٓ ِِوِِاى ِِ

الطارق
17

152
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رقم اآلية

رقم الصفحة

الضحى

َِ ِ َِ
ِ
اِش َِجِ 
ًِِِِِْ ِِوِِإِِذِِِ َِِ
َِ وِِِالظِ ََِحِِ*ِوِالي

2-1

23

القارعة

َِ َِ ُِ ُِ ِْ ُِ َِ ِْ
َِ ِْ َِ َِ ُِ ُِ ِ ُِ َِ ِْ َِ
ِْ ِْ ُِ
اسِ َِِكِىِفِ َِرِِ ِِ
ِاْلِتَِِِالِ َِِكِىِػِِ ِِْٓ َِِِِ
اشِ ِال
 يِ ِٔمِ ِيِِسِ ِٔنِ ِِِانلِِ
ِِِ ٍَِِتِثِ ِ ِِ
ٔثِ ِ* ِوِحِسِ ِٔنِ ِِ ِ
ِْ ِْ ُِ
الِِ ٍَِِ ِفِ ِ ِِ
ٔشِ 

5-4

67

اليمزة
َِ ِْ ٌِ ُِِّ ُِ ُِ
ِكِِِِْ ٍَِِ َِزٍٍِِِلِِ ٍَِِ َِزِ ٍٍِ 
 وِيِوِِىِ ِ ِِ
ِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِّ َِ ِّ َِ َِ ِْ
ِوِِاْنَِِ ِْرِ 
ِِِهِِٔثِرِِ*ِفِصِ ِِوِِلِِرِِبِ ِِمِِ
ِِِخِػًِِ ِِاكِِاى
إُِِِاِأ

1

110

الكوثر
2-1

153
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ثانياً :فيرس األحاديث النبوية الشريفة
طرف الحديث

م

الصفحة

.1

ِ
ِ
ينا َم ْن َال ِد ْرَى َم لَ ُو ...
س ِف َ
أَتَ ْد ُر َ
س؟ قَالُواْ :ال ُم ْفم ُ
ون َما ْال ُم ْفم ُ

.2

ق ِ
س َن َة تَ ْم ُح َياَ ،و َخالِ ِ
ات ِ
ق ...
ا﵀ َح ْيثُ َما ُك ْن َ
تَ ،وأَتْ ِب ِع السي َئ َة َ
الح َ

.3

ِ ِ
ق َد ْع َوةَ ْالم ْظمُ ِ
ات ِ
اب
س َب ْي َن َيا َوَب ْي َن ا﵀ ح َج ٌ
وم ،فَِإن َيا لَ ْي َ
َ

.4

اتقُوا الن َار َولَ ْو ِب ِشق تَ ْم َرٍة

.5

أَد األَ َم َان َة إِلَى َم ْن ْائتَ َم َن َكَ ،والَ تَ ُخ ْن َم ْن َخ َان َك

31

.6

ق َخالِص وم ْن َك َان ْت ِف ِ
يو فَيو م َن ِ
أَربع م ْن ُكن ِف ِ
يو َخم ٌة ِم ْن ُين ...
اف ٌ
ٌ ََ
َُ ُ
َْ ٌ َ

100

.7

ِ
ِ
ِ
يب ٌة
س ُو َزِب َ
يعوا َوِا ِن ْ
ْ
استُ ْعم َل َح َبشي َكأَن َأْر َ
اس َم ُعوا َوأَط ُ

.8

ت عمَى أُم ِت َك َخمس صمَو ٍ
ت ِع ْن ِدي َع ْي ًدا
ْ
اتَ ،و َع ِي ْد ُ
افتََر ْ
ضُ َ
ْ َ ََ

53

.9

ِ
ام َو ُكونُوا إِ ْخ َو ًانا َك َما أَ َم َرُك ْم الم ُو َعز َو َجل
أَ ْف ُ
شوا الس َال َم َوأَ ْطع ُموا الط َع َ

29

.10

ظ ْي ِر ِغ ًنىَ ،و ْال َي ُد ْال ُع ْم َيا ...
ض ُل الص َدقَ ِة أَ ْو َخ ْي ُر الص َدقَ ِة َع ْن َ
أَ ْف َ

28

.11

يف متَ َ ٍ
أَالَ أُ ْخ ِبرُكم ِبأَ ْى ِل الجن ِة؟ ُكل َ ِ ٍ
س َم َعمَى ...
َ
ضعف ،لَ ْو أَ ْق َ
ُ ْ
ضع ُ

103 ،33 ،97

.12

القي ِ ِ
ِ
الع ْب َد ِم َن الن ِع ِيم
إِن أَو َل َما ُي ْ
امةَ ،ي ْعني َ
سأَ ُل َع ْن ُو َي ْوَم َ َ

53

.13

ال الم ُو :م ْن و ِ
ص ْمتُ ُوَ ،و َم ْن ...
ش ْج َن ٌة ِم َن الر ْح َم ِن ،فَقَ َ
إِن الر ِح َم َ
صمَك َو َ
َ َ َ

