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ممخز الجراسة
ىحه الجراسة ىي دراسة لمتخاكيب الشحػية مغ الػجية الببلغية في األحاديث الشبػية ،كقج

تع التخكيد عمى كتاب األدب لػجػد ببلغة جسالية راؾية ككثيخة كقج تعجد األساليب المغػية
كالببلغية فييا ،كتع الحجيث عغ الؿيع الببلغية كاالسخار الببلغية لمعمػـ الببلغية الثبلثة

باإلضافة إلى الببلغة الكامشة كراء التخكيب المغػية كالسذتقات الترخيؽية.

ىجؼ الجراسة :تدكيج السكتبات العخبية بخسائل تُعشى بالببلغة الشبػية ،كالتخكيد عمى الجراسات
قػية لمببلغة الشبػية في الجراسات العخبية.
الستعمقة بالببلغة الشبػية ،إضافة إلى تخسيخ جحكر ّ
عيشة الجراسة :تشاكؿ الباحث مػضػع األحاديث الشبػية( ،دراسة تصبيؿية في أحاديث كتاب

األدب في الكتب الدتة)

مشيج الجراسة :اعتسج الباحث السشيج الػصفي التحميمي ،حيث تشاكؿ مػضػع البحث دراسة
ّ
ّ
فخكع الببلغة الثبلثة باإلضافة إلى أسخار الببلغة في األساليب الشحػية كالسذتقات الترخيؽية.
نتائج الجراسة:
– مثمت ىحه الجراسة مػضػع التخاكيب الشحػية مغ الػجية الببلغية في أحاديث كتاب األدب
في الكتب الدتة ،كتع استشباط الؿيع الجسالية كالجاللية فييا ،كسا أضيخت َّ
المسدات الببلغية
كالبجيعية الجسيمة فييا.

– التػصل إلى أبخز ِ
الؿ َيع الجسالية كالجاللية ،كالسجاالت التي تخمفيا ىحه الفشػف .ككحلظ
أضيخ البحث ؾيستَو مغ خبلؿ استعساؿ تقديسات تفريمية إلى حج ما كاإلكثار مغ الذػاىج
عمييا.
تشع عغ سيػلتيا كسبلستيا
– تبيغ أف أحاديث األدب الشبػية قج امتؤلت جػانبيا باأللفاظ التي ُّ
كدقة اختيارىا.
ثانيا -التػصيات:
ً

– تػصي ىحه الجراسة بتعسيق البحث الببلغي كالتخكيد عمى األلػاف الببلغية في الحجيث
الشبػؼ كاستخخاج الؿيع الجاللية كالجساليَّة.

– أنرح شمبة العمع كالببلغة أف ييتسػا بجراسات الحجيث الشبػؼ مغ الداكيتيغ الشحػية كالببلغية.


ت

Abstract
This study is a study of grammatical structures from a rhetorical point of view
in the hadiths of the Prophet. The focus of this study is on the Literature Book
because of the presence of elegant and many aesthetic rhetorical aspects, and the
multiple linguistic and rhetorical methods in it. The study discusses the rhetorical
values and secrets of the three rhetorical sciences in addition to the rhetorical features
underlying linguistic composition and the morphological derivatives.
The objective of the study: this study aims at enriching Arab libraries with studies
relevant to Quranic rhetoric, with a certain focus on studies related to prophetic
rhetoric. This is in addition to establishing strong roots for prophetic rhetoric in
Arabic studies.
Study Sample: The researcher addressed the topic of prophetic hadiths (an applied
study in the hadiths of the Literature Book in the Six Books)
Research Methodology: The researcher used the descriptive and analytical method,
where the subject of the research examines the three branches of rhetoric in addition
to the secrets of rhetoric in grammatical methods and morphological derivatives.
The most important findings of the study:
- This study of grammatical structures in the hadiths of the Prophet's literature
showed the rhetorical and creative touches in the prophetic traditions.
- The researcher was interested in trying to explore the three rhetorical types that
indicate rhetorical and creative beauty in the noble hadiths, which are known to be
characterized by rhetoric, clever expression, the art of persuasion, enjoyment, and
suspense.
- The researcher focused on showing at the most prominent aesthetic and semantic
values, and the areas create by these arts. The research also reflected its
significance through the use of detailed divisions and a lot of evidences on such
divisions.
- The hadiths of the Prophet’s literature were filled with expressions that indicate
their ease, smoothness and accurate selection.
The most important recommendations of the study:
- This study recommends deepening rhetorical research, focusing on rhetorical types
in the Prophetic hadiths, and extracting its semantic and aesthetic values.
- I recommend scholars and rhetoric researchers to pay attention to studies of the
hadith from grammatical and rhetorical perspectives.


ث

اقتباس

َ َ ُّ َ َّ ُّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ُ َ ّ ً َ َ
ً
 يا أيها انل ِِب إِىا أرسلياك شاهِدا ونب ِّشا وى ِذيرا
[األحداب]45 :


ج

ِ
ىػػػػػػػػج ْا ُء
ال َ

ابتغيت مغ ىحا العسل مخضاتو 
إيسانا
إلى السعطسيغ هلل ً 
إلى سيجؼ  -  -نبيِّا
ديشا
إلى اإلسبلـ ً

دستػر
ًا
إلى القخآف
إلى العخبية لُغ ًة

فخخ
إلى كالج ّؼ ًا
المحيغ كانا الدشج دكما
فخضي هللا عشيسا
مػدة
إلى أـ كليج ً
إلى أبشائي محبِّة
كليج كيامغ كرىف

إلى أىمي كربعي ُكَّدا
تػقيخ
إلى مذخفي ًا
كشد
إلى جامعتي ًا
عد
إلى غدتي َّا

مدكشا
إلى األحباب
ً
كدبا
إلى أساتحتي َم ً

ذخخ
إلى العمع ًا
إلى السدمسيغ لمعػدة إلى كتابو  كسشة نبيو ﷺ
سائال السػلى –سبحانو وتعالى -أف يتقبمو مشي
أىجي ىحا الجيج الستػاضع ً
خالرا لػجيو الكخيع ،وأف يكػف صػ ًابا عمى السشياج القػيع ،والرخاط
ً
أجياال.
السدتؿيع ،ألف يشفع بو كاتبو ومغ حػلو ،وأف يشفع بو
أجياال و ً
ً


ح

وتقجيخ
شكخ
ٌ
ٌ

َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ
اِلي َوأن أعٍو
قاؿ تعالى :رب أو ِزغ ِِن أن أشهر ُ ِػٍخم اى ِِت أنػٍج لَع ولَع و ِ
َ ً َ ْ َ ُ ََ ْ ْ
َ َ َّ
َْ َ
اِل ِني[ الشسل]19:
خي ِِن ة ِ َرْحخِم ِِف غِتادِك الص ِ
ص ِ
اِلا حرطاه وأد ِ

إرشادا
اما عمي أف أتقجـ بجديل الذكخ لِ َعَمع جميل أرشجني أثشاء إعجاد ىحه الخسالة
ً
أرػ لد ً
ّ
خالرا لػجو هللا -تعالى . -كسا أشكخه لسا َّ
عمي مغ تحليل لرعػبات البحث،
يسا
تفزل بو َّ
ً
كخ ً
كىػ أستاذ الببلغة كاإلعجاز القخآني ،األستاذ الجكتػر دمحم شعباف عمػاف ،فبلبج في ىحا السقاـ
مغ كقفة إجبلؿ كشخؼ لو فيػ الحؼ ساعجني –بكل ما أكتي مغ عمع غديخ ،كعقل ناضج كحمع

كاسع ،في إكساؿ ىحا العسل البديط ،كقج عخفت عشو زىج الثشاء ،ك َّ
أف كل ما يقجمو لمجارسيغ

كالباحثيغ مغ عػف كعمع ،يحتدبو عشج هللا _تعالى -فأحببت رضاه بأف أسكت عسا يجب عمي،
ّ
كجل -أف يجديو خيخ الجداء كالثػاب.
داعيا السػلى -عد َّ
ً
ٍ
كل مغ:
كسا أتقجـ بالذكخ الخالز إلى أعزاء لجشة السشاقذة ّ

األستاذ الجكتػر  /نعساف شعباف عمػاف حفطو هللا مشاقذا داخميا

األستاذ الجكتػر  /يػسف شحجة الكحمػت حفطو هللا مشاقذا داخميا

األستاذ الجكتػر  /عبج الفتاح أحسج أبػ زايجة حفطو هللا مشاقذا خارجيا
كتحسل عشاء قخاءتيا كتجبخىا كإثخائيا كتعجيميا مغ أجل
لتفزميع بقبػؿ مشاقذة الخسالة،
ّ
كجل -أف يشفعشي
تقػيع ما لع أستجركو في كتابتي كتعديد ما استقاـ ،فأسأؿ السػلى -عد ّ

بسبلحطاتيع كتػجيياتيع الدجيجة.

كسا أشكخ بعج شكخؼ هلل_تعالى -الجامعة اإلسبلمية الغخاء ،كعمى رأسيا كمية اآلداب،

كفي مقجمتيا قدع المغة العخبية.

كقبل أف ألقي القمع ال أندى في ىحا السقاـ الذكخ الجديل إلى زكجتي (أـ كليج) التي

أبت إال أف تربخ كتديخ كتَ َّ
حث كتُخشج ،كسا أشكخ كل مغ أمجني بالعػف كالسداعجة ،ال سيَّسا
َ
َ
زمبلئي السعمسيغ كغيخىع مسغ كضعػا برسات الحث كاالرشاد

الباحث /حسادة عمػاف


خ

قائسة السحتػيات
إق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخار....................................................................................أ 
الحكع ..............................................................................ب 

نتيجة

ممخز

الجراسة ...........................................................................ت 

 .......................................................................... ABSTRACTث 

اقتباس...................................................................................

ج

ِ
اإلىػ ػ ػ ػ َػجْا ُء.................................................................................

ح

كتقجيخ..............................................................................
شكخ
ٌ
ٌ
قائسة

خ

السحتػيات ...........................................................................د 

السقجمة 1...................................................................................

أسباب اختيار
أىجاؼ

السػضػع 1.................................................................. :

السػضػع 2......................................................................... :

الجيػد كالجراسات
مشيج البحث
آلية
ّ

الدابقة 2................................................................. :

 3............................................................................ :

الجراسة 4.............................................................................. :
ّ

خصة البحث

 4.............................................................................:

التسييج :التخاكيب َّ
الش ْحػيَّة مغ الػجية
أكال :نقاط االلتقاء بيغ عمسي الشحػ
ثانيا :تقجيع حػؿ الكتب الدتة
ثالثا :الببلغة

الببلغية 5.............................................

كالببلغة 6............................................... .

كأصحابيا 7....................................................

بػية 11 .....................................................................
الشَّ ّ

د

الفرل األوؿ :التخاكيب الشحػّية مغ الػجية البالغّية في عمع
السبحث األكؿ التخاكيب الشحػية لمخبخ كدالالتيا
أكالً :الخبخ كأغخاضو

الببلغ ّية 14 ................................. .

الببلغية  14 ............................................................

ثانيا :األغخاض الببلغية مع بياف الؿيع الجساليَّة كالجاللية

فييا 14 ............................ :

السبحث الثاني :التخاكيب الشحػية لؤلساليب اإلنذائية كدالالتيا
اإلنذاء

الببلغية 25 .................. .

ُلغ ًة 25 ............................................................................ :

األساليب اإلنذائية

الصمبية  25 ...............................................................

أكال :األمخ كأغخاضو
ثانيا:

السعاني 13 ................. .

الببلغية 25 ........................................................... .

االستفياـ 35 ..........................................................................

ثالثاً :األغخاض الببلغية لبلستفياـ مع بياف الؿيع
رابعاًَّ :
الشيي كأغخاضو

فييا 36 ....................................:

الببلغية 47 .......................................................... .

خامداً :الشجاء كأغخاضو

الببلغية 54 ........................................................ .

التخاكيب الشحػية لؤلساليب اإلنذائية غيخ الصمبية كدالالتيا
السصمب األكؿ :أسمػب
أكًال -التعخيف ُلغ ًة

الببلغية  62 .......................

التخجي  62 ...........................................................

اصصبلحا 62 .........................................................-:
ك
ً

ثانيا :األسخار الببلغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع الجساليَّة كالجاللية
ثالثًا-

الخبلصة 62 ........................................................................ :

السصمب الثاني :أسمػب
أكًال -التعخيف ُلغ ًة

القدع  63 ............................................................

كاصصبلحا 63 .........................................................-:

ً

ثانيا :األسخار الببلغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع الجساليَّة كالجاللية
ثالثًا-

فييا 62 ................. :

فييا 64 ................. :

الخبلصة 65 ........................................................................ :

الشحػية لئليجاز كاإلششاب كدالالتيا
السبحث الثالث :التخاكيب ْ
أكال :مفيػـ

الببلغية 66 ....................

اإليجاز 66 .....................................................................:

ذ

ثانيا :اإليجاز بالححؼ كأس اخره
ثالثاً -نػعا

الببلغية  66 ...................................................

اإليجاز 67 .....................................................................:

ثانيا :اإلششاب كأس اخره
التعخيف ُلغ ًة

الببلغية 84 ...........................................................

اصصبلحا 84 .............................................................. -:
ك
ً

صػر اإلششاب مع بياف الؿيع الجساليَّة

فييا 84 .............................................. :

السبحث الخابع :التخاكيب َّ
الش ْحػيَّة مغ الػجية الببلغية لمفرل الػصل كالقرخ كداللتيا
الببلغية 89 .................................................................................
أكالً :الفرل كأس اخره

الببلغية 89 ............................................................:

ثانياً :الػصل كأس اخره

الببلغية 93 ............................................................

ثالثاً :القرخ كأس اخره

الببلغية  97 ............................................................

السبحث الخامذ :التخاكيب الشحػية لمتقجيع كالتأخيخ كدالالتيا
أكالً :التقجيع كالتأخيخ كأسخارىسا

الببلغية 114 ................. .

الببلغية  114 ................................................

ثانيا :األسخار الببلغية لمتقجيع التأخيخ مع بياف الؿيع الجساليَّة

فييا 115 ...................... :

الفرل الثاني :التخاكيب الشحػية مغ الػجية البالغية في عمع
السبحث األكؿ :التخاكيب الشحػية لمتذبيو كدالالتيا

البياف 124 ................. .

الببلغية 126 .............................

السصمب األكؿ :التذبيو باعتبار اإلفخاد كالتخكيب ،كيتزسغ السحاكر

التالية 127 ............. .

السصمب الثاني :التذبيو باعتبار الشػع ،كيتزسغ السحاكر

التالية 131 ....................... .

السصمب الثالث :التذبيو باعتبار األداة ،كيتزسغ السحاكر

التالية 134 ....................... .

السصمب الخابع :التذبيو باعتبار ذكخ كجو الذبو

كححفو 135 ................................ .

السبحث الثاني :التخاكيب الشحػية لمسجاز كدالالتيا
أكال :السجاز العقمي –اإلسشادؼ -كأس اخره

الببلغية  136 ............................

الببلغية 136 ...................................... :

ثانيا :األسخار الببلغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع الجساليَّة
ثالثًا-

فييا 137 ........................... :

الخبلصة 137 ...................................................................... :

ر

السبحث الثالث :التخكيب الشحػؽ لبلستعارة كدالالتيا
أكًال -التعخيف ُلغ ًة

اصصبلحا 142 .......................................................-:
ك
ً

ثانيا:أنػاع االستعارة كأسخارىا

الببلغية 143 ...................................................

السبحث الخابع :التخكيب الشحػؼ لمكشاية كدالالتيا
أكًال -السفيػـ

الببلغية 142 ...........................

الببلغية 145 ............................. .

االصصبلحي 145 ............................................................:

ثانيا :أنػاع الكشاية مع بياف الؿيع الجساليَّة

فييا 145 ......................................... :

ثانيا :التخكيب الشحػؼ لمتعخيس كدالالتيا

الببلغية 152 ......................................

ثانيا :األسخار الببلغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع الجساليَّة كالجاللية
ثالثًا-

فييا 152 ............... :

الخبلصة 153 ...................................................................... :

الفرل الثالث :التخاكيب الشحػَّية مغ الػجية البالغية في عمع
السبحث األكؿ :التخاكيب الشَّحػَّية لمسحدشات السعشػَّية كدالالتيا
السصمب األكؿ:

الببلغية 155 ................ .

الصباؽ 155 .............................................................. .

السصمب الثاني :الصي
ّ

السصمب الثالث حدغ
السصمب الخامذ:

ك َّ
الش ْذخ  163 .........................................................

التعميل 166 ...........................................................

السصمب الخابع :بخاعة

السصمب الدادس

البجيع  154 .................

االستيبلؿ 170 .......................................................

االحتباؾ 181 .......................................................... .

اإلبجاع  183 ...............................................................

السصمب الدابع اإلرصاد المفطي
السصمب الثامغ االستجراؾ

(التدييع) 184 .............................................

(الخجػع) 187 ....................................................

السصمب التاسع

التفػيف 189 ...............................................................

السصمب العاشخ

السقابمة 191 ................................................................

السصمب الحادؼ عذخ

الشداىة  195 ..........................................................

السصمب الثاني عذخ حدغ

الشدق  197 ......................................................

ز

السصمب الثالث عذخ لدكـ ما ال

يمدـ  200 ...................................................

السصمب الخابع عذخ مخاعاة

الشطيخ  202 .....................................................

السصمب الخامذ عذخ فغ

السداكجة  204 ....................................................

السصمب الدادس عذخ سػؽ السعمػـ مداؽ غيخه (تجاىل

العارؼ)  206 .......................

السبحث الثاني :التخاكيب الشحػية لمسحدشات المفطية كدالالتيا الببلغية
السصمب األكؿ

 208 .................

الجشاس 208 .................................................................

السصمب الثاني:

جع  217 ...............................................................
َّ
الد ْ

السصمب الثالث إيغاؿ

االحتياط  225 ........................................................

الفرل الخابع :الؿيع الجسالية والفشية لمتخاكيب َّ
ػية في األسمػب
الش ْح َّ
السبحث األكؿ :مطاىخ ببلغة التخاكيب َّ
الش ْحػيَّة في األحاديث
السصمب األكؿ :اسع
السصمب الثاني اسع

َّ
ي 237 ............ .
الشبػ ّ

َّ
بػية 238 ....................
الش ّ

الفاعل  238 ...........................................................

السفعػؿ 240 ............................................................

السصمب الثالث :اسع

الفعل 241 ............................................................

السصمب الخابع :اسع

الييئة  244 ............................................................

السصمب الخامذ :ضسيخ
السصمب الدادس :الفعل

الفرل 245 ......................................................

السديج  247 ........................................................

السصمب الدابع :السرجر

السؤكؿ 249 ......................................................

السبحث الثاني :التخاكيب ُّ
المغػيَّة في السيداف

الببلغي 250 ...................................

السصمب األكؿ :أسمػب

التححيخ  250 .......................................................

السصمب الثاني :أسمػب

التفزيل  252 ......................................................

السصمب الثالث أسمػب

الذخط  257 ..........................................................

السصمب الخابع :أسمػب العخض
السصمب الخامذ:

كالتحزيس  270 ...........................................

الترغيخ  273 ...........................................................


س

السبحث الثالث :الؿيع الجسالية كالفشية في العمػـ

الببلغية 275 .............................. .

ججكؿ إحرائي إجسالي لمفشػف الببلغية في أحاديث األدب في الكتب
أبخز

الدتة 281 ..............

الشتائج  285 ...........................................................................

التػصيات 290 .............................................................................

السرادر

والسخاجع 291 .....................................................................

اْل َف َي ِارس

ػامػػػة 305 ......................................................................
اْل َع َّ

أكالً -فيخس اآليات

القخآنية  306 ............................................................

ثانياً :فيخس األحاديث

الشبػية  310 ..........................................................

فيخس معاني الكمسات الججيجة في

األحاديث  325 ............................................


ش

السقجمة
ٍ
حب الجساؿ ،كزّيغ
شيء
كل
صشعا ،كفصخ الشفػس عمى ّ
الحسج هلل رب العالسيغ ،أتقغ ّ
ً
ٍ
تجؿ عمى إبجاع خالقيا
كتأن ُذ بيا كتختاح إلييا ،كىي ُّ
تسيل إلييا الشفػسَ ،
ائع ُ
ما خَم َق بديشات رك َ
كل ما خمق مغ ضػاىخ كبػاشغ.
كإرادتو الحكيسة ،في ّ
ٍ
ٍ
كببلغة رائعة ال
جساؿ بياني
كتاب ُو القخآف معج اًد ،كمغ إعجازه ما ؼيو مغ
ىػ الحؼ أندؿ َ
ّ
جسيع الفرحاء.
ببلغ ُة جسيع البمغاء ،كال فراحة
ِ
تخقى إلى ِم ْثميا َ
ٍ
رو هللا
الشبييغ كالسخسميغ ،كإماميعَ ،م ْغ َخ َّ
محسج خاتع ّ
رسػلِشا ّ
كالربلة كالدبلـ عمى ُ
بالج ِ
يغ الخاتع ،كىػ أبمغ العخب كأفرح مغ نصق بالزاد .أما بعج...
ّ
َّ
فإف أحاديث الشبي  جاءت مستمئة بالفراحة كالببلغة؛ لحا اختخنا أف نصخؽ باب

الببلغة َّ
بػية بعج أف تصخقشا إلى الببلغة القخآنية في مخحمة الساجدتيخ ،كقج تع التخكيد في ىحه
الش ّ
الش ْحػيَّة كدراستيا مغ الدكايا الببلغية ،لسا لمتخاكيب َّ
األشخكحة عمى التخاكيب َّ
الش ْحػيَّة مغ مخكدات
ميسة أساسية انبثقت مغ خبلليا الجراسات الببلغية كالسجازية التي تخخج عغ إشار الحؿيقة ،كسا

أنشا كجيشا بػصمتشا البحثية إلى كتاب األدب في الكتب الدتة ،قاصجيغ بحلظ البحث كالتشقيب في

مكامغ الببلغة كالبياف في ُلغة نبيشا العجناف كلدانو ،كالتخكيد عمى مػضػعات األدب التي

احتػت عمى أمػر يشبغي -بل يتعيغ -عمى اإلنداف السدمع أف يتحمى بيا كاألخبلؽ الشبيمة كالبخ

كثيخ -في الكتب
كالتػاضع كالميغ كالخفق كالدساحة ،كغيخ ذلظ مغ أحاديث األدب التي ضيخت – ًا
الدتة كالتي تخبػ عمى خسديغ كمئتيغ كألف حجيثًا.

أسباب اختيار السػضػع:
_ لعل الببلغة َّ
بػية مغ العمػـ التي نتذخؼ بجراستيا ،كقج تشاكليا بعس العمساء بالجراسة
الش ّ
غالبا األمخ الحؼ دفعشي الختيار ىحا السجاؿ في الجراسة.
كالتحميل كقج كانت في الرحيحيغ ً
ومغ الجوافع واألسباب التي دفعتشي الختيار ىحا البحث ىي:
 أف ىحا السػضػع مغ السػضػعات الببلغية السيسة التي تبخز مجػ الببلغة كالبياف َّبػؼ،
الش ّ
مسا جعمشي أفكخ مميِّا في اختياره كعشػاف ليحه الخسالة.
 إثراء المكتبة العربية بد ارسات ببلغية تطبيقية عمى الأحاديث َّبػية.
الش ّ
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 مساعدة طبلب العمـ عمى فيـ الدرس الببلغي في الحجيث َّبػؼ؛ أل َّف د ارسة ببلغة
الش ّ
ّ
الحجيث َّ
بػؼ بيذه الشخيقة فييا إفادة كبيرة ،كلفت كبير ألنظار الباحثيف لينحكا ىذا
الش ّ
المشحى.
بػية عغ غيخىا ،كذلظ عغ شخيق مقارنتيا بشفذ
 الكذف عسا يسيد األساليب الببلغية الشَّ ٍّ
تغييخ في تخكيبو الشحػؼ ،كرصج ما يتبع ذلظ مغ اختبلفات
األسمػب الببلغي كلكغ مع
ّ
جػىخية كثانػية ،كفي ىحا تأكيج عمى أىسية الجرس الببلغي.
 عرض نماذج مشرقة مف األسمكب النبػؼ البميغ بصكرة ميسرة. الكذف عغ التخاكيب الشحػية لؤلساليب الببلغية في الحجيث َّبػؼ ،كمحاكلة تفديخ كتعميل
الش ّ
مجيئيا عمى ىحه الريغ بالحات ،عغ شخيق اكتذاؼ السعاني كالجالالت الخؽية كراء ىحه
التخاكيب الشحػية السختمفة ألحاديث الشبي ﷺ.

أىجاؼ السػضػع:
بػية.
 تدكيج السكتبات العخبية بخسائل تُعشى بالببلغة الشَّ ّ التخكيد عمى الجراسات الستعمقة بالببلغة َّبػية.
الش ّ
قػية لمببلغة َّ
بػية في الجراسات العخبية.
الش ّ
 -تخسيخ جحكر ّ

الجيػد والجراسات الدابقة:
بعج الجراسة والبحث حرمت عمى مجسػعة مغ الجراسات الدابقة ذات الرمة ولكشيا قميمة

ومحجودة ،وىي:

الش ْحػيَّة مغ الػجية الببلغية في القخآف الكخيع كقج تع تقديع دراسة التخاكيب َّ
 -1التخاكيب َّ
الش ْحػيَّة
مغ الػجية الببلغية في القخآف الكخيع عمى ستة شبلب حيث كاف لكل شالب خسدة أجداء
متتالية.

 -2التخاكيب الشحػية مغ الػجية الببلغية عشج اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني :لمجكتػر عبج
الفتاح الشيغ ،كقج شسل فييا الباحث بالجراسة الذػاىج )شعخية كقخآنية) عشج اإلماـ

ببلغيا مغ خبلؿ تخاكيبيا الشحػية.
الجخجاني ككيف كاف يجرسيا
ً

 -3دالالت التخاكيب  :لمجكتػر دمحم دمحم أبػ مػسى ،كىػ كتاب جميل القجر ،تشاكؿ ىحا العالع
ؼيو بعس مدائل عمع السعاني مغ ناحية تخاكيبيا الشحػية في آيات متفخقة مغ القخآف
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الكخيع ،كبيَّغ دالالتيا الببلغية كمعانييا الثػاني ،كىػ كتاب ُم َك ِّس ٌل لجراستو األكلى التي
شبعتيا جامعة بشي غازؼ كالتي سساىا بخرائز التخاكيب.

مشيج البحث :
اعتسجت في ىحه الخصة السشيج االستقخائي كالػصفي التحميمي ،حيث تشاكؿ مػضػع البحث
ّ
َّ
دراسة :التخاكيب َّ
بػية (دراسة تصبيؿية في
الش
األحاديث
ػية مغ الػجية البالغية في
الش ْح َّ
ّ
أحاديث كتاب األدب في الكتب الدتة)
ويسكششي إجساؿ ىحه السشيجية في الشقاط الثالث التالية :
 األولى :الديخ كفق السشيج الػصفي كالتحميمي ،لمػقػؼ عمى األساليب الببلغية كتخاكيبياالشحػية :معانييا ،كبيانيا ،كبجيعيا .كمغ ثع الػقػؼ عمى بجيع معانييا كركائع دالالتيا

السجازية.

 الثانية :تقديع السدائل الجاخمة تحت كل مبحث مغ مباحث الخسالة عمى مصالب؛ كذلظترػرىا كمعالجتيا.
ّ
تحخياً لديػلة ّ

 الثالثة :االلتداـ في كتابة ىحا البحث بالسشيج الحؼ تديخ عميو البحػث السساثمة لو فيالتخرز مغ عدك اآليات ،كتخخيج األحاديث ،كالتعخيف بالسرصمحات العمسية ،كتػثيق

األصمية ،كنحػ ذلظ.
الشقػالت مغ مرادرىا
ّ

كمغ زاكية أخخػ فقج كانت السشيجية الستبعة لجػ الباحث بذأف البحث في أحاديث كتاب األدب
في الكتب الدتة كانت تتسحػر حػؿ قزايا ثبلث ،كذلظ عشج كتابة ىحه األشخكحة كسا يمي:

 -1قاـ الباحث بإسقاط كل حجيث اتدع عشج اإلماـ األلباني بأنو حجيث ضعيف أك حجيث
مػضػع كبالتالي كاف التخكيد في انتقاء األحاديث الػاردة في كتاب األدب في الكتب الدتة

عمى األحاديث الرحيحة كاألحاديث الحدشة كاستثشى غيخىا تساما إال ما سقط سيػا.

 -2تع التخكيد عمى األحاديث القػلية فحدب أؼ ما قالو -عميو الدبلـ -حتى يتدشى لمباحث

أف يغػص في غسار ببلغة العجناف -عميو الربلة الدبلـ ،كعميو فقج استثشيت األحاديث

الفعمية أك التقخيبية أك الشعتية.

 -3سار الباحث عمى نطاـ مػحج يػحج بػصمة الخسالة كذلظ مغ خبلؿ ذكخ الخاكؼ األعمى
كاألدنى مع الستغ.
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الدخ الببلغي بذكل مباشخ حتى يدتصيع
كقج حاكؿ الباحث أف يخبط بيغ التخكيب الشحػؼ ك ّ
ّ
القارغ أف يعقج السقارنة كيخبط بيغ التخكيب الشحػؼ كالسشطػر الببلغي.
كقج كضع الباحث مبحثا يتحجث عغ األساليب المغػية في السيداف الببلغي كلعل ىحا
ّ
السػضػع ىػ مغ السػضػعات التي لع يدمط الزػء عمييا قط حدب معخفة الباحث ،فكاف

التخكيد في الجراسات الدابقة يتجو نحػ التخكيب الشحػؼ كالشطخ إليو بسشطػر ببلغي فحدب َب ْي َج
أف الباحث اتجو إلى أف يبحث في أشخاؼ ُّ
المغة العخبية فمجأ إلى الترخيف كالتخاكيب المغػية
السدتخجمة عشج العخب كلجأ كحلظ إلى عمع األصػات ثع تػجو إلى عمع العخكض كالقاؼية فقج

استصاع أف يشطخ إلى فخكع العخبية بسشطار ببلغي كداللي ليأتي بذيء جيج إلى حج ما.
كقج قاـ الباحث بقخاءة تفديخية خاصة لؤلحاديث َّ
بػية في كتاب األدب في الكتب
الش ّ
الدتة محاكًال الػلػج كالػصػؿ إلى مكامغ كمقاصج السعاني الببلغية كالجاللية كغيخ ذلظ .كقج

بخز لجػ الباحث عشرخ التأثيخ الشفدي عمى القمػب؛ حيث استخجـ الشبي -عميو الدبلـ-

لمتخاكيب َّ
ػية كاألساليب المغػية الستسثمة في أسمػب الذخط كالتححيخ كاإلغخاء كالتكخار كغيخىا
الش ْح َّ
مغ األساليب التي انتذخت في بقاع األحاديث األدبية كاألخبلؾية.

الجراسة:
آلية ّ
ّ
تتسثل في استقخاء التخاكيب َّ
الش ْحػيَّة في أحاديث كتاب األدب في الكتب الدتة كرصجىا،
كمغ ثع ترشيفيا حدب الشػع كمشاقذتيا كتصبيقيا كربصيا بعمػـ الببلغة العخبية ،كىحا حدب ما

سيأتي في خصة البحث.

خصة البحث :
مقجمة كتسييج كأربعة فرػؿ عمى الشحػ اآلتي:
السقجمة :كتع الحجيث فييا عغ أسباب اختيار البحث كالجراسات الدابقة كخصة البحث كمشيج
الجراسة.
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التسييج
الت اخكيب َّ
ػية مغ الػجية البالغية.
الش ْح َّ
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التسييج

التخاكيب َّ
ػية مغ الػجية البالغية.
الش ْح َّ
أوال :نقاط االلتقاء بيغ عمسي الشحػ والبالغة.
لقج امتؤلت الكتب الببلغية بالحجيث عغ قزية الشطع التي فتح هللا عمى إماـ الببلغة

بصخؽ بابيا ،تمظ القزية التي ال تداؿ الجراسات تؤكج عمى صحتيا
عبج القاىخ الجخجاني ْ
أف إماـ الببلغة كقصبيا عبج القاىخ الجخجاني امتاز بالحكسة كدقة
كسبلمتيا .كيخ الباحث ّ
الخكية كصػاب السشيج فزبل عغ تسكشو في الشحػ ،فمو اإليزاح في الشحػ ،كالجسل في الشحػ

ككتاب في الرخؼ ،فقج كاف متزمعا بالشحػ كلجيو خبخة نحػية كاسعة ،مسا أىمو الكتذاؼ

قزية اإلعجاز القخآني .كمغ خبلؿ قخاءة الباحث فإف البغ األثيخ لسحة إشارية تخز اعتشاؽ

الدخ الببلغي يطيخ في
الشحػ كالرخؼ بالببلغة العخبية حيث قاؿ في كتابو السثل الدائخّ " :
ّ
الشحػ كالترخيف"( )1ككأنو يقػؿ :ال مػقع لفيع السعاني الثانية إال إذا فكخنا مميا في التخكيب

الشحػؼ كالرخفي كالمغػؼ.

إ ف الباحث حاكؿ أف يفخز بعس الدياسات الببلغية التي تؤصل تمظ القػاعج الببلغية كتػصميا
بعزيا ببعس ،كىشا السقرػد في الحجيث أف أساليب ُّ
المغة العخبية مغ نحػ كترخيف كلغة
كتجاخبل بيغ فخكع
كلػجا
ً
كشعخ كصػت يكػف ليا امتجاد ببلغي كأثخ داللي ،بسعشى ّ
أف ىشاؾ ً
ُّ
المغة العخبية كليدت بيغ عمػـ الببلغة الثبلثة فحدب ،كلعل ما انتجتو ىحه الخسالة كالسعشػنة

بػ(التخاكيب َّ
الش ْحػيَّة مغ الػجية الببلغية) كتخريز مبحث بعشػاف األساليب المغػية في السيداف
الببلغي ،كأيزا مبحث( :الؿيع الجسالية كالفشية في عمػـ الببلغة العخبية يؤكج ما قيل سابقا.
ّ
ككانت دراسة الجخجاني لمشطع كما يترل بو مغ بشاء كتختيب كتعميق مغ أكبخ الجيػد

التي بحلتيا الثقافة العخبية في سبيل إيزاح السعشى الػضيفي في الدياؽ أك التخكيب

()2

"إذ ليذ

الشطع إال أف تزع كبلمظ الػضع الحؼ يقتزيو عمع الشحػ ،كتعسل عمى قػانيشو كأصػلو،

كتعخؼ مشاىجو التي نيجت ،فبل تديغ عشيا ،كتحفع الخسػـ التي رسست لظ ،فبل تخل بذيء

مشيا( ".)3ثع إف الشطع "إذف يتحقق عغ شخيق إدراؾ السعاني الشحػية ،كاستثسار ىحا اإلدراؾ في

( )1أنطخ ُّ
المغة العخبية معشاىا كمبشاىا ،تساـ حداف ،ص.18

( )2السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ ،ابغ األثيخ ،ص.211
( )3دالئل اإلعجاز ،عبج القاىخ الجخجاني ،ص.81
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حدغ االختيار كالتأليف .لحا يجب التفخيق بيغ الشحػ بالسعشى الذائع كبيغ السعاني َّ
الش ْحػيَّة

السخادة مغ الشطع"(.)1

كقج عخفت الجسمة عشج الببلغييغ بأنيا " السخكب الحؼ تتع بو الفائجة فإف قمت :إف "تأت"

َّ
كسكت فمع تحكخ اسسا آخ اخ كال فعبل .كال كاف مشػيا في
كسكت لع تفج كسا ال تفيج إذا قمت "زيج"

الشفذ معمػما مغ دليل الحاؿ"(.)2

كيقػؿ ابغ جشي :في باب القػؿ عمى الشحػ":ىػ انتحاء سست كبلـ العخب في ترخفو
مغ إعخاب غيخه ...ليمحق مغ ليذ مغ أىل ُّ
المغة العخبية بأىميا في الفراحة ،فيشصق بيا –كإف

لع يكغ مشيع -كإف شح بعزيع عشيا رد بو إلييا" (.)3

بعزا مسا يؤشخ إليو الدكاكي في قزايا التخاكيب المغػية كالشحػية حيث قاؿ
كلشقصف ً
في باب أشمق عميو  -عمع الشحػ "اعمع أف عمع الشحػ ىػ أف تشحػ معخفة كيؽية التخكيب ؼيسا
بيغ الكمع لتأدية أصل السعشى مصمقا بسقاييذ مدتشبصة مغ استقخاء كبلـ العخب كقػانيغ مبشية

عمييا ليحتخز بيا عغ الخصأ في التخكيب مغ حيث تمظ الكيؽية ،كأعشي بكيؽية التخكيب تقجيع

بعس الكمع عمى بعس كرعاية ما يكػف مغ الييئات إذ ذاؾ كبالكمع نػعييا السفخدة كما ىي في
()4

حكسيا"

ثانيا :تقجيع حػؿ الكتب الدتة وأصحابيا.
ىحا تعخيف بإيجاز عغ الخكاة الدتة ككتبيع في الحجيث ،مع بعس الكبلـ عغ كتبيع

بػية ،كىي :صحيح البخارؼ كصحيح مدمع
األميات الدت السذيػرة التي ىي دكاكيغ الدشة الشَّ ّ
كسشغ أبي داكد كسشغ الشدائي كسشغ التخمحؼ كسشغ ابغ ماجو.
 -1دمحم بغ إسساعيل البخاري
ىػ جبل الحفع ،كإماـ الجنيا في الحجيث ،حفع القخآف الكخيع كىػ غبلـ ،كحبَّب هللا إليو
حفع الحجيث كعسخه عذخة أعػاـ ،كاجتيج في شمب العمع فكاف يمتيع العمع التياما حتى أنو لسا

بمغ ستة عذخ عاما كاف قج حفع جسيع كتب عبج هللا بغ السبارؾ كككيع بغ الجخاح كفييا

عذخات اآلالؼ مغ األحاديث كاآلثار ،كعخؼ مشح صغخه كبلـ أصحاب أبي حشيفة في األحكاـ
( )1دراسة األسمػب بيغ السعاصخة كالتخاث ،د .أحسج دركير ،ص.104

الخبخيَّة كالجسمة الصمبية تخكيبا كداللة ،حؽيطة أرسبلف شابدػغ ،ص.10
( )2أسخار الجسمة َ
( )3الخرائز ،ابغ جشي ،تحقيق :دمحم عمي الشجار ،ج.68/1
( )4مفتاح العمػـ ،الدكاكي ،ص.23

7

َّ
كصَّشف في
الفقيية ،كصشف كعسخه ثسانية عذخ عاما كتاب قزايا الرحابة كالتابعيغ كأقػاليعَ ،
أيزا -كتاب التاريخ الحؼ ذكخ ؼيو أسساء آالؼ الخكاة مغ الرحابة كالتابعيغ كأتباعيع،
صغخهً -
مع ذكخ شيء مغ أندابيع ،كبعس مغ ركػ عشيع كرككا عشو ،كربسا ذكخ تاريخ كؼياتيع.

()1

كمغ عجيب حفع البخاري لستػف األحاديث كأسانيجىا ما قالو أبػ األزىخ :كاف بدسخقشج

أربع مائة مسغ يصمبػف الحجيث ،فاجتسعػا سبعة أياـ ،كأحبػا مغالصة دمحم بغ إسساعيل ،فأدخمػا
إسشاد الذاـ في إسشاد العخاؽ ،كإسشاد اليسغ في إسشاد الحخميغ ،فسا تعمقػا مشو بدقصة ال في

اإلسشاد ،كال في الستغ

()2

كلمبخارؼ مؤلفات كثيخة أشيخىا كتابو الرحيح ،كمغ مؤلفاتو أيزا" :التاريخ الكبيخ
ثسانية مجمجات ،كالتاريخ األكسط ،كالزعفاء الرغيخ ،كاألدب السفخد ،كخمق أفعاؿ العباد ،كرفع

اليجيغ في الربلة كتػفي البخاري رحسو هللا ليمة عيج الفصخ في قخية َخ ْختَ ْشظ قخب سسخقشج سشة
(3
 256ىجخي َة كعسخه  62عاما".
الشيدابػري
الحجَّاج الُق َذيخي َّ
 -2مدمع بغ َ
ِ
السجػد ،الحجة ،الرادؽ ،أبػ الحديغ مدمع
قاؿ الحىبي :ىػ اإلماـ الكبيخ ،الحافع،
ّ
بغ الحجاج بغ مدمع الُق َذيخؼ َّ
الشيدابػرؼ .بجأ مدمع بدساع الحجيث ككتابتو كىػ غبلـ مخاىق،
كحج بعج بمػغو ،كسسع مغ بعس عمساء مكة ،ثع رجع إلى كششو نيدابػر ،ثع ارتحل إلى
َّ
العخاؽ ،كالحخميغ ،كمرخ ،فكتب الحجيث عغ أكابخ عمساء عرخه ،كبمغ عجد مذايخو 235

شيخا ،كمغ أشيخ مذايخو اإلماـ البخارؼ ،فقج أكثخ مدمع مغ مجالدتو حيغ استػشغ البخارؼ
نيدابػر )4( .كلسدمع شخيقة متسيدة في صحيحو ،فيػ يجسع أسانيج الحجيث الػاحج كيحكخ متشو

كامبل كركاياتو بتفريل في مكاف كاحج ،مسا ُي ِّ
قخب الفائجة لمستخرريغ في الحجيث كتػفي
()5
مدمع رحسو هللا في نيدابػر سشة  261ىجخي َة كعسخه  57عاما تقخيبا

( )1انطخ :التعخيف بأصحاب الكتب الدتة( ،البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالشدائي كالتخمحؼ كابغ ماجو)  ،دمحم بغ عمي بغ
جسيل السصخؼ ،ندخة رقسية عبخ اإلنتخنت.

( )2اإلماـ البخارؼ ككتابو الجامع الرحيح ،عبج السحدغ بغ حسج بغ حسج العباد البجر ،ص.38
( )3نقبل بترخؼ :سيخ أعبلـ الشببلء ،اإلماـ شسذ الجيغ الحىبي ،ج.43/14

( )4أنطخ اإلماـ مدمع كصحيحو ،عبج السحدغ بغ حسج بغ عبج السحدغ بغ عبج هللا بغ حسج العباد البجر ،الجامعة
اإلسبلمية ،السجيشة السشػرة ،ط ،3العجد األكؿ1390 ،ىػ1970-ـ ،ص.35

( )5السرجر نفدو.
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ِ
الد ِج ْدتاني.
 -3أبػ داود سميساف بغ األشعث ْ
األزدي ّ

أصمو عخبي مغ قبيمة األزد اليسشيةِ ،
كس ْجدتاف إقميع كبيخ يقع اآلف في الجشػب
كالجشػب الغخبي ألفغاندتاف ،كيستج إلى بعس مشاشق إيخاف ،كيعخؼ اآلف باسع ِس ْيدتاف ،كقج
اشجيغ عسخ بغ الخصاب كعثساف بغ عفاف
فتح السدمسػف إقميع سجدتاف في عيج الخميفتيغ الخ َ

فػلج أبػ
رضي هللا عشيسا ،كقج استػششيا أحج أججاد أبي داكد مغ اليسانييغ أياـ الفتح اإلسبلميُ ،
()1
ِ
الد ِج ْدتاني.
داكد فيياُ ،
كيشدب إلييا ؼيقاؿّ :
كعجد أحاديث كتاب الدشغ ألبي داود ( )5274حجيثا كسا في شبعة السحقق :دمحم محيي

الجيغ عبج الحسيج ،كأكثخ أحاديث كتاب الدشغ ألبي داكد في األحكاـ الفقيية ،كقج رتبو أبػ داكد

في أكثخ مغ  40كتابا ،أكلو كتاب الصيارة ،كآخخه كتاب األدب .كتػفي أبػ داود رحسو هللا في

كدفغ إلى جانب قبخ أميخ السؤمشيغ في الحجيث
عاماُ ،
البرخة سشة  275ىجخية كعسخه ً 73
()2
سؽياف الثػرؼ.
 -4أحسج بغ شعيب َّ
الشدائي
ق اؿ الحىبي :اإلماـ ،الحافع ،الثبت ،شيخ اإلسبلـ ،ناقج الحجيث ،أبػ عبج الخحسغ أحسج

بغ شعيب الخخاسانيَّ ،
الشدائي ،صاحب كتاب الدشغُ ،كلج َبشدا (مغ مجف خخاساف) ،كشمب
العمع في صغخه ،كرحل إلى خخاساف (ببلد كاسعة تذسل حاليا الذساؿ الذخقي مغ إيخاف كبعس

أفغاندتاف) ،كالحجاز ،كمرخ ،كالعخاؽ ،كالجديخة ،كالذاـ ،كالثغػر.

()3

اكيا ،كلع يكغ الشدائي محجثا فقط ،بل
كقج بمغ عجد شيػخ الشدائي في الحجيث  449ر ً
كاف عالسا بالقخآف ،فقييا ،قاضيا ،كىػ مسغ أخح القخآف عغ أبي شعيب الدػسي راكؼ قخاءة أبي
عسخك البرخؼ أحج القخاء الدبعة ،كتػلى الشدائي القزاء بسرخ كحسز ،كتبػيبات كتابو
الدشغ تجؿ عمى إمامتو في الفقو ،قاؿ الحاكع :كبلـ الشدائي عمى فقو الحجيث كثيخ ،كمغ نطخ

في سششو تحيخ في حدغ كبلمو ،كىػ الخاكؼ لكتاب الدشغ الرغخػ عغ الشدائي ،ككتاب الدشغ

الرغخػ مصبػع في  8مجمجات ،كعجد األحاديث كاآلثار ؼيو ( ،)5758كؼيو  51كتابا ،كتػفي
الشدائي رحسو هللا في فمدصيغ كىػ متجو إلى الحج سشة  303ىجخية ،كقيل :إنو كصل إلى

مكة كىػ مخيس فسات بيا ،كعسخه  88عاما.

()4

( )1انطخ :التعخيف بأصحاب الكتب الدتة ،دمحم بغ عمي بغ جسيل السصخؼ ،ندخة رقسية عبخ اإلنتخنت.
( )2السرجر نفدو.

نقبل بترخؼ :سيخ أعبلـ الشببلء ،اإلماـ شسذ الجيغ الحىبي ،ج /14ص.24
(ً )3
( )4يشطخ :سيخ أعبلـ الشببلء ،اإلماـ شسذ الجيغ الحىبي ،ج /14ص.24
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 -5دمحم بغ عيدى ال ِّتْخِمحي.

ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يدى
يدى بغ ُس َ
ػسى ّ
الدمس ّي اْل َحافع أَُبػ ع َ
ػرة بغ ُم َ
ال ّتْخمح ّي اْل َكبيخ ُم َح َّسج بغ ع َ
ِ
الز ِخيخ مرشف اْلكتاب اْلج ِ
التّ ْخِمِح ّؼ َّ
امع .كقج كلج سشة بزع َك ِم َائتَْي ِغ َكسسع ُقتَْي َبة بغ سعيج َكأَبا
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ُّ
صالح بغ عبج هللا
الد ّ
ُمرعب الدْى ِخ ّؼ َكإِ ْب َخاـيع بغ عبج هللا اْل َي َخك ّؼ َكإِ ْس َساعيل بغ ُم َػػ ّ
جؼ َك َ
التّخِمِحؼ كخمقاً كثي اخ كأخح عمع ِ
ِ
شو َح َّساد بغ َشاكخ
الب َخ ِار ّؼ كركػ َع ُ
الحجيث َعغ أبي عبج هللا ُ
َ
ْ ّ
َ
ِ ِ
اف ِم َّسغ جسع كصشف َكحفع
َك َم ْك ُحػؿ بغ اْلفزل َك َ
اؿ َك َ
آخ ُخك َف َكذكخه ْابغ َ
حباف في الثَّقات َكَق َ
)1
كذاكخ ،تػّفي ثَالِث عذخ َر َجب بتخمح سشة تدع َكسبعيغ َك ِم َائتَْي ِغ
الق ْد ِويشي.
ماج ْو َ
 -6دمحم بغ َ
يديج ُ
ابغ َ

ماج ْو :بفتح الجيع كىاء ساكشة ،ىػ لقب كالجه يديج ،كالَقدكيِشي ندبة إلى َقدكيغ،
ابغ َ
)2
كىي مجيشة تقع في الذساؿ الغخبي مغ شيخاف عاصسة إيخاف ،كفي شساليا يقع بحخ قدكيغ.
كىػ أَبػ عبِج َّ ِ
ِ
احب ِكتَ ِ
الدَش ِغ اْلس ْذي ِ
ِ ِ
ػرةَ ،كِىي َد َّال ٌة َعَمى
اب ُّ
َ َُ ُ َ ْ
َ ُ َ
ص ُ
َّللا ُم َح َّسُج ْب ُغ َيد َيج ْبغ ماجة َ
َ
ِ
ِ
عسمو كعمسو كتبحخه كاشبلعو كاتباعو لمدشة ِفي ْاألُص ِ
يغ
ػؿ َكاْلُفُخكِعَ ،كَي ْذتَس ُل َعَمى ا ْثَش ْي ِغ َكثَ َبلث َ
ُ
كتاباً ،كألف خسدسائة باب ،كعمى أربعة آالؼ حجيث كميا جياد سػػ اليديخة .كىحا ما أشار إليو
ابغ حجخ بقػلو" :إنو انفخد بأحاديث كثيخة صحيحة".)3.ألف ابغ ماجو كتابا في الحجيث أسساه

الدشغ ،كعخضو عمى الحافع الكبيخ أبي زرعة الخازؼ فشطخ ؼيو ،كأثشى عميو.
كتاب ُّ

)4

كعجد أحاديث سشغ ابغ ماجو ( )4341حجيثا ،كقج رتبو ابغ ماجو عمى  37كتابا ،ككل

ك تاب يتزسغ أبػابا كثيخة ،قاؿ أبػ الحدغ القصاف :في كتاب الدشغ البغ ماجو ألف كخسذ

مائة باب .كقج بجأ ابغ ماجو كتابو الدشغ بأحاديث في اتباع الدشة َّ
بػية كفي اإليساف كفزائل
الش ّ
الرحابة كالعمع ،ثع ذكخ كتاب الصيارة كسششيا ثع الربلة إلى أف ختع كتابو بكتاب الدىج .تػفي

ابغ ماجو رحسو هللا في قدكيغ سشة  273ىجخية كعسخه  64عاما.)5 .

( )1أنطخالػافي بالػؼيات ،صبلح الجيغ الرفجؼ ،تحقيق :أحسج األرناؤكط كتخكي مرصفى ،ج.207/4

( )2البجاية كالشياية ،أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ،تحقيق :عمي شيخؼ ،ج.61/11
( )3ابغ ماجو القدكيشي ،الذيخ كامل دمحم عػيزة ،ص45

( )4البجاية كالشياية ،أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ،تحقيق :عمي شيخؼ ،ج.61/11
( )5أنطخ التعخيف بأصحاب الكتب الدتة ،دمحم بغ جسيل السصخؼ ،ندخة رقسية عبخ اإلنتخنت.
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ثالثا :البالغة َّ
بػية
الش ّ
تػصل الباحث بعج قخاءتو ألحاديث الشبي  حيث إف أحاديثو -عميو الدبلـ -ىي

()1

أحاديث نؿية مغ كل الذػائب كاإلسياب بل إف األحاديث تجتسع في دائخة اإليجاز كاإلعجاز

فغ اإلبجاع كىػ فغ بجيعي يقرج بو اشتساؿ الحجيث عمى عجة فشػف
كسا أنيا تحتػؼ عمى ّ
بجيعية ،باإلضافة إلى أف ىحه األحاديث شاىخة مغ كل عيب كنقز كمغ كل ما يخجش الحياء

فبل تجج فييا سػػ لسدات فشية كجساليات أسمػبية كتعبيخات مبيشة ككاضحة كأكتيت جػامع
األخبلؽ كاآلداب.

كقج ضيخت ببلغة التخاكيب َّ
الش ْحػيَّة بذكل كاضح في أحاديث الشبي عميو الربلة
كالدبلـ فمع نجج حجيثا كاحجا ؼيو جفاؼ مغ السقاصج الببلغية كسا تبيغ لمباحث أف التخاكيب

التي استخجميا الشبي -عميو الربلة الدبلـ -تخكد عمى جانب التقجيع كالتأخيخ كعمى جانب
التكخار.
كمغ الػاضح ججا أف ببلغة العجناف -عميو الدبلـ -اتزحت عشج مصمع جل

األحاديث َّ
بػية تحت باب بخاعة االستيبلؿ أك حدغ االبتجاء .لقج تعجدت مطاىخ الببلغة في
الش ّ
الحجيث َّ
بػؼ كىحا يشع عغ أمخ كاحج كىػ أف الشبي -عميو الدبلـ -أكتي جػامع العمع كسا
الش ّ
الكِمع.
أكتي جػامع َ
إف الَقرز َّ
بػؼ يعتسج في مجسمو عمى حقائق كأخبار كاقعية ال ريب فييا ىحا ال
الش ّ
ٍ
معاف ثانية
يعشي أف األساليب خبخية استخجمت في حقائقيا دكف ذكخ أخبار استعسمت في

ألس اخر ببلغيَّة ،كسا أف الحجيث-ىشا-ال يجلل عمى حقائق كاقعية كأخخػ خيالية كىسية ألف
الشبػؼ يعتسج عمى حػادث حجثت بالفعل كليذ ِ
كالقرز البذخية التي يعتسج بعزيا
القرز َّ ّ
عمى حقائق كأخخػ عمى خياؿ ،كجسمة القػؿ في ىحه الداكية :إف التكخار ىػ سسة جسالية
ببلغيَّة راؾية في الحجيث َّ
كفغ خاؿ مغ التكخار السحمػـ كالسدتؿبح كسا التك اخرات التعبيخية
بػؼ ّ
الش ّ
البذخية بل مدتصخؼ كجسيل كيؤتي أكمو بببلغة كركعتو في كل السػاقع َّ
بػية.
الش ّ
بػية مغ الػضػح كالبياف بسكاف فأنت تشطخ إلى االستعارة في الحجيث
إف االستعارة الشَّ ّ
ككأف الجسادات تتحخؾ كتتفاعل ،كيفيع مغازييا كمقاصجىا دكف جيج كسا عشج الذعخاء في

محتع عمى الباحث أف يسدج بيغ عالسي الشحػ كالببلغة كيف
قرائجىع كالكتاب في مشثػراتيع،
ٌ
( )1السقرػد بحلظ ىػ أف ببلغة الخسػؿ  كاف يخكد في أحاديثو عمى ببلغة اإليجاز غيخ السخل ،أما اإلعجاز فالسخاد
ىشا أف ببلغة الخسػؿ أقخب إلى اإلعجاز الببلغي السػجػد في القخآف الكخيع ،لكشو لع يكغ معج اد ألنو تعبيخ بذخّؼ.
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ال كقج كعى كأدرؾ الببلغيػف ببلغتيع بعجما أدركػا الشحػ كمعانيو كال أخاؿ أف غيخ الببلغي
ّ
الذييخ إمامشا الجخجاني ىػ الحؼ عبخ لشا شخيق البياف ليحه السدألة كسا ال أخاؿ أف غيخ

الحجيث َّ
بػؼ قج أرسى قػاعج الشطع التي تشبو ليا اإلماـ الجخجاني كالتي تجعمشا نعانقو بيغ
الش ّ
الشحػ كما يشبثق عشو مغ داللة كببلغة.

أما الجاللة في الحجيث الشَّبػؼ الذخيف ،فانيا تفيع مغ ِ
معاشخ
قػلو (" :)نحغ
َ
ّ
()1
أف نكمع الشاس عمى ِ
قجر عقػليع"  .فعمى ضػء الحجيث الذخيف ،ندتصيع أف
األنبياء ،أمخنا ْ
نقػؿ ليذ باالمكاف اإلمداؾ بجالالت األحاديث َّ
بػية الذخيفة ،كذلظ النيا مخىػنة بسدتػػ
الش ّ
السخاشبيغ ،كالسخاشبػف ىع عمى أصشاؼ ،فسشيع مغ ال يستمظ ثقافة ،كمشيع مغ ىػ متػسط

الثقافة ،كمشيع مغ ىػ سامي الثقافة ،كمشيع السدتيدػ ،كمشيع الستفيع ،كمشيع الستعرب ،كمشيع

اليادغ… مغ الرفات الحسيجة كالحميسة .كالخسػؿ الكخيع ( ،)يتكمع مع كل كاحج مغ ىحه
الفئات بسا يشاسبو؛ فسغ أجل ذلظ تتعجد الجالالت في حجيثو.

كقج أججني أقػؿ :لقج كاف يغمب عمى كبلمو ( )شابع االيجاز ،حيث كاف ال يحبح

داء" كىحه مغ أحدغ كأبمغ
اإلششاب الدائج ،كاإلنجفاع في الكبلـ ،كسا في قػلو "كفى بالدبلمة ً
كأكجد كبلمو ،حيث إنيا ثبلث كمسات تحسل بيغ شياتيا ٍ
معاف جسة.)2( "..
أما دالالت الدجع – خاصة  -في الحجيث َّ
بػؼ الذخيف ،فقج كانت ذات اتجاىيغ:
الش ّ
 -1األكؿ جاء مػج اًد قري اًخ مشاسباً مع الحجث الكائغ ،كمشاسباً مع مدتػػ كعي السخاشب.
شيئ مغ الصػؿ ،مع لػف مغ التفريل ،كخمػ يكاد يكػف
 -2اما اإلتجاه الثاني فقج اعتخاه ً
()3
كمياً مغ التفاعل الشفدي الدخيع ،الحؼ كججناه سيج السػقف في االتجاه األكؿ.

( )1اتحاؼ الدادة الستقيغ ،دمحم مختزى الدبيجؼ.65/2 :
( )2االيجاز في العخبية ،آماؿ الديغ( :مػقع إلكتخكني).

َّبػؼ الذخيف  -صحيح البخارؼ ،احسج عباس داكد ،ص.100
( )3األسجاع في الحجيث الش ّ
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الفرل األوؿ:

البالغية
الشحػية مغ الػجية
التخاكيب
ّ
ّ
في عمع السعاني.

السبحث األوؿ

البالغية.
التخاكيب الشحػية لمخبخ ودالالتيا
ّ
أوالً :الخبخ وأغخاضو البالغية
أجسع الببلغيػف عمى أف عمع السعاني ىػ األصل كيبشى عميو العمساف األخخياف مغ

فخكع الببلغة السذيػرة كىسا عمسا البياف كالبجيع كيسكغ تعميل ذلظ أف عمع السعاني يتحجث عغ

التخاكيب كالجسل كمشيا تشبثق فشػف األلػاف البيانية كالبجيعية متساشية مع الػاقع كالحؿيقة ،حيث

إف عشرخؼ الخياؿ كالسجاز قج احتبل مخكد الرجارة.

كقج اتفق الببلغيػف  -كسا كرد في كتبيع كتخاثيع -أف الكبلـ يشذصخ إلى خبخ كإنذاء

كأف اإلنذاء نػعاف( :شمبي كغيخ شمبي) ،كسا أف ىحه التقديسات تبحث في المداف العخبي –

فزبل عغ البياف الشبػؼ السدايا كالحمية المفطية كالسعشػية.

السفيػـ االصصالحي:
الخ َب ُخ :ىػ"كل كبلـ يحتسل الرجؽ أك الكحب لحاتو.
َ

()1

كقج يقع األسمػب الخبخؼ في مػقع األسمػب اإلنذائي؛ كذلظ ألغخاض ببلغية يقرجىا

إدخاال
البميغ؛ أىسيا :التفاؤؿ كإضيار الحخص كالخغبة في كقػع السعشى اإلنذائي كتحؿيقو،
ً
لمدخكر عمى السخاشب كيكػف ذلظ في الجعاء بأف يقرج الستكمع شمب الذيء ،كتكػف صيغة

األمخ ىي الجالة عميو أك شمب الكف ،كتكػف صيغة الشيي ىي الجالة عميو ،ؼيعجؿ عشيسا إلى
صيغة اإلخبار بالساضي الجالة عمى تحقق الػقػع ،كؼيو إشعار بأف الجعاء لمسخاشب قج حرل

كتحقق( ، )2مغ ذلظ قػؿ الذاعخ:

أحػجػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػسعي إلػػػػػػػػػػػػػى تخجسػػػػػػػػػػػػػػاف

وبّمغتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
إف الثسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيغ ُ

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األغخاض البالغية مع بياف الؿيع
َّ
تبيغ لمباحث أنو كمغ خبلؿ دراستو لباب األدب الشبػؼ أف الخبخ لو أغخاض ببلغية

متشػعة كصمت إلى ثسانية أغخاض كىي كسا يمي:

( )1يشطخ :مغ ببلغة القخآف الكخيع –السعاني البياف البجيع ،أ.د.دمحمعمػاف ،أ.د .نعساف عمػاف ،ص.32
( )2الببلغة (السعاني)  ،مشاىج جامعة السجيشة العالسية ،جامعة السجيشة العالسية ،ص.397
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 -1التذػيق والغخاء:
اإلغخاء" :ىػ الشُّرح عمى التداـ الذيء ،كالتسدظ بو كقػلظ لسغ أقبل يتطمع" :يا

مطمػـ" ،فميذ الغخض مشو ،حؿيقة الشجاء الحؼ ىػ شمب اإلؾباؿ؛ ألف اإلؾباؿ حاصل ،فبل

معشى لصمبو ،إنسا السخاد :إغخاء السخاشب ،كحثو عمى زيادة التطمع ،كبث الذكػػ ،بقخيشة الحاؿ.

()1

قاؿ مخرت بالشبي  :فقاؿ لي (ياحازـ أكثخ مغ قػؿ ال
ومثمو ما ورد َع ْغ حازـ بغ حخممة َ
()2
حػؿ وال قػة إال باهلل .فإنيا مغ كشػز الجشة)
كذلظ في قػلو( :فإنيا مغ كشػز الجشة) ،كغخضو التذػيق ،كبالتالي يمتقي الخبخ،
باإلنذاء كالقرخ كالشجاء في جسيع أجداء الحجيث ِداللة عمى ببلغة الخسػؿ  كفي كل الحجيث
جل جبلُلو.
تذػيق كإغخاء كتأكيج عمى ذكخ هللا َّ -
ِ
الدالَـ َ -قاؿ رسػؿ َّ ِ
عغ ع ِج ِى ب ِغ َثا ِب ٍت َقاؿ س ِسعت اْلبخاء َقاؿ َل َّسا م ِ ِ
َّللا 
َ َ
َْ َ ّ ْ
ََُ ُ
َ َ ْ ُ ََ َ َ
يع َ -عَمْيو َّ ُ
ات إْبَخاـ ُ
« ِإ َّف َل ُو ُمْخ ِضعاً ِفى اْل َجَّش ِة »
أسمػب خبخؼ مؤكج َّ
بإف كىػ خبخؼ تػكيجؼ شمبي ،كذلظ في قػلو – عميو الربلة

كالدبلـ " :إف لو

مخضعا في الجشة " ،كجاء ىحا األسمػب بيجؼ لفت االنتباه فإف السقرػد

ىشا ابغ الشبي إبخاـيع -عميو الدبلـ -كالحؼ قاؿ عشو الشبي  يػـ فقج نجمو :إف العيغ لتجمع

كإف القمب ليحدف كإنا عمى فخاقظ يا إبخاـيع لسحدكنػف ،كقج بذخ بأف سيتع الخضاعة في الجشة،
فدتأتي مغ تتسع لو الخضاعة ،إذ إف إبخاـيع -عميو الدبلـ -مات بعج ثسانية عذخ أسبػعا -أؼ

قبل إتساـ الخضاعة -ككأف في ىحه السحشة العطيسة مشحة مغ العطيع -هلالج لج -بأف يتع الخضاعة

في الجشة ،فيػ تأنيذ كإيشاس لخيخ الخمق كالشاس ،لمشبي العجناف – عميو الربلة كالدبلـ-

تعج الجسمة الخبخية السؤكجة مجخد نحػ عابخ ،بل مميئة بالببلغة كاإليحاء.
كعميو فمع ْ
 إف شخائع السالـ

قاؿ لخسػؿ هللا
ومثمو ما ورد َع ْغ عبج هللا بغ بدخ أف أعخابيا َ
قاؿ (ال يداؿ لدانظ رشبا مغ ذكخ هللا عد
قج كثخت عمي .فأنبئشي مشيا بذيء أتذبث بوَ :
()3
وجل)

( )1كتاب السشياج الػاضح لمببلغة ،السكتبة الذاممة الحجيثة ،ص.111
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ما جاء في ال حػؿ كال قػة إال باهلل :1257/2 ،رقع الحجيث .3826
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل الحكخ :1246/2 ،رقع الحجيث .3793
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كذلظ في مصمع الحجيث فجاء بالفعل (ال يداؿ) ِداللة عمى االستس اخرية كالجيسػمة

بتخشيب المداف شالسا أف الحكخ مػجػد كقج جاءت كمسة (رشبا) ىشا اسع فاعل كىي مغ

السذتقات الترخيؽية بارزة ماكثة في الدعادة الشفدية كالتحفيد بالحكخ كالتذػيق لعسل ىحا

الرشيع ىػ االستغفار كالتدبيح.

قاؿ رسػؿ هللا
ونطيخه ما ورد َع ْغ األعسر َع ْغ أبي صالح َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
قاؿ هللا سبحانو
(كل عسل ابغ آدـ يزاعف لو الحدشة بعذخ أمثاليا إلى سبعسائة ضعفَ .


إال الرػـ فإنو لي .وأنا أجدي بو)

()1

أُسمػب خبخ ّؼ تػكيجؼ ،في قػلو( :فإنو لي) ،كجاء التػكيج مغ باب زيادة التذػيق
كاإلغخاء ،كليذ مجخد إخبار كإنباء.
قاؿ رسػؿ هللا
ومثمو ما ورد َع ْغ زرارة بغ أوفى َع ْغ سعج بغ ىذاـ َع ْغ عائذة قالت َ
مع الدفخة الكخاـ البخرة .والحي يقخؤه يتتعتع ؼيو وىػ عميو شاؽ لو أجخاف
(الساىخ بالقخآف َ



اثشاف)

()2

مع الدفخة) ،كقج أخبخ الشبي عميو الدبلـ ىحا
أُسمػب خبخ ّؼ ،في قػلو( :الساىخ َ ..
الخبخ ليخخج مغ دائخة الشحػ كالتبميغ ،كاإلخبار إلى دائخة الببلغة الشبػية ،فجاء التػكيج ليسشح
لفت االنتباه كسا أف ؼيو تذػيق كإغخاء ،كىي دعػة إلى الشاس أجسعيغ أف يتحػلقػا حػؿ مجالذ

القخآف كالدشة الشبػية.

()3

الشبي  قاؿ( :شػبى
ومثمو ما ورد عغ
َّ

كثيخ)-
لسغ وجج في صحيفتو استغفا ارً -ا

()4

أُسمػب خبخ ّؼ في كمسة (شػبى) كجاء الخبخ لئلغخاء كالتذػيق لمجشة التي أعجت
كثيخ فمع يكغ الخبخ خاليا مغ مبلمح الببلغة الشبػية كالجالئل التي تذيخ إلى
لمسدتغفخيغ هللا ًا
التذػيق ألىل االستغفار بأف ليع الجشة.

َّللاَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ومثمو ما ورد عغ جا ِب ِخ ب ِغ عب ِج َّ ِ
َّللا  " :اْلس َجالِ ُ ِ
َماَن ِة ِإَّال
َ ْ َ ْ َْ
َ َ َُ ُ
ذ ب ْاأل َ
َ
()5
ِ
ق"
اـ ،أ َْو ا ْق ِت َ
اع َم ٍ
ص ُ
ذَ :س ْف ُظ َد ٍـ َحَخ ٍ
اؿ ِب َغْي ِخ َح ٍّ
َث َال َث َة َم َجال َ
اـ ،أ َْو َفْخ ٌج َحَخ ٌ
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل العسل :1256/2 ،رقع الحجيث .3823
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1242/2 ،رقع الحجيث .3779
( )3شػبى :تعشي غبصة كسعادة كالسقرػد في الحجيث شجخة في الجشة.
( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /االستغفار :1254/2 ،رقع الحجيث .3818

( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /نقل الحجيث :268/4 ،رقع الحجيث .4869
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أُسمػب خبخ ّؼ ،في قػلو( :السجالذ باألمانة إال ثبلثة مجالذ ،):كجاء الخبخ مغ باب
التذػيق كاإلغخاء.
إف ذكخه
كمغ البلفت أف ىحا الحجيث ؼيو لف كنذخ مجسل ،كؼيو إيزاح بعج إبياـ ،إذ ّ
( إال ثبلثة مجالذ ):تحجث تذػقا لجػ الدامع لسعخفة ماـية ىحه الثبلثة السحخمة ليبتعج عشيا
كجاء العجد نكخة (ثبلثة) إلفادة اإلبياـ ؼيحجث بعج ذكخىا إيزاح بعج إبياـ يجخل الدخكر عمى

قمب الدامع بعج معخفتيا.
 إف لي

قاؿ رسػؿ هللا
ومثمو ما ورد َع ْغ دمحم بغ جبيخ بغ مصعع َع ْغ أبيو قاؿَ :
أسساء أنا دمحم وأنا أحسج وأنا الساحي الحي يسحػ هللا بي الكفخ وأنا الحاشخ الحي يحذخ الشاس
()1

عمى قجمي وأنا العاقب الحي ليذ بعجي نبي

أُسمػب خبخؼ شمبي ،في قػلو( :إف لي )...كغخضو التذػيق .كمغ السمحػظ ىشا َّ
أف

قاؿ أنا دمحم كأنا أحسج ألف السعشى فييسا كاضح فيي مغ الحسج كلكشو
َّ
الشبي  أكجد عشجما َ
أششب مػضحا ،في قػلو( : أنا الحاشخ الحؼ يحذخ  )...ك(أنا العاقب الحؼ ليذ  )...ك(أنا
الساحي الحؼ يسحػ .)...

قاؿ رسػؿ هللا ( ما مغ
ومثيمو ما ورد َع ْغ أبي إسحاؽ َع ْغ البخاء بغ عازب قاؿَ :
مدمسيغ يمتؿياف فيترافحاف إال غفخ ليسا قبل أف يتفخقا) (. )2
أُسمػب خبخ ّؼ في قػلو :ما مغ مدمسيغ يمتؿياف . .إال غفخ ليسا .ففي ىحا األسمػب
الخبخ ّؼ الحؼ أفاد الدامعيغ مغ الرحابة ؼيو نػع مغ ُّ
الشرح عمى السرافحة التي تديل
الذحشاء كالبغزاء ثُ َّع يغفخ ليسا كشتيجة شبيعية إلى شخريغ مدمسيغ شبقا إقامة شخع هللا -

جل جبلُلو -في قمػبيسا ليكػنا ناجحيغ في حياتيسا اإلسبلمية نمحع في الحجيث الدابق أف ؼيو
َّ
أسمػب قرخ جاء بصخيق الشفي كاالستثشاء .

قاؿ (إف هللا رفيق يحب
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي صالح َع ْغ أبي ىخيخة َع ْغ
َّ
الشبي َ : 
()3
الخفق ويعصي عميو ماال يعصي عمى العشف)

( )1سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في أسساء الشبي-عميو الدبلـ :135/5 ،رقع الحجيث .2840
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /السرافحة :1220/2 ،رقع الحجيث .3703
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /الخفق :1216/2 ،رقع الحجيث .3688
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كذلظ في قػلو" " :إف هللا رفيق يحب الخفق" ،كفي ىحا الحجيث تذػيق كإغخاء عمى
الخفق الحؼ ىػ ضج العشف فيي دعػة نبػية لعامة البذخية بإحبلؿ الخفق كنبح العشف لسا لمخفق

مغ محاسغ كلسا لمعشف مغ ميالظ كمفاسج ،كإف ىحا األسمػب الحؼ جاء في الحجيث َّ
بػؼ ىػ
الش ّ
ألنو مؤكج بأداة كاحجة كىي (إف) التػكيجية كىي
أُسمػب خبخ ّؼ تػكيجؼ جاء مغ الجرجة الثانية؛ ّ
مع السػقف كمع الجية السخاشب إلييا كىع السدمسػف؛ كبالتالي ال نحتاج ىشا إلى
تتساشى َ
ببلغية كاضحة لع تكغ
مؤكجيغ اثشيغ حتى يخاشب السشكخكف إذ جاء األسمػب الخبخ ّؼ ِبجاللة
ّ
دكف ؾيسة؛ بل تأكيج عمى أف هللا رفيق كقج جاء بتكخار الكمسة (الخفق) مغ باب الحث ثُ َّع أكج
ذلظ بتفديخ كتػضيح كىػ (يعصي عميو ماال يعصي عمى العشف).

الشبي
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي صالح َع ْغ أبي ىخيخة َع ْغ
َّ
()1
غرغ شجخة يؤذى الشاس .فأماشيا رجل .فأدخل الجشة)

قاؿ (كاف عمى الصخيق
َ :

األسمػب الخبخؼ مغ أكؿ الحجيث إلى آخخه ،كغخضو التذػيق ،كمغ البلفت أف

خبخ ماضيا عمى اعتبار ما سيكػف مدتؿببل كسا في جسمة (دخل
الخسػؿ عميو الدبلـ ذكخ ا

الجشة) ،كىحا مغ األخبار رؼيعة السدتػػ في الببلغة كالتذػيق كاإلغخاء.

ثع إف سساحة اإلسبلـ تقتزي كتدتجعي فعل الخيخ مغ اإلنداف فحيغ يحكخ (رجبل) كلع

مع الستقيغ مغ السدمسيغ كمع
يقل :مدمسا فيحا يعصيشا لسحة كإشارة إلى أنو يشبغي فعل الخيخ َ
غيخ السدمسيغ كإف ذكخ الساضي كاستبجالو بالسدتقبل عمى اعتبار ما سيكػف ،في قػلو:
(فادخل الجشة) ،فيحا أمخ يخخج َع ْغ نصاؽ األسمػب الخبخ ّؼ إلى استشصاؽ ِدالالت كإشارات
ببلغية كبيانية كنفدية ثُ َّع إف مجيئ (الفاء) التعقيبية مختيغ متجاكرتيغ فيي تفيج الدخعة فزبل
ّ
عغ أف الفاء تفيج التعقيب كسا أنشا لع نتمق مغ ىحا الحجيث قرة مجخدة مغ ِ
الجالالت الفشية
َْ
مثمسا نججىا عشج القاصيغ كالكتاب كما كانت ىحه أقرػصة خخاؼية ال تصابق الػاقع؛ بل ىي

كلعل البلفت ليحا الحجيث
جل جبلُلوَّ ،-
ببلغة نبػية كحؿيقة أخبخ عشيا رسػؿ هللا  مغ هللا َّ -
يجج كمسة (إماشة) التي تعشي اإلزالة لكشيا أشسل مغ اإلزالة فيي إزالة كابتعاد كتشخي ككأنو يخيج

أف يقػؿ :عمى السدمع أف يكػف معتادا عمى رفع األذػ َع ْغ الشاس فبيحه الخراؿ يشتذخ اإلسبلـ
اجا.
كيقبل الشاس عميو أفػ ً

َّللا  « أَح ُّب اْل َكالَ ِـ ِإَلى َّ ِ
ونطيخه ما ورد عغ سسخَة ب ِغ جْشج ٍب قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا
َ ْ َ َُ ْ ُ َ
َ
َ َ َُ ُ
أَربع سبحاف َّ ِ
ِِ ِ ِ
َّللا أَ ْكَبُخ .الَ َي ُزُّخ َؾ َبأَِّي ِي َّغ َب َج ْأ َتَ .والَ ُت َد ِّسَي َّغ ُغالَ َم َظ
َْ ٌ ُ ْ َ َ
َّللا َو َّ ُ
َّللا َواْل َح ْسُج َّهلل َوالَ إَل َو إالَّ َّ ُ
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إماشة األذػ َع ْغ الصخيق :1214/2 ،رقع الحجيث .3682
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ِ
َي َد ًا
ػؿ الَ»ِ .إَّن َسا ُى َّغ أَْرَب ٌع َفالَ
احا َوالَ َن ِج ً
ار َوالَ َرَب ً
ػؿ أَ َث َّع ُى َػ َفالَ َي ُكػ ُف َؼَيُق ُ
يحا َوالَ أَ ْفَم َح َفإَّن َظ َتُق ُ
يج َّف َعَم َّى(. )1
َت ِد ُ
أُسمػب خبخ ّؼ ،في قػلو( :أحب الكبلـ  ...أربع) ،كجاء الخبخ مغ أجل التػضيح
كإبخاز السعشى كإضيار األمخ ،كجاء الخبخ عمى نحػ بجؿ التفريل
 -2التححيخ والتشبيو:
كيقجر
وقج عخؼ التححيخ بأنو":ىػ نرب االسع بفعل مححكؼ يفيج التشبيو كالتححيخ ّ

بحدب ما يشاسب السقاـ كاححر كباعج كتجشب كؽ كتػؽ كنحػىا ،كيكػف التححيخ"

()2

:

 -1تارة بمفع إياؾ كفخكعو ،نحػ إياؾ كالكحب فإياؾ ضسيخ بارز مشفرل في محل نرب
مفعػؿ لفعل مححكؼ تقجيخه باعج أك ؽ أك اححر كالكحب معصػؼ عمى إياؾ أك مفعػؿ بو

لفعل مححكؼ أيزا كسا تقجـ ،كلظ أف تجعل الػاك لمسعية كالكحب مفعػال معو.
 -2كتارة بجكف إياؾ كفخكعو نحػ نفدظ كالذخ كاألسج األسج كإعخابيا كسا تقجـ.
 -3كتارة بمفع إياه كإياؼ كفخكعيسا إذا عصف عمى السح ّحر
َّللا ع َّد وج َّل« :ي ْؤِذ ِ
يشي
ومثمو ما ورد َع ْغ َس ِعيجٍَ ،ع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ
َّ
ػؿ َّ ُ َ َ َ
ُ
الشبي َ ،يُق ُ
()3
الج ْىخِ ،بَي ِجي ْاألَمخ ،أُ َقّمِب َّ
المْي َل َو َّ
آد َـ َي ُد ُّب َّ
الش َي َار»
ْاب ُغ َ
ُْ
الج ْىَخَ ،وأََنا َّ ُ
ُ
ىحا حجيث قجسي ،في قػلو :ؼيسا يخكيو عغ ربو(":يؤذيشي ابغ آدـ) كىشا أُسمػب

جل جبلُلو.
خبخ ّؼ لعمة
ألف ىحا يؤذؼ هللا َّ -
ببلغية تكسغ في التححيخ كالتػبيخ كالدجخ كالتيكع؛ ّ
ّ
كعميو أف يفيع أف الكبلـ دالليا  ،كيتعيغ عميو أف يدتحزخ قػة هللا تعالى ،كأف ما يؤذيو يشع عغ

رحستو بعباده الفقخاء كالسداكيغ كسا ضيخ ذلظ جميا في األحاديث القجسية التي أضيخت رحستو
عد كجل بالجائعيغ كالطسآنيغ كالسخضى ،كفي السقابل فإف هللا تعالى ال يعجده شيء في األرض

كال في الدساء ،كأف ىحا الحجيث القجسي إنسا جاء بغخض التححيخ كالتشبيو.
يغ َخمِ ِ
الخ ُج ُل َعَمى ِد ِ
طْخ
َف
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ
اؿَّ « :
يم ِوَ ،فْمَيْش ُ
َّ
الشبي َ ،ق َ
()4
َحُج ُك ْع َم ْغ ُي َخالِ ُل»
أَ
( )1صحيح مدمع  ،مدمع ،األدب /الشيي َع ْغ التكشي بأبي القاسع كبياف ما يدتحب :172/6 ،رقع الحجيث .5724

( )2إعخاب القخآف كبيانو ،محيي الجيغ بغ أحسج مرصفى دركير ،ص.518

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الخجل يدب الجىخ :369/4 ،رقع الحجيث .5274

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ يؤمخ أف يجالذ :259/4 ،رقع الحجيث .4833
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أُسمػب خبخ ّؼ في قػلو(الخجل عمى ديغ خميمو) ،كقج أفادت كمسة (يخالل) السذاركة
كاالستس اخرية كالكثخة ،فيي عمى كزف (يفاعل) ،فجاءت ىكحا لتؤكج عمى أف مغ يديخ عمى نطاـ
كشبع خميمو كصاحبو باستس اخرية سيتأثخ بو حتسا؛ كلكغ ال يأتي ىحا التأثيخ كالتأثخ مباشخة كليذ

كليج لحطة؛ بل بعج استسخار؛ لحا كانت كمسة (يخالل) ىي عمى كزف يفاعل كالتي تفيج لغػيا

كصخؼيا السذاركة مغ الصخفيغ كاالستس اخرية ،فالتقى الشحػ مع الببلغة كالمغة كالرخؼ معا.
-3بياف العاؾبة:

ومثمو ما ورد َع ْغ ْاب ِغ ُعسَخ  -رضى هللا عشيساَ -ع ْغ َّ ِ
قاؿ « :اْل َغ ِادُر ُيْخَف ُع َل ُو
الشب ِّى َ 
َ
()1
لِػاء يػـ اْل ِؿي ِ
اؿ َى ِح ِه َغ ْجَرُة ُفالَ ِف ْب ِغ ُفالَ ٍف » .
امةُ ،يَق ُ
َ ٌ َْ َ َ َ

أُسمػب خبخ ّؼ ،في قػلو( :الغادر يخفع لو لػاء) ،كغخضو بياف العاؾبة ،لكل مغ يفعل
مسدكجا بذيء مغ التيجيج.
ذلظ ،كقج جاء الخبخ الفتا لبلنتباه كجاء
ً
-4والتقخيع:
()2

أص ُل اْلَق ْخِع َّ
الز ْخ ُب".
كعخؼ التقخيع بأنو" :تػجيو الّمػـ كالعتاب الذجيج السػجع ،ك ْ
ِ ِ ِ
ِ
الخ ْحس ِغَ ،ع ْغ َح ْف ِ
اؿْ :اب ُغ ُح َدْي ٍغ
ز ْب ِغ َعاصعٍَ ،ق َ
ومثمو ما ورد َع ْغ ُخَبْيب ْبغ َعْبج َّ َ
ِفي ح ِج ِ
ِ
الشبي َ ،قاؿَ « :ك َفى ِباْلسْخِء ِإ ْثسا أ ْ ِ ِ ِ
قاؿ
َف
يث ِو َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ
َّ
َ
َف ُي َحّج َث ب ُك ّل َما َسس َع» َ
َ
ً
َ

ز أََبا ُىَخْيَخَة» َّ»
أَُبػ َد ُاوَدَ « :وَل ْع َي ْح ُكْخ َح ْف ٌ

()3

أُسمػب خبخ ّؼ جاء عمى صيغة القدع ،في قػلو ( :كفى بالسخء) ،كىػ مغ باب
بػؼ الذخيف إذ رأػ
التقخيع ،كجاءت الباء مديجة لمتأكيج ،لقج استػقف
ُ
الباحث في ىحا الحجيث الشَّ ّ
الشحػؼ
في مصمعو ما يطيخ بخاعتو كحدغ ابتجائو كمغ زاكية أخخػ كجج
ُ
الباحث انجماج التخكيب ْ
بالببلغة ا َّلشبػيَّة فكمسة (كفى) تعشي كسا تخػ السعاجع (أجدأ) كأيزا (تكفي كتغشي) كقج جاءت
كاستعسمت في تقػية اتراؼ فاعمو في كمسة (بالسخء) بػصف يجؿ ىحا الفاعل كالسػجػد في

التسييد الحؼ ذكخ في الكمسة التي تميو كىي كمسة (ثسا) كمغ السمحػظ أف الفاعل (بالسخء) جاء

ببلغية
الباحث ىيشا لع تأت دكف اف تتخؾ برسة
ممحقا بالباء الدائجة؛ كلكغ الديادة في نطخ
ُ
ّ
كداللية؛ بل جاءت الباء لمتػكيج.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /ما يجعى الشاس بآبائيع :53/1 ،رقع الحجيث .6177

( )2الببلغة العخبية (أسديا كعمػميا كفشػنيا)  ،عبج الخحسغ حدغ حبشكة السيجاني ،ص.210
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الدتخ عمى السدمع :373/4 ،رقع الحجيث .4992
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كقج تصخؽ ابغ عاشػر إلى الباء الدائجة فقاؿ( :كىي باء زائجة لتػكيج الكفاية ،بحيث

يحرل إبياـ يذػؽ الدامع إلى معخفة تفريمو ؼيأتػف باسع يسيد نػع تمظ الشدبة ليتسكغ في
أيزا-ليػضح الغسػض
ذىغ الدامع) كعميو ،فقج جاءت الباء مؤكجة لكمسة كفى كجاء التسييدً -

الحؼ لحق بالفعل في الجسمة كسا جاء لتػضيح الفاعل الحؼ جاء بباء زائجة.
 -4التػبيخ:

قاؿ رسػؿ هللا ( إف أعطع الشاس فخية لخجل ىاجى
ومثمو ما ورد َع ْغ عائذة قالتَ :
()1
رجال فيجا القبيمة بأسخىا .ورجل انتفى مغ أبيو وزنى أمو).
أفي قػلو(":إف أعطع الشاس  ،)...كالخبخ إنكارؼ لػجػد (إف) كالبلـ في (لخجل) كلع يأت
مجخد خبخ عابخ أك جسمة نحػية تدخد ،بل جاء بػية التػبيخ كالدجخ مغ مترخفو كالقائع بيحا

الفعل الذشيع.

ُّ -5
الشرح والرشاد:
اؿ:
ِيَ ،ع ْغ أَِبي َس ِع ٍ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعْب ِج َّ
يج اْل ُخ ْجرِّ
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ أَِبي َع ْسَخَة ْاألَ ْن َرارِّ
ِيَ ،ق َ
()2
س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ػؿَ « :خْيُخ اْلس َجالِ ِ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَد:
ذ أ َْو َس ُع َيا» َ
َّللا َ ،يُق ُ
َ ُْ َُ َ
َ
أُسمػب خبخ ّؼ في الحجيث ( َخْيُخ اْلس َجالِ ِ
ذ أ َْو َس ُع َيا) كالدخ الببلغي ؼيو ىػ الشُّرح
َ
ّ
الباحث
فإف
َ
عمى فعل ىحا الرشيع كدعػة إلى تػسعة السجالذ الستؿباؿ السدمسيغ فييا؛ كبالتالي ّ
يخػ أف ؼيو زيادة في حب التصبيق.

قاؿ رسػؿ هللا ( أيحب أحجكع إذا رجع إلى أىمو
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
قاؿ (فثالث آيات يقخؤىغ أحجكع في
أف يجج ؼيو ثالث خمفات عطاـ سساف ؟) قمشا نعع َ :
صالتو خيخ لو مغ ثالث خمفات

()3

سساف عطاـ)

()4

في قػلو( :فثبلث آيات  ،)...كجاء بغخض ُّ
الشرح كاإلرشاد ،كؼيو ِداللة تحفيديو

كإغخاء لكدب الثػاب كحث عمى ذلظ.

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ما كخه مغ الذعخ :1237/2 ،رقع الحجيث .3761
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /سعة السجمذ :257/4 ،رقع الحجيث .4820
( )3خمفات :جسع َخمِفة ،كىي الحامل مغ الشػؽ.

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3782
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ػؿ َّ ِ
ِ
َص َحاب َرس ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ِ
َّللا َ ف ِخ ُحػا
اؿَ :أرَْي ُت أ ْ َ ُ
ذ ْب ِغ َمال ٍظَ ،ق َ
َشَّج ِمْشو ،قاؿ رجل :يا رسػؿ َّ ِ
الخ ُج َل َعَمى اْل َع َس ِل
الخ ُج ُل ُي ِح ُّب َّ
َّللاَّ ،
أََرُى ْع َف ِخ ُحػا ِب َذ ْي ٍء أ َ
ُ َ ٌَُ َ َُ َ
()1
يعسل ِب ِو وَال يعسل ِب ِس ْثمِ ِوَ ،فَقاؿ رسػؿ َّ ِ
َح َّب»
مع َم ْغ أ َ
َّللا « :اْل َسْخُء َ
ََُ ُ
ََُْ َ ََُْ

ِب َذي ٍء َل ْع
ْ
ِم َغ اْل َخْيخِ

مع مغ أحب) مغ أجل ُّ
الشرح كالتحفيد كالتذجيع ،كؼيو إشارة
في قػلو ( :السخء َ
داللية لزخكرة األخح بعيغ االعتبار إلى معخفة األصحاب كاألصجقاء كإلى أيغ تقع السحبة مغ

تمظ القمػب ألنيا ستحذخ يػما ما معيا.

الشبي
قاؿ
َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ عبج هللا بغ عسخ العسخي َع ْغ نافع َع ْغ ابغ عسخ قاؿَ :
()2
 :إف أحب األسساء إلى هللا عبج هللا وعبج الخحسغ
)...

بغخض

الحث،

كلقج

ذكخ

أحب
كذلظ في قػلو ( :إف
ّ
جل جبلُلو -لخبشا لؤلسباب أبخزىا:
الشبي ( عبجهللا) ك(عبجالخحسغ) مغ أحب األسساء إلى هللا َّ -
َّ
أف هلل ُ -س ْب َح َان ُو كتَ َعاَلى -العبػدية.

كلعل عمساء األصػات
جل جبلُلو،-
َّ
إف أفزل اسع عمى كجو األرض ىػ اسع هللا َّ -

جل جبلُلو( -هللا) خػ مقصع صػتي كاحج كسا أركا في مخابخىع كمخاكدىع
كدكا أف اسع هللا َّ -

جل جبلُلو -كمغ ىحا السقصع
الرػتية كىحه بذيادات الغخب قبل العخب ،ككأنو مغ اسع هللا َّ -
جل جبلُلو -كتفخده بالعبػدية كأما اسع (الخحسغ) فيػ
الرػتي الػاحج يؤكج عمى كحجانية هللا َّ -

جل جبلُلو -في أكؿ آية في أكؿ
جل جبلُلو -كجاء االسع الثاني بعج اسع هللا َّ -
مغ أسساء هللا َّ -

جل جبلُلو( -باسع هللا الخحسغ الخحيع)
سػرة مغ القخآف الكخيع في سػرة الفاتحة ،في قػلو َّ - :
ثُ َّع إف لفع الخحيع مغ الخحسة خاصة بأىل الجشة أما الخحسغ فيي صفة لمخحسة ألىل األرض

في الجنيا.

قاؿ رسػؿ هللا 
ومثمو ما ورد َع ْغ بذيخ بغ مياجخ َع ْغ ابغ بخيجة َع ْغ أبيو قاؿَ :
()3
(يجيء القخاف يػـ الؿيامة كالخجل الذاحب .ؼيقػؿ أنا الحي أسيخت ليمظ وأضسأت نيارؾ)
خبخ في قػلو ( :يجيء) ،كجاء جسمة فعمية ِداللة عمى االستس اخرية ،كفي السقابل
جاء لمحث ،ككأنو سيأتي القخآف باستسخار لتحجث كيشصق قائبل أف مؤنذ باستسخار ىشاؾ ألنظ

سيخت الميالي كأرىقت فدع في الجنيا ،ؼيكػف ىحا كثػاب فكافئ لسغ يق أخ القخآف في الجنيا كثع إف
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /إخبار الخجل الخجل بسحبتو إياه :333/4 ،رقع الحجيث .5127
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء ما يدتحب مغ األسساء :133/5 ،رقع الحجيث .2834
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1242/2 ،رقع الحجيث .3781
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حيث يشاؿ أجػ ار
األدب في الحجيث ىػ اإلنراؼ كالعجؿ القخآني الحؼ يكافئ قارئو في الجنيا ُ
عطيسة.
الشبي
ومثمو ما ورد َع ْغ ابغ عسخ َع ْغ
َّ
()1
عبج هللا وعبج الخحسغ)

قاؿ (أحب األسساء إلى هللا عد وجل
َ :

أُسمػب خبخ ّؼ مغ أكؿ الحجيث إلى آخخه كالغخض التحفيد كالتذجيع كالتحبب كمغ
الججيخ ذكخه َّ
كلعل
الشبي  ذكخ لفع (عد كجل) رغع أنو لع يحكخ ذلظ في أحاديث كثيخة،
أف
َّ
َّ
ألنو يحفد السدمسيغ عمى اختيار أسساء تذعخ بالعبػدية هلل
ذلظ يشاسب السقرػد في الحجيث؛ ّ
قاؿ (عد كجل).
تعالي؛ لحا َ
 -6الباحة:
كاإلباحة ىي حخية االختيار كاالنتقاء كتعشي عشج الببلغييغ األمخ بالؿياـ بالفعل أك تخكو. .
ومثمو ما ورد َع ْغ مخواف بغ الحكع َع ْغ عبج الخحسغ بغ األسػد ابغ عبج يغػث َع ْغ
()2
قاؿ (إف مغ الذعخ لحكسة)
أبي بغ كعب أف رسػؿ هللا َ :
كذلظ في قػلو إف مغ الذعخ لحكسة مغ ضخب اإلنكارؼ لػجػد إف التػكيجية ككحلظ

كلعل الغخض الببلغي كالدخ الجاللي يقع حػؿ تعطيع شأف الذعخ
البلـ في كمسة (لحكسة)،
َّ
ّ
ضغ السدمسػف في بجاية األمخ أف الذعخ محطػر عمييع ،فجاء
كالحكسة ،كأيزا اإلباحة حيث ّ
الخبخ في الحجيث ليبيح ليع ذلظ ،كؼيو تعطيع لذأف الذعخ كعمػ شأنو.

سابعا -الػعيج:
َع ْغ َو ِاق ِج ْب ِغ ُم َح َّس ِج ْب ِغ َزْي ٍج َس ِس ْع ُت أَِبى َع ْغ ْاب ِغ ُع َسَخ  -رضى هللا عشيسا َ -ع ْغ
َّ ِ
قاؿ ُش ْعَب ُة َش َّظ ُى َػ  -الَ َتْخِج ُعػا َب ْع ِجى ُك َّفا اًرَ ،ي ْز ِخ ُب َب ْع ُز ُك ْع
قاؿ « َوْيَم ُك ْع  -أ َْو َوْي َح ُك ْع َ
الشب ِّى َ 
الش ْزخ عغ ُشعب َة ويح ُكع .وَقاؿ عسخ بغ مح َّس ٍج عغ أَِب ِ
يو َوْيَم ُك ْع أ َْو
اب َب ْع ٍ
َْ
اؿ َّ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ
ِرَق َ
س »َ .وَق َ
َوْي َح ُك ْع(. )3
أُسمػب خبخ ّؼ ،في قػلو ( :كيمكع) كجاء بػية الػعيج كالدجخ ،كليذ مجخد خبخ
نحػؼ عابخ ،بل لغخض زجخ كمشع لسغ يفعل فعمة الجاىمية األكلى ىي االقتتاؿ كالفتشة ككأنيا
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ما يدتحب مغ األسساء :1229/2 ،رقع الحجيث .3728
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /الذعخ :1235/2 ،رقع الحجيث .3755
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،95رقع الحجيث .6166
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إشارة لمسدمسيغ أف يجتشبػا ىحه األفعاؿ كلعل كمع كفا ار كالتي تعشي العرياف كليذ السعشى

الحؿيقي ليا يؤكج عمى عطع ىحا الحنب.

كجاء في الحجيث أيزا نيي في قػلو (ال تخجعػا) .كبالتالي قػؼ الحجيث ببلغة حيغ

استيل بالشيي كختع بالخبخ.

اب عغ سالِ ِع ب ِغ عب ِج َّ ِ
ِ
قاؿ
ْ َْ
ومثمو ما ورد َع ْغ ْاب ِغ ش َي ٍ َ ْ َ
َّللا َ
ِ
س ِسعت رسػؿ َّ ِ
َّللا  يُقػؿ « ُك ُّل أ َّ ِ
ِف ِم َغ
يغَ ،وإ َّ
َمتى ُم َعا ًفى ِإالَّ اْل ُس َجاى ِخ َ
َ ُ
َ ُْ َُ َ
ِ َّ ِ
ِ
ات َي ْد ُتُخُه
ػؿ َيا ُفالَ ُف َع ِسْم ُت اْلَب ِار َح َة َك َحا َوَك َحاَ ،وَق ْج َب َ
َّللاَ ،ؼَيُق َ
بالمْيل َع َسالًُ ،ث َّع ُي ْرب َح َوَق ْج َس َتَخُه َّ ُ
رُّبو وير ِبح ي ْك ِذف ِس ْتخ َّ ِ
َّللا َعْش ُو »(. )1
َ ُ َُ ْ ُ َ ُ َ
َس ِس ْع ُت أََبا
ِ
َف
اْل َس َجاَنة أ ْ

ػؿ
ُىَخْيَخَة َيُق ُ
الخ ُج ُل
َي ْع َس َل َّ

ببلغية ؾيسة
أُسمػب خبخ ّؼ ،في قػلو ( :كل أمتي معافى) كجاء الخبخ ىحا لعمة
ّ
جل جبلُلو -يخيج أف يمفت انتباه األمة بخصػرة السجاىخة بعج أف تع إعفاؤىا
حيث إنو َّ -
دالليةُ ،
جل جبلُلو ،كبالتالي الجسمة خبخية نحػيا كبقرج
مغ الفزح كالسجاىخة ككذف ما ستخه هللا َّ -
التيجيج كالػعيج ببلغيا.
 -8االستخحاـ:
َف أَبا ىخيخَة قاؿ س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ومثمو ما ورد ع ْغ ُّ ِ
ِ
َّللا
ِى أ ْ
َخَبَخَنا َس ِع ُ
َ
الدْىخّ
يج ْب ُغ اْل ُس َدَّيب أ َّ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يغ ُج ْدءاًَ ،وأَْن َد َؿ ِفى األَْر ِ
ض
َّللا َّ
َم َد َظ عْش َج ُه ت ْد َع ًة َوِت ْدع َ
الخ ْح َس َة م َائةَُ ،ج ْدٍءَ ،فأ ْ
ػؿ « َج َع َل َّ ُ
َ يُق ُ
ِ
احجاًَ ،ف ِس ْغ َذلِظ اْلج ْدِء ي َتخاحع اْل َخْمق ،ح َّتى َتخَفع اْل َفخس ح ِ
ج ْدءاً و ِ
َف
افَخَىا َع ْغ َوَلج َىا َخ ْذَي َة أ ْ
ْ َ َ ُ َ
ُ َ
ُ َ
َ ُ َ َ َُ
()2
ُت ِر َيب ُو » .
أُسمػب خبخ ّؼ ،كذلظ في قػلو( :جعل هللا الخحسة  ،)...كغخضو إضيار الخحسة،
كجاء الخبخ مغ أجل التػضيح كإبخاز السعشى كإضيار األمخ ،كبالتالي لع يأت الخبخ إال ليسشح

غخضا ببلغيا يحث ؼيو السدمع عمى أف يكػف رحيسا باإلنداف حتى كلػ كاف عمى غيخ ىجػ،
عمى الحيػاف سػاء أكاف كبي اخ أـ صغيخا.
الخالصة:
 كرد كثي اخ مغ االحاديث الخبخية مغ أجل التذػيق كاالمتاع ،كفي السقابل ىشا أخبار مفادىاالدجخ كالتيجيج كالتقخيع كالػعيج كالتػبيخ.
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،60رقع الحجيث .6069
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،19رقع الحجيث .6000
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السبحث الثاني:

التخاكيب الشحػية لألساليب النذائية ودالالتيا البالغية.
النذاء ُلغةً:
اإليجاد كاإلحجاث.
إصصالحا:
– النذاء
ً
– ىػ" الكبلـ الحؼ ال يحتسل صجقاً كال كحباً لحاتو ،كىػ ما ال يجعل مزسػنو كال يتحقق إال
إذا تمفطت بو".

()1

.

– االنذاء الصمبي "كىػ ما يدتجعي مصمػبا غيخ حاصل كقت الصمب كه خسدة أنػاع األمخ
كالشيي كاالستفياـ كالتسشي كالشجاء".

()2

.

– االنذاء غيخ الصمبي" :كىػ ما ال يدتجعي مصمػبا كلو أساليب متمفة مشيا .صيغ السجح
كالحـ ،كالتعجب كالقدع كالخجاء".

()3

.

– كألف الببلغة كأغخاضيا تطيخ جميا كسا يخػ الببلغيػف في مػضػعات اإلنذاء الصمبي
اكتفى الباحث بصخؽ باب اإلنذاء الصمبي كسا يمي.

األساليب النذائية الصمبية
كتشحرخ ىحه األساليب – كسا ذكخىا الشحاة كالببلغيػف -في خسدة أساليب فقط كىي :األمخ
كالشيي ،كاالستفياـ ،كالتسشي كالشجاء.