93

.14

ش َان ُو
ش ْي ٍء إِال َ
ش ْي ٍء إِال َز َان ُوَ ،وَال ُي ْن َزعُ ِم ْن َ
ون ِفي َ
إِن الرْف َ
ق َال َي ُك ُ

83

.15

ِ
البرَ ،وِان ِ
ق َي ْي ِدي إِلَى ِ
الجن ِةَ ،وِان الر ُج َل ...
إِن الص ْد َ
البر َي ْيدي إِلَى َ

.16

ادةَ ِ
إِن ْالع ْب َد إِ َذا َنصح لِ ِ ِ
ا﵀َ ،فمَ ُو أَ ْج ُرهُ َمرتَْي ِن
س َن ِع َب َ
سيدهَ ،وأَ ْح َ
ََ َ
َ

97
121 ،94 ،91
27
124 ،28
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.17

ض َو ِ
ان الم ِو ،الَ ُي ْم ِقي لَ َيا َب ًاال... ،
الع ْب َد لَ َيتَ َكم ُم ِب َ
الكمِ َم ِة ِم ْن ِر ْ
إِن َ

20

.18

ِ
ِ ِ
يياَ ،ي ْي ِوي ِب َيا ِفي الن ِ
ار... ،
إِن ْال َع ْب َد لَ َيتَ َكم ُم ِب ْال َكم َمةَ ،ما َيتََبي ُن َما ف َ

120

.19

ات ،ووأْ َد الب َن ِ
وق األُمي ِ
ات
إِن الم َو َحرَم َعمَ ْي ُك ْمُ :عقُ َ
ََ َ
َ

19

.20

ت ع ْب ِدي ِبح ِب ِ
ضتُ ُو ِم ْن ُي َما ...
إِن الم َو قَ َ
ص َب َرَ ،عو ْ
َ َ
ال :إِ َذا ْابتَمَ ْي ُ َ
يبتَْيو فَ َ

.21

ب ِ
ش ْي ٍء ،فَِإ َذا قَتَ ْمتُ ْم فَأَ ْح ِسنُوا ...
ان َعمَى ُكل َ
س َ
إِن الم َو َكتَ َ
اإل ْح َ

.22

إِن الم َو لَ ُي ْممِي لِمظالِِم َحتى إِ َذا أَ َخ َذهُ لَ ْم ُي ْفمِتْ ُو

125 ،20

.23

ِ
ام ِة« :أَ ْي َن ْال ُمتَ َحابو َن ِب َج َال لِيْ ،ال َي ْوَم أُ ِظم ُي ْم ِفي ...
إِن ا﵀َ َيقُ ُ
ول َي ْوَم ْالق َي َ

103 ،34

.24

ِ
الم ْؤ ِم َن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َك ْال ُب ْن َي ِ
ضا
ان َي ُ
ض ُو َب ْع ً
شد َب ْع ُ
إن ُ

.25

إِن ِخيارُكم أَح ِ
اس ُن ُك ْم أَ ْخالَقًا
ََ ْ َ

.26

اذا ...
الَ « :و َم َ
اع ُة؟ قَ َ
اع ِة ،فَقَ َ
الَ :متَى الس َ
سأَ َل الن ِبي َ ع ِن الس َ
أَن َر ُج ًال َ

100

.27

ِ
ول الم ِو  :أَي ِ
ام... ،
سالَِم َخ ْيٌر؟ قَ َ
س َ
اإل ْ
سأَ َل َر ُ
أَن َر ُج ًال َ
ال« :تُ ْطع ُم الط َع َ

96

.28

ِ
الجن ِة ُغرفًا تُرى ظُ ُيورَىا ِم ْن ُبطُ ِ
ون َيا ِم ْن ظُ ُي ِ
ورَىا... ،
ون َيا َوُبطُ ُ
إِن في َ
ُ
َ َ

113

.29

يك َخصمَتَ ْي ِن ي ِحبيما الم ُوِ :
ِ
الح ْم ُمَ ،واألَ َناةُ
إِن ف َ ْ
ُ َُ

100 ، 37

.30

ِ
ِ
ِ
اف َع ْل َما ِش ْئ َت
ستَ ْح ِي فَ ْ
اس م ْن َكالَم الن ُبوِة ،إِ َذا لَ ْم تَ ْ
إِن مما أَ ْد َر َك الن ُ

27 ،124

.31

القيام ِة أَح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َن ُك ْم أَ ْخالَقًاَ ،وِان ...
سا َي ْوَم َ َ َ
إِن م ْن أَ َحب ُك ْم إِلَي َوأَ ْق َرِب ُك ْم مني َم ْجم ً

.32

ق َعمَ ْي َك
آد َم أُْن ِف ْ
أَ ْن ِف ْ
ق َيا ْاب َن َ

.33

إِن َما الش ْؤم ِفي ثَالَ ثَ ٍةِ :في الفَ َر ِ
الم ْأرَ ِةَ ،والد ِ
ار.
سَ ،و َ
ُ

104 ، 79
114

،69 ،65 ،18
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126 ،112
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125 ،125
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.34

إِنما ب ِعثْ ُ ِ
صالِ َح ْاألَ ْخ َال ِ
ق
َ ُ
ت ألُتَم َم َ

.35

ان ِفي َك ِب ٍ
ان َو َما ُي َعذ َب ِ
إِن ُي َما لَ ُي َعذ َب ِ
ستَ ْب ِرئُ ِم ْن َب ْولِ ِو...
ير ،أَما أَ َح ُد ُى َما فَ َك َ
ان َال َي ْ

.36

اكم والظن ،فَِإن الظن أَ ْك َذب ِ ِ
سوا... ،
ُ َ
سواَ ،والَ تَ َحس ُ
الحديثَ ،والَ تَ َجس ُ
إِي ُ ْ َ

110

.37

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يياَ ،وَي ُد الس ِائ ِل ...
ْاألَ ْيدي ثََال ثَ ٌة :فَ َي ُد المو ْال ُع ْم َياَ ،وَي ُد ْال ُم ْعطي التي تَم َ

84 ،28

.38

ِْ
ضمُ َيا ...
ون ُ -
ون  -أَ ْو ِب ْ
ان ِب ْ
ضعٌ َو ِست َ
س ْب ُع َ
يم ُ
ش ْع َب ًة ،فَأَ ْف َ
ضعٌ َو َ
اإل َ

.39

ش ْع َب ٌة ِم َن ِ
ِ
يم ِ
ان
اء ُ
ون ُ
ان ِب ْ
ضعٌ َو ِست َ
يم ُ
ش ْع َب ًةَ ،و َ
الح َي ُ
اإل َ
اإل َ

.40

ول أَح ُد ُىما لِص ِ
ان ِب ِ
الخ َي ِ
البي َع ِ
اختَْر
اح ِب ِو ْ
َ
ار َما لَ ْم َيتَفَرقَا ،أَ ْو َيقُ ُ َ َ َ

29

.41

ص َدقَا َوَبي َنا ُب ِ
ان ِب ْال ِخ َي ِ
ْال َبي َع ِ
ور َك لَ ُي َما ِفي ...
ار َما لَ ْم َيتَفَرقَا ،فَِإ ْن َ

98

.42

يك لَ َك ص َدقَ ٌة ،وأَمر َك ِبالمعر ِ
وف َوَن ْي ُي َك َع ِن ...
تََبس ُم َك ِفي َو ْج ِو أَ ِخ َ
َ
َ ُْ
َ ُْ

99

.43

ِ
القي ِ ِ
ِ
شر الن ِ
الو ْج َي ْي ِن ،ال ِذي َيأْ ِتي ...
تَ ِج ُد ِم ْن َ
امة ع ْن َد المو َذا َ
اس َي ْوَم َ َ

79

.44

ِ
ِ
ين ِفي تَر ِ
اشتَ َكى ...
س ِد ،إِ َذا ْ
لم ْؤ ِم ِن َ
احم ِي ْم َوتََوادى ْم َوتَ َعاطُف ِي ْمَ ،ك َمثَ ِل َ
َُ
الج َ
تََرى ا ُ

.45

تَصدقُوا فَِإن ُو سيأْ ِتي عمَ ْي ُكم َزم ٌ ِ
ول ال ِذي ...
ص َدقَ ِت ِو فَ َيقُ ُ
ََ
ان َي ْمشي الر ُج ُل ِب َ
َ
َ ْ َ

20

.46

اإل ثْ َن ْي ِنَ ،وَي ْوم ْال َخ ِم ِ
اب ْال َجن ِة َي ْوم ِْ
يس ،فَ ُي ْغفَُر
تُ ْفتَ ُح أَ ْب َو ُ
َ
َ

46

.47

الخمُق
سن ُ
تَ ْق َوى ا﵀ َو ُح ْ

5

.48

ِ
اع ُح ار ...
ام ِةَ :ر ُج ٌل أَ ْعطَى ِبي ثُم َغ َد َرَ ،و َر ُج ٌل َب َ
ثَالَ ثَ ٌة أََنا َخ ْ
ص ُم ُي ْم َي ْوَم الق َي َ

107 ،57 ،17

.49

ِ
ش ْي ًئا إِال َمن ُو... ،
ان ال ِذي َال ُي ْع ِطي َ
ام ِةْ :ال َمن ُ
ثََال ثَ ٌة َال ُي َكم ُم ُي ُم ا﵀ُ َي ْوَم ْالق َي َ

102 ،40

.50

اء َال َيأْ ِتي إِال ِب َخ ْي ٍر
ْال َح َي ُ

5
120 ،21

87
58 ، 19

70 ،66 ،68
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.51

الحياء و ِ
ان ِم َن ِ
ش ْع َبتَ ِ
يم ِ
ش ْع َبتَ ِ
ان ِم َن النفَ ِ
اق
ان ُ
العي ُ
الب َي ُ
اء َو َ
انَ ،و َ
الب َذ ُ
ََ ُ َ
اإل َ

59

.52

َخمس ِم ْن حق ْالم ِِ
ود ...
سمِِم َرد الت ِحي ِة َوِا َج َاب ُة الد ْع َوِة َو ُ
ش ُي ُ
َ
سمم َعمَى ْال ُم ْ
ُْ
ْ ٌ