أوال :األمخ وأغخاضو البالغية.
أوال -األمخ في المغة :األمخ ىػ نؿيس الشيي ،آمخه بو ،بأمخه أمخا ،أك إما ار.

()4

( )1مجاخل إلى الببلغة العخبية ،عمع السعاني– عمع البياف – عمع البجيع ،أ.د يػسف أبػالعجكس ،ص 53
( )2معجع السرصمحات الببلغية ،أحسج مصمػب ،ص .72 – 70
( )3السرجر الدابق ،ص.72-70

( )4لداف العخب ،ابغ مشطػر ،مادة أمخ.
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ثانيا :السفيػـ االصصالحي:
قاؿ صاحب السفتاح" :ىػ شمب الفعل عمى سبيل االستعبلء كاإللداـ".

()1

كمغ السعمػـ

أف األمخ الحؿيقي يكػف دائسا لمػجػب كيتحقق ذلظ بتػفخ شخشي االستعبلء كااللداـ معا ،فإف
اختمف أحج الذخشيغ كاالستعبلء أك اإللداـ كلع يكغ عمى سبيل الحؿيقة ،كإنسا خخج إلفادة معشى

ببلغي يفيع مغ خبلؿ الدياؽ ككحلظ مغ تحجيج جية األمخ كلسغ كجو ىحا األمخ كالسػضػع

الستحجث ؼيو.

كسسي أم اخ؛ ألف الستكمع
كاألمخ ىػ ما ّ
دؿ عمى كقػع حجث ما في الدمغ السدتقبلّ .
()2
يتػجو إلى السخاشب آم اخ إياه أف يقػـ بعسل ما لع يقع بو بعج.
كقيل :ىػ "كمسة دلت عمى الصمب بحاتيا "أؼ بانزساـ غيخىا إلييا .فخخج :ما ال داللة

لو عميو أصبل .كالسزارع ،كفعل التعجب .كما دؿ عميو بػاسصة .نحػ :ال تزخب .فإف داللتو
عميو بػاسصة حخؼ َّ
الشيي الحؼ ىػ شمب التخؾ.

كالبج (مع) ذلظ مغ (قبػؿ) ىا (ياء السخاشبة) ،أؼ ياء الفاعمة  -كىي اسع مزسخ

عشج سيبػيو كالجسيػر.

()3

ِ
ِ
سبيل
ش ِب عمى
شمب
كقج عخفو الببلغيػف بقػليع" :ىػ
حرػؿ الفعل مغ السخا َ
ُ
ِ
أحج
األمخ عغ معشاىا
االستعبلء كاإللداـ( ،)4كقج تخخُج صيغ ُة
ِ
األصمي الستقج ِـ ػ فيخُاد مشيا ُ
ّ
اآلتية بالقخ ِ
ِ
يشةَّ ،
تختمف الجكاعي.
إنسا
ك
،
الحؿيقي
لكغ الطاىخ أنيا مدتعسم ٌة في معشاىا
السعاني
ِ
ُ
ّ
ثانيا :األغخاض البالغية لألمخ مع بياف الؿيع الجسا َّلية والجاللية فييا:

تبيغ لمباحث أنو كمغ خبلؿ دراستو لباب األدب الشبػؼ أف األمخ لو أغخاض ببلغية متشػعة
كصمت إلى أربعة أغخاض كىي كسا يمي:
أوال -التححيخ:
كىػ "تشبيو السخاشب عمى ٍ
أمخ مكخكٍه ليجتشبو.)5(.
( )1السصػؿ شخح تمخيز مفتاح العمػـ ،شخكح التمخيز ،سعج الجيغ التفتازاني ،ص.425
( )2القػاعج التصبيؿية في ُّ
المغة العخبية ،د .نجيع حديغ دعكػر ،ص.138
( )3شخح كتاب الحجكد في الشحػ ،عبج هللا الفاكيي الشحػؼ ،تحقيق :د .الستػلي رمزاف الجميخؼ ،ص.110
( )4الخبلصة في عمػـ الببلغة ،عمي بغ نايف الذحػد ،ص9

( )5انطخ :شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،أحسج الحازمي ،مػقع الذيخ الحازمي12/112
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الشبي  :يقػؿ (الػالج أوسط أبػاب الجشة فأَ ِضع ذلظ الباب
ويشجرج تحت ىحا الغخض حجيث
َّ
()1
أو احفطو)
كذلظ في كمسة فأضع ككحلظ (احفطو) غخضو التححيخ ،يخػ
الباحث أنو ال يػجج سػػ
َ
الشججيغ كالدبيميغ المحيغ ال ثالث ليسا كىسا شخيق الخيخ كالفبلح كشخيق الذخ كالفداد ،فإما أف
تعق فبل تعمع إلى أيغ مريخؾ؟
تبخ فتعبخ الجشة ،كإما أف َّ
َّ

فإف َّ
اكع و َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى ُىَخْيَخَة َع ْغ َّ ِ
الط َّغ أَ ْك َح ُب
الط َّغّ ،
قاؿ « ِإَّي ُ ْ َ
الشب ِّى َ 
َتح َّددػا( ،)2والَ َتج َّددػا ،والَ َتحاسجوا ،والَ َتجابخوا ،والَ َتبا َغ ُزػا ،وُكػُنػا ِعباد َّ ِ
َّللا
ََ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َ
َ
َ ُ

اْلح ِج ِ
يثَ ،والَ
َ
()3
إِ ْخ َػاناً »

كذلظ في قػلو ( :ككػنػا) .كمغ البلفت-ىشا-أنو بجأ الحجيث بأُسمػب تححيخ بغخض

الشيي ثُ َّع جاء بأُسمػب تػكيجؼ بغخض الشيي ،ثُ َّع تبل ذلظ بخسدة مغ َّ
َّ
الشيي بغخض الدجخ
كالسشع َع ْغ فاعمي ىحه األمػر ،كعميو أصبحت ىشاؾ سبعة مغ األمػر السشيية؛ كلكغ األجسل
أنو استيل كتػسط حجيثو  بشيي ثُ َّع ختع بأمخ .كىحه مغ الببلغة َّ
بػية الحسيجة.
الش ّ
ػد ،أََّنو َقاؿ« :ا ْقُتُمػا اْلحَّي ِ
سَّ ،ال ِحي
ات ُكَّم َياِ ،إَّال اْل َج َّ
اف ْاألَْبَي َ
َ
ومثمو ما ورد َع ْغ ْاب ِغ َم ْد ُع ٍ ُ َ
ِ ِ ِِ
َكأََّنو َق ِز ِ
اف َى َحا
اف اْل َج ُّ
اؿ لِي ِإْن َد ٌ
ُ
اف َال َيْش َع ِخ ُج في م ْذَيتوَ ،فِإ َذا َك َ
ُ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ « :فَق َ
يب ف َّز ٍة» َ
()4
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا»
َصح ً
اء َّ ُ
يحا َكاَن ْت َع َال َم ًة ؼيو إ ْف َش َ
كذلظ  ،في قػلو ( :اقتمػا الحيات) لمتححيخ كالتخػيف.
ثانياُّ -
الشرح والرشاد.
قاؿ رسػؿ هللا ( إخػانكع جعميع هللا تحت أيجيكع.
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ذر قاؿَ :
فإف كمفتسػىع
فأشعسػىع مسا تأكمػف .وألبدػىع مسا تمبدػف .وال تكمفػىع ما يغمبيعّ .

فأعيشػىع)

()5

كذلظ في قػلو ( :أشعسػىع كألبدػىع) مغ باب ُّ
الشرح كاإلرشاد.

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /بخ الػالجيغ :1208/2 ،رقع الحجيث .3663
( )2تحددػا :التحدذ شبو التدسع كالتبرخ ،كالتجدذ بالجيع :البحث عغ العػرة.
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،57رقع الحجيث .6064
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قتل الحيات :366/4 ،رقع الحجيث .5261

( )5سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /اإلحداف إلى السساليظ :1216/2 ،رقع الحجيث .3690
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كقيل" :كىحا عمى االستحباب كال يجب عشج أحج مغ العمساء أف يصعسو مغ كل ما يأكل

مغ األداـ كشيبات العير ،بل إذا أشعسو مغ الخبد ما يقػتو كاف قج أشعسو مسا يأكل ألف

(مغ) لمتبعيس كىػ عمى ححؼ السزاؼ أؼ مغ نػع ما تأكمػف"

()1

.

كبالتالي جاء األمخاف خارجيغ عغ السعشى الحؿيقي إلى السعشى السجازؼ الستسثل في

ِ
الخ ِ
الخ َج ِـ كاألجيخ كمغ شاكميع .كمغ زاكية
اإلرشاد الشبػؼ ،كا ُّلشرح عمى
اإلحداف إلى َّ
قيق ك َ
أخخػ فشجج ؼيو ع َج ُـ التخُّف ِع عمى السدمسيغ كالسؤمشيغ كعجـ االحتقار ليع.
ومثمو ما ورد عغ ابغ عسخ قاؿ قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع " :أحفػا الذػارب

وأعفػا المحى".

كذلظ في قػلو " :أحفػا ك أعفػا كالغخض الشرح كاإلرشاد ،حيث إف رسػؿ هللا صمى هللا
عميو كسمع يحث السدمسيغ عمى الشطافو كيشرحيع بالعسل عمى ذلظ دكما.
قاؿ رسػؿ هللا ( اعبجوا الخحسغ وأفذػا الدالـ)
ومثمو ما ورد َع ْغ بغ عسخو قاؿَ :

()2

كذلظ في قػلو  :اعبجكا .كفي قػلو  :أفذػا ،مغ باب الشرح كاإلرشاد ،فقج أكتي جػامع
الكمع كركد ىشا عمى قزية ميسة كمػجدة كمقتزبة كمعبخة كىي عبادة الخحسغ ُ -س ْب َح َان ُو
ألف الدبلـ بيغ عباد الخحسغ يؤدؼ إرضاء الدبلـ -
كتَ َعاَلى -ثُ َّع تبل ذلظ إفذاء الدبلـ؛ ّ
ُس ْب َح َان ُو كتَ َعاَلى -فسغ أسسائو الخحسغ ،كمغ أسسائو الدبلـ ،كالدبلـ مغ قبل اإلنداف ألخيو

اإلنداف ؼيو رحسة كسبلـ ،كؼيو رفق كحشاف لبشي اإلنداف؛ لحا جاء األمخاف خارجيغ َع ْغ إشارىسا
بػية ،كىػ ُّ
الحؿيقي كالػاقعي إلى شيء مغ الببلغة َّ
الشرح كاإلرشاد؛ بل األىسية كالعسل
الش ّ
فإف اعتشاؽ عبادة الخحسغ بإفذاء الدبلـ ليػ ِداللة عمى أىسية نذخ السحبة كالػد كنبح
بالذيءّ ،
الحقج.

َّللا َ ،فَقاَل ْت :يا رسػؿ َّ ِ
ػؿ َّ ِ
ذَ ،قاؿَ :جاء ِت امَأَخ ٌة إلى َرس ِ
َّللا ِإ َّف
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ٍ
ُ
َ َُ َ
َ ْ
َ
لِي ِإَليظ حاج ًة َفَقاؿ َليا« :يا أ َُّـ ُف َال ٍف ِ ِ ِ
الد َك ِظ ِشْئ ِت ح َّتى أ ِ
ِ
ِ
ذ ِإَلْي ِظ»
ْ
ْ
َ
َْ َ َ
َ
َ َ
َجم َ
َي َن َػاحي ّ
اجمدي في أ ِّ
ِ
يدى َح َّتى َق َز ْت
ذ
َّ
الشبي ِ إَلْي َيا َح َّتى َق َز ْت َح َ
اؿَ :ف َجَم َد ْت َف َجَم َ
اج َت َيا َل ْع َي ْح ُكُخ ْاب ُغ ع َ
َق َ

اج َت َيا..
َح َ

()3

( )1كتاب صحيح مدمع ،شخح دمحم األبي ودمحم الدشػسي.59/6 ،
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إفذاء الدبلـ :1218/2 ،رقع الحجيث .3694

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الجمػس في الصخقات :257/4 ،رقع الحجيث .4818

28

كذلظ  ،في قػلو ( :اجمدي) مغ باب ُّ
الشرح كالتمصف بيحا السخأة .كمغ زاكية أخخػ:
"ؼيو دليل عمى كخاىة الجمػس عمى الصخقات لمحجيث كنحػه ،كىػ محسػؿ عمى ما إذا لع يكغ
إلى ذلظ حاجة".

()1

آخى َّ
قاؿ َل َّسا َّ
الش ِب ُّى َ بْيَش ُو َوَبْي َغ َس ْع ِج
قجـ َعَمْيَشا َعْبُج َّ
الخ ْح َس ِغ َف َ
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ٍ
ذ َ
()2
اؿ َّ
الش ِب ُّى  « أ َْولِ ْع َوَل ْػ ِب َذا ٍة »
الخب ِ
ْب ِغ َّ
ِيع َفَق َ
نػع ُو (أمخ) ،في قػلو ( :أكلع كلػ بذاة) كقج جاء األمخ مغ
كؼيو أُسمػب
إنذائيُ ،
ّ
باب ُّ
قاؿ( :كلػ بذاة) كىحه دعػة تيديخية لسغ
الشرح كالتحفيد كاإلغخاء؛ بل زاد اإلغخاء حيغ َ
حالو االقترادؼ بيغ الغشى كالفقخ ،كىحه مغ سساحة اإلسبلـ.

ومثمو ما ورد َع ْغ ُّ
اؿَ :س ِس ْع ُت
ذ ،أ َّ
اؿَ :حَّج َث ِشي َثا ِب ُت ْب ُغ َؾْي ٍ
الدْىخِّ
َف أََبا ُىَخْيَخَةَ ،ق َ
ِيَ ،ق َ
َّللا» قاؿ سَمسةَُ « :فخوح َّ ِ
الخيح ِمغ رو ِح َّ ِ
رسػؿ َّ ِ
الخ ْح َس ِةَ ،وَتأ ِْتي
َّللا َتأ ِْتي ِب َّ
َُْ
ػؿْ َ ْ ُ ِّ « :
َّللا َ ،يُق ُ
َُ َ
َ َ َ
()3
َّللا َخيخىا ،واس َت ِعي ُحوا ِب َّ ِ
ِباْل َع َح ِ
اهلل ِم ْغ َشِّخَىا»
ػىا َف َال َت ُدُّب َ
ابَ ،فِإ َذا َأرَْي ُت ُس َ
ػىاَ ،و َسُمػا َّ َ ْ َ َ َ ْ
كذلظ في قػلة (سمػا هللا خيخىا) ككحلظ ،في قػلو ( :استعيحكا باهلل مغ شخىا) ،فاألمخاف

ىشا انصػيا تحت كضيفة نفدية كأدبية فأما الشفدية فيي ماثمة في الجعاء الحؼ يػلج الخاحة الشفدية
ؼبالدؤاؿ كشمب جمب الخيخ فيحا يسشح شسأنيشة كراحة لمسدمع ،كاالستعاذة تػلج التحريغ

اإليساني كاالستقخار الشفدي ،أما الػضيفة األدبية أك التخبػية فيي ماثمة في أف يعتاد لداف السدمع

عمى ذكخ هللا كعمى قػؿ الخيخ كعمى التػجو كاإلؾباؿ عمى صاحب القجرة التي ال يسكغ لبذخؼ

أف يقتشييا اك يحرل عمييا دكف إرادة هللا تعالى.

كأيزا في الحجيث نيي ،كذلظ في قػلو( :ال تدبػا) فالتقى األمخ مع الشيي كغخضيسا

كاحج كىػ الشرح كاإلرشاد.

الش ِب َّى َ ق ِ
َف َّ
اى ُج ُي ْع
َع ْغ َع ِج ِّى ْب ِغ َثا ِب ٍت َع ِغ اْلَبَخ ِاء  -رضى هللا عشو  -أ َّ
اف « ْ
اؿ ل َح َّد َ
َ
()4
ِ
ِ
يل َم َع َظ »
اؿ َىاج ِي ْع َ -وجْب ِخ ُ
 -أ َْو َق َ

( )1شخح سشغ أبي داكد ،شياب الجيغ أبػ العباس أحسج بغ رسبلف تحقيق :عجد مغ الباحثيغ بجار الفبلح
بإشخاؼ خالج الخباط.499/18
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،67رقع الحجيث .6082
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا ىاجت الخيح :326/4 ،رقع الحجيث .5097
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :45/8 ،91رقع الحجيث .6153
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كذلظ كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ" :اىجيع" كغخضو الشرح كيأتي مغ قبيل

اإلباحة ،لتػضزيح أف اليجاء نحػ األعجاء ليذ مسشػعا في اإلسبلـ ،كجاء ىحا األسمػب

بيجؼ تػضيح أف األمخ مجاز في الذخع ،كؼيو ّّ
حث عمى الجياد بيحه الدجية كىحه الصخيقة.
عميو)

قاؿ رسػؿ هللا ( إذا استذار أحجكع أخاه فميذخ
ومثمو ما ورد َع ْغ َع ْغ جابخ قاؿَ :

()1

كذلظ  ،في قػلو ( :فميذخ عميو) .إف صػرة الفعل السزارع تثيخ حخكة ما مع اقتخانيا

ببلـ األمخ إال أنيا ذات اتجاه ببلغي غخضو االرشاد ،فمع يكغ األمخ بيحه الريغة الشحػية
بعيجا عغ الجالئل الببلغية.
كالتخكيبة المغػية كىشا السقرػد جػاب الذخط في قػلو (فميذخ) ً
كسا يمحع الباحث في أحاديثو التي بخزت كبانت في كتاب األدب ،سيسا في األحاديث
التي تدتيل بأُسمػب الذخط ،تخاىا مميئة با ِلجالالت ،فطاىخىا دكف استفادة؛ لكغ حيغ التخكيد
تجج فييا مغ الشرائح السفيجة ،كمغ التيحيب بسكاف.
َف رسػؿ َّ ِ
َى ِخيُقػا َعَمى َب ْػلِ ِو
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ُىَخْيَخَة أ ْ
ػهَ ،وأ ْ
َّللا  قاؿَ «:د ُع ُ
َخَبَخُه أ َّ َ ُ ُ
()3
ِ
يغ »
اء  -أ َْو َس ْجالً ِم ْغ َم ٍ
َذُنػباً(ِ )2م ْغ َم ٍ
يغَ ،وَل ْع ُتْب َع ُثػا ُم َع ِّد ِخ َ
اء َ -فِإَّن َسا ُبع ْث ُت ْع ُمَي ِّد ِخ َ
نػع ُو (أمخ) في قػلو ( :دعػهُ) ككحلظ في كمسة (أىخيقػا)
كؼيو أُسمػب
إنذائيُ ،
ّ
أيزا -في الثانية لمشرح كالحث .كبالتالي فإف جسالية
غخضو الشرح كاإلرشاد ،كجاء األمخً -

صساء؛ كإنسا نخاىا تتفاعل مع الدياؽ
أسمػب األمخ أكجت أنشا ال نتعامل مع الجسمة بأنيا لغػية َّ
فتػلج السعاني الثانية كتدتحزخ دالالت ججيجة كفػائج بجيعة ،فالفعبلف األكؿ كالثاني فعبل أمخ

دال عمى معشى ُّ
الشرح عمى الرػاب فكاف
لكشيسا أفادا معشى بعيجا عغ الحؿيقة كالجسػد بل ّ

األمخاف حامبلف عشرخ اإلرشاد الشبػؼ لرحابتو الكخاـ.

َّللا ب ِغ عس ٍخو قاؿ د َخل عَمى رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
ُخَبْخ أََّن َظ
اؿ « أََل ْع أ ْ
َّللا َ فَق َ
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعْبج َّ ْ َ ْ
ِ
َّ
ػـ َّ
فإف لِ َج َد ِج َؾ
قاؿ « َفالَ َت ْف َع ْلُ ،ق ْع َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْفصْخّ ،
ػـ المْي َل َوَت ُ
الش َي َار »ُ .قْم ُت َبَمىَ .
ر ُ
َتُق ُ
ِف لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ َع َدى
ِف لِ َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
ِف لِ َعْي ِش َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
فإف ِب ُك ِّل َح َدَش ٍة َع ْذَخ
ػؿ ِب َظ ُع ُسٌخَ ،وإ َّ
َف َي ُ
ػـ ِم ْغ ُك ِّل َش ْي ٍخ َثالَ َث َة أََّي ٍ
ِف ِم ْغ َح ْد ِب َظ أ ْ
أْ
اـّ ،
ص َ
َف َت ُر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ
َم َثالِ َيا َف َحلِ َظ َّ
قاؿ « َف ُر ْع
قاؿ َف َذَّج ْد ُت َف ُذّج َد َعَم َّى َفُقْم ُت َفِإّنى أُش ُ
يق َغْيَخ َذل َظَ .
الج ْىُخ ُكم ُو »َ .
أْ
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /السدتذار مؤتسغ :1233/2 ،رقع الحجيث .3747
( )2ذنػبا :الحنػب (بفتح الحاؿ) كىػ الجلػ العطيع.

( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،80رقع الحجيث .6128
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قاؿ َف َذَّج ْد ُت َف ُذِّج َد َعَم َّى ُقْم ُت
ِم ْغ ُك ِّل ُج ُس َع ٍة َثالَ َث َة أََّي ٍ
اـ »َ .
َّللا داود »ُ .قْمت وما صػـ َن ِب ِى َّ ِ
ِ
ِ
ف
َن ِب ِّى َّ َ ُ َ
قاؿ « ن ْر ُ
َّللا َد ُاوَد َ
ُ ََ َ ُْ ّ

ِ
ِ
قاؿ « َف ُر ْع َص ْػَـ
أُش ُ
يق َغْيَخ َذل َظَ .
َّ
الج ْى ِخ »(. )1

كذلظ  ،في قػلو ( :قع) ك(نع) ك(صع) ك(أفصخ) كجاء األمخ َّ
لعمة ببلغيَّة ،كىي

الشرح كاإلرشاد كاإلشفاؽ كالخحسة بالسؤمشيغ ،فالجيغ كسصي يتػسط بيغ الجياد كاالجتياد كبيغ

الخاحة كاالستخاحة ،بيغ الؿياـ كالشػـ ،بيغ اإلفصار كالرػـ...

قاؿ رسػؿ هللا ( والحي نفدي بيجه ال تجخمػا الجشة
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة َ
حتى تؤمشػا .وال تؤمشػا حتى تحابػا .أوال أدلكع عمى شيء إذا فعمتسػه تحابيتع ؟ أفذػا الدالـ

بيشكع)

()2

كؼيو كذلظ  ،في قػلو ( :أفذػا الدبلـ) كغخضو الببلغي ُّ
الشرح كاإلرشاد.
ّ
كسا أف األصل في األمخ أف يكػف مغ جية عميا مع األخح بعيغ االعتبار أف اآلمخ
أكثخ دراية كمعخفة مسغ ىػ مأمػر فبل يخغب إال في خيخ كاستقامة لمسأمػر لحا كاف التػجو مغ

قبل الخسػؿ عميو الدبلـ لسا ؼيو خيخ كفبلح لمسدمع كغيخ السدمع.

ونطيخ ذلظ ما ورد عغ أبي ُىَخْيَخَة  -رضى هللا عشو  -قاؿ أ ََتى َر ُج ٌل َّ ِ
اؿ
الشب َّى َ فَق َ
َ
َىمِى ِفى رم َزاف .قاؿ « أَع ِتق رَؾب ًة » .قاؿ َلي ِ
قاؿ « َف ُر ْع َش ْيَخْي ِغ
َىَم ْك ُت َوَق ْع ُت َعَمى أ ْ
ََ َ
ْ ْ َ َ
َ َْ
ذ لىَ .
َ
َججَ .فأ ُِتى ِبعخ ٍؽ ِؼ ِ
م َت َتا ِبعي ِغ » .قاؿ الَ أَس َت ِصيع .قاؿ « َفأَ ْش ِعع ِس ِّت ِ ِ
يو َت ْسٌخ
قاؿ الَ أ ِ ُ
َ
ُ َْ
ََ
ْ
ْ
يغ م ْدكيشاً»َ .
ُ َ
َ
الد ِائل َترَّجؽ ِبيا » .قاؿ عَمى أَ ْفَقخ ِمِّشى و َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّللا َما
يع اْل َعَخ ُ
َ َ
اؿ « أَْي َغ َّ ُ َ ْ َ
َ
َ
ؽ اْلس ْكَت ُل َفَق َ
 َقاؿ إْبَخاـ ُ
ِ
َىل َبْي ٍت أَ ْفَقُخ ِمَّشاَ .ف َز ِح َظ َّ ِ
قاؿ « َفأَْن ُت ْع ِإذاً »(. )3
الشب ُّى َ ح َّتى َب َج ْت َن َػاج ُح ُهَ .
َبْي َغ الََب َتْي َيا أ ْ ُ
كذلظ في قػلو" :أعتق" ك "صع" ك "أشعع" كجاء األمخ فييا مغ باب الشرح كاإلرشاد إلى
فعل الخيخ كالربلح.
قاؿ قمشا لخسػؿ هللا  إنظ تبعثشا فششدؿ بقػـ
ومثمو ما ورد َع ْغ عؿبة بغ عامخ أنو َ
قاؿ لشا رسػؿ هللا  (:إف ندلتع بقػـ فأمخوا لكع بسا يشبغي
فال يقخونا .فسا تخى في ذلظ ؟ َ
()4
لمزيف فاقبمػا .وإف لع يفعمػا فخحوا مشيع حق الزيف الحي يشبغي ليع)

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،84رقع الحجيث .6134
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إفذاء الدبلـ :1217/2 ،رقع الحجيث .3692
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،68رقع الحجيث .6087

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /حق الزيف :1212/2 ،رقع الحجيث .3676
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كذلظ  ،كغخضو كمقرجه الشرح ك ُّ
الشرح كاإلرشاد ،كذلظ في قػلو ( :فأمخكا-كاقبمػا-

كخحكا) ،كلع يتخؾ-ىشا-أُسمػب الذخط كأساليب اإلنذاء اآلمخة إلى مقاصج تعميسية أك تخبػية أك
اجتساعية.

ِ ِ
ِ
اؿَ :سأَْل ُت َع ِائ َذ َة َع ْغ اْلَب َج َاوِة،
ومثمو ما ورد َع ْغ اْلس ْق َجاـِ ْب ِغ ُشَخْي ٍحَ ،ع ْغ أَبيوَ ،ق َ
َفَقاَل ْتَ :كاف رسػؿ َّ ِ
َّللا َ يْبُجو إلى َى ِح ِه ال ِّت َالعَِ ،وإَِّن ُو أََرَاد اْلَب َج َاوَة َمَّخًة َفأَْر َس َل ِإَل َّي َنا َق ًة ُم َحَّخَم ًة
َ َُ ُ
ِمغ ِإ ِب ِل َّ ِ
ِ
ِ
الخْفق َلع ي ُك ْغ ِفي َشي ٍء َق ُّ
ط ِإَّال َازَن ُوَ ،وَال
ْ
اؿ لِيَ« :يا َعائ َذةُْ ،ارُفقي ّ
فإف ِّ َ ْ َ
الر َج َقةَ ،فَق َ
ْ
()1
ُن ِد َع ِم ْغ َشي ٍء َق ُّ
ط ِإَّال َشاَن ُو»
ْ
كذلظ في قػلو (ارفقي) مغ باب الشرح كالحث .كنمحع ىحا األمخ(ارفقي) أنو يجسع بيغ

الحؿيقة الشحػية -كىػ األمخ الرادر مغ جيا عميا إلى جية دنيا -كبيغ الغخض الببلغي ليحا

األمخ ،ذلظ أف اآلمخ ىػ الخسػؿ  أما الغخض الببلغي فيػ كاقع في الصمب الحؼ أنتجو ىحا
األمخ كالساثل في ُّ
الشرح كالتمصف كاإلرشاد.
ثالثا -التذػيق:
قاؿ سسعت رسػؿ
ومثمو ما ورد َع ْغ العالء بغ عبج الخحسغ َع ْغ أبيو َع ْغ أبي ىخيخة َ
هللا  :يقػؿ (قاؿ هللا َعد وجل قدست الرالة بيشي وبيغ عبجي شصخيغ .فشرفيا لي
ونرفيا لعبجي .ولعبجي ما سأؿ) .قاؿ :فقاؿ رسػؿ هللا ( اقخءوا يقػؿ العبج الحسج هلل رب

العالسيغ .ؼيقػؿ هللا عد وجل حسجني عبجي ولعبجي ما سأؿ .ؼيقػؿ الخحسغ الخحيع .ؼيقػؿ
أثشى عمي عبجي ولعبجي ما سأؿ .يقػؿ مالظ يػـ الجيغ .ؼيقػؿ هللا مججني عبجي .فيحا لي.

وىحه اآلية بيشي وبيغ عبجي نرفيغ .يقػؿ العبج إياؾ نعبج وإياؾ ندتعيغ يعشي فيحه بيشي

وبيغ عبجي .ولعبجي ما سأؿ .وآخخ الدػرة لعبجي .يقػؿ العبج اىجنا الرخاط السدتؿيع.

صخاط الحيغ أنعست عمييع غيخ السغزػب عمييع وال الزاليغ .فيحا لعبجي ولعبجي ما

سأؿ).

()2

طا كمعشى
كؼيو أُسمػب
إنذائي كنػعو أمخ في (اقخءكا)؛ لمتخغيب كالتآلف؛ فيي متآلفة لف ً
ّ
ألف الحجيث-ىشاَ -ع ْغ سػرة الفاتحة التي تبجأ بالحسج هلل رب العالسيغ الخحسغ
مع الحجيث؛ ّ
َ
ُّ
القجسي ،في قػلو ( :كلعبجؼ ما
بػؼ ك
َّ
الخحيع ،كأف المصف الخ َّ
باني ماثبلف في الحجيث الشَّ ّ
البل ِ
سأؿ) ،كمغ َّ
الشبي  أراد أف يفدخ كيػضح ما ُذكخ في الحجيث القجسي ،كسا
فت لبلنتباه أ َّف َّ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كخاـية التسادح :255/4 ،رقع الحجيث .4808
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3784
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بػية جاءت شارحة كمػضحة لمقخآف الكخيع،
كاف يػضح ما جاء في القخآف الكخيع ،فالدشة الشَّ ّ
ككحلظ لؤلحاديث القجسية.
البل ِ
كمغ َّ
تقجيع كتأخيخ ،في
كثيخ مغ الفشػف كاألساليب مثل:
ا
فت أف الحجيث يزع
ٌ
(حسجني عبجؼ) (كمججني عبجؼ) (كأثشى عمي عبجؼ) ،كتكخار كتأكيج في جسمة ولعبجي ما

بػؼ ،كتأكيج عمى استغبلؿ الفخصة الدانحة بيغ يجؼ
سأؿ؛ ُب ْػ َية تثبيت ىحا القخار الخ
ثع الشَّ ّ
باني ّ
ّ
عباد الخحسغ الحيغ يسذػف عمى األرض شالبيغ رحسة هللا ،كسا َّ
أف تكخار ولعبجي ما سأؿ ما
يثمج صجر السؤمغ ،كيثبت اإليساف ،كيخسخو في قمبو ،فزبل َع ْغ األثخ الشفدي الحؼ يخمفو ىحا
التكخار السقرػد ،كالحؼ يبعث ؼيو الحياة الخكحية مغ ججيج كمسا تخاجع السدمع أك تكاسل ،كسا

نبػؼ ر ٍ
َّ
اؽ يزاىي كل تفاسيخ
أف ىحا الحجيث السصشب بببلغتو كالتقجيخ بامتجاده جاء تفديخ ّ
ٍ
كبسعاف
جية،
الببلغييغ كالسحجثيغ ،فقج جاء تفديخ آيات أـ الكتاب مدتػضحة بسغازؼ عَق َّ
ِد اللية ،كسا اتزح في جسمة (كلعبجؼ ما سأؿ) ككحلظ في نياية الذخح كالتفديخ لدػرة الفاتحة

جل جبلُلو-
قاؿ( :ىحا لبعجؼ كلعبجؼ ما سأؿ) ،كىي مختمفة عسا سبق ِداللة عمى أف هللا َّ -
َ
كالحبة أنبت سبع سشابل في كل سشبمة مئة حبة؛
متداكيا ،فاألجخ
سيعصي الخيخ مزاعفا ال
َّ
ً
بل هللا يزاعف لعباده ما ال يتخيمػف.

ومثمو ما ورد عغ عغ اب ِغ عسخ  -رضى هللا عشيسا  -قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا « 
َ ْ َ ْ ْ ُ ََ
َ َ َُ ُ
ِياَ ،والَ َت ُح ُّت َوَرَق َيا »َ .ف َػَق َع
أْ
ُكَم َيا ُك َّل ِح ٍ
َخ ِبُخوِنى ِب َذ َجَخٍة َم َثُم َيا َم َث ُل اْل ُس ْدمِعُِ ،ت ْؤِتى أ ُ
يغ ِبِإ ْذ ِف َرّب َ
َّ
الش ْخَمةَُ ،ف َك ِخْى ُت أ ْ َّ
قاؿ َّ
ِفى َن ْف ِدى أََّن َيا َّ
الش ِب ُّى ِ « ىى
َف أ ََت َكم َع َوَث َّع أَُبػ َب ْك ٍخ َو ُع َسُخَ ،فَم َّسا َل ْع َي َت َكم َسا َ
َ
اه َوَق َع ِفى َن ْف ِدى أََّن َيا َّ
َّ
َف
قاؿ َما َمَش َع َظ أ ْ
مع أَِبى ُقْم ُت َيا أََب َت ْ
الش ْخَم ُة »َ .فَم َّسا َخَخ ْج ُت َ
الش ْخَمةَُ .
ِ
قاؿ َما َمَش َع ِشى ِإالَّ أَِّنى َل ْع أََر َؾ َوالَ أََبا َب ْك ٍخ
َتُقػَل َيا َل ْػ ُكْش َت ُقْم َت َيا َك َ
اف أ َ
َح َّب إلى م ْغ َك َحا َوَك َحاَ .
()1
َت َكَّم ْس ُت َساَ ،ف َك ِخْى ُت
نػع ُو أمخ ،في قػلو ( :أخبخكني )...كغخضو التذػيق كاإلثارة
كؼيو أُسمػب
إنذائيُ ،
ّ
كإعساؿ العقل .فيحا الفعل ىػ فعل أمخ بل جسمة الفعمية التي الترق بيا الفعل بالفاعل
ببلغي يشحجر مغ التخكيب
بالسفعػؿ مسا لفت انتباه الدامع ،كبالتالي سيمحق فعل األمخ غخض
ِّ
الشحػؼ الستسثل في الجسمة الفعمية السدتيمة بفعل أمخ ،فكانت الشتيجة أف األمخ يدتثيخ الفكخ
كيعسل العقل ،كيذػؽ الدسع ،كيحبذ الشفذ؛ النتطار ما سيأتي بو الشبي مغ تذبييات

كعبلقات تديل الغسػض الحؼ قج يمحق بالسدمع.
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،89رقع الحجيث .4466
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قاؿ مخرت بالشبي  :فقاؿ لي (ياحازـ أكثخ
ومثمو ما ورد َع ْغ َع ْغ حازـ بغ حخممة َ
()1
مغ قػؿ ال حػؿ وال قػة إال باهلل .فإنيا مغ كشػز الجشة)
،نػع ُو أمخ ،في قػلو ( :أكثخ) لمحث كاإلغخاء كالتذػيق.
كؼيو أُسمػب
إنذائي ُ
ّ

كمغ الجسيل ذكخه أف " :ما في الدساء كاألرض لو تحػؿ مغ حاؿ إلى حاؿ ،كذلظ

كل حخكة في
التحػؿ ال يقع إال بقػة ،فحلظ الحػؿ كتمظ القػة قائسة باهلل كحجهْ ،،
فيجخل في ىحا ّ
ككل قػة عمى تمظ الحخكة كحخكة الشبػػات كحخكة الحيػاف ،كحخكة الفمظ،
العالع العمػؼ كالدفميّ ،
كحخكة الشفذ كالقمب ،كالقػة عمى ىحه الحخكات التي ىي حػؿ ،فبل حػؿ كال قػة إالّ باهلل.

()2

لكغ الخصأ الحؼ يقع في السدمػف اليػـ أف ىحه الحػقمة ال تقاؿ إال عشج الببلء كاالبتبلء

كىحا غيخ صحيح حيث قاؿ شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية – رحسو هللا  : -ىحه الكمسة كمسة استعانة
ال كمسة استخجاع ككثيخ مغ الشاس يقػليا عشج السرائب بسشدلة االستخجاع كيقػليا جدعا ال

صب اخ.

()3

رابعا -الجعاء:
()4
سساه ابغ فارس (السدألة) كيتجو اآلمخ
كقج
كفعمو دعا يجعػ
كىػ اسع كمرجر كمثمو ْ
ّ
بكبلمو إلى مغ ىػ أعمى مشو عمى ِ
التزخع ك َّ
الزعف كاالبتياؿ كالخجاء كاالستكانة
صفة
ّ

كاالستعصاؼ ،أك االنتقاـ.

()5

ومثمو ما ورد عغ جخيخ رضي هللا تعالى عشو قاؿ ما حجبشي الشبي  مشح أسمست وال
رآني إال تبدع في وجييَ .وَلَق ْج َش َك ْػ ُت ِإَلْي ِو أَِّنى الَ أَ ْثُب ُت َعَمى اْل َخْي ِلَ ،ف َزَخ َب ِبَي ِج ِه ِفى َص ْجرِى
()6
وَقاؿ " َّ
اج َعْم ُو َى ِادياً َم ْي ِجِّيا "
الم ُي َّع َثِّب ْت ُو َو ْ
َ َ
كذلظ غخضو الجعاء ،في قػلو ( :ثبتو) ك(كاجعمو).
كقج كاف ىحا األمخ الجعائي مغ باب اإلشفاؽ كالتخفق عمى الخجل الحؼ ال يجيج الخيالة

كالفخكسية ،كؼيو –كسا قاؿ صاحب عسجة القارؼ" :فزل الفخكسية كأحكاـ ركػب الخيل ،فإف
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ال حػؿ كال قػة إال باهلل :1275/2 ،رقع الحجيث .3826
()3 https://akhawat.islamway.net/forum/topic/335620)2يػنيػ.2015
( )3الفتاكػ الكبخػ ،ابغ تيسية.390/2 ،

( )4انطخ الراحبي في فقو المغة العخبية كمدائميا كسشغ العخب في كبلميا ،ابغ فارس،ص .184
( )5انطخ :جسالية الخبخ كاالنذاء :دراسة ببلغية جسالية نقجية ،جسعة حديغ ،ص124
( )6صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب :53/1 ،68 /رقع الحجيث .6090
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ذلظ مسا يشبغي أف يتعمسو الخجل الذخيف كالخئيذ .كؼيو :أنو ال بأس لئلماـ أك لمعالع إذا أشار
إليو إنداف في مخاشبة أك غيخىا أف يزع عميو يجه كيزخب بعس جدجه ،كذلظ مغ التػاضع

كاستسالو الشفػس .كؼيو :بخكة دعػتو ؛ ألنو جاء في الحجيث أنو ما سقط بعج ذلظ مغ

الخيل

()1

.

خامدا -التيحيب والكخاـ:
ط َة َل َّسا َن َدُلػا َعَمى ُح ْكعِ َس ْع ٍج أَْر َس َل
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي َس ِع ٍ
ِي ،أ َّ
َى َل ُقَخْي َ
َف أ ْ
يج اْل ُخ ْجرِّ
ِ
ػمػا إلى َسِّي ِج ُك ْع أ َْو إلى َخْي ِخُك ْع»،
اؿ
ِإَلْي ِو
َّ
َّ
الشبي  ،فجاء َعَمى ح َس ٍار أَ ْق َسَخ َفَق َ
الشبي ُ « :ق ُ
()2
ػؿ َّ ِ
فجاء َح َّتى َق َع َج إلى َرس ِ
َّللا 
ُ
حث كتعميع
في قػلو ( :قػمػا) ،كالسخاد مشو التيحيب كالتخبية اإلسبلمية ،فيحا األمخ ّ
السدمسيغ عمى الؿياـ ،إف جاء سيجا كبي اخ أك رجبل مغ ِعمية القػـ أك مغ األعياف كالػجياء،
شيئا ،كال غزاضة ؼيو كال إثع؛
فإف الؿياـ كالػقػؼ إلى مثل ىؤالء األشخاص ال يزخ ً
كعميو ّ
ألنو يخبى عمى حدغ السعاممة كالجيغ السعاممة كؼيو غخض التيحيب كاإلكخاـ.
ّ

ثانيا :االستفياـ.
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
-

في المغة
االستفياـ ُلغ ًة ىػ (شمب الفيع) ،جاء في لداف العخب "استفيسو ،سألو اف يفيسو .كقج

استفيسشي الذيء فافيستو كفيستو تفييسا"( ،)3كقيل" :ترػر السعشى في لفع السخاشب"( .)4قاؿ

الخاغب في السفخدات "االستفياـ اف يصمب مغ غيخه اف يفيسو"(.)5
-

السفيػـ االصصالحي:
معمػما مغ قبل بأداة مخرػصة".
عخفو القدويشي بأنو " :شمب العمع بذيء لع يكغ
ً

( )1عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.280/14 ،
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الؿياـ :355/4 ،رقع الحجيث .5215
( )3لداف العخب ،ابغ مشطػر( ،فيع) .459/2
( )4التعخيفات ،عمي بغ دمحم بغ عمي الجخجاني ،تحقيق :إبخاـيع األبيارؼ.93 .،
( )5السفخدات ،الخاغب االصفياني ،ص .386
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ثالثاً :األغخاض البالغية لالستفياـ مع بياف الؿيع فييا:
قاؿ الببلغيػف العخب في الجراسات األدبية أف أدكات االستفياـ ال تتػقف عشج السعاني

األصمية التي يشتيي إلييا أسمػب االستفياـ الحؿيقي الحؼ يتصمب إجابة محجدة .كلكغ االستفياـ

قج ال يبحث عغ إجابة محجدة؛ كإنسا يبحث عغ ترػر ما لمستكمع دكف أف يدتفدخ عغ شيء؛

كبيحا يخخج أسمػب االستفياـ إلى أسمػب مجازؼ ال يصابق في داللتو السجازية الجاللة الحؿيؿية
()1

ؼيربح بسعشى الخبخ ،ال بسعشى اإلنذاء

الشبػؼ أف االستفياـ لو أغخاض ببلغية
كتبيغ لمباحث أنو كمغ خبلؿ دراستو لباب األدب
َّ

متشػعة كصمت إلى سبعة أغخاض كىي كسا يمي:
-1

التذػيق

قاؿ رسػؿ هللا ( والحي نفدي بيجه ال تجخمػا الجشة
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة َ
حتى تؤمشػا .وال تؤمشػا حتى تحابػا .أوال أدلكع عمى شيء إذا فعمتسػه تحابيتع ؟ أفذػا الدالـ

بيشكع)

()2

كؼيو اإلنذاء االستفيامي غيخ الحؿيقي كغخضو الببلغي التذػيق كالتحبب.
ّ
اؿ َّ
َى
الش ِب ُّى ِ ب ِسًشى « أ ََت ْجُرو َف أ ُّ
قاؿ َق َ
ومثمو ما ورد َع ْغ ْاب ِغ ُع َسَخ رضى هللا عشيسا َ
َّللا
اـ ،أَ َف َت ْجُرو َف أ ُّ
قاؿ « ّ
َّللا َوَر ُسػُل ُو أ ْ
فإف َى َحا َي ْػٌـ َحَخ ٌ
َى َبَم ٍج َى َحا»َ .قاُلػا َّ ُ
َعَم ُعَ .
َي ْػ ٍـ َى َحا »َ .قاُلػا َّ ُ
قاؿ « َش ْيٌخ
اـ ،أ ََت ْجُرو َف أ ُّ
َّللا َوَر ُسػُل ُو أ ْ
قاؿ « َبَمٌج َحَخ ٌ
َعَم ُعَ .
َى َش ْي ٍخ َى َحا »َ .قاُلػا َّ ُ
َوَر ُسػُل ُو أَ ْعَم ُعَ .
ِ
اض ُك ْعَ ،ك ُحْخَم ِة َي ْػ ِم ُك ْع َى َحا ِفى َش ْي ِخُك ْع
َعَخ َ
قاؿ « ّ
َم َػاَل ُك ْع َوأ ْ
َحَخ ٌ
اء ُك ْع َوأ ْ
َّللا َحَّخَـ َعَمْي ُك ْع د َم َ
فإف َّ َ
اـ »َ .
()3
َى َحا ِفى َبَم ِج ُك ْع َى َحا »
كذلظ  ،في قػلو ( :أتجركف أؼ يػـ ىحا) كقػلو (أتجركف أؼ شيخ ىحا) كقػلو (أتجركف

ببلغيا يتسثل في التذػيق كحبذ األنفذ كإعساؿ
أؼ بمج ىحا) .كقج أعصى ىحا االستفياـ غخضا
ّ
العقل.

الد ْبكي
( )1عخكس األفخاح في شخح تمخيز السفتاح –كىػ القدع الثالث –بياء الجيغ ُّ

( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إفذاء الدبلـ :1217/2 ،رقع الحجيث .3692
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :84/5 ،43رقع الحجيث .6043
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قاؿ رسػؿ هللا ( أيحب أحجكع إذا رجع إلى أىمو
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
قاؿ (فثالث آيات يقخؤىغ أحجكع في
أف يجج ؼيو ثالث خمفات عطاـ سساف ؟) قمشا نععَ :
صالتو خيخ لو مغ ثالث خمفات سساف عطاـ)

()1

كؼيو أُسمػب إنذائي استفيامي باليسدة في قػلو ( :أيحب أحجكع  ،)...كمغ السمحػظ
ّ
في ىحا الحجيث عشرخ التذػيق كاإلغخاء الثػابي كالبحث َع ْغ مكاف الخيخ كاألجػر العطيسة
ِ
الخد
فقاؿ ( أيحب أحجكع) ،فقج جاء باليسدة االستفيامية؛ لتفيج داللة كىي الدخعة ،كليكػف ّ

كتكػف اإلجابة سخيعة ،كعشجما تحجث َع ْغ مغ يخغب أف يعػد ألىمو فيمقي ثالث خمفات سشاف
ألف القخآف ال
قاؿ بعجىا :إ َّف ثبلث آيات خيخ ،كلع يقل :مػازيا ليحه الخمفات الثبلث؛ ّ
عطاـ؛ َ
يزاـيو شيء.
مع التخاكيب َّ
حيث
الش ْح َّ
مع األس اخر الببلغيةُ ،
كتمتقي ىشاً -
ػية َ
أيزا-األساليب المغػية َ
قاؿ( :خيخ لو  ،)...كىحه صيغة أفعل التفزيل ،كالسشتذخة عمى ألدشة العخب في ذلظ الػقت
َ
كؼيو سخ ببلغي ،فقج جاء مغ السبالغة كالتفزيل كمغ باب الخيخية العطيسة ،التي يبحث عشيا
ّ
كل إنداف مدمع ،فخيخ البذخ مغ التدـ بالقخآف.
الشبي  أراد أف يػضح قزية ميسة ،كىي أف
كالحؼ نؤكج عميو أف ىشاؾ حؿيقة ىي
َّ
ألف القخآف ىػ األصل كالحجيث
اإلنداف السدمع عميو أف يشصمق مغ القخآف ثُ َّع الحجيث الذخيف؛ ّ

كلعل ىحا مغ األدب َّ
بػؼ؛ لحا كاف –عميو الربلة كالدبلـ -يخكد عمى
ىػ السػضح كالسبيغَّ ،
الش ّ
قاؿ في مػضع آخخ (بمغػا عشي ولػ آية) ،كلع يقل( :كلػ حجيث) ،كىشا قاؿ:
القخآف ،كلحا َ

كلعل العجد (ثبلثة) ىػ مغ األعجاد التي يدتخجميا –
(فثبلث آيات) كلع يقل( :فثبلث أحاديث)َّ ،

كدَّشة في حياتو ،كألف في العجد ما ىػ مقبػؿ يدتصيع اإلنداف أف يصبقو في
عميو الدبلـُ -
أيزا-مغ الػسصية اإلسبلمية.
حياتو ،كىحا مغ سساحة الجيغ اإلسبلمي ،كىحاً -
قاؿ لي رسػؿ هللا ( أال أعمسظ أعطع
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي سعيج بغ السعمي قاؿَ :
الشبي – ليخخج .فأذكختو :فقاؿ
قاؿ فحىب
َّ
سػرة في القخآف قبل أف أخخج مغ السدجج ؟) َ
(الحسج هلل رب العالسيغ .وىي الدبع السثاني والقخآف العطيع الحي أوتيتو)

()2

إنذاء استفيامي غخضو التذػيق كالتحفيد ،في قػلو ( :أال أعمسظ).

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3782
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1244/2 ،رقع الحجيث .3785
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كجاءت (أال) "بتخؽيف البلـ أتى بيا لتشبيو السخاشب لسا يمقي إليو بعجىا ( أعمسظ أعطع

سػرة في القخآف قبل أف تخخج مغ السدجج) كإنسا قاؿ لو ذلظ كلع يعمسو بيا ابتجاء ليكػف أدعى
()1

إلى تفخيغ ذىشو لتمقييا كإؾبالو عمييا بكميتو".

ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا  مخ بو وىػ يغخس غخسا :فقاؿ (يا أبا
قاؿ
قاؿ (أال أدلظ عمى غخاس خيخ لظ مغ ىحا ؟) َ
ىخيخة ما الحي تغخس ؟) قمت غخاسا ليَ :
قاؿ (قل سبحاف هللا والحسج هلل وال إلو إال هللا وهللا أكبخ يغخس لظ بكل
بمى .يا رسػؿ هللاَ :
()2
واحجة شجخة في الجشة)

كذلظ في قػلو( :أال أدلظ؟) مغ باب التذػيق ،إذ إنو –عميو الدبلـ -كاف يكثخ مغ ذكخه
ِ
فز ِل ِذ ِ
كخ هللاِ – سبحانو كتعالى -بتمظ
بياف ْ
ألؼ ججيج .كسا يخػ الباحث أف في الحجيث ُ
ِ
ِ
الكمسات ،ك َّ
اآلخخة ،كعميو فاالستفياـ ىشا جاء مشاسبا لمسػقف الحؼ
أف األجخ مشيا يدتسخ في
َ
أجخاه أبػ ىخيخة عشج زرعو كغخسو فكاف بسثابة السػقف التعميسي الدميع كالسشاسب لمدؤاؿ الحؼ
سألو الخسػؿ عميو الربلة كالدبلـ.

قاؿ رسػؿ هللا ( إف مسا تحكخوف مغ
ومثمو ما ورد َع ْغ الشعساف بغ بذيخ قاؿَ :
جالؿ هللا التدبيح والتيميل والتحسيج .يشعصفغ حػؿ العخش .ليغ دوي كجوي الشحل .تحكخ
براحبيا .أما يحب أحجكع أف يكػف لو (أو ال يداؿ لو) مغ يحكخ بو ؟)

()3

.

نػع ُو استفياـ ،في قػلو ( :أما يحب  ،)...كغخضو الببلغي
كؼيو أُسمػب
إنذائي ،ك ُ
ّ
ّ
التذػيق كاإلرشاد.
مغ السمحػظ ىشا أف (أما) االستفيامية تمتيا كمسة (يحب) كىحه الكمسة فعل مزارع تشع

عغ االستس اخرية ككاف القرج ىشا أف التذػيق سيبقى سارؼ السفعػؿ شالسا أنظ تدبح كتيمل

كتكبخ كتحسج كأف مغ شبق ىحه الدشة الشبػية ستدتسخ معو الدعادة كالخاحة.

الشبي  وأنا أقػؿ الحػؿ وال قػة
قاؿ سسعشي
َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي مػسى األشعخي َ
قاؿ (ياعبج هللا ابغ ؾيذ أال أدلظ عمى كمسة مغ كشػز الجشة ؟) .قمت بمى .يا رسػؿ
إال باهللَ :
قاؿ (قل الحػؿ وال قػة إال باهلل)
هللاَ :

()4

( )1دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ ،دمحم عمي بغ دمحم بغ عبلف البكخؼ.491/6 ،
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل التدبيح :1251/2 ،رقع الحجيث .3807
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل التدبيح :1252/2 ،رقع الحجيث .3809

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ال حػؿ كال قػة إال باهلل :1256/2 ،رقع الحجيث .3824
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كذلظ كغخضو التذػيق ،كحب الخيخ لمرحابة في قػلو ( :أال أدلظ؟) .كعميو فيحا

األسمػب اإلنذائي ال يخيج االستفدار االستخبار ألف الدائل ىػ الخسػؿ عميو الربلة كالدبلـ ق

األعمع كما ىػ إال كحي يػحى ،كالسدؤكؿ ىػ عبج هللا بغ ؾيذ كيخيج اإلجابة الذاؼية السذػقة

مغ الشبي عميو الربلة كالدبلـ.

كبالتالي" حيغ يخخج االستفياـ إلى أسمػب مجازؼ ّإنسا يؤدؼ ضاىخة جسالية كببلغية ال
تعخؼ في األسمػب الحؿيقي الحؼ يدأؿ بو الستكمع عغ شيء معخكؼ كمذيػر ،أك عغ معشى
(. )1

يفيع مغ الدياؽ؛ كيتػجو ؼيو الستكمع إلى نفدو قبل أف يتػجو بو إلى اآلخخيغ".
 -2التقخيخ

التقخيخ ىػ اإلثبات مع الػضػح؛ ككحلظ ىػ اإلثبات مع التدميع ...كىػ ال يحتاج إلى

جػاب في االستفياـ السجازؼ؛ ألنو يقخر فكخة مغ األفكار؛ يحسل السخاشب عمى اإلقخار بيا؛

كبسعشى آخخ الدؤاؿ نفدو جػاب ثابت.

()2

()3

اإلقخار كاالعتخاؼ بأمخ قج استقخ عشجه

 .كعخؼ التقخيخ -أيزا -بأنو :حسل السخاشب عمى

.

ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ِ
شْم َح َة
شْم َح َة َي ْذ َت ِكى َف َخَخ َج أَُبػ َ
اف ْاب ٌغ ألَِبى َ
قاؿ َك َ
ذ ْب ِغ َمال ٍظ َ
ِ
ِ
افَ .فَقَّخَب ْت
س َّ
الر ِب ُّى َفَم َّسا َر َج َع أَُبػ َ
َف ُؿ ِب َ
َس َك ُغ م َّسا َك َ
قاؿ َما َف َع َل ْابشى َقاَل ْت أ ُُّـ ُسَمْي ٍع ُى َػ أ ْ
شْم َح َة َ
ِ ِ
شْم َح َة أ ََتى
غ َقاَل ْت َو ُاروا َّ
َصَب َح أَُبػ َ
اب ِمْش َيا َفَم َّسا َفَخ َ
الر ِب َّىَ .فَم َّسا أ ْ
َص َ
اء َف َت َع َّذى ُث َّع أ َ
إَلْيو اْل َع َذ َ
رسػؿ َّ ِ
المْيَم َة » .قاؿ َنعع قاؿ « َّ
َعخس ُتع َّ
الم ُي َّع َب ِار ْؾ َل ُي َسا
َّللا – عميو الدالـَ -فأ ْ
َ َْ َ
َخَبَخُه َفَق َ
َُ َ
اؿ « أ ْ َ ْ ُ
الش ِب َّى َ فأ ََتى ِب ِو َّ
اح ِسْم ُو َح َّتى َتأ ِْتى ِب ِو َّ
الش ِب َّى َ وَب َع َث ْت
اؿ لِى أَُبػ َ
شْم َح َة ْ
»َ .ف َػَل َج ْت ُغالَ ًما َفَق َ
َ
َخ َح ُه َّ ِ
َخ َح َىا َّ
الش ِب ُّى َ ف َس َز َغ َيا
َم َع ُو ِب َت َسَخ ٍ
اتَ .فأ َ
ات َفأ َ
َم َع ُو َش ْى ٌء »َ .قاُلػا َن َع ْع َت َسَخ ٌ
الشب ُّى َ فَق َ
اؿ « أ َ
َخ َحىا ِمغ ِؼ ِ
الر ِب ِى ُث َّع حَّش َكو وس َّساه عبج َّ ِ
َّللا(. )4
يو َف َج َعَم َيا ِفى ِفى
َ ُ َ َ ُ ََْ
ُث َّع أ َ َ ْ
َّ ّ
تعخسا ،لكشو يخيج أف يجعػ ليسا
كذلظ في قػلو ( :أعخستع) ،لمتقخيخ ،فيػ يعمع أنيسا ّ
لحا قاؿ :الميع بارؾ ليسا ،كبالتالي فيحا تقخيخ؛ ألنو -صمى هللا عميو كسمع -يعمع ذلظ بل كيقخ

( )1جسالية الخبخ كاالنذاء :دراسة ببلغية جسالية نقجية ،جسعة حديغ ،ص164
( )2انطخ :جسالية الخبخ كاالنذاء :دراسة ببلغية جسالية نقجية ،جسعة حديغ ،ص.164
( )3انطخ :معجع السرصمحات الببلغية ،أحسج مصمػب ،ص .180

( )4سشغ مدمع ،مدمع ،األدب /استحباب تحشيظ السػلػد عشج كالدتو كحسمو :174/6 ،رقع الحجيث .5737
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بحلظ مغ خبلؿ الجعاء .كقاؿ صاحب عسجة القارؼ" :ىػ مغ أعخس الخجل ،فيػ معخس إذا دخل
()1

بامخأتو عشج بشائيا كأراد بو ىيشا الػطء ،فدساه إعخاسا؛ ألنو مغ تػابع اإلعخاس "

.

 -3االئتشاس:
وعخؼ االئتشاس بأنو :وىػ إدخاؿ األنذ والصسأنيشة إلى قمب النداف.
قاؿ سسعت أنذ ابغ مالظ يقػؿ كاف رسػؿ هللا 
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي التياح َ
()2
يخالصشا حتى يقػؿ ألخ لي صغيخ( :يا أبا عسيخ مافعل الشغيخ ؟)
كذلظ في (ما فعل الُّش َغيخ؟) ،فجاء الدؤاؿ مغ باب التدمية كالتحبب كاالئتشاس كذلظ بعج

كفاة شائخ الحؼ حدف عمى مػتو .كمغ الجسيل ذكخه أف ليحا الذصخ مغ الحجيث ستيغ فائجة

ذكخىا أحج العمساء يطيخ مغ خبلليا االئتشاس كالتدمية ،كلعل أبخزىا باقتزاب كإيجاز ما يمي:
-

ؼيو جػاز السسازحة كأنيا إباحة سشة ال رخرة ،كأف مسازحة الربي الحؼ لع يسيد جائدة.

-

كؼيو التمصف بالرجيق صغي اخ كاف أك كبيخا ،كالدؤاؿ عغ حالو.

-

كؼيو جػاز تكشية مغ لع يػلج لو ،كجػاز لعب الرغيخ بالصيخ.

-

كؼيو جػاز إدخاؿ الريج مغ الحل إلى الحخـ كإمداكو بعج إدخالو.

-

كؼيو جػاز ترغيخ االسع كلػ كاف لحيػاف ،كجػاز مػاجية الرغيخ بالخصاب كالدؤاؿ.

-

كؼيو أف أسساء األعبلـ ال يقرج معانييا ،كأف إشبلقيا عمى السدسى ال يدتمدـ الكحب،

-

كؼيو مدح رأس الرغيخ لمسبلشفة ،كؼيو دعاء الذخز بترغيخ اسسو عشج عجـ اإليحاء.

-

كؼيو جػاز الدؤاؿ عسا الدائل بو عالع لقػلو " ما فعل الشغيخ "؟ بعج عمسو بأنو مات.

-

كؼيو االستجالؿ بو عمى إشبلؽ جػاز لعب الرغيخ بالصيخ.

()3

 -4االستشكار:
كالسعشى ؼيو الشفي كما بعجه مشفي لحلظ ترحبو.

( )1عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.225/20 ،
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /السداح :1226/2 ،رقع الحجيث .3720
( )3نقبل بترخؼ مغ مػقع صيج الفػائج ،لمباحث عمي بغ دمحم بغ كنػس.
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ِ ِ
ػدا ِباألَ ْف ِشَي ِة
اؿ أَُبػ َ
ومثمو ما ورد َع ْغ ْب ِغ أَِبى َ
شْم َح َة ُكَّشا ُق ُع ً
قاؿ َق َ
شْم َح َة َع ْغ أَبيو َ
َن َتحَّج ُث ،فجاء رسػؿ َّ ِ
ات ِ
الرعج ِ
ِ
اؿ « ما َل ُك ْع َولِس َجالِ ِ
ذ
ذ ُّ ُ َ
ْ
َ
اج َتشُبػا َم َجال َ
َُ ُ
َّللا َ فَق َ
َ
اـ َعَمْيَشا َفَق َ َ
الرعج ِ
قاؿ « ِإ َّما الَ َفأَُّدوا َحَّق َيا
اكُخ َوَن َت َحج ُ
ات »َ .فُقْمَشا ِإَّن َسا َق َع ْجَنا لِ َغْي ِخ َما َب ٍ
اس َق َع ْجَنا َن َت َح َ
ُّ ُ َ
َّثَ .
َغ ُّ
الدالَ ِـ َو ُح ْد ُغ اْل َكالَ ِـ »
س اْلَب َر ِخ َوَرُّد َّ

()1

.

كذلظ كغخضو االستغخاب كاإلنكار كالجىذة في قػلو ( :مالكع كلسجمذ الرعجات؟).

كقاؿ الحافع ابغ حجخ :كزعع ثعمب أف السخاد بالرعجات كجو األرض ،كاالستفياـ

إنكارؼ تػبيخي ،أؼ ما كاف يشبغي لكع ىحه السجالذ.

()2

.

ك(ما لكع) مبتجأ كخبخ كعصف عمى الزسيخ السجخكر بإعادة الجار كقػلو (كلسجالذ

الرعجات) أؼ التي يرعج مشيا أصحاب الجكر لحػائجيع.

()3

لكغ ىحه الجسمة اإلسسية قج خخجت مغ إشارىا الشحػؼ لتعصي إشارة كاضحة تفيج

اإلنكار كالخفس لكل مغ يفعل ذلظ.

ِ
اس َت ْأ َذ َف َعَمى َّ
ذ
َع ْغ َع ِائ َذ َة أ َّ
الش ِب ِّى َ فَم َّسا َر ُ
ذ أَ ُخػ اْل َعذ َيخِةَ ،وبِْئ َ
اؿ « ِبْئ َ
َف َر ُجالً ْ
آه َق َ
ِ
ق َّ
الخ ُج ُل َقاَل ْت َل ُو
ق َّ
ط ِإَلْي ِوَ ،فَم َّسا اْن َ
الش ِب ُّى ِ فى َو ْج ِي ِو َواْنَب َد َ
ذ َت َ
صَم َ
صَّم َ
ْاب ُغ اْل َعذ َيخِة » َ .فَم َّسا َجَم َ
ع ِائ َذ ُة يا رسػؿ َّ ِ
صَّم ْق َت ِفى َو ْج ِي ِو َواْنَب َد ْص َت ِإَلْي ِو
يغ َأرَْي َت َّ
الخ ُج َل ُقْم َت َل ُو َك َحا َوَك َحاُ ،ث َّع َت َ
َّللا ِح َ
َ
َ َُ َ
اس ِعْشج َّ ِ
َفَقاؿ رسػؿ َّ ِ
ِِ
ِ
َّللا َمْش ِدَل ًة َي ْػَـ
َّللا َ « يا َعائ َذ ُة َم َتى َع ِي ْجتشى َفحَّاشاًِ ،إ َّف َشَّخ الَّش ِ َ
َ َُ ُ
ِ ()4
ِ
اْل ِؿَيام ِة م ْغ َتَخَك ُو َّ
اء َشِّخه »
الش ُ
اس ا ّتَق َ
َ َ
ِ
عيجتِشي؟" ،كالغخض ىشا االستشكار ،إذ إف
كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ" :متى
ِ
الشبي صمى هللا عميو كسمع يدتشكخ ذلظ ،لحا قاؿ :متَى عمس ِت َّأنشي َّ
الف ِ
القػؿ؟
حر ِم َغ
أتمف ُ
ع ِب ُ
ْ
ِ
صمى هللا عميو َّ
كالسخادَّ :أنو َّ
فاحذا في َمجمدو،
كبلما
يقػؿ لو
يد َّب َّ
ً
كسمع لع ُ
ُ
جل أك َ
الخ َ
ُ
ً
يك ْغ َل ُ
كجاء ىحا األسمػب بيجؼ تػضيح أنو ال يجػز لئلنداف أف يكػف فحاشا.

( )1سشغ مدمع ،مدمع ،األدب /حق الجمػس عمى الصخيق رد الدبلـ :2/7 ،رقع الحجيث .5773
( )2فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ.309/5 ،

( )3دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ لسحيي الجيغ الشػكؼ.412/4 ،

( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :16/8 ،38رقع الحجيث .6032
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عغ عب ِج َّ ِ
الخ ُج ُل ِم َّسا َي ْخُخ ُج ِم َغ األَ ْن ُف ِ
اؿ َن َيى َّ
اؿ
َف َي ْز َح َظ َّ
الش ِب ُّى  أ ْ
َ ْ َْ
ذ َوَق َ
َّللا ْب ِغ َزْم َع َة َق َ
َحُج ُكع ام أخ ََت ُو َضْخب اْل َف ْح ِلُ ،ث َّع َلعَّم ُو يع ِانُقيا »  .وَقاؿ َّ
ِى َوُو َىْي ٌب َوأَُبػ م َع ِ
اوَي َة
الث ْػرُّ
َ َُ َ
« ِب َع َي ْز ِخ ُب أ َ ُ ْ َ
َ
َ َ
ُ
()1
ِ
اـ « َجْم َج اْل َعْب ِج » .
َع ْغ ى َذ ٍ
أسمػب إنذائي نػعو استفياـ كغخضو االستشكار كاالستغخاب كذلظ في قػلو – عميو
ّ
الربلة كالدبلـ " :بع يزخب أحجكع؟" ،كجاء ىحا األسمػب بقرج الخفس كالدجخ لكل مغ يفعل

ذلظ .

اف ُي َرّمِى م َع َّ
الش ِب ِى ُ ث َّع َيأ ِْتى َق ْػ َم ُو َؼُي َرّمِى
عغ ُم َعا َذ ْب َغ َجَب ٍل  -رضى هللا عشو َ -ك َ
َ
ّ
ِ
ِ
َّ
ِ
اؿ
ِب ِي ُع َّ
اؿ َ -ف َت َج َّػ َز َر ُج ٌل َف َرمى َصالَ ًة َخؽي َف ًةَ ،فَبَم َغ َذل َظ ُم َعاذاً َفَق َ
الرالَ َةَ ،فَقَأَخ ب ِي ُع اْلَبَقَخَة َ -ق َ
الش ِبى َ فَقاؿ يا رسػؿ َّ ِ
ِ
َّللا ِإَّنا َق ْػٌـ َن ْع َس ُل ِبأَْي ِجيَشاَ ،وَن ْد ِقى
ق َ .فَبَم َغ َذلِ َظ َّ
الخ ُج َلَ ،فأ ََتى َّ َّ
ِإَّن ُو ُمَشاف ٌ
َ َ َُ َ
ِ
ِ
ِبَشػ ِ
اؿ َّ
الش ِب ُّى 
اض ِحَشاَ ،وإ َّ
ِف ُم َعاذاً َصَّمى ِبَشا اْلَب ِار َح َةَ ،فَقَأَخ اْلَبَقَخَة َف َت َج َّػ ْز ُتَ ،ف َد َع َع أَّنى ُمَشاف ٌ
َ
ق َ .فَق َ
الذ ْس ِ
اف أَْن َت َ -ثالَ ثاً  -ا ْقَ ْأخ ( َو َّ
َعَمى )
« َيا ُم َعا ُذ أَ َف َّت ٌ
اس َع َرّب َ
ذ َو ُض َح َ
ِظ األ ْ
اىا ) َو( َسِّب ِح ْ
()2
َوَن ْح َػ َىا » .
أسمػب إنذائي نػعو استفياـ كغخضو السشع ،كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ:
ّ
"أفتاف أنت؟ " ،كجاء ىحا األسمػب بيجؼ تػضيح األمخ كتعميع معاذ رضي هللا عشو حيث

يدجخه عسا تمفع بو بحق أحج الرحابة حيغ قاؿ :إنظ مشافق ،كبالتالي فإف االستفياـ الشحػؼ
خمف بعجه شيئا مغ الببلغة كالجاللة كمفادىا –ىشا -عجـ الحكع عمى الذخز بسػقف أك بقػؿ

أك بكمسة.

 -2التقخيع:
ومثمو ما ورد َع ْغ َع ْغ م ْدُخو ٍؽ َقاَل ْت َع ِائ َذ ُة َصَش َع َّ
الش ِب ُّى
َ
ِ
َعْش ُو َق ْػٌـ َفَبَم َغ َذلِ َظ َّ
اؿ
الش ِب َّى َ ف َخ َ
قاؿ « َما َب ُ
َّللا ُث َّع َ
ص َب َف َحس َج َّ َ
()3
َّللا ِإِّنى ألَعَمسيع ِب َّ ِ
أَصَشعوَ ،ؼو َّ ِ
َشُّج ُى ْع َل ُو َخ ْذَي ًة »
اهلل َوأ َ
ْ ُُ َ
ْ ُُْ

 شيئا َفخ َّخز ِؼ ِ
يو َف َتَش َّدَه
ً َ َ
اـ َي َتَش َّدُىػ َف َع ْغ َّ
الذى ِء
أَ ْق َػ ٍ
ْ

ككذلظ في قػلو ( :ما باؿ أقػاـ يتشدىػف َع ْغ الذيء أصشعو) ،فقج جاء األسمػب
االستفيامي بغخض التقخيع ،كىحا الحجيث ؼيو تعخيس النو لع يرخح مباشخة كلع يخرز

الذخز السقرػد ،كؼيو معاتبة فقج حرمت مشو ليع ،كإنسا لع يسيد الحؼ صجر مشو ذلظ ست اخ
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :18/7 ،43رقع الحجيث .6042
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :33/8 ،74رقع الحجيث .6106
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فإف الجساؿ الببلغي يكسغ-ىشا -في
عميو  ،فحرل مشو الخفق مغ ىحه الحيثية ال بتخؾ العتابّ ،
ّ
متيكسا (بئذ فبلف الحؼ قل أدبو عمى ما أصشعو) ،فجاء
استخجاـ التقخيع ،بسعشى لع يقل 
ً

فإف قدسات الػجو كنبخة الرػت
ىحا السعشى بريغة تيكسية في أُسمػب االستفياـ ،كبالتأكيج ّ
تداعج عمى الحكع في ىحا االستفياـ.

ِ ِ
ِ
َّللا َق ِج َّ
اؿ َّ
َى ِل
اشَم َع ِإَلى أ ْ
الش ِب ُّى َ « و َما ُي ْج ِر َ
اؿ ُع َسُخ ل َحاش ٍب ِإَّن ُو ُمَشاف ٌ
يظ َل َع َّل َّ َ
قَ ،فَق َ
وَق َ
()1
اؿ َق ْج َغ َفْخ ُت َل ُك ْع » .
َب ْج ٍر َفَق َ
أسمػب إنذائي نػعو استفياـ كغخضو التقخيع كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ" :
ّ
كما يجريظ لعل هللا قج اشمع إلى أىل بجر؟ " ،كجاء ىحا األسمػب بيجؼ تػضيح الحبلؿ كالحخاـ

كأنو عمى اإلنداف أف يحدغ الطغ ،كال يحكع بسا في القمػب ألنيا لع يذقيا أحج ،كىي مغ

الدخائخ كالزسائخ ،كىي لصائف ببلغية كسساحة نبػية في الػقت ذاتو.

ِ
ِ
ِ
ِ
ػؿ أ ََتْي ُت َّ
الش ِب َّى ِ فى
اؿ َسس ْع ُت َجاب اًخ  -رضى هللا عشو َ -يُق ُ
َع ْغ ُم َح َّسج ْب ِغ اْل ُسْش َكج ِر َق َ
اؿ « أََنا أََنا » َ .كأََّن ُو
َدْي ٍغ َك َ
اف َعَمى أَِبى َف َج َق ْق ُت اْلَب َ
اؿ « َم ْغ َذا » َ .فُقْم ُت أََنا َ .فَق َ
اب َفَق َ
()2
َك ِخَى َيا .
كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :مغ ذا " ،مغ باب التقخيع ،ألف الشبي صمى هللا

عميو كسمع بيحه الكمسة التي كخرىا مختيغ أدت معشى التقخيع كالتػبيخ ،ألف الحؼ قاؿ أنا لع
يفرح عغ ىػيتو ،كلع يعخفو الشبي صمى هللا عميو كسمع بيحه المفطة(أنا) ،فكاف التقخيع بتكخار

ىحه الكمسة كىي إشارة إلى عجـ تقبل الشبي صمى هللا عميو كسمع ىحه المفطة التي لع تجلل عمى

شيء ،كجاء ىحا األسمػب بيجؼ تػضيح كخه الشبي لسسغ يقػؿ أنا في ىحا السػقف ،فإف
ككمسة (أنا) لػحجىا ال تكذف ِىػية الذخز لحا قاؿ عميو الربلة كالدبلـ أنا أنا
 -3التيكع:
ِ ِ
ْخػٌذ ِم ْغ تَ َي َّك َست اْلِب ْئ ُخ ِإ َذا تَ َيَّج َم ْت،
اء ِباْل ُس َخا َ
ش ِبَ ،مأ ُ
ُ
كعخؼ َالتيكع بأنو :اال َْست ْي َد ُ
َ ِّ ْ ُ َ َ
()4
ِ
اب أ ِِل ًٍ
َكَق ْػِلو تَ َعاَلى :فبِّشًْ ةِػذ ٍ

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :32/8 ،74رقع الحجيث 6103
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :68/8 ،17رقع الحجيث .6250
( )3البخىاف ،الدركمي ،232 /2 ،كيشطخ اإلتقاف ،الديػشي .111 /3
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( )3

ِ
اؿ ُذو
َ ي ْق ِد ُع َذ َ
ات َي ْػ ٍـ ق ْدساً َفَق َ
ِ
َع ِج ْؿ ».
« َوْيَم َظ َم ْغ َي ْعج ُؿ ِإ َذا َل ْع أ ْ

ِ
قاؿ َبْيَشا َّ
الش ِب ُّى
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى َس ِع ٍ
يج اْل ُخ ْجرّ
ِى َ
َّللا ِ
ِ
ِ
اؿ
اْل ُخ َػْي ِرَخِة َ -ر ُج ٌل ِم ْغ َبشى َت ِس ٍ
ػؿ َّ ْ
اعج ْؿَ .ق َ
يع َ -يا َر ُس َ
ِ
مع َصالَ ِت ِي ْع،
اؿ ُع َسُخ ْائ َح ْف لِى َفأل ْ
َص َحاباً َي ْحقُخ أ َ
َحُج ُك ْع َصالَ َت ُو َ
قاؿ « الَِ ،إ َّف َل ُو أ ْ
َض ِخ ْب ُعُشَق ُوَ .
َفَق َ
ِِ
و ِصيامو مع ِصي ِ
ام ِي ْعَ ،ي ْسُخُقػ َف ِم َغ ال ِّج ِ
ػجُج
الد ْيعِ ِم َغ َّ
الخِمَّي ِةُ ،يْش َ
يغ َك ُسُخو ِؽ َّ
طُخ إلى َن ْرمو َفالَ ُي َ
َ َ َُ َ َ

طخ إلى َن ِز ِي ِو َفالَ يػجج ِؼ ِ
ِ ِ
ِِ
ِؼ ِ
يو َشى ٌء،
يو َش ْى ٌءُ ،ث َّع ُيْش َ
ُ َُ
طُخ إلى ِر َصافو َفالَ ُي َ
ّ
ػجُج ؼيو َش ْى ٌءُ ،ث َّع ُيْش َُ
ْ
ِ ِ
ِِ
الج َـَ ،ي ْخُخ ُجػ َف َعَمى ِح ِ
ق اْل َفْخ َث َو َّ
يغ ُفْخَق ٍة ِم َغ
ُث َّع ُيْش َ
طُخ إلى ُق َحذه َفالَ ُي َ
ػجُج ؼيو َش ْى ٌءَ ،سَب َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الش ِ
َّ
َش َيُج
قاؿ أَُبػ َس ِع ٍ
يج أ ْ
اسَ ،
آي ُت ُي ْع َر ُج ٌل إ ْح َجى َي َجْيو م ْث ُل َث ْجى اْل َسْ أخَة ،أ َْو م ْث ُل اْلَب ْز َعة َت َجْرَدُر »َ .
ِ
ِ
ِ
َل َد ِس ْع ُت ُو ِم َغ َّ
ذ ِفى اْلَق ْتَمىَ ،فأ ُِتى ِب ِو
الش ِب ِّى َ وأ ْ
مع َعم ٍّى ِح َ
َش َيُج أَّنى ُكْش ُت َ
يغ َق َاتَم ُي ْعَ ،فاْل ُتس َ
َ
الش ْع ِت َّال ِحى َن َع َت َّ
َعَمى َّ
الش ِب ُّى . )1(
في قػلو ( :مغ يعجؿ إذا لع أعجؿ) ،فالدجخ في ىحا الدؤاؿ مغ يعجؿ؟ كؼيو أيزا ما
يحسل عمى الشفي بأنو ال أحج ،كبالتالي فيػ زجخ كنفي معا ،كفي ىحا درس عطيع ألدب
الخد.
الخصاب كببلغة ّ

الخ ْح َس ِغ َع ْغ
ِيع ُة ْب ُغ أَِبى َعْب ِج َّ
عغ َرب َ
المَق َ ِ
رجالً سأَؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ ع ِغ ُّ
اؿ
صة َفَق َ
َُ َ َ َُ َ
اس َتْش ِفق ِبياَ ،فِإف جاء رُّبيا َفأَِّدىا ِإَلي ِو » َ .قاؿ يا رسػؿ َّ ِ
َّ
اؿ « ُخ ْح َىاَ ،فِإَّن َسا
َ ْ
ْ َ َ َ َ
ْ ْ َ
َّللا َف َزال ُة اْل َغَشعِ َق َ
َ َ َُ َ
ال ِب ِل َقاؿ َف َغ ِزب رسػؿ َّ ِ
َخيظ ،أَو ِلم ِّحْئ ِب » َ .قاؿ يا رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َّللا َف َز َّال ُة ِ
َّللا 
ى َى َل َظ ،أ َْو أل َ ْ
َ َُ ُ
َ
َ َ َُ َ
اؿ « َماَل َظ َوَل َياَ ،م َع َيا ِح َح ُاؤ َىا َو ِسَق ُاؤ َىاَ ،ح َّتى
اه  -أ َِو ْ
َح َّتى ْ
اح َسَّخ ْت َو ْجَش َت ُ
اح َسَّخ َو ْج ُي ُو ُ -ث َّع َق َ
()2
اىا َرُّب َيا » .
َيْمَق َ
يج َم ْػَلى اْل ُسْشَب ِع ِث
َي ِد َ
« َعِّخْف َيا َسَش ًةُ ،ث َّع

َف
َع ْغ َزْي ِج ِبغ َخالِ ٍج اْل ُج َي ِش ِى أ َّ
ّ
اص َياُ ،ث َّع
ْ
اء َىا َو ِع َف َ
اع ِخ ْؼ ِوَك َ

أسمػب إنذائي نػعو استفياـ  ،كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :ما لظ كليا؟ "،
ّ
كغخضو الدجخ كالتػبيخ كجاء ىحا األسمػب بيجؼ إرساؿ رسالة لمخجل الحؼ جاء لمخسػؿ 

الدؤاؿ فدأؿ كسأؿ كأكثخ مغ ِ
التّدآؿ حتى كبخو الخسػؿ عميو الربلة كالدبلـ ،فيي داللة
ببلغية كجسمة إشارية عمى رفس الشبي  بسا حجث مع ىحا الخجل.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،95رقع الحجيث .6163
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 -4العتاب:
كيعخؼ العتاب بأنو :ىػ شمب الكف عغ شيء عمى سبيل المػـ.

()1

الدَبْي ِخ قاؿ أ ْ ِ
َف َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ ْب ِغ ُّ
الش ِب َّى َ رِك َب ِح َسا اًر َعَمْي ِو
ام ُة ْب ُغ َزْي ٍج أ َّ
َخَبَخنى أ َ
َ
ُس َ
ِ
ِ
ػد َس ْع َج ْب َغ ُعَب َاد َة ِفى َب ِشى
ِإ َك ٌ
ام َة ْب َغ َزْي ٍج َو ْى َػ َي ُع ُ
اؼَ ،ت ْح َت ُو َقصي َف ٌة َف َجكَّيةٌَ ،وأَْرَد َ
اء ُه أ َ
ؼ َوَر َ
ُس َ
ذ ِؼ ِ
ِِ
َخالَ ٌ ِ
يغ
يو أ ْ
اْل َح ِار ِث ْب ِغ اْل َخ ْدَر ِجَ ،وَذلِ َظ َقْب َل َوْق َع ِة َب ْج ٍر َح َّتى َمَّخ ِفى َم ْجمِ ٍ
ط م َغ اْل ُس ْدمس َ
ذ عبج َّ ِ
ييع عبج َّ ِ
اف َواْلَي ُي ِ
يغ َعَب َج ِة األ َْوَث ِ
َّللا
ػؿَ ،وِفى اْل َس ْجمِ ِ َ ْ ُ
ػدَ ،وِف ِ ْ َ ْ ُ
َواْل ُس ْذ ِخِك َ
َّللا ْب ُغ أَُب ٍّى ْاب ُغ َسُم َ
َّاب ِة َخ َّسخ عبج َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّللا ْب ُغ أَُب ٍى أَْن َف ُو ِب ِخَد ِائ ِو
اج ُة الج َّ
َ َُْ
ذ َع َج َ
ْب ُغ َرَو َ
احةََ ،فَم َّسا َغذَيت اْل َس ْجم َ
ّ

الش ِبى ُ ث َّع وَؾف َفَش َدؿَ ،فجعاىع إلى َّ ِ
َّللا َوَقَأَخ
قاؿ الَ ُت َغِّبُخوا َعَمْيَشاَ .ف َدَّم َع َعَمْي ِي ُع َّ ُّ
َ َ
َ َ َ ُْ
ُث َّع َ
عَمي ِيع اْلُقخآف َفَقاؿ عبج َّ ِ
ِ
ػؿ
َ َُْ
َح َد َغ م ْغ َى َحاِ ،إ ْف َك َ
ػؿ أَُّي َيا اْل َسْخُء الَ أ ْ
َْ ُ ْ َ
اف َما َتُق ُ
َّللا ْب ُغ أَُب ٍّى ْاب ُغ َسُم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِّ
ِ
اح َة
قاؿ ْاب ُغ َرَو َ
اء َؾ مَّشا َفا ْق ُر ْ
ز َعَمْيوَ .
َحقاَ ،فالَ ُت ْؤذَنا فى َم َجالدَشاَ ،و ْارج ْع إلى َر ْحم َظَ ،ف َس ْغ َج َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ػد َح َّتى َى ُّسػا أَ ْف
اس َت َّب اْل ُس ْدمِ ُسػ َف َواْل ُس ْذ ِخُكػ َف َواْلَي ُي ُ
ا ْغ َذَشا فى َم َجالدَشاَ ،فِإَّنا ُنح ُّب َذل َظَ .ف ْ
ِ
ِ
ِ
َي َت َػا َثُبػاَ ،فَمع َي َد ِؿ َّ ِ
َى
ْ
اؿ « أ ْ
الشب ُّى ُ ي َخ ّف ُز ُي ْعُ ،ث َّع َرك َب َد َّاب َت ُو َح َّتى َد َخ َل َعَمى َس ْعج ْب ِغ ُعَب َاد َة َفَق َ
اب » .ي ِخيج عبج َّ ِ
ف َعْش ُو َيا
قاؿ أَُبػ ُحَب ٍ
ُ ُ ََْ
اع ُ
قاؿ ْ
قاؿ َك َحا َوَك َحا َ
َّللا ْب َغ أَُب ٍّى َ
َس ْعُج أََل ْع َت ْد َس ْع َما َ
ِِ
ِ
صاؾ َّ ِ
َّللا واص َفح َؼو َّ ِ
ِ
َف
اص َ
صَم َح أ ْ
َى ُل َىحه اْلَب ْحَخِة َعَمى أ ْ
َع َص َ
َّللا َّالحى أ ْ
َّللا َلَق ْج أ ْ
اؾَ ،وَلَقج ْ
ػؿ َّ َ ْ ْ َ
َع َ َ ُ
َر ُس َ
ِ ِ
َّللا َذلِظ ِباْلح ِ ِ
ِ
ؽ ِب َحلِ َظَ ،ف َحلِ َظ َف َع َل بِ ِو
َع َ
اؾ َش ِخ َ
ص َ
ق َّالحى أ ْ
ػه َؼُي َع ّرُبػَن ُو ِباْلع َر َابةَ ،فَم َّسا َرَّد َّ ُ َ َ ّ
ُي َت ِّػ ُج ُ
ما َأرَْي َتَ ،ف َع َفا َعْش ُو َّ
الش ِب ُّى 
َ

()2

كذلظ غخضو العتاب كالسخاجعة كالسحاسبة ،كذلظ في قػلو ( :ألع تدسع؟).
كمغ الجسيل ذكخه أف الخسػؿ  ،استخجـ في عتابو ىشا بشػع مغ األدب الشبػؼ ألنو
ذكخ كشية السعاتب (أبػ حباب) " كلع يقل (كحا ككحا) يعشي قػلو ال تغبخكا عميشا كمعمػـ أف في
اما لو عشج العخب كأف الشبي  لع يحكخ عبج هللا بغ أبي بسا ؼيو إىانة لو
ذكخ الخجل بكشيتو إكخ ً
مقحعا ؼيو تحقيخ كإىانة كىحا يجؿ عمى أف داعي
كبلما
ً
كإنسا ذكخه بكشيتو مع أنو  سسع مشو ً
الحق ال يشبغي لو أؼ أف يقحع في كبلمو لمسخالفيغ كلػ سسع مشيع ما يؤذيو.

()3

( )1جسالية الخبخ كاالنذاء :دراسة ببلغية جسالية نقجية ،جسعة حديغ ،ص.149
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /االستئحاف باب  :53/1 ،20رقع الحجيث .6254

العَمػؼ
( )3الكػكب الػىَّاج ك َّ
الخكض َ
الب َّياج في شخح صحيح مدمع بغ الحجاج ،دمحم األميغ بغ عبج هللا األ َُرمي َ
الي َخرؼ الذافعي335/19 ،
َ
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تاسعا -التػضيح:
َّللاَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ومثمو ما ورد عغ عب ِج َّ ِ
يك ْع؟» َقاُلػا:
َّللا َ « :ما َت ُعُّجو َف ُّ
الرَخ َع َة ِؼ ُ
َ ْ َْ
َ ََُ ُ
()1
َّال ِحي َال َي ْرَخ ُع ُو ِّ
اؿَ« :الَ ،وَل ِكَّش ُو َّال ِحي َي ْسمِ ُظ َن ْف َد ُو ِعْش َج اْل َغ َز ِب»
اؿ َق َ
الخ َج ُ
كذلظ في قػلو ( :ما تعجكف  )...فاألُسمػب االستفيامي-ىشا-غخضو التػضيح.

عاشخا :الشرح والرشاد
ومثمو ما ورد عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :و َّال ِحي َن ْف ِدي ِبَي ِج ِه َال َت ْج ُخُمػا
َْ
َُ ْ َ
َ َُ ُ
َ
ُّ
ِ
ِ
ػه َت َح َابْب ُت ْع أَ ْف ُذػا
َم ٍخ ِإ َذا َف َعْم ُت ُس ُ
اْل َجَّش َة َح َّتى ُت ْؤمُشػاَ ،وَال ُت ْؤمُشػا َح َّتى َت َح ُّابػا ،أَ َف َال أَُدل ُك ْع َعَمى أ ْ
()2
الد َال َـ َبْيَش ُك ْع»
َّ
كذلظ في قػلو ( :أفبل أدلكع..؟) ،كىػ أُسمػب ببلغي ر ٍ
اؽ .كغخضو اإلغخاء ك ُّ
الشرح
ّ

حادي عذخ :التعجب

ِ
ظ
ومثمو ما ورد َع ْغ ِىْشُج ِبْش ُت اْل َح ِار ِث أ َّ
اس َتْيَق َ
َف أ َُّـ َسَم َس َة -رضى هللا عشيا َ -قاَلت ْ
الش ِبى َ فَقاؿ « سبحاف َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ظ صػ ِ
اح َب
َّ ُّ
َ ُْ َ َ
َّللا َما َذا أُْن ِد َؿ م َغ اْل َخ َدائ ِغَ ،و َما َذا أُْن ِد َؿ م َغ اْلف َت ِغَ ،م ْغ ُيػِق ُ َ َ
اْلحج ِخ  -ي ِخ ِ
ِ ِ
ِ
الجْنيا ،ع ِاري ٍة ِفى ِ
اآلخَخِة » (. )3
ُ ُ
اج ُو َ -ح َّتى ُي َرّم َ
يج ِبو أ َْزَو َ
َُ
يغُ ،ر َّب َكاسَي ٍة فى ُّ َ َ َ
في قػلو ( :ماذا أندؿ مغ الخدائغ؟) .كغخضو التعجب كالجىذة بقجرة هللا –تعالى.
الخالصة:
حامبل معو مدايا ببلغيَّة راؾية تتخكد حػؿ
كثخ األسمػب االستفيامي في أحاديث األدب
ً
التذػيق كاإلقشتاع.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ كطع غيطا :248/4 ،رقع الحجيث .4779
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /إفذاء الدبلـ :350/4 ،رقع الحجيث .5193
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،121رقع الحجيث .6218
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رابعاًَّ :
الشيي وأغخاضو البالغية.
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

ىػ شمب الكف عغ الفعل :جاء في (لداف العخب) (الشيي) خبلؼ االمخ ( ،نياه ،يشياه

نيياً) ك( انتيى ،كتشاىى ) :كف
()2

انياه نيياً.

()1

كقيل :الشيي ُلغ ًة :السشع ،يقاؿ :نييت الخجل عغ االمخ،

السفيػـ االصصالحي:
عخفو العمػي ":ىػ عبارة عغ قػؿ يشبئ عغ السشع مغ الفعل عمى جو االستعبلء" كقػلو:

"ال تفعل)(.")3

ثانيا :األغخاض البالغية مع بياف الؿيع ييا:
الشبػؼ أف الشيي لو أغخاض ببلغية
تبيغ لمباحث أنو كمغ خبلؿ دراستو لباب األدب
َّ

متشػعة كصمت إلى أربعة أغخاض كىي كسا يمي:
 -1الحث والتححيخ:

الشبي َ ،قاؿَ« :ال ُتر ِ
اح ْب ِإَّال ُم ْؤ ِمًشاَ ،وَال َيأ ُْك ْل
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي َس ِعيجٍَ ،ع ْغ
َّ
َ
َ
()4
ام َظ ِإَّال َت ِق ّّي»
َ
ش َع َ
أُسمػب نيي ،في قػلو ( :ال تراحب).
أُسمػب نيي ،في قػلو ( :ال يأكل شعامظ اال تقي) .كقج جاء الشيي ىشا مكػف مغ ال
الشاـية كالفعل السزارع تراحب كال الشاـية ال يمييا إال فعل مزارع ،كلػ تع التخكيد عمى ىحا

األسمػب لػججنا ؼيو داللة كإشارة إلى أف الشيي ىشا البج أف يكػف مصبقا باستسخار كال يشبغي
لمسدمع أف يؤمغ ببعس الكتاب كيكفخ ببعس ،كال يجػز لو أف يربح ليراحب مدمسا ثع يسدي

ؼيراحب كاف اخ كيتحبحب إيسانو فبلبج مغ اإلخبلص ال الذخؾ،

( )1لداف العخب :مادة ( نيى ) .218/20 :
( )2جسيخة األمثاؿ ،الحدغ بغ عبج هللا ،أبػ ىبلؿ العدكخؼ ،تحقيق عبج السجيج قصامر.183/3،
( )3الص اخز الستزسغ ألسخار الببلغة كعمػـ حقائق اإلعجاز ،العمػؼ يحيى بغ حسدة.284/3. ،
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ يؤمخ أف يجالذ :259/4 ،رقع الحجيث .4832
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َّللاَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ومثمو ما ورد عغ عب ِج َّ ِ
اف دو َف َّ ِ
فإف
َّللا َ« :ال َيْش َت ِجي ا ْثَش ِ ُ
الثالِثّ ،
َ ْ َْ
َ ََُ ُ
()1
َذلِ َظ ُي ْح ِدُن ُو»
الشيي ألجل َّ
كذلظ  ،في قػلو ( :ال يشتجي اثشاف ،)...فجاء َّ
الشريحة يخمفيا االلداـ

كااللتداـ ككحلظ التححيخ .كقج جاء الشيي مكػف مغ ال الشاـية كما بعجىا فعل مزارع ليؤكج عمى
استس اخرية الشيي كعجـ جػاز التشاجي إذا تشاجى اثشاف كبقي كاحجا.

َّللا عْشياَ ،قاَل ْت :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ات
َّللا ِ« :إ َذا َم َ
ومثمو ما ورد َع ْغ َع ْغ َعائ َذ َة َرض َي َّ ُ َ َ
َ َُ ُ
ِ ِ ()2
ِ
ػهَ ،وَال َتَق ُعػا ؼيو»
َصاحُب ُك ْع َف َج ُع ُ
كذلظ  ،في قػلو ( :ال تقعػا ؼيو) ،كجاء الشيي مغ باب الحث كاإلرشاد ،حيث يحث

صمى هللا عميو كسمع -كمغ الجسيل ذكخه أف ىحا الشيي يمتقي تخكيبيِّا ِكدالليِّا مع "فغ الشداىة"،
فإف اختيار كمسة (تقعػا) أفزل كألصف مغ كمسة (تدبػا) أك
كذلظ في قػلو ( :كال تقعػا ؼيو) ّ
تتصاكلػا أك تمعشػا أك غيخ ذلظ مغ الكمسات التي تتدع باليجاء السقحع.
قاؿ رسػؿ هللا  :إذا استمقى أحجكع عمى ضيخه فال
ومثمو ما ورد َع ْغ َع ْغ جابخ قاؿَ :
()3
يزع إحجى رجميو عمى األخخى
كذلظ (فبل يزع) ،كغخض الشيي ىشا الحث كاإلرشاد ،فيػ يشيى عغ ىحه الجمدة كىحه
الييئية ألنيا غيخ مخغػب فييا أماـ الشاس ،كىي عبلمة مغ عبلمات عجـ التقجيخ لآلخخيغ ،كقج

جاء الشيي كاقعا في تخكيب نحػؼ يدسى أسمػب الذخط غيخ الجازـ حيث جاء مكػنا مغ أداة
الذخط غيخ الجازـ كجسمة فعل الذخط استمقى كجسمة الجداء اك الجػاب كالستسثل في كمسة (فبل
يزع) ،مسا جعل الشيي في ىحا األسمػب الذخشي أكثخ تأثي اخ كنييا كمشعا ،مسا لػ قيل ال يزع

أحجكع رجميو عمى األخخػ عشج االستمقاء كالتسجد.
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ِ
ذ ْب ِغ
َتجابخوا ،وُكػُنػا ِعباد َّ ِ
َّللا ِإ ْخ َػاًناَ ،وَال
ََ
َ َُ َ

اسُجواَ ،وَال
َف
َمالِ ٍظ ،أ َّ
َّ
اؿَ« :ال َتَبا َغ ُزػاَ ،وَال َت َح َ
الشبي َ ،ق َ
()4
اؿ»
ؽ َث َال ِث َلَي ٍ
َف َي ْي ُجَخ أ َ
َي ِح ُّل لِ ُس ْدمِ ٍع أ ْ
اه َف ْػ َ
َخ ُ

كذلظ  ،في قػلو ( :ال تباغزػا) ك(ال تحاسجكا) ك(ال تجابخكا) ،فجاء َّ
الشيي ألجل
ُ
التححيخ .كالحدج ىػ تسشي زكاؿ نعسة السحدػد إلى الحاسج (كال تباغزػا)؛ أؼ :ال تتعاشػا
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التشاجي :263/4 ،رقع الحجيث .4851

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدبَّ /
الشيي َع ْغ سب السػتى :275/4 ،رقع الحجيث .4899
( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في الكخاـية في ذلظ :96/5 ،رقع الحجيث .2766
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ؼيسغ ييجخ أخاه السدمع :53/1 ،رقع الحجيث .4910
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أسباب البغزاء؛ فالبغس حخاـ إال في هللا تعالى(،كال تجابخكا))؛ أؼ :ال ييجخ أحجكع أخاه ،كإف

رآه أعصاه دبخه أك ضيخه.

َّللا ب ِغ عس ٍخو قاؿ د َخل عَمى رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
ُخَبْخ أََّن َظ
اؿ « أََل ْع أ ْ
َّللا َ فَق َ
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعْبج َّ ْ َ ْ
ِ
َّ
ػـ َّ
فإف لِ َج َد ِج َؾ
قاؿ « َفالَ َت ْف َع ْلُ ،ق ْع َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْفصْخّ ،
ػـ المْي َل َوَت ُ
الش َي َار »ُ .قْم ُت َبَمىَ .
ر ُ
َتُق ُ
ِف لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ َع َدى
ِف لِ َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
ِف لِ َعْي ِش َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
فإف ِب ُك ِّل َح َدَش ٍة َع ْذَخ
ػؿ ِب َظ ُع ُسٌخَ ،وإ َّ
َف َي ُ
ػـ ِم ْغ ُك ِّل َش ْي ٍخ َثالَ َث َة أََّي ٍ
ِف ِم ْغ َح ْد ِب َظ أ ْ
أْ
اـّ ،
ص َ
َف َت ُر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ
َم َثالِ َيا َف َحلِ َظ َّ
قاؿ « َف ُر ْع
قاؿ َف َذ َّج ْد ُت َف ُذّج َد َعَم َّى َفُقْم ُت َفِإّنى أُش ُ
يق َغْيَخ َذل َظَ .
الج ْىُخ ُكم ُو »َ .
أْ
ِ
ِ
ِ
قاؿ « َف ُر ْع َص ْػَـ
ِم ْغ ُك ِّل ُج ُس َع ٍة َثالَ َث َة أََّي ٍ
قاؿ َف َذَّج ْد ُت َف ُذّج َد َعَم َّى ُقْم ُت أُش ُ
يق َغْيَخ َذل َظَ .
اـ »َ .
َّللا داود »ُ .قْمت وما صػـ َن ِب ِى َّ ِ
ِ
ِ
ف َّ
الج ْى ِخ »(. )1
َن ِب ِّى َّ َ ُ َ
قاؿ « ن ْر ُ
َّللا َد ُاوَد َ
ُ ََ َ ُْ ّ

كذلظ  ،في قػلو ( :ال تفعل) ،كجاء َّ
الشيي مغ أجل اإلرشاد كالتححيخ كحلظ،

كالتخؽيف َع ْغ أمة دمحم  ،كعميو فيي إشارة ِ
نبػية إلى السجتسعات اإلسبلمية كغيخ
كداللة ّ
اإلسبلمية عمى أف ىحا الجيغ سسح كرحيع.
اء ُف َال ٌف؛ ولكغ ُقػُلػا َما
َع ْغ ُح َحْي َفةََ ،ع ْغ
َّ
َّللاَ ،و َش َ
اء َّ ُ
اؿَ« :ال َتُقػُلػا َما َش َ
الشبي َ ،ق َ
()2
اء ُف َال ٌف»
َّللا ُث َّع َش َ
اء َّ ُ
َش َ
كذلظ  ،في قػلو ( :ال تقػلػا  ،)..فجاء َّ
الشيي لمتححيخ كالتشبيو.

كمغ السعمػـ أف التخاكيب الشحػية كاألساليب المغػية كالجسل العخبية تختمف عشج الديادة

أك الححؼ أك التزعيف أك ىيئة الشصق كالتخكيب ،ككحلظ عشج استبجاؿ حخؼ بحخؼ أك كمسة
بأخخػ ،لحا نجج أف حخؼ العصف (ك) يستشع تػضيفو في بعس الجسل سيسا التي تختبط بجسل
التػحيج كالعقيجة ،كمعمػـ أف الػاك تفيج مصمق الجسع فحيغ تػضيفيا يجب اف تػضع بيغ لفطي

الخالق كالسخمػؽ ،كفي ححؼ تقجيخه (فيػ كائغ عشج هللا كعبج هللا) ،كبالتالي صار ىشاؾ جسع
كتدػية كاشتخاؾ بيغ الخالق كالسخمػؽ ،لحا كاف الشيي في محمو عشجما نيى الخسػؿ بقػلوَ( :ال

اء ُف َال ٌف) .كال بج مغ حخؼ يفيج االنفراؿ أك التسيل أك التخاخي فكاف
َّللاَ ،و َش َ
اء َّ ُ
َتُقػُلػا َما َش َ
األمخ بػضع حخؼ (ثع).