38

.53

ِخيارُكم أَح ِ
اس ُن ُك ْم أَ ْخالَقًا
َُ ْ َ

56

.54

ين ٌة ،وِان َ ِ
ِ
يب ٌة
َد ْ
يب َك ،فَِإن الص ْد َ
ب ِر َ
الكذ َ
يب َك إِلَى َما الَ َي ِر ُ
ع َما َي ِر ُ
ق طُ َمأْن َ َ

98 ،96

.55

صيح ُة ُق ْم َنا :لِم ْن؟ قَ َ ِ ِ ِ ِ
ِ
س ِ
ول ِو َوِألَ ِئم ِة ...
الد ُ
ين الن َ
ال :لمو َولِكتَ ِابو َولِ َر ُ
َ

119 ،19

.56

ض يرحم ُكم م ْن ِفي السم ِ
ِ
الر ِ
اء
اح ُم َ
َ
ون َي ْر َح ُم ُي ُم الر ْح َم ُنْ ،ار َح ُموا َم ْن في األَ ْر ِ َ ْ َ ْ ْ َ

47 ،29

.57

ِ
ضى
اشتََرىَ ،وِا َذا ْ
اعَ ،وِا َذا ْ
س ْم ًحا إِ َذا َب َ
اقتَ َ
َرح َم الم ُو َر ُج ًال َ

95 ،93

.58

ِ
ول م ْن و ِ
الر ِحم ُم َعمقَ ٌة ِب ْال َع ْر ِ
صمَني َو َ
ش تَقُ ُ َ َ َ
صمَ ُو ا﵀َُ ،و َم ْن قَطَ َعني قَطَ َع ُو ا﵀ُ
ُ

83

.59

يل ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
س ِب ِ
س ِك ِ
ال -
ا﵀ َ -وأَ ْح ِس ُب ُو قَ َ
الساعي َعمَى ْاألَ ْرَممَة َو ْالم ْ
ينَ ،ك ْال ُم َجاىد في َ
َو َك ْالقَ ِائِم َال َي ْفتُُرَ ،و َكالص ِائِم َال ُي ْف ِط ُر

65

.60

ِِ ِ
ِ ِ
ِ
س ِب ِ
س ِك ِ
يل الم ِو ،أَ ِو ...
الساعي َعمَى األَ ْرَممَة َوالم ْ
ينَ ،ك ْال ُم َجاىد في َ

110

.61

ِسباب الم ِِ
وقَ ،وِقتَالُ ُو ُك ْفٌر
س ٌ
َ ُ ُْ
سمم فُ ُ

.62

ِ
ِ
شر َما ِفي َر ُج ٍل ُ
َ
شح َىالعٌ َو ُج ْب ٌن َخالعٌ

.63

الص ْب ُر ِع ْن َد الص ْد َم ِة األُولَى

.64

اعم الش ِ
ِ
اك ُر ِب َم ْن ِزلَ ِة الص ِائِم الص ِاب ِر
الط ُ

113

.65

ولقد كان رسول ا﵀  طويل السكوت ولم يتكمم في غير حاجة ،فإذا تكمم...

10

.66

ِ
ام ِة .
الظ ْم ُم ُ
ظمُ َم ٌ
ات َي ْوَم الق َي َ

123 ،68
110
123 ،17

،73 ،67 ،17
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.67

ِ
اك ِألَ َح ٍد إِال لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن... ،
س َذ َ
َع َج ًبا ألَ ْم ِر ْال ُم ْؤ ِم ِن ،إِن أَ ْم َرهُ ُكم ُو َخ ْيٌرَ ،ولَ ْي َ

.68

ِ
ِ ِ
ِ
ييا الن َارَ ،ال ...
س َج َنتْ َيا َحتى َماتَ ْت فَ َد َخمَ ْت ف َ
ام َأرَةٌ في ىرٍة َ
ُعذ َبت ْ

120 ،49

.69

ِ
عمَى ْالمرِء ْالم ِِ
يما أَ َحب َو َك ِرهَ ،إِال أَ ْن ُي ْؤ َم َر ...
سمم الس ْمعُ َوالط َ
َ
َْ ُ ْ
اع ُة ف َ

95 ،93

.70

عمَى ُكل م ٍِ
ال « َي ْعتَ ِم ُل ِب َي َد ْي ِو ...
ت إِ ْن لَ ْم َي ِج ْد؟ قَ َ
ص َدقَ ٌة» ِق َ
يل :أََأرَ ْي َ
َ
ُْ
سمم َ

92

.71

ِ
عمَ ْي ُكم ِبتَ ْقوى الم ِو والسم ِع والط ِ
ستََر ْو َن ِم ْن ...
َ
اعة َوِا ْن َع ْب ًدا َح َبشيا َو َ
َ ْ َ
ْ َ

20

.72

ُغ ِفر ِال ْم أرَ ٍة م ِ
س ٍةَ ،مر ْت ِب َك ْم ٍب َعمَى َأْر ِ
اد ....
س َرِكي َي ْم َي ُ
ث ،قَ َ
الَ :ك َ
وم َ
َ َ ُ