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،84رقع الحجيث .6134

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ال يقاؿ خبثت نفدي :295/4 ،رقع الحجيث .4980
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 -2االرشاد والتػجيو والتحكيخ:
()1

تعػده الستكمع أك الدامع
فيشا يخاد باالستفياـ اإلرشاد كالتػجيو إلى أمخ غيخ الحؼ ّ

.

قاؿ ال يؤـ الخجل في سمصانو وال
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي مدعػد :أف رسػؿ هللا َ 
()2
يجمذ عمى تكخمتو إال بإذنو
نػع ُو نيي ،في قػلو ( :ال يؤـ) ،كقػلو (ال يجمذ) ،كجاء
كؼيو أُسمػب
إنذائي ،ك ُ
ّ
لمحث كاإلرشاد.
الش ِبى  يُقػؿ « يا ِنداء اْلسدمِس ِ
ِ
ات الَ َت ْح ِقَخ َّف
اف َّ ُّ
قاؿ َك َ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَبى ُىَخْيَخَة َ
َ ُ َ َ َ ُْ َ
()4
َج َارٌة لِ َج َارِت َيا َوَل ْػ ِفْخِس َغ(َ )3شا ٍة »
كذلظ  ،في قػلو ( :ال تحقخف) كغخضو الببلغي الشرح كاإلرشاد ك ُّ
الشرح عمى تقجيع
ّ
الحس عمى التيادؼ دكف استحقار أك استرغار .يعشي أف الخسػؿ ػ
السعخكؼ كفعل الخيخ ك ّ
عميو الربلة كالدبلـ ػ

كفي ىحا الحجيث حث عمى اليجية لمجار كلػ شيئاً قميبلً ،قاؿ( :كلػ فخسغ شاة) الفخسغ
ما يكػف في ضمف الذاة ،كىػ شيء بديط زىيج كأف الشبي ػ عميو الربلة كالدبلـ ػ يقػؿ :ال
تحقخف مغ السعخكؼ شيئاً كلػ قل.

()5

كيقػؿ محسػد بجر الجيغ العيي" :يعشي كلػ أنيا تيجؼ فخسغ شاة كالسخاد مشو السبالغة في
إىجاء الذيء اليديخ ال حؿيقة ِ
الفخسغ؛ ألنو لع ِ
تجخ العادة في السياداة بو ،كالسقرػد أنيا تيجؼ

بحدب السػجػد عشجىا كال يدتحقخ لقمتو؛ ألف الجػد بحدب السػجػد ،كالػجػد خيخ مغ

العجـ".

()6

ثع يقػؿ في مػضع آخخ متحجثا عغ الغخض كاليجؼ كالسقرج مغ كراء ىحا الشيي:

الحس عمى التيادؼ كلػ باليديخ لسا ؼيو مغ استجبلب السػدة كإذىاب الذحشاء
"كفي الحجيث
ّ
كلسا ؼيو مغ التعاكف عمى أمخ السعيذة ،كاليجية إذا كانت يديخة فيي أدؿ عمى السػدة ،كأسقط
( )1جسالية الخبخ كاالنذاء :دراسة ببلغية جسالية نقجية ،جسعة حديغ،ص164
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في االتكاء :99/5 ،رقع الحجيث .2772
( )3فخسغ شاة :الفخسغ بكدخ الفاء كالسيسمة ىػ عطع قميل المحع كىػ لمبعيخ.
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،30رقع الحجيث .6017
( )5شخح رياض الرالحيغ دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسيغ 168/2

( )6عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.126/13 ،
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لمسؤنة ،كأسيل عمى السيجؼ؛ إلشخاح التكميف ،كالكثيخ قج ال يتيدخ كل كقت ،كالسػاصمة
باليديخ تكػف كالكثيخ

()1

ِ
ام َة
ُم َ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَبي أ َ
َحُج ُك ْع َخُب َث ْت َن ْف ِديَ ،وْلَيُق ْل
«َال َيُقػَل َّغ أ َ

ِ ِ
َف رسػؿ َّ ِ
اؿ:
ْب ِغ َس ْي ِل ْب ِغ ُحَشْي ٍ
َّللا َ ،ق َ
فَ ،ع ْغ أَبيو ،أ َّ َ ُ َ
()3
َل ِق َد ْت(َ )2ن ْف ِدي»

كذلظ  ،في قػلو ( :ال يقػلغ  .)...كجاء َّ
الشيي لمحث كاإلرشاد إلى سبيل كشخيق األخبلؽ،

مشصؿيا أف تُصمق عمى الشَّْفذ َّ
الصاىخة
فالخبث مػقعو في بيت الخبلء ،كعشج بشي الذيصاف ،فميذ
ِّ
بالخبث كالخبائث ،كقج استبجؿ ( لقدت) بػ (خبثت).



َّللا َ« :ال َتدُّبػا ِّ
ومثمو ما ورد عغ َزي ِج ب ِغ َخالِجٍَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
يظ َفِإَّن ُو ُيػِقظُ
الج َ
َْ ْ ْ
ُ
َ َ َُ ُ
ِ ()4
مر َالة»
لِ َّ
ِ
سب الجيظ كالبيائع،
كذلظ  ،في قػلو ( :ال تدبػا) كغخضو
الببلغي الشُّرح عمى عجـ ّ
ّ
بػؼ كالخحسة َّ
كىحا مغ األدب َّ
تزخ.
الش ّ
بػية الخؼيعة السذفقة عمى البيائع ،فيي تشفع كال ّ
الش ّ
كقج أمخ الشبي  مغ سسع صػت الجيظ أف يدأؿ هللا مغ فزمو "إذا سسعت صػت

الجيظ فقل أسأؿ هللا مغ فزمو فإنيا رأت ممكا كبعس الجيكة يكػف أذانو عمى دخػؿ الػقت أك
"()5

قخب دخػؿ الػقت فيػقع الشاس لمربلة فشيى الشبي  عغ سبو ليحه السدية التي تسيد بيا

ِ ِ
ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ ُّ
الشبي َ« ال
اؿَ :مَّخًة َيْبُم ُغ ِب ِو
َّ
الدْىخِّ
ِيَ ،ع ْغ َسال ٍعَ ،ع ْغ أَبيوِ ،رَو َاي ًة َوَق َ
()6
َت ْتخُكػا َّ ِ
امػ َف»
الش َار في ُبُيػِت ُك ْع ِح َ
ُ
يغ َتَش ُ
،نػع ُو نيي كغخضو الشرح كاإلرشاد ،في قػلو ( :ال تتخكػا الشار
كؼيو أُسمػب
إنذائي ُ
ّ
 .)...فكاف الشرح كاضحا في الحجيث.

( )1عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى  ،ج.126/13
( )2لقدت :خبثت
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ال يقػؿ خبثت نفدي :295/4 ،رقع الحجيث .4978
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الجيظ كالبيائع :327/4 ،رقع الحجيث .5101
( )5شخح رياض الرالحيغ دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسيغ.472/6

( )6سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /العمع :53/1 ،رقع الحجيث .5246
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 -3الدجخ:
الد ْجُخ ُى َػ اْل ِعَيا َفةَُ ،و ِىي َّ
َو َّ
الت َذ ُاؤُـ
َ
تدجخ النداف في أعسالو ،وعمى كل واحج مشا ممظ عغ يسيشو وشسالو ،وىي تدجخ الكافخ عغ
()1

الذخؾ والسؤمغ عغ السعاصي.

ىػ السشع والخدع ،والداجخات ىي السالئكة التي

()2

ومثمو ما ورد عغ ب ِغ جْشج ٍب ،عغ الشبي َ ،قاؿَ« :ال َت َالعُشػا ِبَمعَش ِة َّ ِ
َّللاَ ،وَال ِب َغ َز ِب
َْ
َْ ْ ُ ُ
َّ
َ
ْ
َ
()3
َّ ِ
َّللاَ ،وَال ِب َّ
الش ِار»
كذلظ في (ال تبلعشػا) ك(ال يغزب) ،فجاء َّ
الشيي ألجل التححيخ.
كمغ الػاضح ججا أف الخسػؿ  ،يكثخ مغ استخجاـ فعل نيي السزارع السديج بحخفيغ

مسا يفيج االشتخاؾ أك السذاركة كسا في كمسة (تبلعشػا) ،كىحا إف دؿ عمى شيء فإنسا يجؿ عمى

نيي لسغ يمعغ كلسغ يتقبل المعغ أك يدسعو كال يخفزو؛ ألنو –حتسا -سيتأثخ بو كستكػف لو

فخصة سانحة ليتبادؿ ىحه األلفاظ السػحذة كالسسشػعة شخعا ،كبالتالي ستكػف ىشاؾ مذاركة في
ىحا اإلثع كىحا التبلعغ لحا كاف الفعل السشيي مديجا يشع عغ التذارؾ.
ِ ِ
ِ
َف َر ُج ًال َل َع ْغ ِّ
اؿ ُم ْدمِ ٌع ِإ َّف
اس ،أ َّ
قاؿ َزْيٌج َ :-ع ْغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
الخ َ
يح َ -وَق َ
َع ْغ أَبي اْل َعالَية َ -
َر ُج ًال َن َاز َع ْت ُو ِّ
الشبي َ« :ال َتْم َعْش َياَ ،فِإَّن َيا
اؿ
اء ُه َعَمى َع ْي ِج
َّ
َّ
الخ ُ
الشبي َ ،فَم َعَش َيا َ ،-فَق َ
يح ِرَد َ
ِ ()4
َى ٍل ر َجع ِت َّ
الم ْعَش ُة َعَمْيو»
ػرٌةَ ،وإَِّن ُو َم ْغ َل َع ْغ ً
ذ َل ُو ِبأ ْ َ َ
شيئا َلْي َ
ْم َ
َمأ ُ
استيل
الباحث أف في ىحا الحجيث لصيفة مغ لصائف السعاني كالبياف كالبجيع ،فقج
يمحع
َّ
ُ
الخسػؿ  بأُسمػب إنذائي ُب ْػ َية الشرح ،فشيى ،ثُ َّع أَ ْخ َبخ ،ثُ َّع َّ
فسيد ،فػصف،
أكج ،ثُ َّع اشتخطَّ ،
ّ
َّ
فقجـ ،ك َّ
كأكغل ،ثُ َّع نفىَّ ،
أخخ ،ثُ َّع أجاب الذخط ،كححر.
لع ْغ
فالشيي في (ال تمعشيا) ،كالتػكيج في (فإنيا) ،كالخبخ في (مأمػرة) ،كالذخط في (مغ َ
(شيئا) ،كالػصف في (ليذ لو ،)...كالتقجيع كالتأخيخ في (ليذ لو
 ...رجعت) كالتسييد في
ً
بأىل) ،ك َّ
الشفي في (ليذ لو) ،ثُ َّع أجاب الذخط كالجداء كالتححيخ في (رجعت المعشة عميو)؛
كبالتالي نمحع (اإلبجاع البجيعي) في ىحا الحجيث.

( )1تفديخ القخآف الكخيع ،دمحم السشترخ الحدشي ،دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذبكة اإلسبلمية ،ندخة
رقسية
( )2أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف ،دمحم األميغ الذشؿيصي ،ندخة رقسية .
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /المعغ :277/4 ،رقع الحجيث .4906
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /المعغ :278/4 ،رقع الحجيث .4908
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كمغ الجساؿ البجيعي في ىحا الحجيث ِ
أف التقى َّ
مع
الش
مع التقجيع كالتأخيخ َ
مع الرفة َ
في َ
ُ
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :ليذ لو بأىل)
 -4الجعاء:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َس َس ُع َظ َت ْج ُعػ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعْبُج َّ
قاؿ ألَِبيوَ :يا أََبت ِإّني أ ْ
الخ ْح َس ِغ ْب ُغ أَبي َب ْكَخَة ،أََّن ُو َ
المي َّع ع ِ
ِ
ِِ ِ
المي َّع ع ِ
اف ِشي ِفي َب َج ِنيَّ ،
اف ِشي ِفي َب َرخِيَ ،ال ِإَل َو ِإَّال
الم ُي َّع َعافشي في َس ْسعيَ ُ َّ ،
ُك َّل َغ َجا ٍة « َّ ُ َ
أَْنتُ ،ت ِعيجىا َث َال ًثاِ ،حيغ ُتر ِبح ،وَث َال ًثا ِحيغ ُتس ِدي»َ ،فَقاؿِ :إِّني س ِسعت رسػؿ َّ ِ
َّللا َ ي ْج ُعػ
َ
َُ
َ ْ ُ َ
َ ُْ َُ َ
َ
َ ْ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِب ِي َّغ َفأََنا أ ِ
يو :وَتُقػؿَّ « :
َعػُذ ِب َظ ِم َغ اْل ُك ْف ِخ،
ُح ُّب أ ْ
الم ُي َّع ِإّني أ ُ
قاؿ َعَّب ٌ
َف أ ْ
اس ؼ َ ُ
َس َت َّغ ب ُدَّشتوَ ،
واْل َف ْق ِخِ َّ ،
َعػُذ ِب َظ ِم ْغ َع َح ِ
يغ ُت ْر ِب ُحَ ،وَث َال ًثا
اب اْلَقْب ِخَ ،ال ِإَل َو ِإَّال أَْن َت ُت ِع ُ
يج َىا َث َال ًثا ِح َ
الم ُي َّع ِإّني أ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يغ ُتس ِديَ ،ف َت ْجعػ ِب ِي َّغ» َفأ ِ
ِ
ات اْلس ْكُخ ِ
َف أ ْ ِ
وب
ػؿ َّ
ُح ُّب أ ْ
ُ
اؿ َر ُس ُ
اؿَ :وَق َ
َس َت َّغ ب ُدَّشتو َق َ
ح َ ْ
َّللا َ :د َع َػ ُ َ
« َّ
َصمِ ْح لِي َشأ ِْني ُكَّم ُوَ ،ال إَِل َو ِإَّال أَْن َت،
الم ُي َّع َر ْح َس َت َظ أَْر ُجػَ ،ف َال َت ِكْم ِشي إلى َن ْف ِدي َ
شْخَف َة َعْي ٍغَ ،وأ ْ
ِ ِ ()1
يج َعَمى َصاح ِبو»
َوَب ْع ُز ُي ْع َي ِد ُ
في قػلو ( :فبل تكمشي إلى نفذ  .)...كغخضو الجعاء كاالستخحاـ كاالستعصاؼ.
الخالصة:
 يشقل نبيشا –عميو الدبلـ -ما نيى هللا –تعالى -عبخ ىحه األحاديث ،فجاء بعزيا كشييحؿيقي مغ جية عميا إلى جية دنيا كبعزيا اآلخخ جاء لعمل ببلغيَّة راؾية.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا أصبح :53/1 ،رقع الحجيث .5090
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خامداً :الشجاء وأغخاضو البالغية.
اصصالحا-:
أ -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

الشجاء في أصل ُّ
المغة :الرػت ،كىػ مذتق مغ (الشجػ) ،كىػ ُب ْع َج الرػت ،الشجاء:
الرػت  ..كقج ناداه كنادػ بو ،كالشجػ بعج الرػت ،كرجل نجػ الرػت :بعيجهُ ،كاالنجاء بعج
مجػ الرػت ،نجػ الرػت :بعج محـبو كالشجاء  -مسجكد -الجعاء بأرفع صػت (.)1

كالشجاء  -بكدخ الشػف  -افرح فقج جاء في القخاف الكخيع في قػلو _تعالى:-

َّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
ُ ٌّ ُ ْ
َ
َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ
ؾ ًٌ ُع ْ ٌ
ْم
ِيَ ؽف ُروا نٍث ِو اَّلِي يِ ِػق ةٍِا ال يسٍع إِال دَعء َوُ ِداء صً ة
اَّل
ُ
َْ
يػ ِلئن. )2(

ََُ
َ وٌثو
َُْ َ
ػًٓ ال

في االصصالح:
اصصبلحا عشج الشحاة فيػ ( شمب اؾباؿ السجعػ عمى الجاعي بحخؼ مخرػص)
اما
ً

()3

كىػ شمب إؾباؿ السجعػ عمى الجاعي بحخؼ نائب مشاب أدعػ ،كأدكاتو اليسدة ،كأؼ ،كيا،

كأيا ،كـيا( ،)4كقج تحجث الببلغيػف عشيا كفرمػا القػؿ فييا ،فسشيا ما يشادؼ بو القخيب ،كمشا ما
يشادؼ بو البعيج ،مع تخكيدىع عغ خخكجو عغ معشاه الحؿيقي ،كاىتساميع بتبييغ العبلقة في ىحه

األساليب السجازية(.)5

كسا أنو ّّ
فغ يخخج لسعاف مجازية :كاإلغخاء ،كاالختراص ،كاالستعانة ،كالتشبيو،
كالتعجب ،كالتحدخ ،كالتػجع.
ككأنو مغ أكثخ الفشػف ترخًفا في السقاصج
ججاّ ،
كقج جخػ الشجاء في مترخفات كثيخة ً
كالسػاقف ،كمغ كراء ذلظ "أغخاض كأسخار كمحاقات ،كالبحث في ذلظ كدرسو باب جميل مغ

أبػاب معخفة األدب كذكؽ المداف"

()6

.

( )1يشطخ كتاب االفعاؿ ،ألبي القاسع عمي بغ جعفخ الدعجؼ السعخكؼ بابغ القصاع ،ج276/3
([ )2البقخة]171 :
( )3البخىاف في عمػـ القخاف :الدركذي ج.133/2
( )4األساليب اإلنذائية كأسخارىا الببلغية في القخآف ،د .صباح دراز ،ص.276
( )5يشطخ :حاشية البشاني عمي مخترخ الدعج ،ج.28/2
( )6دالالت التخاكيب ،دمحم دمحم أبػ مػسى ،ص.268
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"يا" ىي األداة الصبيعية في الشجاء ،إذا ىي أكثخىا استعساال عشج العامة كالخاصة ،كألنيا

أـ الباب ،كليحا ال يقجر عشج الححؼ سػاىا ،ألنيا تبجك في خفة حخكتيا كأنيا صػت كاحج

النصبلؽ المداف بسجىا دكف أف يدتأنف عسبل

()1

.

ب :األغخاض البالغية لمشجاء مع بياف الؿيع فييا:
تبيغ لمباحث أنو ومغ خالؿ دراستو لباب األدب الشبػي أف الشجاء لو أغخاض بالغية

متشػعة وصمت إلى أربعة أغخاض وىي كسا يمي:
 -1الجعاء:

قاؿ رسػؿ هللا ( الميع إني أحخج حق الزعيفيغ
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
()2
اليتيع والسخأة)
الجعاء،

كذلظ كفي كمسة َّ
(الميع) تححؼ الياء الشجائية ،كتعػض عشيا بالسيع السذجدة .كغخضو
كقج التقى الشجاء بالتػكيج ،في قػلو  :إني أحخج ،مع اإليجاز بالححؼ ألف السخاد -

كسا نمحع  -إني أحخج َع ْغ ىحا اإلثع كالػزر عشج فقجاف كإضاعة حقيسا؛ فاليتيع ضعيف ،كال
كسشج مغ رسػؿ هللا  بيحا الجعاء كبالتحكيخ بحقو.
سشج لو إال هللا َّ -
جل جبلُلوٌ ،
ام َة
ومثمو ما ورد َع ْغ أ َ
ُس َ
َؼُي ْق ِعُج ِنى َعَمى َف ِخ ِح ِهَ ،وُي ْق ِعُج اْل َح َد َغ
َفِإِّنى أَْر َح ُس ُي َسا » (. )3

ب ِغ َزي ٍج  -رضى هللا عشيسا َكاف رسػؿ َّ ِ
َّللا َ ي ْأ ُخ ُح ِنى
ْ ْ
َ َُ ُ
ز ُّس ُيسا ُث َّع َيُقػؿ « َّ
َعَمى َف ِخ ِح ِه األ ْ ى
الم ُي َّع ْار َح ْس ُي َسا
ُ
ُخَخ ُ ،ث َّع َي ُ َ

كذلظ في قػلو ( :الميع) كىي مدتبجلة بكمسة (هللا) كغخضو الجعاء،
َف رسػؿ َّ ِ
َف َيْخُق َج َو َض َع
ومثمو ما ورد َع ْغ َح ْف َرةََ ،ز ْو ِج
اف ِإ َذا أََرَاد أ ْ
َّ
َّللا َ ك َ
الشبي  ،أ َّ َ ُ َ
()4
َي َج ُه اْلُيسَشى َت ْح َت َخِّج ِه ُث َّع َيُقػؿَّ « :
الم ُي َّع ِق ِشي َع َح َاب َظ َي ْػَـ َتْب َع ُثِ ،عَب َاد َؾ َث َال َث ِمَخ ٍار»
ُ
ْ

ِ
الحجيث
حامبل معو شيئا مغ االنتباه ،كفي
كذلظ في قػلو ( :الميع قشي) ،فجاء الشجاء
ً
بياف َب ِ
عشج الشػ ِـ.
عس َى ْج ِؼ ِ
الربلةُ ك َّ
الشبي عميو َّ
بلـ َ
ُ
الد ُ
ّ

( )1خرائز التعبيخ في القخآف ،د .عبج العطيع السصعشي ص.422
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /حق اليتيع :1213/2 ،رقع الحجيث .3678
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،22رقع الحجيث .6003

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب/ما يقاؿ عشج الشػـ :310/4 ،رقع الحجيث .5045
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كمعمػـ أف لفع (الميع) أصميا حخؼ نجاء (يا) كلفع الكخيع (هللا) كعشجما ححؼ الحخؼ

الشجاء (يا) تعيغ إضافة ميع مذجدة ،كسا أف ىحا الشجاء مغ الشجءات األكثخ تاثي اخ عمى الشفذ
كمغ أعطع األلفاظ الشجائية ،لحا كثي اخ ما تػجو الخسػؿ  إلى استخجاـ لفع (الميع).
اء إلى َّ
الش ِب ِى َ ي ْػَـ اْل ُج ُس َع ِة َو ْى َػ
ذ  -رضى هللا عشو أ َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ٍ
َف َر ُجالً َج َ
ّ
ي ْخ ُ ِ ِ ِ
الدس ِ
اب،
اس َت ْد ِق َرَّب َظَ ،فَش َ
ط اْل َس َ
اؿ َق َح َ
اء َو َما َنَخى ِم ْغ َس َح ٍ
َ
صُخ َف ْ
ص ُب باْل َسجيَشة َفَق َ
طَخ إلى َّ َ
ِ
ِ
ِ
سُ ،ث َّع مصخوا ح َّتى ساَل ْت م َث ِ
اع ُب اْل َسجيَشةَ ،ف َسا َازَل ْت
اس َت ْدَقى َفَش َذأَ َّ
اب َب ْع ُز ُو إلى َب ْع ٍ
ُ ُ َ
الد َح ُ
َف ْ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
الخ ُج ُل أ َْو َغْيُخُه َو َّ
ع
اـ َذلِ َظ َّ
الش ِب ُّى َ ي ْخ ُ
اؿ َغ ِخْقَشا َف ْاد ُ
ص ُب َفَق َ
إلى اْل ُج ُس َعة اْل ُس ْقبَمة َما ُتْقم ُعُ ،ث َّع َق َ
رَّب َظ َي ْح ِبد َيا َعَّشاَ .ف َز ِح َظ ُث َّع قاؿ « َّ
اب
الم ُي َّع َح َػاَلْيَشا َوالَ َعَمْيَشا »َ .مَّخَتْي ِغ أ َْو َثالَ ثاًَ .ف َج َع َل َّ
َ
الد َح ُ
ْ
َ
ِ ِ ِ
صُخ ما َح َػاَلْيَشاَ ،والَ ُي ْس ِصُخ ِمْش َيا َشى ٌءُ ،ي ِخ ِ
ِ
ام َة
يي ُع َّ ُ
َّللا َكَخ َ
َي َت َرَّج ُع َع ْغ اْل َسجيَشة َيسيشاً َوش َساالًُ ،ي ْس َ َ
ْ
ِ ()1
ِ
ِج َاب َة َد ْع َػِتو
َن ِبِّيو َ وإ َ
كذلظ في (الميع حػاليشا) ،أؼ أف الشجاء في الجسمة (الميع أندؿ السصخ بجػرانا ال في

قاؿ كاغخقشا فادع ربظ يحبدو عشا.
بيػتشا) .كجاء الجعاء بعج ضحظ
َّ
الشبي  مغ الخجل الحؼ َ
جل جبلُلو -إذ حبذ السصخ عشجىع كندؿ حػالييع.
كىحه كخامة نبيو  بفزل هللا َّ -
كقاؿ صاحب عسجة القارؼ" :قػلو( :حػاليشا) بفتح البلـ مشرػب عمى الطخؼية أؼ:

أمصخ حػاليشا كال تسصخ عميشا ،كقاؿ ابغ األثيخ :معشاه :ألميع أندؿ الغيث في مػاضع الشبات ال
في مػاضع األبشية.

()2

َّللا عْشوَ ،قاؿ :يا رسػؿ َّ ِ
َف أَبا ب ْك ٍخ ِ ِ
ِ
َّللا
الرّج َ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ َ
ّ
يق َرض َي َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ
ِ
الدسػ ِ
َّ
ات َو ْاألَْر ِ
ض،
ُمْخِني ِب َكمِ َس ٍ
اؿُ " :ق ْل :الم ُي َّع َفاشَخ َّ َ َ
ات أَ ُقػُل ُي َّغ ِإ َذا أ ْ
َم َدْي ُتَ ،ق َ
َصَب ْح ُتَ ،وِإ َذا أ ْ
َعالِ َع اْل َغْي ِب َو َّ
َعػُذ ِب َظ ِم ْغ َشِّخ
يك ُو ،أ ْ
الذ َي َاد ِةَ ،ر َّب ُك ِّل َش ْي ٍء َو َممِ َ
َش َيُج أ ْ
َف َال ِإَل َو ِإَّال أَْن َت ،أ ُ
()3
ِِ
صِ
َن ْف ِديَ ،و َشِّخ َّ
اؿ»
الذْي َ
اف َو ِشْخكو « َق َ
في قػلو(الميع) ،فجاء الشجاء جاذبا لبلنتباه عامبل لمعقل كغخضو الجعاء.
كمغ الػاضح ججا أف في ىحا الجعاء ما يؤكج عمى اإليجاز غيخ السخل فكمسة الميع

فاشخ الدسػات كاألرض تػازؼ يا هللا أنت فاشخ الدسػات كفاشخ األرض ،لكشو  استخجـ

اإليجاز بحكخ كمسة (الميع) كاستخجـ اإليجاز بححؼ السبتجأ كأبقى خبخه ،كسا أكجد عشجما ححؼ

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،68رقع الحجيث .6093
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.301/22 ،

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا أصبح :316/4 ،رقع الحجيث .5067
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الكمسة السكخرة (فاشخ) ،كبالتالي فإف ىحا التخكيب الشحػؼ بيحه الصخيقة كىحا الشطاـ الحؼ ححؼ

ؼيو ما ححؼ كأبقي ؼيو ما أبقى يشع عغ الببلغة الخؼيعة كالجعاء الستدف.
 -2التمصف والتحبب:

ومثمو ما ورد عغ اْلس ِغيخِة ب ِغ ُشعب َة قاؿ ما سأَؿ رسػؿ َّ ِ
الج َّج ِ
َحٌج َع ْغ َّ
اؿ أَ ْك َثَخ
َّللا  أ َ
َْ ُ َ ْ
َْ
َ َ َ َ َُ َ
ِم َّسا سأَْل ُت ُو عْش ُو َفَق ِ
قاؿ ُقْم ُت ِإَّن ُي ْع َي ْد ُعسػ َف
َى ُبَش َّى َو َما ُيْش ِرُب َظ ِمْش ُو ِإَّن ُو َل ْغ َي ُ
َ
َ
زَّخ َؾ »َ .
اؿ لى « أ ْ
َ
ُ
()1
اء و ِجباؿ اْل ُخب ِد .قاؿ « ىػ أَىػ ُف عَمى َّ ِ
ِ
َّللا ِم ْغ َذلِ َظ» .
أ َّ
َ َُ ْ َ َ
َف َم َع ُو أَْن َي َار اْل َس َ َ َ ْ

أُسمػب الشجاء ،في قػلو ( :أؼ بشي) ،فجاء الشجاء جاذبا لبلنتباه عامبل لمعقل مؤث اخ

عمى الشفذ.
كمعمػـ أف حخؼ الشجاء (أؼ) ال يكػف إال لمقخيب ،كأف بشي فييا ترغيخ صخفي تشع عغ

التػدد كالتمصف كالتحبب ،لحا اندجع التخكيب الشحػؼ بالعمة الببلغية فكاف ىشاؾ حخؼ نجاء
قخيبي كىشاؾ تقخب كتػدد باستخجاـ كمسة (بشي) بجال مغ كمسة (ابشي)
قاؿ سسعت أنذ ابغ مالظ يقػؿ كاف رسػؿ
ومثمو ما ورد َع ْغ شعبة َع ْغ أبي التياح َ
()3( )2
هللا  يخالصشا حتى يقػؿ ألخ لي صغيخ( :يا أبا عسيخ مافعل الشغيخ ؟)
كذلظ  ،في قػلو ( :يا أبا ُعسيخ) .كالتقى الشجاء بأنػاع أخخػ مغ الفشػف الببلغية

مثل :الدجع ،في قػلو ( :عسيخ) ك(التغيخ).

كالشجاء غالبا ال يكػف إال مغ شخفيغ مثميغ في الختبة أك الجرجة أك السػقعية لكغ تػاضع

الشبي  كدخ كل القػاعج السبشية عمى الطمع كاإلفداد؛ فالشبي -عميو الدبلـ- -ىشا -أردا مغ
َّ
ىحا اإلنذاء الشجائي أف يمخز لشا قاعجة التػاضع لمرغار ،حتى يحبػف الكبار كيديخكا عمى
الشبي  كلع يكغ ىحا كليج
نيجيع ،فقج بكى كثيخ مغ الرغار مغ أبشاء الرحابة عمى فقجاف
َّ
مع الرغار؛
ساعة كال كليج يػـ أك بعس يػـ؛ ْ
كلكغ ىي ُسَّشة دمحمية مؤكجة بأف يتػاضع اإلنداف َ
مع أبي عسيخ بيحا الدجع السحبب
مع الجسيع؛ لحا مازح
َّ
ّ
الشبي َ 
ألنو بيحا يكػف متػاضعا َ
ليػاسي بو الغبلـ بعج شار مغ يجه ىحا الصائخ كاسسو (الشغيخ) ،ثُ َّع إف ىحه الكشية لصفل صغيخ
الشبي  أما َع ْغ الببلغة َّ
بػية؛ فيي
ىػ قستو اإليجابية كقسة التخبية كقسة التػاضع مغ قبل
َّ
الش ّ

( )1صحيح مدمع ،مدمع ،األدب /جػاز قػلو :لغيخ ابشو يا بشي :177/6 ،رقع الحجيث .5749
( )2الشغيخ :شائخ البمبل كىػ مغ فريمة الذخشػريات كحجسو صغيخ.

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /السداح :1226/2 ،رقع الحجيث .3720
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مع الترغيخ مغ
الخمق ك َ
تخبي الشرء ،كتيحب ُ
الخْمق ،كقج اجتسع ْ
مع االستفياـ َ
مع الشجاء َ
الدجع َ
باب التحبب كالتػدد.
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ِ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَد:
َف
ذ ْب ِغ َمالِ ٍظ ،أ َّ
َّ
قاؿ َل ُوَ« :يا ُبَش َّي» َ
الشبي َ 
()1
ِ
ػب ويُقػؿ َك ِثيخ اْلح ِج ِ
«س ِسعت يحيى بغ م ِع ٍ ِ
يث»
يغ ُي ْثشي َعَمى ُم َح َّسج ْب ِغ َم ْحُب ٍ َ َ ُ ُ َ
َ ْ ُ َ َْ ْ َ َ
كذلظ كقج جاء السشادؼ –ىيشا -بصخيقة الترغيخ ،كاألثخ ِ
الجاللي ؼيو ىػ الحب
ّ ّ
فإف مغ معاني ِ
كدالالت الترغيخ التحبب كالتمصف،
كالتحبب ،كالػد كالتػدد ،كالمصف كالتمصفّ ،

ػية قمشا :مشادػ مشرػب ،كإذا كجيشا فكخنا
الشح ّ
كىي عمى كزف فعيل ،فإذا اكتفيشا مغ الشاحية ْ
تمصف
في
الساثل
كالجاللي
الشفدي
األثخ
كججنا
الببلغة؛
إلى

الشبي  ألبي عثساف حيشسا سساه ابغ محبػب (الجعج) ،فغيخ اسسو تػددا لو كتمصفا بو ،كىحه
َّ
نبػية عامة كخاصة معا فالخاصة أف يشادؼ باسع لصيف كالعامة ىي جػاز أف يقاؿ البغ
دعػة ّ
غيخه يا بشي.

ػؿ َّ ِ
مع َرس ِ
ِ
َّللا َ ف َػ َج َج
قاؿ َد َخْم ُت َ ُ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَبى ُىَخْيَخَة  -رضى هللا عشو َ -
َلبشاً ِفى َقجح َفَقاؿ « أَبا ِى ٍخ اْلحق أَىل ُّ َّ ِ
قاؿ َفأ ََتْي ُت ُي ْع َف َج َع ْػُت ُي ْعَ ،فأَ ْقَبُمػا
ٍَ
َ
الرفة َف ْاد ُع ُي ْع إلى »َ .
َ ّ َ ْ َْ
َ
()2
اس َت ْأ َذُنػا َفأ ُِذ َف َل ُي ْعَ ،ف َج َخُمػا .
َف ْ
كبيغ؛ لحا ححفت
كذلظ  ،في قػلو ( :أبا ىخ) كالسخُاد(يا أبا ىخ)؛ كلكغ السعشى كاضح ّ
(يا) الشجاء .كؼيو تمصف في الجسمة.
الدَبْي ِخ قاؿ أ ْ ِ
َف َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ ُعْخَوَة ْب ِغ ُّ
الش ِب َّى َ رِك َب ِح َسا اًر
ام ُة ْب ُغ َزْي ٍج أ َّ
َخَبَخنى أ َ
َ
ُس َ
ِ
ِ
ِ
ػد َس ْع َج ْب َغ ُعَبا َد َة ِفى
َعَمْيو ِإ َك ٌ
ام َة ْب َغ َزْي ٍج َو ْى َػ َي ُع ُ
اؼَ ،ت ْح َت ُو َقصي َف ٌة َف َجكَّيةٌَ ،وأَْرَد َ
اء ُه أ َ
ؼ َوَر َ
ُس َ
ذ ِؼ ِ
ِِ
َخالَ ٌ ِ
يغ
يو أ ْ
َب ِشى اْل َح ِار ِث ْب ِغ اْل َخ ْدَر ِجَ ،وَذلِ َظ َقْب َل َوْق َع ِة َب ْج ٍر َح َّتى َمَّخ ِفى َم ْجمِ ٍ
ط م َغ اْل ُس ْدمس َ
ذ عبج َّ ِ
ييع عبج َّ ِ
اف َواْلَي ُي ِ
يغ َعَب َج ِة األ َْوَث ِ
َّللا
ػؿَ ،وِفى اْل َس ْجمِ ِ َ ْ ُ
ػدَ ،وِف ِ ْ َ ْ ُ
َواْل ُس ْذ ِخِك َ
َّللا ْب ُغ أَُب ٍّى ْاب ُغ َسُم َ
َّاب ِة َخ َّسخ عبج َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّللا ْب ُغ أَُب ٍى أَْن َف ُو ِب ِخَد ِائ ِو
اج ُة الج َّ
َ َُْ
ذ َع َج َ
ْب ُغ َرَو َ
احةََ ،فَم َّسا َغذَيت اْل َس ْجم َ
ّ
الش ِبى ُ ث َّع وَؾف َفَش َدؿَ ،فجعاىع إلى َّ ِ
َّللا َوَقَأَخ
قاؿ الَ ُت َغِّبُخوا َعَمْيَشاَ .ف َدَّم َع َعَمْي ِي ُع َّ ُّ
َ َ
َ َ َ ُْ
ُث َّع َ
عَمي ِيع اْلُقخآف َفَقاؿ عبج َّ ِ
ِ
ػؿ
َ َُْ
َح َد َغ م ْغ َى َحاِ ،إ ْف َك َ
ػؿ أَُّي َيا اْل َسْخُء الَ أ ْ
َْ ُ ْ َ
اف َما َتُق ُ
َّللا ْب ُغ أَُب ٍّى اْب ُغ َسُم َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِّ
ِ
اح َة
قاؿ ْاب ُغ َرَو َ
اء َؾ مَّشا َفا ْق ُر ْ
ز َعَمْيوَ .
َحقاَ ،فالَ ُت ْؤذَنا فى َم َجالدَشاَ ،و ْارج ْع إلى َر ْحم َظَ ،ف َس ْغ َج َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َف
ػد َح َّتى َى ُّسػا أ ْ
اس َت َّب اْل ُس ْدمِ ُسػ َف َواْل ُس ْذ ِخُكػ َف َواْلَي ُي ُ
ا ْغ َذَشا فى َم َجالدَشاَ ،فِإَّنا ُنح ُّب َذل َظَ .ف ْ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الخجل يقػؿ البغ غيخه يا بشي :291/4 ،رقع الحجيث .4964
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /االستئحاف باب  :53/1 ،14رقع الحجيث .6246
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ِ
ِ
ِ
َي َت َػا َثُبػاَ ،فَمع َي َد ِؿ َّ ِ
َى
ْ
اؿ « أ ْ
الشب ُّى ُ ي َخ ّف ُز ُي ْعُ ،ث َّع َرك َب َد َّاب َت ُو َح َّتى َد َخ َل َعَمى َس ْعج ْب ِغ ُعَب َاد َة َفَق َ
اب » .ي ِخيج عبج َّ ِ
ف َعْش ُو َيا
قاؿ أَُبػ ُحَب ٍ
ُ ُ ََْ
اع ُ
قاؿ ْ
قاؿ َك َحا َوَك َحا َ
َّللا ْب َغ أَُب ٍّى َ
َس ْعُج أََل ْع َت ْد َس ْع َما َ
ِِ
ِ
صاؾ َّ ِ
َّللا واص َفح َؼو َّ ِ
ِ
َف
اص َ
صَم َح أ ْ
َى ُل َىحه اْلَب ْحَخِة َعَمى أ ْ
َع َص َ
َّللا َّالحى أ ْ
َّللا َلَق ْج أ ْ
اؾَ ،وَلَقج ْ
ػؿ َّ َ ْ ْ َ
َع َ َ ُ
َر ُس َ
ِ ِ
َّللا َذلِظ ِباْلح ِ ِ
ِ
ؽ ِب َحلِ َظَ ،ف َحلِ َظ َف َع َل بِ ِو
َع َ
اؾ َش ِخ َ
ص َ
ق َّالحى أ ْ
ػه َؼُي َع ّرُبػَن ُو ِباْلع َر َابةَ ،فَم َّسا َرَّد َّ ُ َ َ ّ
ُي َت ِّػ ُج ُ
()1
ما َأرَْي َتَ ،ف َع َفا َعْش ُو َّ
الش ِب ُّى 
َ
كذلظ  ،في قػلو ( :أؼ سعج) ،فيحا الشجاء يحسل غخض التحبب كالخفق بدعج -رضي

هللا عشو -كلعمو استخجـ  أداة الشجاء (أؼ) كشػع مغ التػدد ،كحتى تكػف التييئة مشاسبة لدعج

إف سؤ ًاال يشتطخه في قػلو ( :ألع تدسع ...؟) ،فكانت األداة (أؼ) لمقخيب كالتقخب كىحا مغ
إذ ّ
لصف كسساحة العجناف .
 -3التححيخ:

فإف لظ
ومثمو ما ورد َع ْغ َع ْغ ابغ بخيجة َع ْغ أبيو قاؿ :يا عمي ال تتبع الشطخة الشطخة ّ
()2
األولى وليدت لظ اآلخخة
،نػع ُو نجاء،كغخضو التححيخمغ تتابع الشطخات.
في قػلو ( :يا عمي)ؼيو أُسمػب
إنذائي ُ
ّ
الش ِبى  يُقػؿ « يا ِنداء اْلسدمِس ِ
ِ
ات الَ َت ْح ِقَخ َّف
اف َّ ُّ
قاؿ َك َ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَبى ُىَخْيَخَة َ
َ ُ َ َ َ ُْ َ
()3
َج َارٌة لِ َج َارِت َيا َوَل ْػ ِفْخِس َغ َشا ٍة »
كذلظ  ،في قػلو ( :يا نداء) ،كغخضو الببلغي التححيخ لمشداء السدمسات.
ّ

الشبي  وأنا مزصجع عمى بصشي .فخكزشي
قاؿ مخ بي
َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ذر َ
()4
بخجمو :وقاؿ (يا جشيجب إنسا ىحه ضجعة أىل الشار)
كؼيو أُسمػب إنذائي ،نجائي ،في قػلو ( :يا جشيجب) فجاء الشجاء جاذبا لبلنتباه عامبل
ّ
لمعقل مؤث اخ عمى الشفذ.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /االستئحاف باب  :53/1 20رقع الحجيث 6254
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في نطخة السفاجئة :101/5 ،رقع الحجيث .2777
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،30رقع الحجيث .6017

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدبَّ /
الشيي َع ْغ االضصجاع عمى الػجو :1227/2 ،رقع الحجيث .3724
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 -4التػبيخ والتبكيت:
ىحا الشسط يتزسغ مغ السعاني التقخيع كالحط مغ القجر بذكل أعطع مغ الدابق؛ كأكثخ

ما يكػف السخاشب ؼيو مجعياً ،كاذباً ،مشافقاً؛ مخادعاً أك ذليبلً ...كيدعع غيخ الحؼ ىػ عميو(. )1

كالسعشى أف ما بعجه كاقع ججيخ بأف يشفى فالشفي ىشا قرجؼ االثبات كيعبخ عغ ذلظ

بالتقخيع أيزا.

()2

ِ
الش ِب ُّى َ عَمى َب ْع ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ِ
قاؿ أ ََتى َّ
س
ذ ْب ِغ َمال ٍظ  -رضى هللا عشو َ -
ِ ِِ
اؿ « َوْي َح َظ َيا أَْن َج َذةُُ ،رَوْي َج َؾ َس ْػقاً ِباْلَق َػ ِار ِ
قاؿ أَُبػ ِقالََب َة َف َت َكَّم َع
يخ »َ .
ن َدائو َو َم َع ُي َّغ أ ُُّـ ُسَمْي ٍع َفَق َ
()3
ِ
َّ
ػىا َعَمْي ِو َق ْػُل ُو « َس ْػَق َظ ِباْلَق َػ ِار ِ
يخ »
الش ِب ُّى ِ ب َكمِ َسةٍَ ،ل ْػ َت َكَّم َع َب ْع ُز ُك ْع َلعْب ُت ُس َ
،نػع ُو نجاء ،في قػلو ( :يا أنجذة) .فجاء الشجاء لمتححيخ كأيزا
كؼيو أُسمػب
إنذائي ُ
ّ
جاء جاذبا لبلنتباه.
كمغ البلفت ىشا أف الشجاء جاء قبل اسع فعل امخ بسعشى تسيل كذلظ في كمسة(ركيجؾ)،

كمغ ىشا ندتذف أف الخسػؿ  ضيخت رحستو بالشداء ،كسا ضيخ تأذيو مغ صػت أنجذة في
حزخة الشداء ،لحا لع يكغ الشجاء بعج اسع فعل أمخ مغ فخاغ ،كلع يأت قبل الشيي اسع فعل أمخ

آخخ خبط عذػاء كسا في كمسة (كيحظ) ،كتعػد تمظ المسدة مغ رسػؿ هللا  تجاه السخأة إلى

شبيعة الخحسة العامة القائسة في كياف رسػؿ هللا  تجاه الخمق أجسعيغ.
 -5التذػيق والغخاء:
اإلغخاء" :ىػ الشُّرح عمى التداـ الذيء ،كالتسدظ بو

()4

"كىػ كالتححيخ في أنو إف كجج

عصف أك تكخار كجب إضسار ناصبو ،كإال فبل ،كال تدتعسل ؼيو إيا فسثاؿ ما يجب معو إضسار
الشاصب قػلظ أخاؾ أخاؾ كقػلظ أخاؾ كاإلحداف إليو أؼ الدـ أخاؾ كمثل ما ال يمدـ معو
()5

اإلضسار قػلظ أخاؾ أؼ الدـ أخاؾ".

( )1جسالية الخبخ كاالنذاء :دراسة ببلغية جسالية نقجية ،جسعة حديغ ،ص.164
( )2معتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف ،الديػشي.134/2،
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،90رقع الحجيث .6149
( )4كتاب السشياج الػاضح لمببلغة ،السكتبة الذاممة الحجيثة ،ص.111

( )5شخح ابغ عقيل عمى ألؽية ابغ مالظ ،ابغ عقيل  ،عبج هللا بغ عبج الخحسغ اليسجاني148/3،
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ومثمو ما ورد ع ْغ ُّ ِ
َف َع ِائ َذ َة  -رضى
الخ ْح َس ِغ أ َّ
قاؿ َحَّج َث ِشى أَُبػ َسَم َس َة ْب ُغ َعْب ِج َّ
َ
الدْىخّ
ِى َ
الش ِب ِى َ قاَل ْت قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
هللا عشيا َ -ز ْو َج َّ
الدالَ َـ ».
يل ُي ْق ِخُئ ِظ َّ
َّللا َ « يا َع ِائ َ
ر َى َحا جْب ِخ ُ
َ َُ ُ
ّ
ُقْمت و ورحس ُة َّ ِ
َّللاَ .قاَل ْت َو ْى َػ َيَخى َما الَ َنَخى(. )1
ُ
ََ ْ َ
نػع ُو (نجاء) ،في قػلو ( :يا عائر) ،كجاء مغ باب التحبب
كؼيو أُسمػب
إنذائيُ ،
ّ
مع زكجتو عائذة رضي هللا عشيا .تخػ العخبية أف الشجاء كجياف كجو حؿيقي كآخخ
كالتعاشف َ
مجازؼ كسا تخػ أف أداة الشجاء (يا) يجػز استعساليا لمقخيب كلمبعيج ،كالسشصق يقػؿ :إف تػضيفيا
لمبعيج ىػ األصل كىػ الحؿيقةَ ،ب ْي َج أف تػضيفيا كاستعساليا لمقخيب فيػ مجازؼ كىا يكػف الشجاء
باستخجاـ األداة (يا) مغ باب ُّ
الشرح أك التحبب أك التػدد.

ومثمو ما ورد ع ْغ سالِعِ ب ِغ أَِبي اْلجع ِجَ ،قاؿ :قاؿ رجل :قاؿ ِمدعخ أُر ِ
اعةَ:
اه م ْغ ُخ َد َ
َ َ ْ
َْ
َ ْ ٌَ َ ُ
َ ٌَُ
َ
َلي َت ِشي صَّميت َفاس َتخحتَ ،ف َكأََّنيع عابػا عَمي ِو َذلِظَ ،فَقاؿ :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ػؿَ« :يا ِب َال ُؿ
َ ُْ ْ َُْ
َ
ُْ َ ُ َ ْ
ْ
َّللا َ يُق ُ
َ َ ُْ َُ َ
()2
الر َال َة أ َِر ْحَشا ِب َيا»
أ َِقعِ َّ
حامبل معو شيئا مغ االنتباه كالتخكيد
كذلظ  ،في قػلو ( :يا ببلؿ) ،فجاء الشجاء
ً

كاالعتشاء.

كمغ الجسيل القػؿ :إف الحجيث في لفتات تدتجعي الػقػؼ عشجىا ،أما األكلى فمع يقل
الشبي  ،أقع الربلة سأريحكع بيا ،أما الثانية فمع يقل الشبي  ،أرحشا مشيا قاؿ أرحشا بيا رغع

أف السشصق يقػؿ الخاحة بالتخؽيف ،لكغ جعمت قخة عيغ الشبي الربلة ،كبالتالي جاء الشجاء

الشحػؼ لعمة ببلغية كفػائج تخبػية إيسانية.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،111رقع الحجيث .6201

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /صبلة العتسة :296/4 ،رقع الحجيث .4985
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التخاكيب الشحػية لألساليب النذائية غيخ الصمبية ودالالتيا البالغية
السصمب األوؿ :أسمػب التخجي
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً

ُّ
أممو كخافو".
في المغة :الخجاء في المغة" :ىػ مغ مادة رجػ ،كيعشي ّ

()1

السفيػـ االصصالحي:
ىػ مغ أقداـ اإلنذاء غيخ الصمبي ،كذلظ ألف الخجاء تخّقب الحرػؿ ،مع الجيج كالكج في
()2

عسمو ،كىحا بخبلؼ ما جاء في التسشي"

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
ام ِت قاؿ َخخج رسػؿ َّ ِ
الر ِ
َّللا
ذ َحَّج َث ِشى ُعَب َاد ُة ْب ُغ َّ
اؿ أََن ٌ
َ ََ َُ ُ
قاؿ َق َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ ُح َسْي ٍج َ
ِ
ِِ
ِ
قاؿ َّ
 لُِي ْخ ِبَخ َّ
ُخ ِبَخُك ْع،
الش ِب ُّى َ « خَخ ْج ُت أل ْ
اس ِبَمْيَمة اْلَق ْج ِرَ ،ف َتالَ َحى َر ُج؛ ّ
ألف م َغ اْل ُس ْدمس َ
الش َ
يغَ ،
ِ
الت ِ
ػىا ِفى َّ
اس َع ِة
ألف َوإَِّن َيا ُرِف َع ْتَ ،و َع َدى أ ْ
ؼ؛ ّ
ؼ؛ ّ
َف َي ُكػ َف َخْي اًخ َل ُك ْعَ ،فاْل َتس ُد َ
ألف َو ُ
َف َتالَ َحى ُ
ِ ِ ()3
الدا ِب َع ِة ََ َواْل َخام َدة »
َو َّ
نػع ُو (تخجى) في قػلو (كعدى أف يكػف خي اخ لكع) كجاء األسمػب مغ باب
ُسمػب إنذائي ُ
أ ُ
الخجاء كشمب تحقيق االمشيات كفييا إشفاؽ كتخفق.

ثال ًثا -الخالصة:
 مغ َّ ِأف أسمػب الخجاء لع ُيحكخ في أحاديث األدب إال حجيثا كاحجا ،بالخغع
البلفت لمباحث ّ
أف عجد ىحا الباب جاكز ألف كمئتيغ كخسديغ حجيثا.
 َّإف أسمػب التخجي جاء مغ باب الخجاء كاالستخجاء ،كشمب تحقيق األمشيات في مخحمة

عجية الحقة كبعيجة السجػ كضعيفة الفخصة ،كسا أف فييا إشفاؽ كتخفق مغ قبل الخاجي أك
َب ّ
شالب الخجاء.

شمع عميو بتاريخ 2018-6-23
( )1قػاعج المغة العخبية ،حديغ صالح ،ص"1ما الفخؽ بيغ التسشي كالخجاء ،ا ّ
( )2السرجر نفدو.

( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،44رقع الحجيث .6049
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السصمب الثاني :أسمػب القدع
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

الي ِسيغ)( )1كقج كرد في السعجسات (أَْق َد َع) بسعشى
قاؿ ابغ مشطػر( :الَق َد ُع بالتحخيظَ :
ف ) بسعشى (أَْق َد َع)( .)2إال َّ
فخؽ بيشيسا بقػلو( :الَق َد ُع أبمغ
أف أبا ىالؿ العدكخي َّ
ك(حَم َ
(حَم َ
ف)َ ،
َ
مغ الحْم ِ
ف َّ
ألف معشى قػلشا (أُْق ِد ُع باهلل) َّأنو صار ذا قدع باهلل ،كالقدع الشريب كالسخاد أف الحؼ
َ
أقدع عميو مغ الساؿ كغيخه قج أحخزه كدفع عشو الخرع باهلل.
كالحمف مغ قػلظ سيف حميف ،أؼ قاشع ماض ،فإذا قمت حمف باهلل َّ
فكأنظ قمت قصع

فاألكؿ أبمغَّ ،
احجا كىػ قصع السخاصسة فقط.)3().
ألنو يتزسغ
السخاصسة باهللَّ ،
معشى ك ً
ً

السفيػـ االصصالحي:

مادة قدع ( ؽ ،س ،ـ )

()4

 :ليا معشياف رئيداف ىسا- :

أ  -التجدئة والتفخيق :كىػ – القدع – بدكػف الديغ ،كجسعو أقداـ ،كتخجع إليو مذتقات عجيجة

مشيا :قدع الذيء يقدو قدساً  :بسعشى :جدأه كفخقو ،كيكػف بسعشى :قجر كنطخ ،كقػلظ :ىػ
يقدع أمخه ،أؼ :يقجره ،كيجبخه ،كيشطخ كيف يعسل ؼيو ،قاؿ لبيج:
ألسػػػػػػػػا يعطػػػػػػػػظ الػػػػػػػػجىخ أمػػػػػػػػظ ىابػػػػػػػػل

فقػػػػػػػػػػال لػػػػػػػػػو إف كػػػػػػػػػاف يقدػػػػػػػػػع أمػػػػػػػػػخه

َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ
ات أم ًرا
كقدسو – بالتزعيف  :-لمتكثيخ ،أؼ جدأه ،كمشو قػلو _تعالى :-فالٍلسٍ ِ

()5

()6

كقاسع فبلف فبلنا أؼ :أخح كل مشيسا قدسو .كاقتدع القػـ الذيء بيشيع ،أؼ :أخح كل
كاحج مشيع نريبو مشو .إلى غيخ ذلظ مغ السذتقات التي ذكختيا كتب المغة.

( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر ،مادة (قدع) .481/12 ،
( )2القامػس السحيط ،لسجج الجيغ ،دمحم بغ يعقػب الفيخكزآبادؼ ،مادة (حمف) )129/3( ،

( )3معجع الفخكؽ المغػية ،ألبي ىبلؿ العدكخؼ ،تحقيق مؤسدة الشذخ اإلسبلمي ،ص.429 – 428
( )4نطخ القامػس السحيط  :لمفيخكزآبادؼ ،مادة (قدع) .
( )5ديػاف لبيج بغ ربيعة العامخؼ ،ص .131
( )6الحاريات. 4 :
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ب :الحمف واليسيغ:
كىػ القدع – بفتح القاؼ كالديغ – كجسعو أقداـ ،مثل :سبب كأسباب ،كيدتعسل مشو

األفعاؿ التالية

 – 1أقدع باهلل إقداما أؼ :حمف باهلل حمفا ..
 -2قاسسو :أقدع لو ،أك شاركو في القدع
 -3اقتدع - :يقاؿ :اقتدسػا :تحالفػا.

()1

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
ُّ
قاؿ رسػؿ هللا
ويشجرج تحت ىحا التخكيب المغػ ّي ما ورد َع ْغ أبي صالح َع ْغ أبي ىخيخة َ
( والحي نفدي بيجه ال تجخمػا الجشة حتى تؤمشػا .وال تؤمشػا حتى تحابػا .أوال أدلكع عمى
شيء إذا فعمتسػه تحابيتع؟ أفذػا الدالـ بيشكع)

()2

ُسمػب قدع بجسمة (كالحؼ نفدي بيجه) ،كىحا األسمػب القدسي مغ األساليب القػية
أ ُ
السؤثخة عمى الشفذ كقج استخجميا -عميو الدبلـ -كثي اخ في أحاديثو الذخيفة ،كقج مشح ىحا

األسمػب مديجا مغ اإلغخاء كالتذػيق كالتخكيد كبخاعة التعبيخ فيحا أسمػب نبػؼ ج ّحاب ،يجحب
القارغ عشج سساعو ليحا األسمػب.
الش ِبى  شيئا َفخ َّخز ِؼ ِ
ِ
يو َف َتَش َّدَه َعْش ُو
وشبيو ما ورد َع ْغ َم ْدُخو ٍؽ َقاَل ْت َعائ َذ ُة َصَش َع َّ ُّ
ً َ َ
اـ ي َتَش َّدىػ َف ع ْغ َّ ِ
ِ
َق ْػٌـ َفَبَم َغ َذلِ َظ َّ
َصَش ُع ُو،
الش ِب َّى َ ف َخ َ
اؿ أَ ْق َػ ٍ َ ُ
َ
الذ ْىء أ ْ
قاؿ « َما َب ُ
َّللا ُث َّع َ
ص َب َف َحس َج َّ َ
()3
َّللا ِإِّنى ألَعَمسيع ِب َّ ِ
َؼو َّ ِ
َشُّج ُى ْع َل ُو َخ ْذَي ًة »
اهلل َوأ َ
َ
ْ ُُْ

ُسمػب قدع ،في قػلو ( :ؼوهللا) فجاء القدع ُ -ىشا -بعج أف حجث أم اخ عطيسا سسعو
أ ُ
الشبي  فكاف القدع ىػ السختار.
َّ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي َصالِ ٍحَ ،ع ْغ
َن ْف ِدي ِبَي ِج ِه َال َت ْج ُخُمػا اْل َجَّش َة َح َّتى ُت ْؤ ِمُشػاَ ،وَال
()4
الد َال َـ َبْيَش ُك ْع»
ػه َت َح َابْب ُت ْع أَ ْف ُذػا َّ
َف َعْم ُت ُس ُ

أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :و َّال ِحي
َُ ْ َ
َ َُ ُ
َ
ُت ْؤ ِمُشػا َح َّتى َت َح ُّابػا ،أَ َف َال أَُدُّل ُك ْع َعَمى أَ ْم ٍخ ِإ َذا

( )1نطخ ركح السعاني ،شياب الجيغ محسػد اآللػسي /14 ،ص. 84-80
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إفذاء الدبلـ :1217/3 ،رقع الحجيث .3692
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،68رقع الحجيث .6087

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /إفذاء الدبلـ :350/4 ،رقع الحجيث .5193
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ُسمػب قدع في قػلو(كالحؼ نفدي بيجه) استخجمو  مثل (كالحؼ نفذ دمحم بيجه)،
كىػ أ ُ
فإف ىحا األُسمػب القدسي مغ أقػػ أساليب القدع تأثي اخ عمى الحات البذخية،
كفي نطخ
ُ
الباحث؛ ّ
كمغ ُ -ىشا -كاف ىحا األُسمػب بسثابة حدغ االبتجاء كبخاعة االستيبلؿ ،لسا لو مغ تأثيخ عمى

ُسمػب القدع (كالحؼ نفدي بيجه) ىػ مغ األساليب كالفشػف البجيعية السعشػية
الشفذ كالدسع .إف أ ُ
ط -كىحا مغ ببلغة العجناف .
ُسمػب نبػؼ لع يدبقو أحج –ق ّ
كىػ أ ُ
يج
ومثمو ما ورد َع ْغ َس ِع ٍ
ي ْؤ ِمغ ،و َّ ِ
ِ
ِ
يل َو َم ْغ
ُ ُ َ
َّللا الَ ُي ْؤم ُغ » .ق َ

َّللا الَ ي ْؤ ِمغ ،و َّ ِ
الش ِبى  قاؿ « و َّ ِ
َع ْغ أَِبى ُشَخْي ٍح أ َّ
َّللا الَ
َف َّ َّ
ُ ُ َ
َ َ
َّ ِ
يا رسػؿ َّ ِ
ْم ُغ َج ُارُه َب َػايَِق ُو(. )2( » )1
َّللا َ
َ َُ َ
قاؿ « الحى الَ َيأ َ

ُسمػب القدع (وهللا)
ُسمػب قدع ،في قػلو ( :وهللا) ،كجاء لمتشبيو كالتححيخ تكخار أ ُ
أ ُ
مخات كجاء لمتأكيج عمى خصػرة مغ يقع مشو ىحا الفعل ،كىل ىشاؾ ما ىػ أخصخ مسغ
ثبلث َّ
نفي عشو اإليساف؟.

ونطيخه ما ورد عغ مح َّس ِج ب ِغ سع ٍج عغ أَِب ِ
يو قاؿ اس َت ْأ َذ َف ُعسخ ْب ُغ اْل َخ َّ
ص ِ
اب  -رضى هللا
َْ َُ ْ َ ْ َْ
َُ
َ ْ
ػؿ َّ ِ
ِ
ِ
عشو َ -عَمى َرس ِ
َص َػ ُات ُي َّغ َعَمى
َّللا َ و ِعْش َج ُه ِن ْد َػٌة ِم ْغ ُقَخْي ٍ
ر َي ْدأَْلَش ُو َوَي ْد َت ْكثْخَن ُوَ ،عالَي ًة أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
الش ِب ُّى َ ف َج َخل َو َّ ِ
ابَ ،فأَذ َف َل ُو َّ
اؿ
اس َت ْأ َذ َف ُع َسُخ َتَب َادْر َف اْلح َج َ
َص ْػِتوَ ،فَم َّسا ْ
الشب ُّى َ ي ْز َح ُظ َفَق َ
َ
ِ
َّللا ِسَّش َظ َيا َرسػؿ َّ ِ ِ ِ
اؿ « َع ِجْب ُت ِم ْغ َى ُؤالَ ِء الالَّ ِتى ُك َّغ ِعْش ِجى َل َّسا
أْ
ُمى َفَق َ
ُ َ
َض َح َظ َّ ُ
َّللا بأَبى أَْن َت َوأ ّ
ق أَف ييبغ يا رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
اؿ
اؿ أَْن َت أ َ
َسس َع ْغ َص ْػَت َظ َتَب َادْر َف اْلح َج َ
َّللاُ .ث َّع أَ ْقَب َل َعَمْي ِي َّغ َفَق َ
َح ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
اب »َ .فَق َ
ػؿ َّ ِ
ات أَْن ُف ِد ِي َّغ أ ََتيبَش ِشى وَلع َتيبغ رسػؿ َّ ِ
يا عج َّو ِ
َّللا َ فُقْم َغ ِإَّن َظ أَ َف ُّ
ظ ِم ْغ َرس ِ
َّللا .
ظ َوأ ْ
َغَم ُ
َ َُ
َْ
ُ
َ ْ َْ َ َ ُ َ
قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ « إي ٍو يا ْاب َغ اْل َخ َّ
ص ِ
اف َس ِالكاً َفجِّا ِإالَّ
ابَ ،و َّال ِحى َن ْف ِدى ِبَي ِج ِه ما َل ِؿَي َظ َّ
الذْي َ
صُ
َ
َ َُ ُ
َ
()3
َسَم َظ َفجِّا َغْيَخ َف ِّج َظ »
ُسمػب قدع في قمو (كالحؼ نفدي بيجه) ،كقج مشح ىحا األسمػب مديجا مغ اإلغخاء
أ ُ
كالتذػيق.

ثال ًثا -الخالصة:
ُّ
غػؼ ضسغ األساليب الحاثة كالسحفدة لجػ الستمقيغ كالدامعيغ ،ألف
يشجرج ىحا األسمػب الم ّ
ِ
السقدع ىػ الخسػؿ عميو الربلة
القدع في حج ذاتو في قػة إقشاعية كمغ ناحية ثانية فإف
السقدع بو ىػ أمخ عطيع.
كالدبلـ ،ك َ

( )1بػايقو :أك بػائقو كالبػائق ىي الجاـية كالذيئ السيميل.
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،29رقع الحجيث .6016
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،68رقع الحجيث .6085
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السبحث الثالث:

الشحػية لإليجاز والششاب ودالالتيا البالغية.
التخاكيب ْ
أوال :مفيػـ اليجاز:
"اإليجاز ىػ أداء السقرػد مغ الكبلـ بأقل مغ عبارات متعارؼ األكساط كاإلششاب ىػ
أداؤه بأكثخ مغ عباراتو سػاء كانت القمة أك الكثخة راجعة إلى الجسل أك إلى غيخ الجسل".

()1

مداك لو أك ناقز ك ٍ
ٍ
اؼ أك زائج عشو لفائجة،
كسا عخؼ بأنو "التعبيخ عغ السعشى بمفع
األكؿ :السداكاة ،كالثاني :اإليجاز ،كالثالث :اإلششاب.
كيكاد يجسع الجسيػر عمى أف اإليجاز ،كاالخترار بسعشى كاحج؛ كلكشيع يفخقػف بيغ
اإلششاب ،كاإلسياب بأف األكؿ تصػيل لفائجة ،كأف الثاني تصػيل لفائجة ،أك غيخ فائجة.

()2

ثانيا :اليجاز بالححؼ وأسخاره البالغية
اصصالحا-:
التعخيف ُلغ ًة و
ً

إف أسمػب الححؼ ىػ أسمػب مدتعسل في كل المغات ،كالسيسا انتذاره في ُّ
المغة العخبية،

ألنو يشبغي أف يكػف الكبلـ العخبي حمػ السحاؽ ،كال يكػف كحلظ إال باإليجاز الحؼ ال يتأتى إال
بصخيق القرخ كالححؼ؛ ألنو كسا يقػؿ عسخو بغ كمثػـ" :كمع اإلكثار يكػف اإلىدار"

()3

كمغ-

فإف الباحث
ىشا-فإف قزية الححؼ مغ الزخكرة بسكاف في السػقع العخبي نحػه كببلغتو ،كلحا ّ
الحع انتذاره في أحاديث األدب في الكتب الدتة ،بصخائقو كأنػاعو العجيبة ،التي ال يتدشى

يمع بو بذكل عطيع ،كسا لػحع عمى لداف نبيشا العجناف -عميو الدبلـ.
لفحل أف ّ

َّ
إف الححؼ قج تشبو إليو الشحاة أكال ثع استجركو الببلغيػف فأدخمػه في أبػاب تُعشى
بالببلغة.

( )1اإليزاح في عمػـ الببلغة ،الخصيب القدكيشي ،ص.170

( )2اإلعجاز المغػؼ كالبياني في القخآف الكخيع ،عمي بغ نايف الذحػد ،ص10

( )3نثخ الجر في السحاضخات ،أبػ سعج مشرػر بغ الحديغ  .259/4كانطخ :شخح السعمقات العذخ كأخبار شعخائيا،
أحسج بغ األميغ ،ص.69
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في ُّ
المغة:)1(:
الححؼ مرجر جار عمى الؿياس لمفعل (ححؼ) كمزارعو (يححؼ) بكدخ العيغ مغ

باب ضخب ،كالسخاد بالححؼ-ىشا-اإلسقاط ،ال الخمي كال القصع؛ ألف الخمي لمسػجػد ،كالقصع

لمسػصػؿ.

السفيػـ االصصالحي:
عخفو الخماني بأنو( :إسقاط كمسة لئلجداء عشيا بجاللة غيخىا مغ الحاؿ ،أك فحػػ

بالكبلـ) ( .)2كسا عخفو الدركذي :بأنو (إسقاط جدء الكبلـ أك كمو لجليل) (.)3

كاإليجاز في ُّ
المغة العخبية أصل كركح كشبع ،ألنيا ُلغ ًة أمة صاؼية الحىغ ،دؾيقة الحذ،
سخيعة الفيع ،تذعخ بقػة ،كتعبخ بقػة ،كتفيع بقػة ،كالببلغة اإليجاز ،كاإليجاز امتبلء في المفع،

كقػة الحبظ ،كشجة في التساسظ(.)4

ثالث ًا -نػعا اليجاز:
-1

اليجاز بالححؼ:

قاؿ (أصجؽ كمسة قاليا
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َع ْغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا –هلالج لجَ :-
()5
الذاعخ كمسة لبيج * أال كل شيء ماخال هللا باشل * وكاد أمية بغ أبي الرمت أف يدمع)
كذلظ في قػلو ( :كمسة لبيج) كالقرج (أصجؽ كمسة ىي كمسة لبيج) ،كىشا ندتحزخ

ػية ليحه الجسمة ،كالستسثمة في أف جػاب الدؤاؿ يححؼ مشو إذا اتزح في الدؤاؿ،
الشح ّ
الداكية ْ
مثل كع عسخؾ؟ نقػؿ ثبلثػف...
ػؿ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َر ُس ُ
ص ِج ْع َعَمى ِشِّق َظ ْاألَْي َس ِغ،
لِ َّ
اض َ
مر َال ِةُ ،ث َّع ْ
ض ْيخِي ِإَلْي َظَ ،رْـَب ًة َوَر ْغَب ًة ِإَلْي َظ،
ْت َ
َوأَْل َجأ ُ

َّ ِ
ِ
ػء َؾ
َّللا  فقاؿ« :إ َذا أ ََتْي َت َم ْز َج َع َظ َف َت َػ َّض ْأ ُو ُض َ
ِ َّ
ِ
َمخِي ِإَلْي َظ،
َوُقل الم ُي َّع أ ْ
َسَم ْس ُت َو ْج ِيي إَلْي َظَ ،وَف َّػ ْض ُت أ ْ
ِ َِّ ِ
آمْش ُت ِب ِك َتا ِب َظ َّال ِحي
َال َمْم َجأَ َوَال َمْش َجى مْش َظ إال إَلْي َظَ ،

( )1يشطخ :الرحاح ،مادة (ححؼ) (. )1341/4
( )2الشكت في إعجاز القخآف ،الخماني( ،ص. )76
( )3البخىاف في عمػـ القخآف ،الدركذي. )115/3( ،
( )4يشطخ :دفاع عغ الببلغة العخبية ،أحسج حدغ الديات ،ص.105
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ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قاؿ
قاؿ « ّ
فإف م َّت م َّت َعَمى اْلف ْصَخِةَ ،و ْ
ػؿ» َ
اج َعْم ُي َّغ آخَخ َما َتُق ُ
أَْن َدْل َتَ ،وَنبّي َظ الحي أَْر َسْم َت» َ
()1
َّ ِ
اْلبخاءَ :فُقْم ُت :أ ِ
اؿَ« :الَ ،وَن ِبِّي َظ َّال ِحي أَْر َسْم َت»
ْ
َس َت ْحكُخُى َّغَ ،فُقْم ُتَ :وبَِخ ُسػلِ َظ الحي أَْر َسْم َتَ ،ق َ
ََ ُ
كذلظ في قػلو ( :أندلت) ك(أرسمت) كالسعشى الحؼ أرسمتو إليشا نحغ -معاشخ

الدجع ،كإنسا تَخكت
السدمسيغ -مغ أمة دمحم – ،كلع يكغ اإليجاز بالححؼ -ىشا-لتخؾ برسة
ْ
كخّمفت فراحة كببلغة ،فاإليجاز كاالختتاـ بكمسة (الحؼ أندلت كنبيظ الحؼ أرسمت) خيخ مغ
َ
اإلششاب كإضافة الكبلـ.

ِ
قاؿ َد َخْم ُت
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أَبى ُىَخْيَخَة  -رضى هللا عشو َ -
َفػجج َلبشاً ِفى َقجح َفَقاؿ « أَبا ِى ٍخ اْلحق أَىل ُّ َّ ِ
قاؿ
ٍَ
َ ََ َ
الرفة َف ْاد ُع ُي ْع إلى »َ .
َ ّ َ ْ َْ
َ
اس َت ْأ َذُنػا َفأ ُِذ َف َل ُي ْعَ ،ف َج َخُمػا(. )2
َفأَ ْقَبُمػا َف ْ

ػؿ َّ ِ
مع َرس ِ
َّللا 
َ ُ
َفأ ََتْي ُت ُي ْع َف َج َع ْػُت ُي ْع،

ببلغيتيغ:
كذلظ في قػلو ( :أبا ىخ) فححفت (يا) الشجائية مغ زاكيتيغ
ّ
األولى :لػضػح األمخ كالشجاء ألبي ىخيخة.
الشبي  فكاف ححؼ (يا) التي تدتعسل لمقخيب كالبعيج
والثانية :لقخب أبي ىخيخة مغ مجمذ
َّ
(ىخ) -أيزا.
كبقي السشادػ مغ باب التحبب كالتػددَّ ،
كلعل التػدد كالتعاشف ضيخ في كمسة ّ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا  مخ بو وىػ يغخس غخسا :فقاؿ

قاؿ (أال أدلظ عمى غخاس خيخ لظ مغ ىحا ؟)
(يا أبا ىخيخة ما الحي تغخس ؟) قمت غخاسا ليَ :
قاؿ (قل سبحاف هللا والحسج هلل وال إلو إال هللا وهللا أكبخ يغخس لظ بكل
قاؿ بمى .يا رسػؿ هللاَ :
َ
واحجة شجخة في الجشة)

()3

كذلظ في قػلو  :هللا أكبخ -أؼ هللا أكبخ مغ كل شيء -فجاء اإليجاز بالححؼ كذلظ

مغ ناحية ببلغيَّة؛ لتعصي إشارة تفكيخ كإعساؿ عقل لئلنداف بأنو أكبخ مغ كل مسا تتخيل.

كسا نمحع ؼيو فشػف كأساليب أخخػ مثل ضسيخ الفرل (ك) ،كجاء مكخ ار أربع مخات،

نحػيا بعيجا َع ْغ األسخار الببلغية؛ بل جاء مؤكجا بأف هللا يدتحق
فإف ىحا ليذ عصفا
كبالتالي؛ ّ
ّ
أف ُيدبَّح لو (إف كل شيء إال يدبح بحسجه) ،كقج جاء الشجاء في (أبا ىخيخة) كتقجيسو عمى

( )1سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :311/4 ،رقع الحجيث .5046
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /االستحاف باب  :53/1 ،14رقع الحجيث .6246
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل التدبيح :1251/2 ،رقع الحجيث .3807
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بػؼ الخؼيع ،كجاء أُسمػب القرخ (بإال) لمتأكيج
االستفياـ (ما الحؼ تغخس) كشػع مغ األدب الشَّ ّ
عمى أف كل مغ عمى األرض ال بج كأف يكػف معبػدا هلل.
َّ
إف في ىحا الحجيث ما قج َي ْجسل أف يدسى (تشاسب السقاـ) أك (تشديق السػقف) ،ذلظ أف
الدخ
الخسػؿ  ربط السجاؿ الجيشي بالجنيػؼ ،كمدج بيغ السػقف الحياتي باألخخكؼ ،كىحا مغ ّ

الجسالي بسكاف ،كسا َّ
الشبي  كسا يعتقج بعس الكتّاب بأنو أفزل شخريات
أف ىحا الحؼ جعل َّ
العالع كأعطع شخرية تاريخية ،ذلظ أنو نجح عمى الرعيجيغ الجيشي كالجنيػؼ ،كىشا تقػؿ في
جل جبلُلو -كال
حادثة غخس الدرع ألبي ىخيخة كىػ بسحل دنيػؼ يصبقو أبػ ىخيخة تصبيقا لقػلو َّ -

الشبي يػجو بػصمتو العقجية إلى اآلخخة فقاؿ ألبي ىخيخة-
تشذ نريبظ مغ الجنيا ،مسا جعل
َّ
إف ىحا التدبيح كالتحسيج كالتيميل كالتكبيخ ،بكل كاحجة غخسة؛ كلكغ في الجشة
رضي هللا عشوّ -

ال في الجنيا.

كمغ الشاحية ُّ
المغػية كالترخيؽية نجج أف جسمة (هللا أكبخ) صيغة اسع التفزيل عمى

ٍ
جل
بسقاصج
كزف (أفعل) كىحه الريغة االشتقاؾية كالترخيؽية تأتي
كمعاف داللية ،كىي أف هللا َّ -
َ
قاؿ ( أكبخ) كلع يقل(هللا
جبلُلو -أكبخ كأعطع مغ كل شيء كمغ أسسائو (الكبيخ) ،كسا أنو َ
ألف في الػزف (أفعل) -كىي مغ األفعاؿ السديجة -ما يؤكج عمى قجرة هللا
كبيخ) أك (هللا الكبيخ)؛ ّ
كعطع شأنو ،فقج التقى الجانب المغػؼ كالترخيفي مع الغخض الببلغي كاألثخ ِ
الجاللي التي تخمفو
َ
ّ ّ
ّ
كلعل كمسة أكبخ كانت
جل جبلُلو -أكبخ مغ كل شيء،
َّ
ىحه الكمسة ،فتشػه لكل مدمع أنو َّ -
جل
األندب في ختاـ ىحا الحجيث كلع يبجأ بيا رسالة مشو  بل رسالة مغ اإلسبلـ أنو َّ -

ألنو األكبخ كاألقجر كىػ أحق أف يتبع.
جبلُلو -يتعيغ عميشا أف ندبحو كنحسجه كنذكخه؛ ّ

كؼيو جشاس بيغ (قمت) ك(قست) كىػ جشاس ناقز تكخار ،في قػلو ( :سبحاف هللا) ك

في قػلو ( :سبحاف هللا عجد كمساتو) كالتقجيخ (سبحاف هللا قجر عجد كمساتو كقجر عجد

مخمػقاتو.

سجع ،في قػلو ( :خمقو – نفدو – عخشو) ،إف في الحجيث أسخار ببلغيَّة راؾية كىحا

يطيخ جميا في اإليجاز بالححؼ ،في قػلو ( :عجد خمقو كمجاد كمساتو) كالسخادُ قجر عجد خمقو
كمخمػقاتو كقجر مجاد كمساتو؛ فإذا ححفت كمسة (قجر) أصبح لئلعخاب شكل ججيج ،فبػجػد كمسة

(قجر) تعخب كمسة عجد كمجاد مزافا إليو مجخكر كعبلمة جخه الكدخة الطاىخة عمى آخخه؛ َب ْي َج أف
ححفيا ُيحيمشا إلى إعخاب ججيج كىػ (مشرػب عمى ندع الخافس).
كبالتالي؛ بعج أف كاف المفع (عجد) بالكدخ؛ أصبح في الحجيث (عجد) بالفتح ،كىحا لخبسا

مع العدة كالخفعة اإلليية؛ فتربح كمسة (عجد) في حالة نرب ،ككحا كمسة (زنة).
يتساشى َ
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َّ
إف كمستي (أكثخ كأرجح) جاءتا عمى كزف (أفعل) كىسا (اسع تفزيل)؛ فجاءت الببلغة

َّ
بػية في ىحه الريغة الترخيؽية ألعساؿ العقل كحبذ الشفذ كاالنتطار لسا ُسيقاؿ مغ أجخ
الش ّ
أعطع مسا قالتيا جػيخية -رضي هللا عشيا ،لتمتقي الببلغة باألساليب المغػية كالترخيؽية ،كىشا
تخبية دمحمية عمى السػائج َّ
الشبي مغ الرحابيات؛ بل ىي دعػة لكل مدمسة كمؤمشة
بػية لشداء
َّ
الش ّ
بي الشداء كيذجعيغ عمى استثسار األجػر
متى سسعت بيحا الحجيث كغيخه .فيشا يخبي الش َّ

الدانحة.

ككسا يمحع الباحث؛ فإنو في أحاديث متعجدة يجج فييا ذكخ (سبحاف هللا) أك التدبيح
كلعل في ذلظ إشارة داللية ال بج مغ البحث كالتفتير عشيا؛
مقجـ عمى التكبيخ كالتيميل كالتحسيجَّ ،
قيشا -أف أىل األرض كالدساكات الدبع كمغ فييغ يدبحػف هللا تدبيحا ال
لكشو مغ السعمػـ َ-ي ً
فإف مغ يدبح هللا يدتحزخ قجرتو كحيشيا سيدتذعخ بإيسانو بعدتو،
نفقيو كال نعمسو ،ككحلظ؛ ّ
كفييا يحسجه كييممو كيكبخه تكبيخا.

ػؿ َّ ِ
ِ
اف ِ
آخُخ َك َالـِ َرس ِ
َّللا ،
اؿَ :ك َ
ُ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ َعم ٍّي -عميو الدالـَ ،-ق َ
()1
الر َال َةَّ ،اتُقػا َّ ِ
يسا َمَم َك ْت أَْي َساُن ُك ْع»
الر َال َة َّ
« َّ
َ
َّللا ؼ َ

ػؼ -ىشا(-تػكيج لفطي) ،كتعخب
كذلظ في قػلو (الربلة الربلة) ،فالتخكيب ْ
الشح ّ
األكلى مفعػؿ بو لفعل مححكؼ تقجيخ الدـ .كالثانية تعخب تػكيج لفطي ،فجاءت الكمسة الثانية

مع اإليجاز بالححؼ.
تأكيجا لمعشاية كالتخكيد .كبالتالي يمتقي التػكيج المفطي بالتكخار
الببلغي َ
ّ
أما مغ الشاحية الببلغيَّة فالقػؿَّ :
إف ححؼ الفعل كإبقاء السفعػؿ يكػف مغ زاكيتيغ،
دؿ عمى ماـية الفعل ،أؼ أف كجػد كمسة الربلة مكخرة دلت عمى أف
األكلى أف كجػد السفعػؿ ّ
الفعل مححكؼ تقجيخه الدـ فبل داعي لحكخ الفعل؛ كبالتالي-ىشا-تكسغ الببلغة .كمغ زاكية أخخػ؛

نػعا مغ
فّ
إف كجػد السفعػؿ كححؼ الفعل جعل الدامع كالقارغ مخك اد عمى السفعػؿ ،مسا أعصت ً
ٍ
إعساؿ لمعقل ،كلفت االنتباه عشج تكخار الكمسة (الربلة) كبالتالي؛ أعصت مد ًيجا مغ التخكيد
كاالىتساـ.

كثيخ)-
الشبي ( شػبى لسغ وجج في صحيفتو استغفا ارً -ا
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ
َّ

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حق السسمػؾ :339/4 ،رقع الحجيث .5156
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()2

إيجاز بالححؼ ،في قػلو ( :شػبى) أؼ مػعجه (شػبى)،كشػبى تعشي :الدعادة التي

ال يعكخ صفػىا ،كلكغ ىي شجخة في الجشة عشج السدمسيغ ،فجاء الححؼ لمتخكيد كالتأكيج عمى
أف شػبى لمسدتغفخيغ؛ فجاء تأكيج بححؼ السححكؼ.
كفي ىحا الحجيث التقاء بيغ جسمة مغ الفشػف فشجج ؼيو بخاعة االستيبلؿ؛ ألنو ذكخ كمسة

شػبى التي تغخؼ كتحفد ،كلع يكغ ىحا مجخد خبخ نبػؼ فحدب ،بل جاء لئلغخاء كاستباؽ
الخيخات كصشاعة الصاعات كالتقخب بالقخبات ،كسا نجج ؼيو إيجاز بالححؼ مغ باب التخكيد

عمى السيع كىػ الجائد الكبخػ يػـ الؿيامة (شػبى) لمسدتغفخيغ السدتغفخات ،كىحا يشع عغ

أىسية االستغفار ،كقج كججنا أف الحشاف الشبػؼ ضاىخ كجمي في ىحا الحث كالتحفيد ،ألنو كسا
عمسشا القخآف أف مغ يدتغفخ سيجمب لو السصخ كالخيخ الخزؽ كاألمػاؿ كالبشيغ جشة اعجت
لمستقيغ .فسغ باب شفقة العجناف عميو الربلة الدبلـ أراد ىشا اف يحثشا عمى االستغفار مغ

خبخ لسبتجأ مححكؼ فكاف التخكيد عمى
خبلؿ ىحه الجائد الدشية األخخكية .ككمسة شػبى جاءت ا

الخبخ السحكػر فكاف أكثخ إثارة كتذػيقا.

قاؿ سسعت رسػؿ هللا  :يقػؿ (قاؿ هللا َع ْغ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َع ْغ أبي ىخيخة َ
وجل قدست الرالة بيشي وبيغ عبجي شصخيغ .فشرفيا لي ونرفيا لعبجي .ولعبجي ما سأؿ).

قاؿ :فقاؿ رسػؿ هللا ( اقخءوا يقػؿ العبج الحسج هلل رب العالسيغ .ؼيقػؿ هللا عد وجل
حسجني عبجي ولعبجي ما سأؿ .ؼيقػؿ الخحسغ الخحيع .ؼيقػؿ أثشى عمي عبجي ولعبجي ما

سأؿ .يقػؿ مالظ يػـ الجيغ .ؼيقػؿ هللا مججني عبجي .فيحا لي .وىحه اآلية بيشي وبيغ عبجي
نرفيغ .يقػؿ العبج إياؾ نعبج وإياؾ ندتعيغ يعشي فيحه بيشي وبيغ عبجي .ولعبجي ما سأؿ.

وآخخ الدػرة لعبجي .يقػؿ العبج اىجنا الرخاط السدتؿيع .صخاط الحيغ أنعست عمييع غيخ

السغزػب عمييع وال الزاليغ .فيحا لعبجي ولعبجي ما سأؿ)

()1

كذلظ في قػلو( :لعبجؼ ما سأؿ) -أؼ ما سأؿ مغ خيخ كرزؽ .فكمسة (سأؿ) جامعة

مانعة دالة عمى الصمب مغ رزؽ كخيخ كبخكة كماؿ كأعساؿ.

الفعل ىشا سأؿ فعل ماض كالفاعل كالسفعػؿ السححكفاف ،لكغ لسا أراد أف يبحث كراء ىحا
الخبخ كىحا الصمب ال بج مغ معخفة الجكاعي كاألسباب التي أدت إلى اإليجاز كالححؼ ،فقج

اكتفى بالفعل كلع يحكخ الفاعل كال السفعػؿ لػضػح الجاللة ،كمغ زاكية أخخػ فإف الدؤاؿ تذسل

جسيع البخ كالخيخ كأصشاؼ اإلحداف.

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3784
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القخآف)

قاؿ رسػؿ هللا ( قل ىػ هللا أحج تعجؿ ثمث
وشبو ذلظ ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
()1

كذلظ في قػلو ( :قل ىػ هللا أحج) كالسخاد (إف سػرة قل ىػ هللا أحج  ،)...ك أف

الدخ في ذلظ أنو –
الشبي – كاف ال يكثخ مغ حخكؼ التػكيج في مصالع أحاديثو،
َّ
َّ
كلعل ّ
قاؿ سػاء يدتػعبو العقل أـ لع
كاف لجيو فخيق
صحابي يؤمغ باهلل كبخسػلو كيرجقيع بساَ ،
ّ
الرجيق -أبا بكخ -الحؼ
يدتػعبو ،كانذقاؽ القسخ كحادثة اإلسخاء كغيخ ذلظ .كىشا ندتحزخ
ّ
ٍ
بتػكيج-ىشا-أك ىشاؾ؛ كلكغ ىحا
الشبي -عميو الدبلـ -كعميو؛ فبل ضخكرة
رجؽ ما يتمفطو َّ
كاف ُي ّ
الباحث ذلظ.
ال يعشي بانعجاـ تمظ التػكيجات ،كإنسا ىي قمة قميمة ججا كسا الحع
ُ

ونطيخ ذلظ ما ورد عغ أبي ُىَخْيَخَة  -رضى هللا عشو  -قاؿ أ ََتى َر ُج ٌل َّ ِ
اؿ
الشب َّى َ فَق َ
َ
َىمِى ِفى رم َزاف .قاؿ « أ ِ
ِ
قاؿ « َف ُر ْع َش ْيَخْي ِغ
َىَم ْك ُت َوَق ْع ُت َعَمى أ ْ
ْ
ََ َ
قاؿ َلْي َ
ذ لىَ .
َعت ْق َرَؾَب ًة »َ .
َ
َججَ .فأ ُِتى ِبعخ ٍؽ ِؼ ِ
م َت َتا ِبعي ِغ » .قاؿ الَ أَس َت ِصيع .قاؿ « َفأَ ْش ِعع ِس ِّت ِ ِ
يو َت ْسٌخ
قاؿ الَ أ ِ ُ
َ
ُ َْ
ََ
ْ
ْ
يغ م ْدكيشاً»َ .
ُ َ
َ
الد ِائل َترَّجؽ ِبيا » .قاؿ عَمى أَ ْفَقخ ِمِّشى و َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّللا َما
يع اْل َعَخ ُ
َ َ
اؿ « أَْي َغ َّ ُ َ ْ َ
َ
َ
ؽ اْلس ْكَت ُل َفَق َ
 َقاؿ إْبَخاـ ُ
ِ
َىل َبْي ٍت أَ ْفَقُخ ِمَّشاَ .ف َز ِح َظ َّ ِ
قاؿ « َفأَْن ُت ْع ِإذاً »(. )2
الشب ُّى َ ح َّتى َب َج ْت َن َػاج ُح ُهَ .
َبْي َغ الََب َتْي َيا أ ْ ُ
كذلظ في قػلو ( :أيغ الدائل ترجؽ بيا) ،فؽيو ححؼ كىػ أُسمػب شخط فالسخاد

ألنو بالتخكيب المغػؼ َّ
بػؼ
(أيشسا تجج الدائل ترجؽ بيا) ،فكاف اإليجاز أبمغ في التعبيخ؛ ّ
الش ّ
نبػية بميغة أكججىا ذاؾ
تمحع أنو يدأؿ (أيغ الدائل) فجسع بيغ الدؤاؿ كالذخط ،كىحه لفتة ّ
اإليجاز الببلغي .فيػ ليذ مجخد اخترار لمكمسات أك انتقاء لمسجسػعات.

ِ
مع َّ
الش ِب ِى ِ فى َجَش َازٍة
قاؿ ُكَّشا َ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َع ْغ َعم ٍّى  -رضى هللا عشو َ -
ّ
ِ
ػدَ ،فَقاؿ « َلي ِ
غ ِم ْغ م ْق َع ِج ِه ِم َغ اْل َجَّش ِة َو َّ
الش ِار
َح ٍج ِإالَّ َوَق ْج ُف ِخ َ
ض ِب ُع ٍ
َف َج َع َل َيْش ُك ُت األَْر َ
ذ مْش ُك ْع م ْغ أ َ
َ َْ
َ
ِ
اآلي َة » (. )3
َع َ
اع َسُمػا َف ُك ّّل ُمَي َّدٌخ »َ ( .فأ َّ
َما َم ْغ أ ْ
قاؿ « ْ
صى َو َّاتَقى) َ
»َ .فَقاُلػا أَ َفالَ َن َّتك ُل َ
ػية كالّمغػية نجج أف الفعل مبشي لمسجيػؿ،
الشح ّ
كذلظ في قػلو ُ( :فخغ) فسغ الداكية ْ
بي َج أف التخكيب مغ زاكيتو الببلغيَّة جاء ِّ
داال عمى اإليجاز بححؼ الفاعل ِل ِعمسشا نحغ السدمسيغ
َْ
الخبخيَّة ،فالسبلئكة
بالفاعل ،كقج يكػف ححؼ الفاعل لعجـ الزخكرة لسعخفة مغ الفاعل في الجسمة َ
ليا أدكار كضيؽية ال نعمع عشيع شيئا ،كليدت السعزمة ىيشا؛ كلكغ الجمل العطيع أف تعخؼ أيغ

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1244/2 ،رقع الحجيث .3787
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،68رقع الحجيث .6087
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السقعج ،ىل في الجشة فشعع أجخ العامميغ؟ أـ في الشار فبئذ مثػػ الستكبخيغ؟.
كىشاؾ إيجاز بالححؼ في مػضع آخخ مغ الحجيث ،كذلظ في قػلو ( :فكل ميدخ)

فجاء اإليجاز لمجساؿ الببلغي .كالسقرػد دكف اإليجاز -كسا ذكخ في حجيث آخخ " :اعسمػا
فكل ميدخ لسا خمق لو ،أما مغ كاف مغ أىل الدعادة فييدخ لعسل أىل الدعادة ،كأما مغ كاف

مغ أىل الذقاء فييدخ لعسل أىل الذقاكة .كيقػؿ محسػد بجر الجيغ العيشي " :أؼ :فكل كاحج
مشكع ميدخ لو ،فإف كاف الحؼ قجر عميو بأنو مغ أىل الجشة يدخ هللا عميو عسل أىل الجشة ،كإف
()1

كاف مغ الحؼ قجر عميو بأنو مغ أىل الشار يدخ هللا عميو عسل أىل الشار"

.

قاؿ َل َّسا َّ
قجـ َوْفُج َعْب ِج
وشبيو ذلظ ما ورد عغ َع ْغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
اس  -رضى هللا عشيسا َ -
ِ ِ
ذ َعَمى َّ ِ
اْل َؿْي ِ
ػؿ
قاؿ « َمْخ َحباً ِباْل َػْفج َّالح َ
امى »َ .فَقاُلػا َيا َر ُس َ
يغ َج ُ
الشب ِّى َ 
اءوا َغْيَخ َخ َدَايا َوالَ َن َج َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِيع َة َوَبْيَشَشا َوَبْيَش َظ م َزُخَ ،وإَِّنا الَ َن ِر ُل ِإَلْي َظ ِإالَّ ِفى َّ
َم ٍخ
َّللا ِإَّنا َح ّّى م ْغ َرب َ
الذ ْي ِخ اْل َحَاخـَِ ،ف ُسْخَنا بأ ْ
ُ
ِِ
ِِ
ِ
آتػا َّ
الدَكا َة،
يسػا َّ
الرالَ َةَ ،و ُ
اءَناَ .فَق َ
َف ْر ٍل َن ْج ُخ ُل بو اْل َجَّشةََ ،وَن ْج ُعػ بو َم ْغ َوَر َ
اؿ « أَْرَب ٌع َوأَْرَب ٌع أَؾ ُ
الجَّب ِ
اء(َ ،)2واْل َحْش َتعَِ ،و َّ
الش ِق ِ
ذ َما َغ ِش ْس ُت ْعَ ،والَ َت ْذَخُبػا ِفى ُّ
يخ،
َع ُ
افَ ،وأ ْ
َو َص ْػُـ َرَم َز َ
صػا ُخ ُس َ
َّ ِ ()3
َواْل ُس َدفت»
كذلظ في قػلو ( :مخحبا).
إف ححؼ
فسغ زاكيتيا الشحػية تكػف مفعػؿ مصمق لمفعل حممتع .أما
بالغيا ؼيسكغ القػؿّ :
ّ
الفعل جاء لزخكرة ،كىػ أف ذكخه ال يأتي بحجيج كال يفيج معشى ،فكمسة مخحبا تفيج كتعصي
أيزا -لتمفت االنتباه.
السعشى بػضػح ،كقج جاءتً -
كىشاؾ إيجاز بالححؼ ،في قػلو  :أربع كأربع كالسقرػد(ىشاؾ أكامخ أربع كيقابميا نػاه
ألنو اتزح
أربع)،
َّ
كلعل الححؼ جاء-ىشا-لمزخكرةُ ،
حيث ال فائجة مخجػة مغ ذكخ السححكؼ؛ ّ
في باقي الحجيث.
البل ِ
كمغ َّ
الشبي  ال يديج في أكامخه أك نػاـيو في الحجيث َع ْغ خسدة مصالب أك
فت أف َّ
أمػر كال تقل َع ْغ ثبلث.

( )1عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.222/22 ،
( )2الجباء :ىػ القخع اليابذ ،كالحشتع :ىػ جخار خزخ ،كالسدفت :ىػ الغشاء السصمي بالدفت ،كالشقيخ :ىػ
الجحع.

( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،98رقع الحجيث .6176
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كمغ السمحػظ أف الثبلث تكػف إذا كاف السخاشب مفخدا أك صحابيا كاحجاَ .ب ْي َج أف
جسع مغ قبيمة ربيعة ،فكانت األمػر كالشرائح أربعة
صحبة الخسػؿ  ىيشا
ٌ
الحاضخيغ في ُ
الشبي .
كتقابميا أربعة .كىحا مغ حشكة َّ
أيزا-أنو – أمخ بأكامخ أربع كقابميا بشػ ٍاه أربع ليدت مجخدة مغ
كمغ البلفتً -

ال ِجالالت الببلغية؛ بل نجج ىحه الجسل اآلمخة كالشاـية قج حطت بالحث كاإلرشاد ،كسا نمحع أف
ِ
مع ما يصمبو بشػ ربيعة
ىحه األكامخ كالشػاىي في َمحميا كفي مػقعيا السشاسب ،إذ إنيا تتساشى َ
مغ أمػر تجخميع الجشة كيقػكا في إيسانيع.
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ أبي أمامة أف رجال قا َؿ يا رسػؿ هللا ماحق الػالجيغ عمى
قاؿ (ىسا جشتظ ونارؾ) (. )1
ولجىسا ؟َ :
كذلظ في الحجيث كالسخاد (حق الػالجيغ عمى كلجىسا أنيسا بسثابة الجكر األعطع لجخػؿ
االبغ الجشة أك الشار.
الشبي  أُكتي جػامع الكمع ،فقج أجاب عمى سؤاؿ الرحابي إجابة مػجدة
كال ريب أف
َّ
الشبي  اإلجابة السباشخة دكف مقجمات تحكخ؛ لخصػرة
مفادىا الدخعة كاألىسية؛ بل أعصى
َّ
السػقف ،فقج امتؤل القخآف الكخيع بالحجيث َع ْغ ضخكرة البخ بالػالجيغ؛ لحا جاءت الدشة َّ
بػية
الش ّ
قاؿ (ىسا جشتظ كنارؾ) ؼبالبخ تكػف الجشة ،كبالذخ
مع ما فخضو القخآف الكخيع؛ لحا َ
متساشية َ
كلعل انتقاء حخؼ الػاك يسشح ِداللة كىي الدخعة كالحث معا.
تكػف الشار ال ثالث ليعَّ ،

صَم ْق ُت ِفي وْف ِج ب ِشي ع ِ
ام ٍخ إلى َرس ِ
ػؿ
صِّخ ٍ
قاؿ أَِبي :اْن َ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ ُم َ
َ
َ َ
ُ
اؿَ :
ؼَ ،ق َ
َّ ِ
َّللا َ :فُقْمَشا :أَْن َت سِّيُجَناَ ،فَقاؿِ َّ :
ط ُسَشا
َع َ
َّللا َتَب َار َؾ َ
وت َعاَلىُ )-قْمَشاَ :وأَ ْف َزُمَشا َف ْز ًال َوأ ْ
َ
(الدّيُج َّ ُ
َ
()2
اؿُ « :قػُلػا ِبَق ْػِل ُك ْع ،أ َْو َب ْع ِ
س َق ْػِل ُك ْعَ ،وَال َي ْد َت ْج ِخَيَّش ُك ُع َّ
اف»
الذْي َ
َ
صُ
ش ْػًالَ ،فَق َ
َّللاُ) كالسخاد (الديج ىػ هللا ُ -س ْب َح َان ُو كتَ َعاَلى) ،فجاء لسشح سخعة انجحابية
في
قػلو(الدِّيُج َّ
َّ
لسعخفة الديج ،فكاف بالححؼ أبمغ.
كقج ذكخ كمستي (الديج) كلفع الكخيع (هللا) ككبلىسا معخفة بأؿ مغ باب التعطيع ،كلعل

تجاكر ىاتيغ الكمستيغ مشح اندجاما كتآلفا في المفع كالسعشى .أما إعخاب كمسة (الديج) فيي مبتجأ

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /العمع :1208/2 ،رقع الحجيث .3662
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مخفػع ،كالزسيخ الغائب (ىػ) خبخ السبتجأ مخفػع ،كلفع الكخيع (هللا) ،نعت مخفػع ،كبالتالي
أصبح ثسة تآلفا نحػيا كإعخابيا كببلغيا في الحيغ ذاتو.

َف رسػؿ َّ ِ
ِ
َحُج ُك ْع
اؿَ« :ال َيُقػَل َّغ أ َ
َّللا َ ،ق َ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ أَبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ ُ َ
ِ
ِ
وأ ِ
ِ
ِ
ػؾ
اي َوَف َتاتيَ ،وْلَيُق ِل اْل َس ْسُم ُ
َمتيَ ،وَال َيُقػَل َّغ اْل َس ْسُم ُ
ػؾ َرّبِي َوَرَّبتيَ ،وْلَيُقل اْل َسال ُظ َف َت َ
َ َ
()1
َّللا َع َّد َو َج َّل»
ػكػ َف َو َّ
َو َسِّي َج ِتيَ ،فِإَّن ُك ُع اْل َس ْسُم ُ
الخ ُّب َّ ُ

َعْب ِجي
َسِّي ِجي

كذلظ في قػلو  :ك(الخب هللا) ،كالتقجيخ (كالخب ىػ هللا -عد كجل .فالخب مبتجأ ،وهللا
خبخ لمسبتجأ السححكؼ.
فسغ باب التأكيج كالتخريز تع ححؼ الزسيخ السشفرل السقجر (ىػ) ليديج في السعشى
ببلغة كداللة كتأكيجا فتجاكر المفطاف السعخفاف بأؿ المحاف يفيجاف التعطيع ،مسا مشح إيغاال في

السعشى ككأنو يخيج أف يقػؿ ال يػجج رب غيخ هللا ككأنو بالححؼ أراد أف يقػؿ أيزا ال يػجج

فاصل كال مدافة كال مداحة لمتفكيخ أك التذكيظ بأف ىشاؾ أرباب غيخ رب األرض كالدساء.

الشبي  بجخىج في
ونطيخ ذلظ ما ورد بغ جخىج األسمسي َع ْغ ججه جخىج قاؿ :مخ
َّ
()2
السدجج وقج انكذف فخحه فقاؿ إف الفخح عػرة
حيث لع يصل في التعبيخ كاإليزاح لدببيغ:
إيجاز بالححؼُ ،
الشبي  لمسدمسيغ جسيعا.
أوالىسا أف الخسالة كصمت مغ َّ
وثانييسا أف األمػر السحخجة كالتي فييا حياء يقترخ فييا عمى اإليجاز كاالخترار ما أمكغ؛
ألف التفريل في األمػر الذخرية كفي عػرات الشداء كالخجاؿ يػقع في
لعجـ الػقع في الحخج؛ ّ
كلعل السعشى في الحجيث قبل اإليجاز ىػ
الحخج .ؼببلغة اإليجاز-ىشا-كانت كاضحة ككاجبة،
َّ

ط فخحؾ فإنيا مغ العػرة).
(غ ّ

اب اْل َجَّش ِة ُك َّل َي ْػـِ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ
َّ
اؿُ " :ت ْف َت ُح أَْب َػ ُ
الشبي َ ،ق َ
َخ ِ
يذ َؼي ْغ َفخ ِفي َذلِظ اْليػمي ِغ لِ ُك ِل عب ٍج َال ي ْذ ِخؾ ِب َّ ِ
ِ
شيئا ِإَّال م ْغ بيَش ُو وبي َغ أ ِ
يو
اهلل ً
ُ ُ
َ َْ ََْ
ّ َْ
َ َ ْ َْ
ا ْثَشْي ِغَ ،و َخس ٍ ُ ُ
َشحَشاءَ ،ؼيَقاؿ :أَْن ِطخوا َى َحي ِغ ح َّتى ير َ ِ
س ِن َد ِائ ِو
قاؿ أَُبػ َد ُاوَد:
الشبي َ ى َجَخ َب ْع َ
َّ
ْ َ َْ
ُ
صم َحا " َ
ْ ُ ُ ُ

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ال يقػؿ السسمػؾ ربي كربتي :294/4 ،رقع الحجيث .4975
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /الفخح عػرة :110/5 ،رقع الحجيث .2795
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ِ
يغ َي ْػ ًماَ ،و ْاب ُغ ُع َسَخ َى َجَخ
أَْرَبع َ
ِف ُع َسَخ ْب َغ
ِم ْغ َى َحا ِب َذي ٍء» َوإ َّ
ْ

ِِ
ِ
ذ
َف َم َ
ْابًشا َل ُو إلى أ ْ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدِ« :إ َذا َكاَنت اْل ِي ْجَخُة َّهلل َفَمْي َ
ات َ
يد َغ َّ
َعْب ِج اْل َع ِد ِ
صى َو ْج َي ُو َع ْغ َر ُج ٍل(. )1

نمحع أف الحجيث استيل بفعل مبشي لمسجيػؿ كالستسثل في كمسة (تفتح) كالتقجيخ (يفتح

جل جبلُلو -أبػب الجشة؛ كلكغ اختيخ ىحا الفعل
هللا أبػب الجشة  ...أك تفتح السبلئكة بأمخه َّ -
السبشي لمسجيػؿ (تفتح) ِلجاللة ببلغيَّة تسثل في اإليجاز بالححؼ كبالتالي فمع يكغ ىحا الفعل

مجيػؿ الفاعل دكف نكتة ببلغيَّة أك لسدة جسالية؛ بل تسثل في اإليجاز الببلغيَ ،ب ْي َج أنشا لػ
ّ
َّ
حيث جاء
ركدنا مميِّا سشجج أف ثسة إشارة إلى كجػد فغ بجيعي معشػؼ كىػ بخاعة االستيبلؿُ ،
ذعخ بالتخكيد عمى ما سيكػف بعج الفعل السبشي لمسجيػؿ كذلظ ،في قػلو :
البشاء لمسجيػؿ ُم ًا

مع الفعل السبشي لمسجيػؿ الستكخر
في نائب الفاعل (أبػاب الجشة) كقج التحع (تآلف األلفاظ) َ
مخات ثبلث كذلظ ،في قػلو ( :تفتح) ك(ؼيغفخ) ك(ؼيقاؿ).

ونطيخ ذلظ ما ورد عغ أبي ىخيخَة قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « ي َتَق َار ُب َّ
ز
الدَم ُ
اف َوَيْشُق ُ
َُ ْ َ
َ َ َُ ُ
()2
اْل َعس ُلَ ،وُيْمَقى ُّ
قاؿ «اْلَق ْت ُل ،اْلَق ْت ُل »
الذ ُّح َوَي ْكثُُخ اْل َيْخ ُج »َ .قاُلػا َو َما اْل َيْخ ُج َ
َ
كذلظ في قػلو ( :القتل ،القتل) كالسخُاد(ىػ القتل ىػ القتل) أك (اليخج ىػ القتل،
اليخج ىػ القتل) ،كعميو فإف الكمسة جاءت مكخرة كتػكيج نحػؼ لفطي كتعخباألكلى خبخ لسبتجأ
مححكؼ ،كالثانية تػكيج لفطي مخفػع بالزسة الطاىخة ،كنػع التػكيج ىشا ق تػكيج لفطي (اسع)،

كلعل الححؼ جاء ألف السعشى كاضح كقج اكتسل ،كمغ زاكية ثانية نخػ أف التخكيد عمى كمسة
القتل مع تكخارىا في حيغ اف السبتجأ مححكؼ قج لفت االنتباه ،جعل األذف تقذعخ مغ تكخار ىحه

الكمسة السقمقة.
قاؿ رسػؿ
ومثل ذلظ ما ورد َع ْغ مشرػر َع ْغ الذعبي َع ْغ السقجاـ أبي كخيسة قاؿَ :
فإف شاء اقتزى وإف شاء
فإف أصبح بفشائو فيػ ديغ عميوّ .
هللا ( ليمة الزيف واجبةّ .
()3

تخؾ)

كذلظ في قػلو ( :ليمة الزيف كاجبة) فيي تداكؼ جسمة التػكيج (إف ليمة الزيف
كاجبة) أك (اعمع أف ليمة الزيف كاجبة)َ ،ب ْي َج أف كمسة (كاجبة) كاؼية لمتأكيج عمى ىحا الدياؽ

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ؼيسغ دعا عمى مغ ضمسو :279/4 ،رقع الحجيث .4916
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،39رقع الحجيث .6037
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /العمع :1212/2 ،رقع الحجيث .3677
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إف التػكيجية ،كبالتالي لع يكغ ىحا اإليجاز بالححؼ خبط
كىحا التخكيب الخبخ ّؼ؛ لحا سقصت ّ
عذػاء بل لمزخكرة الببلغيَّة ك ِ
الجاللة السجازية.
ومثاؿ ذلظ ما ورد عغ رسػؿ َّ ِ
اء َف َػ َج َج َفْمَي ْج ِد ِب ِو ،فإ ّف َل ْع َي ِج ْج
ُع ِص َي َع َ
َّللا َ « :م ْغ أ ْ
صً
َُ ُ
ِِ
ِِ
ػب،
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ :رَو ُ
اه َي ْحَيى ْب ُغ أَُّي َ
َفْمُي ْث ِغ بوَ ،ف َس ْغ أَ ْثَشى بو ،فقج َش َكَخُهَ ،و َم ْغ َك َت َس ُو ،فقج َك َفَخُه» َ
ِ
ِ
ِ
يل َي ْع ِشي َر ُج ًال ِم ْغ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ « :و ُى َػ ُشَخ ْحب ُ
يلَ ،ع ْغ َجاب ٍخَ ،
َع ْغ ُع َس َارَة ْب ِغ َغ ِدَّيةََ ،ع ْغ ُشَخ ْحب َ
()1
ػه»
ػه َفَم ْع ُي َد ُّس ُ
َق ْػ ِمي َكأََّن ُي ْع َك ِخُى ُ
ِ
لكغ كجػد كمسة عصاء في
(فػجج
في قػلو :
َ
فميجد)– أؼ فػجج العصاء فميجدّ ،
الدابق ألغى تكخارىا بالححؼ؛ لعجـ أىسيتيا ،كبالتالي ذكخ الفعل الساضي (كجج) ،كححؼ فاعمو

كمفعػلو لػضػح الجاللة في الدياؽ ،فكاف بالححؼ أقػػ كأبمغ.

ونطيخ ذلظ ما ورد عغ الشبي  :فقاؿَ « :فِإَّنسا ب ِع ْث ُت َق ِ
اس ًسا أَ ْق ِد ُع َبْيَش ُك ْع »
َ ُ

()2

.

الباحث في كمستيغ كىسا (بعثت) ،كىي مجيػلة الفاعل أك فعل مبشي
كذلظ كىحا يخاه
ُ
لمسجيػؿ ،فححؼ الفاعل كناب مشابو السفعػؿ؛ كبالتالي تع إيجازىا.
كمغ ناحية أخخػ نخػ في كمسة (أقدع) –أيزا -إيجاز كاخترار غيخ مخل ،فالسخاد
فييا ألقدع بيشكع أك ألني أقدع بيشكع؛ كبالتالي يمتقي الفعل السبشي لمسجيػؿ -كريغة نحػية-

مع اإليجاز كالتعميل.
َ

وشبيو ذلظ ما ورد عغ َع ْغ أََن ِ
ذ ْب ِغ مالِ ٍظ  -رضى هللا عشو  -قا َؿ أ ََتى َّ
الش ِب ُّى َ عَمى
َ
بع ِ ِ ِ ِ
اؿ « َوْي َح َظ َيا أَْن َج َذةُُ ،رَوْي َج َؾ َس ْػقاً ِباْلَق َػ ِار ِ
قاؿ أَُبػ
َْ
يخ »َ .
س ن َدائو َو َم َع ُي َّغ أ ُُّـ ُسَمْي ٍع َفَق َ
()3
ِ
ِقالََب َة َف َت َكَّم َع َّ
ػىا َعَمْي ِو َق ْػُل ُو « َس ْػَق َظ ِباْلَق َػ ِار ِ
يخ »
الش ِب ُّى ِ ب َكمِ َسةٍَ ،ل ْػ َت َكَّم َع َب ْع ُز ُك ْع َلعْب ُت ُس َ
كذلظ في قػلو ( :ركيجؾ).
كمغ السمحػظ أف كمسة (ركيجؾ) ىي اسع فعل أمخ ،كتعخب مغ عجة أكجو نحػية؛

فتعخب مشرػب عمى أنو صفة السححكؼ كالتقجيخُ :سق سػقا ركيجا أك عمى الحاؿ سخ ركيجا،
الباحث
أك ركيجؾ مشرػب عمى اإلغخاء ،أك مفعػؿ بفعل مزسخ أؼ الدـ رفقظ .كعميو؛ يمحع
ُ
ببلغيا ماثبل في اإليجاز بالححؼ ،كذلظ لػجػد ححؼ ،كىػ
ػؼ أنتج فشا
ّ
أف ىحا التخكيب ْ
الشح ّ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /شكخ السعخكؼ :255/4 ،رقع الحجيث .4813

( )2سشغ مدمع ،مدمع ،األدبَّ /
الشيي َع ْغ التكشي بأبي القاسع كبياف ما يدتحب :170/6 ،رقع الحجيث .5712
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،90رقع الحجيث .6149
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الفعل سػاء عغ شخيق السفعػؿ أك السرجر أك الحاؿ أك الشعت ،كقج جاء الححؼ لزخكرة

ببلغيَّة ،ففييا الدخعة كالتخكيد كلفت االنتباه.

اس َفأَ ْثَشى عَمى َّ ِ
َّللا َقاـ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
الش ِ
َّللا ِ فى َّ
َّللا
َ
قاؿ َعْبُج َّ َ َ ُ ُ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َسال ٌع َ
ِ ِ
َىُم ُوُ ،ث َّع َذ َكَخ َّ
ػهَ ،و َما ِم ْغ َن ِب ٍى ِإالَّ َوَق ْج أَْن َحَر َق ْػ َم ُوَ ،لَق ْج أَْن َحَرُه
ِب َسا ُى َػ أ ْ
اؿ « ِإّنى أُْنحُرُك ُس ُ
َّاؿ َفَق َ
الجج َ
ّ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ذ
ُن ٌ
ػؿ َل ُك ْع ؼيو َق ْػالً َل ْع َيُقْم ُو َن ِب ّّى لَق ْػ ِموَ ،ت ْعَم ُسػ َف أََّن ُو أ ْ
َّللا َلْي َ
َع َػُرَ ،وأَ َّف َّ َ
ػح َق ْػ َم ُوَ ،وَلكّشى َسأَ ُق ُ

َع َػَر »
ِبأ ْ

()1

.

كذلظ في (أنحركسػه) ،كمسا لفت االنتباه لجػ الباحث ىػ كمسة (أنحركسػه) ،فيحه الكمسة
فييا الفعل كالفاعل كالسفعػؿ األكؿ كالثانيَّ ،
كلعمو تأثخ بالقخآف الكخيع في كمسة (فأسقيشاكسػه)،
كتُ ُّ
حيث عجد الحخكؼ؛ َّ
لكغ الجسيل فييا ىػ
عج ىحه الكمسة (أنحركسػه) مغ الكمسات الصػيمة مغ ُ
مػقعا إعخابيِّا نحػيِّا ،فالفاعل مدتتخ عائج
ألف كل حخؼ مشيا أعصى
كجػد اإليجاز الببلغي؛ ّ
ً

الشبي  كالكاؼ السفعػؿ األكؿ كالسيع لمجسع كالياء السفعػؿ الثاني ،فالكمسة-ىشا-كاحجة؛
عمى
َّ
شيئا مغ الببلغة السعشػية.
ككأف في الكمسة نحت كإيجاز خّمفا ً
لكشيا جسمة فعمية لسفعػليغّ .

ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ ْاب ِغ ُعسَخ  -رضى هللا عشيسا َ -ع ْغ َّ ِ
قاؿ « اْل َغ ِادُر
الشب ِّى َ 
َ
()2
يخَفع َلو لِػاء يػـ اْل ِؿي ِ
اؿ َى ِح ِه َغ ْجَرُة ُفالَ ِف ْب ِغ ُفالَ ٍف » .
امةُ ،يَق ُ
ُْ ُ ُ َ ٌ َ ْ َ َ َ
كذلظ في قػلو ( :يخفع لو) ك(يقاؿ) ،فححؼ الفاعل لعجـ أىسية ذكخه كىي نائب

فاعل؛ ألف الفاعل قج يححؼ لزخكرة ببلغيَّة تتخكد في األدب أك عجـ الججكػ مغ ذكخه ،كقج
اضحا ،كمعمػـ لجػ البذخية مغ الفاعل
يكػف بدبب كضػح السعشى ،أما-ىشا-فكاف الحجيث ك ً
كىػ هللا ُ -س ْب َح َان ُو كتَ َعاَلى -الحؼ يزع السيداف يػـ الؿيامة كلغ يشصق أحجا مغ أىل الكػف إال

ىسدا.

ونطيخ ذلظ ما ورد عغ ب ِغ جْشج ٍب ،عغ الشبي َ ،قاؿَ« :ال َت َالعُشػا ِبَمعَش ِة َّ ِ
َّللاَ ،وَال
َْ
ْ ُُ
َّ
َ
ْ
َ
()3
ِب َغ َز ِب َّ ِ
َّللاَ ،وَال ِب َّ
الش ِار»
كذلظ في قػلو ( :كال بغزب هللا) ،ككحلظ في (ال بالشار) ،كالتقجيخ (كال تبلعشػا

بغزب هللا كال تبلعشػا بالشار)؛ َّ
مش َح السعشى
لكغ كجػد الكمسة (كال تبلعشػا في مصمع الحجيث َ
أخ َيخ.
كضػحا ،فأبصل لدكـ التكخار ،فكاف الححؼ ْ
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،97رقع الحجيث .6175
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،99رقع الحجيث .6177
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /المعغ :277/4 ،رقع الحجيث .4906
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ِ ِ
ِ
ِ ِ
ػؿ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ َب ْي ِد ْب ِغ َح ِك ٍ
اؿَ :سس ْع ُت َر ُس َ
اؿَ :حَّج َثشي أَبيَ ،ع ْغ أَبيوَ ،ق َ
يعَ ،ق َ
()1
َّ ِ
ػؿَ « :وْي ٌل لَِّم ِحي ُي َحِّج ُث َؼَي ْك ِح ُب لُِي ْز ِح َظ ِب ِو اْلَق ْػَـَ ،وْي ٌل َل ُو َوْي ٌل َل ُو»
َّللا َ يُق ُ
إيجاز بالححؼ ،كذلظ في قػلو ( :كيل) كالتقجيخ (مريخه كيل) ،أك لو كيل ،ككيل كادؼ
في جيشع .كيخػ
ار لبػية ببلغيَّة تتسثل في مجػ
الباحث أف في ىحه الكمسة -أؼ كيل -تكخ ا
ُ
الزخر كالخصخ السحجؽ بالحؼ يكحب مغ أجل الزحظ.
َّللا ب ِغ حب ِذيَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ عب ِج ِ
ص َع ِس ْجَرًة
َّللا َ « :م ْغ َق َ
َ ََُ ُ
َ ْ َ ْ َّ ْ ُ ْ ٍّ
ِ ِ
ِ
َّللا َ ْأر َس ُو ِفي َّ
يث ُم ْخ َت َرٌخ،
اؿَ « :ى َحا اْل َح ِج ُ
الش ِار» ُسئ َل أَُبػ َد ُاوَد َع ْغ َم ْعَشى َى َحا اْل َحجيث َفَق َ
َص َّػ َب َّ ُ
الد ِب ِ
ق َي ُكػ ُف
يلَ ،واْلَب َي ِائ ُع َعَب ًثاَ ،و ُ
َي ْع ِشي َم ْغ َق َ
ص َع ِس ْجَرًة ِفي َف َال ٍة َي ْد َت ِط ُّل ِب َيا ْاب ُغ َّ
ضْم ًسا ِب َغْي ِخ َح ٍّ
()3
ِ
َّللا َ ْأر َس ُو ِفي َّ
الش ِار»
َل ُو ف َ
ييا َص َّػ َب َّ ُ
()2

كذلظ في قػلو ( :مغ قصع سجرة) كالسخاد (ىشا مغ قصع سجرة في فبلة يدتطل بيا

كلعل
ابغ الدبيل كالبيائع عبثا كضمسا بغيخ حق حتى يكػف لو فييا صػب هللا رأسو في الشار)َّ ،

فإف ىحه الدجرة
في جسمة الجداء أك جسمة جػاب الذخط إشارة داللية عمى ىحا العقاب الخباني ّ
مػجػدة في الفبلة (الرحخاء) إذا ما اقتمع ىحه الدجرة إلى أعمى سيكػف العقاب كعقاب مزاد
كىي ترػيب الخأس إلى أسفل فالقصع يكػف إلى أعمى كالخد عمى ىحا الجخـ يكػف إلى أسفل
بغسذ كترػيب رأس السحنب إلى أسفل جيشع.
ونطيخ ذلظ

اى َّغ َو َم ْغ َتَخ َؾ
َح َارْبَش ُ

ما ورد عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
اى َّغ ُمْش ُح
َْ
َّللا َ « :ما َساَل ْسَش ُ
َُ ْ َ
َ َُ ُ
َ
()4
ً ِ
ِ
ذ ِمَّشا»
شيئا مْش ُي َّغ خي َفةًَ ،فَمْي َ

كذلظ في قػلو ( :كخيفة) ،ككمسة خيفة -كسا ممحػظ -تعخب مفعػال ألجمو ،كلػ لع

تأت مفعػال ألجمو لكانت الكمسة مصشبة ككاف السعشى ىػ (مغ أىل الخػؼ) ،فجاء اإليجاز

ليحافع عمى السعشى الجسالي كالببلغي لمجسمة الحجيثية.

ِي ،عغ أَِب ِ
يوَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ« :إ َذا
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ ْاب ِغ أَِبى َس ِع ٍ
يج اْل ُخ ْجرِّ َ ْ
َ ََُ ُ
()5
ِ ِ
فإف َّ
اف َي ْج ُخ ُل»
الذْي َ
َحُج ُك ْع َفْمُي ْس ِد ْظ َعَمى ؼيوّ ،
صَ
اء َب_ أ َ
َت َث َ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التذجيج في الكحب :297/4 ،رقع الحجيث .4990
( )2سجرة :ىي شجخرة تتخح لمطل.
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قصع الدجر :361/4 ،رقع الحجيث .5239
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قتل الحيات :363/4 ،رقع الحجيث .5248
( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التثاؤب :306/4 ،رقع الحجيث .5026
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(فإف الذيصاف يجخل) كالتقجيخ (يجخل فع اإلنداف) أك (يجخل فاه)
كذلظ في قػلو ّ :
فححفت كمسة (فاه)؛ ألف الدياؽ الحجيثي كاضح كإال سيكػف-ىشا-إسياما كإششابا غيخ ٍ
مجج،
ّ
َشَب َو
شيئا أ ْ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َع ْغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
قاؿ َل ْع أََر ً
اس  -رضى هللا عشيسا َ -
ِب َّ
الخَّز ِ
س َع ْغ
َخَبَخَنا َعْبُج َّ
َخَبَخَنا َم ْع َسٌخ َع ْغ ْاب ِغ َ
اؽ أ ْ
ػد أ ْ
ش ُاو ٍ
الم َسعِ ِم ْغ َق ْػ ِؿ أَِبى ُىَخْيَخَةَ .حَّج َث ِشى َم ْح ُس ٌ
أَِب ِ
شيئا أ ْ ِ َّ
ِ
المسعِ ِم َّسا قاؿ أَُبػ ُىَخْيَخَة َع ْغ َّ ِ
َّللا
يو َع ْغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
قاؿ َما َأرَْي ُت ً
الشب ِّى  « إ َّف َّ َ
َ
اس َ
َشَب َو ب َ
ِ
آدـ َح َّ
طُخَ ،و ِزَنا الِّم َد ِ
الدَنا ،أ َْدَر َؾ َذلِ َظ َال م َحاَلةََ ،ف ِدَنا اْل َعْي ِغ َّ
ط ُو ِم َغ ِّ
ق
الش َ
اف اْل َسْشص ُ
َك َت َب َعَمى ْاب ِغ َ َ
َ
()1
ِ
َو َّ
ؽ َذلِ َظ ُكَّم ُو َوُي َك ِّحُب ُو »
ذ َت َسَّشى َوَت ْذ َت ِيىَ ،واْل َفْخ ُج ُي َرّج ُ
الش ْف ُ
كذلظ في كمسة (تسشى) كالسخُاد تتسشى فححؼ التاء لمتخؽيف فكاف اإليجاز بححؼ حخؼ
كليذ كمسة فؽيو جساؿ ببلغي؛ ألف التخؽيف مغ حخفيغ مثميغ متتالييغ في ُّ
المغة العخبية مغ
ّ
سسات الببلغة العخبية الفريحة.
قاؿ كل عيغ زانية والسخأة إذا
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َع ْغ أبي مػسىَ :ع ْغ
َّ
الشبي َ 
()2
استعصخت فسخت بالسجمذ فيي كحا وكحا يعشي زانية
كذلظ في قػلو ( :كل عيغ زانية) ،كالسخاد كل عيغ تعج زانية إف نطخت إلى الحخاـ.

ككسا يخػ السباركفػري -رحسو هللا -حيث قاؿ :أؼ كل عيغ نطخت إلى أجشبية عغ شيػة فيي
زانية...

()3

كلعل الححؼ –ىشا -جاء لزخكرة ببلغية كداللية ذلظ أف كمسة كل عيغ زانية أرسمت
السعشى السخاد كأفادت السقرػد ،كمغ زاكية ثانية فقج شبو العيغ بإنداف ما يدني فحكخ السذبو

كححؼ السذبو بو كأبقى صفة نع صفات السذبو بو عمى سبيل االستعارة السكشية.

كمغ البلفت لبلنتباه أف االيجاز بالححؼ اشتخؾ لفطيا مع االستعارة ،ذلظ أف االيجاز

صشع االستعارة كلػ لع يكغ ثسة ايجاز لسا كرد لجيشا استعارة مكشية .كىحا يجؿ عمى أف الححؼ

في الجسل الشحػية يتخؾ أث اخ بل آثا ار داللية كببلغية ،فقج تخؾ استعارة ،كتخؾ مداحة مغ التفكيخ
لخصػرة السػقف مغ خبلؿ خصػرة ىحا الػصف كىحا الحجيث ،كقج تخؾ أث اخ ماثبل في الدخعة

التي سببيا ىحا الححؼ ،كذلظ حيغ قاؿ( :كل عيغ زانية).

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /اإلستئحاف باب  :53/1 ،12رقع الحجيث .6243
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /كخاـية خخكج السخأة متعصخة :106/5 ،رقع الحجيث .2786
( )3تحفة االحػذؼ ،السباركفػرؼ.58/8 ،
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كمغ زاكية أخخػ فقج نجج أف لمححؼ ضخكرة أدبية ،كتخفع عغ ذكخ بعس الكمسات غيخ

المصيفة كقج يكػف ألجل االخترار الحؼ يفزل عمى اإلششاب غيخ السشاسب ،سيسا في مثل
ىحه السػاضع.
 -1التشبيو:
قاؿ رسػؿ هللا ( السدتذار مؤتسغ)
ومثاؿ ذلظ ما ورد عغ َع ْغ أبي مدعػد قاؿَ :

()1

كذلظ في قػلو( :السدتذار مؤتسغ) ،كالتقجيخ( :السدتذار مؤتسغ عمى القزايا
كاألمػر ،كعميو األمانة كالرجؽ)؛ فمػ ركدنا جيجا في الحجيث الذخيف؛ سشجج أنو كامل البشاء،

رغع الححؼ السػجػد ؼيو ،كرغع اإليجاز الذجيج ؼيو ،إال أف خبخ السبتجأ أجاب ككضع سبيل
السبتجأ ،جعل الجسيع يقػؿ :إنو ليذ شجيج اإليجاز؛ بل جاء مشاسبا كمجيبا كمعب اخ َع ْغ قزية
ائح
السدتذار ،ثُ َّع ّ
إف ىحا األُسمػب الخبخ ّؼ لع يقف عشج حجكد الخبخ الحؿيقي؛ بل جاء ُمفعسا بخك َ
ٍ
متعجدة ،كألػ ٍ
نبػؼ رؼيع ،يذيخ إلى شيء مفاده
اف متذكمة .ففييا
ّ
الحث عمى االئتساف ،كفييا أدب ّ
أنو يشبغي عمى السدتذار أف يكػف مؤمشا ال خائشا.
 -2الميغ:
الشبي – -ناس مغ الييػد .فقالػا الداـ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ عائذة أنو أتى
َّ
عميظ يا أبا القاسع .فقاؿ (وعميكع) (. )2
كذلظ كالقرج ىػ كعميكع الداـ ،فححؼ السبتجأ السؤخخ (الداـ) ،فكاف اإليجاز كاضحا
ال مبيسا.
إف الخد َّ
بػؼ كاف بسثابة كتحت قاعجة ( كجادليع بالتي
كمغ زاكية داللية كناحية أدبية ف ّ
الش ّ
ىي أحدغ الديئة) ،فمع يكخر تمظ الكمسة السشبػذة (الداـ) بل اكتفى باإليجاز.
قاؿ (إذا مخ أحجكع في مدججنا
ومثل ذلظ ما ورد عغ َع ْغ أبي مػسى َع ْغ
َّ
الشبي َ :
أو في سػقشا ومعو نبل فميسدظ عمى نراليا بكفو أف تريب أحجا مغ السدمسيغ بذيء .أو

فميؿبس عمى نراليا)

()3

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /السدتذار مؤتسغ :1233/2 ،رقع الحجيث .3746
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /العمع :1219/2 ،رقع الحجيث .3698

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /مغ كاف معو سياـ فميأخح بشراليا :1241/2 ،رقع الحجيث 3778
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كذلظ في قػلو(أف تريب أحجا) ،كالسخاد-ىشا(-خػفا مغ أف تريب أحجاً) أك (كخاـية
كلعل مغ التفديخات ُّ
المغػية كاإليحائية لمسرجر السؤكؿ (أف تريب) ىػ أف معشى
أف تريب)َّ ،

الشبي  بسا جاء بو القخآف باإلعجاز الببلغي،
(أف)-ىشا(-ال) أؼ ال تريب أحجاً ،كقج تأثخ
َّ
ّ
قػما بجيالة ،فتربحػا عمى ما فعمتع نادميغ..
كذلظ مثل قػلو  - أف تريبػا ً

 -3التعجب

ونطيخ ذلظ ما ورد ع ْغ ُّ ِ
ِى َحَّج َث ْت ِشى ِىْشُج
َ
الدْىخّ
الش ِبى َ فَقاؿ « سبحاف َّ ِ
ِ
َّللا
اس َتْيَق َ
ظ َّ ُّ
ُْ َ َ
عشيا َ -قاَلت ْ
َ
احب اْلحج ِخ  -ي ِخ ِ
ِ
اج ُو
اْل ِف َت ِغَ ،م ْغ ُيػِق ُ
ُ ُ
يج ِبو أ َْزَو َ
ظ َص َػ َ ُ َ
ع ِاري ٍة ِفى ِ
اآلخَخِة »(. )1
َ َ

َف أ َُّـ َسَم َس َة  -رضى هللا
ِبْش ُت اْل َح ِار ِث أ َّ
َما َذا أُْن ِد َؿ ِم َغ اْل َخ َدِائ ِغَ ،و َما َذا أُْن ِد َؿ ِم َغ
ِ
يغ ،ر َّب َك ِ
اسَي ٍة ِفى ُّ
الجْنَيا،
َ -ح َّتى ُي َرّم َ ُ

(سبح) فميذ تخكيبا نحػيِّا
كذلظ في قػلو ( :سبحاف هللا) ،فيي مفعػؿ مصمق لمفعل ّ
كلعل
جل جبلُلوَّ ،
دكف فائجة ببلغيَّة ،فاإليجاز بالححؼ ،كذلظ جاء الفتا كمشػىا عمى قجرة هللا َّ -
كمسة (سبحاف هللا) مغ السفاتيح التي يتعيغ عمى السدمع أف يحتفع بيا كال يزيعيا ؼيعير

معيذة ضشكا ،كسا أنيا مغ غخاس الجشة كالتكبيخ كالتحسيج.
الخالصة:

الفغ ،كذلظ ُب ْػ َية التخكيد كاإلقشاع كلفت االنتباه.
 غمبة اإليجاز بالححؼ في ىحا ّ-

استخجاـ اإليجاز لتجشب السمل الحؼ قج يمحق بالستمقي أك الدامع فخيخ الكبلـ ما قل ذكخه
كدؿ قرجه.

 -2اليجاز بالقرخ:
َّللا ِ« :إ َّف ِّ
ِيَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
يغ
ونطيخ ذلظ ما ورد عغَ ،ع ْغ َت ِس ٍ
الج َ
يع الجَّارِّ
َ ََُ ُ
َّللا َقاؿِ َِّ « :
ِ
ِ
ِإ َّف ِّ
الجيغ َّ ِ
ِ
يغ َّ
هلل َوِك َتا ِب ِو
الشريحة ِإ َّف ّ َ
الج َ
الشر َ
ػؿ َّ َ
يح ُة» َقاُلػا :ل َس ْغ َيا َر ُس َ
()2
ِ ِ
وأ َِئ َّس ِة اْلس ْؤ ِم ِشيغ ،وع َّ ِ
ِِ
ام ِت ِي ْع»
يغَ ،و َع َّ
امت ِي ْع ،أ َْو أَئ َّسة اْل ُس ْدمس َ
َ ََ
َ
ُ

َّ
الشريحة
َوَر ُسػلِ ِو،

كذلظ في قػلو ( : إف الجيغ الشريحة) كالسخاد ُ(إف الجيغ ىػ الشريحة) أك (إف الجيغ

يػازؼ كيداكؼ الشريحة) .فححؼ السبتجأ كاكتفى بالخبخ ،ككأف السبتجأ ال ضخكرة لػجػده ،ككأف
الخبخ ألىسيتو تع ذكخه بذكل سخيع ليتع التخكيد عميو.
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،121رقع الحجيث .6218

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الشريحة :286/4 ،رقع الحجيث .4944
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أيزا -بػجػد حخؼ التػكيج الخبخؼ (إف)،
مغ زاكية أخخػ فشخػ أف الجسمة خبخية ً -
ناصحا ال فاضحا كأف
ككأف جاء خبخاف مؤكجاف داللة عمى أىسية أف يكػف الشاشخ لجيغ هللا
ً
يجعل الخسالة لمسدمسيغ بصخيق الشريحة ال الفزيحة ،كمغ زاكية ثالثة فشخػ خب اخ ثبلثيا جاء
بتكخار الجسمة نفديا (كتػكيج لفطي) كىػ تػكيج الجسمة اإلسسية بالتكخار ،كسا جاء اإليجاز

بالححؼ ىشا.
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ثانيا :الششاب وأسخاره البالغية
اصصالحا-:
التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

الببلغة في السشصق كالػصف مجحا كاف أك ذما ،كأششب في الكبلـ :بالغ ؼيو ،كأششب
أيزا– إذا أبعج ،كأششب اإلبل :إذا تبع
في الػصف :إذا بالغ كاجتيج ،كأششب في الكبلـ ً -
بعزيا بعزا في الديخ( ،)1كىي معاف كميا تجؿ عمى الصػؿ كالتتابع.
السفيػـ االصصالحي:
()2
الفغ أساسو الشفذ
كفي اصصبلح الببلغييغ :ىػ زيادة المفع عمى السعشى لفائجة  .ليحا ّ
مغ رغبة الستكمع في اإلفاضة ،كفي ىحا داللة عمى فكخ غشي كشعػر زاخخ كحذ متػقج في

ترػر السعشى  ...كىػ كفي نفذ الػقت مبلئع ألحػاؿ خاصة تدتمدمو ،كقج ذكخ الببلغيػف

أنػاعا كثيخ مشو كأشاركا إلى خرائريا الببلغية(.)3

الجسالية فييا:
صػر الششاب مع بياف الؿيع
َّ
 -1اليزاح بعج البياـ :
كفائجتو تقخيخ السعشى في ذىغ السخاشب ،حيث يتع ذكخ السعشى مختيغ ،مخة عمى سبيل اإلبياـ
كأخخػ عمى سبيل اإليزاح.

قاؿ (أال أنبئكع بخيخ أعسالكع
ومثمو َع ْغ أبي بحخية َع ْغ أبي الجرداء أف
َّ
الشبي َ :
وأرضاىا عشج مميككع وأرفعيا في درجاتكع وخيخ لكع مغ إعصاء الحىب والػرؽ ومغ أف تمقػا

قاؿ (ذكخ هللا)
عجوكع فتزخبػا أعشاقيع ويزخبػا أعشاقكع ؟) قالػا وما ذاؾ ؟ يا رسػؿ هللاَ :

()4

االششاب في الحجيث كمو باستثشاء اإلجابة (ذكخ هللا) .فشمحع أف اإلششاب ؼيو إيزاح

بعج إبياـ ،فاإلبياـ يتسثل في سؤاؿ الشبي عميو الربلة كالدبلـ :أال أنبئكع بخيخ أعسالكع

وأرضاىا عشج مميككع وأرفعيا في درجاتكع وخيخ لكع مغ إعصاء الحىب والػرؽ ومغ أف تمقػا

عجوكع فتزخبػا أعشاقيع ويزخبػا أعشاقكع ،ثع كاف اإليزاح في قػلو " :ذكخ هللا ،كمغ ببلغة
( )1معجع السرصمحات الببلغية ،أحسج مصمػب ..224/1

( )2السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ ،ابغ األثيخػ تحقيق :بجكؼ شبانة.128/2 ،
( )3السصػؿ عمى التمخيز ،التفتازاني ،ص 291كما بعجىا.

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل الحكخ :1245/2 ،رقع الحجيث .3790
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العجناف – في ىحا الحجيث أنو استفدخ مصشبا ،فقج سأؿ َع ْغ أخبار الرحابة َع ْغ خيخ
األعساؿ عشج هللا كخيخ مغ الجياد كالساؿ بذيء مغ التفريل ثُ َّع أكجد (ذكخ هللا) َكَمْف ِت انتباه؛
ألف الحكخ هلل كاؼية أف تجخمظ الجشة؛ بل كاؼية أف تمحقظ بخكب السدمسيغ كتجخل في ديشو
ّ
ُس ْب َح َان ُو كتَ َعاَلى.

َّللاَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ومثمو ما ورد عغ جا ِب ِخ ب ِغ عب ِج َّ ِ
َّللا  " :اْلس َجالِ ُ ِ
َماَن ِة ِإَّال
َ ْ َ ْ َْ
َ َ َُ ُ
ذ ب ْاأل َ
َ
()1
ِ
ق"
اـ ،أ َْو ا ْق ِت َ
اع َم ٍ
ص ُ
ذَ :س ْف ُظ َد ٍـ َحَخ ٍ
اؿ ِب َغْي ِخ َح ٍّ
َث َال َث َة َم َجال َ
اـ ،أ َْو َفْخ ٌج َحَخ ٌ
إف ذكخه ( إال ثبلثة مجالذ):
إف في ىحا الحجيث إششاب كجاء إيزاحا بعج إبياـ ،إذ ّ
تحجث تذػقا لجػ الدامع لسعخفة ماـية ىحه الثبلثة السحخمة ليبتعج عشيا كجاء العجد نكخة

(ثبلثة) إلفادة اإلبياـ ؼيحجث بعج ذكخىا إيزاح بعج إبياـ يجخل الدخكر عمى قمب الدامع بعج

معخفتيا.

قاؿ رسػؿ هللا ( أيحب أحجكع إذا رجع إلى أىمو
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
قاؿ (فثالث آيات يقخؤىغ أحجكع في
أف يجج ؼيو ثالث خمفات عطاـ سساف ؟) قمشا نعع َ :
صالتو خيخ لو مغ ثالث خمفات سساف عطاـ)

()2

إششاب في الحجيث كمو ،لتػضيح الفخؽ بيغ السؤمغ كالفاجخ ،فكانت الببلغة-ىشا-

متكئة عمى اإلششاب الحؼ يػضح مجػ التفخقة بيغ السؤمغ كالكافخ ،فجاء مغ خبلؿ إششاب

ُمحّمى بالتذبيو التسثيمي السستج كالسقابمة المفطية كالسعشػية.
ومثاؿ ذلظ ما ورد عغ أبي ىخيخَةَ ،قاؿ :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ػؿِّ « :
يح ِم ْغ َر ْو ِح
الخ ُ
َُ ْ َ
َّللا َ ،يُق ُ
َ َ ُْ َُ َ
َّ ِ
الخ ْحس ِةَ ،وَتأ ِْتي ِباْل َع َح ِ
َّللا» قاؿ سَمسةَُ « :فَخ ْو ُح َّ ِ ِ ِ
ػىاَ ،و َسُمػا
ػىا َف َال َت ُدُّب َ
ابَ ،فِإ َذا َأرَْي ُت ُس َ
َّللا َتأْتي ب َّ َ
َ َ َ
()3
َّللا َخيخىا ،واس َت ِعي ُحوا ِب َّ ِ
اهلل ِم ْغ َشِّخَىا»
َّ َ ْ َ َ َ ْ
اإلششاب ،في قػلو ( :فخكح هللا تأتي بالخحسة كتأتي بالعحاب) ،فجاء اإلششاب مػضحا

كمفربل لسا أكجد في مصمع الحجيث.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /نقل الحجيث :268/4 ،رقع الحجيث .4869
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3782

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا ىاجت الخيح :326/4 ،رقع الحجيث .5097
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"مغ رك ِح هللاِ" ،أؼِ :مغ رح ِ
ِ
"الخيح" ،أؼ :اليػاءِ ،
ستو
يقػؿ َّ
ْ
سػؿ ُ ِّ :
"كفي ىحا َ
الخ ُ
الحجيث ُ
َْ
ُ
كفخِجوُ ،ي ِ
شيغ" )1( .األلصف ىي الخياح ،أما الخيح فيي التي أىمظ هللا بيا
يح بيا السؤ ِم َ
خسُميا ُليخ َ
َ

األمع الدابقة التي حق عمييا العحاب

()2

.

ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ ْاب ِغ ُعسَخ  -رضى هللا عشيسا َ -ع ْغ َّ ِ
قاؿ « َوْيَم ُك ْع -
الشب ِّى َ 
َ
ِ
اؿ
اب َب ْع ٍ
قاؿ ُش ْعَب ُة َش َّظ ُى َػ  -الَ َتْخِج ُعػا َب ْعجى ُك َّفا اًرَ ،ي ْز ِخ ُب َب ْع ُز ُك ْع ِرَق َ
س »َ .وَق َ
أ َْو َوْي َح ُك ْع َ
الش ْزخ عغ ُشعب َة ويح ُكع .وَقاؿ عسخ بغ مح َّس ٍج عغ أَِب ِ
يو َوْيَم ُك ْع أ َْو َوْي َح ُك ْع (. )3
َّ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ
إششاب ،في قػلو ( :يزخب بعزكع رقاب بعس) ،فجاء اإلششاب َّ
لعمة ببلغيَّة ماثمة

(كّفارا) ،فكيف يخجع السدمع كافخا ،فكانت اإلجابة الذاؼية
في تػضيح ماـية الكفخ في قػلو ُ :
الػاؼية باإلششاب (يزخب بعزكع رقاب بعس) ،كعميو؛ فمع ِ
يأت اإلششاب كتعبئة ببل ججكػ؛
كلكغ لمتػضيح كاإلفياـ.

 -2ذكخ العاـ بعج الخاص :
كفائجتو الذسػؿ كاالىتساـ بالخاص لحكخه ثانية ضسغ العاـ.
َّللا ب ِغ عس ٍخو قاؿ د َخل عَمى رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
اؿ « أََل ْع
َّللا َ فَق َ
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ َعْبج َّ ْ َ ْ
ِ
َّ
ػـ َّ
فإف
أْ
قاؿ « َفالَ َت ْف َع ْلُ ،ق ْع َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْفصْخّ ،
ػـ المْي َل َوَت ُ
الش َي َار »ُ .قْم ُت َبَمىَ .
ر ُ
ُخَبْخ أََّن َظ َتُق ُ
ِف لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ
ِف لِ َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
ِف لِ َعْي ِش َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
لِ َج َد ِج َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َف َتر ِ
صػؿ ِبظ عسخ ،وإ َّ ِ
ِ
فإف ِب ُك ِّل َح َدَش ٍة
َع َدى أ ْ
ػـ م ْغ ُك ِّل َش ْي ٍخ َثالَ َث َة أََّياـٍّ ،
َف َي ُ َ َ ُ ٌُ َ
ِف م ْغ َح ْدب َظ أ ْ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ
َم َثالِ َيا َف َحلِ َظ َّ
قاؿ «
قاؿ َف َذج ْ
َّد ُت َف ُذّج َد َعَم َّى َفُقْم ُت َفِإّنى أُش ُ
يق َغْيَخ َذل َظَ .
الج ْىُخ ُكم ُو »َ .
َع ْذَخ أ ْ
ِ
ِ
ِ
قاؿ « َف ُر ْع
َف ُر ْع ِم ْغ ُك ِّل ُج ُس َع ٍة َثالَ َث َة أََّي ٍ
قاؿ َف َذَّج ْد ُت َف ُذّج َد َعَم َّى ُقْم ُت أُش ُ
يق َغْيَخ َذل َظَ .
اـ »َ .
َّللا داود »ُ .قْمت وما صػـ َن ِب ِى َّ ِ
ِ
ِ
ف َّ
الج ْى ِخ »(. )4
َص ْػَـ َن ِب ِّى َّ َ ُ َ
قاؿ « ن ْر ُ
َّللا َد ُاوَد َ
ُ ََ َ ُْ ّ
إششاب في الحجيث كمو ،كؼيو جاء اإلششاب عاـ بعج الخاص حيث ذكخ الخاص بقػلو:
ِ
فإف
ق ْع َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْفصْخ ثع ذكخ العاـ كذلظ بتعجد اإلجابة حيغ قاؿ عميو الربلة كالدبلـّ " :
ِف لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ
ِف لِ َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
ِف لِ َعْي ِش َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
لِ َج َد ِج َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
ػؿ ِب َظ ُع ُسٌخ ،كمغ زاكية أخخػ ؼيو إيزاح بعج إبياـ ،حيث كاف اإلبياـ في قػلو:
َف َي ُ
َع َدى أ ْ
ص َ
( )1رياض الرالحيغ ،يحيى بغ شخؼ الجيغ الشػكؼ ،تحقيق :دمحم ناصخ الجيغ األلباني ،ص.549
( )2السرجر الدابق ،ص.549
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،95رقع الحجيث .6166
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،84رقع الحجيث .6134
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َّ
ػـ َّ
الش َي َار فيشا في غسػض لجػ الدامع ،لكغ جاء اإليزاح
« أََل ْع أ ْ
ػـ المْي َل َوَت ُ
ر ُ
ُخَبْخ أََّن َظ َتُق ُ
ِف لِ َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ
ِف لِ َعْي ِش َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
فإف لِ َج َد ِج َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
بعج اإلبياـ حيغ عجد قائبلّ " :
ِف لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقا .كقػلو( :أف ترػـ) أف مرجرية ،أؼ :حدبظ الرػـ مغ كل
َحِّقاَ ،وإ َّ
شيخ ،كأف ىيشا مقجرة تقجيخه :إف صستيا فإذا لظ صػـ الجىخ ،كركػ ببل تشػيغ ،بمفع :إذا،
لمسفاجأة ،قاؿ بعزيع :كفي تػجيييا ىشا تكمف .قمت :ال تكمف أصبل ،ككجيو أف عامميا فعل
()1

مقجر مذتق مغ لفع السفاجأة ،تقجيخه :إف صست ثبلثة مغ كل شيخ فاجأت عذخ أمثاليا

"كفي الحجيث جػاز تحجث السخء بسا عدـ عميو مغ فعل الخيخُّ ،
كتفقج اإلماـ ألمػر رعيتو

كمياتيا كجدئياتيا ،كتعميسيع ما يرمحيع ،كؼيو تعميل الحكع لسغ ؼيو أىميَّة ذلظ ،كأف األكلى في
العبادة تقجيع الػاجبات عمى السشجكبات ،كأف مغ َّ
شِبع عميو ،يقع لو الخمل
تكمف الديادة عمى ما ُ
َ
()2
في الغالب ،كؼيو الحس عمى مبلزمة العبادة" .
ككاف اإلششاب مغ الزخكرة بسكاف ،حتى يدتصيع السدمع فيع الحجيث ككيف يسكغ أف
يرػـ السدمع الجىخ.
 -3التتسيع والتكسيل:
عخفو أبػ ىبلؿ العدكخؼ قائبل" :التتسيع كالتكسيل ىػ أف تػفي السعشى حطو مغ الجػدة كتعصيو

نريبو مغ الرحة ثع ال تغادر معشى يكػف ؼيو تسامو إال تػرده ،أك لفطا يكػف ؼيو تػكيج إال

تحكخه"

()3

قاؿ رسػؿ هللا ( ما مغ نفذ تسػت
وشبيو ذلظ ما ورد َع ْغ معاذ بغ جبل قاؿَ :
()4
تذيج أف ال إلو إال هللا وأني رسػؿ هللا  يخجع ذلظ إلى قمب مػقغ إال غفخ هللا ليا)
في قػلو ( :يخجع ذلظ إلى قمب مػقغ )...فالتتسيع في قػلو " :يخجع ذلظ إلى قمب

مػقغ ،ألف الجسمة ىشا جاءت كجسمة اعتخاضية في كسط الحجيث ،كالتكسيل في قػلو ":إال غفخ

هللا ليا فجاءه اإلششاب-ىشا-لزخكرة ببلغيَّة كآثار داللية ،مفادىا أنو يشبغي أف يتقجـ
اإلخبلص ،فجاء كإيغاؿ في السعشى؛ كبالتالي ستشبع الذيادتيغ مغ القمب ال بالمداف؟ ،فيحا ىػ
اإلخبلص ،كىحه ىي الشية التي كقخت في القمب كصجقيا العسل.
( )1عسجة القارؼ شخح البخارؼ ،السؤلف :بجر الجيغ بغ أحسج العيشي ،تحقيق :عبج هللا عسخ.89225/11 ،
( )2فتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ ،ابغ حجخ العدقبلني.225/4 ،
()3الرشاعتيغ ،أبػ ىبلؿ العدكخؼ ،ص.389

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل ال إلو إال هللا :1247/2 ،رقع الحجيث .3796
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ام ٍخ  -رضى هللا عشو  -أََّنو قاؿ ُقْمَشا يا رسػؿ َّ ِ
ونطيخ ذلظ ما ورد ع ْغ ع ْؿب َة ب ِغ ع ِ
َّللا
َ ُ َ ْ َ
َ َُ َ
ُ َ
ِإَّنظ َتبع ُثَشا َفَشْش ِدؿ ِبَقػـ َفالَ ي ْقخوَنَشا َفسا َتخىَ ،فَقاؿ َلَشا رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َمُخوا َل ُك ْع
ُ ٍْ
َ َ
َُ
َ َْ
َ َُ ُ
َّللا  « إ ْف َن َدْل ُت ْع بَق ْػ ٍـ َفأ َ
()1
الزي ِ
ِبسا يْشب ِغى لِ َّ ِ
ف َّال ِحى َيْشَب ِغى َل ُي ْع »
فإف َل ْع َي ْف َعُمػا َف ُخ ُحوا ِمْش ُي ْع َح َّ
مزْيف َفا ْقَبُمػاّ ،
ق َّ ْ
َ ََ
مزي ِ
ِ ِ
ف  ،ألف الجسمة
في قػلو ( :بسا يشبغي لمزيف) ،فالتتسيع في قػلوِ " :ب َسا َيْشَبغى ل َّ ْ
ق
ىشا جاءت كجسمة اعتخاضية في كسط الحجيث ،كالتكسيل في قػلو ":كقػلو َف ُخ ُحوا ِمْش ُي ْع َح َّ
الزي ِ
ف َّال ِحى َيْشَب ِغى َل ُي ْع فجاء اإلششاب ليػضح األمخ َّ
بػؼ الحؼ يحث عمى اإلكخاـ كَقبػؿ
َّ ْ
الش ّ
الزيافة.

الخالصة:
-

ما أششب مغ حجيث إال ألنو يحتاج إلى تػضيح مدألة أك لخصػرة مػقف أك بياف قزية

فقيية أك تكخار مدألة ممفتة.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،85رقع الحجيث .6137
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السبحث الخابع:

التخاكيب َّ
ػية مغ الػجية البالغية لمفرل الػصل والقرخ وداللتيا البالغية.
الش ْح َّ
أوالً :الفرل وأسخاره البالغية:
السفيػـ االصصالحي:
يعج باب الفرل كالػصل مغ أبػاب الببلغة الجؾيقة لسا يقتزيو مغ معارؼ أخخػ في

ُّ
أشاد الببلغيػف كاألدباء بأىسية ىحا الباب ،كعجكه عساد الببلغة ،كمسا أثخ عغ
المغة كقج
َ
الجاحظ كىػ يتحجث عغ الببلغة ،قاؿ عمى لداف بعزيع "الببلغة معخفة الفرل مغ الػصل"
أك معخفة الفرل كالػصل.

()1

كيعجه عبج القاىخ الجخجاني مغ أسخار الببلغة ،كمغ األمػر التي ال يتع الرػاب فييا،
لمخَّمز مغ العخب ،أك كسا يقػؿ" :اعمع أف العمع بسا يشبغي أف يرشع في
كإصابة الغخض إال ُ
الجسل مغ عصف بعزيا عمى بعس ،أك تخؾ العصف فييا ،كالسجيء بيا مشثػرة تدتأنف كاحجة
()2
الخَّمز.
مشيا بعج األخخػ مغ أسخار الببلغة ،كمسا ال يأتي لتساـ الرػاب ؼيو إال لؤلعخاب ُ
كإف مغ أسباب الفرل بيغ جمستيغ ،أف تكػف الجسمة الثانية متسسة لسعشى الجسمة األكلى

أك مؤكجة لسعشاىا ،كىػ ما سساه الببلغيػف بكساؿ االتراؿ( ،)3كيسثمػف لو بقػلو تعالى:

َ َ ْ َ ُ َ َْ
ُ ً ِّ ْ ُ َّ
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
َ
أٌدؽً ةِأنػامٍ وبنِني وذل ِم اىهِخاب ال ريب ػِي ِّ ْدى ىيٍخ ِلني. 
()4

الجسالية فييا:
الفرل في أحاديث كتاب األدب مع بياف الؿيع
َّ
الجرد ِاء ،يُقػؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
شيئا
َّللا ِ« :إ َّف اْل َعْب َج ِإ َذا َل َع ْغ ً
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ أبي َّ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ
ِ ِ
الدس ِ
المعَش ُة إلى َّ ِ
ط إلى ْاألَْر ِ
ق أَْب َػاُب َيا
اء ُدوَن َياُ ،ث َّع َت ْي ِب ُ
َصع َجت َّ ْ
ض َف ُت ْغَم ُ
الد َساء َف ُت ْغَم ُ
ق أَْب َػ ُ
اب َّ َ
ِ ِ
ِ
َى ًال
اف لِ َحلِ َظ أ ْ
ُدوَن َياُ ،ث َّع َت ْأ ُخ ُح َيسيًشا َو ِش َس ًاالَ ،فِإ َذا َل ْع َت ِج ْج َم َدا ًغا َر َج َع ْت إلى َّالحي ُلع َغّ ،
فإف َك َ
()5
َوإَِّال َر َج َع ْت إلى َق ِائمِ َيا»"

( )1البياف كالتبييغ ،الجاحع.87/1 ،
( )2دالئل اإلعجاز ،عبج القاىخ الجخجاني ،تعميق محسػد دمحم شاكخ ،ص222

( )3الشطخية الببلغية عشج اإلماـ الدمخذخؼ ،د.عصية نايف الغػؿ ،ص.132
([ )4البقخة]2 :

( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /المعغ :277/4 ،رقع الحجيث .4905
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ش ِف َق َّ
يسيشا كشساالً.
يسيشا
كشساال"؛ أؼَ :
ً
يتخدد ً
الفرل في حخؼ العصف (ثع) ،كقػلو "أخح ً
اغا"؛ أؼَ :م ْج َخبلً كشخيًقا" .إلى الحؼ ُل ِعغ" ،بزع البلـ ككدخ العيغ؛ أؼ :إلى السمعػف إف
"م َد ً
َ
()1

كبالتالي نمحع أف حخؼ (ثع) حخؼ عصف يفيج التختيب كالتخاخي،

بالحق"
كانت المعش ُة عميو
َّ
ْ
لجاع يتسثل في تػضيح السدألة كترػيخ الحجث بذكل متتابع
كمغ ناحية ببلغية فشخاه قج جاء ٍ
ككاضح كمتدمدل.

يخ يُقػؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َ « تَخى
ػؿ َس ِس ْع ُت ُّ
الش ْع َسا َف ْب َغ َبذ ٍ َ ُ َ َ ُ ُ
اؿ َسس ْع ُت ُو َيُق ُ
َع ْغ َعام ٍخ َق َ
اْلس ْؤ ِم ِش ِ
اعى َل ُو َس ِائُخ
اح ِس ِي ْع َوَت َػ ِّاد ِى ْع َوَت َعا ُ
ش ِف ِي ْع َك َس َث ِل اْل َج َد ِج ِإ َذا ْ
َ
اش َت َكى ُع ْزػاً َت َج َ
يغ فى َتَخ ُ
ُ
()2
ِ
ِ
الد َي ِخ َواْل ُح َّسى » .
َج َدجه ِب َّ
اح ِس ِي ْع َوَت َػ ِّاد ِى ْع
كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـَ " :تَخ ُ
بالػاك ،كذكخت الػاك ثبلثا ،ففرمت بيغ الكمسات الثبلث ،كجاء

ش ِف ِي ْع حيث جاء الفرل
َوَت َعا ُ
القز
ىحا األسمػب بيجؼ
ّ

بذكل أجسل كأبمغ كتػضيح التذبيو كإعصاء مجة زمشية كاؼية إلعساؿ العقل كربط السفاـيع كعقج

العبلقة بيغ السذبو كالسذبو بو ،كليذ تعبيخات لفطية نحػية فاقجة لمجػىخ الببلغي.

الش ِ
الش ِ
الش ِ
َش َج َع َّ
َج َػَد َّ
َح َد َغ َّ
اف َّ
َى ُل
اس َوأ ْ
َع ْغ أََن ٍ
اسَ ،وَلَق ْج َف ِد َع أ ْ
اس َوأ ْ
الش ِب ُّى  أ ْ
اؿ َك َ
ذ َق َ
ِ ِ
الشاس ِقبل َّ ِ
ق َّ
اس َت ْقَبَم ُي ُع َّ
الر ْػ ِت
اس ِإَلى َّ
ات َلْيَم ٍة َفاْن َ
اْل َسجيَشة َذ َ
الش ِب ُّى َ ق ْج َسَب َ
صَم َ
الش َ
الر ْػتَ ،ف ْ
ق َّ ُ َ َ
شْم َح َة ُعْخٍى َما َعَمْي ِو َسْخ ٌجِ ،فى
س ألَِبى َ
اعػا » َ .و ْى َػ َعَمى َفَخ ٍ
اعػاَ ،ل ْغ ُتَخ ُ
ػؿ « َل ْغ ُتَخ ُ
َو ْى َػ َيُق ُ
ِ
اؿ « َلَق ْج َو َج ْج ُت ُو َب ْح اًخ »  .أ َْو « ِإَّن ُو َلَب ْحٌخ » (. )3
ُعُش ِقو َسْي ٌ
ف َفَق َ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ" :لغ ت اخعػا لغ تخاعػا" ،فجاء الفرل بحكخ الحخؼ لغ،

مع تكخار الجسمة دكف ذكخ حخؼ ربط أك كصل بيغ الجسمتيغ.

كلع تأت الجسمة مجخد تكخار نحػؼ فحدب يجعى التكخار المفطي ،بل جاء ىحا الفرل

ألف الجسمة مكخرة كال تبمغ الجسمة جساليا كزيشتيا المفطية إال بالفرل لحا مشع العصف في ىحه
الجسمة التكخراية .

الذيخازُّؼ تحقيق :لجشة مخترة مغ السحققيغ
( )1السفاتيح في شخح السرابيح ،الحديغ بغ محسػد الكػفي ِّ
بإشخاؼ :نػر الجيغ شالب.186/5 ،

( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :12/8 ،27رقع الحجيث .6011
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :16/7 ،39رقع الحجيث .6033

91

اؿ َّ
الش ِب ُّى َ « أرَْي ُت َر ُجَمْي ِغ أ ََتَي ِانى َقاالَ
اؿ َق َ
َع ْغ َس ُسَخَة ْب ِغ ُجْشُج ٍب  -رضى هللا عشو َ -ق َ
ِ
ِ
َّال ِحى أرَي َت ُو ي َذ ُّ ِ
َّ
اؽ َؼُي ْرَش ُع ِب ِو ِإَلى َي ْػـِ
ق ش ْج ُق ُو َف َكح ٌ
اب َي ْكح ُب ِباْل َك ْحَبة ُت ْح َس ُل َعْش ُو َح َّتى َتْبُم َغ اآل َف َ
َْ ُ
()1
ِ
ام ِة » .
اْلؿَي َ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :رأيت رجميغ أتياني ،قاال الحؼ رأيتو يذق شجقو،

فكحاب يكحب بالكحبة ،تحسل عشو ،" ...فشجج أف كمسات ىحا الحجيث مشفرمة كليدت مترمة

مثل :أتياني ،الحؼ ،يذق ،تحسل عشو ،دكف كجػد حخكؼ ربط أك عصف أك كصل.

كجاء الفرل كعمة ببلغية متساشية مع التخكيبة الشحػية ،فالفرل مشح فخصة لمتفكيخ في

ىحا السدمدل القرري كمغ ناحية ثانية ىػ إعساؿ لمعقل كمذاركة في التفكيخ مغ خبلؿ ىحا
الفرل الحؼ ىػ بسثابة فتخة زمشية محجدة لمتفكيخ كتخؾ مجاؿ لمستمقيغ بإبجاء اآلراء كتشبؤ كتػقع

ما استُقبل مغ خبخ كحجيث.

ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أََن ِ
اؿ:
َف
ذ ْب ِغ َمالِ ٍظ ،أ َّ
َّ
الشبي َ ،ق َ
وَال َتجابخوا ،وُكػُنػا ِعباد َّ ِ
اه
َف َي ْي ُجَخ أ َ
َّللا ِإ ْخ َػاًناَ ،وَال َي ِح ُّل لِ ُس ْدمِ ٍع أ ْ
ََ
َخ ُ
َ َ َُ َ

اسُجوا،
«َال َتَبا َغ ُزػاَ ،وَال َت َح َ
()2
اؿ»
ؽ َث َال ِث َلَي ٍ
َف ْػ َ

الفرل في حخؼ العصف (ك) الحؼ جاء قبمو نيي كجاء بعج أمخ؛ كالسعمػـ أف الػاك -
نحػيا -تأتي لسصمق الجسع ،كلكشيا ببلغيا انتقمت إلى معشى آخخ متسثل في كجػب االمتشاع
الخمؿية كالقمبية.
كالشيي عغ ىحه اآلفات ُ

ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أََن ِ
ذ
ش ٍب ِم ْغ
َد ِار ُع ْؿَب َة ْب ِغ َر ِاف ٍعَ ،وأ ُِتيَشا ِبُخ َ
()3
اب»
ِفي ْاآل ِخَخِةَ ،وأ َّ
َف ِديَشَشا َق ْج َ
ش َ

ْب ِغ َمالِ ٍظ،
ش ِب ْاب ِغ
ُر َ

َف رسػؿ َّ ِ
َّللا َ ،قاؿ « :أرَْي ُت َّ
المْيَم َة
َ َ
أ َّ َ ُ َ
َف ِّ
الخْف َع َة َلَشا ِفي ُّ
الجْنَيا،
اب َفأ ََّوْل ُت أ َّ
َ
ش ٍ

َكأََّنا ِفي
واْلع ِ
اؾَب َة
َ َ

الفرل ،في قػلو ( :كأف ديششا) كقبميا ،في قػلو ( :كأتيشا) ك(العاؾبة في اآلخخة)،

( )4

كقػلو (بخشب مغ رشب ابغ شاب) "ىػ نػع مغ الخشب معخكؼ يقاؿ لو رشب ابغ شاب كتسخ

ابغ شاب كعحؽ ابغ شاب كعخجػف ابغ شاب كىػ مزاؼ إلى ابغ شاب رجل مغ أىل السجيشة
()5

(كأف ديششا قج شاب) أؼ كسل كاستقخت أحكامو كتسيجت قػاعجه"

لجاع يتسثل في
فجاء الفرل ٍ

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :31/8 ،69رقع الحجيث .6096
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ؼيسغ ييجخ أخاه السدمع :278/4 ،رقع الحجيث .4910
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الخؤيا :306/4 ،رقع الحجيث .5025
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الخؤيا :306/4 ،رقع الحجيث .5025
( )5السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجا ،أبػ زكخيا الشػكؼ.31/15 ،
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تػضيح السدألة ،كمشح فخصة لمتأمل .كقج جاءت الػاك الفاصمة –ىشا -كإشباع كإضافة مصشبة
تؤكج عمى ما تع ذكخه في مصمع الحجيث ،كىػ متسثل في جساؿ الجيغ كشيبتو كأفزميتو عغ

سائخ األدياف.
ػد  -رضى هللا عشو َ -قاؿ َقدع رسػؿ َّ ِ
ِ
اؿ َر ُج ٌل ِم َغ
َع ِغ ْاب ِغ َم ْد ُع ٍ
َّللا  ق ْد َس ًةَ ،فَق َ
َ ََ َُ ُ
َّللا َ .فأ ََتيت رسػؿ َّ ِ
َّللا ما أَراد مح َّسٌج ِبي َحا وجو َّ ِ
ِ
اؿ «
َّللا َ فأ ْ
َ ََْ
األَ ْن َر ِار َو َّ َ َ َ ُ َ
َخَبْخُت ُوَ ،ف َت َس َّعَخ َو ْج ُي ُو َوَق َ
ُْ َُ َ
()1
ِ
َّللا مػسىَ ،لَق ْج أ ِ
ُوذ َى ِبأَ ْك َثَخ ِم ْغ َى َحا َف َرَبَخ».
َرح َع َّ ُ ُ َ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :رحع هللا مػسى ،لقج أكذؼ ،فيشا نمحع أف ىاتيغ

الجسمتيغ مشفرمتيغ كال يػجج بيشيسا أداة ربط أك حخؼ كصل ،كقج أفاد الفرل ىشا التدمدل
كالتختيب كتػضيح السعشى مغ خبلؿ إعصاء فخصة لمتفكيخ كاالنتباه مغ خبلؿ ىحا الفرل.
َف رسػؿ َّ ِ
ِ
الد َّس ِ
اؿ
َع ْغ ُس َس ٍّى َم ْػَلى أَِبى َب ْك ٍخ َع ْغ أَِبى َصالِ ٍح َّ
َّللا َ ق َ
اف َع ْغ أَبى ُىَخْيَخَة أ َّ َ ُ َ
ِ
ييا َف َذ ِخ َب ُث َّع َخَخ َجَ ،فِإ َذا َكْم ٌب
اش َتَّج َعَمْي ِو اْل َع َ
« َبْيَش َسا َر ُج ٌل َي ْس ِذى ِب َ
يق ْ
ص ِخ ٍ
صُ
رَ ،ف َػ َج َج ِبْئ اًخ َفَش َد َؿ ف َ
ِ
ص ِ ِ
يْمي ُث يأ ُْكل َّ
ص ِ
اف َبَم َغ
اؿ َّ
الخ ُج ُل َلَق ْج َبَم َغ َى َحا اْل َكْم َب ِم َغ اْل َع َ
الثَخى ِم َغ اْل َع َ
ر م ْث ُل َّالحى َك َ
ر َفَق َ
َ َ َ ُ
ِِ ِ
َّ
ِ
ِ
َّللا َل ُو َف َغ َفَخ َل ُو » َ .قاُلػا َيا
َم َد َك ُو بؽيوَ ،ف َدَقى اْل َكْم َبَ ،ف َذ َكَخ َّ ُ
بىَ ،فَش َد َؿ اْلبْئَخ َف َسألَ ُخف ُوُ ،ث َّع أ ْ
()2
رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجٌخ » .
َّللا َوإ َّ
اؿ « فى ُك ِّل َذات َك ِب ٍج َر ْشَب ٍة أ ْ
ِف َلَشا فى اْلَب َيائعِ أ ْ
َج اًخ َ .فَق َ
َُ َ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :اشتج عميو العصر فػجج بئخا ...فذخب ...ثع

خخج...فإذا كمب يميث " ،كجاء ىحا الفرل الشحػؼ كاالنفراؿ التخكيبي كالتقصيع الجسمي بيجؼ

إيراؿ السعمػمة بذيء مغ التػضيح كالبياف كتفريل السػقف بذكل ببلغي جسيل ألنيا ُّ
تعج مغ
األقرػصات البجيعة مغ خبلؿ ىحا الفرل الببلغي.

الخالصة:
 جاء الفرل لسشح كقت ٍكاؼ لمتخكيد كاإلقشاع.
 -جاء الفرل لتػضيح ما غسس.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :17/8 ،53رقع الحجيث .6059
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :11/8 ،27رقع الحجيث .6009
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ثانياً :الػصل وأسخاره البالغية.
السفيػـ االصصالحي :قاؿ ابغ جشى – رحسو هللا( :إنشي إذا تأممت حاؿ ىحه المُّغة الذخيفة

الكخيسة المصيفة كججت فييا مغ الحكسة ،كالجقة ،كاإلرىاؼ ،ما يسمظ عمي جانب الفكخ) (،)1

كيقرج ابغ جشى (المغة العخبية) ،كال ريب أنو محق ؼيسا يقػؿ إلى أبعج غاية.

كيقػؿ الديػشي" :األصل فرل الكمسة مغ الكمسة ألف كل كمسة تجؿ عمى معشى غيخ

معشى الكمسة األخخػ ،فكسا أف السعشييغ متسيداف فكحلظ المفع السعبخ عشيسا يكػف ككحلظ الخط

الشائب عغ المفع يكػف متسي اد بفرمو عغ غيخه كخخج عغ ذلظ ما كانا كذيء كاحج ،فبل تفرل
الكمسة مغ الكمسة كذلظ أربعة أشياء األكؿ السخكب تخكيب مدج كبعمبظ بخبلؼ غيخه مغ

السخكبات كغبلـ زيج كخسدة عذخ كصباح مداء كبيغ بيغ كحيز بيز الثاني أف تكػف إحجػ
الكمستيغ ال يبتجأ بيا ،ألف الفرل في الخط يجؿ عمى الفرل في المفع فإذا كاف ال يسكغ فرمو

في المفع ،فكحلظ يشبغي أف يكػف في الخط كذلظ نحػ الزسائخ البارزة كالسترمة كنػف التػكيج
كعبلمات التأنيث كالتثشية كالجسع كغيخ ذلظ مسا ال يسكغ أف يبتجأ بو الثالث أف تكػف إحجػ

الجخ كالمو كافو كفاء العصف كالجداء كالـ التأكيج؛ فإف
الكمستيغ ال يػقف عمييا ،كذلظ نحػ باء ّ
ىحه الحخكؼ ال يػقف عمييا (. )2
ِ
الػصل :
بالغ ُة
العاشفة فقط ،دكف ِ
ِ
ِ
العصفَّ ،
ألف الػ َاك
بؿية حخكؼ
تتحقق إال بالػاك
كببلغ ًة الػصل ال
ُ
صف في الفيعٍِ ،
كدقة في اإلدر ِ
تخفى الحاج ُة إلييا ،كيحتاج العصف بيا إلى ُل ٍ
اؾ،
ىي األداةُ اّلتي َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكدل،
كقت
تفيج إال َّ
مزى ُ
إذ ال ُ
مجخَد الخبط ،كتذخيظ ما بعجىا ل َسا قبميا في الحكعِ ،نحػَ :
()3
ِ
ِ
الخيخ.
اس َع في
كجاء ُ
زمغ العسل ،كُق ْع ك ْ
َ

الجسالية فييا:
األسخار البالغية لبالغة الػصل مع بياف الؿيع
َّ

الخحس ِغ عغ عب ِج َّ ِ
ِ
َّللا ْب ِغ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َي ْحَيى ْب ِغ أَِبى َك ِث ٍ
يخ َع ْغ أَِبى َسَم َس َة ْب ِغ َعْبج َّ ْ َ َ ْ َ ْ
عس ٍخو َقاؿ د َخل عَمى رسػؿ َّ ِ
َّ
ػـ َّ
الش َي َار » ُ .قْم ُت
اؿ « أََل ْع أ ْ
ػـ المْي َل َوَت ُ
َّللا َ فَق َ
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
َْ
ر ُ
ُخَبْخ أََّن َظ َتُق ُ
ِف لِ َعْي ِش َظ َعَمْي َظ َحِّقا،
اؿ « َفالَ َت ْف َع ْلُ ،ق ْع َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْف ِصْخَ ،فِإ َّف لِ َج َد ِج َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َبَمى َ .ق َ
ِف ِم ْغ َح ْد ِب َظ
ػؿ ِب َظ ُع ُسٌخَ ،وإ َّ
ِف لِ َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َوإ َّ
َف َي ُ
ِف لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ َع َدى أ ْ
ص َ
( )1الخرائز ،أبي الفتح عثساف بغ جشي ،تحقيق :دمحم عمي الشجار.47/1،

( )2ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع ،جبلؿ الجيغ الديػشي ،تحقيق :عبج الحسيج ىشجاكؼ.511/3 ،
( )3الخبلصة في عمػـ الببلغة ،عمي بغ نايف الذحػد ،ص.27
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ُّ
َف َترػـ ِم ْغ ُك ِل َش ْي ٍخ َثالَ َث َة أََّي ٍ ِ ِ ِ
َم َثالِ َيا َف َحلِ َظ َّ
اؿ
ّ
الج ْىُخ ُكم ُو » َ .ق َ
اـَ ،فإ َّف ب ُك ّل َح َدَش ٍة َع ْذَخ أ ْ
أْ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اؿ
اؿ « َف ُر ْع ِم ْغ ُك ِّل ُج ُس َع ٍة َثالَ َث َة أََّي ٍ
َف َذَّج ْد ُت َف ُذّج َد َعَم َّى َفُقْم ُت َفِإّنى أُش ُ
اـ » َ .ق َ
يق َغْيَخ َذل َظ َ .ق َ
ُشيق َغيخ َذلِظ َ .قاؿ « َفرع صػـ َن ِب ِى َّ ِ
ِ
ِ
َّللا َد ُاوَد » ُ .قْم ُت َو َما َص ْػُـ
َف َذَّج ْد ُت َف ُذّج َد َعَم َّى ُقْم ُت أ ُ ْ َ َ
َ
ُ ْ َ َْ ّ
()1
َن ِب ِى َّ ِ
ِ
ف َّ
الج ْى ِخ »
اؿ « ن ْر ُ
َّللا َد ُاوَد َق َ
ّ
كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ" :تقػـ الميل كترػـ الشيار

" ،كجاء ىحا

األسمػب بقرج العبلقة الستيشة بيغ الؿياـ كالرياـ ،فإنيسا مغ األركاف األساسية ،أما عغ سخ

تقجيع الميل عمى الشيار ،فإف الؿياـ عبارة عغ صبلة كالربلة تجسع األركاف اإلسبلمية الخسدة
فيي صبلة كعبادة ،كىي صياـ عغ الصعاـ أثشاء الربلة ،كىي زكاة فيي تعبجية كتصييخ لمشفذ
كسا الدكاة ،كفييا الذيادتاف كإال فالربلة مبتػرة؛ بل مبصػلة ،كىي كالحج عشج استؿباؿ القبمة

األسخة .كمغ
السػقخة ،كإف شئت فقل :ىي جياد لمشفذ مغ فخاش الشػـ كمغ لباس الجؼء كجساؿ
َّ
ِكجية ثانية فالؿياـ يحِّفد الشفذ عمى الجياد بأنػاعو كمذتقاتو ،كيشذط الفكخ كالحىغ ،كىػ الحؼ
يقػد إلى صبلة الفجخ كصياـ الشيار كغيخ ذلظ مغ األفعاؿ الرالحات كأجسل الصاعات ،لحا

تقجـ الؿياـ عمى الرياـ .كسا َّ
أف الػصل الحؼ عقج الرمة بيغ الجسمتيغ الشحػيتيغ الدابقيغ مشح

الجدخ الحؼ يػصل إلى الرياـ كياقي
السدمع
أيزا -فالؿياـ بو يعبخ
اتراال
كصبل ك ً
ببلغيا – ً
ً
َ
ُ
نحػؼ
كببلغي كحلظ.
العبادات كعميو فالػصل ىشا
ُّ
َّ

ِ
اس َت ْأ َذ َف َعَمى َّ
ذ
َع ْغ َع ِائ َذ َة أ َّ
الش ِب ِّى َ فَم َّسا َر ُ
ذ أَ ُخػ اْل َعذ َيخِةَ ،وبِْئ َ
اؿ « ِبْئ َ
َف َر ُجالً ْ
آه َق َ
ِ
ق َّ
الخ ُج ُل َقاَل ْت َل ُو
ق َّ
ط ِإَلْي ِوَ ،فَم َّسا اْن َ
الش ِب ُّى ِ فى َو ْج ِي ِو َواْنَب َد َ
ذ َت َ
صَم َ
صَّم َ
ْاب ُغ اْل َعذ َيخِة » َ .فَم َّسا َجَم َ
ع ِائ َذ ُة يا رسػؿ َّ ِ
صَّم ْق َت ِفى َو ْج ِي ِو َواْنَب َد ْص َت ِإَلْي ِو
يغ َأرَْي َت َّ
الخ ُج َل ُقْم َت َل ُو َك َحا َوَك َحاُ ،ث َّع َت َ
َّللا ِح َ
َ
َ َُ َ
اس ِعْشج َّ ِ
َفَقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « يا َع ِائ َذ ُة م َتى َع ِي ْج ِت ِشى َفحَّاشاًِ ،إ َّف َشَّخ َّ
َّللا َمْش ِدَل ًة َي ْػَـ
الش ِ َ
َ َُ ُ
َ
ِ ()2
ِ
اْل ِؿَيام ِة م ْغ َتَخَك ُو َّ
اء َشِّخه »
الش ُ
اس ا ّتَق َ
َ َ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :بئذ أخػ العذيخة ،كبئذ ابغ العذيخة " ،كجاء ىحا

الػصل لمجاللة عمى كجػد عبلقة متيشة بيغ األخ كالشجل ،فإذا كاف ىحا األخ فحاشا فالدشة
الغالبة أف يخخج الشجل كحاؾ األب في الفحر كالبغس كالسشكخ .
ِى َقاؿ س ِسع ْت أُ ُذَناى وأَبرخ ْت عيَش ِ
ِ
يغ َت َكَّمع َّ ِ
اؿ«:
َع ْغ أَِبى ُشَخْي ٍح اْل َع َجو ّ َ َ َ
الشب ُّى َ فَق َ
اى ح َ َ
َ َ ْ َ َ َْ َ
ِ
ِ
اهلل واْليػـِ ِ
اهلل واْليػـِ ِ
اآلخ ِخ َفْمُي ْك ِخْـ َضْي َف ُو
اآلخ ِخ َفْمُي ْك ِخْـ َج َارُهَ ،و َم ْغ َك َ
َم ْغ َك َ
اف ُي ْؤ ِم ُغ ِب َّ َ َ ْ
اف ُي ْؤ ِم ُغ ِب َّ َ َ ْ
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :38/8 ،84رقع الحجيث .6134
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :16/8 ،38رقع الحجيث .6032
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ج ِائ َدَتو » َ .قاؿ وما ج ِائ َدُتو يا رسػؿ َّ ِ
اء
اؿ « َي ْػٌـ َوَلْيَم ٌة َو ِّ
الزَيا َف ُة َثالَ َث ُة أََّي ٍ
َ ُ
اـَ ،ف َسا َك َ
اف َوَر َ
َّللا َق َ
َ ََ َ َُ َُ َ
()1
ِ
ِ
ِ
اهلل واْليػـِ ِ
اآلخ ِخ َفْمَيُق ْل َخْي اًخ أ َْو لَِي ْر ُس ْت » .
َذل َظ َف ْي َػ َص َج َق ٌة َعَمْيوَ ،و َم ْغ َك َ
اف ُي ْؤ ِم ُغ ِب َّ َ َ ْ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :فيػ صجقة عميو ،كمغ كاف يؤمغ " ،كجاء ىحا

الػصل بيجؼ إبخاز مصمق الجسع كبياف العبلقة الػشيجة كالقػية بيغ ما قبل العصف كما بعجه،

فبل فاصل لفطي كال فاصل معشػؼ بيغ الجسمتيغ الشحػيتيغ بل تخمميسا شيئا مغ الجساؿ الببلغي
كالدخ الجاللي.
ِ ِ
ِ
اؿ أَ ْثَشى َر ُج ٌل َعَمى َر ُج ٍل ِعْش َج
ونطيخه ما ورد َع ْغ َعْب ِج َّ
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ أَبى َب ْكَخَة َع ْغ أَبيو َق َ
صع َت عُشق أ ِ
َّ ِ
اف ِمْش ُك ْع َم ِادحاً الَ َم َحاَل َة َفْمَيُق ْل
َخ َ
يظ َ -ثالَ ثاً َ -م ْغ َك َ
اؿ « َوْيَم َظ َق َ ْ ُ َ
الشب ِّى َ فَق َ
()2
َّللا ح ِديبو  -والَ أ َُزِّكى عَمى َّ ِ
أِْ
اف َي ْعَم ُع » .
َحجاً ِ .إ ْف َك َ
َّللا أ َ
َ
َحد ُب ُفالَ ناً َ -و َّ ُ َ ُ ُ َ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :وهللا حديبو" ،كجاء ىحا األسمػب بيجؼ التأكيج
بأف هللا يكؽيو ،فيي ليدت مجخد جسمة نحػية عصؽية ندؿية أك مجخد خبخ ُيحكخ ،كإنسا ىي
أف هللا كاؼ عبجه.
لمتحكيخ بأف هللا عمى كل شيء قجيخ كأنو حدبشا هللا كنعع الػكيل ك ّ

َع ْغ َع ِائ َذ َة  -رضى هللا عشيا َ -قاَل ْت م َك َث َّ
الش ِب ُّى َ ك َحا َوَك َحا ُي َخَّي ُل ِإَلْي ِو أََّن ُو َيأ ِْتى
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اس َت ْف َتْي ُت ُو
أْ
اؿ لِى َذ َ
َم ٍخ ْ
َّللا أَ ْف َتانى فى أ ْ
ات َي ْػ ٍـ « َيا َعائ َذ ُة إ َّف َّ َ
َىَم ُو َوالَ َيأْتىَ ،قاَل ْت َعائ َذ ُة َفَق َ
ِؼ ِ
يو ،أ ََت ِانى رجالَ ِفَ ،فجَمذ أَحجىسا ِعْشج ِرجَمى و َ ِ
ِ
اؿ َّال ِحى ِعْش َج ِر ْجَم َّى لَِّم ِحى
َُ
َ ْ َّ َ
اآلخُخ عْش َج َ ْأرسىَ ،فَق َ
َ َ َُ َُ
ِ
ِعْش َج َ ْأر ِسى ما َباؿ َّ ِ
َع َر َع .
اؿ َو َم ْغ َ
اؿ َل ِب ُ
يج ْب ُغ أ ْ
اؿ َم ْصُب ٌ
شَّب ُو َق َ
ػب َ .ي ْعشى َم ْد ُحػ اًر َ .ق َ
الخ ُجل َق َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
اء
ف َ
اؿ ِفى ُج ِّ
شْم َع ٍة َذ َك ٍخ فى ُم ْذ ٍط َو ُم َذا َق ٍةَ ،ت ْح َت َر ُعػَف ٍة فى ِبْئ ِخ َذْرَو َ
اف » َ .ف َج َ
يع َق َ
َق َ
اؿ َوؼ َ
الذي ِ
ِ
َّ ِ
اش ِ
اء َىا
يغَ ،وَكأ َّ
يت َيا َكأ َّ
اؿ « َى ِح ِه اْل ِبْئُخ َّال ِتى أ ُِر ُ
وس َّ َ
وس َن ْخم َيا ُرُء ُ
َف ُرُء َ
َف َم َ
الشب ُّى َ فَق َ
()4
ُنَقاع ُة اْل ِحَّش ِ
اء (. » )3
َ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :ىحه البئخ التي أريتيا كأف رؤكس نخميا رؤكس
الذياشيغ ،ككأف ماءىا ُنقاعة ِ
الحَّشاء " ،كجاء ىحا الػصل كجاللة مشصؿية ،ذلظ َّ
أف ثسة حمقة
كصل بيغ الجسمتيغ المتيغ كقعت الػاك العاشفة الػاصمة بيشيسا ،كجاءت الجسمة الثانية كإشباع

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :13/8 ،31رقع الحجيث .6018
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :47/8 ،95رقع الحجيث .6162

( )3نقاعة الحشاء :الشقاعة بزع الشػف كىي الساء الحؼ يشقع ؼيو الحشاء كالحشاء مسجكد.
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :23/8 ،56رقع الحجيث .6063

95

كإششاب لسا جاء في الجسمة األكلى ،كعميو فإف الجسل السعصػفة تأتي كغخض ببلغي جسيل

ماثل في اإلششاب الببلغي الحؼ يديج في المفع فيديج في السعشى .

الط َّغ أَ ْك َحب اْلح ِج ِ
الط َّغَ ،فِإ َّف َّ
اكع و َّ
َع ْغ أَِبى ُىَخْيَخَة َع ِغ َّ ِ
يثَ ،والَ
ُ َ
اؿ « ِإَّي ُ ْ َ
الشب ِّى َ ق َ
()1
َتح َّددػا ،والَ َتج َّددػا ،والَ َتحاسجوا ،والَ َتجابخوا ،والَ َتبا َغ ُزػا ،وُكػُنػا ِعباد َّ ِ
َّللا ِإ ْخ َػاناً » .
ََ
َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َُ َ َ
َ
في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ " :كال تحددػا كال تجددػا كال تشاجذػا كال تحاسجكا كال
تباغزػا كال تجابخكا ككػنػا عباد هللا إخػانا " ،كجاء ىحا الػصل بيجؼ لفت االنتباه؛ ألف

الدجع تدايج ،كألف الشيي تزاعف ،كألف لفع الجساعة -عبخ (كاك الجساعة) -آكج كأكثخ تأثي اخ

عمى الشفذ البذخية ،فمع تأت السعصػفات عابخة نحػية ،كلع تأت الشػاىي تك اخرات دكف ببلغة أك

داللة.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :23/8 ،57رقع الحجيث .6064

96

ثالثاً :القرخ وأسخاره البالغية
اصصالحا-:
أػ التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

يصمق لفع القرخ عشج أىل ُّ
المغة عمى معاف كثيخة أقخبيا إلى ما نحغ ؼيو "الحبذ" ،قاؿ

ْ َ
ُ ٌ َّ ْ ُ َ ٌ
ٔرات ِِف اْل ِيام
تعالى :حٔر ٌلص

()1

أؼ محبػسات فييا.

كيخاد بو في اصصبلح الببلغييغ :تخريز شيء بذيء بصخيق مخرػص(.)2
أسمػب القرخ عشج البالغييغ-
مغ األساليب التي عشى بيا الببلغيػف ما يصمق عميو أسمػب القرخ ،كذلظ لسا يزؽيو

عمى األسمػب مغ قػة التأثيخ ،كجساؿ التعبيخ.

ككاف أكؿ مغ تشاكؿ بعس قزايا القرخ الشاقج الف ّح عبج القاىخ الجخجاني ،ذلظ ألنو في

معخض تشاكلو لقزايا الشطع أشار إلى أف بعزيا يفيج القرخ أك التخريز.

()3

كالقرخ في اصصبلح الببلغيغ :تخريز شيء بذيء بصخيق مخرػص .كمعشى ذلظ

أف القرخ في السعشى االصصبلحي ال يبعج عغ السعشى المغػؼ .كىػ حبذ شيء عمى شيء،
أك كقفو عميو بحيث ال يتعجاه إلى غيخه.)4( .

ب -أدوات القرخ:
-1

الشفي واالستثشاء

قاؿ رسػؿ هللا ( ما أنعع هللا عمى عبج نعسة فقاؿ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أنذ قاؿَ :
()5
الحسج هلل إال كاف الحي أعصاه أفزل مسا أخح)

([ )1الخحسغ]73 :

( )2يشطخ :مغ أسخار التخكيب الببلغي ،حجاب ،الديج عبج الفتاح ،ص.77

( )3يشطخ ُب ْػَية اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمػـ الببلغة ،عبج الستعاؿ الرعيجؼ.4/2 ،
( )4يشطخ دالئل اإلعجاز ،عبج القاىخ الجخجاني ،ص .332

( )5سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل الحامجيغ :1250/21 ،رقع الحجيث .3805
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في قػلو ( :ما أنعع  ....إال) ،فقرخ الرفة (نعسة هللا) عمى السػصػؼ (العبج)،

فالسقرػر في الحجيث ىػ :نعع هللا كالسقرػر عميو ىػ :العبج  ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ

صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو ىي :ما  -إال.

كنمحع ىشا أف الحجيث جاء بصخيق القرخ بالشفي كاالستثشاء ،ىحا االستثشاء يدسى

السفخغ ألنو جاء مشؽيا غيخ ثابت كجاء غيخ تاـ بححؼ لمسدتثشى مشو.

كمغ البلفت ىشا أف كمسة نعسة نكخة جاء عمى إشبلقيا لمعسػـ فتجخل الشعسة ىيشا في
أىسي ِ
ِ
َّة الحسِج ك ُّ
الذ ِ
كخ
باب الساؿ كالبشيغ كالشفذ ،كبالتالي ىي دعػة لمحكخ كالتحسيج ،ألف ؼيو ُ
ْ
بياف ّ
شاء عمى هللاِ بسا ىػ أىُمو عشج ِ ِ
كالثَّ ِ
الشع ِع.
ندكؿ ّ
ْ

-2

إنسا:

ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَة،
ِ
َّ
َحُج ُك ْع َفْمَيُخَّد ُه َما
اء َب أ َ
الت َث ُاؤ َبَ ،فإ َذا َت َث َ
َي ْز َح ُظ ِمْش ُو»

()1

َقاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ« :إ َّف
َ ََُ ُ
اه،
اس َت َ
ص َ
اه َى ْ
اعَ ،وَال َيُق ْل َى ْ
ْ

اسَ ،وَي ْكَخُه
َّللا ُي ِح ُّب اْل ُع َ
ص َ
َّ َ
صِ
َفِإَّنسا َذلِ ُك ْع ِم َغ ا َّ
اف
لذْي َ
َ

ألنو مغ
في قػلو ( :فإنسا ذلكع مغ الذيصاف) بسعشى (هللا _تعالى -يكخه التثاؤب؛ ّ
الذيصاف ،فجاء القرخ ىشا بإنسا .فالسقرػر في الحجيث ىػ :ذلكع كالسقرػر عميو ىػ:

الذيصاف  ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو ىي :إنسا.

الشبي  استخجـ صػرة كشائية كِداللة كعبلقة سيسيائية
كمغ الجسيل في ىحا الحجيث أف َّ

الشبي  يخيج
في كمسة (ىاه ىاه) ،كفييا كشاية عغ التثاؤب إذ يخخج التثاؤب صػتا ىكحا كألف
َّ

مشا أف نأخح عشو كلػ آية كلػ حجيث ذكخ ىحا التخكيب الرػتي برػرة كبلمية حتى يفيسيا

الشاس مغ ناحية كحتى يصبق الحجيث كيتعمع الشاس مشو ،كمغ ناحية أخخػ نجج في الحجيث أف
الشبي  استخجـ اإليجاب بيغ كمستي (يحب) ك(يكخه) في حق هللا _تعالى -كلػ تػجيشا إلى
َّ
القخآف سشجج أف القخآف يحكخ كمسة (ال يحب) بجال مغ (يكخه) مثل (إف هللا ال يحب الكافخيغ)

ك(إف هللا ال يحب كل خػاف كفػر) ،مغ باب الحكؽ األدبي القخآني الخؼيع؛ كلكغ ُ -ىشا -في ىحا
الحجيث لع يكغ كخه هللا إلى شخز بعيشو أكؿ إلى جية بشفديا أك صشف بحاتو كلع يكغ ىحا
الكخه كمريقة ببشي البذخ ،كإنسا كاف الكخه لمتثاؤب؛ فبل غزاضة أف تكػف المفطة (يكخه).
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في التثاؤب :307/4 ،رقع الحجيث .5028
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-3

تقجيع ما حقو التأخيخ:

ِ
الشبي  أنوَ َقاؿِ« :إ َّف ِؼ َ َّ
َّللا ،اْل ِحْم ُع َو ْاألَ َنا ُة»
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ
َّ
يظ َخم َتْي ِغ ُيحُّب ُي َسا َّ ُ
َ
َقاؿ :يا رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َّللا أََنا أ ََت َخَّم ُ ِ
اؿ:
َّللا َجَبَم َظ َعَمْي ِي َسا» َق َ
اؿَ« :بل َّ ُ
َّللا َجَبَمشي َعَمْي ِي َسا؟ َق َ
ق ب ِي َسا أ َُـ َّ ُ
َ َ َُ َ
()1
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َوَر ُسػُل ُو
اْل َح ْسُج َّهلل الحي َجَبَمشي َعَمى َخم َتْي ِغ ُيحُّب ُي َسا َّ ُ
في قػلو ( :ؼيظ خمتيغ) فقجـ كمسة (ؼيظ) عمى كمسة ( خمتيغ ) ،كالسقرػر عميو ىػ

السقجـ كذلظ في كمسة ؼيظ ،كالسقرػر في كمسة خمتيغ .كتقجـ جسمة خبخ َّ
إف .أما َع ْغ سخ تقجيع
ألف السعشى
بػؼ؛ بل ّ
كمسة (الحمع) عمى (األناة) ليذ مجخد صشاعة الدجع في الحجيث الشَّ ّ

أعع مغ الحمع،
كالسشصق يقػؿ :يكػف التسيل ثُ َّع الحمع ثُ َّع يرل إلى رتبة األناة ،فيي أشسل ك ّ
فالحمع ىػ صبخ كضبط لمشفذَ ،ب ْي َج أف (األناة) ؼيو صبخ كحمع كقار كرزانة كأكثخ حمسا كصبخا.
كعميو لغ تكػف كمستا (الحمع) ك(األناة) كمستيغ متخادفتيغ؛ بل جاءتا في معشييغ مختمفيغ.
اف َيُقػؿ ِإ َذا أَصَب َحَّ « :
الم ُي َّع
ومثاؿ ذلظ ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ
َّ
الشبي  أََّن ُو َك َ
ْ
ُ
الش ُذػر» وِإ َذا أَمدى َقاؿَّ « :
الم ُي َّع
ِظ َن ُس ُ
ِظ َن ْحَياَ ،وب َ
َم َدْيَشاَ ،وب َ
َصَب ْحَشاَ ،وب َ
ػتَ ،وِإَلْي َظ ُّ ُ َ
أْ
َْ
َ
ِظ أ ْ
()2
ػتَ ،وِإَلْي َظ ُّ
ػر»
ِظ َن ُس ُ
َم َدْيَشاَ ،وبِ َظ َن ْحَياَ ،وب َ
الش ُذ ُ
أْ

ِب َظ
ِب َظ

في قػلو ( :بظ أصبحشا) (بظ أمديشا) ك(بظ نحيا) (بظ نسػت) ،أؼ بظ كحجؾ كليذ

ألحج سػاؾ كالسقرػر عميو ىػ السقجـ كذلظ في كمسة بظ ،كالسقرػر في كمسة أصبحشا –

أمديشا -نسػت.كعميو يكػف التقجيع ىشا لمتخريز .فكاف التقجيع الفتا لبلنتباه كتأكيج عمى أف
السدمع يشبغي عميو أف يتسدظ في حياتو باهلل _تعالى -في كل كقت كحيغ.

ج -أقداـ القرخ(:)3
-1

القرخ باعتبار الحؿيقة والضافة

أ .القرخ الحؿيقي:
أصبل.

كىػ أف يختز السقرػر بالسقرػر عميو بحدب الحؿيقة كالػاقع ،ال يتعجاه إلى غيخه

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قبمة الخجل :357/4 ،رقع الحجيث .5225

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا أصبح :317/4 ،رقع الحجيث .5068

( )3انطخ :الببلغة تصػر كتاريخ د .شػقي ضيف ص.285
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ونطيخ ذلظ ما ورد ع ْغ حري ٍغ قاؿَ « فِإَّنسا ب ِع ْث ُت َق ِ
اس ًسا أَ ْق ِد ُع َبْيَش ُك ْع».
َ َُْ
َ ُ

()1

في قػلو ( :فإنسا) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :البعث كالسقرػر عميو ىػ :الزسيخ

أنا والسقرػد الشبي  ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ وىػ قرخ حؿيقي
كأداة القرخ ؼيو ىي :إنسا.

إفادة لمعسػـ؛ أؼ :أقدع بيشكع العمع كالغشيسة
مفعػؿ القدع في ىحه الديادة
كقج "ححؼ
ً
َ
كنحػىسا ،كقيل :البذارة لمرالح ،كالشحارة لمصالح ،كسا يجؿ عميو ححؼ السفعػؿ؛ لتحىب أنفديع

الس ْح َىب ،كيذخب كل كاحج مغ ذلظ السذخب ،كىحا السعشى غيخ مػجػد حؿيق ًة في حقكع ،بل
ُك َّل َ
()2
طا أك صػرًة في شأنكع كشأف أكالدكع".
مجخد اسع لف ً

كقيل السعشى ":أني لدت أبا القاسع بسجخد أف كلجؼ كاف مدسى بقاسع ،بل لػحع معشى
ً
القاسسية ِف َّي باعتبار القدسة األزلية في األمػر الجيشية كالجنيػية ،فمدت كأحجكع ال في الحات كال

في الرفات كال في األسساء .انتيى مغ "السخقاة"

()3

.

كقج جاء أسمػب القرخ لدبب يتسثل في قػة التأكيج ،فمع تكغ كمسة (إنسا) كجسمة خبخية
اك قرخ فحدب.
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ يحيى بغ شمحة َع ْغ أمو سعجى السخية قالت مخ عسخ بصمحة
قاؿ ال؛ ولكغ سسعت
بعج وفاة رسػؿ هللا  .فقاؿ مالظ كئيبا ؟ أساءتظ إمخة ابغ عسظ ؟ َ

رسػؿ هللا  :يقػؿ (إني ألعمع كمسة ال يقػليا أحج عشج مػتو إال كانت نػ ار لرحيفتو .وإف

قاؿ أنا أعمسيا .ىي التي
جدجه وروحو ليججاف ليا روحا عشج السػت) فمع أسألو حتى تػفيَ .
()4
شيئا أنجى لو مشيا ألمخه
أراد عسو عمييا .ولػ عمع أف ً
جاء القرخ بصخيق الشفي كاالستثشاء كعميو يكػف السقرػر ما قبل إال كما بعجىا ىػ

السقرػر عميو ،قرخ قػلو لمكمسة عمى الشػر ،كعميو يكػف ىػ قرخ السػصػؼ عمى الرفة.

( )1صحيح مدمع ،مدمع ،األدبَّ /
الشيي َع ْغ التكشي بأبي القاسع كبياف ما يدتحب :170/6 ،رقع الحجيث
.5712
( )2شخح سشغ ابغ ماجة السدسى(مخشج ذكؼ الحجا كالحاجة إلى سشغ ابغ ماجو كالقػؿ السكتفى عمى سشغ
العًمػؼ.118/22،
السرصفى)  ،دمحم األميغ َ
ِ
ِ
ِ
الس ْعِم ِع َبف َػ ِائ ِج ُم ْدمِع) عياض بغ مػسى اليحربي الدبتي ،تحقيق:
كس ُ
اؿ ُ
صحيح ُم ْدم ِع السدسى(إ َ
(َ )3ش ْخُح َ
الجكتػر يحيى ِإسس ِ
اعيل.5/7 ،
َْ ْ َ
( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل ال إلو إال هللا :1247/2 ،رقع الحجيث .3795
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فمػ أراد أحجىع أف يعدؿ الببلغة الشبػية عغ ىحا الحجيث لقاؿ( :أعمع كمسة إف قيمت

كانت نػ ار لرحيفتو).

َف رج ًال أ ََتى الشبي َ ،فَقاؿ :يا رسػؿ َّ ِ
اح ِسْم ِشي،
وشبيو ذلظ ما ورد َع ْغ أََن ٍ
َّ
َّللاْ ،
ذ ،أ َّ َ ُ
َ َ َُ َ
امُمػؾ عَمى وَل ِج َنا َق ٍة» َقاؿ :وما أَصَشع ِبػَل ِج َّ ِ
قاؿ الشبي ِ« :إَّنا ح ِ
الشبي َ « :و َى ْل
اؿ
َّ
َّ
َ
َ ََ ْ ُ َ
َ َ َ
الشا َقة؟ َفَق َ
َ
()1
َتمُِج ِْ
ال ِب َل ِإَّال ُّ
ؽ»
الشػ ُ
في قػلو ( :كىل تمج  ...إال الشػؽ) فالسقرػر في الحجيث ىػ :الػالدة كالسقرػر

عميو ىػ :الشػؽ  ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ حؿيقي كأداة القرخ ؼيو ىي :ىل  -إال.

كؼيو قرخ جاء بصخيق الشفي كاالستثشاء ،إذ أف "ىل" خخجت عغ معشاىا الحققي كىػ

االستفياـ لتفج معشى ببلغياً كىػ الشفدي ،كعميو يكػف السعشى( :كما تمج اإلبل إال الشػؽ) كعميو
يكػف السقرػر كىػ الػالدة  ،كالسقرػر عميو ىػ اإلبل.
كالحؼ نخاه في ىحه العبارة أف ىشاؾ تقجيساً كتأخي اًخ ،إذ اف نز الحجيث (كىل تمج اإلبل
إال الشػؽ) بسعشى :ىل تمج الشػؽ اإلبل ،ؼيكػف ما بعج إال ىػ السقرػر عميو (اإلبل) كما قبميا
يكػف السقرػر (الشػؽ).