85 ،82

.73

ِ
اس ِمي َم ْن ...
قَ َ
ال الم ُو أََنا الر ْح َم ُن َو ِى َي الر ِح ُم َ
شقَ ْق ُ
اس ًما م ْن ْ
ت لَ َيا ْ

106 ،105 ،94

.74

ال ا﵀ تَبار َك وتَعالَى :أََنا أَ ْغ َنى الشرَك ِ
اء َع ِن الش ْرِك
قَ َ ُ َ َ َ َ
َ

.75

ال الم ُو تَعالَى :ي ْؤِذ ِ
سب الد ْى َرَ ،:وأََنا الد ْى ُرِ ،ب َي ِدي األَ ْم ُر... ،
قَ َ
يني ْاب ُن َ
ُ
آد َم َي ُ
َ

،36 ،109

.76

ِ
ق َك َخ ْم ِقيَ ،ف ْم َي ْخمُقُوا َذرةً أَ ْو ...
قَ َ
ب َي ْخمُ ُ
ال الم ُو َعز َو َجلَ :و َم ْن أَ ْظمَ ُم مم ْن َذ َى َ

33

.77

ِ
ظ َم ُة إِ َز ِ
اري
اء ِرَد ِائيَ ،و ْال َع َ
ْالك ْب ِرَي ُ

60

.78

وت
ضي َع َم ْن َيقُ ُ
َكفَى ِب ْال َم ْرِء إِثْ ًما أَ ْن ُي َ

132

.79

ضع ٍ
ِ ِ ِ
ِ
فَ ،والص ْوُم لِي َوأََنا ...
س َن ٍة ِب َع ْ
س ْب ِع م َائة ْ
ش ِر أَ ْمثَال َيا إِلَى َ
ُكل َح َ

106

.80

َال تَ ْح ِقرن ِم َن ْالمعر ِ
ط ْم ٍ
ق
اك ِب َو ْج ٍو َ
ش ْي ًئاَ ،ولَ ْو أَ ْن تَ ْمقَى أَ َخ َ
وف َ
َ ُْ
َ

.81

ون ْال َجن َة َحتى تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وَال تُ ْؤ ِم ُنوا َحتى تَ َحابوا ،أََوَال أَ ُدل ُك ْم َعمَى ...
َال تَ ْد ُخمُ َ

.82

اء
سبوا األَ ْم َو َ
ات فَتُ ْؤُذوا األَ ْح َي َ
الَ تَ ُ

.83

ض ْوا إِلَى َما قَد ُموا
سبوا األَ ْم َو َ
ات ،فَِإن ُي ْم قَ ْد أَ ْف َ
الَ تَ ُ

57

52
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.84

سبوا الد ْى َر ،فَِإن ا﵀َ ُى َو الد ْى ُر
َال تَ ُ

.85

الَ تُص ِ
ام َك إِال تَ ِقي
اح ْب إِال ُم ْؤ ِم ًناَ ،والَ َيأْ ُك ْل َ
َ
ط َع َ

31

.86

ِ
ب َعمَي َيمِ ُج ِفي الن ِ
ار
الَ تَ ْكذ ُبوا َعمَي فَِإن ُو َم ْن َك َذ َ

32

.87

الَ تَ ْم َع ِن الر َ ِ
س لَ ُو ِبأَ ْى ٍل َر َج َع ِت ...
ورةٌَ ،وِان ُو َم ْن لَ َع َن َ
ش ْي ًئا لَ ْي َ
يح فَإن َيا َمأْ ُم َ

32

.88

ش ِقي
الَ تُْن َزعُ الر ْح َم ُة إِال ِم ْن َ

18 ،130

.89

ِ
ط َعمَى َىمَ َك ِت ِو ِفي ْال َحق ...
سمّ َ
س َد إِال في اثْ َنتَ ْي ِن َر ُج ٌل آتَاهُ الم ُو َم ًاال فَ ُ
َال َح َ

78 ،87

.90

ِ
َال َيأْ ُخ ُذ أَ َح ٌد ِش ْب ًار ِم َن ْاألَ ْر ِ
س ْب ِع ...
ض ِب َغ ْي ِر َحقو ،إِال طَوقَ ُو ا﵀ُ إِلَى َ

40

.91

ان الَ بد فَ ِ
اع ًال... ،
الم ْو َ
ت ِم ْن ُ
ص َاب ُو ،فَِإ ْن َك َ ُ
ضر أَ َ
الَ َيتَ َمن َين أَ َح ُد ُك ُم َ

112 ،27

.92

ق ثَالَ ِث لَ َي ٍ
الَ ،ي ْمتَ ِق َي ِ
ض َى َذا ...
ان :فَ ُي ْع ِر ُ
الَ َي ِحل لِ َر ُج ٍل أَ ْن َي ْي ُج َر أَ َخاهُ فَ ْو َ