كإذا فتحشا بابا رابعا فشقػؿ :ؼيو فائج تخبػية كساعة تخفييية كلحطات مغ السداح كاليدار،
َّ ِ
كل ِ
ِ
الج َس ِل ،كالسعشىَّ :
اإلبل ىي
ألف معشى الحجيث :كىل تُػَلُج
أف َّ
اإلبل إال م َغ الشُّػؽ كىي أ ُْنثى َ
ُ
ِ
الشاقة؛ فعبَّخ  عغ َلْف ِع ِ
ِمغ ِ
الػلج كاْلسخُاد ِبو أنػاعُ ِ
صغيخا،
كبيخ أك
اإلبل َذ َك ًاخ كاف أك أ ُْنثى ًا
كلج
َْ
ً
ُ
لمخج ِل ،كىحا مغ باب التَّػر ِ
كىحا ِمغ م َ ِ
الخج ُل َف ِيع
الشبي 
ية؛ ُ
حيث أرَاد ُّ
العسػـ ،كىحا ُ
بلشفتو ُ َّ 
ْ ُ
َ
()2
ِ
ِ
ِ ِ
بالر ِ
جؽ.
الحجيثَ :م
خاصا .كفي
َّ
شيئا ِّ
ً
ذخكعي ُة السسازحة بالتػرية ّ
اسعِ َّ ِ
ونطيخ ذلظ ما ورد ع ْغ أَِبي ُىخيخَة َقاؿ :س ِسع ُت أَبا اْلَق ِ
ؽ 
ؽ ،اْل َس ْرُجو َ
َ
الراد َ
َ َ ْ َ
َ َْ
()3
ِِ
ِ
ِ
الخ ْح َس ُة ِإَّال ِم ْغ َش ِق ٍي»
ػؿَ« :ال ُتْش َد ُع َّ
َصاح َب َىحه اْل ُح ْجَخة َيُق ُ
ّ
في قػلو ( :ال تشدع  ...إال مغ شقي) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :ندع الخحسة

كالسقرػر عميو ىػ :شقي  ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كىػ قرخ

حؿيقي كأداة القرخ ؼيو ىي :ال -إال.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في السداح :300/4 ،رقع الحجيث .4998
( )2شخح الدشة ،الحديغ بغ مدعػد البغػؼ ،تحقيق عمي معػض ك عادؿ عبج السػجػد.548/6.
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الخحسة :286/4 ،رقع الحجيث .4942
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كمعمػـ أف ىحا استثشاء مفخغ؛ ألنو غيخ مػجب –أؼ مدبػؽ بشفي -كغيخ تاـ -أؼ لع

ُيحكخ السدتثشى مشو ،كتُعخب كمسة (مغ شقي) جار كمجخكر حدب مػقعيا في الجسمة ،ككأف
الدياؽ ىػ (تشدع الخحسة مغ شقي) ،كيبقى الدؤاؿ :ما الفخؽ بيغ ىحيغ الدياقيغ؟ كلِ َع ْلع يكغ

التعبيخ الشبػؼ كسا الدياؽ الحؼ سقشاه؟ .

ككسا يخػ صاحب لداف العخب فقاؿ " :ندع الذيء يشدعو ندعا فيػ مشدكع كنديع كانتدعو
فانتدع اقتمعو فاقتمع" ثع أضاؼ " :كقػلو تعالى كالشازعات غخقا كالشاشصات نذصا قاؿ الفخاء تشدع

األنفذ مغ صجكر الكفار كسا يغخؽ الشازع في القػس إذا جحب الػتخ كقيل في التفديخ يعيغ بو
()1

السبلئكة تشدع ركح الكافخ كتشذصو ؼيذتج عميو أمخ خخكج ركحو

.

يشبغي القػؿ -ىشا :ال شظ أف القرخ قج اقترخ عمى أف انتداع الخحسة ممترق تساما

كدكما بالذقاء ،كلػ فتذشا في السعاجع المغػؼ؛ لػججنا أف االنتداع ىػ أقػػ كأبمغ عبارات اإلزالة
كالخمع
الشبي  وأنا مزصجع عمى بصشي.
قاؿ مخ بي
َّ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أبي ذر َ
()2
فخكزشي بخجمو :وقاؿ (ياجشيجب إنسا ىحه ضجعة أىل الشار)
أُسمػب قرخ بػ إنسا ،في قػلو  :إنسا ىحه ضجعة أىل الشار ) فالسقرػر في الحجيث

ىػ :ضجعة كالسقرػر عميو ىػ :أىل الشار  ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى
مػصػؼ كىػ قرخ حؿيقي كأداة القرخ ؼيو ىي :إنسا.

الشبي  ففي ىحا
كاف الشجاء في ىحا السػقف ىػ نجاء ليشتبو (أبػ ذر) مسا سيقػلو
َّ
السػقف ىػ نجاء ِداللة ببلغيَّة السقرػد مشيا إحزار ،كذكخ ما ىػ ججيج كميع؛ لكشو خصيخ
كدليل ذكخ ما تبله نبيشا  مغ أُسمػب قرخ لمتخريز كالتخكيد عمى أف ىحه الجمدة

ب .القرخ الضافي:
َمَخْي ِغ
أْ

ػؿ
َر ُس ُ

َّللا عْشيا ،أََّنيا َقاَل ْت« :ما ُخِيخ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َّللا ِ في
َ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ َعائ َذ َة َرض َي َّ ُ َ َ
َ َّ َ ُ ُ
الش ِ
اف أَْب َع َج َّ
اس ِمْش ُوَ ،و َما اْن َتَق َع
ِإَّال ْ
اخ َت َار أَْي َدَخُى َساَ ،ما َل ْع َي ُك ْغ ِإ ْث ًساّ ،
اف ِإ ْث ًسا َك َ
فإف َك َ
()3
جل جال ُلوَ -فيْش َت ِقع َِّ ِ
َّللا  لَِش ْف ِد ِوِ ،إَّال أَف ُتْش َتيظ حخم ُة َّ ِ
َّ ِ
هلل ِب َيا»
َّللا َّ -
َ ُ
ْ َ َ ُْ َ

( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر .349/8

( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدبَّ /
الشيي َع ْغ االضصجاع عمى الػجو :1227/2 ،رقع الحجيث .3724
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /باب في التجاكز في األمخ :250/4 ،رقع الحجيث .4785
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إذ أنو قرخ الخسػؿ  عمى االختيار كىػ قرخ السػصػؼ عمى الرفة قر اًخ إضاؼياً
ألنو ال يقع ؼيو القرخ الحؿيقي.
كفي قػلو ( :ما خيخ رسػؿ هللا  ...إال اختار) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :التخييخ

كالسقرػر عميو ىػ :الشبي  ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ وىػ قرخ

إضافي كأداة القرخ ؼيو ىي :ما  -إال.

البل ِ
فجاء أسمػب القرخ لدبب يتسثل في قػة تأكيجية باالستثشاء َّ
فت لبلنتباه كسا أف ؼيو
كتخكيد في الدياؽ.
ا
تخريرا
الشبي
قاؿ احتخؽ بيت بالسجيشة عمى أىمو .فحجث
َّ
وشبيو ذلظ ما ورد َع ْغ أبي مػسى َ
 بذأنيع :فقاؿ (إنسا ىحه الشار عجو لكع .فإذا نستع فأشفئػىا عشكع)(.)1
أُسمػب قرخ بػ (إنسا) ،في قػلو  :إنسا ىحه الشار ) .فالسقرػر في الحجيث ىػ :ىحه

الشار كالسقرػر عميو ىػ :عجو ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ مػصػؼ عمى صفة كىػ قرخ
إضافي كأداة القرخ ؼيو ىي :إنسا.

كمغ السمحػظ نحػيا أف كمسة (إنسا) ىي حخؼ تػكيج كنرب ،ك(ىحه) اسع إشارة اسع إف

كالشار بجؿ ،لكغ لػ تتبعشا دالليا كببلغيا سشجج أف ىحه الكمسات الثبلث جاءت كأخبار ثبلثة
متجاكرة لمتأكيج كالتػكيج كاألىسية .ألف كمسة إنسا تػكيج خبخؼ ،ك(ىحه) كإشباع كتأكيج ك(الشار)

بجؿ مصابق أ كل مغ كل فشقػؿ ما ىحه ؟ ىحه الشار ،كما الشار؟ الشار ىحه .فكاف الدياؽ أكثخ

تأكيجا.

كالقرخ ىػ قرخ الشار عمى العجكاف كىػ قرخ مػصػؼ عمى صفة ،كعميو ال يكػف

إال قر اخ إضاؼيا ألنو تعجػ السقرػر إليو (الرفة) إلى غيخىا مغ الرفات األخخػ.

ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َع ْس ِخو ْب ِغ اْل َع ِ
َحٌج ِفي
اؿَ " :كِم َس ٌ
ات َال َي َت َكَّم ُع ِب ِي َّغ أ َ
اص ،أََّن ُو َق َ
مجمِ ِد ِو ِعْش َج ِؾي ِ
ذ َخْي ٍخ َوم ْجمِ ِ
ات ِإَّال ُك ِّفَخ ِب ِي َّغ َعْش ُوَ ،وَال َيُقػُل ُي َّغ ِفي م ْجمِ ِ
ذ ِذ ْك ٍخ ِإَّال
ام ِو َث َال َث َمَّخ ٍ
َْ
َ
َ
َ
الر ِحي َف ِة :سْب َحاَن َظ َّ
ِح ْس ِج َؾَ ،ال ِإَل َو ِإَّال أَْن َت
ُخ ِت َع َل ُو ِب ِي َّغ َعَمْي ِو َك َسا ُي ْخ َت ُع ِباْل َخ َاتعِ َعَمى َّ
الم ُي َّع َوب َ
ُ
()2
أ ِ
ػب ِإَلْي َظ)
َس َت ْغفُخ َؾ َوأ َُت ُ
ْ

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إشفاء الشار عشج السيت :1239/2 ،رقع الحجيث .3770
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /باب في كفارة السجمذ :264/4 ،رقع الحجيث .4857
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أُسمػب قرخ كاستجراؾ كاستثشاء ،في قػلو ( :ال يتكمع  ...إالكفخ  ،)...كؼيو قرخ

إضافي ألنو قرخ التكمع عمى كفخ )،فالسقرػر في الحجيث ىػ :الكالـ كالسقرػر عميو ىػ:

الكفخ كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ إضافي كأداة القرخ ؼيو ىي :ال -إال.

ذ َخْي ٍخ َوم ْجمِ ِ
كسا أنو يػجج قرخ آخخ في قػلو َ " :وَال َيُقػُل ُي َّغ ِفي م ْجمِ ِ
ذ ِذ ْك ٍخ ِإَّال
َ
َ
ُخ ِت َع َل ُو ِب ِي َّغ َعَمْي ِو "...كىػ قرخ بالشفي كاالستثشاء إذ أنو قرخ قػره في السجمديغ عمى إثباتو
عميو ،كىػ قرخ السػصػؼ عمى الرفة.
كىشاؾ قرخ ثالث في الحجيث نحكخ مغ باب التػضيح كإف كاف مػضعو تحت القرخ

الحؿيقي كىػ قػلو َ " :ال ِإَل َو ِإَّال أَْن َت" قرخ األلػـية عمى هللا ،كىػ قرخ الرفة عمى
السػصػؼ قر اًخ حؿيؿياً.
قاؿ رسػؿ هللا ( مامغ مدمسيغ يمتؿياف
ومثيل ذلظ ما ورد َع ْغ البخاء بغ عازب قاؿَ :
فيترافحاف إال غفخ ليسا قبل أف يتفخقا) (. )1
كؼيوُ أسمػب قرخ إضافي بصخيق الشفي كاالستثشاء ،في قػلو ( :مامغ مدمسيغ

يمتؿياف فيترافحاف إال غفخ ليسا قبل أف يتفخقا) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :مدمسيغ
كالسقرػر عميو ىػ :السغفخة كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ مػصػؼ عمى صفة كىػ قرخ

إضافي كأداة القرخ ؼيو ىي :ما  -إال.

كمغ الججيخ ذكخه ىػ أف الجسمة االستثشائية -عادة -مغ ناحية نحػية تتألف مغ

السدتثشى مشو كأداة االستثشاء كالسدتثشى.

كقج جاء األسمػب –ىشا -بصخيق (االستثشاء السفخغ) ،كالسعمػـ أف االستثشاء السفخغ ىػ

استثشاء غيخ تاـ كغيخ مػجب في الػقت ذاتو ،بسعشى أف الجسمة مدتيمة بأداة مغ أدكات الشفي

أك الشيي أك االستفياـ ،كأف السدتثشى مشو غيخ محكػر في الجسمة ،كقج سسي مفخًغا؛ ألف ما بعج

(إال) تعخب حدب مػقعيا مغ الجسمة ،ككأف إعخابيا تفخغ عسا قبميا كاستقل بحاتيا.

ثع َّ
(غفخ) كىػ فعل مبشي لمسجيػؿ بسعشى (غفخ
إف السدتثشى في الحجيث ىػ كمسة ُ
هللا) ،كعميو يدتذف الباحث مسا ذكخ ىػ أف القرخ -ىشا -جاء بػية االنتباه كلفت األنطار
ككحلظ التذػيق لسا سيأتي بعج أداة االستثشاء (إال) ألف االستثشاء كسا ىػ معمػـ ،ىػ إخخاج ما

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /السرافحة :1220/21 ،رقع الحجيث .3703
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بعج (إال) كأخػاتيا مغ حكع ما قبميا ،مثل قخأت الكتاب إال فرميغ .تأكيج كتثبيت كسخعة كضػح

بسعشى عجـ ضخكرة كجػد السدتثشى مشو
 -2القرخ باعتبار الصخفيغ:
أ .قرخ السػصػؼ عمى الرفة:

ونطيخ ذلظ ما ورد عبج َّ ِ
ػؿ َأرَى ُعسُخ َعَمى َر ُج ٍل ُحَّم ًة ِم ْغ ِإ ْس َتْبَخ ٍؽ َفأ ََتى ِب َيا َّ
الش ِب َّى
ََْ
َّللا َيُق ُ
َ
الش ِ ِ ِ
َ فَقاؿ يا رسػؿ َّ ِ
اش َت ِخ َى ِح ِه َفاْلَب ْد َيا لِ َػْف ِج َّ
ذ
َّللا ْ
اؿ « ِإَّن َسا َيْمَب ُ
اس إ َذا َقج ُمػا َعَمْي َظَ .فَق َ
َ َ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ؽ َل ُو »َ .فس َزى فى َذل َظ ما م َزىُ ،ث َّع ِإ َّف َّ
الش ِب َّى َ ب َع َث ِإَلْيو ِب ُحَّم ٍة َفأ ََتى ِب َيا
اْل َح ِخيَخ َم ْغ الَ َخالَ َ
َ َ
َ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِِ
َّ ِ
يب ِب َيا
قاؿ « ِإَّن َسا َب َع ْث ُت ِإَلْي َظ ل ُتر َ
اؿ َب َع ْث َت إلى ب َيحهَ ،وَق ْج ُقْم َت فى م ْثم َيا َما ُقْم َت َ
الشب َّى َ فَق َ
()1
َماالً»
حيث قرخ  لبذ الحخيخ
في قػلو ( :إنسا يمبذ الحخيخ مغ ال خبلؽ لوُ ،)...
عمى الذخز الحؼ ال أخبلؽ لو ،كىػ قرخ الرفة عمى السػصػؼ قر اًخ إضاؼياً بأداة القرخ

إنسا.

كليحا ذىب بعس العمساء إلى أف اإلنداف إذا لبذ الحخيخ في الجنيا فإنو ال يجخل

الجشة- ،كالعياذ باهلل ؛ ألف الخسػؿ  قاؿ ال خبلؽ لو في اآلخخة أؼ ال نريب لو كقاؿ أيزا:

مغ لبدو في الجنيا لع يمبدو في اآلخخة كىحا يعشي أنو ال يجخل الجشة كلكغ قاؿ بعس العمساء:

"إنو يجخميا كلكغ ال يتستع بمباس الحخيخ مع أف أىل الجشة لباسيع فييا حخيخ كإنسا يمبذ شيئا
()2

آخخ كىحا ما لع يتب فإف تاب مغ ذنػبو"

الد ِ
َف ر ُجالً َّ
اشَم َع ِفى ُج ْح ٍخ ِفى َب ِ
اب
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ َس ْي َل ْب َغ َس ْع ٍج َّ
اع ِج َّى أ ْ
َخَبَخُه أ َّ َ
َّللا ِ م ْجرى يح ُّظ ِب ِو ْأرسو َفَم َّسا رآه رسػؿ َّ ِ
ػؿ َّ ِ
ػؿ َّ ِ
َّللا َ وم َع َرس ِ
َرس ِ
َعَم ُع
َ َ ُ
قاؿ « َل ْػ أ ْ
ً َُ
َ ُ
ُ
َّللا َ 
َ َُُ ُ
ِ
صعْشت ِبو ِفى عي ِشظ » .وَقاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
َّللا ِ « إَّنسا ُج ِع َل ِ
َج ِل
أََّن َظ َتْش ُ
طُخِنى َل َ َ ُ
َْ َ
ال ْذ ُف م ْغ أ ْ
َ َ َُ ُ
َ
اْلَب َر ِخ»(. )3
في قػلو ( :إنسا جعل اإلذف ،)..فالسقرػر في الحجيث ىػ :الذف كالسقرػر عميو

ىػ :البرخ كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ مػصػؼ عمى صفة كأداة القرخ ؼيو ىي :إنسا.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :180/6 ،66رقع الحجيث .6081
( )2شخح رياض الرالحيغ ،الشػكؼ. )909/1( ،

( )3سشغ مدمع ،مدمع ،األدب /تحخيع الشطخ في بيت غيخه :180/6 ،رقع الحجيث .5764
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فقرخ األذف عمى البرخ وىػ قرخ مػصػؼ عمى صفة كلػ تع التخكيد عمى الجسمة
الحجيثية –ىشا -سشجج أف ححؼ إنسا كإبقاؤىا متداكياف مغ الشاحية الشحػية ،فقػلو ِ( إَّن َسا
اإل ْذ ُف ِم ْغ أ ِ
اإل ْذ ُف ِم ْغ أ ِ
معشى -قػؿ مغ يقػؿ( :ج ِعل ِ
ج ِعل ِ
ر ِخ)،
ر ِخ) تداكؼ ً -
ْ
ْ
ُ َ
ُ َ
َجل اْل َب َ
َجل اْل َب َ
كلكغ قج أضفت كمسة (إنسا) التخريز كالتخكيد كحرخت السعشى في دائخة االختراص
كاالعتشاء ،كبالتالي جاء أسمػب القرخ مػغبل في المفع كالسعشى.

َّللا بغ عب ِج َّ ِ
ِ
َف أََبا ُىَخْيَخَة
َّللا ْب ِغ ُع ْتَب َة أ َّ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ ْاب ِغ ِش َي ٍ
اب أ ْ
َخَبَخِنى ُعَبْيُج َّ ْ ُ َ ْ
ِ
الشاس لِيَقعػا ِب ِو َفَقاؿ َليع رسػؿ َّ ِ
ِ
َف أَع اخِبِّيا ب ِ
ػه،
أْ
َّللا َ « د ُع ُ
اؿ فى اْل َس ْد ِججَ ،ف َث َار ِإَلْيو َّ ُ َ ُ
َ ُْ َ ُ ُ
َخَبَخُه أ َّ ْ َ َ َ
ِ
يغَ ،وَل ْع ُتْب َع ُثػا
اء  -أ َْو َس ْجالً ِم ْغ َم ٍ
َى ِخيُقػا َعَمى َب ْػلِ ِو َذُنػباً ِم ْغ َم ٍ
َوأ ْ
اء َ -فِإَّن َسا ُبع ْث ُت ْع ُمَي ِّد ِخ َ
يغ »(. )1
ُم َع ِّد ِخ َ
في قػلو ( :فإنسا بعثتع ميدخيغ) .فالسقرػر في الحجيث ىػ :بعث الشاس كالسقرػر

عميو ىػ :ميدخيغ كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ مػصػؼ عمى صفة كأداة القرخ ؼيو ىي :إنسا.

الحث عمى األخح بيحا الخأؼ الدجيج،
فجاء القرخ الشحػؼ مغ أجل التشبيو كالتػضيح ك ّ
كقاؿ صاحب عسجة القارؼ " :فإف قمت :السبعػث ىػ رسػؿ هللا  ،فكيف ىحا؟ قمت :لسا كاف

أيزا ،فجسع المفع باعتبار ذلظ،
السخاشبػف مقتجيغ بو كميتجيغ بيجاه  كانػا مبعػثيغ ً -
كالحاصل أنو عمى شخيقة السجاز ،ألنيع لسا كانػا في مقاـ التبميغ عشو في حزػره كغيبتو أشمق
عمييع ذلظ ،أك ألنيع لسا كانػا مأمػريغ مغ قبمو بالتبميغ فكأنيع مبعػثػف مغ جيتو.

()2

مجخدا مغ الببلغة الجامغة كالجاللة الػاضحة بل كانت الجاللة
كعميو لع يجئ القرخ
ً
كالببلغة كاضحتيغ في أف ىحا أمخ يشبغي عمى السدمع أف يتحمى بو ،كمغ زاكية أخخػ فالببلغة
ماثمة في أف كمسة بعثتع تعػد ىشا لفطا لمشبي كمعشى لمرحابة كمغ تسدظ بسا جاء بو دمحم .

قاؿ في يػـ مائة مخة
قاؿ رسػؿ هللا ( مغ َ
وشبو ذلظ ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
الإلو إال هللا وحجه الشخيظ لو لو السمظ ولو الحسج وىػ عمى كل شيء قجيخ كاف لو عجؿ عذخ
رقاب وكتبت لو مائة حدشة ومحي عشو مائة سيئة وكغ لو حخ از مغ الذيصاف سائخ يػمو إلى

قاؿ أكثخ)
الميل .ولع يأت أحج بأفزل مسا أتى بو إال مغ َ

()3

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :180/6 ،80رقع الحجيث .6128
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.128/3 ،

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل ال إلو إال هللا :1248/2 ،رقع الحجيث .3798
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أُسمػب قرخ في (لع يأت  ...إال مغ قاؿ) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :عجـ إتياف أحج

كالسقرػر عميو ىػ :مغ قاؿ أكثخ ،كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ مػصػؼ عمى صفة كأداة

القرخ ؼيو ىي :لع -إال.

مػغبل في السعشى كمشح قػة في التعبيخ .كمغ البلفت أف ىحا
فجاء أسمػب القرخ
ً

أسمػب استثشاء تاـ غيخ مػجب حيث جاء الشفي في مصمع الجسمة كذلظ بحكخ أداة الجدـ (لع)

كالتي تقمب الدمغ السزارع إلى الساضي ،كتجدـ ما بعجىاَّ ،
لكغ سياؽ الحجيث ىشا يمفت العشاية
كاالىتساـ إلى الستمقي كالدامع بأف ىحا نػع مغ اإلغخاء كالتذػيق كالتحفيد ،كىػ دعػة؛ ألف يديج

السدمع مغ التدبيح كالتيميل كالتحسيج ،فالفخص عمى الصخقات كالخيخات سيمة التشاكؿ كعطيسة
الثػاب كاألجػر ،كبالتالي لع يكغ القرخ كاالستثشاء بػية عبارة عابخة أك جسمة مػضفة فحدب ،بل

ليا مجلػؿ ببلغي كؾيسة تخبػية كأخبلؾية ،فالسجلػؿ الببلغي ىػ الشرح كاإلرشاد التذػيق كاإلغخاء

في الػقت ذاتو ،أما الؿيسة التخبػية كاألخبلؾية فتتسثل في أف األفزمية عشج هللا –تعالى -كرسػلو

كامشة في الحكخ كالتدبيح كأنو ال فزل لبذخؼ عمى آخخ إال بالتقػػ.

ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا  مخ بو وىػ يغخس غخسا :فقاؿ
قاؿ (أال أدلظ عمى غخاس خيخ لظ مغ ىحا ؟)
(يا أبا ىخيخة ما الحي تغخس ؟) قمت غخاسا ليَ :
قاؿ (قل سبحاف هللا والحسج هلل وال إلو إال هللا وهللا أكبخ يغخس لظ بكل
اؿ بمى .يا رسػؿ هللاَ :
ق َ
()1
واحجة شجخة في الجشة)

ومثاؿ ذلظ ما ورد عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
َّللا َع َّد َو َج َّل َق ْج أَ ْذ َى َب
َْ
َُ ْ َ
َّللا « ،إ َّف َّ َ
َ ََُ ُ
ِِ ِ
ِ ِ
اء م ْؤ ِم ٌغ َت ِق ّّيَ ،وَف ِ
ِ
اب،
آد ُـ ِم ْغ ُتَخ ٍ
آد َـ َو َ
اجٌخ َش ِق ّّي ،أَْن ُت ْع َبُشػ َ
َعْش ُك ْع ُعّبَّي َة اْل َجاىمَّيةَ ،وَف ْخَخَىا ب ْاآلَب ُ
َليجعغ ِرجاؿ َف ْخخىع ِبأَ ْقػاـِ ،إَّنسا ىع َفحع ِمغ َفحعِ جيَّشع ،أَو َلي ُكػُن َّغ أَىػ َف عَمى َّ ِ
َّللا ِم َغ
َْ َ
ََ َ ْ َ ٌ َ ُْ َ ٍ َ ُْ ْ ٌ ْ ْ َ َ َ ْ َ
()2
اْل ِج ْع َال ِف َّال ِتي َت ْج َف ُع ِبأَْن ِف َيا َّ
الش ِت َغ»
في قػلو ( :إنسا ىع فحع) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :ىع كالسقرػر عميو ىػ :فحع
"الشاس ُّ
كميع َبشػ
كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ مػصػؼ عمى صفة كأداة القرخ ؼيو ىي :ال -إلو َّ ُ
"كآدـ ُخمِق ِمغ تُخ ٍ
بياف لَق ْج ِر َّ
اإلنداف ك َّالتي ال
الساد ِة َّالتي ُخمِ َق مشيا
اب" ،أؼٌ :
ُ
آدـ" ،أؼَ :سػ ٌ
اءُ َ ،
َ
ِ
ِ
الشيي عغ التَّفاخ ِخ ك ِ
خخ ك ِ
ُّ
الك ِ
لمف ِ
الحجيثَّ :
الحث
بخ .كسا ؼيو:
اضع.كفي
الك ْب ِخ ،بل لمتَّػ ِ
ؤس ُذ َ
ُ
تُ ّ
ُ
ِ
ِ
الف ِ ِ
عمى التَّقػػ كالتَّ ُّ ِ
يؤدؼ إليو.
ححيخ ِمغ ُ
ككل ما ّ
جػر ّ
قخب بيا إلى هللا تعالى .كؼيو :التَّ ُ
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل التدبيح :1251/2 ،رقع الحجيث .3807

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التفاخخ في األحداب :331/4 ،رقع الحجيث .5116
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كمغ السمحػظ ىشا أف ىحا الحجيث لو كجيات نحػية كأخخػ ببلغية ،فأما الػجيات

الشحػية فتتسثل في أف ىحا األسمػب ىػ أسمػب قرخ بػ(إنسا) ،كمغ ناحية ثانية فإنشا نخػ ؼيو
(إنسا) ،أما مغ الشاحية الببلغية ففي
ًا
خبخ ً
مغمفا بذيء مغ التػكيج ،كذلظ بػجػد حخؼ إف في ّ
القرخ تػكيج كاقترار كخرػصية لريقة
كمغ ناحية أخخػ نجج أف القرخ بػ(إنسا) أقػػ مغ القرخ بالشفي االستثشاء كقج تجاكر
التػكيج بػجػد (إنسا) مع الزسيخ السشفرل (ىع) كإعخابيا خبخ السبتجأ فتجاكر الخبخ التػكيج في

إنسا مع ىع.

ب .قرخ الرفة عمى السػصػؼ:
ومثاؿ ذلظ ما ورد عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ« :إ َّف َّ ِ
اس،
َْ
َّللا ُيح ُّب اْل ُع َص َ
َُ ْ َ
َ
َ َُ ُ
َ
ِ
َوَي ْكَخُه َّ
اهَ ،فِإَّن َسا َذلِ ُك ْع ِم َغ
اس َت َ
ص َ
اء َب أ َ
اه َى ْ
اعَ ،وَال َيُق ْل َى ْ
َحُج ُك ْع َفْمَيُخَّد ُه َما ْ
الت َث ُاؤ َبَ ،فإ َذا َت َث َ
()1
صِ
َّ
اف َي ْز َح ُظ ِمْش ُو»
الذْي َ
أُسمػب قرخ (فإنسا ذلكع مغ الذيصاف) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :ذلكع بسعشى

التثاؤب ،كالسقرػر عميو ىػ :الذيصاف كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة
القرخ ؼيو ىي :إنسا.

كىػ قرخ التثاؤب عمى الذيصاف ؼيكػف قرخ الرفة عمى السػصػؼ ،كقاؿ ابغ بصّاؿ:

أف يخػ
أف ّ
يحب ّ
الخضى كاإلرادة ،أؼ ّ
الذيصاف ّ
إضافة التثاكب إلى الذيصاف بسعشى إضافة ّ
متثاكبا َّ
أف الذيصاف فعل
اإلنداف
أف السخاد ّ
تتغيخ فييا صػرتو ؼيزحظ مشو ،ال ّ
ألنيا حالة ّ
ً
التثاؤب .كقاؿ الشػوي :أضيف التثاؤب إلى الذيصاف ألنَّو يجعػ إلى الذيػات إذ يكػف عغ ثقل
البجف كاستخخائو كامتبلئو ،كالسخاد التححيخ مغ الدبب الحؼ َّ
يتػلج عشو ذلظ كىػ التَّػسع في

السأكل.

()2

الت ِ
كقاؿ ُّ
ِذ ِتي" :كحيث كرد الشيي عشو فالسخاد التححيخ مغ سببو ،كىػ التػسع في
ػرب ْ
()3

السصعع كالسذخب كالذبع".

فجاء أسمػب القرخ مػغبل في السعشى كمشح قػة في التعبيخ.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في التثاؤب :306/4 ،رقع الحجيث .5028
( )2مخقاة الرعػد إلى سشغ أبي داكد ،أبػ الفزل جبلؿ الجيغ الديػشي ،عشاية :دمحم شايب شخيف.1280/3 ،
َّللا البخارؼ ِ
الجىمػؼ الحشفي ،تحقيق كتعميق:
( )3لسعات التشؿيح في شخح مذكاة السرابيح ،عبج الحق بغ سعج َّ
ّ
أ.د .تقي الجيغ الشجكؼ .121/3
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ِ
ف َعَمى َب ِ
اـ َعَمى
اب
َّ
اف قاؿَ :س ْعٌجَ ،ف َػَؾ َ
ونطيخ ذلظ ما ورد ُع ْث َس ُ
الشبي َ ي ْد َتأْذ ُفَ ،فَق َ
ِ
ِ
ِ
الشبي َ « :ى َك َحا َ -عْش َظ  -أ َْو َى َك َحاَ ،فِإَّن َسا
اؿ َل ُو
َّ
قاؿ ُع ْث َس ُ
افُ :م ْد َت ْقب َل اْلَباب َ -فَق َ
اْلَباب َ -
()1
ِ ِ
ط ِخ»
اف ِم َغ الَّش َ
اال ْستْئ َح ُ
في قػلو ( :فإنسا االستئحاف مغ الشطخ) ،فقرخ االستئحاف عمى الشطخ كىػ قرخ

صفة عمى مػصػؼ ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :االستئحاف كالسقرػر عميو ىػ :نطخ النداف
كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو ىي :إنسا.

البل ِ
فجاء أسمػب القرخ لدبب يتسثل في قػة تأكيجية باالستثشاء َّ
فت لبلنتباه كسا أف ؼيو

تخريز كتخكيد في الدياؽ.

ومثاؿ ذلظ ما ورد عغ أَِبى ىخيخَة قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « م ْغ
َْ
َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اؿ أُ َقامْخ َؾ،
قاؿ ل َراحبو َت َع َ
َّللاَ .و َم ْغ َ
َحمفو بالالَّت َواْل ُعدَّىَ .فْمَيُق ْل الَ إَل َو إالَّ َّ ُ

حَم ِ
اؿ ِفى
َ َ
ف مْش ُك ْع َفَق َ
()2
َّؽ »
َفْمَي َت َرج ْ

أُسمػب قرخ كاستثشاء ،في قػلو ( :ال إلو إال هللا) .فالسقرػر في الحجيث ىػ :إلو

كالسقرػر عميو ىػ :هللا كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو ىي:

ال -إال.

دؿ عمى
فقرخ الرفة عمى السػصػؼ ،كىحا االستثشاء الشحػؼ أك القرخ االستثشائي قج ّ
الػجػب كالمدكـ" ،ألنو تعاشى تعطيع صػرة األصشاـ حيغ حمف بيا فأمخ أف يتجاركو بكمسة

()3
مباشخ.
التػحيج" ، .كعبلج نبػؼ سخيع كإسعاؼ أكلي إيساني َ

ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أََن ِ
الخ ُج ُل ِم ْغ َبْيِت ِو
َف
ذ ْب ِغ َمالِ ٍظ ،أ َّ
اؿِ " :إ َذا َخَخ َج َّ
َّ
الشبي َ ،ق َ
ِ
َّللاَ ،ال حػؿ وَال ُق َّػَة ِإَّال ِب َّ ِ
َّللا َتػَّكْمت عَمى َّ ِ
ِ
ِ
يت،
يتَ ،وُك ِف َ
اؿ ِحيَشئحٍُ :ىج َ
اؿ ِب ْدعِ َّ َ ُ َ
َْ َ َ
اؿُ :يَق ُ
اهللَ ،ق َ
َفَق َ
()4
ووِقيتَ ،ف َت َتَشحَّى َلو َّ ِ
ف َل َظ ِبَخ ُج ٍل َق ْج ُىِج َي َوُك ِفي َوُوِقي؟"
ػؿ َل ُو َشْي َ
اف َ
صٌ
َُ َ
آخُخَ :كْي َ
ُ
الذَياش ُ
يغَ ،ؼَيُق ُ
َ
َ
أُسمػب قرخ كاستثشاء ،في قػلو ( :ال حػؿ كال قػة إال باهلل) ،فالسقرػر في الحجيث

ىػ :الحػؿ والقػة كالسقرػر عميو ىػ :هللا كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ
كأداة القرخ ؼيو ىي :ال -إال.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /االستئحاف :344/4 ،رقع الحجيث .5174
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :180/6 ،74رقع الحجيث .6107
( )3عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.159/22 ،

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا خخج مغ بيتو :325/4 ،رقع الحجيث .5095
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فقرخ الحػؿ عمى هللا تعالى ،كبالتالي قرخ الرفة عمى السػصػؼ ،كقرخ القػة عمى

هللا تعالى ،كىػ قرخ الرف عمى السػصػؼ ،كإف الفعل السبشي لمسجيػؿ كتخكيب نحػؼ ،قج
خمف كراء ببلغة ؾيسة كذلظ في اإليجاز ،كلػ أششبت الكمسة (ىجيت) لكانت مبشية لمسعمػـ

كتكػف بسعشى (ىجاؾ هللا) كفي كمسة (كقيت) تعشي (كقاؿ هللا) كفي كمسة (كفيت) تعشي (كفاؾ

جل جبلُلو ،)-فجاء البشاء مجيػال لعمة داللية كنكتة ببلغيَّة ماثمة في اإليجاز الببلغي.
هللا َّ -

قاؿ رسػؿ هللا ( ال يجدي ولج والجا إال أف
ومقابل ذلظ ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
()1
يججه مسمػكا ؼيذتخيو ؼيعتقو)
في قػلو ( :إال أف يججه) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :الجداء كالسقرػر عميو ىػ:

الػلج كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو ىي :ال -إال.

كؼيو حث عمى شجة التػقيخ كالبخ مغ األبشاء آلبائيع ،ثع تقجيخ اآلباء مغ بخ أبشائيع.
فجاء أسمػب القرخ لدبب يتسثل في قػة تأكيجية كؼيو تخريز كتخكيد في الدياؽ.
ِ ِ
ِ
اؿَ :سأَْل ُت َع ِائ َذ َة َع ْغ اْلَب َج َاوِة،
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ اْلس ْق َجاـِ ْب ِغ ُشَخْي ٍحَ ،ع ْغ أَبيوَ ،ق َ
َفَقاَل ْتَ :كاف رسػؿ َّ ِ
َّللا َ يْبُجو إلى َى ِح ِه ال ِّت َالعَِ ،وإَِّن ُو أََرَاد اْلَب َج َاوَة َمَّخًة َفأَْر َس َل ِإَل َّي َنا َق ًة ُم َحَّخَم ًة
َ َُ ُ
ِمغ ِإ ِب ِل َّ ِ
ِ
ِ
الخْفق َلع ي ُك ْغ ِفي َشي ٍء َق ُّ
ط ِإَّال َازَن ُوَ ،وَال
ْ
اؿ لِيَ« :يا َعائ َذةُْ ،ارُفقي ّ
فإف ِّ َ ْ َ
الر َج َقةَ ،فَق َ
ْ
()2
ُن ِد َع ِم ْغ َشي ٍء َق ُّ
ط ِإَّال َشاَن ُو»
ْ
في قػلو ( :لع يكغ  ...إال زانو) فالسقرػر في الحجيث ىػ :الخفق ،كالسقرػر عميو

ىػ :الديشة كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو ىي :لع  -زانو.

كأيزا ،في قػلو ( :كال ندع  ...إال شانو) ،قرخ الخفق عمى الديشة ،فالسقرػر في

الحجيث ىػ :الخفق كالسقرػر عميو ىػ :الديشة كنػع القرخ ؼيو باعتبار شخؼيو ىػ :قرخ

صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو ىي :لع – إال.

كلػ تتيعشا معشى الحجيث فإنو باإلمكاف أف يعبخ السخء بسعشى مػ ٍاز كقػؿ مغ يقػؿ:
ارفقي يا عائذة؛ فالخفق يديغ أؼ شيء ،كفقجه يذيغ أؼ شيء .بيج أف التخكيب الحؼ تمفع بو
نبيشا  جسع بيغ التخكيب الشحػؼ كالتذكيل الببلغي كاألثخ الشفدي كالسجلػؿ الؿيسي ،كىحا ىػ

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /بخ الػالجيغ :1207/2 ،رقع الحجيث .3659
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /باب الخفق :255/4 ،رقع الحجيث .4808
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عيغ القسع الببلغية ،التي افتقجىا الفريح العخبي ،كلع يدتصع أف تجابو قخير مغ قاؿ :أنا
أفرح العخب بيج أني مغ قخير ،فالتذكيل الببلغي في الحجيث سابق الحكخ يتسثل في أف

البل ِ
أسمػب القرخ جاء لدبب يتسثل في قػة تأكيجية باالستثشاء َّ
فت لبلنتباه كسا أف ؼيو تخريز
كتخكيد في الدياؽ ،كلو كقع كأثخ نفدي ألف استخجاـ كمسة (إال) تسشع مغ كجػد حمػؿ
كمقتخحات كىحا قخار نبػؼ كنطخة فاحرة ،كىي دعػة عامة لكل الشاس بأف يخفقػا ثع إف الخفق
جاء بمفع التعخيف لمتخريز ،كلكغ جاء كمسة (شيء) لمعسػـ كالذسػؿ كبالتالي ال يسكغ في
أؼ حاؿ مغ األحػاؿ أف يشعجـ الخفق كيخافقو الديغ بل الذيغ كل الذيغ.
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َف
َّللا َ« :ال َي ْجدِي َوَلٌج َوالِ َج ُهِ ،إَّال أ ْ
َْ
َُ ْ َ
َ ََُ ُ
()1
ػكا َؼَي ْذ َت ِخَي ُو َؼُي ْع ِتَق ُو»
َي ِج َج ُه َم ْسُم ً
في قػلو ( :ال يجدؼ  ...إال أف يججه) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :ال يجدي

كالسقرػر عميو ىػ :ولج كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو

ىي :ال -إال.

فجاء أسمػب القرخ مخمفا كراءه تخريز كتخكيد في الدياؽ .كىحا الحجيث ال يجؿ

عمى أف مغ ممظ أباه ال يعتق عميو بل نقػؿ إف معشاه إال أف يذتخيو ؼيعتقو أؼ ؼيعتقو بذخائو
ألف اإلنداف إذا ممظ أباه عتق عميو بسجخد السمظ كال يحتاج إلى أف يقػؿ عتقتو ككحلظ إذا ممظ

أمو تعتق بسجخد السمظ كال يحتاج إلى أف يقػؿ عتقتيا.

()2

فالعسل الػحيج الحؼ يسكغ أف يكافئ بو الػالج بجليل الحرخ في الحجيث في قػلو ( :ال

يجدؼ كلج كالجه إال أف يججه مسمػكاً ؼيعتقو) ىػ سبب كجػدؾ ،كأنت اآلف في ىحه الرػرة
تدببت في كجػده الحؿيقي؛ ألنو كجػده مع الخؽ كبل كجػد ،مشافعو مسمػكة لغيخه ،ال يدتصيع
أف يترخؼ بشفدو ،فػجػده كالعجـ ،كأنت إذا اشتخيتو كججتو مسمػكاً فاشتخيتو كأعتقتو تدببت في

كجػده حكساً ،كإف كاف الػجػد الحؿيقي الحؼ ال أثخ لو مسا يمحقو كاف مػجػداً،

أُسمػب قرخ في قػلو( :ال إلو إال هللا) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :إلو كالسقرػر عميو

ىػ :هللا كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو ىي :ال -إلو.

كمغ السعمػـ يقيشا أف ىحه العبارة ىي التي تصسئغ الشفذ كىي التي تكػف تسييجا لجخػؿ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب/بخ الػالجيغ :335/4 ،رقع الحجيث .5137
( )2شخح رياض الرالحيغ ،دمحم بغ صالح العثيسيغ.368/1 ،
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الجشة ،كأف رحسة هللا تعالى تُدتحزخ حيغ ُيخمز العبج كيؤمغ بسا آمغ بو رسػلو الكخيع ،كمغ
الجسيل ذكخه أف اإلعجاز الرػتي حاضخ في ىحه الجسمة ،ألف كسا يخػ الجكتػر الذخبيشي أف
لفع الكخيع (هللا) ىػ االسع الػحيج مغ بيغ أسساء أىل األرض الحؼ ال تكديخ كال تقصيع في

الرػت عشجما سجل عبخ السخبخ الرػتي ،فقج كججكا أف لفع (هللا) عبارة عغ مقصع صػتي

كاحج .

كمغ ناحية أخخػ فشجج أف عبارة(ال إلو إال هللا) تعشى ال معبج سػاه كال يسكغ في أؼ حاؿ

مغ األحػاؿ أف يطيخ إاله غيخ هللا فيػ األحج الرسج كىػ الحؼ لع يمج كلع يػلج كلع يكغ لو
نطي اخ كال كفػا أحج.
َّللا َ كاف ِإ َذا اْنرخؼ ِمغ ص َال ِة اْل َغج ِ
َف رسػؿ َّ ِ
ِ
اة
َ
َ
ََ َ ْ َ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أَبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ ُ َ
يُقػؿ« :ىل أرَى أ ِ
َّ
ذ َيْبَقى َب ْع ِجي ِم َغ ُّ
الخ ْؤَيا
الشُب َّػِة ِإَّال ُّ
َ
ػؿ «ِإَّن ُو َلْي َ
َ ُ َْ َ
َحٌج مْش ُك ُع المْيَم َة ُر ْؤَيا»َ ،وَيُق ُ
()1
الرالِ َح ُة»
َّ
في قػلو ( :ليذ يبقى إال الخؤيا) ،فالسقرػر في الحجيث ىػ :بقاء الخؤيا،

كالسقرػر عميو ىػ :الخؤيا كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ كأداة القرخ ؼيو

ىي :ليذ  -إال.

وقاؿ الدرقاني" :اؿ العيجية ،أؼ نبػتو ،ك(إال الخؤيا الرالحة) أؼ الحدشة أك الرادقة".
كضاىخ االستثشاء مع ما تقجـ مغ أف الخؤيا جدء مغ أجداء الشبػة أف الخؤيا نبػة كليذ كحلظ

لسا تقجـ أف السخاد تذبيو أمخ الخؤيا بالشبػة ،أك ألف جدء الذيء ال يدتمدـ ثبػت كصف لو

()2

بسشدلة [ال] الشاؼية ،ال عسل ليا.
ك (ليذ) حخؼ نفي ْ
كجو
الجسمة الفعميَّة ،كتيسل في ىحه الحالة ،كال َ
يسيل الشحػيػف إؿ أف ليذ تجخل عمى ُ
لسغ َّادعى َّ
ضسيخ الذأف؛ كسا أف دخػؿ الشفي بميذ في الجسمة بصخيق القرخ حػؿ
بأف اسسيا
ُ
الشفي إلى إثبات .أل السعشى ىػ(تبقى الخؤية) كلكغ جاء القرخ إلعساؿ العقل كالتخكيد
البل ِ
كاالختراص )3( .فجاء أسمػب القرخ لدبب يتسثل في قػة تأكيجية باالستثشاء َّ
فت لبلنتباه

كسا أف ؼيو تخريز كتخكيد في الدياؽ.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الخؤيا :304/4 ،رقع الحجيث .5017
( )2شخح الدرقاني ،الدرقاني.353/4 ،

( )3فتح البارؼ بذخح صحيح البخارؼ.392/12 ،
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قاؿ (ال
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ عسخو بغ شعيب َع ْغ أبيو َع ْغ ججه أف رسػؿ هللا َ :
()1
يقز عمى الشاس إال أميخ ومأمػر أو مخاء)
مع الشفي ،في قػلو ( :ال يقز..إال) فالسقرػر في الحجيث
أُسمػب قرخ بػ (إال) َ
ىػ :ال يقز كالسقرػر عميو ىػ :أميخ أو ...كنػع القرخ ؼيو ىػ :قرخ صفة عمى مػصػؼ
كأداة القرخ ؼيو ىي :ال -إال.

ػؼ كخخج مغ مقرػده االستثشائي
كىحا األسمػب أؼ أُسمػب القرخ خخج مغ إشاره ْ
الشح ّ
إلى ِدالالت إيحائية تكسغ في القرز مشيا الدميع الرادؽ ،كمشيا الدؿيع الكاذب ،كعمى
السدمع أف يتجشب تمظ ِ
القرز الكاذبة.
ك" ليذ ىحا نيياً كإنسا ىػ نفي؛ ألنو لػ كاف نيياً لرار السختاؿ مأذكناً لو في القز،
فمػ كاف نيياً فإف معشاه  :أنو مأذكف ليؤالء كمشيع السختاؿ لكغ السقرػد بو الشفي ،يعشي :أنو ال
يحرل القرز إال مغ ىحا أك ىحا ،لكغ ال يعشي ذلظ أنو يكػف مأذكناً لمسختاؿ.

()2

كبالتالي فإف كمسة شقي أقػػ كأبمغ كأشج التراقا بالكافخ كىػ قسة التعاسة كالذجة كالعدخ

الحؼ كصفو القخآف فقاؿ" :كمغ أعخض عغ ذكخؼ فإف لو معيذة ضشكا ،كبالتالي جاء أسمػب

القرخ لدبب يتسثل في قػة السعشى.



( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /القرز :1235/2 ،رقع الحجيث .3753
( )2شخح سشغ أبي داكد ،عبج السحدغ بغ العباد البجر ،ص.11

113

السبحث الخامذ:

التخاكيب الشحػية لمتقجيع والتأخيخ ودالالتيا البالغية.
أوالً :التقجيع والتأخيخ وأسخارىسا البالغية
اصصالحا-:
التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

عشج بحثشا عغ مادة (َق َج َـ
السعاني ما ُذكخ في معجع العيغ

أخ َخ) في السعاجع العخبية ،رأيشا َّ
أف ليا معاني عجيجة ،مغ ىحه
كَ
ُْ
جـ الدابق ُة في األمخ كقػلو _تعالى :-أن لًٓ
قػلو (الُق ْج َمة كالُق ُ

َ َ ِّ ْ َ َ ْ َ
ََ َ ْ
َ َّ َ َ َ َ
ب
ح ٌر ٌتِني
كدم ِصد ٍق غِِد رب ًِٓ كال اىكف ُِرون إِن ْذذا لسا ِ

()1

أؼ :سبق ليع عشج هللا خيخ،

كلمكافخيغ قجـ شخ ،ك ِ
الق َج ُـ :مرجر القجيع مغ كل شيء ،كتقػؿَ :قُج َـ َيْقُج ُـ ،كَق َج َـ فبلف قػمو ،أؼ:
يكػف أماميع)(.)2
ِ
كقاؿ الدمخذخيَّ :
مقجم ُة الجير لمجساعة
شو ّ
تو ،فَقَّجـ كأَق َج َـ بسعشى ّ
تقجـ كم ُ
(قج ُمتو كا ْق َج ْم ُ
الستقج ِ
ِ
مة كاأل ْق َجاـ في الحخب))( ،)3قاؿ عشتخة :
ّ
قيػػػػػػػل الفػػػػػػػػارس ويػػػػػػػظ عشتػػػػػػػخُة أقػ ِ
ػػػػػػج ِـ
َ

ػػػػػػػقسيا
ولقػػػػػػػػج شػػػػػػػػفى نفدػػػػػػػػي وأبػػػػػػػػ أخ َسػ ْ

()4

ِ
ِ
قجـ األشياء ،كيزعيا في مػاضعيا فسغ
كفي أسساء هللا _تعالى-
قجـ ىػ الحؼ ُي ّ
((الس ّ
ُ
ِ
عد كجل ،ك ِ
استحق التقجيع َّ
الحجكث ،كالُق ْج َم ُة في
نؿيس
الق َج ُـ
قج َم ُو ،كالقجيع عمى اإلشبلؽ ،هللا ّ
ُ
ّ
الغشع التي تكػف أماـ الغشع في الخعي)( ،)5كالتأخيخ عكذ التقجيع.
السفيػـ االصصالحي:
لع نجج في السرادر القجيسة َم ْغ ذكخ التقجيع كالتأخيخ اصصبلحاً ،بل كانت ىشاؾ
إشارات إلى التقجيع ،كذلظ ضسغ تعخيفيع ليحا األسمػب ،فقج ذكخ بعس العمساء كبلماً عغ ىحا

األسمػب ،كقػؿ العدكخي( :كتجج المفطة لع تقع في مػقعيا كلع ترل إلى مخكدىا كلع تترل
بدمكيا ككانت قمقة في مػضعيا متأخخة عغ مكانيا فبل تكخىيا عمى اغتراب األماكغ كالشدكؿ
([ )1يػنذ]2 :
( )2العيغ لمفخاىيجؼ تحقيق د .ميجؼ السخدكمي كد .إبخاـيع الدامخائي ،123 ،122/5 ،مادة َق َج َـ .
( )3أساس الببلغة لمدمخذخؼ،ص235ك . 235
لو كعمق عمى حػاشيو ،سيف الجيغ الكاتب أحسج عراـ الكاتب . 194
( )4شخح ديػاف عشتخة ابغ شجاد ،قجـ ُ
( )5لداف العخب السحيط لمعبلمة ابغ مشطػر ،مادة َق َج َـ .
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()1
ف عشجؾ أف
أف راقظ كَل ُ
في غيخ أكشانيا)  ،أما الجخجاني فقج قاؿ( :ثع تشطخ فتجج سبب ْ
صَ
ُقّجـ ؼيو شيء ِ
كحػؿ المفع عغ ٍ
مكاف إلى مكاف آخخ)( ،)2فالجخجاني يخػ أف التقجيع ،ىػ تحػيل
ّ
()3
ِ
مكانو إلى ٍ
مكاف آخخ .
المفع مغ

كقج ساؽ عبج القاىخ أمثمة متعجدة لجساؿ التعبيخ الشحػؼ بالتقجيع كالتأخيخ ،كالتعخيف
كالتشكيخ ،كالسداكجة بيغ كبلميغ في الذخط كالجداء .كىػ يشكخ أشج اإلنكار الكبلـ إذا نزج

بعزو عمى بعزو دكف تشكيخ في كصل الجسل كفرميا حتى تتكامل صياغتيا الشحػية .كىحه
()4

الفكخة التي أنكخىا عبج القاىخ نججىا عشج أرسصػ

الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية لمتقجيع التأخيخ مع بياف الؿيع
َّ
 -1التخريز:
الخ ْح َس ِغ ْب ُغ أَِبي َب ْكَخَة ،أََّن ُو
اؿَ :حَّج َث ِشي َعْبُج َّ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ َج ْع َف ِخ ْب ِغ َمْي ُسػ ٍفَ ،ق َ
قاؿ ِألَِب ِ
ِ
المي َّع ع ِ
ِِ ِ
يوَ :يا أََب ِت ِإِّني أَسسع َظ َت ْج ُعػ ُك َّل َغ َجا ٍة « َّ
اف ِشي ِفي
الم ُي َّع َعافشي في َب َجنيَ ُ َّ ،
ْ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سسعيَّ ،
يغ
الم ُي َّع َعافشي في َب َرخِيَ ،ال ِإَل َو ِإَّال أَْن َتُ ،تع ُ
يغ ُت ْر ِب ُحَ ،وَث َال ًثا ح َ
يج َىا َث َال ًثا ،ح َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف أ ْ ِ
ُتسدي»َ ،فَق ِ
اس
ػؿ َّ
َّللا َ ي ْج ُعػ ِب ِي َّغ َفأََنا أُح ُّب أ ْ
قاؿ َعَّب ٌ
َس َت َّغ ب ُدَّشتوَ ،
اؿ :إّني َسس ْع ُت َر ُس َ
َ
ْ
ِ ِ
المي َّع ِإِّني أَعػُذ ِبظ ِمغ اْل ُك ْف ِخ ،واْل َف ْق ِخِ َّ ،
َعػُذ ِب َظ ِم ْغ َع َح ِ
اب اْلَقْب ِخَ ،ال
َ َ
الم ُي َّع ِإّني أ ُ
ُ
ػؿُ َّ « :
َ
ؼيوَ :وَتُق ُ
يغ ُتس ِديَ ،ف َت ْجعػ ِب ِي َّغ» َفأ ِ
ِ
ِ
َس َت َّغ ِب ُدَّش ِت ِو
ُح ُّب أ ْ
ِإَل َو ِإَّال أَْن َت ُت ِع ُ
يج َىا َث َال ًثا ِح َ
ُ
َف أ ْ
يغ ُت ْرب ُحَ ،وَث َال ًثا ح َ ْ
َقاؿ :وَقاؿ رسػؿ َّ ِ
وب « َّ
ات اْلس ْكُخ ِ
شْخَف َة
الم ُي َّع َر ْح َس َت َظ أَْر ُجػَ ،ف َال َت ِكْم ِشي إلى َن ْف ِدي َ
َ َ َ َُ ُ
َّللا َ :د َع َػ ُ َ
ِ ِ ()5
ِ
يج َعَمى َصاح ِبو»
َصِم ْح ِلي َشأْني ُكَّم ُوَ ،ال ِإَل َو ِإَّال أَْن َتَ ،وَب ْع ُز ُي ْع َي ِد ُ
َعْي ٍغَ ،وأ ْ
في قػلو( :رحستظ أرجػ) كاألصل (أرجػ رحستظ) ،فالتقجيع في كمسة رحستظ كالتأخيخ

في كمسة أرجػ ،كأيزا التقجيع في كمسة إلى نفدي كالتأخيخ في كمسة شخفة عيغ ،فجاء تقجيع
السفعػؿ عمى الفعل كالفاعل لمتخريز كالتخكيد كالتأكيج عمى شمب الخحسة مغ هللا فحدب.

( )1الرشاعتيغ ألبي ىبلؿ العدكخؼ ،تحقيق :عمي دمحم البجاكؼ ودمحم أبػ الفزل إبخاـيع ،ص141 -140
كشخحو كعمة عميو :أحسج مرصفى السخاغي ،ص. 82
صححو
( )2دالئل اإلعجاز لمجخجاني،
ُ
ُ
( )3يشطخ مفتاح العمػـ لمدكاكي ،ص. 179 ،157
( )4دالئل اإلعجاز ،عبج القاىخ الجخجاني،ص .13

( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا أصبح :324/4 ،رقع الحجيث 5090
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عغ عمِ ِي ب ِغ عسخ ب ِغ حدي ِغ ب ِغ عمِي ،و َغي ِخِهَ ،ق َاال :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
وج
َّللا « :أَقُّمػا اْل ُخُخ َ
َ ْ َ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ٍّ َ ْ
ََُ ُ
ِ
الخج ِل( ،)1فإف َِّ ِ
اب َيُب ُّث ُي َّغ ِفي ْاألَْر ِ
افِ « :في ِتْم َظ
جل جال ُلوَ -د َو َّ
هلل َّ -
ّ
قاؿ ْاب ُغ َمْخَو َ
َب ْع َج َى ْجأَة ِّ ْ
ض» َ
ِ ()2
اعة»
َّ
الد َ
(فإف هلل دك ّابا) ،كالتخريز فييا متسثل في السعشى :أؼ هلل دكف سػاه.
في قػلو ّ :
جل جبلُلو -حتى تكػف كمسة
كلعل تقجيع لفع الكخيع عمى اسع إف ِداللة عمى تػقيخه َّ -
َّ

اب هلل).
(هلل) أكثخ لصفا كأجسل مػضعا مسا لػ قيل (إف دك ِّ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ
َتُقػُلػا لِْمسَش ِ
اف ِق َسِّيٌجَ ،فِإَّن ُو إِ ْف َي ُظ
ُ

َّللا ب ِغ بخيج َة ،عغ أَِب ِ
يوَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
َّللا َ« :ال
َعْبج َّ ْ ُ َ ْ َ َ ْ
َ َُ ُ
َ
()3
َس َخ ْص ُت ْع َرَّب ُك ْع َع َّد َو َج َّل»
َسِّيًجا ،فقج أ ْ

في قػلو ( :ال تقػلػا لمسشافق سيج) كالتقجيخ(ال تقػلػا سيج لمسشافق( ،فجاء لمتخريز

ألنو ركد عمى السشافق كنيى عغ مجحو بأف يقاؿ لو :يا سيج ،ألنو سيتعالى عمى الخمق
كسيطيخ ما اليبصغ ،فخرز السشافق مغ باب الشيي عغ ذلظ لخصػرة األمخ الستعمق

بالسشافق.

قاؿ سسعت رسػؿ هللا  يقػؿ (قاؿ هللا َعد وجل
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة َ
قدست الرالة بيشي وبيغ عبجي شصخيغ .فشرفيا لي ونرفيا لعبجي .ولعبجي ما سأؿ) .قاؿ:
فقاؿ رسػؿ هللا ( اقخءوا يقػؿ العبج الحسج هلل رب العالسيغ .ؼيقػؿ هللا عد وجل حسجني
عبجي ولعبجي ما سأؿ .ؼيقػؿ الخحسغ الخحيع .ؼيقػؿ أثشى عمي عبجي ولعبجي ما سأؿ .يقػؿ

مالظ يػـ الجيغ .ؼيقػؿ هللا مججني عبجي .فيحا لي .وىحه اآلية بيشي وبيغ عبجي نرفيغ.
يقػؿ العبج إياؾ نعبج وإياؾ ندتعيغ يعشي فيحه بيشي وبيغ عبجي .ولعبجي ما سأؿ .وآخخ
الدػرة لعبجي .يقػؿ العبج اىجنا الرخاط السدتؿيع .صخاط الحيغ أنعست عمييع غيخ السغزػب

عمييع وال الزاليغ .فيحا لعبجي ولعبجي ما سأؿ)

()4

في قػلو ( :كلعبجؼ ما سأؿ) ،كالسخاد كما سأؿ لعبجؼ أك فيػ لعبجؼ ،أؼ ىحا خاص
بو كلو ما سأؿ مغ باب التخريز.

( )1ىجأة ِّ
الخجل :أؼ عشجما يطيخ الدكػف كاليجكء في الصخيق.
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الجيظ كالبيائع :327/4 ،رقع الحجيث .5104
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ال يقػؿ السسمػؾ ربي كربتي :295/4 ،رقع الحجيث .4977
( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3784
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فجاء المصف الخباني كالخحسة اإلليية بتقجيع العبػدية عمى الصمب كالدؤاؿ ،فسا أجسل عبج

هللا أف يخعاه هللا كأف يحكخه تحت حسايتو كخاضع تحت ممكو كقجرتو.

ِ
ونطيخ ذلظ ما ورد َّ
قاؿ «
الش ِب ُّى  قاؿَ « :عَمى ُك ِّل ُم ْدمِ ٍع َص َج َق ٌة »َ .قاُلػا ّ
فإف َل ْع َيج ْج َ
ِ
ِ
ِ
اج ِة
ؽ »َ .قاُلػا ّ
قاؿ « َؼُيع ُ
يغ َذا اْل َح َ
َؼَي ْع َس ُل ِبَي َجْيو َفَيْش َف ُع َن ْف َد ُو َوَي َت َرَّج ُ
فإف َل ْع َي ْد َتص ْع أ َْو َل ْع َي ْف َع ْل َ
ِ
ِ
فإف َلع َي ْف َعل قاؿ « َؼَيأ ِ
فإف َل ْع
قاؿ ّ
اْل َسْم ُي َ
ػؼ »َ .قاُلػا ّ ْ
قاؿ « باْل َس ْعُخوؼ »َ .
ْمُخ باْل َخْي ِخ » .أ َْو َ
ْ َ
ُ
()1
قاؿ « َؼُي ْس ِد ُظ َع ْغ َّ
الذِّخَ ،فِإَّن ُو َل ُو َص َج َق ٌة »
َي ْف َع ْل َ
تقجيع كتأخيخ في الحجيث كالسعشى (صجقة عمى كل مدمع) فتقجـ شبو الجسمة الخبخ عمى
ٌ
السبتجأ كجاء التقجيع لمتخريز كالتخكيد.
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أبي السميح اليحلي أف ندػة مغ أىل حسز استأذف عمى
عائذة .فقالت لعمكغ مغ المػاتي يجخمغ الحسامات .سسعت رسػؿ هللا  :يقػؿ (أيسا امخأة
()2

وضعت ثيابيا في غيخ بيت زوجيا ،فقج ىتكت ستخ ما بيشيا وبيغ هللا)

ثيابيا ،فالتخريز
في قػلو ( :أيَّسا امخأة كضعت ثيابيا) كالسخاد أيسا كضعت امخأةٌ َ
اع بيت زكجيا كلع تخاع القاعجة
ىشا جاء لمسخأة ،فكاف التقجيع ميسا بالشدبة لمسخأة ،تمظ التي لع تخ ِ

َّ
بػية (كمكع راع).
الش ّ

ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أبي مجمد قاؿ :خخج معاوية فقاـ عبج هللا بغ الدبيخ وابغ
صفػاف حيغ رأوه فقاؿ :اجمدا سسعت رسػؿ هللا  يقػؿ :مغ سخه أف يتسثل لو الخجاؿ ؾياما
()3

فميتبػأ مقعجه مغ الشار

في قػلو ( :لو الخجاؿ) كالسخُاد( أف يتسثل الخجاؿ لو) ،فجاء التقجيع لمتخريز
كالتخكيد عمى ذلظ الزعف مغ الخجاؿ الحيغ يحبػف ؾياـ الشاس ليع .كقج اتزح أف ىحا الجػاب
في أُسمػب الذخط جاء مشصؿيِّا كيػحي ِبجالالت مفادىا التححيخ كالتحمخ مغ ىحا الفعل الستعالي
عمى الخمق فسا أحب ؾياـ الشاس ليع قابل ذلظ ندكلو كقعػده في الشار.

قاؿ في
قاؿ رسػؿ هللا ( مغ َ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أبي صالح َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
يػـ مائة مخة الإلو إال هللا وحجه الشخيظ لو لو السمظ ولو الحسج وىػ عمى كل شيء قجيخ كاف

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،33رقع الحجيث .6022
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /دخػؿ الحساـ :1234/2 ،رقع الحجيث .3750

( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /كخاـية ؾياـ الخجل لمخجل :90/5 ،رقع الحجيث .2755
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لو عجؿ عذخ رقاب وكتبت لو مائة حدشة ومحي عشو مائة سيئة وكغ لو حخ از مغ الذيصاف

اؿ أكثخ)
سائخ يػمو إلى الميل .ولع يأت أحج بأفزل مسا أتى بو إال مغ ق َ

()1

.

في قػلو ( :كاف لو عجؿ) كالسخُاد عجؿ لو ،فجاء التخريز كلفت االنتباه في قػلو
 :عمى كل شيء قجيخ كالسخُاد (قجيخ عمى كل شيء) ،كقج جاءت صيغة السبالغة في كمسة
قجيخ ِداللة عمى السبالغة في قجرتو عد كجل كىحا ما نعمسو َع ْغ أسسائيا كميا.
 -2العشاية واالىتساـ:
الشبي  قاؿِ« :إ َّف
ونطيخ ذلظ ما ورد عن زارع بغ عامخ بغ عبجالؿيذ العبجي عغ
َّ
َّللا ،اْل ِحْمع و ْاألَ َنا ُة» َقاؿ :يا رسػؿ َّ ِ
ِ
ِؼ َ َّ
َّللا أََنا أ ََت َخَّم ُ ِ
َّللا َجَبَم ِشي
ُ َ
ق ب ِي َسا أ َُـ َّ ُ
َ َ َُ َ
يظ َخم َتْي ِغ ُيحُّب ُي َسا َّ ُ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّللا
اؿ :اْل َح ْسُج َّهلل الحي َجَبَمشي َعَمى َخم َتْي ِغ ُيحُّب ُي َسا َّ ُ
َّللا َجَبَم َظ َعَمْي ِي َسا» َق َ
اؿَ« :بل َّ ُ
َعَمْي ِي َسا؟ َق َ
()2

َوَر ُسػُل ُو

تقجيع كتأخيخ ،في قػلو ( :ؼيظ خمتيغ) كتقجـ جسمة خبخ َّ
إف لمعشاية كاالىتساـ .إذ إف
ٌ
تقجيع كمسة (ؼيظ) عمى الستأخخ (كمسة خمتيغ) لبلىتساـ بالذخز السحكػر كىػ( :السشحر األشج)

أما َع ْغ سخ تقجيع كمسة (الحمع) عمى (األناة) ليذ مجخد صشاعة الدجع في الحجيث َّ
بػؼ؛ بل
الش ّ
أعع مغ
ّ
ألف السعشى كالسشصق يقػؿ :يكػف التسيل ثُ َّع الحمع ثُ َّع يرل إلى رتبة األناة ،فيي أشسل ك ّ
الحمع ،فالحمع ىػ صبخ كضبط لمشفذَ ،ب ْي َج أف (األناة) ؼيو صبخ كحمع كقار كرزانة كأكثخ حمسا
كصبخا .كعميو لغ تكػف كمستا (الحمع) ك(األناة) كمستيغ متخادفتيغ؛ بل جاءتا في معشييغ

مختمفيغ.

قاؿ رسػؿ هللا ( إذا
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ سعيج َع ْغ قتادة َع ْغ أنذ بغ مالظَ :
()3
سمع عميكع أحج مغ أىل الكتاب فقػلػا وعميكع)
حيث َّ
قجـ شبو الجسمة (عميكع) عمى أحج كىي الفاعل،لمعشاية كاالىتساـ
تقجيع كتأخيخُ ،
ٌ
ألف التخكيد عمى السؤمشيغ كليذ أىل الكتاب.
سسحا إذا باع كإذا اشتخػ كإذا خاشب
يقيشا -أف الجيغ اإلسبلمي جاء
كمغ السعمػـ – ً
ً
كإذا تعامل كإذا كاف الشرارػ يقجمػف اليدار كالدخخية عميشا كديششا ،فمع يجعل اإلسبلـ مػقفا

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل ال إلو إال هللا :1248/2 ،رقع الحجيث .3798
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قبمة الخجل :357/4 ،رقع الحجيث .5225

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /رد الدبلـ عمى أىل الحمة :1219/2 ،رقع الحجيث .3697
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يعج العبلقة بيششا كبيشيع ،فإذا كانػا يقػلػف :كعميكع الداـ؛ فالخد مشا كعميكع فقط
مثل ىحا ،فمع ّ
كىحا ال يمغي التػاصل لعميع يخجعػف َع ْغ ديشيع كيمتحقػف باإلسبلـ.

ومثاؿ ذلظ ما ورد ع ْغ َزي ِج ب ِغ و ْى ٍبَ ،قاؿ :أ ُِتي ابغ مدع ٍ ِ
صُخ لِ ْحَي ُت ُو
يل َى َحا ُف َال ٌف َت ْق ُ
َ َ ُْ َْ ُ
َ ْ ْ َ
ػد َفق َ
ِ ()1
َخسخاَ ،فَقاؿ عبج َّ ِ
الت َج ُّد ِ
َّللاِ« :إَّنا َق ْج ُن ِييَشا َع ْغ َّ
ذ؛ ولكغ ِإ ْف َي ْط َيْخ َلَشا َشي ٌء َن ْأ ُخ ْح ِبو»
َ َُْ
ًْ
ْ
في قػلو ( :يطيخ لشا شيء) فقج قجـ شبو الجسمة (لشا) مغ باب األىسية كىع السعشيػف في

الخطاب.
كقاؿ ابغ مشطػر  :كقيل  :التجدذ  -بالجيع  -أف يصمبو لغيخه ،كبالحاء أف يصمبو
لشفدو ،كقيل  -بالجيع  : -البحث عغ العػرات ،كبالحاء االستساع ،كقيل  :معشاىسا كاحج في
()2

تصمب معخفة األخبار

 .قاؿ القخشبي  :اختمف ىل ىسا بسعشى كاحج أك بسعشييغ  :فقاؿ

األخفر  :ليذ تبعج إحجاىسا مغ األخخػ؛ ألف التجدذ البحث عسا يكتع عشظ  .كالتحدذ (
()3

بالحاء ) شمب األخبار كالبحث عشيا

.

ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ األغخ أبي مدمع َع ْغ أبي ىخيخة وأبي سعيج يذيجاف بو عمى
قاؿ (ماجمذ قػـ مجمدا يحكخوف هللا ؼيو إال حفتيع السالئكة وتغذتيع الخحسة
َّ
الشبي َ : 
()4
وتشدلت عمييع الدكيشة وذكخىع هللا ؼيسغ عشجه)
في قػلو ( :كتشدلت عمييع الدكيشة) ،فالعشاية كاالىتساـ متسثبلف في ذكخ السمظ في

كمسة (عمييع) التي دلت عمى التأكيج كاالىتساـ باألمخ ،ذلظ أف السبلئكة حيغ تشدؿ لسغ يجمذ في
حمق الحكخ كالقخآف تحفيع السبلئكة داللة عمى الحز كالحساية السبلئكية ليحا السجمذ كتتشدؿ
عمييع الدكيشة كالصسأنيشة التي تجؿ عمى حب السبلئكة ليؤالء الشاس ،كيحكخىع هللا ؼيسكغ عشجؾ

كىحه إشارة إلى حب هللا ليحه الثمة السؤمشة ،كداللة عمى حب هللا لمسجالذ التي يحكخ فييا اسع هللا

تعالى.

جل جبلُلو-
كقج جاءت عمى كزف َّ
تفعمت ففييا ببلغة كمبالغة كقػة في التشديل كقػلو َّ -

فالتغذي
مؤثخ عمى الشفذ،
حدشا كببلغيا ًأ
كلعل في كمسة (تغذتيع)
"وندؿ القخآف تشديال"َّ ،
ّ
انتقاء ً
ً
أكثخ إحاشة كشسػؿ مغ كل الجػانب َّ
فكأنيا -أؼ السبلئكة -أحاشت مغ كل صػب كمغ كل
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدبَّ /
الشيي َع ْغ التجدذ :272/4 ،رقع الحجيث .4890
( )2لداف العخب ،ابغ مشطػر.147 / 3 ،
( )3الجامع ألحكاـ القخآف  ،القخشبي .301 / 16 ،

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل الحكخ :1245/2 ،رقع الحجيث .3791
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مكاف كاتجاه كىحه الريغة ما يذعخ بالسبالغة ،كيؤكج عمى كجػد السبلئكة في مجالذ العمع.
التقاء بيغ
كلعل ىشاؾ
كقج َّقجـ شبو الجسمة (عمييع) عمى الفاعل الدكيشة لمعشاية كاالىتساـَّ ،
ً
ِ
مع اسع السكاف كىػ مغ
فخكع العخبية ،إذ التقى التجشيذ االشتقاقي في كمسة (جمذ كمجمذ) َ
السذتقات في كمسة مجمذ ،كقج جاءت مؤكجة بيحا التجانذ كاسع السكاف لمتأكيج كالحث كلكغ نػه

العجناف أف تكػف ىحه السجالذ فييا ذكخ هللا ،كإال ستشسحي ىحه البخكات الخبانيَّة كىحه األفعاؿ
كلعل كمسة تشدلت فييا مبالغة كتأكيج،
السبلئكيةَّ ،
قاؿ مجح رجل رجال عشج
ومثاؿ ذلظ ما ورد َع ْغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخة َع ْغ أبيو َ
قاؿ (إف كاف
رسػؿ هللا  : فقاؿ رسػؿ هللا ( ويحظ قصعت عشق صاحبظ) م اخراُ .ث َّع َ

أحجكع مادحا أخاه فميقل أحدبو وال أزكي عمى هللا أحجا)

()1

.

تقجيع كتأخيخ ،فاألصل في الجسمة الحجيثة -سابقة الحكخ -ىػ ال أزكي أحجا عمى هللا،
ٌ
فالتقجيع مفاده كاف لبلىتساـ  ،كتقجيع السعيَّة الخبانيَّة كالتقجيخات اإلليية كالتػكل عمى رب البخية،
في كل األزمشة كاألمكشة.

قاؿ مغ كاف يؤمغ باهلل واليػـ اآلخخ فال
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ جابخ :أف
َّ
الشبي َ 
يجخل الحساـ بغيخ إزار ومغ كاف يؤمغ باهلل واليػـ اآلخخ فال يجخل حميمتو الحساـ ومغ كاف
يؤمغ باهلل واليػـ اآلخخ فال يجمذ عمى مائجة يجار عمييا الخسخ

()2

في قػلو ( :مائجة يجار عمييا الخسخ) ،فجاء التقجيع لمعشاية كاالىتساـ ،كاالىتساـ ىشا في

الستقجـ كىي كمسة (عمييا) أؼ عمى السائجة فبل يجػز أف يػضع عمييا الخسخ ألف الخسخ كمو حخاـ،
فميذ في الخسخ ما ىػ حبلؿ كما ىػ حخاـ ،لحا كاف العشاية كاالىتساـ بكمسة عمييا أؼ عمى السائجة.
الشبي 
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أسامة بغ زيج وسعيج بغ زيج بغ عسخو بغ نفيل َع ْغ:
َّ
()3
قاؿ ما تخكت بعجي في الشاس فتشة أضخ عمى الخجاؿ مغ الشداء
َ
في قػلو ( :في الشاس فتشة) ،كالسخُاد تقجيع فتشة عمى شبو الجسمة في الشاس ،فجاء
التقجيع مغ باب العشاية االىتساـ ككحلظ إعساؿ العقل.

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /السجح :1232/2 ،رقع الحجيث .3744
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في دخػؿ الحساـ :113/5 ،رقع الحجيث .2801

( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في تححيخ فتشة الشداء :103/5 ،رقع الحجيث .2780
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قاؿ (عخضت عمى أمتي بأعساليا.
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أبي ذر َع ْغ
َّ
الشبي َ :
حدشيا وسيئيا .فخأيت في محاسغ أعساليا األذى يشحى َع ْغ الصخيق .ورأيت في سيء

أعساليا الشخاعة في السدجج ال تجفغ)

()1

.

في قػلو  :عخضت عمي أمتي كالسخُاد عخضت أمتي عمي ،فجاء تقجيع شبو الجسمة
(عمي) جاءت
(عمي) عمى نائب الفاعل (أمتي) لمعشاية كاالىتساـ ،إذ إف التقجيع في كمسة
َّ

لتػضح أف أعساؿ أمتو -صمى هللا عميو كسمع -عخضت عميو لتعصي أىسية لئلنداف ليمتفت

إلى ىحا األمخ ،ليكػف دكما متجيا نحػ الخيخ كالبخ كالربلح ،فاالعشاية كاالىتساـ ماثمتاف في

التقجيع في كمسة عمى كليذ في الستأخخ في كمسة أمتي.

بػية ىػ ذكخ كمسة الشخاعة كىي التي تعشي ما يخخج مغ
َّ
كلعل مغ بجيع الببلغة الشَّ ّ
كلعل ىحا مغ األدب َّ
بػؼ بسكاف ،فقج انتقى كمسة محببة
صجر اإلنداف كخيذػمو مغ البمغع،
َّ
الش ّ
تقبميا الشفذ البذخية كىحا ىػ األسمػب َّ
بػؼ الخؼيع.
الش ّ

-3تقػية الحكع وتقخيخه في الدامع ذاتو:
ونطيخ ذلظ ما ورد ع ْغ َن ِ
اف ٍع َع ْغ ْاب ِغ ُعسَخ  -رضى هللا عشيسا َ -ع ْغ َّ ِ
قاؿ «
َ
الشب ِّى َ 
َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ َىحه َغ ْجَرُة ُفالَ ِف ْب ِغ ُفالَ ٍف » .
اْل َغادُر ُيْخَف ُع َل ُو ل َػ ٌ
امةُ ،يَق ُ
اء َي ْػَـ اْلؿَي َ

في قػلو ( :الغادر يخفع لو) كالسخادُ في التخكيب َّ
ػؼ ىيشا (يخفع لمغادر) َب ْي َج أنو
الش ْح ّ
َّ 
قجـ الفاعل عمى الفعل لخصػرة السػقف كنمحع-ىشا-أف الفاعل قج كجج مختاف السخة األكلى
كىي كمسة (الغادر) ،كالسخة الثانية كىي مححكفة تقجيخىا (يخفع لمغادر) كعميو فحكخ الفاعل مختاف

مخة ضاىخة كأخخػ مدتتخة فقػػ التعبيخ-ىشا-كعميو فالغادر ليذ عميو إال أف يشتطخ عقػبة
عطيسة كقج كضحيا الحجيث.

ِ
ِ
ِ
اؿ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ أَِبى َّ
قاؿ َسس ْع ُت ع ْسَخ َ
الد َّػ ِار اْل َع َجو ّ
قاؿ َق َ
اف ْب َغ ُح َرْي ٍغ َ
ِى َ
الش ِبى  « اْلحياء الَ يأ ِْتى ِإالَّ ِب َخي ٍخ »َ .فَقاؿ ب َذيخ بغ َكع ٍب م ْك ُتػب ِفى اْل ِح ْكس ِة ِإ َّف ِمغ اْلحي ِ
اء
َّ ُّ
ْ
َ ُ ُْ ْ ُ ْ َ ٌ
َ ََ
ََ ُ َ
َ
ػؿ َّ ِ
ِ
ِ ِ
وَقا اًر ،وإ َّ ِ
ُحِّجثُ َظ َع ْغ َرس ِ
َّللا َ وُت َحِّج ُث ِشى َع ْغ
اؿ َل ُو ع ْسَخ ُ
اف أ َ
َ
َ
ُ
ِف م َغ اْل َحَياء َسكيَشةًَ .فَق َ
ِ ِ ()3
َصحي َفت َظ

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إماشة األذػ َع ْغ الصخيق :1414/2 ،رقع الحجيث .3683
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /باب  :53/1 ،99رقع الحجيث .6177
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،77رقع الحجيث .6117
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في قػلو ( :الحياء ال يأتي) َّ
فقجـ الفاعل عمى فعمو لمتأكيج كلمفت االنتباه كأىسية تصبيق

الحياء كااللتداـ بو ،فالتقجيع لزخكرة التخمق بو ،كأراد أف يقػؼ نطخة الشاس بيحا الحكع.

ونطيخ ذلظ ما ورد عغ ح َحي َفةََ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ات»
َّللا َ« :ال َي ْج ُخ ُل اْل َجَّش َة َق َّت ٌ
َْ ُ ْ
َ ََُ ُ

()1

تقجيع كتأخيخ كالسخُاد في التخاكيب-ىشا-ىػ (ال يجخل قتات الجشة) كقجـ السفعػؿ بو عمى
ٌ
َّ
مشع ،فقج كججنا-ىشا-صيغة
الفاعل لمتأكيج كالتخكيد .كىشا َ
قاؿ (قتات)؛ كلكغ لع يقل مخبخ أك ّ

مبالغة فزبل َع ْغ أف القتات ىػ أكثخ كأعطع خص اخ مغ الشساـ فيػ كسا يقاؿ لع يجعل أحجا مغ
شخه فيي أبمغ كأكثخ ضخرا؛ لحا كاف يشاضخ ىحا األمخ عجـ دخػؿ الجشة.
ِ
ك َّ
إف صػت القاؼ مغ الحخكؼ السفخسة
إف حخؼ القاؼ مشح داللة في ىحه الكمسة ،إذ َ
كل مغ يفكخ في الشسيسة كغيخىا.
ك ْ
الجيػرية فبل دكر في التأثيخ عمى الشفذ فيي تدجخ كتخدع ّ
-5التخقي مغ العجد القميل إلى الكثيخ:
فإف لظ
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ ابغ بخيجة َع ْغ أبيو قاؿ :يا عمي ال تتبع الشطخة الشطخة ّ
()2
األولى وليدت لظ اآلخخة
(فإف لظ األكلى كليذ لظ اآلخخة) كالسخُاد األكلى لظ كاآلخخة ليدت لظ،
في قػلو ّ :
فالتخقي في كمسة (األكلى) ،كجاءت مغ العجد القميل ،ثع كصل إلى العجد األخيخ في قػلو

(اآلخخة) ،كمغ زاكية أخخػ أفاد ىحا التخقي كالتدمدل معشى التخريز ،فالتخريز في الشطخة
االكلى لو كالثانية ليدت لو ،ذلظ أف الخسػؿ عميو الربلة كالدبلـ خرز الشطخة األكلى التي

يشطخ بيا اإلنداف لو كال كزر عميو؛ ألنو لع يقرج الشطخ بقرج ،أما الثانية فتجخل في باب اإلثع
إف كانت مغ باب سػء الشية.
-6التذػيق:
قاؿ رسػؿ هللا  إف
ونطيخ ذلظ ما ورد َع ْغ دمحم بغ جبيخ بغ مصعع َع ْغ أبيو قاؿَ :
لي أسساء أنا دمحم وأنا أحسج وأنا الساحي الحي يسحػ هللا بي الكفخ وأنا الحاشخ الحي يحذخ
()3

الشاس عمى قجمي وأنا العاقب الحي ليذ بعجي نبي

.

في قػلو ( :إف لي أسساء) ،فجاء حخؼ التػكيج الشرب (إف) لمتػكيج كالتخريز،
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /القتات :268/4 ،رقع الحجيث .4871
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في نطخة السفاجئة :101/5 ،رقع الحجيث .2777

( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في أسساء الشبي-عميو الدبلـ :135/5 ،-رقع الحجيث .2840
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كقجـ الخبخ شبو الجسمة (لي) مغ باب التذػيق.
-7التححيخ:
ونطيخ ذلظ ما ورد عغ رسػؿ هللا ( ال تشدلػا عمى جػاد الصخيق وال تقزػا عمييا

الحاجات)

()1

في قػلو  ...( :عمييا الحاجات) .كالسخاد كال تقزػا الحاجات عمييا ،فجاء لمتخريز

كالتخكيد ،كعميو فإف تقجيع الخبخ شبو الجسمة (عمييا) عمى السبتجأ لفت االنتباه كأعصى إشارة
مفادىا مشع فعل كقزاء الحاجات في الصخقات كلعميا مغ خػارـ السخكءة.
وشبيو ذلظ ما ورد َع ْغ عبيج هللا بغ عبج هللا بغ عتبة :أنو سسع ابغ عباس يقػؿ
سسعت أبا شمحة يقػؿ سسعت رسػؿ هللا  يقػؿ ال تجخل السالئكة بيتا ؼيو كمب وال صػرة
()2

وال تساثيل

في قػلو ( :ؼيو كمب وال صػرة وال تساثيل) ،كبالتالي يتزح السعشى كالتالي :ؼيو كمب
أك ؼيو صػرة أك ؼيو تساثيل ،كىحا يعشي ذكخ التقجيع ثبلث مخات ،حيث تقجمت كمسة (ؼيو) كىي
الخبخ عمى السبتجأ كىي (كمب –صػرة -تساثيل) ،كقج تع التخكيد عمى التقجيع كليذ التأخيخ

فمفع (ؼيو) يجلل عمى مجػ أىسية كخصػرة البيت الحؼ ؼيو تمظ السسشػعات .كجاء ألجل التححيخ،

فإف كل أمخ
َع ْغ عجـ خػؿ السبلئكة بيتا ؼيو أمػر ثبلثة الكبلب كالرػر كالتساثيل ،كبالتأكيج ّ
مغ ىحه األمػر كرائيا أسباب كدكاع ،فالكمب نجذ ببل شظ كالرػرة محخمة إال ما يمدـ لمزخكرة
البذخية مغ سفخ كعمع كعسل كالتساثيل أصشاـ يجخميا الذيصاف؛ لحا ال تجخمو السبلئكة.

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدبَّ /
الشيي َع ْغ الشدكؿ عمى الصخيق :1240/2 ،رقع الحجيث .3772
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء أف السبلئكة ال تجخل بيتا ؼيو صػرة كال كمب :114/5 ،رقع
الحجيث .2804
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الفرل الثاني:
التخاكيب الشحػية مغ الػجية البالغية في
عمع البياف.



الفرل الثاني:

التخاكيب الشحػية مغ الػجية البالغية في عمع البياف.
البياف ُلغةً:
"ما يبيغ بو الذيء ،مغ الجاللة كغيخىا .كبػاف الذيء :اتزح فيػ ّبيغ ،كاستباف الذيء
البيغ مغ
:ضيخ .كالبياف الفراحة كالمدغ ،كبلـ بيغ فريح .البياف اإلفراح مع ذكاء ،ك ّ

فؤلف أؼ أفرح مشو كاكضح كبلما ،كالبياف:
ألف أبيغ مغ ّ
الخجاؿ :الفريح كالدسح المداف ،ك ّ
إضيار السقرػد بأبمغ لفع ،كىػ مغ حدغ الفيع كذكاء القمب مع المدغ ،كأصمو الكذف
كالطيػر " (.)1

أما مجلػلو في الببلغة فقج تغيخ عبخ الدمغ مغ السعشى الػاسع إلى السعشى العمسي

االصبلحي كيعج الدكاكي في كتابو ( مفتاح العمػـ ) أكؿ مغ حجد أك قدع عمػـ الببلغة عمى
السعاني كالبياف كما يمحق بيسا مغ محدشات معشػية كلفطية كقج قاؿ في تعخيف البياف " أما عمع
ّ
البياف فيػ معخفة إيخاد السعشى الػاحج في شخؽ مختمفة في كضػح الجاللة عميو ،كبالشقراف؛
ليحتخز بالػقػؼ عمى ذلظ عغ الخصأ في مصابقة الكبلـ؛ لتساـ الس اخد مشو "

( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر ،مادة ( بيغ ) .

( )2مفتاح العمػـ :أبػ يعقػب يػسف بغ أبي بكخ الدكاكي ،ص. 77
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()2

.

السبحث األوؿ:

التخاكيب الشحػية لمتذبيو ودالالتيا البالغية.
في ُّ
المغة:
ػؤلناً كشابيتػو كاشتبو عمي،
جاء في المداف :الذبو كالذبيو السثل ،أشبو الذي ،كاشبيت ف ّ
كتذابو الذيئاف كاشتبيا :اشبو كل كاحج مشيسا صاحبو ،كالتذبيو التسثيل( ،)1كىحا ما كججناه عشج

الدمخذخؼ اذ يدتعسل مرصمح التسثيل بجال مغ التذبيو كثي اخ في تفديخه الكذاؼ(.)2
في االصصالح:

قاؿ الخصيب القدويشي في اإليزاح :التذبيو :الجاللة عمى مذاركة أمخ آلخخ في

معشى .كالسخاد بالتذبيو ىا-ىشا :-ما لع يكغ عمى كجو االستعارة التحؿيؿية ،كال االستعارة

بالكشاية ،كال التجخيج

()3

كقاؿ التفتازاني :ىػ مذاركة أمخ ألمخ في معشى بأداة ضاىخة أك مقجرة،

كقاؿ ُمعمًقا عمى تعخيف القدكيشي" :كيشبغي أف يداد ؼيو قػلشا :بالكاؼ كنحػه لفطا أك تقجيخا؛
ليخخج عشو نحػ :قائل زيج عسخا ،كجاءني زيج كعسخك(.")4
وقفة مع التذبيو
لع ل الستتبع لعمع الببلغة كمفاـيسيا يجج أف التذبيو قج احتل نريب األسج مغ بيغ

فشػف الببلغة األخخػ ،كسا يسكغ القػؿ :إف كجػد التذبيو كتسػقعو في التعابيخ كالجسل العخبية
مغ السدايا التي تجعل الكبلـ بميغا فريحا ،آخحيغ بعيغ االعتبار عجـ الغسػض عشج تػضيف

التذبيو في الجسل العخبية ،كلعل بعس الجراسات قج تحجثت عغ نػع مغ أنػاع التذبيو كأشمق
عميو التذبيو السدتصخؼ والتذبيو السبتحؿ ،كبسا أف التذبيو يدبح في الخياؿ كاإليغاؿ في
اجتياز الحقائق؛ فيحا أدػ بجكره إلى تشػع أساليب التذبيو (.)5

كلمتذبيو فػائج ؾيسة أفرح عشيا العمساء مشيا :اإليجاز ،كاالخترار ،كأفزل فػائجه

تتسثل في التبييغ كالتػضيح ،حيث كضيفتو األساسية إزالة المبذ كالغسػض عغ السعشى كتجميتو

لؤلنطار القخيبة إلى األذىاف(.)6

( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر ،مادة ( شبو ) .

( )2يشطخ :الكذاؼ عغ حقائق التشديل كعيػف االقاكيل في كجػه التأكيل ،الدمخذخؼ. 195/1 ،
( )3اإليزاح ،القدكيشي،ص .164
( )4السصػؿ عمى التمخيز ،سعج الجيغ التفتازاني ،ص.311
( )5فغ التذبيو ،د .عمي الجشجؼ.73/1 ،
( )6فغ التذبيو ،د .عمي الجشجؼ.73/1 ،
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السصمب األوؿ:

التذبيو باعتبار الفخاد والتخكيب ،ويتزسغ السحاور التالية.
تذبيو السفخد بالسفخد.
كالسقرػد بالسفخد ببلغيا غيخ السفخد نحػيا ،فيشا يعشي غيخ السخكب ،مثل قػؿ الذاعخ:
( والذسذ كالسخآة في كف األشل ) ...

()1

كمغ الييئة الحاصمة مغ االستجارة مع اإلشخاؽ كالحخكة الدخيعة السترمة كما يحرل

مغ اإلشخاؽ بدبب تمظ الحخكة مغ التسػج كاالضصخاب حتى يخػ الذعاع كأنو ييع بأف يشبدط
حتى يؽيس مغ جػانب الجائخة ثع يبجك لو فيخجع مغ االنبداط الحؼ بجا لو إلى االنؿباض كأنو
يجتسع مغ الجػانب إلى الػسط فإف الذسذ إذا أحج اإلنداف الشطخ إلييا ليتبيغ جخميا كججىا
()2

مؤدية ليحه الييئة ككحا السخآة إذا كانت في يج األشل كمثمو قػؿ السيمبي الػزيخ

ِ
ِ
قاؿ َبْيَشا َّ
اؿ ُذو
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى َس ِع ٍ
الش ِب ُّى َ ي ْق ِد ُع َذ َ
يج اْل ُخ ْجرّ
ات َي ْػ ٍـ ق ْدساً َفَق َ
ِى َ
ِ
َّللا ِ
ِ
ِ
َع ِج ْؿ ».
اْل ُخ َػْي ِرَخِة َ -ر ُج ٌل ِم ْغ َبشى َت ِس ٍ
قاؿ « َوْيَم َظ َم ْغ َي ْعج ُؿ ِإ َذا َل ْع أ ْ
ػؿ َّ ْ
اعج ْؿَ .
يع َ -يا َر ُس َ
ِ
مع َصالَ ِت ِي ْع،
اؿ ُع َسُخ ْائ َح ْف لِى َفأل ْ
َص َحاباً َي ْحقُخ أ َ
َحُج ُك ْع َصالَ َت ُو َ
قاؿ « الَِ ،إ َّف َل ُو أ ْ
َض ِخ ْب ُعُشَق ُوَ .
َفَق َ
ام ِيع ،يسخُقػ َف(ِ )3مغ ِّ
ِ ِ
ِ
يغ َكسُخو ِ
الج ِ
الد ْيعِ ِم َغ َّ
الخِمَّي ِةُ ،يْش َ
ؽ َّ
طُخ إلى َن ْرمِ ِو َفالَ
َ
ام ُو َ
مع صَي ْ َ ْ ُ
ُ
َوصَي َ
طخ إلى َن ِز ِي ِو َفالَ يػجج ِؼ ِ
ِ ِ
ِِ
يػجج ِؼ ِ
يو
يو َش ْى ٌءُ ،ث َّع ُيْش َ
ُ َُ
ُ َُ
طُخ إلى ِر َصافو َفالَ ُي َ
ّ
ػجُج ؼيو َش ْى ٌءُ ،ث َّع ُيْش َُ
ِ ِ
ِِ
الج َـَ ،ي ْخُخ ُجػ َف َعَمى ِح ِ
ق اْل َفْخ َث َو َّ
يغ ُفْخَق ٍة ِم َغ
َش ْى ٌءُ ،ث َّع ُيْش َ
طُخ إلى ُق َحذه َفالَ ُي َ
ػجُج ؼيو َش ْى ٌءَ ،سَب َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الش ِ
َّ
َش َيُج
قاؿ أَُبػ َس ِع ٍ
يج أ ْ
اس ،آَي ُت ُي ْع َر ُج ٌل إ ْح َجى َي َجْيو م ْث ُل َث ْجى اْل َسْ أخَة ،أ َْو م ْث ُل اْلَب ْز َعة َت َجْرَدُر »َ .
ِ
ِ
ِ
َل َد ِس ْع ُت ُو ِم َغ َّ
ذ ِفى اْلَق ْتَمىَ ،فأ ُِتى ِب ِو
الش ِب ِّى َ وأ ْ
مع َعم ٍّى ِح َ
َش َيُج أَّنى ُكْش ُت َ
يغ َق َاتَم ُي ْعَ ،فاْل ُتس َ
َ
الش ْع ِت َّال ِحى َن َع َت َّ
َعَمى َّ
الش ِب ُّى . )4( 
تذبيو مفخد بسفخد ،في قػلو ( :يسخقػف مغ الجيغ كسخكؽ الديع) ،فجاء التذبيو
لتدييل عسمية الفيع فالكاؼ ىشا أداة تذبيو كحخؼ جخ يفيج التذبيو؛ لحا فيػ مغ ناحية نحػية
( )1شخح مائة السعاني كالبياف ،أحسج بغ عسخ بغ مداعج الحازمي13/14 ،أ .
( )2اإليزاح ،لمخصيب القدكيشي ،ص.216

( )3يسخقػف مغ الجيغ كسخكؽ الديع :يخخجػف مشو خخكج الديع إذا نفح الريج مغ جية أخخػ ،لع يتعمق بذيء
مشو ،كالخمية ىي الريج السخمي ،كمعشى قحذه :رير الديع ،كمعشى نرمو :حجيج الديع ،كمعشى رصافو:
ىػ مجخل الشرل مغ الديع ،كمعى :نزية ىػ قجح الديع أؼ عػده .كىشا الحجيث مػجو إلى الخػارج.

( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،95رقع الحجيث .6163
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جخ ما بعجه كمغ ناحية بيانية كضع ما قبمو بسا بعجه أؼ ما بعج حخؼ التذبيو تذبيو مفخد ،في

فذبو إحجػ اليجيغ بالثجؼ ،ككجو الذبو ىشا ىػ سخعة
قػلو ( :إحجػ يجيو مثل ثجؼ السخأة) ّ
التخؾ كالخخكج لحا سسػا بالخػارج
كعميو جاءت أداة التذبيو (مثل) إلب اخز السعشى كتػضيح الذاىج كالسػقف.
َّ
الشبي  استخجـ أداتيغ األكلى (حخؼ تذبيو) كالثانية اسع (مثل) فاألكلى جاءت
إف
َّ
لتفيج الدخعة كالعبلقة القػية كالػشيجة بيغ السذبَّو كالسذبو بو َب ْي َج أف أداة التذبيو األخخػ (مثل)
البل ِ
كثيخ .-مغ َّ
فت في ىحا الحجيث ىػ استخجاـ عبلقة التخؾيع الفاصمة ()،
تفيج بتذابو ليذ ً -ا
التي أعصت معشى كاضحا لمحجيث إذ بجكنيا يق أخ الحجيث بالخصأ فقػلو ( :ال ،إف لو أصحابا

 )...فالخسػؿ  حيغ نصقيا جعل سكتة لصيفة بعج الحخؼ (ال) حتى يكػف السعشى كاضحا كال
يحجث لبذ كلػ لع يزع سكتة ألصبح التخكيب خاشئا كلعمو  أراد ححؼ الحخؼ (ك)

كاستبجاؿ الدكػت بالػاك إشارة مشو  إلى أمخيغ ىسا اليجاز ،ككحلظ وضػح الحجيث مغ خبلؿ
الدكػت فحدب.
الشبي َ ،ف َع َثَخ ْت َد َّابةٌ،
يف
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي اْل َسمِ ِ
َّ
قاؿ ُكْش ُت َرِد َ
يحَ ،ع ْغ َر ُج ٍلَ ،
ِ
ِ
ض َع َح َّتى َي ُكػ َف
ذ َّ
ذ َّ
افَ ،فِإَّن َظ ِإ َذا ُقْم َت َذلِ َظ َت َعا َ
الذْي َ
الذْي َ
صُ
صُ
اؿَ " :ال َتُق ْل َتع َ
َفُقْم ُتَ :تع َ
افَ ،فَق َ
ِم ْثل اْلبي ِت ،ويُقػؿِ :بُق َّػِتي،؛ ولكغ ُقلِ :بدعِ َّ ِ
َّللاَ ،فِإَّن َظ ِإ َذا ُقْم َت َذلِ َظ َت َرا َغَخ َح َّتى َي ُكػ َف ِم ْث َل
ْ ْ
َ َْ ََ ُ
()1
ُّ
الحَب ِ
اب "
ِ
ِ
ُّ
الحب ِ
ِ
حيث
اب)ُ ،
ر َ
اغ َخ َحتَّى َي ُكػ َف م ْث َل َ
تذبيو مفخد بسفخد ،في قػلو ( :إ َذا ُقْم َت َذل َظ تَ َ
جل جبلُلو -كالحباب بجامع التحقيخ كاإلذالؿ كاليبػط .كبالتالي،
شبَّو الذيصاف بعج ذكخ هللا َّ -
فقج جاء التذبيو كشػع مغ الببلغة ،كليذ مجخد جسمة خبخية قاصخة ليذ ليا ِداللة أك إيحاء.

َف رسػؿ َّ ِ
َّاؾ وَك ِ
َف َثا ِب َت بغ َّ ِ
اب َّ ِ
َص َح ِ
َّللا 
َع ْغ أَِبى ِقالََب َة أ َّ
الزح َ َ
َْ
اف م ْغ أ ْ
الذ َجَخة َحَّج َث ُو أ َّ َ ُ َ
ِ
ف َعَمى ِمَّم ٍة َغْي ِخ ِ
يسا الَ َي ْسمِ ُظ،
ذ َعَمى ْاب ِغ َ
قاؿ « َم ْغ َحَم َ
اؿَ ،وَلْي َ
ال ْسالَـِ َف ْي َػ َك َسا َق َ
َ
آد َـ َن ْحٌر ؼ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َم ْغ َقَت َل َن ْف َد ُو ِب َذى ٍء فى ُّ
ؼ
امةَ ،و َم ْغ َل َع ْغ ُم ْؤ ِمشاً َف ْي َػ َكَق ْتمِوَ ،و َم ْغ َق َح َ
الجْنَيا ُع ّح َب بو َي ْػَـ اْلؿَي َ
ْ
()2
ِ
ِ
ُم ْؤ ِمشاً ِب ُك ْف ٍخ َف ْي َػ َكَق ْتمو » .
ِِ
ؼ ُم ْؤ ِمشاً ِب ُكْف ٍخ
تذبيو السفخد بالسفخد في قػلو َ ( :ك َم ْغ َل َع ْغ ُم ْؤ ِمشاً َف ْي َػ َكَق ْتموَ ،ك َم ْغ َق َح َ
المع ْغ بالقتل في الشتيجة ،بسعشى أف مغ لعغ إندانا فكأنسا شخده مغ رحسة
َف ْي َػ َكَق ْتمِ ِو) ُ
حيث شبَّو َ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ال يقاؿ خبثت نفدي :296/4 ،رقع الحجيث .4982
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،44رقع الحجيث .6047
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هللا ،ىحا ال يكػف إال هلل تعالى ،كمغ ناحية أخخػ فيػ كالقاتل الحؼ يأخح حج القتل فكأنسا أكقع
عمى نفدو جداء القتل كعميو تداكػ البلعغ كالقاتل في الحكع كالجداء.

كلع يكغ التذبيو بأداة الكاؼ مجخد حخؼ جخ كاسع مجخكر؛ بل اجتاز خصػط الشحػ

يمع ْغ كىشاؾ
ليرل الببلغة ُ
حيث أنتج التذبيو ً
نػعا مغ مجػ الخصػرة التي جاءت بتػضيح مغ َ
فذبو (القحؼ) بالقتل ،كجو الذبو التحخيع كاإلنكار .كمغ
تذبيو آخخ ،في قػلو ( :كقتمو) ّ
الدجع بيغ الكمسة األكلى (كقتمو) الكمسة الثانية (كقتمو) لع تجئ مجخد تعبئة
الجسيل ذكخه أف
ْ
تعبيخية ،كال خمق نغسة مػسيؿية كال صشاعة إبجاعية ،كإنسا جاءتا لمتػكيج ،كلتػضيح خصػرة

السػقف بجليل أف الكمستيغ جاءتا لمتػضيح الحؼ جاء مغ خبلؿ التذبيو كمغ زاكية أخخػ فكمسة

(كقتمو) جاءت مكخرة مغ أجل التأكيج كالتححيخ.

ِ ِ
ػد ،أََّنو َقاؿ« :ا ْقُتُمػا اْلحَّي ِ
اف
ات ُكَّم َياِ ،إَّال اْل َج َّ
َ
يعَ ،ع ْغ ْاب ِغ َم ْد ُع ٍ ُ َ
ومثمو ما ورد َع ْغ إْبَخاـ َ
سَّ ،ال ِحي َكأََّنو َق ِز ِ
اف َال َيْش َع ِخ ُج ِفي ِم ْذَي ِت ِو،
اف اْل َج ُّ
ْاألَْبَي َ
اؿ لِي ِإْن َد ٌ
ُ
ُ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ « :فَق َ
يب ف َّز ٍة» َ
()1
ِ
ِ ِِ
َّللا»
َفِإ َذا َك َ
اف َى َحا َصح ً
اء َّ ُ
يحا َكاَن ْت َع َال َم ًة ؼيو إ ْف َش َ
تذبيو ،في قػلو ( :كأنو قزيب فزة) ،فالتخكيد ىشا ليذ عمى المػف ،كإنسا التخكيد

عمى القػاـ أؼ عمى (القزيب) ،فكانو يقػؿ كأنو قزيب كليذ كأف القزيب لػنو أبيس ،كقج

شبو الجاف األبيس بالقزيب بغس الصخؼ عغ المػف ،كجاء التذبيو لتػضيح ماـيَّة السدتثشى

ألف الحيَّات تذبو بعزيا ،فكاف التذبيو-ىشا-ىػ السختار.
مغ الحيَّات؛ ك ّ
تذبيو السخكب بالسخكب.

احجا"
"كىػ الرػرة السكػنة مغ عجد مغ العشاصخ مدج بعزيا ببعس حت صارت شيئا ك ً

()2

كيقػؿ عبج القاىخ الجخجاني :اعمع أنى قج قجمت بياف السخكب مغ التذبيو كىيشا ما

يحكخ مع الحؼ عخفتظ أنو مخكب كيقخف إليو في الكتب كىػ عمى الحؿيقة ال يدتحق صفة

التخكيب كال يذارؾ الحؼ مزى ذكخه في الػصف الحؼ كاف لو تذبييا مخكبا كذلظ أف يكػف
الكبلـ معقػدا عمى تذبيو شيئيغ بذيئيغ ضخبة كاحجة إال أف أحجىسا ال يجاخل اآلخخ في

الذبو(.)3

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قتل الحيات :366/4 ،رقع الحجيث .5261
( )2مغ ببلغة القخآف ،أ.د .دمحم عمػاف ،أ .د .نعساف عمػاف ،ص.160
( )3أسخار الببلغة ،عبج القاىخ الجخجاني.168 ،
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قاؿ رسػؿ هللا ( مثل القخآف مثل البل
ومثمو َع ْغ أيػب َع ْغ نافع َع ْغ ابغ عسخ قاؿَ :
()1
السعقمة .إف تعاىجىا صاحبيا بعقميا أمدكيا عميو .وإف أشمق عقميا ذىبت)
في قػلو ( :مثل القخآف مثل اإلبل السعقمة) ،فكاف السذبو ىػ القخآف كالسذب بو ىػ

اإلبل السعقمة ،ككاف كجو الذبو في حالتيغ ىسا متابعتيسا كحدغ رعايتيسا ،ككحلظ تخكيسا
كإىساليسا.

كقج جاء التذبيو إلبخاز عجـ تثبيت القخآف في الحىغ يحـبو تساما ،كحاؿ اإلبل التي

أشمق ،عقاليا فإنيا ستحىب كستفمت كبالتالي أصبح تذبيو حالة بحالة.

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3783
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السصمب الثاني:

التذبيو باعتبار الشػع ،ويتزسغ السحاور التالية.
التذبيو البميغ.
كىػ ما ححؼ مشو األداة ككجو الذبو ،كمثاؿ ذلظ العمع نػر.
الشبي  بذأنيع:
قاؿ احتخؽ بيت بالسجيشة عمى أىمو .فحجث
َّ
ونطيخه ما جاء َع ْغ أبي مػسى َ
فقاؿ (إنسا ىحه الشار عجو لكع .فإذا نستع فأشفئػىا عشكع) (. )1
تذبيو بميغ ،في قػلو  :ىحه الشار عجو كيقرج (ىحه الشار كالعجك) ،كقج جاء التذبيو

ليديل كل صعب كغامس كيػضح األمػر غيخ الستجاكلة عمى ألدشة البذخ ،ؼيكػف التذبيو كشقل
لرػرة كتقخيبيا إلى ذىغ الستمقي.
تذبيو الستعجد بالستعجد:
كىحا الشػع يأتي عمى غيخ صػرة فيشاؾ تذبيو يقخف كل مذبو بسذبو بو كيدسى (السفخوؽ)

كىػ يأتي ؼيو السذبو في جانب مجتسع في شخؼ والسذبو في شخؼ آخخ.

ذَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :م َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّال ِحي َي ْقَأُخ
ومثمو ما جاء َع ْغ َق َت َاد َةَ ،ع ْغ أََن ٍ
َ َ َُ ُ
ِ
ِ
آف َك َس َث ِل َّ
الت ْسَخِة
ش ْع ُس َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َ
يح َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َم َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّالحي َال َي ْقَأُخ اْلُقْخ َ
اْلُقْخ َ
آف َم َث ُل ْاألُ ْتُخجَّة ِر ُ
ِ
ِ
يح َل َياَ ،وم َثل اْل َف ِ
شِّي ٌب،
آف َك َس َث ِل َّ
يح َيا َ
ش ْع ُس َيا َ
َ
اج ِخ َّالحي َي ْقَأُخ اْلُقْخ َ
الخْي َحاَنةِ ،ر ُ
شِّي ٌبَ ،وَال ِر َ
َ ُ
شعسيا مّّخ ،وم َثل اْل َف ِ ِ
يح َل َياَ ،و َم َث ُل
طَم ِة َ
آف َك َس َث ِل اْل َحْش َ
اج ِخ َّالحي َال َي ْقَأخُ اْلُقْخ َ
ش ْع ُس َيا َمّّخَ ،وَال ِر َ
َو َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ
اح ِب اْل ِسد ِظِ ،إ ْف َلع ي ِرب َظ ِمْش ُو َشيء أَصاب َظ ِم ْغ ِر ِ
الرالِ ِح َكس َث ِل ص ِ
يح ِوَ ،وم َث ُل َجمِ ِ
اْل َجمِ ِ
يذ
يذ َّ
ْ ُ ْ
ٌْ َ َ
ْ
َ َ
َ
ِ ِ ()2
ِِ
ِ
ِ
ػء َكس َث ِل ص ِ
اح ِب اْل ِك ِ
َص َاب َظ ِم ْغ ُد َخانو»
ُّ
يخِ ،إ ْف َل ْع ُيرْب َظ م ْغ َس َػاده أ َ
الد ِ َ َ
كفي ىحا الحجيث تعجدت أنػاع التذبيو فييا كسا يمي:

 تذبيو السفخوؽ:كىػ جسع كل مذبو مع ما شبو بو.َّ ِ
ش ْع ُس َيا
آف َك َسَث ِل التَّ ْس َخِة َ
كالسذبو ؼيو ىػَ ( :مَث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ الحؼ َال َيْق َأُخ اْلُق ْخ َ
اج ِخ َّالِحؼ يْق أُخ اْلُقخآف كسَث ِل َّ ِ
كالسذبو بو ىػ(َ :مَثل اْلَف ِ
شِّي ٌب،
يح َيا َ
الخْي َح َانةِ ،ر ُ
َ ُ
َ َ ْ َ ََ

يح َل َيا)
َ
شِّي ٌبَ ،كَال ِر َ
ش ْع ُس َيا ُمّّخ.)،
َك َ

 تذبيو الجسع :وىػ أف يتعجد الصخؼ الثاني(السذبو بو) دوف الصخؼ األوؿ (السذبو)ِ
ِ
شِّي ٌب،
ش ْع ُس َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َ
يح َيا َ
كذلظ في قػلو َ :م َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّالحي َي ْقَأُخ اْلُقْخ َ
آف َم َث ُل ْاألُ ْتُخجَّة ِر ُ
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إشفاء الشار عشج السبيت :1239/2 ،رقع الحجيث .3770
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ يؤمخ أف يجالذ :259/4 ،رقع الحجيث .4829
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فالسذبو (السؤمغ الحؼ يق أخ القخآف) كالسذبو بو (األتخجة) كتعجدت صفاتيا كىي( ريحيا
شيب كشعسيا مخ.

ِ
آف َك َس َث ِل َّ
شِّي ٌبَ ،وَال
ش ْع ُس َيا َ
الت ْسَخِة َ
 تذبيو الجسع في قػلو " َو َم َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّالحي َال َي ْقَأخُ اْلُقْخ َيح َل َيا"
ِر َ
ش ْع ُس َيا
فالسذبو (السؤمغ الحؼ ال يق أخ القخآف) كالسذبو بو (التسخة) كتعجد صفاتيا كىي( َ

يح َل َو)
َ
شِّي ٌبَ ،كَال ِر َ

تذبيو الجسع :في قػلو(َ" :مَثل اْلَف ِ َّ ِ
ش ْع ُس َيا َمّّخَ ،كَال
طَم ِة َ
آف َك َسَث ِل اْل َح ْش َ
اج ِخ الحؼ َال َيْق َأُخ اْلُق ْخ َ
َ ُ
شِّي ٌب،
ش ْع ُس َيا َ
يح َل َيا" فالسذبو (الفاجخ الحؼ يق أخ) كالسذبو بو (الخيحانة)كتعجدت صفاتيا ( َ
ِر َ
يح َل َو)
َكَال ِر َ

تذبيو الجسع :في قػلو " :وم َثل اْل َف ِ ِ
ش ْع ُس َيا َمّّخَ ،وَال
طَم ِة َ
آف َك َس َث ِل اْل َحْش َ
اج ِخ َّالحي َال َي ْقَأخُ اْلُقْخ َ
ََ ُ
يح َل َيا.
ِر َ
ش ْع ُس َيا َمّّخ،
فالسذبو (الفاجخ الحؼ ال يق أخ القخآف) كالسذبو بو (الحشطمة)كتعجدت صفاتيا ( َ
يح َليا)
َكَال ِر َ
التذبيو التسثيمي:
كعخؼ بأنو :ما كجيو مشتدع مغ متعجد أمخيغ أك عجة أمػر.

()1

إف التذبيو التسثيمي في مكػناتو َّ
َّ
الش ْحػيَّة يتكػف مغ عجة عشاصخ مخكبة كمجتسعة كسا
كتطيخ جمية في شخفي التذبيو ،غيخ أف الصخفيغ يكػف فييا تخكيبا تسثيميا كسا نمحع أنو إذا ما

أردنا أف نتػجو إلى التخكيب الشحػؼ بذيء مغ التفريل.

"فااللتفات كالتذبيو كأشخاؼ السجاز كألػاف البجيع كالبياف يعصي لمتخكيب الشحػؼ َّ
بػؼ
الش ّ
ببلغة تختمف أحيانا عسا ىػ معج مغ قػاعج نحػية كلغػية اعتاد عمييا العخب كالغخب ،كلعل

الش ْحػيَّة كمغ الػجية الببلغية في األحاديث َّ
دراستشا ىحه التي كسست بػالتخاكيب َّ
بػية ستؤكج
الش ّ
كتبخىغ عمى ىحا السجاؿ الببلغي كىحه الببلغة َّ
بػية"(.)2
الش ّ
ّ

( )1اإليزاح ،الخصيب القدكيشي ،ص.371
( )2فغ التذبيو ،د .عمي الجشجؼ.73/1 ،
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َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َّ ْ ُ َ ً َ َّ
َ
اءهُ
َّت إ َذا َج َ
َ
ٰ
اب ة ِ ِليػ ٍث َيستّ اىظٍآن ٌاء ح ِ
ففي قػلو تعالى و"َاَّلِيَ ؽفروا أعٍالًٓ نَس ٍ
ْ
َ
َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ
اب.)1(
ِس
اِل
يع
َس
َيده شيئا ووجد اَّلل غِِده فٔفاه ِ
لً ِ
ِ
حساةّ واَّلل ِ
ماء فبل
حيث شبو عسل الكافخ الحؼ يطغ أف عسمو صالح كنافع بالدخاب الحؼ يطشو الطسآف ً
يدتفاد مشو.
التذبيو السقمػب.
التذبيو السقمػب كىػ أف يكػف األمخ بالعكذ كقػؿ دمحم بغ كىيب

()2

غختو … كجو الخميفة حيغ يستجح
كبجا الرباح ّ
كأف ّ

ومثمو ما جاء عغ اب ِغ عسخ  -رضى هللا عشيسا  -قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َخ ِبُخوِنى
َّللا  « أ ْ
َ ْ ْ ُ ََ
َ ََُ ُ
ِياَ ،والَ َت ُح ُّت َوَرَق َيا »َ .ف َػَق َع ِفى َن ْف ِدى
ُكَم َيا ُك َّل ِح ٍ
ِب َذ َجَخٍة َم َثُم َيا َم َث ُل اْل ُس ْدمِعُِ ،ت ْؤِتى أ ُ
يغ ِبِإ ْذ ِف َرّب َ
َّ
الش ْخَمةَُ ،ف َك ِخْى ُت أ ْ َّ
الش ِب ُّى ِ « ىى َّ
قاؿ َّ
أََّن َيا َّ
الش ْخَم ُة ».
َف أ ََت َكم َع َوَث َّع أَُبػ َب ْك ٍخ َو ُع َسُخَ ،فَم َّسا َل ْع َي َت َكم َسا َ
َ
اه َوَق َع ِفى َن ْف ِدى أََّن َيا َّ
َف َتُقػَل َيا َل ْػ ُكْش َت
قاؿ َما َمَش َع َظ أ ْ
مع أَِبى ُقْم ُت َيا أََب َت ْ
َفَم َّسا َخَخ ْج ُت َ
الش ْخَمةَُ .
()3
ِ
قاؿ َما َمَش َع ِشى ِإالَّ أَِّنى َل ْع أََر َؾ َوالَ أََبا َب ْك ٍخ َت َكَّم ْس ُت َساَ ،ف َك ِخْى ُت
ُقْم َت َيا َك َ
اف أ َ
َح َّب إلى م ْغ َك َحا َوَك َحاَ .
تذبيو مقمػب كنػعو تذبيو التدػية ،في قػلو ( :بذجخة مثميا مثل السدمع) ،فجعل
األصل فخعا كالفخع أصبل كأصل الجسمة السثمع مثمو مثل الذجخ كليذ العكذ ،كيقػؿ الذيخ دمحم
ناصخ األلباني" :مثل السدمع" يعشي أنيا دائسا تشفع الشاس ،ذلظ شبيعة الخجل السدمع أنو نافع

لمشاس دائسا كأبجا"

()4

كبالتالي شبو الذجخة (الشخمة) بالسدمع كىػ تذبيو مقمػب كمتعجد نػعو تذبيو التدػية الحؼ يتعجد

ؼيو السذبو كالسذبو بو كاحج ،كقػلشا صجغ الحبيب حالي كبلىسا كالميالي.

( )1الشػر.39 :
( )2اإليزاح ،لمخصيب القدكيشي ،ص.226
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،89رقع الحجيث .6144
( )4محاضخة تدجيمية لمذيخ دمحم األلباني" ،اضيفت في18-06-2008 :

https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op =158454 -
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السصمب الثالث:

التذبيو باعتبار األداة ،ويتزسغ السحاور التالية.
التشبيه المرسل.
كىػ ما ذكخت ؼيو أداة التذبيو

مثل  :أنت كاألسج.

()2

()1

أك " أنو مقػؿ بصخيقة عفػية كمخسل عمى الدجية

َّاؾ وَك ِ
َف َثا ِب َت بغ َّ ِ
َص َح ِ
اب َّ
َف
الذ َجَخِة َحَّج َث ُو أ َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى ِقالََب َة أ َّ
الزح َ َ
َْ
اف م ْغ أ ْ
رسػؿ َّ ِ
ف َعَمى ِمَّم ٍة َغْي ِخ ِ
آد َـ َن ْحٌر
ذ َعَمى ْاب ِغ َ
قاؿ « َم ْغ َحَم َ
اؿَ ،وَلْي َ
ال ْسالَـِ َف ْي َػ َك َسا َق َ
َّللا َ 
َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسا الَ َي ْسم ُظَ ،و َم ْغ َقَت َل َن ْف َد ُو ِب َذى ٍء فى ُّ
امةَ ،و َم ْغ َل َع ْغ ُم ْؤ ِمشاً َف ْي َػ
الجْنَيا ُع ّح َب بو َي ْػَـ اْلؿَي َ
ؼ َ
ْ
ِ
ؼ ُم ْؤ ِمشاً ِب ُك ْف ٍخ َف ْي َػ َكَق ْتمِ ِو » (. )3
َكَق ْتمِوَ ،و َم ْغ َق َح َ

المع ْغ بالقتل كلع يكغ التذبيو بأداة الكاؼ مجخد
تذبيو في قػلو ( :كقتمو) ُ
حيث شبَّو َ
نػعا مغ
حخؼ جخ كاسع مجخكر؛ بل اجتاز خصػط الشحػ ليرل الببلغة ُ
حيث أنتج التذبيو ً

فذبو
يمع ْغ كىشاؾ تذبيو آخخ ،في قػلو ( :كقتمو) ّ
مجػ الخصػرة التي جاءت بتػضيح مغ َ
الدجع بيغ الكمسة األكلى (كقتمو) الكمسة الثانية (كقتمو) لع
(القحؼ) بالقتل .كمغ الجسيل ذكخه أف
ْ
تجئ مجخد تعبئة تعبيخية ،كال خمق نغسة مػسيؿية كال صشاعة إبجاعية ،كإنسا جاءتا لمتػكيج،

كلتػضيح خصػرة السػقف بجليل أف الكمستيغ جاءتا لمتػضيح الحؼ جاء مغ خبلؿ التذبيو كمغ

زاكية أخخػ فكمسة (كقتمو) جاءت مكخرة مغ أجل التأكيج كالتححيخ.
()4

التذبيو السؤكج .كىػ ما ححفت مشو أداة التذبيو

ذَ ،قاؿَ " :كاف َف َد ٌع ِباْلس ِجيَش ِةَ ،فخِكب رسػؿ َّ ِ
اؿ:
َّللا َ فَخ ًسا ِألَِبي َ
َع ْغ َق َت َاد َةَ ،ع ْغ أََن ٍ
َ
شْم َحةََ ،فَق َ
َ َ َُ ُ
َ
َ
()5
اه َلَب ْحًاخ "
َما َأرَْيَشا ً
شيئا  -أ َْو َما َأرَْيَشا ِم ْغ َف َد ٍع َ ،-وإ ْ
ِف َو َج ْجَن ُ
أما
تذبيو مؤكج ،في قػلو ( :كإف كججناه لبحخا) أؼ (كالبحخ) ،فالجسمة خبخية نحػياّ ،

مغ الداكية الببلغية؛ فقج شبو فبلنا بالبحخ في العصاء كالكخـ فيػ تذبيو مؤكجألف األداة ليدت

محكػرة.

( )1مغ ببلغة القخآف ،أ.د .دمحم عمػاف ،أ.د .نعساف عمػاف ،ص.165
( )2الببلغة كالتحميل األدبي ،د .أحسج أبػ حاقة ،ص.125
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،44رقع الحجيث .6047
( )4مغ ببلغة القخآف ،أ.د .دمحم عمػاف ،أ.د .نعساف عمػاف.164،

( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما ركؼ في الخخرة في ذلظ :297/4 ،رقع الحجيث .4988
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السصمب الخابع:

التذبيو باعتبار ذكخ وجو الذبو وححفو.
التذبيو السجسل.
()1

كىػ ما ححؼ مشو كجو الذبو ،مثل دمحم كاألسج

يغ َكاْلسج ِ
الش ِب ِى  قاؿ « َّ ِ
ِ ِ ِ
اف ْب ِغ ُسَمْي ٍع َيْخَف ُع ُو إلى َّ
اى ِج ِفى
َع ْغ َص ْف َػ َ
الداعى َعَمى األَْرَمَمة َواْلس ْدك ِ ُ َ
َ
ّ
َّ ِ
يل َّ ِ
الش َيار وَيُقػـ َّ
س ِب ِ
المْي َل »(. )2
َ
ػـ َّ َ َ ُ
َّللا ،أ َْو َكالحى َي ُر ُ
كذلظ في قػلو ( :كالسجاىج في سبيل هللا) فيشا ذكخ السذبو كاألداة كالسذبو دكف كجو

الذبو ،كأيزا ،في قػلو(:كالحؼ يرػـ  ،)...ذكخ السذبو كاألداة كالسذبو دكف كجو الذبو

كنخػ في التذبيو األكؿ مغ الحجيث تذبيو تعجد في السذبو كالسذبو بو كاحج فيػ تذبيو تدػية

كذلظ في قػلو(ألرممة كالسدكيغ) ك(األرممة) تعػد عمى السجاىج ،ك(السدكيغ) يعػد عمى (الحؼ

يرػـ) كجاء التذبيو إلضيار أىسية كمجػ مغ يدعى خمف األرامل كالسداكيغ ،حيث تتػازؼ
كتتقارب صػر اإلرىاؽ كالسعاناة كتتجانى األجػر كالسثػبة.

التذبيو السفرل.
كىػ ما ذكخ ؼيو كجو الذبو ،مثل دمحم كاألسج في الذجاعة.
َخبخِنى ج ِجى أَبػ بخد َة عغ أَِب ِ
ِ
ِ
ِ
يو أَِبى
قاؿ أ ْ َ َ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ْ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَبى ُبْخَد َة ُبَخْيج ْب ِغ أَبى ُبْخَد َة َ
مػسى َع ْغ َّ ِ
قاؿ « اْلس ْؤ ِم ُغ لِْمس ْؤ ِم ِغ َكاْلُبْشَي ِ
افَ ،ي ُذُّج َب ْع ُز ُو َب ْعزاً »(. )3
ُ َ
الشب ِّى َ 
ُ
ُ

فذبو اتراؿ كحساية السؤمغ بأخيو السؤمغ بالبشياف
كذلظ في قػلو ( :كالبشياف) ّ
خارجا َع ْغ
الذج كالذبظ كالتعاضج كالتساسظ كالقػة كالربلبة ،فجاء التذبيو
السخصػص ،بجامع ّ
ً

الشحػيَّة إلى أسخار ببلغيَّةُّ ،
تحث عمى الػحجة كاألخػة كعميو؛ فالتذبيو مغ
إشار الجسمة َ
الخبخيَّة َّ ْ
أف الببلغة َّ
زاكيتو َّ
الش ْحػيَّة ال يكػف سػػ خبخ يحتسل الرجؽ كالكحبَ ،ب ْي َج َّ
بػية كضحت ىحا
الش ّ
األمخ مغ خبلؿ التذبيو أك التػضيح أك التعميل أك التححيخ كغيخ ذلظ.

( )1مغ ببلغة القخآف ،أ.د .دمحم عمػاف ،أ.د .نعساف عمػاف ،ص.173
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،25رقع الحجيث .6006
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،36رقع الحجيث .6026
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السبحث الثاني:

التخاكيب الشحػية لمسجاز ودالالتيا البالغية
السجاز ُلغةً :جدت الصخيق كجاز السػضع جػا اًز ،كجاز بو كجاكزه كأجازه غيخه كجازه كجاكزه
(.)1

كأجاز غيخه ،كجازه :سار ؼيو ،كالسجاز كالسجازة السػضع

السجاز اصصالحا :عخؼ عبج القاىخ الجخجاني السجاز فقاؿ ":السجاز مفعل مغ جاز الذيء
يجػزه إذا تعجاه ،كإذا عجؿ بالمفع عسا يػجبو أصل ُّ
المغة كصفو بأنو مجاز عمى معشى أنيع
()2

جاكزكا بو مػضعو األصمي أك جاز ىػ مكانو الحؼ كضع أكال "

كقاؿ " :أما السجاز فكل كمسة أريج بيا غيخ ما كضعت لو في كضع كاضعيا السبلحطة

بيغ الثاني كاألكؿ"(.)3

كقج قدع الببلغيػف السجاز عمى قدسيغ :مجاز عقمي كمجاز لغػؼ.

أوال :السجاز العقمي –السشادي -وأس اخره البالغية:
عخفو الدكاكي فقاؿ" :أف يدشج الفاعل أك ما في معشاه إلى غيخ فاعمو الحؿيقي لعبلقة
()4

مع كجػد قخيشة مانعة مغ إرادة اإلسشاد الحؿيقي ".

كإذا ما رصجنا القجماء في استعساالتيع ليحا السجاز نجج ّانيع لع يحكخكا اسع ىحا ك ّإنسا
()5
أشاركا إلى معشاه فديبػيو أكرد قػؿ عشتخة الستزسغ السجاز العقمي:
قيػػػػػػػػػل الفػػػػػػػػػػارس ويػػػػػػػػػظ عشتػػػػػػػػػخ أقػ ِ
ػػػػػػػػج ِـ
َ

ػػػػػػػػقسيا
وقػػػػػػػػج شػػػػػػػػفى نفدػػػػػػػػي وأبػػػػػػػػ أخ َس ْ

ككقػليع " :نيارؾ صائع " ك" ليمظ قائع " .فديبػيو يحسل ىحا الكبلـ عمى الدعة كالححؼ.

()1انطخ :لداف العخب ،ابغ مشطػر مادة (جػز) .
( )2اسخار الببلغة ،عبج القاىخ الجخجاني ،ص . 342
( )3السرجر الدابق ،ص. 304
()4مفتاح العمػـ ،الدكاكي.208،
( )5الكبلـ مغ مجمة مجسع المغة العخبية بجمذق -السجمج  ،81ج .4كانطخ الكتاب ،سيبػيو ،169/1 ،كانطخ
ص.89،108،110-80
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الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
قاؿ رسػؿ هللا
ويشجرج تحت باب السجاز العقمي ما ورد َع ْغ ابغ بخيجة َع ْغ أبيو قاؿَ :
()1
" يجيء القخاف يػـ الؿيامة كالخجل الذاحب .ؼيقػؿ أنا الحي أسيخت ليمظ وأضسأت نيارؾ"
مجاز عقمي ،في قػلو ( :أضسأت نيارؾ) ،فإذا ما تػقفشا عشج باب الشحػ ال نخػ إال

جسمة فعمية متألفة مغ فعل كفاعل كمفعػؿ ،غيخ أنو ُّ
فغ رؼيع كجسيل مغ الشاحية الببلغية؛ فإنَّو
ي ِ
فعبل إلى غيخ فاعمو.
عسل العقل ،كيمفت االنتباه؛ ألف السجاز
العقمي يشدب ً
َّ
ُ
كعبلقة ىحا السجاز ىػ العبلقة الدمانية" .حيث يدشج الفعل فييا إلى الدماف الحؼ كقع
()2

ؼيو الفعل

مثل قػؿ الذاعخ معخكؼ الخصافي:

أقػػػػػػػؿ وليػػػػػػل الغػػػػػػخب لػػػػػػيذ بشػػػػػػائع:

أمػػػػا لشيػػػػاـ القػػػػػـ فػػػػي الذػػػػخؽ مػػػػغ بعػػػػث؟

()3

ثال ًثا -الخالصة:
 قل ذكخ السجاز العقمي في أحاديث األدب لػجػد عدخ في فيع الستمقي سيسا في األمػر التيتحتاج إلى تػضيح كإفياـ ،فكانت الدشة َّ
بػية تخكد عمى األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ
الش ّ
السشكخ كىحا يدتجعي تػضيح السدائل التي تحتاج إلى كاقعية سمدة كليذ مجازية غامزة.

ثانيا :السجاز السخسل وأسخاره البالغية.
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
السفيػـ االصصالحي:
عخفو الببلغيػف بقػليع" :ىػ المفع السدتعسل في غيخ ما كضع لو لعبلقة غيخ السذابية

مع قخيشة مانعة مغ إرادة السعشى الحؿيقي"(.)4

كتتجمى ؾيسة السجاز السخسل في االفتشاف التعبيخؼ ،كالسبالغة في السعشى ،كاإليجاز في

العبارة ،فالسعشى السجازؼ يقخر في الشفػس لسا يؿيسو مغ البيشة كالبخىاف ،إضافة إلى أف في ىحا
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1242/2 ،رقع الحجيث .3781
( )2عمػـ الببلغة في القخف العذخيغ ،عسخ مرصفاؼ ،ص .178

( )3قاؿ الخصافي ىحا البيت ضسغ قريجة "نفثة مرجكر" كىػ في اآلستانة ،كأنذجىا بذباف العخب في السشتجػ
األدبي.

( )4نطخات في البياف ،دمحم عبجالخحسغ الكخدػ ،ص.224
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الشز األدبي مغ كجػه الحدغ
التجػز استثارة لسكامغ الذػؽ كجحبا لبلنتباه ،كإدراكا لسا في
ُّ
ّ
كالجساؿ(.)1
كقج تبيغ لمباحث أف العبلقات الببلغية لمسجاز السخسل في أحاديث األدب تسحػرت

حػؿ عبلقتيغ فقط كىسا العبلقة الجدئية كالعبلقة الكمية كسا يمي:
السجاز السخسل وعالقتو الجدئية:
كىػ أف يحكخ الجدء كيخاد الكل.

()2

ويشجرج تحت ىحا السجاز ما ورد عغ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ« :إ َذا أ ََتْي َت َم ْز َج َع َظ َف َت َػ َّض ْأ
َُ
ِِ
ِ َّ
َسَم ْس ُت َو ْج ِيي ِإَلْي َظَ ،وَف َّػ ْض ُت
ػء َؾ لِ َّ
اض َ
مر َال ِةُ ،ث َّع ْ
ص ِج ْع َعَمى شّق َظ ْاألَْي َس ِغَ ،وُقل الم ُي َّع أ ْ
ُو ُض َ
ِ َِّ ِ
ِ
أَمخِي ِإَلْي َظَ ،وأَْل َج ْأ ُت َ ِي ِ
آمْش ُت
ْ
ض ْيخ إَلْي َظَ ،رْـَب ًة َوَر ْغَب ًة إَلْي َظَ ،ال َمْم َجأَ َوَال َمْش َجى مْش َظ إال إَلْي َظَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ِ ِ َّ
اج َعْم ُي َّغ آخَخ َما
قاؿ « ّ
فإف م َّت م َّت َعَمى اْلف ْصَخِةَ ،و ْ
بك َتاب َظ الحي أَْن َدْل َتَ ،وَنبّي َظ الحي أَْر َسْم َت» َ
َّ ِ
َتُقػؿ» قاؿ اْلبخاءَ :فُقْم ُت :أ ِ
اؿَ« :الَ ،وَن ِبِّي َظ َّال ِحي
ْ
َس َت ْحكُخُى َّغَ ،فُقْم ُتَ :وبَِخ ُسػلِ َظ الحي أَْر َسْم َتَ ،ق َ
َ ََ ُ
ُ
()3
أَْر َسْم َت»
مجاز مخسل عبلقتو الجدئية ،في قػلو ( :أسمست كجيي) ،فحكخ الجدء (كجيي) كأراد

الكل (نفدي).

ومثمو ما ورد عغ عمِ ِي ب ِغ عسخ ب ِغ حدي ِغ ب ِغ عمِي ،و َغي ِخِهَ ،ق َاال :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا :
َ ْ َ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ٍّ َ ْ
ََُ ُ
ِ
الخج ِل ،فإف َِّ ِ
ِ
اب َيُب ُّث ُي َّغ ِفي ْاألَْر ِ
قاؿ ْاب ُغ
جل جال ُلوَ -د َو َّ
هلل َّ -
ّ
وج َب ْع َج َى ْجأَة ِّ ْ
«أَقُّمػا اْل ُخُخ َ
ض» َ
ِ ()4
اعة»
افِ « :في ِتْم َظ َّ
َمْخَو َ
الد َ
حيث ذكخ الجدء كأراد الكل ،في قػلو ( :ىجأة الخجل)
مجاز مخسل عبلقتو الجدئية ُ
فحكخ الجدء كىي (الخجل) كأرد الكل (حخكة اإلنداف كميا).
قاؿ أ ََتى
الخ ْح َس ِغ أ َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ ُح َسْي ِج ْب ِغ َعْب ِج َّ
َف أََبا ُىَخْيَخَة  -رضى هللا عشو َ -
َىمِى ِفى رم َزاف .قاؿ « أ ِ
َر ُج ٌل َّ ِ
ذ لِى.
اؿ َىَم ْك ُت َوَق ْع ُت َعَمى أ ْ
ْ
ََ َ
قاؿ َلْي َ
َعت ْق َرَؾَب ًة »َ .
َ
الشب َّى َ فَق َ
قاؿ « َفرع َشيخي ِغ م َت َتا ِبعي ِغ » .قاؿ الَ أ ِ
ِ ِ
يغ ِم ْد ِكيشاً » .قاؿ الَ أ ِ
َجُج.
قاؿ « َفأَ ْشع ْع ِس ّت َ
َس َتص ُ
ُ ْ ْ َ ْ ُ َْ
ْ
َ
يعَ .
َ
َ
( )1يشطخ عمع البياف ،د .بجكؼ شبانة ص.164
( )2اإليزاح لمقدكيشي ،ص.233
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :311/4 ،رقع الحجيث .5046

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الجيظ كالبيائع :327/4 ،رقع الحجيث .5104
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ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
يع
َفأُتى ب َعَخ ٍؽ ؼيو َت ْسٌخ َ -
قاؿ إْبَخاـ ُ
أَ ْفَقخ ِمِّشى و َّ ِ
َى ُل
َّللا َما َبْي َغ الََب َتْي َيا أ ْ
َ
َ
()1
َفأَْن ُت ْع ِإذاً » .

اْلعخؽ اْل ِس ْكَتل َفَقاؿ « أَيغ َّ ِ
ِ
قاؿ َعَمى
ََ ُ
ُ َ َْ
الدائ ُل َت َرَّج ْؽ ب َيا »َ .
ِ
َبْي ٍت أَ ْفَقُخ ِمَّشاَ .ف َز ِح َظ َّ ِ
قاؿ «
الشب ُّى َ ح َّتى َب َج ْت َن َػاج ُح ُهَ .

الكل (الذخز غيخ الحخ أك
في قػلو ( :أعتق رؾبة) ،فحكخ الجدء (رؾبة) كقرج ّ
الخقيق) ،فالعبلقة ىي الجدئية .كلعل تعبيخ الحجيث بمفطة الخؾبة لعمة ،متسثمة في أف اإلنداف
قجيسا كاف يحؿ مغ خبلؿ رقبتو حيث كاف يخبط مغ خبلؿ عشقو لحا ذكخت لفطة الخؾبة كىي التي

تسثل عبلمة الجدج كمو.
ومثمو ما ورد َع ْغ عبج السمظ بغ عسيخ َع ْغ أبي سمسة َع ْغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا
قاؿ (أصجؽ كمسة قاليا الذاعخ كمسة لبيج * أال كل شيء ما خال هللا باشل * وكاد أمية
َ :
()2
بغ أبي الرمت أف يدمع)
حيث ذكخ الجدء كىػ كمسة كقرج الكل أؼ البيت
مجاز مخسل عبلقتو الجدئية،
ُ
الذعخؼ ،فقج جاءت كمسة (كمسة) بعج أفعل التفزيل فجاءت (كمسة) تجسل معشى عطيسا ِ
كداللة

الشبي  كماذا سيكػف مغ كبلـ عطيع أعطع مغ
حيث أصبح لمفع (كمسة) ؾيسة في نطخ
قػية ُ
َّ
تعطع العطيع -سبحانو كتعالى -حيغ نعتخؼ َّ
أف كل شيء بجكف العطيع ىػ عؿيع ،كال فائجة مغ
جل جبلُلو -ىػ الحؼ يخزؽ كيبدط كيخفع كيسشع.
ألنو َّ -
كراءه؛ ّ

ففي قػلو( :كمستاف حبيبتاف إلى الخحسغ ...إلخ) :كمستاف خبخ لسبتجأ مححكؼ تقجيخه
()3

" كفي قػلو( :حبيبتاف إلى

ىسا ،ككمسا شاؿ الكبلـ في كصف الخبخَ ،ح ُدغ تقجيسو.
الخحسغ)؛ قاؿ الحافع ابغ حجخ :كخز لفع الخحسغ بالحكخ؛ ألف السقرػد مغ الحجيث بياف
()4

َسعة رحسة هللا  -تعالى  -عمى عباده؛ حيث يجازؼ عمى العسل القميل بالثػاب الجديل.
افع عغ عب ِج َّ ِ
ِ
قاؿ َبْيَشا َّ
الش ِب ُّى ُ ي َرّمِى
ونطيخه ما ورد َع ْغ َن ٍ َ ْ َ ْ
َّللا  -رضى هللا عشو َ -
ِ ِ ِ
ظ ُث َّع قاؿ « ِإ َّف أَحج ُكع ِإ َذا َكاف ِفى َّ ِ
ِِ
فإف
امةًَ ،ف َح َّك َيا ِبَي ِج ِهَ ،ف َت َػَّي َ
الرالَة ّ
َ
ََ ْ
َ
َأرَى فى قْبَمة اْل َس ْدجج ُن َخ َ
ِ ()5
ِ
ِ
َّ ِ
َّ
الرالَة »
اؿ َو ْج ِي ِو ِفى َّ
اؿ َو ْج ِيوَ ،فالَ َي َتَشخ َس َّغ حَي َ
َّللا حَي َ
َ
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،68رقع الحجيث .6087
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /الذعخ :1236/2 ،رقع الحجيث .3757
( )3فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ،الحافع ابغ حجخ.540/13 ،
( )4السرجر نفدو.

( )5صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،75رقع الحجيث .6111
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مجاز مخسل عبلقتو الجدئية ،في قػلو ( :كجيو) ،فحكخ الجدء ،كىحا ليذ مجخد
نحػؼ يعخب مزاؼ إليو مجخكر بعيج عغ الببلغة؛ بل ىػ ُّ
كجسيل مغ
رؼيع
فغ
تعبيخ
ّّ
ٌ
ببلغي ٌ
ّ
الشاحية الببلغية؛ كقاؿ دمحم بجر الجيغ العيشي في عسجتو " :قػلو( :حياؿ كجيو) بكدخ الحاء
السيسمة كتخؽيف الياء آخخ الحخكؼ أؼ :مقابل كجيو ...كتعشى أيزا يخاه ،كأصمو الػاك فقمبت
ياء النكدار ما قبميا ،كقاؿ الكخماني :هللا مشده عغ الجية كالسكاف كمعشاه التذبيو عمى سبيل
التشديو أؼ :كاف هللا تعالى في مقابل كجيو ،كقاؿ الخصابي :معشاه أف تػجيو إلى القبمة مفس
()1

بالقرج مشو إلى ربو

مع
كعميو
تمتحع –ىشا -الكشاي َة كىي عغ كجػد هللا تعالى في كل مكاف كال يغيبَ ،
ُ
التػرية كىي كجيو تعالى فػجيو ليذ كػجػىشا كليذ كسثمو شيء ،مع السجاز السخسل ذؼ
العبلقة الجدئية حيث ذكخ الجدء كأراد الكل ،مع التذبيو حيث التقجيخ في ىحا التذبيو-كسا يخػ
()2

صاحب عسجة القارؼ " :فرار في التقجيخ َّ
كأف مقرػده بيشو كبيغ القبمة"

أؼ تذبيو كجيو –

تعالى -بػجػده كتػاججه ،كىحا مع فارؽ التذبيو بيغ الخالق كالسخمػؽ.

السجاز السخسل وعالقتو الكمية:
()3
قاؿ سسعت رسػؿ هللا
كيحكخ ؼيو الكل كيخاد الجدء.
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة َ
 :يقػؿ (قاؿ هللا َعد وجل قدست الرالة بيشي وبيغ عبجي شصخيغ .فشرفيا لي ونرفيا
لعبجي .ولعبجي ما سأؿ) .قاؿ :فقاؿ رسػؿ هللا ( اقخءوا يقػؿ العبج الحسج هلل رب العالسيغ.

ؼيقػؿ هللا عد وجل حسجني عبجي ولعبجي ما سأؿ .ؼيقػؿ الخحسغ الخحيع .ؼيقػؿ أثشى عمي

عبجي ولعبجي ما سأؿ .يقػؿ مالظ يػـ الجيغ .ؼيقػؿ هللا مججني عبجي .فيحا لي .وىحه اآلية
بيشي وبيغ عبجي نرفيغ .يقػؿ العبج إياؾ نعبج وإياؾ ندتعيغ يعشي فيحه بيشي وبيغ عبجي.

ولعبجي ما سأؿ .وآخخ الدػرة لعبجي .يقػؿ العبج اىجنا الرخاط السدتؿيع .صخاط الحيغ أنعست

عمييع غيخ السغزػب عمييع وال الزاليغ .فيحا لعبجي ولعبجي ما سأؿ)

()4

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،75رقع الحجيث .6111
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.161/22 ،
( )3اإليزاح لمقدكيشي ،ص.233

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3784
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مجاز مخسل عبلقتو الكميَّة في (قدست الربلة) كأراد الفاتحة ،فإذا ما تػقفشا عشج مجخل

الشحػ ،ال نخػ إال جسمة فعمية متألفة مغ فعل مبشي لمسجيػؿ ،كنائب فاعل ،غيخ أنو ُّ
ببلغي
فغ
ّّ
كجسيل مغ الشاحية الببلغية؛ َّ
فإنو يمفت االنتباه.
رؼيع
ٌ
ٌ
كقج بيغ الحجيث أف هللا -عد كجل -قج "قدع ىحه الدػرة العطيسة بيشو كبيغ عبجه

نرفيغ ،فيػ سبحانو لو نرف الحسج كالثشاء كالتسجيج ،كالعبج لو نرف الجعاء كالصمب
كالسدألة ،فإف نرفيا األكؿ مغ قػلو سبحانو " :الحسج هلل رب العالسيغ" إلى قػلو" :إياؾ نعبج"

تحسيج هلل تعالى ،كتسجيج لو ،كثشاء عميو ،كتفػيس لؤلمخ إليو ،كنرفيا الثاني مغ قػلو تعالى :
"كإياؾ ندتعيغ" إلى آخخ الدػرة ،سؤاؿ كشمب كتزخع كافتقار إلى هللا ،كليحا قاؿ سبحانو بعج

قػلو "إياؾ نعبج كإياؾ ندتعيغ" كىحه بيشي كبيغ عبجؼ"

()1

.

ومثمو ما ورد َع ْغ عبج السمظ بغ عسيخ َع ْغ أبي سمسة َع ْغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا
قاؿ (أصجؽ كمسة قاليا الذاعخ كمسة لبيج * أال كل شيء ما خال هللا باشل * وكاد أمية
َ :
()2
بغ أبي الرمت أف يدمع)
حيث ذكخ الكل كىػ لفع(كمسة) حيث يجؿ عمى الكبلـ
مجاز مخسل عبلقتو الكميةُ ،
الكثيخ،كقرج الجدء كىػ (البيت الذعخؼ) ،كقج جاءت كمسة (كمسة) بعج أفعل التفزيل فجاءت

(كمسة) تجسل معشى عطيسا ِ
الشبي  كماذا
كداللة قػية ُ
حيث أصبح لمفع (كمسة) ؾيسة في نطخ َّ
سيكػف مغ كبلـ عطيع أعطع مغ تعطع العطيع -سبحانو كتعالى -حيغ نعتخؼ َّ
أف كل شيء
جل جبلُلو -ىػ الحؼ يخزؽ كيبدط كيخفع
ألنو َّ -
بجكف العطيع ىػ عؿيع ،كال فائجة مغ كراءه؛ ّ
كيسشع.


( )1مػقع إسبلـ كيبhttps://www.islamweb.net/ar ،2003/9/2 ،

( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /الذعخ :1236/2 ،رقع الحجيث .3757

141

السبحث الثالث:

التخكيب الشحػً لالستعارة ودالالتيا البالغية.
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

مأخػذة مغ العارية أؼ نقل الذيء مغ شخز إلى آخخ حتى تربح تمظ العارية مغ

خرائز السعار إليو .كالعارية كالعارة :ما تجاكلػه بيشيع ،كقج أعار الذيء أعاره مشو كعػاكره
إيػاه

()1

السفيػـ االصصالحي:
عخؼ االستعارة فقاؿ " :االستعارة تدسية الذيء باسع غيخه إذا أقاـ
لعل الجاحظ أكؿ مغ ّ
مقامو ( .)2كأشمق عمييا اسع السثل كالبجيع عشج تعميقو عمى بيت االشيب بغ رميمة:
ػػػػػج ِ
ىخ الػػػػػػ ّحي ُيتّقػػػػػػى بػػػػػػو
ُىػػػػػػع سػػػػػػاعج الػ ّ

ػػػػػػػػػػػػػػػف التشػػػػػػػػػػػػػػػػػء
ومػػػػػػػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػػػػػػػخ كػ
ٍّ

كمغ الببلغييغ الحيغ نقجكا ىحه التدسية كفزمػا استعساؿ لفع االستعارة السطفخ العمػؼ

(ت656ىػ) عشجما قاؿ " :ككاف القجماء يدسػنيا األمثاؿ ؼيقػلػف ( :فبلف كثيخ األمثاؿ ).
ألف األمثاؿ كميا ليذ تجخؼ مجخػ االستعارة "
كلقبيا باالستعارة َ
ألدْـ؛ ّ
ألنو أعع ،ك ّ

()3

.

كما جاءت أحاديث الشبي -عميو الدبلـ -إال مػضحة كمبيشة كمفدخة كمفرمة لسا جاء

في القخآف الكخيع ،كإذا كانت االستعارة قج استعسمت في حجج ال بأس بو في أحاديث األدب؛ إال
أف تػضيفيا يتساشى كالسشصؿية كالدبلسة التي يعييا كل إنداف؛ لحا كمسا تجج استعارة عشاديَّة كسا

كصفيا -بعس العمساء -كىي التي ال يسكغ اجتساع شخؼيِّا في شيء كاحج.

إف ما رآه الباحث في بحثو ىحا ِ
أف اكتذف كجػد االستعارة بذكل قميل في األحاديث؛

كلعل ىحا يشدجع مع األدب َّ
بػؼ ،فسا يقرج مغ ذكخ أحاديث األدب سػػ التػضيح كالتأكيج
الش ّ
كالتخكيد عمى ماـية الحبلؿ كماـية الحخاـ؛ لحا قمت االستعارة بأنػاعيا في أحاديث األدب ،كمغ
ناحية أخخػ؛ فإف ما كرد مغ استعارات كمجازات ال تخخج عغ إشار تػضيف الببلغة َّ
بػية
الش ّ

( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر ،مادة ( عػر ) .
( )2الحيػاف ،الجاحع. 283 – 280/2 ،
( )3الجػاىخ كالجرر في مشاسبة اآليات كالدػر ،بخىاف الجيغ البقاعي ،أشخكحة دكتػراة ،إشخاؼ :أ.د .محػدغ
احس ػػج ،ص.88
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التي تؤكج عمى قػة األسمػب كجدالة األلفاظ كمتانة التخكيب.

ثانيا:أنػاع االستعارة وأسخارىا البالغية.
 -1االستعارة السكشية:
االستعارة السكشية ىي :ما ححؼ مشيا السذبو بو كبقيت صفة مغ صفاتو
مثل" :كذخ البحخ عغ أنيابو :كىشا شبو البحخ بػحر مفتخس لو أنياب ،كقج صخح بالسذبو كىػ
البحخ كححؼ السذبو بو كىػ الػحر السفتخس كلكغ أبقى عمى شيء مغ صفاتو كىي األنياب.
قاؿ رسػؿ
ويشجرج تحت ىحا الفغ ما ورد عغ بذيخ بغ مياجخ َع ْغ ابغ بخيجة َع ْغ أبيو قاؿَ :
هللا ( يجيء القخاف يػـ الؿيامة كالخجل الذاحب .ؼيقػؿ أنا الحي أسيخت ليمظ وأضسأت
نيارؾ)

()1

.

ففي قػلو " يجيء القخآف" استعارة مكشية حيث شبو القخآف باإلنداف فحكخ السذبو كىػ

(القخآف) كححؼ السذبو بو كىػ (اإلنداف) ،كفي قػلو " كالخجل الذاحب" تذبيو مخسل حيث شبو
القخآف بالخجل الذاحب ،كفي قػلو "أسيخت ليمظ كأضسأت نيارؾ" مجاز عقمي زعبلقتو الدمانية،

حيث أسشج الفعل إلى غيخ فاعمو.
َف رسػؿ َّ ِ
صِ
اك ْع
اء ْب ِغ َي َد ٍارَ ،ع ْغ أَِبي َس ِع ٍ
ومثمو ما ورد َع ْغ َع َ
اؿِ« :إَّي ُ
يج اْل ُخ ْجرِّ
َّللا َ ،ق َ
ِي ،أ َّ َ ُ َ
َّللا ،ما بَّج َلَشا ِمغ مجالِ ِدَشا َن َتحَّج ُث ِفيياَ ،فَقاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ ُّ ِ
َّللا
َ
ْ ََ
َ
ػؿ َّ َ ُ
َواْل ُجُم َ
ََُ ُ
ػس بالصُخَقات» َقاُلػاَ :يا َر ُس َ
يق يا رسػؿ َّ ِ
الص ِخيق َحَّق ُو» َقاُلػا :وما َح ُّ َّ
صػا َّ
اؿَ « :غ ُّ
س
َع ُ
ِ« :إ ْف أََبْي ُت ْع َفأ ْ
َ
َّللا؟ َق َ
ق الص ِخ ِ َ َ ُ َ
ََ
()2
ِ
ِ
َّ
السْش َك ِخ»
اْلَب َر ِخَ ،وَك ُّ
ف ْاألَ َذىَ ،وَرُّد َّ
الد َالـَِ ،و ْاأل َْمُخ باْل َس ْعُخوؼَ ،والش ْي ُي َع ْغ ُ
في قػلو ( :فأعصػا الصخيق حقو) ،فحكخ السذبَّو (الصخيق) كححؼ السذبَّو

بو(اإلنداف) كأبقى صفة مغ صفات السذبَّو بو ،كىي كمسة (حقو) ألف الحؼ يعصي الحقػؽ
ألصحابيا ىػ اإلنداف ،كعميو؛ ذكخ السذبو كححؼ السذبو بو عمى سبيل االستعارة السكشية.

كقيل(:فأعصػا الصخيق حقو) أؼ :ما يصمب ؼيو مغ اآلداب ،كفي التعبيخ بو إشارة إلى تأكج تمظ
()3

األمػر كاالىتساـ بيا كاإلضافة لمسبلبدة"

عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو قاؿ قاؿ الشبي ال يجج أحج حالوة اليساف حتى يحب
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1242/2 ،رقع الحجيث .3781
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الجمػس في الصخقات :256/4 ،رقع الحجيث .4815
( )3دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ ،دمحم عمي بغ عبلف .478/2 ،
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السخء ال يحبو إال هلل وحتى أف يقحؼ في الشار أحب إليو مغ أف يخجع إلى الكفخ بعج إذ أنقحه
هللا وحتى يكػف هللا ورسػلو أحب إليو مسا سػاىسا )

()1

قػلو حبلكة اإليساف شبو اإليساف بالعدل بجامع ميل القمب إلييسا كأسشج إليو ما ىػ مغ
خػاص العدل فيػ استعارة.

()2

كبالتالي يكػف فييا استعارة مكشية فحكخ السذبو كححؼ السذبو بو .كقج أفادت ىحه
الجسمة الحث الػاضح ألف يؤمغ السدمع كيدتحزخ اإليساف باهلل كعطستو كقجرتو في كل
األحاييغ ألنو مغ كاف إيسانو عاليا كاف سبيمو ىادئا كقمبو سالسا كعسخه ضاحكا كبالتالي فعيذتو
في ىشاءة كسعادة كحياتو جسيمة حمػة لحا قاؿ حبلكة اإليساف.
ثانيا :االستعارة الترخيحية:
أما االستعارة الترخيحية فيي :ما ححؼ مشيا السذبو كصخح بالسذبو بو".)3(.
ِ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبى ِقالََب َة َع ْغ أََن ِ
قاؿ أ ََتى َّ
الش ِب ُّى
ذ ْب ِغ َمال ٍظ  -رضى هللا عشو َ -
 عَمى بع ِ ِ ِ ِ
اؿ « َوْي َح َظ َيا أَْن َج َذةُُ ،رَوْي َج َؾ َس ْػقاً ِباْلَق َػ ِار ِ
قاؿ
َ َْ
يخ »َ .
س ن َدائو َو َم َع ُي َّغ أ ُُّـ ُسَمْي ٍع َفَق َ
()4
ِ
أَُبػ ِقالََب َة َف َت َكَّم َع َّ
ػىا َعَمْي ِو َق ْػُل ُو « َس ْػَق َظ ِباْلَق َػ ِار ِ
يخ»
الش ِب ُّى ِ ب َكمِ َسةٍَ ،ل ْػ َت َكَّم َع َب ْع ُز ُك ْع َلعْب ُت ُس َ
حيث شبَّو الشداء بالقػاريخ؛ فححؼ السذبو
استعارة ترخيحيَّة ،في قػلو ( :بالقػاريخ)ُ ،
كالستسثل في كمسة (الشداء) كصخح بالسذبو بو كالستسثل في كمسة (القػاريخ) كبالتالي ححؼ

السذبو كذكخ السذبو بو ،عمى سبيل االستعارة الترخيحية .كقج مشحت االستعارة -ىشا -التفكيخ
اإليجابي كيسشح تقخيب الرػرة الحىشية إلى صػرة تجديجية كتػضيحية.
الخالصة:

 َّإف في االستعارة مبالغة أكثخ مغ التذبيو البميغ كغيخ البميغ ألف في االستعارة دعػػ
شػؼ أحج الخكشيغ أك الصخفيغ بعكذ التذبيو الحؼ
االتحاد بيغ السذبو كالسذبو بو كلحا ُ
يحكخ ؼيو السذبو كالسذبو بو.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب الحب في هللا  :121/22 ،رقع الحجيث .69
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.126/13 ،

( )3تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخآف ،ابغ أبي اإلصبع العجكاني ،تقجيع كتحقيق:
الجكتػر حفشي دمحم شخؼ ،ص.100

( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،90رقع الحجيث .6149
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السبحث الخابع:

التخكيب الشحػي لمكشاية ودالالتيا البالغية.
أوًال -السفيػـ االصصالحي:
الكشاية ىي مغ الفشػف التي يتعيغ عميشا في بعس األحياف استعساليا ،فتارة تكػف

لمتػضيح ،كتارة أخخػ خذية خجش الحياء ،كمخة ثالثة ُب ْػ َية إبخاز الجساؿ األسمػبي كالببلغي،
كقج يكػف مغ باب إضيار السحاسغ أك السداكغ ،كبالتالي فييا تقخيب لمرػر كتجديجىا حتى
ترل إلى السمتقى بدبلـ كسبلسة .كبشاء عميو؛ ما يسكغ اسذتفافو في السخبع الكشائي أف الكشاية

سيكػف ليا الجكر البارز كالقػؼ في الحجيث َّ
السقػمات كالجالئل
الش ّ
بػؼ الذخيف كيف ال كىي مغ ّ
الػاضحات.
كالكشاية عشج الببلغييغ ىي" :لفع أشمق كأريج بو الزـ معشاه مع جػاز إرادتو معو"(.)1
سمبا،
كألف الشفذ البذخية تخفس كل ما يقصب الجبيغ كتمفع كل ما يؤثخ عمى الشفذ ً

عبػسا
حامزا كال
بذار ال
حيشيا تحتع عمى الذاعخ كالشاثخ أف يأتي بكشاية لصيفة تجعل الػجو ًا
ً
ً
أك قسصخ ًيخا .كمغ زاكية أخخػ؛ فإف الكشاية تأت مغ شخيق الفخار مغ الفحر كالبحاءة؛ لحا كجج

الباحث ىحا المػف البياني بذكل متدع كمتسجد في أحاديث األدب خاصة ،ذلظ أف األدب َّ
بػؼ
الش ّ
يخبي الشرء كيعمع الجيل اإلسبلمي كل ما ىػ حدغ كشيب.

الجسالية فييا:
ثانيا :أنػاع الكشاية مع بياف الؿيع
َّ
 -1كشاية عغ صفة:
ويشجرج تحت ىحا الفغ ما ورد عغ ما ورد َع ْغ سالع بغ أبي الجعج َع ْغ أبي السميح
اليحلي أف ندػة مغ أىل حسز استأذف عمى عائذة .فقالت لعمكغ مغ المػاتي يجخمغ

الحسامات .سسعت رسػؿ هللا  :يقػؿ (أيسا امخأة وضعت ثيابيا في غيخ بيت زوجيا ،فقج
ىتكت ستخ ما بيشيا وبيغ هللا)

()2

كشاية في جسمة (كضعت ثيابيا في غيخ بيت زكجيا) ،فيي كشاية َع ْغ صفة الخيانة
الدكجية أؼ خيانة الدكجة لدكجيا حاؿ غياب زكجيا ،فمع تحفع زكجيا.

( )1يشطخ :اإليزاح ،القدكيشي ،ص..183

( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /دخػؿ الحساـ :1234/2 ،رقع الحجيث .3750
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ألف يستمئ جػؼ
قاؿ رسػؿ هللا ؛ ّ
َع ْغ األعسر َع ْغ أبي صالح َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
()1
أحجكع ؾيحا يخيو خيخ مغ أف يستمئ شع اخ
في الحجيث كشاية َع ْغ صفة اإلباحة باستخجاـ الذعخ كسا حث الخسػؿ عميو الدبلـ حيغ خاشب
حداف بغ ثابت قائبل" :اىجيع كأنظ تشزيحع بالشبل" ،كبالتالي ىحه إشارة إلى تػضيح أف الذعخ

مدسػح كال يكػف الذعخ مسشػعا إال إذا كاف محمػما ،بسعشى أنو ال يكػف الذعخ مسشػعا كلكغ إذا
كاف محمػما يكػف حيشيا مسشػعا .كلعمشا ندتحزخ قػؿ هللا تعالى" :ك ُّ
الذ َع َخاء َيتَِّب ُع ُيع اْل َغ ُاكك َف
َ
ُ
ُ
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ ِ ِ ٍ ِ
يسػ َف  َكأََّن ُي ْع َيُقػُلػ َف َما ال َيْف َعُمػفإِِال اَّلِيو آنيوا وع ِهلوا
 أََل ْع تَ َخ أَن ُي ْع في ُك ّل َكاد َيي ُ

َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ
َّ
ريا َو َ
اَّلل َكث ِ ً
ات َو َذ َك ُروا َّ َ
اىت َ ُ
الص ِ َ
ِيو ظل ُهوا أ َّي
َصوا نِو بع ِد نا ظل ِهوا وسيعل ُم اَّل
اِل ِ
ُ َ َ
َ
()2
ب يَيقل ُِبون
نيقل ٍ

ونطيخه ما ورد ع ْغ ُّ ِ
اـ
الخ ْح َس ِغ أ َّ
َخَبَخِنى أَُبػ َسَم َس َة ْب ُغ َعْب ِج َّ
قاؿ أ ْ
َ
الدْىخّ
َف أََبا ُىَخْيَخَة َ
ِى َ
قاؿ َق َ
ِ
رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الرالَة َّ
َعَاخِب ّّى َو ْى َػ فى َّ
الم ُي َّع ْار َح ْسشى َو ُم َح َّسجاًَ ،والَ
اؿ أ ْ
َّللا  فى َصالَ ٍة َوُق ْسَشا َم َع ُوَ ،فَق َ
َُ ُ
()3
َع اخِب ِى « َلَق ْج حجَّخ َت و ِ
َحجاًَ .فَم َّسا َسَّم َع َّ
اسعاً » .
الش ِب ُّى  قاؿ لِأل
َتْخ َح ْع َم َعَشا أ َ
َ ْ َ
َ َْ ّ
كشاية َع ْغ عجـ الخحسة كعجـ الذفقة؛ كلكغ ال بج مغ الحجيث َع ْغ أف الرحابي-ىشا-في
نبػية يتعمع ؼيو رحسة السدمسيغ بالسدمسيغ كالكشاية ،في قػلو :
مجرسة تعميسية تخبػية ّ
(حجخت) لمقدػة.
اؿِ " :إ َذا ا ْق َتَخ َب َّ
اف َل ْع َت َك ْج ُر ْؤَيا
ويساثمو ما ذكخ َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ
َّ
الدَم ُ
الشبي َ ،ق َ
ِ
الرالِ َح ُة ُب ْذَخى ِم َغ
الخ ْؤَيا َث َال ٌثَ :ف ُّ
َص َج ُق ُي ْع َح ِجي ًثاَ ،و ُّ
الخ ْؤَيا َّ
اْل ُس ْؤ ِم ِغ أ ْ
َص َج ُق ُي ْع ُر ْؤَيا أ ْ
َف َت ْكح َبَ ،وأ ْ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
صِ
يغ ِم َغ َّ
َحُج ُك ْع َما َي ْكَخُه،
َّللاَ ،و ُّ
الذْي َ
الخ ْؤَيا َت ْح ِد ٌ
افَ ،وُر ْؤَيا م َّسا ُي َحّج ُث ِبو اْل َسْخُء َن ْف َد ُوَ ،فِإ َذا َأرَى أ َ
()4
ات ِفي ِّ
ِ
الشاس " َقاؿ« :وأ ِ
الج ِ
يغ»
ُح ُّب اْلَقْي َج َوأَ ْكَخُه اْل ُغ َّلَ ،واْلَقْيُج َثَب ٌ
َ َ
َفْمَيُق ْعَ ،فْمُي َر ِّل َوَال ُي َحّج ْث ِب َيا َّ َ
()5

قػلو ( :إذا اقتخب الدماف ) ؼيو ثالثة أقاويل

:

( )1سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء أف يستمئ جػؼ أحجكع ؾيحا خيخ :141/5 ،رقع الحجيث .2851
( )2الذعخاء227-224:
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،27رقع الحجيث .6010
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الخؤيا :304/4 ،رقع الحجيث .5019
( )5تحفة األحػذؼ شخح جامع التخمحؼ ،عبج الخحسغ السباركفػرؼ ،ص.4515028
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أحجىا أنو أراد آخخ الدماف كاقتخاب الداعة ألف الذيء إذا قل كتقاصخ تقاربت أشخافو كمشو قيل
لمسقترج متقارب كيقػلػف تقاربت إبل فبلف إذا قمت.

وثانييا أنو أراد بو استػاء الميل كالشيار لدعع العابخيغ أف أصجؽ األزماف لػقػع العبادة كقت

انفتاؽ األنػار ،كزماف إدراؾ األثسار ،كحيشئح يدتػؼ الميل كالشيار .

وثالثيا ػ أنو مغ قػلو  يتقارب الدماف حتى تكػف الدشة كالذيخ كالذيخ كالجسعة كالجسعة
كاليػـ كاليػـ كالداعة ،قالػا :يخيج بو زمغ خخكج السيجؼ كبدط العجؿ كذلظ زماف يدتقرخ
الستمحاذه فيتقارب أشخافو.
كلعل التفديخ األكؿ ىػ األقخب إلى الػاقع كبشاء عميو :تكػف ىشاؾ كشاية َع ْغ اقتخاب
الميل كالشيار أؼ متداكييغ ،في قػلو ( :اقتخب الدماف) ،كقج مشحت الكشاية في ىحا الحجيث
اإليحاء الػاضح كالجاللة التي تعسل العقل كالفكخ كتقخب الرػرة.
َ

قاؿ رسػؿ هللا
ونطيخه ما ورد َع ْغ بذيخ بغ مياجخ َع ْغ ابغ بخيجة َع ْغ أبيو قاؿَ :
()1
(يجيء القخاف يػـ الؿيامة كالخجل الذاحب .ؼيقػؿ أنا الحي أسيخت ليمظ وأضسأت نيارؾ)
كشاية َع ْغ ضيػر األثخ الحؼ خمفو تبلكة القخآف تذبيو مفخد ،في قػلو (:كالخجل
اإليحاء الػاضح ،كالجاللة التي تعسل العقل
الذاحب) ،كقج مشحت الكشاية في ىحا الحجيث
َ
سخ ببلغيَّا مفاده اإلتياف بالسعشى مرحػبا بالجليل.
كالفكخ ،كتقخب الرػرة ،كسا تزفي ِّا

ِ
قاؿ َّ
الش ِب ُّى « 
ويساثمو ما ذكخ َع ْغ ُعَقْي ٍل َع ْغ ْاب ِغ ِش َي ٍ
اب َع ْغ ُعْخَوَة َع ْغ َعائ َذ َة َقاَل ْت َ
ض ُّغ ُفالَ ناً وُفالَ ناً يعخفاف ِمغ ِد ِ
شيئا » (. )2
َما أَ ُ
يشَشا ً
ْ
َ
في قػلو":ما أضغ  ..يعخفاف مغ ديششا شيئا" ،كشاية َع ْغ صفة الجيل بجيغ هللا تعالى.
القخآف)

قاؿ رسػؿ هللا ( قل ىػ هللا أحج تعجؿ ثمث
ومثيمو ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :

()3

كشاية َع ْغ الخيخ كالبخكة كأىسية سػرة اإلخبلص ،كالسعمػـ أف سػرة اإلخبلص ليا مغ
االسع نريب -كغيخىا -فالدػرة تتحجث َع ْغ اإلخبلص ،لكغ نخػ ىحه الدػرة ال تػجج فييا كمسة
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1242/2 ،رقع الحجيث .3781
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،59رقع الحجيث .6067

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ثػاب القخآف :1244/2 ،رقع الحجيث .3788
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إخبلص رغع َّ
جل سػر القخآف ُيدتقصع اسسيا مغ الدػرة.
أف َّ
افع عغ عب ِج َّ ِ
ِ
قاؿ َبْيَشا َّ
الش ِب ُّى ُ ي َرّمِى
ومثيمو ما ورد َع ْغ َن ٍ َ ْ َ ْ
َّللا  -رضى هللا عشو َ -
ِ ِ ِ
ظ ُث َّع قاؿ « ِإ َّف أَحج ُكع ِإ َذا َكاف ِفى َّ ِ
ِِ
فإف
امةًَ ،ف َح َّك َيا ِبَي ِج ِهَ ،ف َت َػَّي َ
الرالَة ّ
َ
ََ ْ
َ
َأرَى فى قْبَمة اْل َس ْدجج ُن َخ َ
()1
ِ
ِ
َّ ِ
َّ
الرالَ ِة »
اؿ َو ْج ِي ِو ِفى َّ
اؿ َو ْج ِيوَ ،فالَ َي َتَشخ َس َّغ حَي َ
َّللا حَي َ
َ
قاؿ رسػؿ
ونطيخه ما ورد َع ْغ عسارة بغ القعقاع َع ْغ أبي زرعة َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
هللا ( كمستاف خؽيفتاف عمى المداف ثقيمتاف في السيداف حبيبتاف إلى الخحسغ سبحاف هللا
وبحسجه سبحاف هللا العطيع)

()2

كشاية َع ْغ عطع األجخ ،فيي كشاية عغ صفة كالسعخكؼ أف لفع الكخيع مفعػؿ مصمق
لفعل مححكؼ تقجيخه أسبح كتعشي التشديو.
كشاية َع ْغ صفة (كجػد هللا كإبراره) ،في قػلو ( :حياؿ كجيو) ،كيقػؿ محسػد بجر
(.)3
الجيغ العيشي " :أؼ :مقابل كجيو ،كفي كتاب الربلة :فإف هللا ِقَبل كجيو"
ِ ِ
ِ
اؿ
ومثيمو ما ورد َع ْغ َعْب ِج َّ
قاؿ َق َ
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ أَبى َب ْكَخَة َع ْغ أَبيو  -رضى هللا عشو َ -
ال ْشخاؾ ِب َّ ِ
َّللا  « أَالَ أَُن ِبُئ ُكع ِبأَ ْكب ِخ اْل َكب ِائ ِخ »ُ .قْمَشا بَمى يا رسػؿ َّ ِ
رسػؿ َّ ِ
اهلل،
قاؿ « ِ َ ُ
َ
ّ ْ َ
َّللاَ .
َ َ َُ َ
َُ ُ
ِ
ِ
الد ِ
الد ِ
ور َو َش َي َاد ُة ُّ
اؿ « أَالَ َوَق ْػ ُؿ ُّ
ور ،أَالَ َوَق ْػ ُؿ
َو ُعُقػ ُ
ؽ اْل َػال َجْي ِغ »َ .وَك َ
اف ُم َّتكئاً َف َجَم َ
ذ َفَق َ
الد ِ
الد ِ
ور َو َش َي َاد ُة ُّ
ُّ
اؿ َيُقػُل َيا َح َّتى ُقْم ُت الَ َي ْد ُك ُت (. )4
ور »َ .ف َسا َز َ
في قػلو ( :أكبخ الكبائخ) ،كشاية َع ْغ األعطع كاألكثخ ،كمغ الجساؿ األسمػبي كاإلبجاع
َّ
بػؼ تػضيفو لريغة الفتة ،كمغ البلفت أف كمسة أال كقػؿ الدكر كخرت ثبلثا لتؤكج خصػرة
الش ّ
السػقف.

ونطيخه ما ورد َع ْغ َوَّق ِ
اؿَ « :م ْغ
َف
ِيع َة َع ْغ اْل ُس ْد َت ْػ ِرِد ،أََّن ُو َحَّج َث ُو أ َّ
َّ
اص ْب ِغ َرب َ
الشبي َ ق َ
ِ
ِ ِ
َّللا
َّللا ُي ْصع ُس ُو م ْثَم َيا م ْغ َج َيَّش َعَ ،و َم ْغ ُك ِد َي َث ْػًبا ِبَخ ُج ٍل ُم ْدمِ ٍع ّ
أ ََك َل ِبَخ ُج ٍل ُم ْدمِ ٍع أَ ْكَم ًة ّ
فإف َّ َ
فإف َّ َ
َّللا يُق ِ ِ
ػه ِم ْثَم ُو ِم ْغ َج َيَّشعَ ،وم ْغ َق ِ
اء
اـ ُس ْس َع ٍة َو ِرَي ٍ
اـ ُس ْس َع ٍة َو ِرَي ٍ
اءّ ،
َي ْك ُد ُ
ػـ بو َمَق َ
فإف َّ َ َ ُ
اـ بَخ ُج ٍل َمَق َ
َ
َ َ
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،75رقع الحجيث .6111
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل التدبيح :1251/2 ،رقع الحجيث .3806
( )3عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.161/22 ،
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،6رقع الحجيث .5976
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ِ ()1

ِ
امة
َي ْػَـ اْلؿَي َ

في قػلو ( :مغ أكل بخجل) كشاية َع ْغ الغيبة كالشسيسة ،كقج مشحت الكشاية في ىحا
الغ ِ
ِ
الحجيث التححيخ ِمغ ِ
يبة
اإليحاء الػاضح كالجاللة التي تعسل العقل كالفكخ ،كفي
الحجيث
ُ
َ
َّ ِ ِ
ِ
السدمِسيغ.
كالشسيسة كالػقػِع في أعخاض ُ
ومثمو ما ورد َع ْغ عػف بغ عبج هللا َع ْغ أبيو أو َع ْغ أخيو َع ْغ الشعساف بغ بذيخ قاؿ:
قاؿ رسػؿ هللا ( إف مسا تحكخوف مغ جالؿ هللا التدبيح والتيميل والتحسيج .يشعصفغ حػؿ
َ
العخش .ليغ دوي كجوي الشحل .تحكخ براحبيا .أما يحب أحجكع أف يكػف لو (أو ال يداؿ لو)
مغ يحكخ بو ؟)

()2

مع
كشاية َع ْغ شجة الرػت ،كىي صفة قػلو (ليغ ّ
دكؼ) ،كبالتالي تمتقي الكشاية البيانية َ
األثخ ِ
(كجكؼ الشحل) كقج جاءت لفطو (جبلؿ) في الحجيث
الجاللي تذبيو مفخد ،في قػلو :
ّ
ّ ّ
جل جبلُلو -كمغ-ىشا-تمتقي الببلغيَّة َّ
َّ
مع
بػؼ كسبالغة تعبيخية كتعطيسية هلل َّ -
الش ّ
الش ّ
بػية َ
األساليب المغػية فيي عمى كزف فعاؿ كىي صيغة مبالغة.
كشاية عغ مػصػؼ:ومثيمو ما ورد َع ْغ ىذاـ بغ عخوة َع ْغ أبيو َع ْغ عائذة قالت :كاف رسػؿ هللا 
قاؿ يشافح َع ْغ
يزع لحداف مشب اخ في السدجج يقػـ عميو قائسا يفاخخ َع ْغ رسػؿ هللا  أو َ

رسػؿ هللا  ويقػؿ رسػؿ هللا  :إف هللا يؤيج حداف بخوح القجس ما يفاخخ أو يشافح َع ْغ
رسػؿ هللا  حجثشا إسساعيل بغ مػسى وعمي بغ حجخ قاال :حجثشا ابغ أبي الدناد َع ْغ أبيو
()3

الشبي  مثمو
َع ْغ عخوة َع ْغ عائذة َع ْغ
َّ

في قػلو ( :ركح القجس) كشاية َع ْغ مػصػؼ كىػ جبخيل  ،أؼ الخكح الصاىخة ،كفي
الخ ْح َس ِغ
ىحه الكشاية إعبلء مغ شأف جبخيل عميو الدبلـ .ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى َسَم َس َة ْب ِغ َعْب ِج َّ
ِ
ػؿ َيا أََبا ُىَخْيَخَة َن َذ ْج ُت َظ
ْب ِغ َع ْػ ٍ
اف ْب َغ َثا ِب ٍت األَ ْن َرارَّ
ؼ أََّن ُو َسس َع َح َّد َ
ِى َي ْد َت ْذ ِيُج أََبا ُىَخْيَخَة َؼَيُق ُ
ػؿ َّ ِ
اهلل ىل س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
َّللاَّ ،
َج ْب َع ْغ َرس ِ
اف أ ِ
وح اْلُقُج ِ
س
الم ُي َّع أَِّي ْج ُه ِبُخ ِ
ػؿ « َيا َح َّد ُ
ُ
َّللا َ يُق ُ
ب َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الغزب :249/4 ،رقع الحجيث .4881
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل التدبيح :1252/2 ،رقع الحجيث .3809

( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في إنذاد الذعخ :138/5 ،رقع الحجيث .2846
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قاؿ أَُبػ ُىَخْيَخَة َن َع ْع
»َ .

()1

.

كشاية عغ مػصػؼ كىػ جبخيل ِ -
الدبلـ ،-في قػلو ( :ركح القجس) ،كتعشي
عميو
َْ
ُ
الخكح الصاىخة .فالجسمة خبخية دعائية مغ ناحية نحػية؛ لكغ ليا ِدالالت ببلغية ككشائية ،فيي
كشاية عغ مػصػؼ ،كسا أعصت إشارة إلى الػحي حبخيل –عميو الدبلـ صاحب الشقاء كالصيارة
كالشداىة كالقجرة البلمتشاـية التي كىبيا هللا إليو ،لمػقػؼ بجانب اإلسبلـ كالسدمسيغ في حزخة

العجناف  ،كىػ صاحب ستة مئة مغ االجشحة ،كقاؿ ابغ األثيخ" :ألنو ُخمق مغ شيارة ،كالخكح
في الحؿيقة ما يقػـ بو الجدج كتكػف بو الحياة ،كقج أُشمق عمى القخآف كالػحي كالخحسة كعمى
"()2

جبخيل عميو الدبلـ

.

فإف معكع
قاؿ إياكع والتعخي ّ
ومثيمو ما ورد َع ْغ نافع َع ْغ ابغ عسخ :أف رسػؿ هللا َ 
مغ اليفارقكع إال عشج الغائط وحيغ يفزي الخجل إلى أىمو فاستحيػىع وأكخمػىع(. )3
في قػلو ( :الغائط) كشاية َع ْغ صفة قزاء الحاجة في بيت الخبلء كؼيو مغ األدب
َّ
بػؼ كسا جاء في األدب القخآني.
الش ّ
ِ
ومثيمو ما ورد َع ْغ أَِبى ِقالََب َة َع ْغ أََن ِ
قاؿ أ ََتى َّ
الش ِب ُّى
ذ ْب ِغ َمال ٍظ  -رضى هللا عشو َ -
 عَمى بع ِ ِ ِ ِ
اؿ « َوْي َح َظ َيا أَْن َج َذةُُ ،رَوْي َج َؾ َس ْػقاً ِباْلَق َػ ِار ِ
قاؿ
َ َْ
يخ »َ .
س ن َدائو َو َم َع ُي َّغ أ ُُّـ ُسَمْي ٍع َفَق َ
()4
ِ
أَُبػ ِقالََب َة َف َت َكَّم َع َّ
ػىا َعَمْي ِو َق ْػُل ُو « َس ْػَق َظ ِباْلَق َػ ِار ِ
يخ »
الش ِب ُّى ِ ب َكمِ َسةٍَ ،ل ْػ َت َكَّم َع َب ْع ُز ُك ْع َلعْب ُت ُس َ
الحس عمى الخفق بالشداء في
ؼيو قػلو (رفقا بالقػاريخ) كشاية ،حيث أفادت مغ
ّ
الحث ك ّ
مع جسيع السخمػقات كمغ-
مع الشداء؛ بل َ
الديخ ،كىحا مغ أدب كحدغ السعاممة اإلسبلمية َ

َّ
حث الديخ بدخعة الدقػط،
الشبي  كإشفاقو عمى الشداء إذ خاؼ
عمييغ مغ ّ
ىشا-يطيخ رحسة َّ
أك التألع مغ كثخة الحخكة كاالضصخاب الشاشئ َع ْغ الدخعة ،كقج يكػف – كسا يخػ صاحب شخح
البارؼ في صحيح البخارؼ – أف الخػؼ عمييغ مغ سساع الشذيج.

ومثيمو ما ورد ع ْغ ُّ ِ
َف أ َُّـ َسَم َس َة  -رضى هللا عشيا -
ِى َحَّج َث ْت ِشى ِىْشُج ِبْش ُت اْل َح ِار ِث أ َّ
َ
الدْىخّ
الش ِبى َ فَقاؿ « سبحاف َّ ِ
ِ
َّللا َما َذا أُْن ِد َؿ ِم َغ اْل َخ َدِائ ِغَ ،و َما َذا أُْن ِد َؿ ِم َغ اْل ِف َت ِغَ ،م ْغ
اس َتْيَق َ
ظ َّ ُّ
َ ُْ َ َ
َقاَلت ْ
احب اْلحج ِخ  -ي ِخ ِ
ِ
يغ ،ر َّب َك ِ
ِ
اسَي ٍة ِفى ُّ
الجْنَياَ ،ع ِارَي ٍة ِفى
ُ ُ
يج ِبو أ َْزَو َ
ُيػِقظُ َص َػ َ ُ َ
اج ُو َ -ح َّتى ُي َرّم َ ُ
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،91رقع الحجيث .6152
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.15/19 ،

( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في االستتار عشج الجساع :112/5 ،رقع الحجيث .2800
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،90رقع الحجيث .6149
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ِ
اآلخَخِة»

()1

.

في قػلو ( :صػاحب الحجخ) ،كشاية َع ْغ مػصػؼ (كىع الشداء الدكجات) كقاؿ
الح َجخ،
صاحب عسجة القارؼ(" :صػاحب الحجخ) كبلـ إضافي مفعػلو ،كأراد بيا زكجاتو  ،ك ُ
كأراد بيا مشازؿ زكجاتو.

()2

 -2كشاية عغ ندبة:
كىي إثبات شيء لذيء أك لشفي عشو.
ومثيمو ما ورد َع ْغ األعسر َع ْغ عسخو بغ مخة َع ْغ يػسف بغ ماىظ َع ْغ عبيج بغ عسيخ َع ْغ
قاؿ رسػؿ هللا ( إف أعطع الشاس فخية لخجل ىاجى رجال فيجا القبيمة بأسخىا.
عائذة قالتَ :
()3

ورجل انتفى مغ أبيو وزنى أمو

في قػلو ( :انتقى مغ أبيو) ،كشاية َع ْغ ندب الشفذ إلى غيخ أبيو ،ككشاية َع ْغ ندب
الشبي  ىػ في ىحا
الدنا ألمو ،لتحريل حاصل ،كػنو ابشا لغيخ األب كاألـ ،فأعطع فخية عشج َّ

السثمث الخصيخ.

فالداكية األولى أف تُيجى مغ شخز فتيجي قبيمتو بالجسمة .كالداكية الثانية تشفي الشدب إلى
األب .كال ادكية الثالثة تشدب الدنا لؤلـ ،كىحه مغ العطائع الخصيخة لئلنداف التي تدتحق أف
الشبي .
يحكخىا َّ
ثال ًثا -الخالصة:
()4

يؤيج الباحث ما ذىب إليو أحج الباحثيغ في األسخار التي تتخكيا الكشاية ؼيقػؿ

 :الكشاية

فغ مغ فشػف الببلغة غشي بالتعبيخات البيانية كالسدايا الببلغية ،انيا تزفي عمى السعشى

جساال كتديجه قػة ،كتتحق بيا مقاصج كاىجاؼ ببلغيَّة فخيجة إف تَسدظ بيا االديب الستفشغ
الستسخس .كمغ أىع فػائجىا:
 افادة السبالغة في السعشى ،ألف التعبيخ بالسعشى الكشائي بخكادفو كثػابتو لو مغ القػة
كالتأكيج ما ليذ في التعبيخ عشو بالمفع السػضػع لو
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،121رقع الحجيث .6218
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.174/2 ،

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /ما كخه مغ الذعخ :1237/2 ،رقع الحجيث .3761

( )4األسمػب الكشائي في القخآف الكخيع ،د .سشجس عبج الكخيع ىادؼ ،مجمة كمية اآلداب ،العجد  ،٧٩ص٢ٓ٢
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ثانيا :التخكيب الشحػي لمتعخيس ودالالتيا البالغية.
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً

يس :جسع ِمعخاض مغ التَّع ِخيس ،كىػ ِخبلؼ التَّر ِخيح مغ الَق ِ
ػؿ ،يقاؿَ :ع َخْفت ذلظ في
الس َع ِار ُ
ُ
ْ
ُ َْ
ْ
َ
()1
ِم ْع َخاض كبلمو. .
كالسقرػد بأسمػب اإليحاء إيراؿ القشاعة بفكخة ما إلى ذىغ الدامع ،عغ غيخ التمقيغ

السباشخ ،فقج يكػف عغ شخيق قرة مثبلً أك تعخيزاً كإما بمداف السقاؿ.

()2

..

كىػ مغ األساليب الشفدية غيخ السباشخة ،كقج يكػف أحياناً أشج تأثي اًخ مغ الجعػة

بتمػيح في
الرخيحة السباشخة ،فسغ حكسة الجاعية أف يرخؼ السجعػ عغ الخذيمة إلى الفزيمة،
ٍ

السقاؿ ،كتعخ ٍ
يس في الخصاب ما أمكغ

(.)3

في االصصالح :معاريس الكبلـ :ما يفيع بو الدامع مخاد الستكمع مغ غيخ ترخيح،

كقػلظ :ما أؾبح البخل ،تعخض بأنو بخيل ،كسا َّ
الخجل يقػؿ :ىل رأيت فبلنا ؟ ؼيكخه أف
أف َّ

يكحب ؼيقػؿ :إف فبلنا َلُي َخػ (.)4

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
ويشجرج تحت ىحا التخكيب ُّ
المغػ ّي ما ورد َع ْغ أَِبى ِقالََب َة َع ْغ أََن ِ
ذ ْب ِغ َمالِ ٍظ  -رضى
الش ِبى  عَمى بع ِ ِ ِ ِ
اؿ « َوْي َح َظ َيا أَْن َج َذةُ،
قاؿ أ ََتى َّ ُّ
َ َْ
س ن َدائو َو َم َع ُي َّغ أ ُُّـ ُسَمْي ٍع َفَق َ
هللا عشو َ -
ِ
قاؿ أَُبػ ِقالََب َة َف َت َكَّم َع َّ
ُرَوْي َج َؾ َس ْػقاً ِباْلَق َػ ِار ِ
ػىا َعَمْي ِو
الش ِب ُّى ِ ب َكمِ َسةٍَ ،ل ْػ َت َكَّم َع َب ْع ُز ُك ْع َلعْب ُت ُس َ
يخ »َ .
()5

َق ْػُل ُو « َس ْػَق َظ

ِباْلَق َػ ِار ِ
يخ »

()6

الشبي  مغ الفتشة
قرج  مغ ىحه الكمسة خػؼ َّ
تعخيس ،في قػلو ( :القػاريخ) ،إذ َ
مغ سساع الشذيج .كمعشى سػقظ أؼ :سيخؾ.

( )1انطخ :الشياية في غخيب الحجيث ،ابغ األثيخ ،تحقيق :شاىخ الداكؼ ،كمحسػد دمحم الصشاحي4662/1 ،
( )2بترخؼ ،أصػؿ التخبية اإلسبلمية ،خالج بغ حامج الحازمي ،ص .196

( )3انطخ :ىجاية السخشجيغ إلى شخؽ الػعع كالخصابة ،عمي محفػظ ،ص.117
( )4التعخيفات ،ألبي الحدغ دمحم بغ عمي تحقيق :د .دمحم رضػاف الجاية . 157/1
( )5تعشي :سيخؾ أؼ إرفاقظ كالقػاريخ جسع قاركرة مغ الدجاج.

( )6صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،90رقع الحجيث .6149
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ثال ًثا -الخالصة:
 -ضيخ التعخيس –ىشا -في مػضع كاحج فحدب ،كلعل ذلظ يخجع إلى عجـ كضػح األسمػب

عشج بعس الشاس كالسجتسع اإلسبلمي؛ بل كألف الخسالة السحسجية عامة لمعخب كلغيخىع

فإف تجشب ىحا األسمػب الكشائي كاف ىػ العسجة
كلمشاشقيغ بالعخبية كغيخ الشاشقيغ بيا؛ ّ
كالسختار.
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الفرل الثالث:
الشحػية مغ الػجية البالغية
التخاكيب
َّ
في عمع البجيع



السبحث األوؿ:

التخاكيب َّ
السعشػية ودالالتيا البالغية.
حػية لمسحدشات
َّ
الش َّ
السصمب األوؿ:
الصباؽ.
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

ُّ
غػؼ الجسع بيغ الذيئيغ كالسػافقة بيشيسا ،يقاؿ شباؽ الفخس
يعشي الصباؽ في أصل االستعساؿ الم ّ
في جخيو إذا كضع رجمو مػضع يجه(.)1
السفيػـ االصصالحي:
كفي اصصبلح الببلغييغ استعسل الصباؽ لمجسع بيغ الذيء كضجه في الجسمة ،كالسقابمة ىي أف

يؤتي بسعشييغ متػافقيغ أك أكثخ بسا يقابل ذلظ عمى التختيب(.)2

كقج كذف عبج القاىخ الجخجاني – رحسو هللا – عغ مؤدػ ىحا الشػع الببلغي بقػلو:
ّ
"أما التصبيق فأمخه أبيغ ككػنو معشػيا أجمى كأضيخ ،فيػ مقابمة بيغ الذيء كضجه ،كالتزاد بيغ

األلفاظ السخكبة محاؿ ،كليذ ألحكاـ السقابمة ثع مجاؿ"(.)3

الجسالية فييا:
ثانيا :أنػاع الصباؽ مع بياف الؿيع
َّ
 -1مغ حيث اليجاب والدمب:
شباؽ اليجاب:
"كىػ الجسع بيغ متزاديغ ،مثبتيغ معا أك مشفييغ معا"(.)4
َّللا عْشوَ ،قاؿ :يا رسػؿ َّ ِ
َف أَبا ب ْك ٍخ ِ ِ
ِ
َّللا
الر ّج َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ َ
ّ
يق َرض َي َّ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ
ِ
الدسػ ِ
َّ
ات َو ْاألَْر ِ
ض،
ُمْخِني ِب َكمِ َس ٍ
اؿُ " :ق ْل :الم ُي َّع َفاشَخ َّ َ َ
ات أَ ُقػُل ُي َّغ ِإ َذا أ ْ
َم َدْي ُتَ ،ق َ
َصَب ْح ُتَ ،وِإ َذا أ ْ
َعالِ َع اْل َغْي ِب َو َّ
َعػُذ ِب َظ ِم ْغ َشِّخ
الذ َي َاد ِةَ ،ر َّب ُك ِّل َش ْي ٍء َو َممِ َ
يك ُو ،أَ ْش َيُج أ ْ
َف َال ِإَل َو ِإَّال أَْن َت ،أ ُ
( )1األساس ،الدمخذخؼ ،مادة (شبق) .
( )2يشطخ حاشية البشانى عمى السخترخ ،حاشية البشانى .320-316/2
( )3أسخار الببلغة ،عبج القاىخ الجخجاني ،ص.28
( )4اإليزاح /الخصيب القدكيشي.65/1 ،
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صِ
َن ْف ِديَ ،و َشِّخ َّ
اف َو ِشْخِك ِو »
الذْي َ

()1

كذلظ بيغ كمستي (الغيب) ك(الذيادة) ،كبيغ (أصبحت) (كأمديت) كبيغ (الدسػات)
ك(األرض)كقج جاء الصباؽ ُب ْػ َية التػضيح كالبياف كتقخيب الرػرة.
شباؽ الدمب:
وىػ ما وقع بيغ فعميغ مرجرىسا واحج األوؿ مثبت والثاني مشفي أو األوؿ أمخ والثاني
()2

مشيي.

ونطيخه ما ورد عغ أَِبي ىخيخَة ،أََّنو ِقيل يا رسػؿ َّ ِ
ِ
اؾ ِب َسا
اؿِ « :ذ ْكُخ َؾ أ َ
َْ
َخ َ
َُ ْ َ
َّللا َما اْلغ َيبةُ؟ َق َ
ُ َ َ َُ َ
ي ْكخه» ِقيل :أَ َف أخَيت ِإف َكاف ِفي أَ ِخي ما أَ ُقػؿ؟ « َقاؿ ِإف َك ِ ِ
ِف َل ْع
ػؿ ،فقج ا ْغ َتْب َت ُوَ ،وإ ْ
َ ْ َ
َ ََْ ْ َ
َ َُ
اف ؼيو َما َتُق ُ
ُ
َ
()3
ِ
ِ
ػؿ ،فقج َب َي َّت ُو »
َي ُك ْغ ؼيو َما َتُق ُ
كنػعو سمب حيث كقع بيغ مثبت كمشفي كذلظ بيغ (كاف ؼيو) (لع يكغ ؼيو) ،كقاؿ أحج

يحل إيراؿ األذػ إليو بػجو مغ
الذارحيغَّ " :
فتزسشت ىحه الشرػص كميا أف السدمع ال ّ
حق ، )4( .كمعشى (بيتو) ىػ "الباشل ،كالغيبة ذكخ اإلنداف في
الػجػه ،مغ قػؿ ،أك فعل ،بغيخ ّ
غيبتو بسا يكخه كأصل البيت أف يقاؿ لو الباشل في كجيو كىسا حخاماف لكغ تباح الغيبة لغخض

شخعي.

()5

الثاني.

كبالتالي جاء الصباؽ مغ أجل التػضيح ،كالتفخقة بيغ الصخؼ األكؿ كالصخؼ

َف رسػؿ َّ ِ
ومثيمو ما ورد ع ِغ اْلحد ِغ ،عغ عب ِج َّ ِ
َّ
ِ
َّللا
َ
َ ْ َْ
ََ
اؿ " :إ َّف َّ َ
َّللا َ ق َ
َّللا ْب ِغ ُم َغف ٍل ،أ َّ َ ُ َ
ِ ()6
يقُ :ي ِح ُّب ِّ
قَ ،وُي ْع ِصي َعَمْي ِو َما َال ُي ْع ِصي َعَمى اْل ُعْشف "
َرِف ٌ
الخْف َ
كنػعو سمب حيث كقع بيغ فعميغ مرجرىسا كاحج األكؿ مثبت (يعصي) كالثاني مشفي(ال

يعصي) كمرجرىسا ىػ العصاء ،كمعشى (رفيق) أؼ يعامل الشاس بالخفق كالمصف كيكمفيع بقجر
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا أصبح :316/4 ،رقع الحجيث .5067
( )2مغ ببلغة القخاف (السعاني  -البياف – البجيع)  ،أ.د دمحم عمػاف ،أ.د .نعساف عمػاف ،ص.249
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الغيبة :269/4 ،رقع الحجيث .4874

( )4البحخ السحيط الثجاج في شخح صحيح اإلماـ مدمع بغ الحجاج ،دمحم بغ عمي بغ آدـ بغ مػسى اإلتيػبي،
.383/40
( )5السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا  ،مدمع بغ الحجاج الشيدابػرؼ ،تحقيق:
دمحم فؤاد عبج الباقي.2001/4،

( )6سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الخفق :254/4 ،رقع الحجيث .4807
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الصاقة( .عمى العشف) ىػ ضج الخفق .أؼ مغ يجعػ الشاس إلى اليجػ بخفق كتمصف خيخ مغ

الحؼ يجعػ بعشف كشجة إذا كاف السحل يقبل األمخيغ .كإال فيتعيغ ما يقبمو السحل ، )1( ".كقج جاء
الصباؽ مغ أجل التػضيح ،كالتفخقة بيغ الصخؼ األكؿ كالصخؼ الثاني.
 -2مغ حيث األسساء األفعاؿ والحخوؼ:
بيغ اسسيغ:
ومثمو ما ورد عغ ؾيذ بغ أبي حازـ ،قاؿ :قاؿ لي جخيخ :قاؿ لي رسػؿ هللا صمى هللا عميو

وسمع " :أال تخيحشي مغ ذي الخمرة" وكاف بيتاً في خثعع يدسى كعبة اليسانية ،قاؿ :فانصمقت

في خسديغ ومائة فارس مغ أحسذ ،وكانػا أصحاب خيل ،قاؿ :وكشت ال أثبت عمى الخيل،
فزخب في صجري حتى رأيت أثخ أصابعو في صجريََ ،قاؿ َّ « :
اج َعْم ُو َى ِادياً
الم ُي َّع َثِّب ْت ُو َو ْ
َ
()2
َم ْي ِجِّيا »
كذلظ بيغ كمستي (ىاديا) ك(ميجيِّا) ،كقج جاء الصباؽ ُب ْػ َية تػضيح القزايا الجيشية
تشع عغ قجرة هللا _تعالى ،كلتفديخ بعس األمػر الفقيية كاألخبلؾية
كتقخيب الرػر الغخيبة التي ُّ

الججيجة ،فيشا لع يكغ الصباؽ مجخد تزاد لفطي ،فحدب كليذ كمستيغ متجاندتيغ اشتقاؾيِّا –

فقط -كليدت كمستيغ ذات صيغتيغ مذتقتيغ ُلغػيَّا كىسا اسع الفاعل كاسع السفعػؿ؛ بل لتكػف
خارجيا ،لحا قاؿ صاحب عسج القارؼ " :قػلو:
اليجاية إليو –أؼ داخميِّا ،كمشو إلى اآلخخيغ –أؼ
ً
(ىاديَّا) إشارة إلى قػة التكسيل كميجيَّا إلى قػة الكساؿ أؼ :اجعمو كامبل مكسبل :قاؿ ابغ بصاؿ:
ىػ مغ باب التقجيع كالتأخيخ؛ ألنو ال يكػف ىاديا لغيخه َّإال بعج أف ييتجؼ ىػ ؼيكػف ميجيا،
الميع ثبتو ،ما سقط بعج ذلظ مغ فخس
كببخكة دعاء الشبي  بقػلوَّ :

()3

 .كبالتالي يمتقي الصباؽ

مع التقجيع كالتأخيخ مع جشاس االشتقاؽ ،مع السذتقات الترخيؽية.

اف ْب ِغ سَمْي ٍع َيْخَف ُع ُو ِإَلى َّ ِ
قاؿ
ومثمو ما ورد َع ْغ َص ْف َػ َ
ُ
الشب ِّى َ 
َّ ِ
يل َّ ِ
َكاْلسج ِ
الش َيار وَيُقػـ َّ
اى ِج ِفى س ِب ِ
المْي َل
َُ
َ
ػـ َّ َ َ ُ
َّللا ،أ َْو َكالحى َي ُر ُ

الد ِ
اعى َعَمى األَْرمَم ِة َواْل ِس ْد ِك ِ
يغ
« َّ
َ
»(. )4

الباحث مغ التفكيخ الببلغي
بيغ (الشيار) ك(الميل) كىشا الصباؽ بيغ مثبتيغ ،كلػ تجخد
ُ
ّ
في ىحا الحجيث ألصبح الحجيث خب اخ ال ؾيسة ببلغيَّة ؼيو؛ كلكغ عشج البحث ؼيو بصخيقة ببلغيَّة
( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجة أبػ عبج هللا القدكيشي ،تحقيق :دمحم فؤاد عبج الباقي.1216/2 ،
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،68رقع الحجيث .6090
( )3عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.169/14 ،

( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،25رقع الحجيث .6006
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الباحث مغ الخبخ الحؿيقي إلى المػف البياني الستسثل في الػذلظ في قػلو : 
يخخج
ُ
(كالسجاىج) ك(كالحؼ يرػـ  ،)...فقج شبو الحؼ يعصف كيدعى لريانة كحساية األرممة
كلعل عبلقة السذابية بيغ الصخفيغ ىػ العسل ؼيسا يخضي هللا _تعالى-
كالسدكيغ كالحؼ يجاىج َّ
كتحقيق األجخ كالثػاب مشو .ففي ىحا دعػة إلى الحفاظ عمى األرممة كعمى السدكيغ .أك كالحؼ

يرػـ الشيار كيؿيع الميل فيخىق كيتعب لكغ أج اخ يشتطخه بعج الرياـ كبعج الؿياـ.

اف يُقػؿ ِإ َذا أَوى ِإَلى ِفخ ِ
اش ِوَّ « :
الم ُي َّع
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ِغ
َّ
َ
َ
الشبي  أََّن ُو َك َ َ ُ
التػر ِ
الدسػ ِ
ِ
ال ْن ِج ِ
اةَ ،و ِْ
اتَ ،وَر َّب ْاألَْر ِ
ق اْل َح ِّب َو َّ
يل،
ضَ ،وَر َّب ُك ِّل َش ْي ٍءَ ،فال َ
الش َػىُ ،مَش ِّد َؿ َّ ْ َ
َر َّب َّ َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َواْلُقْخ ِ
ذ َقْبَم َظ َشي ٌءَ ،وأَْن َت
آف ،أ ُ
َعػُذ ِب َظ م ْغ َشِّخ ُك ِّل ذي َشٍّخ ،أَْن َت آخ ٌح ِبَشاصَيتو ،أَْن َت ْاأل ََّو ُؿ َفَمْي َ
ْ
ِ
َّ ِ
ِ
ذ ُدوَن َظ
ذ َف ْػَق َظ َش ْي ٌءَ ،وأَْن َت اْلَباش ُغ َفَمْي َ
ذ َب ْع َج َؾ َش ْي ٌءَ ،وأَْن َت الطاىُخ َفَمْي َ
ْاآلخُخ َفَمْي َ
()1
َشي ٌء»
ْ
ؼيو شباؽ ،بيغ (الدساكات) ك(األرض) ،بيغ مثبتيغ ،كىشاؾ شباؽ بيغ مثبتيغ أيزا

كذلظ بيغ كمستي(األكؿ كاآلخخ) كىشاؾ شباؽ بيغ مثبتيغ أيزا كذلظ بيغ كمستي(الطاىخ

كالباشغ).