83

.93

ِ
الَ َي ْد ُخ ُل َ
الجن َة قَاطعٌ

126

.94

ات
الجن َة قَت ٌ
َال َي ْد ُخ ُل َ

127

.95

ال َر ُج ٌل :إِن ...
ال َذرٍة ِم ْن ِك ْب ٍر» قَ َ
ان ِفي َق ْم ِب ِو ِمثْقَ ُ
َال َي ْد ُخ ُل ْال َجن َة َم ْن َك َ

119

.96

ام
َال َي ْد ُخ ُل ْال َجن َة َنم ٌ

119

.97

ِ
ام ِة
اء َوَال ُ
ون ُ
ون المع ُان َ
َال َي ُك ُ
ش َي َد َ
شفَ َع َ
اءَ ،ي ْوَم ْالق َي َ

113 ،50

.98

الَ ي ْؤ ِم ُن أَح ُد ُكم ،حتى ي ِحب ِألَ ِخ ِ
يو َما ُي ِحب لِ َن ْف ِس ِو
َ ْ َ ُ
ُ

17

.99

ق َكتَ ِ ِ ِ
ضعٌ ...
ق الم ُو َ
ب َعمَى َن ْف ِس ِو َو ُى َو َو ْ
لَما َخمَ َ
ب في كتَ ِابو َو ُى َو َي ْكتُ ُ
الخ ْم َ َ

118

129 ،47

ِ
وذ ِب َك ِم َن ...
س الض ِجيعَُ ،وأَ ُع ُ
 .100الم ُيم إِني أَ ُع ُ
وذ ِب َك م َن ْال ُجوِع ،فَِإن ُو ِب ْئ َ

159

23

م

طرف الحديث

ِ
 .101الم ُيم َال تَ ْح ِرْم َنا أَ ْج َرهَُ ،وَال تُضم َنا َب ْع َدهُ

الصفحة
30

ِ
يد ِبالصرع ِة ،إِنما الش ِد ُ ِ
ض ِب
س ُو ِع ْن َد َ
س الش ِد ُ
الغ َ
ََ
يد الذي َي ْمم ُك َن ْف َ
 .102لَ ْي َ
َ
ش وَال الب ِذ ِ
ِ
ان َوَال المع ِ
الم ْؤ ِم ُن ِبالطع ِ
يء
ان َوَال الفَاح ِ َ َ
 .103لَ ْي َ
س ُ
 .104لَ ْيس ِمنا م ْن لَم يرحم ِ
يرَنا
َ ْ َْ َ ْ َ
َ
يرَناَ ،وُي َوق ْر َك ِب َ
صغ َ

127 ،41
131
114 ،94 ،92

ِ
ط َانتَ ِ
ان... :
ف ِم ْن َخمِيفَ ٍة ،إِال َك َان ْت لَ ُو ِب َ
َ .105ما َب َع َ
استَ ْخمَ َ
ث الم ُو م ْن َن ِبيَ ،والَ ْ

99 ،58

ب... ،
ص َدقَ ٍة ِم ْن َ
صد َ
طي ٍبَ ،وَال َي ْق َب ُل الم ُو َعز َو َجل إِال الطي َ
ق أَ َح ٌد ِب َ
َ .106ما تَ َ

101 ،57

ِ
ِ
يز ِ
ام ِة ِم ْن ُخمُ ٍ
س ٍنَ ،وِان ...
ش ْي ٌء أَثْ َق ُل ِفي ِم َ
َ .107ما َ
ق َح َ
ان ْال ُم ْؤم ِن َي ْوَم الق َي َ

122

ش ْي ٍء إِال َز َان ُو
اء ِفي َ
ش ْي ٍء إِال َ
ش ِفي َ
ان الفُ ْح ُ
ش َان ُوَ ،و َما َك َ
َ .108ما َك َ
ان َ
الح َي ُ

111 ،98

يز ِ
ان ِم ْن ُخمُ ٍ
س ٍن
ش ْي ٍء أَثْ َق ُل ِفي ْال ِم َ
َ .109ما ِم ْن َ
ق َح َ

5

 .110ما ِم ْن ع ْب ٍد يستَرِع ِ
وت َو ُى َو َغاش لِ َرِعي ِت ِو ،إِال ...
وت َي ْوَم َي ُم ُ
يو ا﵀ُ َرِعي ًةَ ،ي ُم ُ
َ َْْ
َ

40

اد ِف ِ
ِ
يو إِال َممَ َك ِ
الميم... ،
ان َي ْن َِزال ِن ،فَ َيقُ ُ
ص ِب ُح ْال ِع َب ُ
َ .111ما م ْن َي ْوٍم ُي ْ
ول أَ َح ُد ُى َماُ :

110 ،26

ال ْال ُم ْؤ ِم ُن ...
اح تُفَي ُئ ُوَ ،والَ َي َز ُ
َ .112مثَ ُل ْال ُم ْؤ ِم ِن َك َمثَ ِل الزْر ِع الَ تََز ُ
ال الرَي ُ

75 ،72

سقُطُ َو َرقُ َيا َوالَ َيتَ َحات
الم ْؤ ِم ِن َك َمثَ ِل َ
ش َج َرٍة َخ ْ
اء ،الَ َي ْ
ض َر َ
َ .113مثَ ُل ُ

،75 ،46

122 ،122

ِ
ِ
سمِِم ال ِذي الَ ...
ص ِب ُر َعمَى أَ َذ ُ
سمِ ُم إِ َذا َك َ
اى ْم َخ ْيٌر م َن ْال ُم ْ
اس َوَي ْ
ْ .114ال ُم ْ
ان ُي َخالطُ الن َ

96

 .115المسمِم م ْن سمِم المسمِم َ ِ ِ
س ِان ِو َوَي ِد ِهَ ،والم َي ِ
اج ُر َم ْن َى َج َر َما َن َيى ...
ون م ْن ل َ
ُ
ُْ ُ َ ََ ُْ ُ

88 ،17 ،19

اى ْم ...
ون تَتَ َكافَأُ ِد َم ُ
س َعى ِب ِذم ِت ِي ْم أَ ْد َن ُ
اؤ ُى ْم َو ُى ْم َي ٌد َعمَى َم ْن ِس َو ُ
سمِ ُم َ
اى ْم َي ْ
ْ .116ال ُم ْ

131

ون َكرج ٍل و ِ
ْ .117الم ِ
اشتَ َكى... ،
اشتَ َكى ُكم ُوَ ،وِا ِن ْ
اشتَ َكى َع ْي ُن ُوْ ،
اح ٍد ،إِ ِن ْ
ُْ
سم ُم َ َ ُ َ

48

163

م
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الصفحة

ْ .118ال ُم ْعتَِدي ْال ُمتَ َعدي ِفي الص َدقَ ِة َك َم ِان ِع َيا

71

ِِ
صى ا﵀ََ ،و َم ْن ُي ِط ِع ...
اع ِني فَقَ ْد أَ َ
َ .119م ْن أَ َ
ط َ
ط َ
اع ا﵀ََ ،و َم ْن َي ْعصني فَقَ ْد َع َ

93

ض لِم ِوَ ،وأَ ْن َك َح لِم ِو... ،
َ .120م ْن أَ ْعطَى لِم ِوَ ،و َم َن َع لِم ِوَ ،وأَ َحب لِم ِوَ ،وأَ ْب َغ َ

94

َ .121م ْن أُ ْع ِطي َحظ ُو ِم َن الرْف ِ
الخ ْي ِرَ ،و َم ْن ...
ق فَقَ ْد أُ ْع ِط َي َحظ ُو ِم َن َ
َ

96

ِ
اء فَ َو َج َد َف ْم َي ْج ِز ِب ِوَ ،و َم ْن لَ ْم َي ِج ْد َف ْم ُيثْ ِن ،فَِإن َم ْن ...
َ .122م ْن أُ ْعط َي َعطَ ً

94

ِ
ِ ِ
ام ِة .
َ .123م ْن َجر ثَْوَب ُو ُخ َيالَ َء ،لَ ْم َي ْنظُ ِر الم ُو إلَ ْيو َي ْوَم الق َي َ

125 ،78

َ .124م ْن َأرَى ِم ْن أَ ِم ِ
اع َة ...
يرِه َ
ص ِب ْر ،فَِإن ُو َم ْن فَ َار َ
ق ْال َج َم َ
ش ْي ًئا َي ْك َرُى ُو َف ْم َي ْ

119 ،49

ِ
 .125م ْن أرَى ِم ْن ُكم م ْن َك ار َف ْمي َغيره ِبي ِد ِه ،فَِإ ْن لَم ي ِ
س ِان ِو ،فَِإ ْن لَ ْم ...
ْ ُ ً ُ ُْ َ
ْ َْ
ستَط ْع فَ ِبم َ
َ َ

118 ،49
6

 .126من ساء خمقو ضاق رزقو
ط لَ ُو ِفي ِرْزِق ِو ،أَو ي ْنسأَ لَ ُو ِفي أَثَ ِرِهَ ،ف ْمي ِ
ص ْل َر ِح َم ُو
سَ
َ
ْ ُ َ
سرهُ أَ ْن ُي ْب َ
َ .127م ْن َ
يضا أَو َزار أَ ًخا لَ ُو ِفي ِ
اك ...
ش َ
اب َم ْم َ
اداهُ ُم َن ٍاد أَ ْن ِط ْب َ
ا﵀ َن َ
َ .128م ْن َع َ
ت َوطَ َ
اد َم ِر ً ْ َ
ان لَ ُو ...
ان َم َع ُو فَ ْ
ض ُل ظَ ْي ٍرَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْن َال ظَ ْي َر لَ ُوَ ،و َم ْن َك َ
َ .129م ْن َك َ

28 ،25
161 ،122
87 ،28 ،26

ان ي ْؤ ِم ُن ِبالم ِو واليوِم ِ
ان ُي ْؤ ِم ُن ...
ض ْيفَ ُوَ ،و َم ْن َك َ
اآلخ ِر َف ْم ُي ْك ِرْم َ
َ .130م ْن َك َ ُ
َ َْ