تشع عغ قجرة
كقج جاء الصباؽ ُب ْػ َية تػضيح القزايا الجيشية كتقخيب الرػر الغخيبة التي ُّ
هللا_تعالى ،كلتفديخ بعس األمػر الفقيية كاألخبلؾية الججيجة.
َّللا ب ِغ بد ٍخَ ،قاؿَ :كاف رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
اب
َّللا ِ« إ َذا أ ََتى َب َ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعْبج َّ ْ ُ ْ
َ َُ ُ
َ
ِِ
ِ
ِ
يد َت ْق ِب ِل اْلب ِ ِ ِ
الد َال ُـ
ػؿ َّ
َ َ
َْ
اب م ْغ تْمَقاء َو ْج ِيو،؛ ولكغ م ْغ ُرْكشو ْاألَْي َس ِغ ،أ َِو ْاألَْي َد ِخَ ،وَيُق ُ
()2
الد َال ُـ َعَمْي ُك ْع»
َّ

َق ْػـٍ َل ْع
َعَمْي ُك ْع،

بيغ (األيسغ) ك(األيدخ) ،شباؽ بيغ مثبتيغ ،كىشا لع يأت الصباؽ –فقط -مجخد كمستيغ

متزادتيغ لغػيا كإنسا جاء لدخ داللي يكسغ في التخييخ الببلغي كمشع الفدحة كالحخية لسغ يخيج
ّ
االستئحاف كمغ ُ -ىشا -تطيخ الػسصية اإلسبلمية.
بيغ فعميغ:
ذَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :م َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّال ِحي َي ْقَأُخ
ومثمو ما ورد َع ْغ َق َت َاد َةَ ،ع ْغ أََن ٍ
َ َ َُ ُ
ِ
ِ
آف َك َس َث ِل َّ
الت ْسَخِة
ش ْع ُس َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َ
يح َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َم َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّالحي َال َي ْقَأُخ اْلُقْخ َ
اْلُقْخ َ
آف َم َث ُل ْاألُ ْتُخجَّة ِر ُ
ِ
ِ
يح َل َياَ ،وم َثل اْل َف ِ
شِّي ٌب،
آف َك َس َث ِل َّ
يح َيا َ
ش ْع ُس َيا َ
َ
اج ِخ َّالحي َي ْقَأخُ اْلُقْخ َ
الخْي َحاَنةِ ،ر ُ
شِّي ٌبَ ،وَال ِر َ
َ ُ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :312/4 ،رقع الحجيث .5051

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كع مخة يدمع الخجل في االستئحاف :348/4 ،رقع الحجيث .5186
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شعسيا مّّخ ،وم َثل اْل َف ِ ِ
يح َل َياَ ،و َم َث ُل
طَم ِة َ
آف َك َس َث ِل اْل َحْش َ
اج ِخ َّالحي َال َي ْقَأُخ اْلُقْخ َ
ش ْع ُس َيا َمّّخَ ،وَال ِر َ
َو َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ
اح ِب اْل ِسد ِظِ ،إ ْف َلع ي ِرب َظ ِمْش ُو َشيء أَصاب َظ ِم ْغ ِر ِ
الرالِ ِح َكس َث ِل ص ِ
يح ِوَ ،وم َث ُل َجمِ ِ
اْل َجمِ ِ
يذ
يذ َّ
ْ ُ ْ
ٌْ َ َ
ْ
َ َ
َ
ِ ِ ()1
ِِ
ِ
ِ
ػء َكس َث ِل ص ِ
اح ِب اْل ِك ِ
َص َاب َظ ِم ْغ ُد َخانو»
ُّ
يخِ ،إ ْف َل ْع ُيرْب َظ م ْغ َس َػاده أ َ
الد ِ َ َ
كنػعو سمب بيغ (يقخأ) ك(ال يقخأ) ،كفي قػلو (لع يربظ) ك(أصابظ) شباؽ سمب بيغ

ك(مخ) شباؽ خفي ،كالصيب يخيح الشفذ ،كيذعخىا بحبلكة،
مشفي كمثبت ،كبيغ كمتي (شيب)
ّ
العير كعميو تصابق مخ.
كلعل الببلغة َّ
بػية تطيخ ُ -ىشا -في السقارنات
إف في ىحا الحجيث السصشب ببلغة راؾية َّ
الش ّ
كالسشاضخات الشقجية كالؽيرمية بيغ السؤمغ الحؼ يقخأ ،كالحؼ ال يق أخ بيغ السؤمغ كالفاجخ ،بيغ
الجميذ الرالح كجميذ الدػء ،كقج استخجـ أداة التذبيو (مثل) ،كىي اسع لتعسل عمى عسمية

الترػيخ كالتخييل التسثيمي؛ لتقخيب الحىغ إلى الدامعيغ لسعخفة مجػ نقاط االلتقاء كاالقتخاف بيغ
ىحه األصشاؼ كاألشكاؿ الستبايشة مغ قػؿ كعسل .كمغ الجسيل قػلو :إف ؼيو فغ التفػيف ،فقج

قاؿ مثل
جاءت الجسل كالعبارات متبلئسة كمدتػية السقاديخ ُ
قاؿ مثل الحؼ يق أخ القخآف ثع َ
حيث َ
قاؿ مثل الفاجخ الحؼ يق أخ القخآف ثع الفاجخ الحؼ ال يق أخ القخآف.
الحؼ ال يق أخ القخآف ثع َ
َخبخِنى عبيج َّ ِ
َّللا
ومثمو ما ورد َع ِغ ْاب ِغ ِش َي ٍ
َُْ ُ
اب أ ْ َ َ
َف أ ْ ِ
اؿ ِفى اْلس ْد ِج ِجَ ،ف َث َار ِإَلْي ِو َّ
اس لَِيَق ُعػا
َخَبَخُه أ َّ
أْ
الش ُ
َعَاخبِّيا َب َ
َ
اء
ال ِم ْغ َم ٍ
َى ِخيُقػا َعَمى َب ْػلِ ِو َذُنػباً ِم ْغ َم ٍ
اء  -أ َْو َس ْج ً
َوأ ْ
()2
يغ»
ُم َع ِّد ِخ َ

بغ عب ِج َّ ِ
َف أََبا ُىَخْيَخَة
َّللا ْب ِغ ُع ْتَب َة أ َّ
ْ ُ َْ
ِب ِو َفَقاؿ َليع رسػؿ َّ ِ
ػه،
َّللا َ « د ُع ُ
َ ُْ َ ُ ُ
ِ
يغَ ،وَل ْع ُتْب َع ُثػا
َ -فِإَّن َسا ُبع ْث ُت ْع ُمَي ِّد ِخ َ

كذلظ بيغ (بعثتع) ك(لع تبعثػا) كىحا سمب فاألكلى مثبتو كالثانية مشؽية ،كقج جاء

لمتػضيح كتقػية األسمػب .إيجاب بيغ (ميدخيغ) ك(معدخيغ) ،فقج جاء ليػضح السعشى كؼيو

تيحيب سمػكي مغ أصػؿ الجيغ.

الشبي  فذست أحجىسا (أو
قاؿ عصذ رجالف عشج
َّ
ومثمو ما ورد عغ أنذ بغ مالظ َ
سست ) ولع يذست اآلخخ .فقيل يا رسػؿ هللا عصذ عشجؾ رجالف .فذست أحجىسا ولع تذست

اآلخخ ؟ :فقاؿ (إف ىحا حسج هللا .وإف ىحا لع يحسج هللا )

()3

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ يؤمخ أف يجالذ :259/4 ،رقع الحجيث .4829
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،80رقع الحجيث .6128

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /تذسيت العاشذ :1223/2 ،رقع الحجيث .3713
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كلعل مغ معاني التذسيت ىي دعاء
ؼيو شباؽ سمب ،كذلظ بيغ (حسج كلع يحسج)،
َّ

الشبي
بػية كاألسمػب الفريح في دعاء َّ
بالتجشب عغ الذساتة ،كبالتالي يتحقق عشرخ الببلغة الشَّ ّ
مع السدمع يدتحق أف
 كالتذسيت لمعاشذ ،فيشا يخيج أف يحكخ السدمع بأف كل شيء يحجث َ
يدتحزخ حيشيا ربشا -سبحانو كتعالى -الحؼ ىػ عمى كل شيء قجيخ.

المي َّع ِب ِ
ِ
ػت» َوِإ َذا
اف
َم ُ
َّ
اسس َظ أ ْ
اؿَ :ك َ
اؿُ َّ « :
ْ
اـ َق َ
ومثمو ما ورد َع ْغ ُح َحْي َفةََ ،ق َ
الشبي  إ َذا َن َ
َحَيا َوأ ُ
()1
ِِ ِ
َحَياَنا َب ْع َجما أَم َاتَشاَ ،وِإَلْي ِو ُّ
ػر»
اس َتْيَق َ
اؿ« :اْل َح ْسُج َّهلل َّالحي أ ْ
الش ُذ ُ
ْ
ظ َق َ
َ َ
بيغ كمستي (أحيانا) كأماتشا) ،كىػ شباؽ بيغ فعميغ ،كناؾ أيزا بيغ فعميغ كذلظ بيغ (أحيا

كأمػت) كقج جاء الصباؽ مغ أجل التػضيح ،كالتفخقة بيغ الصخفيغ.

الشبي َ ،ف َع َثَخ ْت َد َّابةٌ،
يف
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي اْل َسِم ِ
َّ
قاؿ ُكْش ُت َرِد َ
يحَ ،ع ْغ َر ُج ٍلَ ،
ِ
ِ
ض َع َح َّتى َي ُكػ َف
ذ َّ
ذ َّ
افَ ،فِإَّن َظ ِإ َذا ُقْم َت َذلِ َظ َت َعا َ
الذْي َ
الذْي َ
صُ
صُ
اؿَ " :ال َتُق ْل َتع َ
َفُقْم ُتَ :تع َ
افَ ،فَق َ
ِم ْثل اْلبي ِت ،ويُقػؿِ :بُق َّػِتي،؛ ولكغ ُقلِ :بدعِ َّ ِ
َّللاَ ،فِإَّن َظ ِإ َذا ُقْم َت َذلِ َظ َت َرا َغَخ َح َّتى َي ُكػ َف ِم ْث َل
ْ ْ
َ َْ ََ ُ
()2
ُّ
الحَب ِ
اب "
ضع الذيصاف،
ضع) كتَ َعا ُ
إيجاب بيغ (تعاضع) ك(تراغخ) ،أؼ بيغ فعميغ ،كقػلو( :تَ َعا َ
ككػنو مثل البيت قج يكػف بالحجع أك يكػف كشاية عغ فخحو كنخػتو ،كقػلو( :تراغخ) كتراغخه

كحلظ؛ قج يكػف بالحجع أك كشاية عغ ذلو كقيخه .كاعمع أف ذكخ (اسع هللا) يحيب الذيصاف ،كسا
السمح ،)3( .كبالتالي جاء الصباؽ لتػضيح السعشى عبخ الكشاية الستاحة في الجسمة
الساء
يحيب
َ
ُ
كالستثمة في الفخح كالقيخ.

كمغ البلفت اف كمستي (تراغخ كتعاضع) ىسا عمى كزف تفاعل ،كيمحع أف السعشى

السدتفاد مغ ىحيغ الفعميغ المحيغ جاءا عمى كزف تفاعل ىػ اإليياـ كالسصاكعة .فكاف الصباؽ
أكثخ تأثي اخ كتذػيقا كإمتاعا إقشاعا.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :311/4 ،رقع الحجيث .5049
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ال يقاؿ خبثت نفدي :296/4 ،رقع الحجيث .4982
( )3شخح حرغ السدمع مغ أذكار الكتاب كالدشة ،مججؼ األحسج ،تعميق :مؤلف حرغ السدمع ،د .سعيج
القحصاني ،ص.298
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َشَب َو ِب َّ
الم َس ِع ِم ْغ
شيئا أ ْ
ومثمو ما ورد َع ِغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
قاؿ َل ْع أََر ً
اس  -رضى هللا عشيسا َ -
شيئا أ ْ ِ َّ
ِ
المسعِ ِم َّسا قاؿ أَُبػ ُىَخْيَخَة َع ِغ َّ ِ
َّللا َك َت َب َعَمى
َق ْػ ِؿ أَِبى ُىَخْيَخَةَ .حَّج َث ِشى ً
الشب ِّى  « إ َّف َّ َ
َ
َشَب َو ب َ
ِ
آدـ َح َّ
ق َو َّ
طُخَ ،و ِزَنا الِّم َد ِ
الدَنا ،أ َْدَر َؾ َذلِ َظ الَ م َحاَلةََ ،ف ِدَنا اْل َعْي ِغ َّ
ط ُو ِم َغ ِّ
ذ
الش َ
اف اْل َسْشص ُ
الش ْف ُ
ْاب ِغ َ َ
َ
()1
ِ
ؽ َذلِ َظ ُكَّم ُو َوُي َك ِّحُب ُو »
َت َسَّشى َوَت ْذ َت ِيىَ ،واْل َفْخ ُج ُي َرّج ُ
كذلظ بيغ (يرجؽ) ك(يكحب) أؼ بيغ فعميغ ،كجاء لمتػضيح كالبياف كلفت االنتباه إلى

مجػ خصػرة السػقف ،كيقػؿ محسػد بجر الجيغ العيشي(" :كالفخج يرجؽ ذلظ) السحكػر مغ زنا
ّ
لسا كاف الترجيق ىػ الحكع
العيغ كزنا المداف ،كالترجيق بالفعل كالتكحيب بالتخؾ .كأجيب :بأنو َّ
بسصابقة الخبخ لمػاقع ،كالتكحيب الحكع بعجميا ،فكأنو ىػ السػِقع أك الجفع فيػ تذبيو ،أك لسا
كاف اإليقاع مدتمدما لمحكع بيا عادة فيػ كشاية(.)2

كبالتالي فيػ شباؽ يخخج إلى دالالت ككشايات ،فيػ شباؽ لمتػضيح كىػ تذبيو الفعل

بالترجيق ،كالتخؾ بالتكحيب ،كىػ كشاية بفعل األمخ السشبػذ كعجمو كىػ استعارة فالفخج ال
يرجؽ كال يكحب كال يفعل كال يستشع بل ىػ قخار قمبي نفدي لراحبو كتحت سقف قػلو تعالى:

"كىجيشاه الشججيغ".
ومثمو ما ورد ع ِغ ُّ ِ
َخَبَخِنى
قاؿ أ ْ
َ
الدْىخّ
ِى َ
رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « ي َتَق َار ُب َّ
ز اْل َع َس ُل،
الدَم ُ
اف َوَيْشُق ُ
َُ ُ
()3
قاؿ « اْلَق ْت ُل ،اْلَق ْت ُل »
َ

اؿ
الخ ْح َس ِغ أ َّ
ُح َسْيُج ْب ُغ َعْب ِج َّ
قاؿ َق َ
َف أََبا ُىَخْيَخَة َ
َوُيْمَقى ُّ
الذ ُّح َوَي ْك ُثُخ اْل َيْخ ُج »َ .قاُلػا َو َما اْل َيْخ ُج

كذلظ بيغ كمستي (يشقز) ك(يكثخ) ،أؼ بيغ فعميغ ،كقج جاء الصباؽ لمتػضيح عمى
ِ
"(كيكثخ اْل َيخج)َ ،ك ُى َػ اْل ِقتَاؿ،
أىسية كعطع ىحا األمخ ،حيث قاؿ صاحب عسجة القارؼَ :
كاالختبلط ،كرأيتيع يتيارجػف أَؼ :يتدافجكف"(.)4
بيغ حخفيغ:
قاؿ إف كشا لشعج
َع ْغ مالظ بغ مغػؿ َع ْغ دمحم ابغ سػقة َع ْغ نافع َع ْغ ابغ عسخ َ
لخسػؿ هللا  في السجمذ :يقػؿ (رب اغفخ لي وتب عمي إنظ أنت التػاب الخحيع ) مائة مخة

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  12االستئحاف :53/1 ،رقع الحجيث .6243
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.240/22 ،

( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،39رقع الحجيث .6037
( )4عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.58/7 ،
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اكثيخا)
قاؿ
َّ
الشبي ( شػبى لسغ وجج في صحيفتو استغفار ً
َ

()1

كذلظ بيغ حخفي (لي كعمي) كجاء لمفت االنتباه كتػضيح الفخؽ.
ّ
بيغ اسع وفعل:

قاؿ رسػؿ هللا
ونطيخه ما ورد عغ األعسر عغ السعخور بغ سػيج عغ أبي ذر قاؿَ :
( يقػؿ هللا تبارؾ وتعالى مغ جاء بالحدشة فمو عذخ أمثاليا وأزيج .ومغ جاء بالديئة
فجداء سيئة مثميا أو أغفخ .ومغ تقخب مشي شب اخ تقخبت مشو ذراعا .ومغ تقخب مشي ذراعا

تقخبت باعا .ومغ أتاني يسذي أتيتو ىخولة .ومغ لقيشي بقخاب األرض خصيئة ثع اليذخؾ بي

شيئا لقيتو بسثميا مغفخة )
ً

()2

كذلظ بيغ (يسذي  ...ىخكلة) ،كقج جاءت كمسة (بقخاب) عمى كزف (فعاؿ) ،ففييا

مع السعشى السػجػد في الحجيث الحؼ يجؿ عمى كثخة الخصايا التي
السبالغة كالكثخة كىي تشدجع َ
أيزا-في كمسة (بقخاب) مرج ار
تقتخفيا اإلنداف ،كمع ذلظ ؼيقابمو مغفخة مغ الغفار كقج جاءتً -

حيث
لفعل قارب يقارب كجاءت مدبػقة بحخؼ الجخ الباء بالكدخة؛ كبالتالي يأت التعبيخ مغ ُ
ألف الكدخة فييا ندكؿ كالخصايا فييا ىبػط ككمسة األرض السجاكرة بكمسة
المفع كالسعشى كاضحا؛ ّ
بقخاب فييا ندكؿ إلى األسفل؛ كبالتالي تطيخ الببلغة في ىحه الكمسة بذكل كاضح.

ثانيا -الصباؽ السعشػي:
()3

كىػ ما كانت السقابمة ؼيو بيغ الذيء كضجه في السعشى ال في المفع"

ِف َك َت َس ُو،
ومثمو ما ورد َع ْغ َجا ِب ٍخَ ،ع ِغ
اؿَ « :م ْغ أُْبمِ َي َب َال ًء َف َح َكَخُه ،،فقج َش َكَخُهَ ،وإ ْ
َّ
الشبي َ ق َ
()4
فقج َك َفَخُه»
صاء،
ؼيو شباؽ معشػؼ بيغ (شكخه) ك(كفخه)،كمعشى كمسة (كفخه) أؼَ :ستَ َخ ِن ْع َس َة اْل َع َ
كاْل ُكْفخ ِفي ُّ
صاء.)5( .
الم َغة :اْل ِغ َ
َ ُ

( )1سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /االستغفار :1254/2 ،رقع الحجيث .3818
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل العسل :1255/2 ،رقع الحجيث .3821
( )3اإليزاح ،الخصيب القدكيشي.66/1،
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /شكخ السعخكؼ :256/4 ،رقع الحجيث .4814
( )5الجامع الرحيح لمدشغ كالسدانيج ،صييب عبج الجبار.113 /10 ،
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السصمب الثاني:
اصصالحا:
أوالً -التعخيف ُلغ ًة و
ً

الصي و َّ
الش ْذخ
ّ

الصي والشذخ في المغة:
ّ

جاء في معجع لداف العخب" :الصي نؿيس الشذخ شػيتو شيِّا ،كيقاؿ شػيت الرحيفة
ّ
أشػييا شيِّا ،فالصي السرجر كشػيتيا شيّة كاحجة أؼ مخة كاحجة" )1( .أما الشذخ في المغة
ّ
فيػ كسا قاؿ ابغ مشطػر" الشذخ الخيح الصيّبة ،كفي الحجيث خخج معاكية كنذخه أمامو يعشي
الشذ خ بالدكػف الخيح الصيّبة أراد سصػع ريح السدظ مشو كنذخ هللا السيت يشذخه
ريح السدظ ْ
نذ اخ كنذػرا"(.)2

السفيػـ االصصالحي:
لعل التعخيفات التي تحجثت عغ الصي كالشذخ ىي تعخيفات متقاربة ،كأبخزىا ىػ "ذكخ
َّ
ّ
متعجد عمى جية التفريل أك اإلجساؿ ،ثع ذكخ ما لكل كاحج مغ غيخ تعييغ ثقة بأف الدامع

يخده إليو ،فاألكؿ ضخباف ألف الشذخ إما عمى تختيب المف أك عمى غيخ تختيبو( ،)3كقج مثل
َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
َْ
ار ى ِتسهِٔا ػِي ِّ
الفغ بقػلو_تعالىَ  :وٌَِ َّرْحخ ِ ِّ جػو ىؾً الييو وانلٓ
القدويشي عمى ىحا ّ
َ َ َّ ُ َ ْ ُ
َ ْ
َُْ
َو ِِلَبخغٔا ٌَِ فظيِ ِّ َوىػيؾ ًْ تشه ُرون.
كقػؿ ابغ الخومي

()4

آراؤكػػػػػػػػػػػػػػػػع ووجػػػػػػػػػػػػػػػػػىكع وسػػػػػػػػػػػػػػػػيػفكع

فػػػػػػػػػػي الحادثػػػػػػػػػػات إذا دجػػػػػػػػػػػف نجػػػػػػػػػػػـ

فييػػػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػػػالع لميػػػػػػػػػػػجى ومرػػػػػػػػػػػابح

تجمػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػججى واألخخيػػػػػػػػػػات رجػػػػػػػػػػػـ

فالمف متسثل في ( آراؤكع – كجػىكع – سيػفكع) ،ككاف الشذخ عمى تختيب المف (معالع
لميجػ– مرابيح تجمػ الججى – رجػـ)

( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر ،مادة شػؼ.
( )2السرجر الدابق ،مادة نذخ.
( )3اإليزاح في عمػـ الببلغة ،القدكيشي( ،ص. )333_332
( )4يشطخ ديػاف ابغ الخكمي ،أحسج حدغ بدج ()319/3
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الجسالية فييا:
ثانيا :أنػاع الصي والشذخ مع بياف الؿيع
َّ
الصي والشذخ السختب:
وىػ أف يكػف األوؿ مغ الشذخ لألوؿ مغ المف والثاني لمثاني.
ػؿ َّ ِ
ِ
احَ ،ع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ َرس ِ
اؿ« :اْل ُس ْؤ ِم ُغ
ومثمو ما ورد َع ِغ اْل َػلِيج ْب ِغ َرَب ٍ
ُ
َّللا َ ق َ
ِ ِ ()1
ش ُو ِم ْغ َوَرائو»
ِمْخآ ُة اْل ُس ْؤ ِم ِغَ ،واْل ُس ْؤ ِم ُغ أَ ُخػ اْل ُس ْؤ ِم ِغَ ،ي ُك ُّ
ف َعَمْي ِو َضْي َع َت ُوَ ،وَي ُحػ ُ
ؼيو شي كنذخ ،فالمف كالصي ،في قػلو ( :السؤمغ مخآة السؤمغ) كالشذخ فييا (]كف
ّ
ّ
عميو صشيعتو) كالصي الثاني ،في قػلو ( :السؤمغ أخػ السؤمغ) كالشذخ فييا (يحػشو مغ
ّ
ركائو).
َف رسػؿ َّ ِ
ِ
َّللا
ومثمو ما ورد َع ْغ أَبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اي
َوَال َيُقػَل َّغ اْل َس ْسُم ُ
ػؾ َرّبِي َوَرَّبتيَ ،وْلَيُقل اْل َسال ُظ َف َت َ
()2
َّللا َع َّد َو َج َّل»
ػكػ َف َو َّ
َفِإَّن ُك ُع اْل َس ْسُم ُ
الخ ُّب َّ ُ

ِ
َم ِتي،
اؿَ« :ال َيُقػَل َّغ أ َ
َ ،ق َ
َحُج ُك ْع َعْبجي َوأ َ
ِ
ػؾ َسِّي ِجي َو َسِّي َج ِتي،
َوَف َتاتيَ ،وْلَيُق ِل اْل َس ْسُم ُ

ؼيو شي كنذخ غيخ مختب ،في قػلو  :فالصي (عب ِجي وأ ِ
اي َوَف َت ِاتي)،
َْ
َمتي) ك( َف َت َ
َ َ
ّ
كالشذخ (َرّبِي َوَرَّب ِتي) ك( َسِّي ِجي َو َسِّي َج ِتي) ،فشمحع أف الشيييغ الستجاكريغ كاألمخيغ الستجاكريغ
أعصت ِداللة ببلغيَّة متسثمة في الجخس السػسيقي الحؼ خمفو ذلظ الصي كالشذخ كالحؼ يعصي
ّ
ؾيسة جسالية رؼيعة السدتػػ.
ومثمو ما ورد َع ْغ أباف بغ عثساف قاؿ :سسعت عثساف بغ عفاف يقػؿ :قاؿ رسػؿ
هللا (( : ما مغ عبج يقػؿ في صباح كل يػـ ومداء كل ليمة :بدع هللا الحي ال يزخ مع
اسسو شيء في األرض وال في الدساء ،وىػ الدسيع العميع ثالث مخات ؼيزخه شيء)) .وكاف

أباف قج أصابو شخؼ فالج فجعل الخجل يشطخ إليو ،فقاؿ لو أباف :ما تشطخ؟ أما إف الحجيث كسا

حجثتظ ،ولكشي لع أقمو يػمئح ليسزي هللا عمي قجره.

()3

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدبَّ /
الشريحة كالحياشة :280/4 ،رقع الحجيث .4918
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ال يقػؿ السسمػؾ ربي كربتي :294/4 ،رقع الحجيث .4975
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا أصبح :323/4 ،رقع الحجيث .5089
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ؼيو شي كنذخ ،في قػلو ( :كىػ الدسيع العميع) فالدسيع نذخ لكمسة (في األرض)
ّ
كالعميع نذخ لكمسة (في الدساء) فيػ يدسع ما في األرض كلو عمى العخش استػػ كعميع في

الدساء ؼيعمع ما سخ كأخفى .كقج التقى الصي كالشذخ بفغ مخاعاة الشطيخ ،في قػلو-عميو الدبلـ:
ّ
(كىػ الدسيع العميع) فكمسة (الدسيع) تشاضخ (في األرض) ككمسة (العميع) تشاضخ (في الدساء)

فيػ يدسع كل مغ دب فػؽ الثخػ في األرض كيعمع ما في الدساء مغ مخمػقات كأقجار .بيغ
كمستي (يربح) ك(يسدي).

الصي والشذخ السجسل:
كىػ ذكخ متعجد عمى اإلجساؿ ثع ذكخ ما لكل كاحج مغ آحاد ىحا الستعجد مغ غيخ تعييغ مغ
جانب الستكمع.
ومثمو ما ورد عغ الدىخي عغ سالع وحسدة ابشي عبج هللا بغ عسخ عغ أبييسا أف

رسػؿ هللا  قاؿ الذؤـ في ثالثة في السخأة والسدكغ والجابة

()1

.

ؼيو شي كنذخ ،في قػلو ( :في ثبلثة في السخأة كالسدكغ كالجابة) كىحا يعج مغ التػابع َّ
الش ْحػيَّة
ّ
َّ
حػؼ
حيث جاء التفريل ليحه األصشاؼ الثبلثة كمغ ناحية ب
فالتخكيب الش ّ ُ -ىشا -بجؿ تفريل ُ
َّللاَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ومثمو ما ورد عغ جا ِب ِخ ب ِغ عب ِج َّ ِ
ِ
ذ
َْ َ
ْ َْ
َّللا  " :اْل َس َجال ُ
َ َُ ُ
َ
()2
ِب ْاأل ِ
ِ
ق"
اـ ،أ َْو ا ْق ِت َ
اع َم ٍ
ص ُ
ذَ :س ْف ُظ َد ٍـ َحَخ ٍ
اؿ ِب َغْي ِخ َح ٍّ
َماَنة ِإَّال َث َال َث َة َم َجال َ
اـ ،أ َْو َفْخ ٌج َحَخ ٌ
َ
إف ذكخه ( إال ثبلثة مجالذ ):فالصي في كمسة
إف في ىحا الحجيث لف كنذخ مجسل ،إذ ّ
ّ
ق
اـ ،أ َْو ا ْق ِت َ
اع َم ٍ
ص ُ
ثبلثة كالشذخ ،في قػلو َ .س ْف ُظ َد ٍـ َحَخ ٍ
اؿ ِب َغْي ِخ َح ٍّ
اـ ،أ َْو َفْخ ٌج َحَخ ٌ

َّللا  « أَح ُّب اْل َكالَـِ ِإَلى َّ ِ
ونطيخه ما ورد عغ سسخَة ب ِغ جْشج ٍب قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا
َ ْ َ َُ ْ ُ َ
َ
َ َ َُ ُ
أَربع سبحاف َّ ِ
ِِ ِ ِ
َّللا أَ ْكَبُخ .الَ َي ُزُّخ َؾ َبأَِّي ِي َّغ َب َج ْأ َتَ .والَ ُت َد ِّسَي َّغ ُغالَ َم َظ
َْ ٌ ُ ْ َ َ
َّللا َو َّ ُ
َّللا َواْل َح ْسُج َّهلل َوالَ إَل َو إالَّ َّ ُ
ِ
َي َد ًا
ػؿ الَ»ِ .إَّن َسا ُى َّغ أَْرَب ٌع َفالَ
احا َوالَ َن ِج ً
ار َوالَ َرَب ً
ػؿ أَ َث َّع ُى َػ َفالَ َي ُكػ ُف َؼَيُق ُ
يحا َوالَ أَ ْفَم َح َفإَّن َظ َتُق ُ
يج َّف َعَم َّى(. )3
َت ِد ُ

َّللاِ َكاْل َح ْسُج
اف َّ
فؽيو لف كنذخ مجسل في قػلو  ،أحب الكبلـ إلى هللا أ َْرَب ٌع كىي ُ :س ْب َح َ
َّللاُ أَ ْك َب ُخ
َّللاُ َو َّ
َِّهللِ َكالَ ِإَل َو ِإالَّ َّ
( )1سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في الذؤـ :126/5 ،رقع الحجيث .2824
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /نقل الحجيث :268/4 ،رقع الحجيث .4869

( )3صحيح مدمع  ،مدمع ،األدب /الشيي َع ْغ التكشي بأبي القاسع كبياف ما يدتحب :172/6 ،رقع الحجيث .5724
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السصمب الثالث
حدغ التعميل

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
التعميل في المغة:
ِ
َّ
الزارب
كع َّل
كج ْش ُي الثسخة َم َّخًة بعج أُخخػ َ
ُ
قاؿ ابغ مشطػر" :كالتَّ ْعميل َسْق ٌي بعج َسْق ٍي َ
الزخب"(.)1
تابع عميو
السزخكب ِإذا َ
َ
َ
السفيػـ االصصالحي:
"كىػ أف يخيج الستكمع ذكخ حكع كاقع ،أك متػقع ؼيقجـ قبل ذكخه عمة كقػعو ،لكػف رتبة

العمة أف تقجـ عمى السعمػؿ"(.)2

كقج ُعخؼ تعخ ًيفا إضاؼيِّا كبذكل أكضح ،فقيل" :كىػ أف يجعي الستكمع ِعَّمة لمذيء غيخ
َّ
آكجا
عمتو الحؿيؿية عمى جية االستصخاؼ لتحؿيقو كتقخيخه ،كذلظ ألف الذيء إذا كاف معمبل كاف ً
مجخدا مغ التعميل"(.)3
في الشفذ كأرسخ مغ إثباتو
ً

َ
غ ِظيً

ِّ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ
َّ ْ َ َ ٌ ِّ
كمثاؿ ذلظ قػلو_تعالى :ىٔال ن ِخاب ٌ ََ اَّلل ستق لٍسؾً ػِيٍا أخذتً غذاب

()4

"فدبق الكتاب مغ هللا عمة في الشجاة مغ العحاب" ( ،)5فقج تقجمت العمة كىي

(الكتاب)عمى السعمػؿ (الشجاة مغ العحاب) (.)6
َ ٌَ
َب َ َ َ َ َ
َْ َ َ
ِيٍٓا آل ِٓث إِال اَّلل ىفسدحا كيقػؿ أحسج الياشسي" :ىػ أف
كقػلو تعالى  :لٔ َكن ػ ِ

يشكخ األديب صخاحة أك ضسشا عمة الذيء السعخكفة كتأتي بعمة أخخػ أدبية شخيفة ليا اعتبار

لصيف كمذتسمة عمى دقة الشطخ بحيث تشاسب الغخض الحؼ يخمي إليو مثل قػؿ الذاعخ:
( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر ،مادة عمل.

( )2تحخيخ التحبيخ ،ابغ أبي اإلصبع ،ص.309
( )3مغ ببلغة القخاف (السعاني  -البياف – البجيع ،أ.د دمحم عمػاف ،أ.د .نعساف عمػاف ص.275
( )4األنفاؿ68:
( )5تحخيخ التحبيخ ،ابغ أبي اإلصبع ،ص.309
( )6األلػاف البجيعية في الدػر السكية ،حسادة عمػاف ،إشخاؼ أ .د .دمحم عمػاف رسالة ماجدتيخ ،الجامعة
اإلسبلمية ،غدة ،فمدصيغ ،ص.57
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شبعا كلكغ تعجاكع مغ الخجل

ما قرخالغيث عغ مرخ كتخبتيا

بدبقكع فمحا يجخؼ عمى ميل

كال جخػ الشيل إال كىػ معتخؼ

فاقترخ الغيث عغ قرخ كتخبتيا شبعا كلكغ تعجاكع مغ الخجل
يشكخ الذاعخ األسباب الصبيعية لقمة السصخ كيمتسذ لحلظ سبب آخخ ىػ أف السصخ يخجل أف
()1

يشدؿ بأرض يعسيا فزل السسجكح كجػده

الجسالية ؼيو:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
يق يع ِشي ابغ سَمسةَ ،عغ عب ِج َّ ِ
ِ
َعس ِ
ِ
قاؿ
َ ْ َْ
رَ ،ع ْغ َشق ٍ َ ْ
اؿَ :
َّللاَ ،ق َ
َْ َ َ
ومثمو ما ورد َعغ ْاأل ْ َ
()2
رسػؿ َّ ِ
اف دو َف َّ ِ
فإف َذلِ َظ ُي ْح ِدُن ُو»
َّللا َ« :ال َيْش َت ِجي ا ْثَش ِ ُ
الثالِثّ ،
َُ ُ
ألف ذلظ يحدنو كقج جاء الشيي في كمسة
(فإف ذلظ يحدنو) بسعشى؛ ّ
في قػلو ّ :
فإف معاني الديادة
(يشتجي) ،كىي عمى كزف (يفتعل) ،كالتي تفيج السذاركة كاالستس اخرية؛ كبالتالي ّ
في ىحا الفعل أفاد معشى إضاؼيِّا أنتجو ىحا الفعل الساثل في كثخة التشاجي ،كالتي تؤثخ نفديِّا
عمى الثالث القخيب مغ ىحيغ الذخريغ.

اض ب ِغ ِحس ٍار ،أََّنو َقاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ومثيمو ما ورد عغ ي ِديج ب ِغ عب ِج َّ ِ
ِ
َّللا
َّللاَ ،ع ْغ عَي ِ ْ
َ ْ َ َ ْ َْ
ُ َ َ َُ ُ
َ
()3
ِ
ِ
َح ٍج»
َف َت َػ َ
َّللا أ َْو َحى ِإَل َّي أ ْ
َحٌج َعَمى أ َ
َحجٍَ ،وَال َي ْف َخَخ أ َ
َحٌج َعَمى أ َ
اض ُعػا َح َّتى َال َيْبغ َي أ َ
« :إ َّف َّ َ
في قػلو ( :حتى ال يبغي أحج عمى أحج كال يفخخ أحج عمى أحج) .

قاؿ رسػؿ هللا ( إذا كشتع
قاؿ َ
ومثمو ما ورد عغ األعسر عغ شقيق عغ عبج هللا َ
فإف ذلظ يحدنو ) (. )4
ثالثة فال يتشاجى اثشاف دوف صاحبيساّ .
الفغ
(فإف ذلظ يحدنو) كسا أف ؼيو تقجيع كتأخيخ ،كىشا مشح ىحا ّ
حدغ تعميل ،في قػلو ّ :
التعميمي تػضيح الجكاعي كاألسباب ،كمشح غخض العتاب كالحـ.

( )1جػاىخ الببلغة ،أحسج الياشسي ،ص ،306ص ،307بترخؼ.
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التشاجي :263/4 ،رقع الحجيث .4851
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التػاضع :274/4 ،رقع الحجيث .4895

( )4سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /حق الزيف :1212/2 ،رقع الحجيث .3775
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ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي ِّ
الدَن ِاد،
الط َّغ أَ ْك َحب اْلح ِج ِ
فإف َّ
اكع و َّ
يث،
الط َّغ ّ
ُ َ
«ِإَّي ُ ْ َ

َف رسػؿ َّ ِ
ِ
اؿ:
َع ِغ ْاأل ْ
َّللا َ ،ق َ
َعَخ ِجَ ،ع ْغ أَبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ ُ َ
()1
َوَال َت َح َّد ُدػاَ ،وَال َت َج َّد ُدػا»

(فإف الطغ أكحب الحجيث) كبالتالي يمتقي الجانب َّ
حػؼ في أسمػب
في قػلو ّ :
الش ّ
مع كجيتو الببلغيَّة البجيعية الستسثل َّ
حػؼ الدببي أؼ (ألف الطغ أكحب الحجيث).
الش ّ
التػكيج َ

ونطيخه ما ورد َع ْغ ُشَخْي ِح ْب ِغ ُعَبْيجٍ،
اؿ
اـ َر ُج ٌل َفأَ ْك َثَخ اْلَق ْػ َؿ َ -فَق َ
َق َ
اؿَ :ي ْػ ًما َ -وَق َ
س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ػؿَ« :لَق ْج َأرَْي ُت ،أ َْو
َّللا َ يُق ُ
َ ُْ َُ َ
()2
َخْيٌخ»

َف َع ْسَخو ْاب َغ اْل َع ِ
اص،
ضْبَيةَ ،أ َّ
اؿَ :حَّج َثَشا أَُبػ َ
َق َ
اف َخْيًاخ َل ُو،
َع ْسٌخوَ :ل ْػ َق َر َج ،في قػلو َ :ل َك َ
ِ
أِ
فإف اْل َج َػ َاز ُى َػ
ُمْخ ُت ،أ ْ
َف أ ََت َج َّػ َز في اْلَق ْػ ِؿّ ،

(فإف الجػاز ىػ خيخ) ،كالتقجيخ (ألف الجػاز ىػ خيخ)؛ كبالتالي فجاء
في قػلو ّ :

فإف التعميل إذا جاء عمى شخيق التػكيج فيحا مغ باب
الدبب كالتعميل بصخيق التػكيج ،كعميو ّ
ألنو كسا
اإليغاؿ كالتػكيج عمى ىحا األمخ كىػ الخيخية السػجػدة في عجـ اإلكثار مغ الكبلـ؛ ّ

قيل :كمع اإلكثار يكػف اإلىدار ،فاإليجاز في الحجيث خيخ مغ اإلكثار كاإلسياب ؼيو.

ِ ِ ِ ِ
الشبي
اؿ َل َيا
ونطيخه ما ورد َع ْغ أ ِّ
ُـ َع ِصَّي َة ْاألَ ْن َر ِارَّي ِة ،أ َّ
َّ
امَأَخ ًة َكاَن ْت َت ْخت ُغ باْل َسجيَشة َفَق َ
َف ْ
طى لِْمس أخ َِة ،وأَح ُّب ِإَلى اْلبع ِل» قاؿ أَبػ داود :روِي عغ عبي ِج َّ ِ
َ« :ال َتْش ِي ِكي ّ ِ
َّللا ْب ِغ
َح َ
فإف َذل َظ أ ْ
َْ َ َ
َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َُْ
َْ
()3
عس ٍخو ،عغ عب ِج اْلسمِ ِظِ ،بسعَشاه وإ ِ ِ
ِي ُمْخ َس ًال»
ذ ُى َػ ِباْلَقػ ِّ
ِي َوَق ْج ُرو َ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ« :لْي َ
َْ ُ َ ْ
ِسَشاده َ
َْ
َ ْ َْ َ
(فإف ذلظ أحطى) كالتقجيخ (ألف في الشيي عغ الختاف حطي
حدغ تعميل ،في قػلو ّ :
()4
َح ُّب ِإَلى اْل َب ْع ِل) تعشي :أحب إلى الدكج ،كذلظ ألف
لمسخأة .معى ال تشيكى :ال تبالغى.
ك(كأ َ
َ

ِي ،عغ أَِب ِ
ِ
يو ،أََّن ُو َس ِس َع
ُسْي ٍج ْاألَ ْن َرارِّ َ ْ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َح ْس َدة ْب ِغ أَبي أ َ
الخجاؿ مع الِّشد ِ
اء ِفي َّ
الص ِخ ِ
اؿ
اخَتَم َ
ػؿَ :و ُى َػ َخ ِار ٌج ِم َغَ اْل َس ْد ِج ِج َف ْ
ط ِّ َ ُ َ َ
يقَ ،فَق َ
َيُق ُ
اف ِ
ِِ ِ
ِ
الص ِخيق عَمي ُك َّغ ِبح َّ
ات َّ
الص ِخ ِ
يق»(.)5
ذ َل ُك َّغ أ ْ
َ
َف َت ْحُق ْق َغ َّ َ َ ْ
اس َتأْخْخ َفَ ،فِإَّن ُو َلْي َ
لمّش َداءْ « :

رسػؿ َّ ِ
َّللا ،
َُ َ
رسػؿ َّ ِ
َّللا 
َُ ُ

ألف التأخيخ عغ الخجاؿ خيخ لكع .نفي ،في قػلو :
في قػلو ( :فإنو ليذ  )...أؼ؛ ّ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الطغ :280/4 ،رقع الحجيث .4917
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الستذجؽ في الكبلـ :302/4 ،رقع الحجيث .5008
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الختاف :368/4 ،رقع الحجيث .5271
( )4غخيب الحجيث ،البغ الجػزػ .446 /2

مع الخجاؿ في الصخيق :369/4 ،رقع الحجيث .5272
( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مذي الشداء َ
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الفغ التعميمي تػضيح الجكاعي كاألسباب ،كمشح غخض العتاب
(ليذ ُ
لك ّغ  ،)...كىشا مشح ىحا ّ
كالحـ .كمعشى (حاِّقو) َ :ك َس ِصو ( .)1كىحا مغ شيء الغخبيات كالكافخات ،لحا أيتيا السخأة " اححرؼ
مذابية الكافخات كالساجشات بحجة متابعة السػضة( .)2كبالتالي جاء التعميل لمتأكيج عمى عجـ

جػاز ىحا األمخ.

ثال ًثا -الخالصة:
كفغ بجيعي جسيل في أحاديث األدب ،كىحا أمخ بجىي ،ذلظ أف الحجيث
 كثخ حدغ التعميل ّّ
َّ
بػؼ مغ مداياه تػضيح القزايا الفقيية كالجيشية ،كما أُحل كما ُح ّخـ عبخ اإلقشاع
الش ّ
بػية كالسديخة
كاالستجالؿ ،كىحا يحتاج إلى حدغ تعميل كذكخ لؤلسباب كالجكاعي؛ فالديخة الشَّ ّ
الجعػية في شخيقيا مغ يعانج كمغ يحادد كمغ يجادؿ كمغ يخاصع كمغ يمحج كمغ لع يقتشع

بالػجػد اإلليي في الكػف ؼيحتاج إلى تعميل كتػضيح.

( )1القامػس السحيط – الفيخكزآبادؼ ،مادة حقق ،ص .1129
( )2دليل الػاعع إلى أدلة السػاعع (مػضػعات لمخصب بأدلتيا مغ القخآف الكخيع كالدشة الرحيحة) مع ما تيدخ
مغ اآلثار كالقرز كاألشعار ،شحاتة دمحم صقخ.580/1 ،
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السصمب الخابع:

بخاعة االستيالؿ.
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
البخاعة في ُّ
المغة:

بخكعا كبخاعة كبخع فيػ بارع تع في كل فزيمة
جاء في لداف العخب (" :بخع) بخع يبخع
ً
كجساؿ كفاؽ أصحابو في العمع كغيخه ،كقج تػصف بو السخأة ،كالبارع الحؼ فاؽ أصحابو في

الدؤدد"(.)1

االستيالؿ في المغة:
استيل يدتيل ،استيمل استيبلال ،كاالستيبلؿ في الذعخ :أكؿ القريجة ،كاستيبلؿ الحجيث
أؼ حدغ ابتجائو ،كاالستيبلؿ تعشي الدعي لخؤية اليبلؿ.)2

السفيػـ االصصالحي:
ّ

إف األديب يشبغي أف يتأنق في ثبلثة مػاضع في الحبلقة حتى يكػف أعحب
قاؿ الببلغيػفّ :
معشى .كىحه السػاضع ىي :االبتجاء ،والتخمز ،واالنتياء.
لف ً
طا ،كأحدغ ً
سبكا ،كأكضح ً
بجيعا؛ ألنو َّأكؿ ما يقخع الدسع ؼيقبل
شعخ أك ًا
كاالبتجاء ىػ أف يكػف مصمع الكبلـ ًا
نثخ أنيًقا ً
الدامع عمى الكبلـ كيقبمو كإف كاف بخبلؼ ذلظ أعخض عشو كرفزو".
كقالػا" :أحدغ االبتجاءات ىػ ما ناسب الغخض الحؼ قرج إليو الذاعخ بقريجتو كالسعشى الحؼ

تزسشتو ىحه القريجة كيدسى (ب اخعة االستيبلؿ)"( .)3كقػؿ أبي تساـ(:)4
الدػػػػػػػيف أصػػػػػػػجؽ إنبػػػػػػػاء مػػػػػػػغ الكتػػػػػػػب

فػػػػػػي حػػػػػػجه الحػػػػػػج بػػػػػػيغ الجػػػػػػج والمعػػػػػػب

بػػػػػػػيس الرػػػػػػػفائح ال سػػػػػػػػد الرػػػػػػػحائف

فػػػػػػػي متػػػػػػػػنيغ جػػػػػػػالء الذػػػػػػػظ والخيػػػػػػػب

( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر .مادة (بخع) .
( )2لداف العخب ،ابغ مشطػر .مادة ىمل.

( )3الببلغة الراؼية في السعاني كالبياف كالبجيع ،عبج الخازؽ ،ص.279
( )4شخح ديػاف أبي تساـ ،التبخيدؼ ،ص.32
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الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
ونطيخه ما ورد عغ أَِبي أُمامةََ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا
َْ
َ َُ ُ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
اف ُم ِحِّقاَ ،وبَِبْي ٍت ِفي َو َس ِط اْل َجَّش ِة
اء َوإ ْ
ِف َك َ
اْل َجَّشة ل َس ْغ َتَخ َؾ اْلسَخ َ
()1
ِ
َعَمى اْل َجَّش ِة لِ َس ْغ َح َّد َغ ُخُمَق ُو»
َوبَِبْي ٍت في أ ْ

:
ِل َس ْغ

ِ
يع ِبَبْي ٍت ِفي َرَب ِ
س
«أََنا َزع ٌ
ِ
اف َم ِاز ًحا
َتَخ َؾ اْل َكح َب َوإ ْ
ِف َك َ

ؼيو بخاعة استيبلؿ (حدغ السصمع) ،في قػلو ( :أنا زعيع  ،)...كذلظ في(:ربس

الجشة – كببيت في كسط الجشة – كببيت في أعمى الجشة) ،كلعل البخاعة ىشا تكسغ في جانب

اإلغخاء الحث كالتذػيق ،ألمة الشبي  عمى أف يديخكا عمى نيجو كسيختو العصخة ،كىحه (األنا)

ليدت مدتعمية كسا يتمفطيا الجبابخة كالستكبخكف ،بل لتخغيب السدمسيغ عمى أف يقتجكا بالخسػؿ

 مغ خبلؿ تجشبيع السخاء حتى يجخمػا الجشة.

قاؿ رسػؿ هللا ( إخػانكع
ونطيخه ما ورد عغ السعخور بغ سػيج عغ أبي ذر قاؿَ :
جعميع هللا تحت أيجيكع .فأشعسػىع مسا تأكمػف .وألبدػىع مسا تمبدػف .وال تكمفػىع ما
فإف كمفتسػىع فأعيشػىع )
يغمبيعّ .

()2

ؼيو بخاعة استيبلؿ (حدغ السصمع) ،في كمسة إخػانكع فاألخػة ال تكػف إال أف يحسي
الدمصاف كاألمخاء السأمػريغ تعجدت األفعاؿ اآلمخة كالشاـية؛ بل كتعجد األساليب اإلنذائية في

كلعل ىحا يشاسب كيسشح دالئل
ىحا الحجيث الذخيف الحؼ جسع بيغ األمخ كالشيي كالذخط
َّ

إف السمػؾ كالدبلشيغ كضعيع هللا فػؽ أيجيكع لتدمكػا الجرب الحؼ
كمقاصج بيانية عطيسة إذ ّ
قاؿ عشيع (إخػانكع)؛ بل إف ىحه الكمسة كانت بسثابة ؼيو بخاعة استيبلؿ
يخضى هللا _تعالى؛ لحا َ

(حدغ السصمع) ،كحدغ االبتجاء كىػ لفت انتباه لمبذخ ،ككحا السمػؾ كالدبلشيغ أف يكػنػا
كحلظ ،فسا جعميع هللا زعساء إال أف يفعمػا عسا أراد هللا ،كيحخمػا ما حخـ هللا ،كيصعسػا ما

أشعسيع هللا ،كيكدػا ما كداىع هللا؛ كبالتالي ال شاعة لدمصاف في معرية الخحسغ ،كال سسع
فإف ىحه األساليب اإلنذائية السعشػية تُطيخ احتخاـ السمػؾ
لدعيع في معرية الخحيع ،كعمى ىحا ّ
لسغ احتخـ ممظ السمػؾ فقط.
اؿ:
ِيَ ،ع ْغ أَِبي َس ِع ٍ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َعْب ِج َّ
يج اْل ُخ ْجرِّ
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ أَِبي َع ْسَخَة ْاألَ ْن َرارِّ
ِيَ ،ق َ
()3
س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ػؿَ « :خْيُخ اْلس َجالِ ِ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَد:
ذ أ َْو َس ُع َيا» َ
َّللا َ ،يُق ُ
َ ُْ َُ َ
َ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حدغ الخمق :253/4 ،رقع الحجيث .4800
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /اإلحداف إلى السساليظ :1216/2 ،رقع الحجيث .3690
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /سعة السجمذ :53/4 ،رقع الحجيث .4820
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نحػؼ مدخد ،كليذ بتعبيخ جامج كفاقج لمخكح؛ بل
في قػلو ( :خيخ) فيػ ليذ بخبخ
ّ
جاء حدغ االبتجاء؛ كذلظ لػجػد الخيخية ،كألنو جاء بالريغة التفزيمية كبأفعل التفزيل ،بل

جاء بأقػػ مغ صيغة أفعل التفزيل؛ ألف كمسة خيخ السخاد مشيا أخيخ لكغ األجػد كاألشيخ ىي

كمسة (خيخ).

إف عجـ استخجاـ َّ
َّ
(إف) التػكيجية في مدتيل الجسمة لعمة سببية ،مفادىا ببلغي كداللي،
ّ
ّ
كىػ أف ىحه الجسمة الحجيثية الدابقة ال تحتاج إلى تأكيج لمبذخ ،فإف أكلي األلباب كالصبقة

الػسصى كالجنيا يدتذفػف ذلظ ببداشة ،كليدػا مشكخيغ ،فكاف الخبخ ابتجائيا .كعميو فكاف الغخض
الببلغي األكثخ كضػحا كبخك از –ىشا -ىػ الحث كاإلرشاد.

ذَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :م َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّال ِحي َي ْقَأُخ
ومثيمو ما ورد َع ْغ َق َت َاد َةَ ،ع ْغ أََن ٍ
َ ََُ ُ
ِ
ِ
آف َك َس َث ِل َّ
الت ْسَخِة
ش ْع ُس َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َ
يح َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َم َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّالحي َال َي ْقَأُخ اْلُقْخ َ
اْلُقْخ َ
آف َم َث ُل ْاألُ ْتُخجَّة ِر ُ
ِ
ِ
يح َل َياَ ،وم َثل اْل َف ِ
شِّي ٌب،
آف َك َس َث ِل َّ
يح َيا َ
ش ْع ُس َيا َ
َ
اج ِخ َّالحي َي ْقَأخُ اْلُقْخ َ
الخْي َحاَنةِ ،ر ُ
شِّي ٌبَ ،وَال ِر َ
َ ُ
شعسيا مّّخ ،وم َثل اْل َف ِ ِ
يح َل َياَ ،و َم َث ُل
طَم ِة َ
آف َك َس َث ِل اْل َحْش َ
اج ِخ َّالحي َال َي ْقَأُخ اْلُقْخ َ
ش ْع ُس َيا َمّّخَ ،وَال ِر َ
َو َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ
اح ِب اْل ِسد ِظِ ،إ ْف َلع ي ِرب َظ ِمْش ُو َشيء أَصاب َظ ِم ْغ ِر ِ
الرالِ ِح َكس َث ِل ص ِ
يح ِوَ ،وم َث ُل َجمِ ِ
اْل َجمِ ِ
يذ
يذ َّ
ْ ُ ْ
ٌْ َ َ
ْ
َ َ
َ
ِ ِ ()1
ِِ
ِ
ِ
ػء َكس َث ِل ص ِ
اح ِب اْل ِك ِ
َص َاب َظ ِم ْغ ُد َخانو»
ُّ
يخِ ،إ ْف َل ْع ُيرْب َظ م ْغ َس َػاده أ َ
الد ِ َ َ
حيث بجأ بتذبيو مذػؽ ،فمع يكغ الخبخ مجخد
بخاعة استيبلؿ في كمسة (مثل السؤمغُ )...
سخد يحكخ ،كقج التقى حدغ االبتجاء بالتذبيو باألسمػب الخبخؼ الي يعكذ صػرة كغخض
ببلغي ،كىػ تػضيح الفػارؽ بيغ أصشاؼ متبايشة ال تتقاشع في زاكية في أؼ حاؿ مغ األحػاؿ.
ّ

قاؿ رسػؿ هللا  لمسؤمغ عمى السؤمغ ست
ومثيمو ما ورد عغ أبي ىخيخة قاؿَ :
خراؿ يعػده إذا مخض ويذيجه إذا مات ويجيبو إذا دعاه ويدمع عميو إذا لؿيو ويذتسو إذا

قاؿ ىحا حجيث حدغ صحيح ودمحم بغ مػسى السخدومي
عصذ ويشرح لو إذا غاب أو شيج َ
()2
السجني ثقة روى عشو عبج العديد بغ دمحم وابغ أبي فجيظ
بخاعة استيبلؿ في كمسة (لمسؤمغ) ،فقج الحق عمى الػاجب مغ حدغ االبتجاء كحدغ

التأدب َّ
بػؼ ،كؼيو إغخاء لمسدتسعيغ مغ السؤمشيغ ،كقجـ السمكية كالحقػؽ لمسؤمغ عمى ما ىػ
الش ّ
عميو مغ كاجبات ،فتقجـ الحق عمى الػاجب ،كىحا مغ األىسية بسكاف ،كىحا ىػ األسمػب َّ
بػؼ
الش ّ
كاألدبي الخاقي ،كىحا الحؼ جعل اإلسبلـ مث اخ في قمػب السدمسيغ كغيخ السدمسيغ.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ يؤمخ أف يجالذ :259/4 ،رقع الحجيث .4829

( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في تذسيت العاشذ :80/5 ،رقع الحجيث .2737
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البل ِ
كمغ َّ
الشبي
فت لبلنتباه أنو قجـ عيادة السخيس عمى بؿية الخراؿ الدت التي ذكخىا َّ
ِ
ألنو بيحا يكػف قج اكتدب ثػابا كضيخ عشجه
 .كلع َّل في ىحا داللة عمى أىسية عيادة السخيس؛ ّ
صجؽ إيسانو ،كمغ زاكية أخخػ ،فقج نذخ الدعادة ،كالصسأنيشة كاألنذ بجػار ىحا السخيس،
كلعمو قج ذكخه بحكخ هللا _تعالى -مسا يكدبو الثػاب ،كمغ ثع يعػد إليو ،كسا أف عيادة السخيس

مغ الفخص الدانحة لمسؤمغ لعتق رقبتو مغ الشار كدخػلو الجشة؛ لحا تقجـ عيادة السخيس
إلضيار اإليساف الحؿيقي لمسؤمغ.
َّللا الَ ي ْؤ ِمغ ،و َّ ِ
الش ِبى  قاؿ « و َّ ِ
ومثيمو ما ورد َع ْغ َس ِع ٍ
يج َع ْغ أَِبى ُشَخْي ٍح أ َّ
َّللا الَ
َف َّ َّ
ُ ُ َ
َ َ
َّ ِ
َّللا الَ ي ْؤ ِمغ »ِ .قيل ومغ يا رسػؿ َّ ِ
ِ
ْم ُغ َج ُارُه َب َػايَِق ُو »(. )1
ُي ْؤ ِم ُغَ ،و َّ ُ ُ
َّللا َ
َ ََْ َ َُ َ
قاؿ « الحى الَ َيأ َ
مع الػاك كىي أقػػ
في قػلو ( :وهللا ال يؤمغ)؛ ّ
ألف أسمػب القدع بمفع الكخيع (أهلل) َ
حخكؼ القدع الثبلث ،جاءت كشقصة انصبلؽ قػية كمؤثخة كمذػقة لسا سيقاؿ بعج ىحا القدع؛ لحا

كاف استيبلؿ الحجيث بارع حدغ االختيار كحدغ االبتجاء.
كقاؿ صاحب عسجة القارؼ " :كبيغ قػلو( :ال يؤمغ) (كال يأمغ) جشاس محخؼ فاألكؿ:
مغ اإليساف ،كالثاني :مغ األماف( . )2كعميو فالتكخار ىشا لع يكغ مجخدا مغ اإلفادة ُّ
المغػيَّة
كالجاللة الببلغية كاإلشارة الجسالية ،فيي تكخار لفطي السحتػؼ عمى أسمػب القدع ،كىػ جشاس

محخؼ.

ومثيمو ما ورد ع ِغ الشبي َ قاؿِ« :إ َّف حِّقا عَمى َّ ِ
َف َال َيْخَت ِف َع َشي ٌء ِم َغ
َّللا َع َّد َو َج َّل أ ْ
َّ
َ َ
َ
َ
ْ
()3
ُّ
الجْنَيا ِإَّال َو َض َع ُو»
في قػلو (حق عمى هللا) ،كسا نمحع أف حخؼ الجخ (عمى) يفيج االستعبلء السجازؼ

كبالتالي فالغخض الببلغي مغ معشى حخؼ الجخ (عمى) يفيج الػجػب اإلليي كىػ مغ باب
ّ
العجؿ .فيشا يصابق حجيث (مغ تػاضع هلل رفعو) ،كىشا في ىحا الباب في كخاـية الخفعة في

األمػر ،كبالتالي نجج العجؿ الخباني ،فكسا أف مغ يتػاضع يخفعو هللا _تعالى -فإ ّف مغ يتعالى
ّ
يخفقو هللا _تعالى -كىشا إثبات لكساؿ هللا في نقز عباد هللا في إزالة العخكش كالقخكش ،كىشا
ّّ
نبػؼ ،كتححيخ إسبلمي بأف ال يغتخ الشاس باألمػاؿ كاألعساؿ كاإلنداف كالبشياف.
حث ّّ

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،29رقع الحجيث .6016
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.109/22 ،

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كخاـية الخفعة في األمػر :254/4 ،رقع الحجيث .4803
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ومثيمو ما ورد عغ ح ِارث َة ب ِغ وىب الخد ِ
اع ِى
َ ْ َ َ ْ َ ْ ٍ ْ َُ ّ
فَ ،لػ أَ ْقدع عَمى َّ ِ
ِ
َّللا ألََبَّخُه،
اْل َجَّش ِةَ ،ض ِع ٍ
يف ُم َت َزاع ٍ ْ َ َ َ
()1
ُم ْد َت ْك ِب ٍخ »

َع ِغ َّ ِ
َى ِل
قاؿ « أَالَ أ ْ
ُخ ِبُخُك ْع ِبأ ْ
الشب ِّى َ 
َى ِل َّ
ا ٍ
الش ِار ُك ُّل ُعُت ٍّل َج َّػ ٍ
أَالَ أ ْ
ُخ ِبُخُك ْع ِبأ ْ

في قػلو ( :أال أخبخكع) ،ففييا حبذ الشفذ ،كلفت االنتباه ،كلع يكغ تخكيبا نحػيا

بحتا متسثبل في االستفياـ فحدب؛ بل جاء مذػقا ،كمغ الجسيل ذكخه أنو قجـ  ذكخ (أىل

الجشة) عمى (أىل الشار) ،كىحا مغ األدب بسكاف كىحه ىي قسة التخبية الستسثمة في حدغ

االبتجاء بالسبذخات ثع بالسححرات عميو ،فيي دعػة دمحمية إلى استيبلؿ الخصب كالرالػنات

العمسية كالفكخية ،كعمى السشابخ الجيشية أف تػضف العبارات السقخبات الجالبات السدتقصبات،

فالجيغ جاء مبذ اخ ال مشفخا ،كقجـ الخحسة كالخحسانية في مصمع القخآف كسػرة الفاتحة عمى غيخىا
مغ الحازمات كالجازمات كالسحِّحرات.
الشبي  ناس مغ الييػد.
ونطيخه ما ورد عغ مدمع عغ مدخوؽ عغ عائذة أنو أتى
َّ
()2
فقالػا الداـ عميظ يا أبا القاسع .فقاؿ (وعميكع )
في قػلو ( :كعميكع) ،كلقج ضيخ األدب َّ
إف
مع الييػد الطالسيغ ،إذ ّ
الش ّ
بػؼ جمياً حتى َ
الشبي  لع يعبخ أك يجب بسا أساؤكا إليو فقالػا :الداـ بسعشى السػت القخيب كالعاجل ،فخد :
َّ
ألف األكلى ال تشاسب ما سخخكا بو ىؤالء
(عميكع) ،كلع يقل :عميكع الدبلـ كال عميكع الداـ؛ ّ
الييػد ،كأما الثانية فميدت مغ األدب َّ
مع أف ىحا يشاسبيع؛ لحا اكتفى بحكخ شبو
الش ّ
بػؼ بسكاف َ
الجسمة (عميكع) ،كثسة رك ّاية أخخػ بحكخ الػاك العاشفة ،كىي مغ بخاعة استيبلؿ (حدغ
ألنيا تشاسب الصمب األمل ،ككإجابة عمى (الداـ عميكع) ،فحكخت تثبتيا بالجػاب
السصمع)؛ ّ
كالتقجيخ (ىػ الخد).

ونطيخه ما ورد عغ رسػؿ هللا  لمعباس بغ عبج السصمب ودخل عمييع :فقاؿ (الدالـ

قاؿ (كيف أصبحتع ؟ ) قالػا بخيخ .نحسج
عميكع ) قالػا وعميظ الدالـ ورحسة هللا وبخكاتوَ :
()3
قاؿ (أصبحت بخيخ .أحسج هللا )
هللا .فكيف أصبحت ؟ بأبيشا وأمشا يا رسػؿ هللاَ :
حدغ ابتجاء (بخاعة استيبلؿ) ،في قػلو ( :الدبلـ عميكع) فاالستيبلؿ بارع كال ابتجاء
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،61رقع الحجيث .6071
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /رد الدبلـ عمى أىل الحمة :1219/2 ،رقع الحجيث .3698

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /الخجل يقاؿ لو كيف أصبحت :1222/2 ،رقع الحجيث .3711

174

حدغ يزاىي أبػ يػازؼ ذكخ الدبلـ كىػ اسع مغ أسساء هللا _تعالى -فبل يػازؼ أم اخ أك ش ًيئا
مثل الدبلـ عميكع فيي تسشح الخاحة كالدعادة القمبية كىي مفتاح الخيخ ككمسة السخكر التي تعبخ

القمػب كتثمج الرجكر تعالج الشفػس كأما الخبخ في الحجيث فيػ خبخؼ مفاده كداللتو الخضا
بالقميل كالخضا بسا قدع هللا كإشارة إلى تخشيب األلدشة بحكخ هللا_تعالى.

َوْف ِج َب ِشي
َوأَ ْف َزُمَشا

صَم ْق ُت ِفي
صِّخ ٍ
قاؿ أَِبي :اْن َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي َن ْزَخَةَ ،ع ْغ ُم َ
اؿَ :
ؼَ ،ق َ
ػؿ َّ ِ
ِإَلى َرس ِ
َّللا َ :فُقْمَشا :أَْن َت سِّيُجَناَ ،فَقاؿِ َّ « :
َّللا َتَب َار َؾ َوَت َعاَلى» ُقْمَشا:
َ
ُ
الدّيُج َّ ُ
َ
()1
اؿُ « :قػُلػا ِبَق ْػلِ ُك ْع ،أ َْو َب ْع ِ
س َق ْػِل ُك ْعَ ،وَال َي ْد َت ْج ِخَيَّش ُك ُع َّ
اف»
الذْي َ
ط ُسَشا َ
َع َ
صُ
َوأ ْ
ش ْػًالَ ،فَق َ

عِ
ام ٍخ
َ
َف ْز ًال

قاؿ (الديج هللا  ،)...فاهلل الديج ،كسيج عمى الكػف كساد الخمق
ؼيو بخاعة استيبلؿ ُ
حيث َ
البل ِ
كالخبلئق ،كلو الديادة سبحانو ،كمغ َّ
فت أف ىحه البخاعة االستيبللية في كمسة (الديج) فييا
لمسخرز ،فاهلل سيَّج كعطيع،
لسحة تعطيسيّّة
َّ
تعخيف ،كالتعخيف لمتخريز ،كالتخريز فييا ٌ
أف الكمسة فييا إيجاز بالححؼ ،إذ َّ
كمغ الجسيل ذكخه َّ
إف السخاد –ىشا -الديج ىػ هللا –تبارؾ
كتعالى .كبالتالي فكاف التعبيخ ليذ مجخد جسمة خبخية تتألف مغ مبتجأ كخبخ ،كإنسا اجتازت

الشحػية إلى األشخ البجيعيَّة كالمسدات البيانيَّة كاألسخار الببلغيَّة.
الحجكد
ّ
ِ
ِ
ػد
اح ُجُش ٌ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َي ِد َ
اؿْ « :األَْرَو ُ
يج َي ْعشي ْاب َغ ْاأل َ
َص ّعَِ ،ع ْغ أَبي ُىَخْيَخَةَ ،يْخَف ُع ُو َق َ
()2
مجَّش َج ٌةَ ،فسا َتعار ِ
ف»
اكَخ ِمْش َيا ْ
فَ ،و َما َتَش َ
اخَتَم َ
ؼ مْش َيا ْائَتَم َ
َ ََ َ
َُ
في قػلو ( :األركاح جشػد) ،كقج جاءت البخاعة كحدغ االبتجاء في ىحا الحجيث
الشبػؼ الذخيف كمفت انتباه كمشح متانة في مصمع التعبيخ كجدالة في المفع كَقاؿ اْل َخ َّ
صا ِب ُّي:
َّ ّ
َ
اك ِل ِفي اْل َخ ْي ِخ ك َّ
الش ِ
َف اْل َخِّي َخ ِم ْغ َّ
الذ ِّخَ ،كأ َّ
اس َي ِح ُّغ ِإَلى
َف َي ُكػ َف ِإ َش َارًة ِإَلى َم ْع َشى التَّ َذ ُ
ُي ْحتَ َس ُل أ ْ
َ
ِ
ِ
اع َّالِتي ُجِبَم ْت َعَم ْي َيا ِم ْغ َخ ْي ٍخ
ص َب ِ
ؼ ْاأل َْرَك ِ
اح َيَق ُع ِب َح َد ِب ال ِّ
َش ْكمِ ِوَ ،ك ِّ
الذ ِّخ ُيخ َنط ُيخ َذل َظَ ،فتَ َع ُار ُ
()3
اس ُم َجَّش َدة".
َج َش ٌ
َؼ :أ ْ
َك َش ّخَ ،كَق ْػلوُ ":جُشػد ُم َجَّش َجة" أ ْ
كعميو يكػف ىحا االفتتاح التعبيخؼ مميء بالتذػيق لسعخفة كل الكبلـ السػجػد في الحجيث.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كخاـية التسادح :254/4 ،رقع الحجيث .4806
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ يؤمخ أف يجالذ :260/4 ،رقع الحجيث .4834
( )3الجامع الرحيح لمدشغ كالسدانيج ،صييب عبج الجبار.3/8 ،
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ونطيخه ما ورد ع ْغ َن ِ
اف ٍع
َ
ِ
ِ
ِ
ام ِة،
«اْل َغادُر ُيْخَف ُع َل ُو ل َػ ٌ
اء َي ْػَـ اْلؿَي َ

َع ِغ ْاب ِغ ُع َسَخ
اؿ َى ِح ِه َغ ْجَرُة
ُيَق ُ

 رضى هللا عشيسا َ -ع ِغ َّ ِقاؿ
الشب ِّى َ 
ُفالَ ِف ْب ِغ ُفالَ ٍف »(. )1

بخاعة استيبلؿ ،كذلظ في قػلو ( :الغادر يخفع لو) ،فجاءت كمسة (الغادر) ،ممفتة

حامبل َّ
مج األلف السػجػد في السذتق الترخيفي اسع
كمؤثخة عمى الشفذ .كجاء المفع –ىشا-
ً
ّ
الفاعل ،ؼيعكذ مجػ الغجر الصػيل الحؼ صحب ىحا الغادر ،ذلظ أف مغ يغجر غجرة كاحجة
يحب غيخىا ،كلعل ذلظ إشارة إلى أف الغادر ىػ الحؼ أكثخ مغ الغجر حتى ُيخفع لػاء كتػضع
تحت (إستو) ىحه الخاية؛ ليفتزح يػـ الؿيامة ،كيقاؿ ىحه غجرة فبلف ،لحا قاؿ -عميو الدبلـ-

في حجيث آخخ" أال وال أعطع غج ار مغ أميخ عامة) ،أك كسا قاؿ –عميو الربلة كالدبلـ ،فكاف

التعبيخ أقػػ كأكثخ إثارة مسا لػ قيل :مغ يغجر أك الحؼ يغجر.

قاؿ أبػ القاسع 
قاؿ سسعت أبا ىخيخة يقػؿ َ
ونطيخه ما ورد عغ أيػب عغ دمحم َ
()2
(تدسػا باسسي وال تكشػا بكشيتي)
تخؽيفا كحدغ
بخاعة استيبلؿ ،فمع يقل تتدسػا بتائيغ –حخفي تاء؛ بل بػاحجة؛ كذلظ
ً
بػؼ في عجـ الدساح بالكشية ،كما سخ ذلظ؟ كما
ابتجاء؛ كيتدائل الباحث -ىشا -عغ السػقف الشَّ ّ
ِ
الجاللة الشابعة؟.
بانية ذكخت عشج هللا _تعالى -كذكخ اسع (أحسج) في القخآف
إف التدسية ىي تدسية ر ّ
الكخيع ،فسغ حدغ األدب َّ
بػؼ ىحا التخاضي ،كىحا السػافقة تػاضعا مشو  بيشسا الكشية ىي
الش ّ

الشبي عمى نفدو ،فحتى ال يكػف ىشاؾ مذاركة في السػقف َّ
بػؼ كال يذعخ
سسة أشمقيا
َّ
الش ّ
كلعل دليل ذلظ ىػ مشاسبة
اإلنداف بيحا الغخكر ،كأنو أشمق عمى نفدو ُكشية خاصة بالشبي 
َّ

الشبي حػلو ،فقاؿ الرحابي:
إف أحجا مغ الرحابة نادػ (أبا القاسع) ،فشطخ َّ
الحجيث نفدو ،إذ ّ
إني لع أعشظ.
قاؿ لي رسػؿ
ونطيخه ما ورد عغ حفز بغ عاصع عغ أبي سعيج بغ السعمي قاؿَ :
الشبي 
قاؿ فحىب
َّ
هللا ( أال أعمسظ أعطع سػرة في القخآف قبل أف أخخج مغ السدجج؟) َ

ليخخج .فأذكختو :فقاؿ (الحسج هلل رب العالسيغ .وىي الدبع السثاني والقخآف العطيع الحي

أوتيتو )

()3

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  99ما يجعى الشاس بآبائيع :53/1 ،رقع الحجيث .6177
( )2سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /الجسع بيغ اسسوِ -
الدبلـ ككشيتو :1231/2 ،رقع الحجيث .3735
عميو
ُ
( )3سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /ثػاب القخآف :1244/2 ،رقع الحجيث .3785
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في قػلو ( :الحسج هلل رب العالسيغ) ،فالبخاعة االفتتاحية تتسثل في ذكخ اسع هللا _تعالى-
ثع قاؿ بعج الحسج (هلل) ،ثع
كمغ أسسائو الحسج ،كىػ اسع ذك صفة لريقة بو َّ -
جل في عبلهَّ -

(رب) ،فكانت الكمسات الثبلثة كفيمة بيحا التعطيع ،كىحا االفتتاح الجسيل ،فالحسج –فقط -هلل،
ككمسة هلل أعطع اسع في الػجػد؛ بل إف عمساء األصػات ُّ
المغػيَّة كججكا أف لفع الكخيع (هللا) ىػ
ّ
االسع الػحيج كاألكحج مغ بيغ أسساء المغة العخبية ذات الحيػية كالكثخة الكاثخة ،كالسكتطة

بالسفخدات كاالشتقاقات كاألسساء َّ
أف ىحا االسع –أؼ لفع الكخيع (هللا) -مخكب مغ مقصع صػتي
تاليا( :قل ىػ هللا أحج) .
كاحج فقط ال غيخ ،كلػ نصق ىحا االسع لشصق ً
اؿ« :اْل ُس ْدمِ ُع أَ ُخػ اْل ُس ْدمِعِ َال َي ْطمِ ُس ُوَ ،وَال ُي ْدمِ ُس ُو،
ونطيخه ما ورد َع ِغ
َّ
الشبي َ ،ق َ
َّللا ِفي ح ِ ِ
َكاف ِفي حاج ِة أ ِ ِ
ِ
َّللا َعْش ُو ِب َيا ُكْخَب ًة
َخيو ّ
َ
َ َ
َ َ
اجتوَ ،و َم ْغ َفَّخ َج َع ْغ ُم ْدم ٍع ُكْخَب ًة َفَّخ َج َّ ُ
فإف َّ َ
ِ ()1
ُكخ ِب يػـِ اْل ِؿي ِ
ِ
ِ
امة»
َ َْ
امةَ ،و َم ْغ َس َتَخ ُم ْدم ًسا َس َتَخُه َّ ُ
َّللا َي ْػَـ اْلؿَي َ
َ َ

َم ْغ
ِم ْغ

في قػلو ( :السدمع أخػ السدمع) ،فجاءت الجسمة إسسية مكػنة مغ مبتجأ كخبخ ،كىي

ببلغي،
جسمة خبخية؛ كلكشيا مغ ناحية ببلغيَّة نخاىا بجيعية معشػية ،أعصت انصباعا جسيبل كلفتة
َّ
جسالية ضيخت في حدغ السصمع كحدغ االبتجاء.

الخحس ِغ ،عغ أَِب ِ
ِ ِ
يوَ ،ع ْغ
َْ
ونطيخه ما ورد َع ْغ ُعَيْيَش َة ْبغ َعْبج َّ ْ َ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
َج َجُر أ ْ ِ
ػب َة
َّللا َ « :ما م ْغ َذْن ٍب أ ْ
َّللا _تعالى -ل َراح ِبو اْل ُعُق َ
َف ُي َع ّج َل َّ ُ
ِ ()2
ِ
ِ ِ
ِ
الخحعِ»
يع ِة َّ
في ْاآلخَخِة م ْث ُل اْلَب ْغ ِي َوَقص َ

ِ
ػؿ
قاؿ َر ُس ُ
اؿَ :
أَبي َب ْكَخَةَ ،ق َ
ِفي ُّ
مع َما َيَّج ِخُخ َل ُو
الجْنَياَ ،

في قػلو ( :ما مغ ذنب) ،فيػ أجػد كأبمغ مسا لػ قيل( :ال يػجج ذنب أعطع) .كقج

استخجـ كمسة (أججر) ،فيي اسع تفزيل كىي عمى كزف (أفعل) ،فالسبالغة كاألثخ الشفدي كاضح
إف انتقاء كمسة (أججر) أبمغ في الخسالة مغ كمسة (أعطع) ،كقج استخجـ كمسة (قصيعة)
كبيغ ،ثع ّ
ّ
قاؿ:
كىي عمى كزف (فعيمة) ،ففييا مبالغة؛ أل ّنيا مغ صيغ السبالغة ،فمع يقل( :قصع الخسع)؛ بل َ

إف جػد ياء فعيمة جاءت لتذعخ باالستصالة كاالستسارة كالجيسػمة؛ فيي تدتغخؽ
(قصيعة) ،ثع ّ
مغ الػقت الكثيخ مسا لػ قيل( :قصع) ،كبالتالي قج يتكاسل السدمع في صمة الخحع أك يتأخخ

لطخكؼ حياتو دكف االستسخار في الديارة كصمة األرحاـ ،ثع ال يمبث ؼيعػد تارة أخخػ بعج أف
بتخ
سسحت لو األمػر؛ كلكغ في كمسة قصيعة كأنو اعتاد ثع اعتاد عمى قصع األرحاـ فتججه قج َ
العبلقات كالديادات.
َ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /السؤاخاة :273/4 ،رقع الحجيث .4893

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الشيي عغ البغي :276/4 ،رقع الحجيث .4902
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الجرد ِاءَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ُـ َّ
ُخ ِبُخُك ْع
ونطيخه ما ورد َع ْغ أ ِّ
َّللا « :أََال أ ْ
الجْرَد ِاءَ ،ع ْغ أَِبي َّ ْ َ
َ ََُ ُ
الر َال ِة و َّ ِ
ِ
َّللا َقاؿ« :إِص َالح َذ ِ
ِ ِ
ِ
ات
الرَياـِ َو َّ
ْ ُ
َ
ِبأَ ْف َز َل م ْغ َدَر َجة ّ
ػؿ َّ َ
الر َج َقة؟» َقاُلػاَ :بَمىَ ،يا َر ُس َ
()1
اْلبي ِغ ،وَفداد َذ ِ
ات اْلَبْي ِغ اْل َحالَِق ُة»
َْ َ َ ُ
حيث جاءت البخاعة االفتتاحية كاالبتجاء الحدغ كاالستيبلؿ
في قػلو ( :أال أخبخكع)ُ ،
َّ ِ
مع (ال) ،فقج أعصت ىحه الجسمة المفت
البلفت بصخيقة االستفياـ السجازؼ ،كالستسثل في اليسدة َ

االنتباىي ،كفي قػلو( " :بمى) إنسا قجـ ليع االستفياـ ،ليكػف ما يحكخه أكقع في قمػبيع كيتذػقػف

إصغاء إليو"
إلى ما بعجه ،كيصمبػنو اإلخبار ،ؼيكػنػف أشج
ً
شصخيغ في كل شصخ مشيسا جسمة افتتاحية ذات بخاعة كجساؿ.

()2

 .ككأف الحجيث يشذصخ إلى

ونطيخه ما ورد قاؿ سسعت جابخ بغ عبج هللا يقػؿ سسعت رسػؿ هللا  :يقػؿ (أفزل

الحكخ ال إلو إال هللا .وأفزل الجعاء الحسج هلل )

()3

في قػلو ( :أفزل الحكخ) ،كىشا نجج تجاخبل بيغ بخاعة االستيبلؿ (حدغ السصمع)
كصيغ التفزيل في األساليب المغػية ،فالحؼ جعل في الحجيث بخاعة استيبلؿ كحدغ مصمع
ِ
ُّ
أيزا -تفيج
كحدغ ابتجاء ىػ ىحه الريغة المغػيَّة االشتقاؾية التي أعصت داللة ببلغيَّة ً -
السبالغة ،كمغ ناحية أخخػ تعسل عمى إغخاء كشحح ىسع كل مغ يقرخ أك يتكاسل ،كقج دـ
أعع كأشسل ،كألف الحكخ ىػ األصل كبو يحيا اإلنداف ،كبجكنو
الحكخ عمى الجعاء؛ ّ
ألف الحكخ ّ
يسػت كال ؾيسو لو في إندانيتو كال في الذخيعة إال بحكخ هللا -جل في عبله.
َّللا ب ِغ عس ٍخو ،عغ عب ِج َّ ِ
ِ ِ ِ
َّللا ْب ِغ َع ْس ٍخوَ ،يْبُم ُغ ِب ِو
َ ْ َْ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي َق ُاب َ
ػسَ ،م ْػَلى ل َعْبج َّ ْ َ ْ

قاؿ رسػؿ هللا
ونطيخه ما ورد عغ عسارة بغ القعقاع عغ أبي زرعة عغ أبي ىخيخة قاؿَ :
(كمستاف خؽيفتاف عمى المداف ثقيمتاف في السيداف حبيبتاف إلى الخحسغ سبحاف هللا وبحسجه
سبحاف هللا العطيع )

()4

.

في قػلو (كمستاف خؽيفتاف) ،فكانتا نعع االبتجاء بيحا التحفيد كاإلغخاء كتصبيق الجانب

التخبػؼ .كيقػؿ دمحم عبج الباقي( :كمستاف خؽيفتاف) السخاد الكمسة المغػية أك العخؼية ال الشحػية.
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /إصبلح ذات البيغ :280/4 ،رقع الحجيث .4919

إليزاح َم َعاني التَّيديخ ،دمحم الحدشي الرشعاني ،أبػ إبخاـيع ،عد الجيغ ،السعخكؼ باألميخ،
( )2التَّحبيخ
َ
ص ْبحي بغ َح َدغ َح ّبلؽ أبػ مرعب.675/6 ،
تحقيق كتعميقَ :
مح َّسج ُ
( )3سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل الحامجيغ :1249/2 ،رقع الحجيث .3800
( )4سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل التدبيح :1251/2 ،رقع الحجيث .3806
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كخفتيسا سيػلتيسا عمى المداف .لقمة حخكفيا كحدغ نطسيسا .ك(ثقيمتاف) ثقميسا في السيداف لعطع

لفطيسا قج ار عشج هللا ،ك(سبحاف هللا) معشاىا تشدييو عغ كل ماال يميق بجشابو العمي" كىػ مرجر
لفعل مقجر أؼ أسبح هللا تدبيحا".

()1

 .ثع يتبع قائبل( ":كبحسجه) الػاك لمحاؿ .بتقجيخ كأنا متمبذ
()2

بحسجه .كقيل لمعصف .أؼ أندىو كأتمبذ بحسجه"

مغ ىشا ندتذف أف الحجيث مغ أك إلى أخخه اتدع بالجساؿ الببلغي ألنو جسع بيغ
اإليجاز بالححؼ مع حدغ االختيار لؤللفاظ مع حدغ االبتجاء في الحجيث مع تػضيف بعس

السرصمحات التي تشع عمى قجرة كعطسة هللا كسا في كمسة(سبحاف) كؼ مفعل مصمق لفعل
مححكؼ تقجيخه أسبح ىي لمتعجب سساعيا ليذ عمى الػزف الؿياسي السعخكؼ.

ػد ِألَِبي عب ِج َّ ِ
ِ ِ
اؿ:
قاؿ أَُبػ َم ْد ُع ٍ
َْ
َّللا أ َْو َق َ
اؿَ :
ونطيخه ما ورد َع ْغ َي ْحَيىَ ،ع ْغ أَبي ق َالَبةََ ،ق َ
َّللا  يُقػؿِ :في « َزعسػا؟» َقاؿ :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ػد ما س ِسعت رسػؿ َّ ِ
أَُبػ َعْب ِج َّ ِ ِ ِ
َّللا
َ َ ُْ َُ َ
َ ُ
َّللا ألَبي َم ْد ُع ٍ َ َ ْ َ َ ُ َ
َُ
()3
الخج ِل َزعسػا» قاؿ أَبػ داود " :أَبػ عب ِج َّ ِ
ِ
َّللا َى َحاُ :ح َحْي َف ُة "
َ ُ َ َُ
ُ َْ
ػؿِ « :بْئ َ
َ يُق ُ
ذ َمصَّي ُة َّ ُ َ ُ
في قػلو ( :بئذ مصية) كلقج جاءت ىحه الكمسة عبخ أسمػب التححيخ مخمفة ِداللة

ببلغيَّة متسثمة في ؼيو بخاعة استيبلؿ (حدغ السصمع) ،ككحلظ فييا مغ األثخ الشفدي كفييا كقع
عمى األذف البذخية ،فتجج الذجة في الباء الذفػية ،كتجج االنفجارية في اليسدة كسا ترفيا أحكاـ
التبلكة كالتجػيج ،كفييا الديغ السيسػسة ،فكانت ِ
الجاللة قػية كفخسة كجدلة كمؤثخة

ِ ِ ِ ِ
َف رسػؿ َّ ِ
َّللا َ ك َ ِ
اؿ:
ونطيخه ما ورد َع ْغ َثا ِب ٍتَ ،ع ْغ أََن ٍ
اف إ َذا أ ََوى إَلى فَخاشو َق َ
ذ ،أ َّ َ ُ َ
()4
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِي»
آواَناَ ،ف َك ْع م َّس ْغ َال َكاف َي َل ُوَ ،وَال ُم ْؤو َ
«اْل َح ْسُج َّهلل الحي أَ ْش َع َسَشاَ ،و َسَقاَناَ ،وَك َفاَناَ ،و َ
إف كمسة الحسج ال تصمق إال هلل _تعالى ،كأعطع شيء أف
في قػلو ( :الحسج هلل) إذ ّ
تحسج هللا عمى كل شيء كيف كال كىي الكمسة األكلى في الفاتحة؛ بل القخآف الكخيع.

ػؿ َّ ِ
الشبي َ ،ك َتب ِإَلى ِىَخْقل « ِم ْغ م َح َّس ٍج َرس ِ
َّللا
َف
اس ،أ َّ
ومثمو ما ورد َع ِغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َف أََبا
اس ،أ َّ
ِإَلى ِىَخْق َل َع ِطيعِ ُّ
قاؿ ْاب ُغ َي ْحَيىَ ،ع ِغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
الخوـَِ ،س َال ٌـ َعَمى َم ِغ َّاتَب َع اْل ُي َجى» َ
َّللا َ فِإ َذا ِؼ ِ
ػؿ َّ ِ
ِ
اب َرس ِ
َجَمدَشا َبْي َغ َي َجْي ِوُ ،ث َّع َد َعا ِب ِك َت ِ
يو
اف أ ْ
ُس ْؽَي َ
ُ
اؿَ :ف َج َخْمَشا َعَمى ىَخْق َل َفأ ْ َ
َخَبَخُه َق َ
ػؿ َّ ِ
« ِبدعِ َّ ِ
الخ ِحيعِ ِم ْغ م َح َّس ٍج َرس ِ
الخوـِ َس َال ٌـ َعَمى َم ِغ َّاتَب َع
َّللا ِإَلى ِىَخْق َل َع ِطيعِ ُّ
الخ ْح َس ِغ َّ
َّللا َّ
ْ
ُ
ُ
( )1شخح دمحم فؤاد عبج الباقي مغ كتاب سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجة أبػ عبج هللا القدكيشي.1251/2 ،
( )2السرجر نفدو.
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قػؿ الخجل زعسػا :294/4 ،رقع الحجيث .4972

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :312/4 ،رقع الحجيث .5053
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َما َب ْعُج»
اْل ُي َجى أ َّ

()1

في قػلو ( :بدع هللا الخحسغ الخحيع) ،كىحه أكؿ آية في القخآف الكخيع كىي حدشة

كبجئت بالخحع.
االبتجاء كاألداء ،كالفتة الشطخ ُ

ومثمو ما ورد َع ِغ اْل َس ْعُخ ِ
الخَب َح ِة َفِإ َذا َعَمْي ِو ُبْخٌد
اؿَ :د َخْمَشا َعَمى أَِبي َذٍّر ِب َّ
ور ْب ِغ ُس َػْيجٍَ ،ق َ
َخ ْح َت ُبْخَد ُغ َال ِم َظ ِإَلى ُبْخِد َؾ َف َكاَن ْت ُحَّم ًة َوَك َد ْػَت ُو َث ْػًبا
َو َعَمى ُغ َال ِم ِو ِم ْثُم ُوَ ،فُقْمَشا َيا أََبا َذٍّر َل ْػ أ َ
َغيخهَ ،قاؿ :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ِ
ػه َت ْح َت
َّللا َت ْح َت أَْي ِج ُ
يك ْعَ ،ف َس ْغ َك َ
اف أَ ُخ ُ
ػؿ« :إ ْخ َػاُن ُك ْع َج َعَم ُي ُع َّ ُ
َّللا َ يُق ُ
َْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فإف َكَّم َف ُو َما َي ْغمُِب ُو
ذَ ،وَال ُي َكّمِ ْف ُو َما َي ْغمُِب ُوّ ،
َي َجْيو َفْمُي ْصع ْس ُو ،م َّسا َيأ ُْك ُلَ ،وْلَي ْك ُد ُو م َّسا َيْمَب ُ
()2
َفْمُي ِعْش ُو»
يعا كححؼ السبتجأ لسشع
بخاعة استيبلؿ ،كذلظ في قػلو ( :إخػانكع) ،فجاء الخبخ سخ ً
عشرخ التذػيق ،كإضيار األخػة كالتأكيج عمى تخسيخيا.
ثال ًثا -الخالصة:
 امتؤلت أحاديث األدب كاآلداب ببخاعة االستيبلؿ كحدغ االبتجاء ،كىحا داللة عمى أف نبيالخحسة –عميو الدبلـ -كالحؼ جاء بالقخآف كقج مجحو الخحسغ –سبحانو كتعالى -بقػلو:

َّ َ َ َ

ُ ُ

َ

َ
()3
ثع َّ
إف ىحه البخاعة االستيبللية ،كشػع
فكاف
حدغ االبتجاءَّ ،
َ
وإُِم ىػىل خي ٍق غ ِظيًَ ،" 
مغ التأكيج عمى أدبو الخؼيع كخمقو الحسيج . 
اءه جساال ببلغيا كتخكيبا ببلغيا قػيا ،فمع تكتف الجسل
 كمغ ناحية ببلغيَّة؛ ّفإنو خمف كر َ
بإنذاءات كأخبار كتقجيع كتأخيخ كنجاء كغيخ ذلظ دكف إشارات ببلغيَّة .

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كيف يكتب إلى الحمي :335/4 ،رقع الحجيث .5136
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حق السسمػؾ :340/4 ،رقع الحجيث .5158
([ )3القمع.]4:
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السصمب الخامذ:
االحتباؾ.

في المغة:
اإلحتباؾ

()1

ُّ
(الذج كاإلحكاـ كتحديغ أثخ الرشعة في الثػب)(،)2
مغ الحبظ كمعشاه،

الذج ،كاحتبظ بإ ازره :احتبى بو َّ
كجاء في المداف( :الحبظ ُّ
كشجه إلى يجيو ،كالحبكة أف تخخي مغ
أثشاء حجدتظ مغ بيغ يجيظ لتحسل ؼيو الذيء ما كاف ،كقيل :الحبكة :الحجدة بعيشيا ،كمشيا أخح

االحتباؾ بالباء كىػ ُّ
شج اإلزار)(.)3

كمسا جاء بيحا السعشى ما ركؼ عغ عائذة – رضي هللا عشيا – إنيا كانت تحتبظ
(.)4

تحت الجرع في الربلة ،أؼ تذج اإل ازر كتحكسو
السفيػـ االصصالحي:

ؼ مغ األكاخخ ما
كي ْح َح َ
كىػ أف ُي ْح َح َ
ؼ مغ األكائل ما جاء نطيخه أك مقابمة في األكاخخُ ،
جاء نطيخه أك مقابمة في األكائل .لحا سسي بححؼ السقابل.
الذج ك ِ
اإلحكاـ ،كتحديغ أثخ الرشعة في الثػب،
كمأخح ىحه التدسية مغ اْل َح ْبظ ،كىػ ّ
إحكاما يسشع عشو اْل َخَمل ،مع
كشُّجهُ كإحكامو
َف َح ْب ُظ الثػب ىػ َسُّج ما بيغ خيػشو مغ اْلُف َخج َ
ً
()5
اْل ُح ْد ِغ كالخكنق.
كقاؿ االماـ الجخجاني" :ىػ أف يجتسع في الكبلـ متقاببلف كيححؼ مغ كل كاحج مشيسا

مقابمو لجاللة اآلخخ عميو كقػلو :عمفتيا تبشا كماء باردا
أؼ سقيتيا ماء باردا ،كقػلو تعالى" :فئة تقاتل في سبيل هللا كأخخػ كافخة كالسخاد " كفئة

أخخػ كافخة" فححؼ كمسة "فئة" الثانية.

( )1االحتباؾ في القخآف الكخيع-دراسة ببلغيَّة -عجناف عبج الدبلـ أسعج ،رسالة ماجدتيخ ،إشخاؼ ،أ.ـ.د .أحسج
فتحي رمزاف ،ص6ك.7
( )2القامػس السحيط ،الفيخكز أبادؼ، 297 /3 ،مادة حبظ.
( )3لداف العخب ،ابغ مشطػر ،407/10 ،مادة حبظ .
( )4الرحاح ،الجػىخؼ ،1578/4 :مادة حبظ .

( )5الببلغة العخبية أسديا كعمػميا كفشػنيا ،عبج الخحسغ حدغ حبشكة السيجاني ،ص.506
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اؿ« :اْل ُس ْدمِ ُع أَ ُخػ اْل ُس ْدمِعِ َال َي ْطمِ ُس ُوَ ،وَال ُي ْدمِ ُس ُو،
ومثمو ما ورد َع ِغ
َّ
الشبي َ ،ق َ
َّللا ِفي ح ِ ِ
َكاف ِفي حاج ِة أ ِ ِ
ِ
َّللا َعْش ُو ِب َيا ُكْخَب ًة
َخيو ّ
َ
َ َ
َ َ
اجتوَ ،و َم ْغ َفَّخ َج َع ْغ ُم ْدم ٍع ُكْخَب ًة َفَّخ َج َّ ُ
فإف َّ َ
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امة»
امةَ ،و َم ْغ َس َتَخ ُم ْدم ًسا َس َتَخُه َّ ُ
َّللا َي ْػَـ اْلؿَي َ
ُكَخب َي ْػـِ اْلؿَي َ

َم ْغ
ِم ْغ

ؼيو احتباؾ بجيعي ،في قػلو ( :ال يطمسو كال يدسمو) ،فكبلىسا نؽياف متجاكراف .مسا

أعصى جخسا مػسيؿيا بجيعيا كجسيبل .فجاءت المفطة األكلى مشؽية في قػلو (ال يطمسو) كالثانية

مشؽية كحلظ في قػلو (ال يدمسو) فاجتسعت كمستاف متجػرتاف متشاسقتاف في الػزف كاألسمػب مسا
مشح االحتباؾ.
ع ِغ اْلحد ِغ ،عغ سسخَة ب ِغ جْشج ٍب ،ع ِغ الشبي َ ،قاؿَ« :ال َت َالعُشػا ِبَمعَش ِة َّ ِ
َّللاَ ،وَال
َ ْ َ َُ ْ ُ ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ََ
َ
()2
ِ
َّللاَ ،وَال ِب َّ
الش ِار» .
ِب َغ َز ِب َّ
مخات،
ؼيو احتباؾ ،في الحجيث كامبل فانصمق كتػسط كأقفل حجيثو  بشيي ثبلث َّ

كالسقرػد ال تبلعشػا بمعغ هللا كال تغزبػا بغزب هللا ،كال تبلعشػا بالشار ،فححفت كمسة

(تغزبػا) ك(تبلعشػا) ليجتسع في الكبلـ ثبلث متقاببلت كيحجث االحتباؾ .كقج خّمف ىحا
نػعا مغ التػجيو كالتححيخ َّ
جساال في األسمػب ،كجدال ًة في
بػؼ ،كسا مشح
االحتباؾ
ً
البجيعي ً
الش ّ
ّ
التعبيخ.
ثال ًثا -الخالصة:
الفغ – أؼ االحتباؾ البجيعي -تخابصا قػيا ،كعبلقة كشيجة بيغ أجداء كأشخاؼ
مشح ىحا ّ
الحجيث الػاحج.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /السؤاخاة :274/4 ،رقع الحجيث .4893
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /المعغ :277/4 ،رقع الحجيث .4906
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السصمب الدادس
البجاع

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً

ٍ
ِ
ضخكب مغ البجيع .بسعشى يتعجد في الكبلـ مجسػعة مغ
عجة
اإلبجاع أف يذتسل الكبلـ عمى ّ
األلػاف البيانية أك السحدشات البجيعية بحيث تعصى جساال ببلغيا كاضحا.

ََ َ َ َْ
َ َ
َ َ َ َْ ُ َْ َ
كمغ أمثمتو قػؿ هللا َّ
كجل في سػرة وؼِيو يا أرض اةي ِِع ٌاءكِ ويا سٍاء أكيِ ِِع وغِيض
عد َّ
ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ِّ َ َ ُ ْ ً ِّ ْ َ ْ َّ
()1
الٍاء وك ِِض األمر واسخٔت لَع اْلٔدِي وؼِيو بػدا ىيلٔ ِم اىظال ِ ٍِني. 
كذكخ ابغ أبي ِ
أف في ىحه اآلية ُقخَاب َة
ال ْصبع ّ
كح ْد َغ َّ
كصحة
كح ْد َغ التعميل،
ّ
الشدقُ ،
مشيا :الصباؽُ ،
كذكخ ِ
اإليجاز ،كالسجاز ،كاالستعارة ،إلى غيخ ذلظ. )2( .

عذخيغ ضخًبا مغ ضخكب البجيع ،فحكخ
"اإلرصاد" ،ك ِ
التقديع ،كالتدييع ِ
اإلرداؼ.

ِ
ومثمو ما ورد عغ رسػؿ َّ ِ
فإف َل ْع َي ِج ْج
ُع ِص َي َع َ
اء َف َػ َج َج َفْمَي ْج ِد ِبوّ ،
َّللا َ « :م ْغ أ ْ
صً
َُ ُ
ِِ
ِِ
ػب،
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ :رَو ُ
اه َي ْحَيى ْب ُغ أَُّي َ
َفْمُي ْث ِغ بوَ ،ف َس ْغ أَ ْثَشى بو ،فقج َش َكَخُهَ ،و َم ْغ َك َت َس ُو ،فقج َك َفَخُه» َ
ِ
ِ
ِ
يل َي ْع ِشي َر ُج ًال ِم ْغ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ « :و ُى َػ ُشَخ ْحب ُ
يلَ ،ع ْغ َجاب ٍخَ ،
َع ْغ ُع َس َارَة ْب ِغ َغ ِدَّيةََ ،ع ْغ ُشَخ ْحب َ
()3
ػه»
ػه َفَم ْع ُي َد ُّس ُ
َق ْػ ِمي َكأََّن ُي ْع َك ِخُى ُ

حيث يتعجد فشػف البجيع في الحجيث الػاحج ،كقج كججنا ُ -ىشا -تآلف األلفاظ
ؼيو إبجاعُ ،
الد ْجع كؼيو مقابمة ،بيغ َف َس ْغ أَ ْثَشى ِب ِو ،فقج َش َكَخُهَ ،و َم ْغ َك َت َس ُو ،فقج َك َفَخُه كجشاس اشتقاؽ بيغ
ك َّ
اء.كؼيو كشاية عغ صفة في قػلو فقج كفخه ،كؼيو سجع في قػلو " َش َكَخُه َ -ك َت َس ُو –
ُع ِص َي َع َ
أْ
صً
اء ،كتكخار أسمػب الذخط
ُع ِص َي َع َ
َك َفَخُه .كؼيو تكخار ببلغي مغ خبلؿ الفعل كالسفعػؿ السصمق أ ْ
صً
ُع ِصي فقجَ ...ف َس ْغ أَ ْثَشى ِب ِو ،فقجَ ...و َم ْغ َك َت َس ُو ،فقج.
في قػلو :مغ أ
َْ ْ َ
ثال ًثا -وقفة تأممية :االستشتاجات والجالالت:
 قل ذكخه ألف السقاصج السخجػة مغ كراء األحاديث الشبػية ىي التبميغ كاإلنحار كالحث كليذلمتفشغ الببلغي فقط.