25

َ .131م ْن الَ َي ْر َح ُم الَ ُي ْر َح ُم

126

ش ُكُر الم َو
اس الَ َي ْ
َ .132م ْن الَ َي ْ
ش ُك ُر الن َ

130

ِ
ِ ِ
س الم ُو َع ْن ُو ُك ْرَب ًة ِم ْن ...
س َع ْن أَخيو ُك ْرَب ًة م ْن ُك َر ِب الد ْن َيا َنف َ
َ .133م ْن َنف َ

121

قُ ،ي ْح َرِم ْال َخ ْي َر
َ .134م ْن ُي ْح َرِم الرْف َ

129

الجن َة
ض َم ْن لِي َما َب ْي َن لَ ْح َي ْي ِو َو َما َب ْي َن ِر ْجمَ ْي ِو أَ ْ
َ .135م ْن َي ْ
ض َم ْن لَ ُو َ

161

113 ،79

م
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ون ِم َن األَ ْعم ِ
ال ،فَِإن الم َو الَ َي َمل َحتى تَ َمموا
َ .136م ْو َعمَ ْي ُك ْم َما تُ ِطيقُ َ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يم
يمَ ،و ْالفَاج ُر خب لَئ ٌ
ْ .137ال ُم ْؤم ُن غر َك ِر ٌ

الصفحة
26
99 ،115

اشتَ َكى أْرس ُو تَ َداعى لَ ُو ِ
ون َكرج ٍل و ِ
س ِد ...
اح ٍد إِ ِن ْ
َ
سائ ُر ْال َج َ
َ
َ ُ
ْ .138ال ُم ْؤ ِم ُن َ َ ُ َ

18

ُ .139ى ْد َن ٌة َعمَى َد َخ ٍن

10

َ .140وال ِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه َال تَ ْد ُخمُوا ْال َجن َة َحتى تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وَال تُ ْؤ ِمنُوا َحتى ...

23

ون ِ
صديقًا
ص ُد ُ
ق َحتى َي ُك َ
َ .141وِان الر ُج َل لَ َي ْ

20

ِ
يث لِي ْ ِ ِ
ث ِبالح ِد ِ
ِِ
ب
ضح َك ِبو القَ ْوَم فَ َي ْكذ ُ
ُ
َ .142وْي ٌل لمذي ُي َحد ُ َ

46

شر لَ َك... ،
ض َل َخ ْيٌر لَ َك َوِا ْن تُ ْم ِس ْك ُو َ
آد َم إِن َك إِ ْن تَ ْب ُذ ِل الفَ ْ
َ .143يا ْاب َن َ

91 ،84

ش ْي ٌء ِفي الصالَ ِة ،أَ َخ ْذتُ ْم ِفي ...
ين َن َاب ُك ْم َ
اس َما لَ ُك ْم ِح َ
َ .144يا أَي َيا الن ُ

34

ِ
ِ
اس أَن ُو َم ْن َعقَ َد ...
ستَطُ ُ
ول ِب َك َب ْعدي ،فَأَ ْخ ِب ِر الن َ
َ .145يا ُرَوْيفعُ لَ َعل ْال َح َياةَ َ

24

ييم عمَى ِد ِ
ِ
ين ِو َكالقَ ِاب ِ
َ .146يأْ ِتي َعمَى الن ِ
الج ْم ِر
اس َزَم ٌ
ض َعمَى َ
ان الص ِاب ُر ف ِ ْ َ

72 ،67 ،71

 .147يحد ُ ِ
صاهُ
َُ
العاد َألَ ْح َ
ث َحديثًا لَ ْو َعدهُ َ

10

ِ
ول
الي ِد الس ْفمَىَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
الع ْم َيا َخ ْيٌر م َن َ
َ .148
الي ُد ُ

87 ،25 ،18

اك ،ثُم \...
َ .149ي ُد ْال ُم ْع ِطي ْال ُع ْم َياَ ،و ْاب َدأْ ِب َم ْن تَ ُع ُ
اكَ ،وأُ ْختَ َكَ ،وأَ َخ َ
ول :أُم َكَ ،وأََب َ

87

ِ
ِ
ِ
س ٍ
ين الَ ...
ابُ ،ى ُم ال ِذ َ
س ْب ُع َ
َ .150ي ْد ُخ ُل َ
ون أَْلفًا ِب َغ ْي ِر ح َ
الجن َة م ْن أُمتي َ

37

انْ :ال ِحرص عمَى ْالم ِ ِ
شب ِم ْن ُو اثْ َنتَ ِ
ص َعمَى ْال ُع ُم ِر
آد َم َوتَ ُ
َ .151ي ْي َرُم ْاب ُن َ
ْ ُ َ
ال َو ْالح ْر ُ
َ

121

ِ
 .152ي ْؤتَى ِب ِ
ص ًار ...
ام ِة فَ َيقُ ُ
ُ
س ْم ًعا َوَب َ
ول الم ُو لَ ُو :أَلَ ْم أَ ْج َع ْل لَ َك َ
َ
الع ْبد َي ْوَم الق َي َ

103

162