 يسشح ىحا الفغ جساال ببلغيا راؾيا في الحجيث الشبػؼ الذخيف([ )1ىػد.]44:
( )2الببلغة العخبية أسديا كعمػميا كفشػنيا ،عبج الخحسغ حدغ حبشكة السيجاني ،ص827
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /شكخ السعخكؼ :255/4 ،رقع الحجيث .4813
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السصمب الدابع

الرصاد المفطي (التدييع)
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
الرصاد في المغة:
قاؿ الخميل ابغ أحسج في معجسو (لداف العخب)" :رصج :الخاصج بالذيء الخاقب لو
كرصجا يخؾبو كرصجه بالسكافأة كحلظ ،كالتخصج التخقب،
رصجه بالخيخ كغيخه يخصجه ْ
رصجاَ ،
كاإلرصاد.)1(.
السفيػـ االصصالحي:
قاؿ القدويشي في كتابو (اإليزاح)" :كمشو اإلرصاد كيدسى (التدييع) ك(التػشيح) –

أيزا -كىػ أف يجعل قبل العجد مغ الفقخة أك البيت ما يجؿ عمى العجد إذا عخؼ الخكؼ(.)2
ً
كقػؿ زىيخ بغ أبي ُسمسى:

ثسػػػػػػػػانيغ حػػػػػػػػػال ال أبػػػػػػػػا لػػػػػػػػظ يدػػػػػػػػأـ

سػػػػػػئست تكػػػػػػاليف الحيػػػػػػاة ومػػػػػػغ يعػػػػػػر

()3

كقج عخؼ في السثل الدائخ ":ىػ أف يبشي الذاعخ أبيات قريجتو عمى بحخيغ مختمفيغ

شعخا".
فإف كقف عمى القاؼية األكلى كاف ًا
شعخ كإف كقف عمى القاؼية الثانية كاف ً

()4

َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ
َ ُ َ ُ َ ُْ َْ ُ
ؾَ َكُٔا أُفسًٓ يظئٍِن
ككقػلو تعالىَ  :وٌا َكن اَّلل ِِلَظيًٍِٓ َوى ِ
َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ
()6
جل شأنو:ال يسأل عٍا يفػو وًْ يسألٔن

()5

وكقػلو

َّ

الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
ومثمو ما ورد عغ دمحم بغ يحيى بغ حباف عغ عسو واسع بغ حباف عغ وىب بغ

قاؿ الخجل أحق بسجمدو وإف خخج لحاجتو ثع عاد فيػ أحق
ححيفة :أف رسػؿ هللا َ 
( )1لداف العخب :مادة رصج (. )177/3
( )2اإليزاح في عمػـ الببلغة ،القدكيشي ،ص.326
( )3ديػاف زىيخ بغ أبي سمسى ،فاعػر ،ص.34
( )4السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ ،ابغ األثيخ ،تحقيق :أحسج الحػفي ،ص.216
( )5العشكبػت40:
( )6األنبياء23:
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()1

بسجمدو

في قػلو ( :فيػ أحق بسجمدو) ،فقج بجأ الحجيث الخجل أحق بسجمدو ،كختع بقػلو

(فيػ أحق بسجمدو) ،فيػ يذبو الترجيخ َب ْي َج أنو كاف ؼيو تشبؤ عغ اإلجابة في نياي َة الحجيث،
كقػلو ( :كإف خخج) فالػاك ُ -ىشا -جاءت لمتأكيج عمى أحؿية صاحب السجمذ كالسكاف ككحلظ

فإف األدب َّ
بػؼ ضاىخ كال غبار عميو؛ فيػ يحتخـ صاحب السكاف كؼيو
لمتػضيح .كبالتالي؛ ّ
الش ّ
أيزا -لمكبيخ.
تقجيخً -
ومثمو ما ورد عغ سعيج عغ عبيج هللا بغ األخشذ عغ الػليج ابغ عبج هللا عغ يػسف

قاؿ رسػؿ هللا ( مغ اقتبذ عمسا مغ الشجػـ اقتبذ شعبة
بغ ماىظ عغ ابغ عباس قاؿَ :
()2
مغ الدحخ .زاد مازاد)
ؼيو إرصاد لفطي ،كذلظ في ذكخ كتكخار كمسة اقتبذ ،كمغ األغخاض التي خمفيا ىحا

الفغ البجيعي (اإلرصاد المفطي) ىػ الدجخ كالخدع كالتححيخ مغ ىحه اآلفة ،كسا يسشح ميدةً
ّ
جسالي ًة بجيع ًة كجسيم ًة ،تتسثل في التػقع كالتشبؤ كاالستذخاؼ ،كتػقع اإلجابة .كسا في قػلو

َ َ ََْ ُْ َ
َ ُ َْ ُ َ ُْ َْ ُ
ؾَ َكُٔا أُفسًٓ يظئٍِن
_تعالىَ -وٌا ظيٍِاًْ َوىذ ِ

ومثمو ما ورد َع ْغ
اف َي ْتَب ُع
اؿَ « :شْي َ
صٌ
ام ًة َفَق َ
َح َس َ

()3

.

َف رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َّللا َ :أرَى َر ُج ًال َي ْتَب ُع
أَبي َسَم َسةََ ،ع ْغ أَبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ ُ َ
()4
صاَن ًة»
َشْي َ

الفغ
ؼيو إرصاد لفطي ،كمستي (شيصاف) ك(شيصانة) ،كمغ األغخاض التي خمفيا ىحا ّ
البجيعي (اإلرصاد المفطي) ،ىػ الدجخ كالخدع كالتححيخ مغ ىحه اآلفة كقيل في شخح ىحا
ِ
صانا لِسباعجِت ِو عغ اْلحق ك ْ ِ
ِ
ص َانة ِألََّن َيا
اىا َش ْي َ
اشت َغالو ِب َسا َال َي ْعشيوَ ،ك َس َّس َ
الحجيث" :إَّن َسا َس َّساهُ َش ْي َ ً ُ َ َ َ َ ْ َ ّ َ
أ َْكَرثَ ْت ُو اْل َغْفَمة َع ْغ ِذ ْكخ هللا" ( )5وقج كاف الرصاد المفطي ىشا مغ أجل تػصيل رسالة خصيخة
( )1سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء إذا قاـ الخجل مغ مجمدو ثع رجع إليو :89/5 ،رقع الحجيث
.2751
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /تعمع الشجػـ :1228/2 ،رقع الحجيث .3726
([ )3الشحل]118:
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /المعب بالحساـ :285/4 ،رقع الحجيث .4940
( )5الجامع الرحيح لمدشغ كالسدانيج ،صييب عبج الجبار.302/36 ،
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لكل مدمع يتبع ىحا الشحػ واالتجاه.
ِ
ِ
اؿِ« :إ َذا
اف أ َْدَرَك ُو َع ِغ
َّ
ومثمو ما ورد َع ِغ اْلس ْق َجا ِـ ْب ِغ َم ْعجي َك ِخ َبَ ،وَق ْج َك َ
الشبي َ ،ق َ
()1
اه َفْمُي ْخ ِبْخُه أََّن ُو ُي ِحُّب ُو»
َح َّب َّ
الخ ُج ُل أ َ
أَ
َخ ُ
فإف صجر الحجيث ،جاء الفعل ؼيو
في قػلو ( :أحب) ك(يحبو) ،ككسا ىػ ممحػظ ّ
ماضيا (أحب) ،كختع الحجيث في عجده بسزارع (يحب)؛ ليجؿ عمى ضخكرة استس اخرية السحبة
ً
كديسػمة الػد مغ خبلؿ عبارة (إني أحبظ في هللا).
ثال ًثا -الخالصة:
جسيل ،فيػ يذبو الجشاس التاـ ،كيساثل الترجيخ؛ َّ
المفطي ّّ
الجسيل ؼيو كما
لكغ
فغ
 اإلرصادُّ
ٌ
َ
يسيده عغ غيخه مغ الفشػف األخخػ ىػ أف اإلرصاد المفطي يحكخ كمسة في البجاية ككمسة
متػقعة في الشياية قج يعبخ عشيا أك يجيب الستمقي بيا؛ َّ
فكأنو إشخاؾ لمستمقيغ في اإلبجاع

الببلغي.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /إخبار الخجل الخجل بسحبيتو إياه :332/4 ،رقع الحجيث .5124
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السصمب الثامغ

االستجراؾ (الخجػع)
أوالً :مفيػـ االستجراؾ:
في المغة:
يقػؿ صاحب لداف العخب( :درؾ) َّ
المحاؽ ،كقج أَدركو كرجل َد َّراؾ ُم ْج ِرؾ كثيخ
الج َر ُ
ؾ َ
اؾ المحػؽ
اإلدراؾ ،ك َّ
فعمي
الج َرؾ التَِّبع ُة يدكغ كيحخؾ يقاؿ :ما َل ِحقظ مغ َد َرٍؾ
َّ
خبلصو ك ْ
ْ
اإلدر ُ
ُ
يقاؿ :مذيت حتى أ َْد َركتو كاستَ ْج َرْكت ما فات كتجاركتو.

()1

في االصصالح:
كىػ عمى قدسيغ:
()2

األكؿ :قدع يتقجـ االستجراؾ ؼيو تقخيخ لسا أخبخ بو الستكمع كتػكيج
الثاني  :قدع ال يتقجمو االستجراؾ كذلظ كسا يمي:
الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ

اس َفأَ ْثَشى عَمى َّ ِ
َّللا َقاـ رسػؿ َّ ِ
ِ
الش ِ
َّللا ِ فى َّ
َىُم ُو،
َّللا ِب َسا ُى َػ أ ْ
َ
ومثمو ما ورد عغ َعْبُج َّ َ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ُث َّع َذ َكَخ َّ
ػح َق ْػ َم ُو،
ػهَ ،و َما م ْغ َن ِب ٍّى ِإالَّ َوَق ْج أَْن َحَر َق ْػ َم ُوَ ،لَق ْج أَْن َحَرُه ُن ٌ
اؿ « ِإّنى أُْنحُرُك ُس ُ
َّاؿ َفَق َ
الجج َ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
َع َػَر »(. )3
َع َػُرَ ،وأ َّ
ذ ِبأ ْ
ػؿ َل ُك ْع ؼيو َق ْػالً َل ْع َيُقْم ُو َن ِب ّّى لَق ْػ ِموَ ،ت ْعَم ُسػ َف أََّن ُو أ ْ
َّللا َلْي َ
َف َّ َ
َوَلكّشى َسأَ ُق ُ
أسمػب استجراؾ ،في قػلو( :كلكشي سأقػؿ) ،فالتقخيخ( :لقج أنحره قػـ نػح)

كاالستجراؾ ( :كلكشي سأقػؿ)؛ فقج مشح ىحا األسمػب البجيعي لفت االنتباه كاإلقشاع بتغييخ ِكجية
ّ
الشطخ كإعساؿ العقل كالتفكيخ لسا ىػ قادـ كمشتطخ كتححيخ مسا ىػ آت لحا قاؿ ابغ العخبي:
ّ
إنحار األنبياء عميو الدبلـ قػميع بأمخ الججاؿ تححيخ مغ الفتغ ،كشسأنيشة ليا حتى ال يدعدعيا
عغ حدغ االعتقاد ،ككحلظ تقخيب الشبي  لو زيادةٌ في التححيخ ،كأشار مع ذلظ إلى أنيع إذا

( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر ،مادة (درؾ) .419/10 ،
( )2تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخآف ،ابغ أبي اإلصبع ،تقجيع كتحقيق :د .حفشي
دمحم شخؼ ،ص231ك232

( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،97رقع الحجيث .6175
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كانػا عمى اإليساف ثابتيغَ ،دَفعػا ُّ
الذ َب َو باليقيغ
ِ ِ
ِِ
الدخ في اختراص الشبي  بالتشبيو
كفي قػلو( :ؼيو َق ْػًال َل ْع َيُقْم ُو َنِب ّّي لَق ْػ ِمو) قيل :إف ّ
ّ
السحكػر ،مع أنو أكضح األدلة في تكحيب الججاؿ ،أف الججاؿ إنسا يخخج في أمتو ،دكف غيخىا
()1

مسغ تقجـ مغ األمع"

.

()2

ومثمو ما ورد ع ْغ َزي ِج ب ِغ و ْى ٍبَ ،قاؿ :أ ُِتي ابغ مدع ٍ ِ
يل َى َحا ُف َال ٌف َت ْقصُُخ لِ ْحَي ُت ُو
َ ُْ َْ ُ
َ ْ ْ َ
ػد َفق َ
َ
ِ ()3
َخسخاَ ،فَقاؿ عبج َّ ِ
الت َج ُّد ِ
َّللاِ« :إَّنا َق ْج ُن ِييَشا َع ِغ َّ
ذ؛ ولكغ ِإ ْف َي ْط َيْخ َلَشا َشي ٌء َن ْأ ُخ ْح ِبو»
َ َُْ
ًْ
ْ
ؼيو استجراؾ لفطي بجيعي ،في قػلو ( :كلكغ إف يطيخ ،)...فكأنو استثشاء لسا قيل

ألنو كاف قج نيى الخسػؿ عغ التجدذّ ،إال أنو بعج ذلظ أجاز إف حرل السدمع عمى
قبل لكغّ ،
معمػمات يأخحىا.
ثال ًثا -الخالصة:
تجخد أسمػب االستجراؾ مغ ِمدية الببلغة البجيعية؛ فإنشا ال نخػ سػػ
أسمػبا نحػيِّا
إف َّ
 ًْ
محل مغ اإلعخاب إذا
يدسى االستجراؾ بتػضيف كمسة (لكغ)َ ،ب ْي َج أف الببلغة البجيعية ليا ّّ
إف أحاديث األدب سابقة الحكخ تحسل دالالت ببلغيَّة تتسحػر حػؿ اإلفياـ
ما قيلّ :
كاإلقشاع كتػضيح سبل اليجاية.

( )1فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ" ،582 /16 ،كتاب الفتغ" رقع (. )7127
( )2بحخ السحيط الثجاج في شخح صحيح مدمع ،دمحم بغ عمي بغ آدـ بغ مػسى اإلتيػبي.525/44
( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /الشيي عغ التجدذ :53/1 ،رقع الحجيث .4890
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السصمب التاسع
التفػيف

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

اشتقاؽ التفػيف مغ الثػب الحؼ ؼيو خصػط بيس ،كأصل الفػؼ :البياض الحؼ في

أضفار األحجاث ،كالحبة البيزاء في الشػاة ،كىي التي تشبت مشيا الشخمة ،كالفػفة القذخة البيزاء

التي تكػف عمى الشػاة ،كالفػؼ :الذيء ،كالفػؼ :قصع القصغ ،كبخد مفػؼ :أؼ رقيق.

()1

السفيػـ االصصالحي:
كالتفػيف ىػ :عبارة عغ إتياف الستكمع بسعاف شتى مغ السجح أك الغدؿ ،أك غيخ ذلظ

مغ الفشػف كاألغخاض ،كل فغ في جسمة مغ الكبلـ مشفرمة مغ أختيا بالتجسيع غالباً ،مع
تداكؼ الجسل السخكبة في الػزنية ،كيكػف بالجسل الصػيمة كالستػسصة كالقريخة ،)2( .فسثاؿ ما
جاء مشو بالجسل الصػيمة ،قػؿ الشابغة الحبياني شػيل(: )3

أضػػػػػػػػػخ لسػػػػػػػػػغ عػػػػػػػػػادى وأكثػػػػػػػػػخ نافعػػػػػػػػػا

هللف عيشػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػغ أرى أىػػػػػػػػػػػػل ؾبػػػػػػػػػػػػة

وأفزػػػػػػػػػػػل مذػػػػػػػػػػػفػعاً إليػػػػػػػػػػػو وشػػػػػػػػػػػافعا

وأعطػػػػػػػػػػػػػع أحالمػػػػػػػػػػػػػاً وأكبػػػػػػػػػػػػػخ سػػػػػػػػػػػػػيجاً

الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
صَم ْق ُت ِفي وْف ِج ب ِشي ع ِ
ام ٍخ
صِّخ ٍ
قاؿ أَِبي :اْن َ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي َن ْزَخَةَ ،ع ْغ ُم َ
َ
َ َ
اؿَ :
ؼَ ،ق َ
ػؿ َّ ِ
ِإَلى َرس ِ
َّللا َ :فُقْمَشا :أَْن َت سِّيُجَناَ ،فَقاؿِ َّ « :
َّللا َتَب َار َؾ َوَت َعاَلى» ُقْمَشاَ :وأَ ْف َزُمَشا َف ْز ًال
َ
ُ
الدّيُج َّ ُ
َ
()4
اؿُ « :قػُلػا ِبَق ْػلِ ُك ْع ،أ َْو َب ْع ِ
س َق ْػلِ ُك ْعَ ،وَال َي ْد َت ْج ِخَيَّش ُك ُع َّ
اف»
الذْي َ
ط ُسَشا َ
َع َ
صُ
َوأ ْ
ش ْػًالَ ،فَق َ
حيث جاء الكبلـ َّ
بػؼ بسعاف متبلئسة كمدتػية السقاديخ،
التفػيف :ىػ فغ بجيعي ُ
الش ّ
فاألكلى كالثانية جاءتا معخفة (بأؿ) ،كالتقجيخ(:ىػ هللا _تعالى -ثع جاءت الثالثة كالخابعة نكختاف

كالستسثمتاف في كمستي (تبارؾ كتعالى) بريغة كبسيداف صخفي مػحج كمتفق كىػ (كزف)
فإف الحجيث جاء بكمستيغ معخفتيغ ثع كمستيغ نكختيغ مسا أحجث التفػيف .كقج
(تفاعل) ،كبالتالي ّ
( )1تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ ،ابغ أبي اإلصبع ،ص.260
( )2السرجر نفدو.
( )3ديػاف الشابغة الحبياني ،الشابغة الحبياني ،بحخ الصػيل ،ص.271

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كخاـية التسادح :254/4 ،رقع الحجيث .4806
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أحاؿ الحجيث الثشاء كالسجح إلى هللا تعالى.
َّ
َى
الش ِب ُّى ِ ب ِسًشى « أ ََت ْجُرو َف أ ُّ
َى َبَم ٍج َى َحا »َ .قاُلػا
أَ َف َت ْجُرو َف أ ُّ

اؿ
قاؿ َق َ
ومثمو ما ورد َع ِغ ْاب ِغ ُع َسَخ رضى هللا عشيسا َ
اـ،
قاؿ « ّ
َّللا َوَر ُسػُل ُو أ ْ
فإف َى َحا َي ْػٌـ َحَخ ٌ
َعَم ُعَ .
َي ْػ ٍـ َى َحا »َ .قاُلػا َّ ُ
قاؿ «
اـ ،أ ََت ْجُرو َف أ ُّ
َّللا َوَر ُسػُل ُو أ ْ
َّللا َوَر ُسػُل ُو أ ْ
قاؿ « َبَمٌج َحَخ ٌ
َعَم ُعَ .
َى َش ْي ٍخ َى َحا »َ .قاُلػا َّ ُ
َعَم ُعَ .
َّ ُ
ِ
اض ُك ْعَ ،ك ُحْخَم ِة َي ْػ ِم ُك ْع َى َحا ِفى
َعَخ َ
قاؿ « ّ
َم َػاَل ُك ْع َوأ ْ
َش ْيٌخ َحَخ ٌ
اء ُك ْع َوأ ْ
َّللا َحَّخَـ َعَمْي ُك ْع د َم َ
فإف َّ َ
اـ »َ .
()1
َش ْي ِخُك ْع َى َحا ِفى َبَم ِج ُك ْع َى َحا »
ؼيو تفػيف ،كذلظ في قػلو ( :كحخمة يػمكع ىحا في شيخكع ىحا في بمجكع ىحا) ،كقج

نػعا مغ الجساؿ السػسيقي كالتبلئع الجسمي
مشح ىحا ّ
الفغ البجيعي الستسثل في (التفػيف)ً ،
الحث كاإلغخاء.
غخضا ببلغيَّا مفاده
ّ
كالزبط التخكيبي ،كسا أعصى ً

ػرَ ،ع ِغ َّ
الشبي ِ م ْغ
ُـ َسَم َسةََ ،قاَل ْتَ :ما َخَخ َج
الذ ْع ِب ِيَ ،ع ْغ أ ِّ
ر ٍ
َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ َمْش ُ
ّ
َف أ ِ
الدس ِ
بْي ِتي َق ُّ
اء َفَقاؿَّ « :
ط ِإَّال َرَف َع َ ِ
ُض َّل ،أ َْو أ َِز َّؿ ،أ َْو
َض َّل ،أ َْو أ َ
َعػُذ ِب َظ أ ْ
الم ُي َّع أ ُ
َ
َ
شْخَف ُو إَلى َّ َ
()2
ِ
َج َي َل ،أ َْو ُي ْج َي َل َعَم َّي»
أ َُز َّؿ ،أ َْو أَ ْضم َع ،أ َْو أُ ْضَم َع ،أ َْو أ ْ
ؼيو تفػيف ،كذلظ في قػلو ( :أضل أك أضل) ،ككحلظ في (أزؿ أك أزؿ) ككحلظ في
(أضمع أك أضمع) ،فجاء الصباقات متتاليات متجاندات ،كمدتػيات السقاديخ كمبلئسات.
ثال ًثا -الخالصة:
ِ
 كثي اخ ما يخكد ُّالتفػيف عمى تختيب كتيحيب التخكيب الجسمي كالدياؽ الجاخمي لمحجيث
فغ
َّ
بػؼ ،كعميو تتداكػ السقاديخ المفطية كالسفخدات الستاحة في الجسمة الحجيثية.
الش ّ

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،43رقع الحجيث .6043

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا خخج مغ بيتو :325/4 ،رقع الحجيث .5094
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السصمب العاشخ
السقابمة

اصصالحا:
أوالً -التعخيف
ً
قائبل" :ىي أف تأتي بسعشييغ متػافقيغ أك ٍ
معاف متػافقة ثع يؤتى
َّ
عخؼ القدويشي السقابمة ً

()1
قائبل" :كالسخاد بالتػافق خبلؼ التقابل كقج
بسا يقابميسا أك يقابميا عمى التختيب  ،كأضاؼ ً

ََْ ْ َ ُ ْ
تتخكب السقابمة مغ شباؽ كممحق بو كمثاؿ مقابمة اثشيغ باثشيغ( ،)2قػلو_تعالى :فييظحهٔا
كَيِيالً َو ِْلَ ْت ُهٔاْ َنثِ ً
ريا.)3(
كعخفت بأنيا :تجسع بيغ شيئيغ متػافقيغ أك أكثخ كبيغ ضجييسا .ثع إذا شخشت ُ -ىشا-

َ
َ
َسهُ
شخشا شخشت ىشاؾ ضجه كقػلو  :فَأ ٌَّا َمن أ ْع َطٕ َو َّات َق * َو َص َّد َق ة ْ ُ
اِل ْس َن * فَ َس ُِيَ ّ ِ ُ
ِ
ُْ ْ َ
َ َ َّ َ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ ُ َْ
ُْ ْ
َ
َسه ل ِيػَسى لسا جعل
ي
ِ
س
ف
*
ن
س
اِل
ة
ب
ذ
ك
و
*
ن
غ
خ
اس
و
ِو
َب
ن
م
ا
ٌ
أ
و
*
ى
َس
ل ِيي
ِ
ِ
التيديخ مذتخكا بيغ اإلعصاء كاالتقاء كالترجيق جعل ضجه ،كىػ التعديخ مذتخكا بيغ أضجاد

تمظ ،كىي السشع كاالستغشاء كالتكحيب.)4( .

الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
أقداـ السقابمة:
 -1مقابمة اثشيغ باثشيغ:
كىي التي تكػف بيغ اثشيغ كاثشيغ ،كبالتالي يكػف فييا تزاد بيغ الجسل بذكل مباشخ،

َََْ ُ ْ َ ُْ َ
َْ ُ ُ ُ َْ ْ
ُ
وف ويِٓاًْ غ َِ الٍِه ِر.
كمثاؿ ذلظ قػلو سبحانو كتعالى :يأمرًْ ةِالٍػر ِ
َخْم ِق ِو،

ص َع
َوأَ ْق َ

()5

ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى ُىَخْيَخَة َع ِغ َّ ِ
غ ِم ْغ
ق َح َّتى ِإ َذا َفَخ َ
ق اْل َخْم َ
َّللا َخَم َ
قاؿ « إ َّف َّ َ
الشب ِّى َ 
الخ ِحع ى َحا مَقاـ اْلع ِائ ِح ِبظ ِمغ اْلَق ِص ِ
ِ
َف أ ِ
َص َل َم ْغ َو َصَم ِظ.
َما َتْخ َضْي َغ أ ْ
َ َ
َ
َقاَلت َّ ُ َ َ ُ َ
يعةَ .
قاؿ َن َع ْع أ َ
صع ِظَ .قاَل ْت بَمى يا ر ِب .قاؿ َفيػ َل ِظ » .قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « فا ْقَخُءوا ِإ ْف ِشْئ ُت ْع
َ َْ
َ َ َّ
َم ْغ َق َ َ
َ َُ ُ

( )1اإليزاح في عمػـ الببلغة ،القدكيشي ،ص.322
( )2السخجع الدابق ،ص.322
( )3التػبة.82:
( )4مفتاح العمػـ ،أبػ يعقػب يػسف بغ أبي بكخ دمحم ،الدكاكي ،ص184
( )5األعخاؼ.157 :
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َف ُت ْف ِدُجوا ِفى األَْر ِ
ام ُك ْع ).
ض َوُتَق ِّ
( َف َي ْل َع َدْي ُت ْع ِإ ْف َت َػَّلْي ُت ْع أ ْ
ص ُعػا أَْر َح َ

()1

ؼيو مقابمة ،بيغ (أصل مغ كصمظ) ك(أقصع مغ قصعظ) ،حيث جاءت السقابمة لتػضيح

بعس األمػر الجاللية كالسيسة حيث قاؿ القاضي عياض :الخحع التي تػصل كتقصع إنسا ىي

كندب ،يجسعو رحع كالجه كيترل بعزو ببعس،
معشى مغ السعاني ليدت بجدع ،كإنسا ىي قخابة َ
()2
قائبل" :كالسعاني ال يتأتى مشيا الؿياـ كال الكبلـ ،ؼيكػف
فدسي ذلظ االتراؿ َر ْحسا.
ثع أتبع ً
كحدغ استعارة ،كالػصل مغ هللا –تعالى -كشاية عغ
ذكخ ؾياميا ىشا كتعمقيا بالعخش ضخب مَثل
َ
عطيع إحدانو ،كالقصع مشو كشاية عغ حخماف اإلحداف"( . )3فكانت السقابمة لتػضيح أىسية صمة
الخحع فجدجىا كشخريا لسعخفة أىسية األمخ ،ككشاية عغ ضخكرة صمة األرحاـ كعجـ قصعيا.
َف رسػؿ َّ ِ
صِ
ػس
اء ْب ِغ َي َد ٍارَ ،ع ْغ أَِبي َس ِع ٍ
َع ْغ َع َ
اؿِ« :إَّي ُ
يج اْل ُخ ْجرِّ
اك ْع َواْل ُجُم َ
َّللا َ ،ق َ
ِي ،أ َّ َ ُ َ
َّث ِفيياَ ،فَقاؿ رسػؿ َّ ِ
ات» َقاُلػا :يا رسػؿ َّ ِ
الصخَق ِ
ِ
ِِ
ُّ
َّللا ِ« :إ ْف
َّللاَ ،ما ُب َّج َلَشا م ْغ َم َجالدَشا َن َت َحج ُ َ
ِب ُ
َ َُ ُ
َ َُ َ
يق يا رسػؿ َّ ِ
الص ِخيق َحَّق ُو» َقاُلػا :وما َح ُّ َّ
صػا َّ
اؿَ « :غ ُّ
ف
س اْلَب َر ِخَ ،وَك ُّ
َع ُ
أََبْي ُت ْع َفأ ْ
َ
َّللا؟ َق َ
ق الص ِخ ِ َ َ ُ َ
ََ
()4
ِ
ِ
ِ
َّ
السْش َك ِخ»
ْاألَ َذىَ ،وَرُّد َّ
الد َالـَِ ،و ْاأل َْمُخ باْل َس ْعُخوؼَ ،والش ْي ُي َعغ ُ

ؼيو مقابمة لفطية بيغ (األمخ بالسعخكؼ) ك(الشيي عغ السشكخ) ،كىي بيغ اثشيغ كاثشيغ،

ككقعت ىاتيغ الجسمتيغ كجسمتيغ خبخيتيغ تشاسقتيغ متجاكرتيغ مكػف بيسا الصخفاف االساسياف
السبتجأ كالخبخ.
يج ب ِغ أَِبي س ِعيجٍ ،عغ أَِب ِ
يو ،عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِِ
َّللا
َْ
َْ
ومثمو ما ورد َع ْغ َسع ْ
َُ ْ َ
َ
َ ََُ ُ
ِِ ِ
ِ ِ
اء م ْؤ ِم ٌغ َت ِق ّّيَ ،وَف ِ
ِ
ِ
اجٌخ
« ،إ َّف َّ َ
َّللا َع َّد َو َج َّل َق ْج أَ ْذ َى َب َعْش ُك ْع ُعّبَّي َة اْل َجاىمَّيةَ ،وَف ْخَخَىا ب ْاآلَب ُ
اـِ ،إَّن َسا ُى ْع َف ْح ٌع ِم ْغ َف ْحعِ َج َيَّش َع،
آد ُـ ِم ْغ ُتَخ ٍ
اؿ َف ْخَخُى ْع ِبأَ ْق َػ ٍ
آد َـ َو َ
َش ِق ّّي ،أَْن ُت ْع َبُشػ َ
ابَ ،لَي َج َع َّغ ِر َج ٌ
()5
أَو َلي ُكػُن َّغ أَىػ َف عَمى َّ ِ
َّللا ِم َغ اْل ِج ْع َال ِف َّال ِتي َت ْج َف ُع ِبأَْن ِف َيا َّ
الش ِت َغ»
َْ َ
ْ َ
مقابمة ،في قػلو ( :مؤمغ تقي) ك(فاجخ شقي) ،حيث جاءت السقابمة لمتػضيح بيغ

أصشاؼ متزادة ،ليتع التػضيح كالبياف كاإلنراؼ ،لحا قيل ":فإما أف تجع أخبلؽ الجاىمية كإما

أف تكػف عشج هللا أىػف كأحقخ مغ تمظ الحذخات التي تجفع الشتغ بأنفيا ،فتكػف ىحه الحذخات
( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  13مغ كصل كصمو هللا :53/1 ،رقع الحجيث .5987
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.22/22 ،
( )3السرجر نفدو.
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الجمػس في الصخقات :256/4 ،رقع الحجيث .4815
( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التفاخخ باألحداب :331/4 ،رقع الحجيث .5116
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أكخـ عمى هللا عد كجل مشظ أييا العاصي كالسشافق كالكافخ كالسعانج لخبظ".

()1

قاؿ رسػؿ هللا ( ال تدبػا الخيح .فإنيا مغ روح
ومثمو ما ورد عغ أبي ىخيخة قاؿَ :
()2
هللا تأتي بالخحسة والعحاب .؛ ولكغ سمػا هللا مغ خيخىا وتعػذوا باهلل مغ شخىا )
ؼيو مقابمة ،بيغ (سمػا هللا مغ خيخىا) ك(تعػذكا باهلل مغ شخىا) ،حيث جاءت السقابمة

نػعا مغ التػضيح كالتبديط كتقخيب الرػرة إلى ذىغ الستمقي ،كأنو يديج عمى
تاركة كراءىا ً
الصباؽ في لفت االنتباه ،فالصباؽ بيغ مفخدتيغ أـ السقابمة فبيغ تخكيبيغ أك صػرتيغ ،قج تغصي

ترػيخا.
أجداء الحجيث كمو فتكػف الرػرة أكثخ كضػحا كأدؽ
ً
ِ
ِ
ػد
اح ُجُش ٌ
ومثمو ما ورد َع ْغ َي ِد َ
اؿْ « :األَْرَو ُ
يج َي ْعشي ْاب َغ ْاأل َ
َص ّعَِ ،ع ْغ أَبي ُىَخْيَخَةَ ،يْخَف ُع ُو َق َ
()3
مجَّش َج ٌةَ ،فسا َتعار ِ
ف»
اكَخ ِمْش َيا ْ
فَ ،و َما َتَش َ
اخَتَم َ
ؼ مْش َيا ْائَتَم َ
َ ََ َ
َُ
تع التخكيد عمى مصمع الحجيث
كذلظ بيغ (ما تعارؼ ائتمف) (ما تشاكخ...اختمف) ،فمػ َّ

مجخدا مغ دالئل ،فقج
سشجج أف الجسمة خبخية تتألف مغ مبتجأ كخبخ؛ كلكغ لع يأت ىحا الخبخ
ً
لػحع ؼيو بخاعة استيبلؿ (حدغ السصمع) .كحدغ االبتجاء في مصمع الحجيث.

 -2مقابمة ثالثة بثالثة:
الشبي
ومثمو ما ورد عغ يحيى بغ سميساف عغ زيج بغ أبي عتاب عغ أبي ىخيخة عغ
َّ
قاؿ (خي خ بيت في السدمسيغ بيت ؼيو يتيع يحدغ إليو .وشخ بيت في السدمسيغ بيت ؼيو
َ :
()4
يتيع يداء إليو)
كذلظ بيغ بيت مغ السدمسيغ ؼيو إحداف اليتيع كبيغ بيت آخخ ؼيو إساءة لميتيع ،فقج

فخؽ
الشبي  كعقج مقارنة بيغ صشفيغ ال يمتؿياف بيغ الرشف األكؿ كنتيجتو الخيخية كالرشف
َّ
َّ
اآلخخ كنتيجتو اإلساءة السحمػمة.

( )1فػائج مغ خصبة الػداع ،أبػ األشباؿ حدغ الدىيخؼ السرخؼ.6/2،
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /الشيي عغ سب الخيح :1228/2 ،رقع الحجيث .3727
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ يؤمخ أف يجالذ :260/4 ،رقع الحجيث .4834
( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /حق اليتيع :1213/2 ،رقع الحجيث .3679
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قاؿ رسػؿ هللا  :شيب الخجاؿ ما ضيخ ريحو
ومثمو ما ورد عغ أبي ىخيخة قاؿَ :
وخفي لػنو وشيب الشداء ما ضيخ لػنو وخفي ريحو حجثشا عمي بغ حجخ أخبخنا إسساعيل بغ

الشبي  نحػه بسعشاه"
إبخاـيع عغ الجخيخي عغ أبي نزخة عغ الصفاوي عغ أبي ىخيخة عغ
َّ

()1

ؼيو مقابمة بيغ (شيب الخجاؿ ما ضيخ ريحو كخفي لػنو) كبيغ (شيب الشداء ما ضيخ

لػنو كخفي ريحو) فجاءت ؼيو مقابمة ،لغخض ببلغي كداللي ،كىػ أف الخجل يجػز لو ما ال
ّ
ّ
يجػز لمسخأة كأف السخأة يجػز ليا ما ال يجػز لمخجل كبالتالي فميقف كل ابغ انثى عشج حجكده
كعشج أكامخ كنػاىي اإلسبلـ.

( )1سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في شيب الخجاؿ كالشداء :107/5 ،رقع الحجيث .2787
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السصمب الحادي عذخ
الشداىة

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف
ً
كىػ يختز غالباً بفغ اليجاء ،كىػ خمػص ألفاظ اليجاء مغ الفحر ،كإف كقع ناد اًر

في غيخه ،فإنو عبارة عغ نداىة ألفاظ اليجاء كغيخه مغ الفحر.

()1

كقج كقع مغ الشداىة في

ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٌ ِّ ْ ُ
َ ُ ُ
ُ
َ َّ
اَّلل َو َرس ِ
ِٔلِ ِِلَحؾ ًَ ةيًِٓ إِذا ف ِريق ًٌِٓ
الكتاب العديد قػلو_تعالىَ  :وإِذا دغٔا إَِل ِ
َّ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ
َ ُُ
َ َ ُ َّ ُ ُ ْ َ ب َ ْ ُ َ ُ ْ
بْ ُ
اِلق يأحٔا إ ِ ِْل ِّ ٌذ ِغِِني * أ ِِف كئب ِ ًِٓ ٌ َرض أ ِم ارحاةٔا أم َيافٔن أن
ٌػ ِرطٔن * وإِن يؾَ لًٓ
َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ ُ
()2
َيِيف اَّلل غيي ًِٓ ورسِٔل ةو أوَل ِم ًْ اىظال ٍِٔن" فإف ألفاظ الحـ لمسخبخ عشيع في ىحه
اآلية أتت مشدىة ،عسا يقع في غيخ ىحا القدع مغ اليجاء كاتفق في ىحه اآلية مغ الشداىة صحة

األقداـ.

()3

الجسالية فييا:
ثانيا :األغخاض البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
شْم َح َة َي ْذ َت ِكى
ْاب ٌغ ألَِبى َ
َس َك ُغ
َقاَل ْت أ ُُّـ ُسَمْي ٍع ُى َػ أ ْ

ِ
يغ َع ْغ أََن ِ
ومثمو ما ورد َع ِغ ْاب ِغ ِس ِ
اف
قاؿ َك َ
يخ َ
ذ ْب ِغ َمال ٍظ َ
قاؿ َما َف َع َل ْاب ِشى
س َّ
الر ِب ُّى َفَم َّسا َر َج َع أَُبػ َ
َف َخَخ َج أَُبػ َ
شْم َح َة َف ُؿ ِب َ
شْم َح َة َ
ِ ِ
ِ
َصَب َح
غ َقاَل ْت َو ُاروا َّ
اب ِمْش َيا َفَم َّسا َفَخ َ
م َّسا َك َ
الر ِب َّىَ .فَم َّسا أ ْ
َص َ
اء َف َت َع َّذى ُث َّع أ َ
افَ .فَقَّخَب ْت إَلْيو اْل َع َذ َ
شْمح َة أ ََتى رسػؿ َّ ِ
المْيَم َة " .قاؿ َنعع قاؿ " َّ
َعخس ُتع َّ
الم ُي َّع َب ِار ْؾ َل ُي َسا"
َّللا َ فأ ْ
أَُبػ َ َ
َ َْ َ
َخَبَخُه َفَق َ
َُ َ
اؿ " أ ْ َ ْ ُ
الش ِب َّى َ .فأ ََتى ِب ِو َّ
اح ِسْم ُو َح َّتى َتأ ِْتى ِب ِو َّ
الش ِب َّى َ وَب َع َث ْت َم َع ُو
اؿ لِى أَُبػ َ
شْم َح َة ْ
َف َػَل َج ْت ُغالَ ًما َفَق َ
َ
َخ َح ُه َّ ِ
َخ َح َىا َّ
الش ِب ُّى َ ف َس َز َغ َيا ثُ َّع
ِب َت َسَخ ٍ
اتَ .فأ َ
ات َفأ َ
َم َع ُو َش ْى ٌء"َ .قاُلػا َن َع ْع َت َسَخ ٌ
الشب ُّى َ فَق َ
اؿ" أ َ
َخ َحىا ِمغ ِؼ ِ
الر ِب ِى ُث َّع حَّش َكو وس َّساه عبج َّ ِ
َّللا(. )4
يو َف َج َعَم َيا ِفى ِفى
َ ُ َ َ ُ ََْ
أَ َ ْ
َّ ّ
حيث جاءت الشداىة في قػلو  لفطة (عخستع) السذتقة مغ عخس كالتي تعشي أتدكجتع

الباحث
بػؼ الخؼيع ،كقج كجج
ُ
أك تجامعتع ،ففييا مغ الشداىة البجيعية بسكاف ،كفييا مغ األدب ال َّش ّ
ألف قبل ىحا السػقف يتصمب اإلنداف أف ال
في ىحا الدؤاؿ كىحا االستفياـ اإليجاز في التعبيخ؛ ّ
( )1انطخ :تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ ،ابغ أبي اإلصبع ،تقجيع كتحقيق :الجكتػر حفشي شخؼ،
ص.584
([ )2الشػر.]50- 48:
( )3انطخ :حخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ ،ابغ أبي اإلصبع ،تقجيع كتحقيق :الجكتػر حفشي شخؼ،
ص.584

( )4صحيح مدمع ،مدمع ،األدب /تحخيع التدسي بسمظ األمبلؾ كبسمظ السمػؾ :174/6 ،رقع الحجيث .5737

195

يكثخ مغ األسئمة الخاصة بالدكجية ،كبالتالي يفيع مغ ىحا الدياؽ أمخاف كىسا :اإليجاز في

الدؤاؿ ،كالثاني :جػاز االشسئشاف عمى الدكجيغ كالجعاء ليسا إذ دعا  بقػلو ليسا (الميع بارؾ

ليسا) ،كسا أف كمسة (بارؾ) ؼيو مغ الذسػؿ ،ففييا الخيخ كفييا البخكة كفييا الحب كفييا األمغ

كفييا الجعاء بأف يخزقيسا الحرية الرالحة.

الخ َج ِ
الشبي َ ل َع َغ اْل ُس َخَّش ِثي َغ ِم َغ ِّ
اؿ،
َف
اس ،أ َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ ِع ْك ِخَمةََ ،ع ِغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َخ ِخ ُجػا ُف َال ًنا َوُف َال ًنا »(َ - )1ي ْع ِشي
ػى ْع ِم ْغ ُبُيػِت ُك ْع َوأ ْ
اؿ« :أ ْ
َخ ِخ ُج ُ
َواْل ُس َتَخ ّج َالت م َغ الّش َداءَ ،وَق َ
ِ
يغ.
اْل ُس َخَّشث َ
ؼيو نداىة بجيعية كىحه ىي الػجية الببلغيَّة ليحا التخكيب الشحػؼ ،في قػلو :
(كأخخجػا فبلنا كفبلنا) ،الحؼ يعج جسمة تك اخرية كجسمة فعمية .كقج استخجـ الشداىة البجيعية عبخ

الكشاية الببلغية فيي كشاية عغ مػصػؼ السقرػد السخشثػف .ككسا قاؿ أحج الذارحيغ:
"السخشث مغ الخجاؿ ىػ الحؼ يتذبو بالشداء؛ ألف ىحا مغ كدبو كفعمو ،كأما إذا كاف ليذ مغ

كدبو فيحا ال يمعغ؛ ألنو غيخ مؤاخح عمى ما جبل عميو كعمى ما شبع عميو ،كاإلنداف إنسا يمعغ
عمى فعمو كعمى اختياره ،كيؤاخح عمى ما يحرل مشو ،فسا كاف مغ صفاتو كليذ مغ أفعالو فيحا

ال يمعغ".

()2

اش،
ومثمو ما ورد َع ْغ ِرْب ِع ِّي ْب ِغ ِحَخ ٍ
اس ِم ْغ َك َالـِ ُّ
ِم َّسا أ َْدَر َؾ َّ
الشُب َّػِة ْاألُوَلى ِإ َذا َل ْع
الش ُ

عغ أَِبي مدعػٍدَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ« :إ َّف
َْ
َْ ُ
َ َُ ُ
َ
()3
َت ْد َت ِح َفا ْف َع ْل َما ِشْئ َت»

الشداىة ،في قػلو ( :فافعل ما شئت) ؼبالخغع مغ كجػد لفع (إف لع تدتح) كىي صفة

محمػمة لئلنداف عمق  في جػاب الذخط بفعل ما يخيج فمع يقل كمسة فييا ىجاء مقحع أك ذـ
شجيج؛ بل اكتفى بػ(افعل ما شئت).

( )1سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /العمع :53/1 ،رقع الحجيث .234
( )2شخح سشغ أبي داكد ،عبج السحدغ العباد البجر ،دركس صػتية .28/560،

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الستذبع بسا لع يعط :299/4 ،رقع الحجيث .4797
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السصمب الثاني عذخ
حدغ الشدق

أوالً التعخيف في المغة واالصصالح:
التعخيف المغػي:
الشدق َّ
َّ
ػؼ لمكمسات في
الم
فطي :التختيب ْ
الشح ّ
" ندق :ما كاف عمى نطاـ كاحج مغ كل شيء ،و َ
ّ
الجسمة أك العبارة،ك َعصف َّ
الشدق( :الشحػ كالرخؼ) أحج قدسي العصف كىػ العصف
()1

بالحخكؼ"

التعخيف االصصالحي:
عخفو ابغ أبي األصبع بقػلو" :حدغ الشدق مغ
كىػ " مغ أبػاب الببلغة ،كىػ ما ّ
محاسغ الكبلـ كىػ أف تأتي الكمسات مغ الشثخ كاألبيات مغ الذعخ متبلحسات تبلحسا سميسا
مدتحدشا ال معيبا كال مدتيجشا" .كمغ شػاىج ذلظ قػؿ هللا تعالى في حق سفيشة نػح عميو
ِِ ِ
الدبلـ  :وقِيل َيأَرض اب لَعِي م ِ
ِ
يض الْماء وقُ ِ
ي
استَ َو ْ
ض َي ْاْل َْم ُر َو ْ
ت َعلَى ا ْْلُود ِّ
اءك َوََي ََسَاءُ أَقْلعي َوغ َ َ ُ َ
َ َ َ ْ ُ ْ ََ

ِ ِ
ِ
ِ
ني 
يل بُ ْع ًدا ل ْل َق ْوم الظَّال ِم َ
َوق َ

()2

فيحه الجسل في اآلية الكخيسة جاءت معصػفا بعزيا عمى

بعس بػاك الشدق عمى التختيب الحؼ تقتزيو الببلغة.

الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
َف رسػؿ َّ ِ
صِ
اؿ:
اء ْب ِغ َي َد ٍارَ ،ع ْغ أَِبي َس ِع ٍ
ومثمو ما ورد َع ْغ َع َ
يج اْل ُخ ْجرِّ
َّللا َ ،ق َ
ِي ،أ َّ َ ُ َ
ات» َقاُلػا :يا رسػؿ َّ ِ
الصخَق ِ
ِ
ِ
ِِ
ُّ
اؿ
«ِإَّي ُ
َّللاَ ،ما ُبَّج َلَشا م ْغ َم َجالدَشا َن َت َحَّج ُث ف َ
ػس ِب ُ
اك ْع َواْل ُجُم َ
يياَ ،فَق َ
َ َُ َ
يق يا رسػؿ َّ ِ
رسػؿ َّ ِ
الص ِخيق َحَّق ُو» َقاُلػا :وما َح ُّ َّ
صػا َّ
اؿ:
َع ُ
َّللا ِ« :إ ْف أََبْي ُت ْع َفأ ْ
َ
َّللا؟ َق َ
ق الص ِخ ِ َ َ ُ َ
َُ ُ
ََ
()3
ِ
ِ
ِ
َّ
« َغ ُّ
السْش َك ِخ» .
س اْلَب َر ِخَ ،وَك ُّ
ف ْاألَ َذىَ ،وَرُّد َّ
الد َالـَِ ،و ْاأل َْمُخ باْل َس ْعُخوؼَ ،والش ْي ُي َعغ ُ
ؼيو حدغ الشدق ،بيغ جسمتي (غس البرخ) ك(كف األذػ).

الخحس ِغ عغ عبِج َّ ِ
ِ
قاؿ َد َخ َل َعَم َّى
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى َسَم َس َة ْب ِغ َعْبج َّ ْ َ َ ْ َ ْ
َّللا ْب ِغ َع ْس ٍخو َ
رسػؿ َّ ِ
ُخَبْخ أََّن َظ َتُق َّ
ػـ َّ
قاؿ « َفالَ َت ْف َع ْلُ ،ق ْع
اؿ « أََل ْع أ ْ
الش َي َار »ُ .قْم ُت َبَمىَ .
َّللا َ فَق َ
َُ ُ
ػـ المْي َل َوَت ُر ُ
ُ
ِ
ِف
ِف لِ َدْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
ِف لِ َعْيِش َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
فإف لِ َج َدِج َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْفصْخّ ،
( )1لداف العخب ،مادة ندق.
( )2ىػد44 :

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الجمػس في الصخقات :256/4 ،رقع الحجيث .4815
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ػـ ِم ْغ ُك ِّل َش ْي ٍخ َثالَ َث َة
ػؿ ِب َظ ُع ُسٌخَ ،وإ َّ
َف َي ُ
ِف ِم ْغ َح ْد ِب َظ أ ْ
لِ َدْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ َع َدى أ ْ
ص َ
َف َت ُر َ
ِ ِ
ِ
فإف ِب ُك ِل َحدَش ٍة َع ْذخ أَم َثالِ َيا َف َحلِ َظ الج ْ ُّ
يق
قاؿ َف َذج ْ
أََّي ٍ
َّد ُت َف ُذّجَد َعَم َّى َفُقْم ُت َفِإّنى أُش ُ
اـَ ّ ّ ،
َّىُخ ُكم ُو »َ .
َ ْ
ِ
ِ
ِ
يق َغْيَخ َذِل َظ.
قاؿ َف َذج ْ
قاؿ « َف ُر ْع ِم ْغ ُك ِّل ُج ُس َع ٍة َثالَ َث َة أََّي ٍ
َّد ُت َف ُذّجَد َعَم َّى ُقْم ُت أُش ُ
اـ »َ .
َغْيَخ َذل َظَ .
َّللا داود »ُ .قْمت وما صػـ َنِب ِى َّ ِ
ِ
ِ
َّى ِخ »(. )1
ف الج ْ
قاؿ « َف ُر ْع َص ْػَـ َنِب ِّى َّ َ ُ َ
قاؿ « ن ْر ُ
َّللا َد ُاوَد َ
َ
ُ ََ َ ُْ ّ
ؼيو حدغ الشدق ،في قػلو ( :كإف لجدجؾ عميظ حقا) كقػلو (كإف لعيشظ عميظ حقا)

كقػلو (كإف لدكرؾ عميظ حقا) كقػلو (كإف لدكجظ عميظ حقا) ،فجاء التخاكيب كالجسل األربعة

سابقة الحكخ كأنيا عمى كزف كاحج ،كمشدقة كمختبصات كمتتاليات كمعصػفات ،كليذ مجخد جسل

َ َْ َ
إنذائية آمخة مجخدة مغ الجساؿ الببلغي ،كسا أف فييا دعػة لتصبيق قػلو تعالىَ  :وال حنس
َ َ َ َ بَْ
اِلنيا  )2(لحا تػجب أف تجسع بيغ حب الجنيا كتفزيل اآلخخة ،لحا قاؿ صاحب
ُ ِصيتم ٌَِ
عسجة القارؼ ":كؼيو :أف األكلى في العبادات تقجيع الػاجبات عمى السشجكبات .كؼيو :أف مغ

الحس عمى
تكمف الديادة كتحسل السذقة عمى ما شبع عميو يقع لو الخمل في الغالب ،كؼيو:
ّ
مبلزمة العبادة مغ غيخ تحسل السذقة السؤدية إلى التخؾ ،ألنو  مع كخاىيتو التذجيج لعبج هللا
بغ عسخك عمى نفدو حس عمى االقتراد في العبادة ،كأنو قاؿ لو :اجسع بيغ السرمحتيغ.

()3

ذَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :م َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّال ِحي َي ْقَأُخ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َق َت َاد َةَ ،ع ْغ أََن ٍ
َ ََُ ُ
ِ
ِ
آف َك َس َث ِل َّ
الت ْسَخِة
ش ْع ُس َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َ
يح َيا َ
شِّي ٌبَ ،و َم َث ُل اْل ُس ْؤ ِم ِغ َّالحي َال َي ْقَأخُ اْلُقْخ َ
اْلُقْخ َ
آف َم َث ُل ْاألُ ْتُخجَّة ِر ُ
ِ
ِ
يح َل َياَ ،وم َثل اْل َف ِ
شِّي ٌب،
آف َك َس َث ِل َّ
يح َيا َ
ش ْع ُس َيا َ
َ
اج ِخ َّالحي َي ْقَأخُ اْلُقْخ َ
الخْي َحاَنةِ ،ر ُ
شِّي ٌبَ ،وَال ِر َ
َ ُ
شعسيا مّّخ ،وم َثل اْل َف ِ ِ
يح َل َياَ ،و َم َث ُل
طَم ِة َ
آف َك َس َث ِل اْل َحْش َ
اج ِخ َّالحي َال َي ْقَأُخ اْلُقْخ َ
ش ْع ُس َيا َمّّخَ ،وَال ِر َ
َو َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ
اح ِب اْل ِسد ِظِ ،إ ْف َلع ي ِرب َظ ِمْش ُو َشيء أَصاب َظ ِم ْغ ِر ِ
الرالِ ِح َكس َث ِل ص ِ
يح ِوَ ،وم َث ُل َجمِ ِ
اْل َجمِ ِ
يذ
يذ َّ
ْ ُ ْ
ٌْ َ َ
ْ
َ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ػء َكس َث ِل ص ِ
اح ِب اْل ِك ِ
َص َاب َظ ِم ْغ ُد َخ ِان ِو»(. )4
ُّ
يخِ ،إ ْف َل ْع ُيرْب َظ م ْغ َس َػاده أ َ
الد ِ َ َ
ؼيو حدغ الشدق ،ىػ فغ بجيعي معشػؼ كيعخؼ بأنو (كمسات متتاليات معصػفات

حيث جاء التػالي لمسؤمغ الحؼ يق أخػ ثع الحؼ ال
مختبصاف) ،فشمحع ىحا األمخ في ىحا الحجيثُ ،
يقخأ ،ثع الفاجخ الحؼ يق أخ ثع الحؼ ال يق أخ ثع ختع الحجيث بالجميذ بشػعيو فمػحع السعصػفات
كاالرتباشات.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،84رقع الحجيث .6134
( )2القرز77 :

( )3عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.212/7 ،

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ يؤمخ أف يجالذ :259/4 ،رقع الحجيث .4829
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ِ
َّللاَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
عغ أَِبي و ِائ ٍل ،عغ عب ِج َّ ِ
فإف اْل َك ِح َب َي ْي ِجي
َّللا ِ« :إَّي ُ
َْ
اك ْع َواْل َكح َبّ ،
َ ْ َْ
َ
َ ََُ ُ
ػر َي ْي ِجي ِإَلى َّ
ِإَلى اْل ُف ُج ِ
الخ ُج َل َلَي ْك ِح ُب َوَي َت َحَّخى اْل َك ِح َب َح َّتى ُي ْك َت َب ِعْش َج
الش ِارَ ،وإ َّ
ػرَ ،وإ َّ
ِف َّ
ِف اْل ُف ُج َ
ِ
ِ
َّ ِ َّ
الخ ُج َل
ِف اْل ِبَّخ َي ْي ِجي ِإَلى اْل َجَّش ِةَ ،وإ َّ
ؽ َي ْي ِجي ِإَلى اْل ِبِّخَ ،وإ َّ
ِف َّ
الر ْج ِؽّ ،
الر ْج َ
فإف ّ
َّللا َكح ًاباَ ،و َعَمْي ُك ْع ِب ّ
()1
الر ْجؽ ح َّتى ي ْك َتب ِعْشج َّ ِ
َّللا ِصِّج ًيقا»
ؽ َوَي َت َحَّخى ِّ َ َ ُ َ َ
َلَي ْرُج ُ
ؼيو حدغ الشدق في الحجيث كمو فجاءت الكمسات كالجسل معصػفات كمختبصات

قاؿ:
قاؿّ :
(فإف الكحب ييجؼ  ،)...ثع َ
كمتتاليات في السعشى كالسغدػ فقاؿ (إياكع كالكحب) ثع َ
قاؿ (كإف الخجل ليكحب  )...ثع تحجث عغ األمخ السشاضخ لمكحب
(كإف الفجػر يخجؼ  )...ثع َ
كىػ الرجؽ.

ثال ًثا -الخالصة:
َّ
نطسا داخميِّا لمدياؽ
الفغ الشدقي في أحاديث األدب ً
 خمف ىحا ّقػة في التعبيخ ككحلظ مشح ً
التخكيبي؛ فالستػاليات كالسعصػفات ال تسشح سػػ تػضيح الرػرة الشيائية لسقاصج ىحا
الحجيث.

تدتقل
كل كاحجة مشيا قابم ًة ألف
َّ
 كقج تكػف ؼيسا بيشيا تبلحساً سميساً مدتحدشاً ،كأف تكػف ُّبشفديا لػ أُْف ِخَد ْت ،كىحا ىػ حدغ الشدق.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التذجيج في الكحب :297/4 ،رقع الحجيث .4989
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السصمب الثالث عذخ
لدوـ ما ال يمدـ

أوًال -السفيػـ االصصالحي:
قاؿ التفتازاني ":كمغ المفطى (لدكـ ما ال يمدـ) ،كيقاؿ لو االلداـ كالتزسيغ (كىػ أف
يجيئ قبل حخؼ الخكػ) ،كىػ الحخؼ الحؼ تبشى عميو القريجة كتشدب إليو ؼيقاؿ قريجة المية

أك ميسية .)1( .وىحا يعشي أف لدوـ ما ال يمدـ يكػف في آخخ حخؼ في البيت الذعخؼ .كىح يعشي

أنو ّّ
فغ يمتدـ ؼيو الذاعخ أك الشاثخ قبل الحخؼ األخيخ مغ أبيات قريجتو ما ال يمدمو ،كأف

يكػف الحخفاف األخيخاف متساثميغ في ك ّل القػافي ،أك الثبلثة األخيخة ،أك تكػف الكمسات مع ذلظ
()2
الصيب:
متساثمة الػزف ".
كسا قاؿ ُأبػ ّ

ِإ َذا َلع ُت َذػػػػػػ ِ
اى ْج َغْيَخ ُح ْدػػػػػػػػ ِغ ِشَي ِات َيا
ْ

َع َز ِائ َيػػػػػا َفاْل ُح ْدػػػػػػػػػػػػػ ُغ َعْشػػػ َظ ُم َغَّيػػػػػ ُب
َوأ ْ

اكب
لحا هللا ذي الجنيا مشاخا لخ ٍ

ب

معحب
فكل بعيج اليع فييا
ُ

شخشا إضاؼيا عغ السعخكؼ كالستسثل بانتياء
كمغ ىشا يدتذف الباحث أف الذاعخ يديج ئ
ب

الفغ ال يكتفي بقاؼية كاحجة؛ فبل نقػؿ ىحه القريجة نػنية مكدػرة
الجسل بتقؽية كاحجة ،فيحا ّ
ئ
مثبل؛ بل نقػؿ الحخكؼ الثبلثة األخيخة مغ كل جسمة مشيية بالحخكؼ الستتالية (مػف)
مثل(:مدخكركف) ك(مقخكف) ك(مجخكركف) أك السختػمة ب(ؾيع) مثل( :مؿيع) ك(عؿيع) ك(رؾيع)
كىكحا .كىحا يذبو ما تػجو إليو أبػ العبلء السعخؼ في لدكمياتو.

الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
َّللا أَربع سبحاف َّ ِ
ِ
عغ سسخَة ب ِغ جْشج ٍب قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا
َ ْ َ َُ ْ ُ َ
َح ُّب اْل َكالَـِ ِإَلى َّ ْ َ ٌ ُ ْ َ َ
َّللا  « أ َ
َ َ َُ ُ
ِِ ِ ِ
احا
َّللا أَ ْكَبُخ .الَ َي ُزُّخ َؾ َبأَِّي ِي َّغ َب َج ْأ َتَ .والَ ُت َد ِّسَي َّغ ُغالَ َم َظ َي َد ًا
ار َوالَ َرَب ً
َّللا َو َّ ُ
َواْل َح ْسُج َّهلل َوالَ إَل َو إالَّ َّ ُ
()3
ِ
يج َّف َعَم َّى.
ػؿ الَ »ِ .إَّن َسا ُى َّغ أَْرَب ٌع َفالَ َت ِد ُ
َوالَ َن ِج ً
ػؿ أَ َث َّع ُى َػ َفالَ َي ُكػ ُف َؼَيُق ُ
يحا َوالَ أَ ْفَم َح َفإَّن َظ َتُق ُ

( )1مخترخ السعاني ،سعج الجيغ التفتازاني ،ص.282

( )2الببلغة العخبية ،عبج الخحسغ بغ حدغ َحَبَّش َكة السيجاني.532/2 ،
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الخؤيا :305/4 ،رقع الحجيث .5724
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مع بجؿ التفريل
لدكـ ما ال يمدـ ،في قػلو ( :سبحاف هللا كالحسج هلل) كيمتقي ُ -ىشاَ -
مغ الشاحية َّ
الش ْحػيَّة ،أما مغ كجيتو الببلغة فيػ فغ بجيعي متسثل في (لدكـ ما ال يمدـ).
نعجه اإليزاح بعج اإلبياـ ،صػرة مغ صػر
كؼيو كحلظ المف كالشذخ السجسل كقج ّ
َّللاِ َكاْل َح ْسُج َِّهللِ َكالَ ِإَل َو ِإالَّ َّ
اف َّ
اإلششاب السسجكح ،في قػلو  أحب الكبلـ إلى هللا أربعُ :س ْب َح َ
َّللاُ
َّللاُ أَ ْك َب ُخ.
َو َّ

211

السصمب الخابع عذخ
مخاعاة الشطيخ

أوالُ :لغ ًة واصصالحا
متشاسبة ،ال عمى ِ
ٍ
ِ
يغ ،أك ٍ
الجسع بيغ أمخ ِ
إما
جية
أمػر
يفو( : )1ىي
التزاد ،كذلظ َّ
ّ
تعخ ُ
ُ
َ
َ ُ َ َّ ُ َْ
ِ
أكثخ ،نحػ قػلو_تعالى:
بيغ
اثشيغ ،نحػ قػلو_تعالى :ؤْ الس ٍِيع اْل ِ
صري ،ك َّ
إما بيغ َ
ُ

ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ َ
ارتًٓ َوٌا َكُٔا مٓخ ِديَ
أوىذئِم اَّلِيَ اشَتوا الظالىث ةِالٓدى ػٍا ر ِِبج ِّت

()2

ِ
كيَمحق بسخ ِ
ِ
أف
السشاسبة في
الشطيخ ،ما ُبشي عمى
اعاة
َ
السعشى بيغ شخفي َ الكبلـِ ،يعشي ْ
ُ ُ
َ
َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ
السعشى ،نحػ قػلو_تعالى :ال حد ِركّ األةصار ؤْ يد ِرك
لو في
الكبلـ بسا
يختَ َع
َ
يشاسب َّأك َ
ُ
ُ
ْ
َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ
َ
()3
ِ
ِ
َّ
الخبيخ
المصيف
 .فإف
األةصار ؤْ الي ِطيف اْلتِري
َ
عجـ إدراؾ األبرار لو ،ك َ
ُ
يشاسب َ
ِ
لؤلبرار.
اك ُو سبحانو كتعالى
يشاسب إدر َ
ُ
(، )4
ِ
السشاسبة في ِ
ِ
المفع با ِ
السقرػد في العبا ِرة
السعشى
غيخ
كما ُبشي عمى
َ
عتبار ً
معشى لو َ
ْ
َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ
َ َّ ْ ُ َ َّ َ ُ َ ْ ُ َ
()5
نحػ قػلو_تعالىالشٍس واىلٍر ِِبستان * وانلجً والشجر يسجدان

َّ
ِ
فإف السخَاد َّ
القسخ َّ
َّ
باعتبار
يشاسبيسا
ط ُو
الشبات ،فبل
بالشج ِع ُ -ىشا-
كلكغ لف َ
ُ
سذ ك َ
يشاسب الذ َ
ُ
ُ
ِ
ِ
التشاسب (. )6
إيياـ
َداللتو عمى الكػاكب؛ كىحا يقاؿ لوُ :
()7

قػؿ ابغ رشيق
ك مشو ُ

:

ػػػػػسعشاه فػػػػػػي َّ
الشػػػػػػجى
ػػػػػح وأقػػػػػػػى مػػػػػػا سػ
أصػ ُّ
ُ
ػػػػػػيػؿ عػ ِ
ػػػػػػغ الحيػػػػػػػا
ػػػػػػث تخوييػػػػػػػا الدػ
أحاديػ َ
ُ

ػػػػػػػػغ الخبػ ِ
ػػػػػػػػجيع
ػػػػػػػػخ السػػػػػػػػػأثػرِ مشػػػػػػػػػ ُح قػ
ٍ
مػ َ
عػ ِ
ػػػػػف األميػػػػػػخ تسػػػػػػيعِ
ػػػػػغ كػ ِّ
ػػػػػغ البحػػػػػػخِ عػ ْ

ِ
ِ
الدساعِ ك ِ
بيغ
السأثػر ك
الخبخ
ناسب ؼيو بيغ
فإنو
َّ
الرح ِة ك َّ
القػِة ك َّ
َ
األحاديث كالخكاية ،ثعَّ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الديل كالحيا ك ِ
جعل
ككف تسيع ،مع ما في البيت الثاني ْ
البحخ ّ
مغ صحة التختيب في العشعشة ،إذ َ

( )1نياية األرب في فشػف األدب ،أحسج الشػيخؼ شياب الجيغ299 / 2 ،
( )2البقخة16 :

( )3األنعاـ.103 :
( )4قػاعج الذعخ ،ثعمب ،2/ 1،كزىخ اآلداب ،القيخكاني ،405 / 1 ،كاألغاني ،األصفياني169/ 5 ،
( )5الخحسغ6-5:
( )6أدب الكتاب ،البغ قتيبة21 / 1 ،

( )7معاىج التشريز عمى شػاىج التمخيز ،عبج الخحيع العباسي / 1 ،ص .212
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عغ ٍ
ٍ
كابخ.
الخكاي َة
لراغخ ْ

الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
َف رسػؿ َّ ِ
ِ
َّللا
ومثمو ما ورد َع ْغ أَبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اي
َوَال َيُقػَل َّغ اْل َس ْسُم ُ
ػؾ َرّبِي َوَرَّبتيَ ،وْلَيُقل اْل َسال ُظ َف َت َ
()1
َّللا َع َّد َو َج َّل»
ػكػ َف َو َّ
َفِإَّن ُك ُع اْل َس ْسُم ُ
الخ ُّب َّ ُ

ِ
َم ِتي،
اؿَ« :ال َيُقػَل َّغ أ َ
َ ،ق َ
َحُج ُك ْع َعْبجي َوأ َ
ِ
ػؾ َسِّي ِجي َو َسِّي َج ِتي،
َوَف َتاتيَ ،وْلَيُق ِل اْل َس ْسُم ُ

الفغ
مخاعاة الشطيخ في الحجيث كمو ،فقج التقى شيَّاف ثع ْ
نذخاف متػالياف ،كقج أتحف ىحا ّ
صا بيغ أجداء كأشخاؼ الحجيث فيحا نطع
الحجيث بجساؿ في األسمػب كقػة في السعشى كمشح تخاب ً
َ
بيغ ألفاظ كمعاني كتخاكيب الحجيث.
المي َّع ِب ِ
ِ
َحَيا
اف
َّ
اسس َظ أ ْ
اؿَ :ك َ
اؿُ َّ « :
ْ
اـ َق َ
ومثمو ما ورد َع ْغ ُح َحْي َفةََ ،ق َ
الشبي  إ َذا َن َ
()2
ِِ ِ
َحَياَنا َب ْع َجما أَم َاتَشاَ ،وِإَلْي ِو ُّ
ػر»
اس َتْيَق َ
َم ُ
اؿ« :اْل َح ْسُج َّهلل َّالحي أ ْ
الش ُذ ُ
ػت» َوِإ َذا ْ
ظ َق َ
َ َ
َوأ ُ
مخاعاة الشطيخ ،في قػلو ( :كإليو الشذػر) ؼيو مخاعاة الشطيخ ،فتتسثل في أف كمسة

حيث يكػف يػـ الؿيامة فجاءت مشاضخة لكمسة (بعج
(الشذػر) التي تعشى الخجػع كاإلحياء األكبخ ُ
أف أماتشا) ،كبالتالي كانت مخاعاة الشطيخ تتسثل في ذكخ كمسة الشذػر التي تشاسب كمسة أماتشا،
كسا تشاسب كمسة السريخ كمسة أحيانا.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الحمع كأخبلؽ الشبي ِ -
الدبلـ :247/4 ،-رقع الحجيث .4975
عميو
ُ
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :311/4 ،رقع الحجيث .5049
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السصمب الخامذ عذخ
فغ السداوجة

أوال :السدواجة في االصصالح-
يقػؿ أبػ يعقػب الدكاكي في كتاب السفتاح " :كمشو السداكجة ،كىي أف تداكج بيغ معشييغ في
الذخط كالجداء كقػلو:
إذا ما نيى الشاىي فمج بي اليػى

...

أصاخ عمى الػاشي فمج بو اليجخ.

ُّ
كعميو؛ فإف التخكيب َّ
غػؼ
حػؼ الخالي مغ األسخار الببلغية ىػ ذاؾ األسمػب الم ّ
الش ّ
السعخكؼ بأسمػب الذخط كالسكػف مغ األشخاؼ الثبلثة السعخكفة كىي أداة الذخط كجسمة الذخط
كجسمة الجػاب أك الجداء.

الجسالية فييا:
ثانيا :األغخاض البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
ِ ِ
اء
يعَ ،ع ْغ َى َّس ٍ
اؿَ :ج َ
اـَ ،ق َ
ومثمو ما ورد َع ْغ إْبَخاـ َ
ِ
ِ
َخ َح اْل ِس ْق َج ُاد ْب ُغ ْاأل ْ ِ
قاؿ
َفأ َ
اؿَ :
َس َػد ُتَخًابا َف َح َثا في َو ْج ِيوَ ،وَق َ
()1
اح ُثػا ِفي ُو ُجػ ِى ِي ُع ُّ
اب»
َف ْ
التَخ َ

اف ِفي َو ْج ِي ِو،
َر ُج ٌل َفأَ ْثَشى َعَمى ُع ْث َس َ
رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
يتع اْلسج ِ
يغ
َّاح َ
َُ ُ
َّللا « :إ َذا َلق ُ ُ َ

السداكجة في قػلو ( :إذا لقيتع َّ
السجاحيغ فاحثػا ،)...كقج جاء بالجسع في كمسة

بػؼ بسكاف ،كجاءت كمسة
ّ
(السجاحيغ) حتى ال يعتقج كاحج أنو السقرػد كالتقجيخ (مغ األدب الشَّ ّ
تأثيخ مغ كمسة
تعبيخ كأكثخ ًا
ًا
(السجاحيغ) كريغة مبالغة كىي عمى كزف (الفعاليغ) ،كىي أبمغ
السادحيغ ،فجاءت صيغة السبالغة أقػػ مغ اسع الفاعل .كالفاء ُ -ىشا -في كمسة (فاحثػا) ىي
فإف أسمػب الذخط في الحجيث ؼيو ِداللة عمى خصػرة
فاء تعقيبية تجؿ عمى الدخعة كمغ ُ -ىشاّ -

السػقف.

ػؿ َّ ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ َرس ِ
َّللا
ُ
اؿَ « :م ْغ َق َع َج َم ْق َعًجا َل ْع َي ْح ُك ِخ َّ َ
َّللا  أََّن ُو َق َ
()2
َّللا ِؼ ِ
ِؼ ِ
يو َكاَن ْت عَمي ِو ِمغ َّ ِ
يو َكاَن ْت عَمي ِو ِمغ َّ ِ
َّللا ِتَخٌة»
اض َ
َّللا ِتَخٌةَ ،و َم ْغ ْ
َْ َ
َْ َ
ص َج َع َم ْز َج ًعاَ ،ال َي ْح ُكُخ َّ َ
مداكجة في قػلو ( :مغ قعج  ...كانت عميو) ككحلظ ،في قػلو ( :مغ اضصجع

 ...كانت عميو) ،كىشا يمتقي مع أسمػب الذخط َّ
حػؼ
السكػف مغ أداة الذخط كفعل الذخط
الش ّ
ّ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كخاـية التسادح :254/4 ،رقع الحجيث .4804
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كخاـية أف يقػـ الخجل مغ مجمدو كال يحكخ هللا:264/4 ،الحجيث
.4856
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جسمة الجػاب ،كىحه السداكجة البجيعية تسشح لفت االنتباه كالتشبؤ كاستذخاؼ الشتيجة.
أَِبي ىخيخَة ،أََّنو ِقيل يا رسػؿ َّ ِ
ِ
اؾ ِب َسا
اؿِ « :ذ ْكُخ َؾ أ َ
َخ َ
َُ ْ َ
َّللا َما اْلغ َيبةُ؟ َق َ
ُ َ َ َُ َ
َخي ما أَ ُقػؿ؟ « َقاؿ ِإف َك ِ ِ
ِفي أ ِ
ِف َل ْع
ػؿ ،فقج ا ْغ َتْب َت ُوَ ،وإ ْ
َ ْ َ
اف ؼيو َما َتُق ُ
ُ
َ

ومثمو ما ورد َع ْغ
ِ
اف
يل :أَ َفَأخَْي َت ِإ ْف َك َ
َي ْكَخُه» ق َ
()1
ِ ِ
ػؿ ،فقج َب َي َّت ُو»
َي ُك ْغ ؼيو َما َتُق ُ

ؼيو فغ السداكجة ،ؼيقػلو (إف كاف ؼيو  ،...فقج اغتبتو) كفي قػلو (إف لع يكغ ؼيو ،...

فقج بيتو) ،كقاؿ صاحب لداف العخب :البيتاف :الباشل الحؼ يتحيخ مغ بصبلنو ،كىػ مغ
()2

البيت ،التحيخ ،كبيت فبلف فبلنا ،إذا كحب عميو

لغخض ببلغي متسثل في الشيي عغ الغيبة كالبيتاف.

كمغ ىشا نمحع أف أسمػب الذخط ىشا جاء

ثال ًثا -الخالصة:
إف فغ السداكجة ىػ مغ الفشػف البجيعية الجسيمة؛ لكغ قل ذكخه في أحاديث األدب َّ
 َّبػية.
الش ّ
إف الػجية َّ
 َّالفغ ىػ فغ
الفغ ىػ أسمػب الذخط َب ْي َج أف الػجية الببلغية ليحا ّ
الش ْحػيَّة ليحا ّ
جساال كتقػية في المفع كالسعشى.
بجيعي لفطي يسشح
ً

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الغيبة :269/4 ،رقع الحجيث .4874
( )2لداف العخب ،ابغ مشطػر.12/2 ،
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السصمب الدادس عذخ

سػؽ السعمػـ مداؽ غيخه (تجاىل العارؼ)
اصصالحا:
أوًال -التعخيف
ً
تأدبا مع هللا -
لقج اشمق الد ّكاكي عمى ىحا ّ
الفغ (سػؽ السعمػـ مداؽ غيخه) كذلظ ً
سبحانو كتعالى -لػقػعو في القخآف الكخيع.
تجاىبل مشو بو ليخخج
كقج ُعخؼ تجاىل العارؼ بقػليع" :سؤاؿ الستكمع عسا يعمسو حؿيقة
ً
كبلمو مخخج السجح أك الحـ ،أك ليجؿ عمى شجة ُّ
التجلو في الحب ،أك لقرج التعجب ،أك التقخيخ،

أك التػبيخ"(.)1

كمعمػـ َّ
أف تجاىل العارؼ ىػ ذات األسمػب اإلنذائي كنػعو (االستفياـ) ،كلكغ ليذ

الدبكي ذلظ في تعخيفو
الغخض الحؿيقي مشو ،كإنسا يخخج عغ إشار الحؿيقة ،كقج ذكخ ُّ

قائبل" :ىػ شمب الفيع كقج يخخج عشو لتقخيخ أك غيخه"(.)2
(لبلستفياـ) ً

الجسالية فييا:
ثانيا :األغخاض البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ َع ْس ِخو ْب ِغ
َّ ِ
ِ
ذ َى َك َحاَ ،وَق ْج َو َض ْع ُت
َّللا َ وأََنا َجال ٌ
()3
«أ ََت ْق ُعُج ِق ْع َج َة اْلس ْغ ُز ِ
ػب َعَمْي ِي ْع؟»
َ

الذ ِخ ِ
َّ
يجَ ،ع ْغ
َي ِجي اْلُي ْدَخى
َ

أَِب ِ
يو َّ ِ
ِ
ػؿ
اؿَ :مَّخ بي َر ُس ُ
الذ ِخيج ْب ِغ ُس َػْيجٍَ ،ق َ
ِ ِ
اؿ:
ف َ
ض ْيخِي َو َّات َكأ ُ
َخْم َ
ْت َعَمى أَْلَية َيجيَ ،فَق َ

الشبي  فيػ
ؼيو تجاىل العارؼ(سػؽ السعمػـ مداؽ غيخه) كىحا االسع يشاسب مقاـ
َّ
قجكتشا كنحغ أتباعو ،ككسا عمسشا األدب َّ
بػؼ فشحغ أكلى بتصبيقو مغ غيخنا فيػ سػؽ السعمػـ
الش ّ

الشبي  إال تأثي اخ بآداب القخآف
مداؽ غيخه أجػد كآدب مغ قػلشا ؼيو (تجاىل العارؼ) ،فسا جاء َّ
قاؿ (قعجة السغزػب عمييع) ،جشاس
كسا اتزح لجػ
الباحث في ذات الحجيث في نيايتو ُ
ُ
حيث َ
اشتقاؽ بيغ كمستي (أتقعج قعجة) كؼيو اسع ىيئة ،في قػلو ( :قعجة) كىي عمى كزف فعمة
كالكدخة في الكمسة ليا ِداللة ببلغيَّة ،فيي تشاسب الػاقع ،فالقعػد يكػف قخيب إلى األرض كإلى

أسفل.

( )1تحخيخ التحبيخ ،ابغ أبي اإلصبع ،مخجع سبق ذكخه( ،ص. )135
( )2عخكس األفخاح في شخح تمخيز السفتاح ،بياء الجيغ الدبكي. )423/1( ،

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الجمدة السكخكىة :263/4 ،رقع الحجيث .4848
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الخحس ِغ عغ عب ِج َّ ِ
ِ
َّللا ْب ِغ
ومثمو ما ورد َع ْغ َي ْحَيى ْب ِغ أَِبى َك ِث ٍ
يخ َع ْغ أَِبى َسَم َس َة ْب ِغ َعْبج َّ ْ َ َ ْ َ ْ
عس ٍخو َقاؿ د َخل عَمى رسػؿ َّ ِ
َّ
ػـ َّ
الش َي َار » ُ .قْم ُت
اؿ « أََل ْع أ ْ
ػـ المْي َل َوَت ُ
َّللا َ فَق َ
َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
َْ
ر ُ
ُخَبْخ أََّن َظ َتُق ُ
ِف لِ َعْي ِش َظ َعَمْي َظ َحِّقا،
اؿ « َفالَ َت ْف َع ْلُ ،ق ْع َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْف ِصْخَ ،فِإ َّف لِ َج َد ِج َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َبَمى َ .ق َ
ِف ِم ْغ َح ْد ِب َظ
ػؿ ِب َظ ُع ُسٌخَ ،وإ َّ
ِف لِ َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َوإ َّ
َف َي ُ
ِف لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ َع َدى أ ْ
ص َ
ُّ
َف َترػـ ِم ْغ ُك ِل َش ْي ٍخ َثالَ َث َة أََّي ٍ ِ ِ ِ
َم َثالِ َيا َف َحلِ َظ َّ
اؿ
ّ
الج ْىُخ ُكم ُو » َ .ق َ
اـَ ،فإ َّف ب ُك ّل َح َدَش ٍة َع ْذَخ أ ْ
أْ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اؿ
اؿ « َف ُر ْع ِم ْغ ُك ِّل ُج ُس َع ٍة َثالَ َث َة أََّي ٍ
َف َذَّج ْد ُت َف ُذّج َد َعَم َّى َفُقْم ُت َفِإّنى أُش ُ
اـ » َ .ق َ
يق َغْيَخ َذل َظ َ .ق َ
َف َذَّج ْدت َف ُذِّجد عَمى ُقْمت أُ ِشيق َغيخ َذلِظ َ .قاؿ « َفرع صػـ َن ِب ِى َّ ِ
َّللا َد ُاوَد » ُ .قْم ُت َو َما َص ْػُـ
َ َ َّ ُ
ُ
ُ َْ َ
َ
ُ ْ َ َْ ّ
()1
َن ِب ِى َّ ِ
ِ
ف َّ
الج ْى ِخ »
اؿ « ن ْر ُ
َّللا َد ُاوَد َق َ
ّ
كذلظ في قػلو  " :ألع أُخبخ..؟ " ،كيقرج بو االستجراج في الحجيث كالجػاب ،فمع يأت

االستفياـ كأسمػب حؿيقي كنحػ بحت بل جاء ىحا األسمػب بيجؼ ُّ
الشرح عمى ىحا الفعل،
بالحج السصمػب ،ذلظ أف هللا –تعالى -قاؿ " :كال تشذ نريبظ مغ الجنيا" كأف لمبجف عمى
كلكغ
ّ
صاحبو حق ،فيشبغي أف يتػسط في عسمو كعبادتو ،كإال لغ يكػف خيخىع ألىمو كسيكػف مغ

كختاما سيفقج
الثبلثة الحيغ يرػمػف دكف فصػر ،كيقػمػف دكف رقػد ،كيعتدلػف دكف زكاج،
ً
الػسصية اإلسبلمية.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :38/8 ،84رقع الحجيث .6834
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السبحث الثاني:

التخاكيب الشحػية لمسحدشات المفطية ودالالتيا البالغية .
ويزع ستة مصالب ،وىي:

السصمب األوؿ
الجشاس
ذكخ البالغيػف أف ىشاؾ أنػاعا كثيخة مغ الجشاس وقج اتزح لجى الباحث ومغ خالؿ دراستو
في باب األدب أف التخكيد عمى الجشاس الشاقز ودناس االشتقاؽ.
()1

"كالجشاس ىػ تذابو الكمستيغ في المفع كاختبلفيسا في السعشى"
أوال -الجشاس التاـ:

.

()2

كىػ ما تػفخت ؼيو شخكشا أربعة :عجد الحخكؼ كتختيبيا ككنػعيا ،كىيئتيا.
كىي عمى أقداـ.
أ .التاـ السساثل:
كىػ ما كاف لفطاه مغ نػع كاحج ،كاسسيغ ػػ فعميغ.
ب .التاـ السدتػفي :كذلظ يكػف لفطاه بيغ نػعيغ مختمفيغ مثل (يحيا كليحيى)
ت .التاـ السخكب:
 -1السخفػ:
كىػ أف تكػف إحجػ المفطتيغ مخكبة مغ كمع كبعس كمسة مثل (حاؿ مرابو) ك(مصعع مرابو)
 -2الستذابو:
كىػ ما اتفق ؼيو الخكشاف لفطا كخصا .مثل (ذا ـبة) ك(ذاـبة).
 -3السفخوؽ:
كىػ ما تذابو ركشاه لفطا ال خصا ،كسسي مفخكقا الفتخاؽ الخكشيغ في الخط ،مثل (جاـ لشا)

ك(جاممشا).

( )1اإليزاح ،الخصيب القدكيشي 62/1 ،كانطخ:جػاىخ الببلغة ،أحسج الياشسي ،ص.350
( )2اإليزاح ،الخصيب القدكيشي.63/1 ،
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ثانيا -الجشاس غيخ التاـ:

()1

كىػ ما اختل ؼيو أحج الذخكط األربعة السحكػرة لمتاـ:.
ويتفخع مشو أنػاع:
 -1الجشاس الشاقز :كىػ اختمفت ؼيو الكمسات في عجد الحخكب.
كمغ أنػاعو:
أ -الجشاس السصخؼ :كىػ إذا كانت زيادة بحخؼ كاحج في إحجػ الكمستيغ في آخخىا.
مثل (كمي) ك(كل).
ب-الجشاس السحيل :كىػ إذا كانت زيادة بحخفيغ اثشيغ في إحجػ الكمستيغ في آخخىا.
مثل (القشا) ك(القشابل).
 -2جشاس القمب :كىػ كاختبلؼ المفطتيغ في تختيب الحخكؼ.

()2

كيشقدع إلى قمب كل

كقمب بعس.
كبعج القخاءة كاالشبلع لع يعثخ الصالب عمى أمثمة تغصي ىحه األنػاع.
 -3الجشاس الالحق :كىػ إذا اختمفت السخارج لمحخكؼ مثل (ىسدة) ك(لسدة).
َّللاَ ،قاَل ْت :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ػؿ:
َّللا َ يُق ُ
َ ُْ َُ َ
ومثمو ما ورد َع ْغ اْل ُسصمبَ ،ع ْغ َعائ َذ َة َرح َس َيا َّ ُ
ِ ()3
الر ِائعِ اْلَقائعِ»
«ِإ َّف اْل ُس ْؤ ِم َغ َلُي ْج ِر ُؾ ِب ُح ْد ِغ ُخُم ِق ِو َدَر َج َة َّ
نػعا مغ الجساؿ السػسيقي كقاؿ
في قػلو ( :الرائع القائع) ،كقج مشح الجشاس ىيشا ً
أحج الذارحيغ" :ألف الرائع كالقائع مخالفة الشفذ ،إذ الشفذ حطيا كاستستاعيا بالسصاعع
كالذخاب كالشكاح ،كالرائع يسشع عغ ىحه األشياء ،كالشفذ أمارة بالدػء ،تجعػ إلى ىحه ،كبيحه

األشياء تتقػػ ىحه الشفذ ،بالشػـ تخبػ كتشسػ ،كالؿياـ يسشع الشػـ ،كالرائع كالقائع يجاىجاف كل
كاحج مشيسا نفدو ،كمغ جسعيسا فإنسا يجاىج نفدا كاحجة ،ؼيعطع قجره ،كتعمػ رتبتو بسجاىجتو

( )1اإليزاح ،الخصيب القدكيشي.62/1 ،
( )2اإلتقاف في عمػـ القخآف ،الديػشي( ،ص. )599

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حدغ الخمق :252/4 ،رقع الحجيث .4798
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نفدو"

()1

.

الخحس ِغ عغ عب ِج َّ ِ
ِ
قاؿ َد َخ َل َعَم َّى
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى َسَم َس َة ْب ِغ َعْبج َّ ْ َ َ ْ َ ْ
َّللا ْب ِغ َع ْس ٍخو َ
رسػؿ َّ ِ
َّ
ػـ َّ
قاؿ « َفالَ َت ْف َع ْلُ ،ق ْع
اؿ « أََل ْع أ ْ
ػـ المْي َل َوَت ُ
الش َي َار »ُ .قْم ُت َبَمىَ .
َّللا َ فَق َ
َُ ُ
ر ُ
ُخَبْخ أََّن َظ َتُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِف
ِف ل َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
ِف ل َعْيش َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
فإف ل َج َدج َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْفصْخّ ،
ػـ ِم ْغ ُك ِّل َش ْي ٍخ
ػؿ ِب َظ ُع ُسٌخَ ،وإ َّ
َف َي ُ
ِف ِم ْغ َح ْد ِب َظ أ ْ
لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ َع َدى أ ْ
ص َ
َف َت ُر َ
ُّ
اـِ ِ ّ ،
َم َثالِ َيا َف َحلِ َظ َّ
قاؿ َف َذَّج ْد ُت َف ُذِّج َد َعَم َّى َفُقْم ُت
َثالَ َث َة أََّي ٍ
الج ْىُخ ُكم ُو »َ .
فإف ب ُك ّل َح َدَش ٍة َع ْذَخ أ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قاؿ َف َذَّج ْد ُت َف ُذِّج َد َعَم َّى ُقْم ُت
َفِإّنى أُش ُ
قاؿ « َف ُر ْع م ْغ ُك ّل ُج ُس َع ٍة َثالَ َث َة أََّياـٍ »َ .
يق َغْيَخ َذل َظَ .
َّللا داود »ُ .قْمت وما صػـ َن ِب ِى َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
قاؿ « َف ُر ْع َص ْػَـ َن ِب ِّى َّ َ ُ َ
قاؿ « ن ْر ُ
أُش ُ
َّللا َد ُاوَد َ
يق َغْيَخ َذل َظَ .
ُ ََ َ ُْ ّ
َّ
الج ْى ِخ »

()2

.

نػعا مغ الجساؿ السػسيقي
بيغ كمستي (لدكرؾ) ك(لدكجظ) ،كقج مشح الجشاس –ىيشاً -
البل ِ
كلفت االنتباه ،كمغ َّ
فت أف الشبي -عميو الدبلـ -انتقى لفع زكجظ بجال مغ كمسة زكجتظ
فكاف الجساؿ البجيعي الستسثل في الجشاس الشاقز ،كسا أنو ىحا الحجيث يحيمشا إلى التأمل

كالقػؿ :إف ىحا ليذ مجخدا مغ الجالئل األدبية كالتخبية السحسجية كالػسصية اإلسبلمية التي تجسع
بيغ نريب الجنيا في قػلو تعالى" :كال تشذ نريبظ مغ الجنيا" كبيغ حب اآلخخة كالستسثمة في

قػلو تعالى" :ففخكا إلى هللا" ،كفي ىحا الحجيث جسع بيغ العبادة هلل كمشح نفدظ كأىمظ كزكجظ

مغ الخاحة كاالستخاحة ،فالخيخية ليدت في قػلو –عميو الدبلـ -خيخكع مغ تعمع القخآف كعمسو –
فقط ،بل كىشاؾ خيخية دنيػية في قػلو –عميو الدبلـ -خيخكع خيخكع ألىمو ،كىشاؾ خيخية

تعاممية في قػلو  أحاسشكع أخبلقا.

معشى كمػقعا مغ اإلعخاب لسا قالو الكخماني" :في ىحا الحجيث إشارة
لحا يجج الباحث ً
إلى أف كراء الجدج يعشي ىحا الييكل السحدػس لئلنداف شيء آخخ يعبخ عشو تارة بالخكح
()3

كأخخػ بالشفذ"

.

َى ِل اْلَب ِادَي ِة أ ََتى َّ ِ
اؿ َيا
ذ أ َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ َق َت َاد َة َع ْغ أََن ٍ
َف َر ُجالً ِم ْغ أ ْ
الشب َّى َ فَق َ
( )1بحخ الفػائج السذيػر بسعاني األخبار ،أبػ بكخ دمحم بغ أبي إسحاؽ البخارؼ ،تحقيق :دمحم حدغ إسساعيل،
أحسج فخيج السديجؼ ،ص.259
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،84رقع الحجيث .6134
( )3عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.189/20 ،
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رسػؿ َّ ِ
ِ
َع َج ْد ُت َليا ِإالَّ أَِّنى أ ِ
ُح ُّب
َّللا َم َتى َّ
قاؿ َما أ ْ
قاؿ « َوْيَم َظ َو َما أ ْ
الد َ
َ
َع َج ْد َت َل َيا »َ .
اع ُة َقائ َس ٌة َ
َُ َ
ِ
قاؿ « َن َع ْع »َ .ف َف ِخ ْحَشا َي ْػ َم ِئ ٍح
مع َم ْغ أ ْ
قاؿ « ِإَّن َظ َ
َحَبْب َت »َ .فُقْمَشا َوَن ْح ُغ َك َحل َظَ .
َّللا َوَر ُسػَل ُوَ .
َّ َ
ِ
َفخحاً َش ِجيجاًَ ،فسَّخ ُغالَـ لِْمس ِغيخِة وَك ِ
اؿ « ِإ ْف أُ ِّخَخ َى َحا َفَم ْغ ُي ْج ِرَك ُو اْل َيَخُـ َح َّتى
ٌ ُ َ َ َ
َ
اف م ْغ أَ ْقَخانى َفَق َ
َ
()1
ِ
اخ َت َرَخُه ُش ْعَب ُة َع ْغ َق َت َاد َة َسس ْع ُت أََنداً َع ْغ َّ
الش ِب ِى . 
ػـ َّ
اع ُة »َ .و ْ
الد َ
َتُق َ
ّ
نػعا مغ الجساؿ السػسيقي ،فيسا
بيغ حخفي (مع) ك(مغ) ،كقج مشح الجشاس –ىيشاً -
محببا لجػ الدامع ،بل كأعصى
مػسيؿيا
جخسا
ً
ً
ليدا حخفي جخ مجخد ذكخ فقط؛ كإنسا أعصى ً
مديجا مغ جدالة األلفاظ كالحخكؼ ،فبيحيغ الحخفيغ الستجاكريغ الرغيخيغ كانت تػضيح السعشى

كإيراؿ الخسالة ،فيحا ىػ الشطع ،كىحا ىػ جػامع الكمع .كلػ كاف التعبيخ لرحابي أك عال ٍع لكاف

االخترار كاإليجاز ال يتعجػ ما قالو محسػد بجر الجيغ العيشي" :قػلو( :إنظ مع مغ أحببت)

أؼ :ممحق بيع كداخل في زمختيع ،ثع قاؿ الكخماني :فإف قمت :درجتو في الجشة أعمى مغ

درجاتيع ،فكيف يكػنػف معو؟ قمت :السعية ال تقتزي عجـ التفاكت في الجرجات.

()2

.

ثانيا :جشاس االشتقاؽ
أوًال -السفيػـ االصصالحي:
كىػ أف يجسع المفطيغ أصل كاحج في االشتقاؽ( .)3أك" ما تجانذ ركشاه في األصل

كاختمفا بالييئة إذ كل مشيسا عمى صػرة مغ صػر االشتقاؽ مع السحافطة عمى تختيب الحخكؼ
األصمية في الخكشيغ"

()4

كيقدع عمى قدسيغ :جشاس االشتقاؽ السساثل ،كجشاس االشتقاؽ السغايخ

كقاؿ الخصيب القدويشي ":كاعمع أنو يمحق بالجشاس شيئاف :أحجىسا أف يجسع المفطيغ

كع ّخؼ أيزا تجشيذ االشتقاؽ" :بأف يجتسعا في أصل االشتقاؽ كيدسى
االشتقاؽ(،)5
ُ
ْ ٌ َ َّ ُ َ
َ ٌ
()7
(السقتزب)( .)6نحػ ف َر ْوح َو َر َيَان َوجِث ُ ِػيً

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،95رقع الحجيث .6167
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.196/22 ،
( )3يشطخ :البياف في ضػء أساليب القخآف ،د .عبج الفتاح الشيغ،ص.162
( )4لتكخيخ بيغ السثيخ كالتأثيخ ،عد الجيغ الديج ،136 :نقبلً عع مجمة آداب الخافجيغ العجد (، )27ص207
( )5اإليزاح في عمػـ الببلغة القدكيشي ،ص.359
( )6السرجر نفدو ،ص.359
( )7الػاقعة.89 :
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الجسالية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
عغ دمحم بغ عبج هللا بغ نسيخ و عمي بغ دمحم قاال  :حجثشا األعسر عغ يديج الخقاشي

قاؿ رسػؿ هللا ( يرف الشاس يػـ الؿيامة صفػفا (وقاؿ ابغ نسيخ أىل
عغ أنذ بغ مالظ ق َ
الجشة ) .ؼيسخ الخجل مغ أىل الشار عمى الخجل ؼيقػؿ ياؼ؛ أل ّف أما تحكخ يػـ استدقيت

قاؿ ؼيذفع لو .ويسخ الخجل ؼيقػؿ أما تحكخ يػـ ناولتظ شيػ ار ؟ ؼيذفع لو )
فدقيتظ شخبة ؟ َ
قاؿ ابغ نسيخ (ويقػؿ يافالف أما تحكخ يػـ بعثتشي في حاجة كحا وكحا فحىبت لظ ؟ ؼيذفع
َ
()1
لو)
بيغ كمستي (يرف ،صفػفا) ؼيو جشاس اشتقاؽ ،كمغ ناحية نحػية إعخابية فكمسة

صفػفا مفعػؿ مصمق ،فالتقى الجشاس االشتقاقي بالسفعػؿ السصمق الشحػؼ ،كمغ زاكية ببلغيَّة
جسيبل.
مسيد ،كسا مشح تمػيشا صػتيا لصيفا
ا
بجيعية فإنو خّمف جخسا مػسيؿيا
ً

ِ
ِ
الشبي
اؿ
اس َت ْأ َذ َف َعَمى
َّللا َعْش َيا ،أ َّ
َّ
َّ
َف َر ُج ًال ْ
الشبي َ فَق َ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعائ َذ َة َرض َي َّ ُ
ط ِإَلي ِو رسػؿ َّ ِ
َّ
ِ ِ
ػؿ
ِ « :بْئ َ
َّللا َ وَكم َس ُوَ ،فَم َّسا َخَخ َج ُقْم ُتَ :يا َر ُس َ
ذ أَ ُخػ اْل َعذ َيخة» َفَم َّسا َد َخ َل اْنَب َد َ ْ َ ُ ُ
ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ
اؿَ« :يا َع ِائ َذةُِ ،إ َّف
اس َت ْأ َذ َف ُقْم َتِ « :بْئ َ
َّللاَ ،ل َّسا ْ
ذ أَ ُخػ اْل َعذ َيخة» َفَم َّسا َد َخ َل اْنَب َد ْص َت إَلْيوَ ،فَق َ
()2
َّللا َال ي ِح ُّب اْل َف ِ
ر»
ر اْل ُس َت َف ِّح َ
اح َ
َّ َ ُ
كلعل كمستي (الفاحر) ك(الستفحر)
جشاس اشتقاؽ ،في قػلو ( :الفاحر الستفحر)َّ ،

تأتياف عمى صيغة اسع الفاعل فاألكلى عمى كزف (الفاعل) كالثانية عمى كزف (الستفعل) فيمتقي
مع التػكيج السكخر بريغة اشتقاؾية أخخػ ،كيمتقي جشاس
مع إيغاؿ االحتياط َ
 ُىشا -اسع الفاعل َاالشتقاؽ مع إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :الفاحر الستفحر) ،فالثانية جاءت مػغمة في
السعشى مؤكجة الختيا .كبالتالي كأنيا تكخار لمكمسة األكلى كفييا إيغاؿ االحتياط .كمغ الببلغة

بػية ككحلظ األدب َّ
بػؼ الستأثخ باألدب الخباني في الشز القخآني ،تمظ الكمسة التي بيا
ال َّش ّ
الش ّ
الحكؽ األدبي الخؼيع كالسػجػدة في كمسة (ال يحب) ،كلقج كردت كمسة (إف هللا ال يحب) عذخات
السخات في القخآف الكخيع ،كىحا مغ المصف الخباني بسكاف ،كىشا عمى مػائج الدشة َّ
بػية السصيخة
الش ّ
جسة كرؼيعة ،فتػضيف كمسة (ال يحب) ألصف بكثيخ
يتعمع السخء السدمع ما بجا لو مغ آداب نبػية ّ

مسا لػ قيل( :يكخه – يبغس – يحقج) كغيخىا.

( )1سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل صجقة الساء :1215/2 ،رقع الحجيث .3685
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حدغ العذخة :251/4 ،رقع الحجيث .4792
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ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى ُىَخْيَخَة َع ْغ َّ ِ
غ ِم ْغ
ق َح َّتى ِإ َذا َفَخ َ
ق اْل َخْم َ
َّللا َخَم َ
قاؿ « إ َّف َّ َ
الشب ِّى َ 
الخ ِحع ى َحا مَقاـ اْلع ِائ ِح ِبظ ِمغ اْلَق ِص ِ
ِِ
ِ
َف أ ِ
َص َل َم ْغ َو َصَم ِظ.
َما َتْخ َضْي َغ أ ْ
َ َ
َ
َخْمقوَ ،قاَلت َّ ُ َ َ ُ َ
يعةَ .
قاؿ َن َع ْع أ َ
صع ِظَ .قاَل ْت بَمى يا ر ِب .قاؿ َفيػ َل ِظ » .قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « فا ْقَخُءوا ِإ ْف ِشْئ ُت ْع
َوأَ ْق َ
َ َْ
َ َ َّ
ص َع َم ْغ َق َ َ
َ َُ ُ
()1
َف ُت ْف ِدُجوا ِفى األَْر ِ
ام ُك ْع )
ض َوُتَق ِّ
( َف َي ْل َع َدْي ُت ْع ِإ ْف َت َػَّلْي ُت ْع أ ْ
ص ُعػا أَْر َح َ
جشاس اشتقاؽ ،في قػلو ( :خمق الخمق) ،كمغ زاكية ببلغيَّة بجيعية فإنو أعصى ببلغة

كقػة في السعشى فمع يكغ مجخد ذكخ خبخ فقط لػجػد الجشاس االشتقاقي بيغ الكمستيغ كالتآلف

كمعشى.
المفطي بيغ ىاتيغ الكمستيغ الستجاكرتيغ كالستذاكمتيغ لفطا ً

قاؿ رسػؿ هللا ( مثل القخآف مثل البل
َع ْغ أيػب َع ْغ نافع َع ْغ ابغ عسخ قاؿَ :
()2
السعقمة .إف تعاىجىا صاحبيا بعقميا أمدكيا عميو .وإف أشمق عقميا ذىبت)
بيغ (السعمقة – عقميا) ،لع يقرج الحجيث َّ
بػؼ بجسمة (كإف أشمق عقميا كذىبت)
الش ّ
كأسمػب شخشي مجخدا مغ ركح الببلغة ،فيحا يعشي لكل مدمع أنو بعجـ مسارسة القخاءة كتبلكة

القخآف الكخيع سيحىب ما تع حفطو ،كبالتالي خخجشا مغ األسمػب الذخشي َّ
حػؼ إلى اإلشار
الش ّ
الكشائي كالببلغي ،فؽيو كشاية َع ْغ سخعة الشديات مغ صجكر اإلنداف كؼيو إيحاء ِ
كداللة كحث
بزخكرة الجيسػمة كاالستس اخرية في القخآف الكخيع ،كلػ بثبلث آيات ،كسا ذكخ في حجيث سابقة

مشو .
َّاؾ وَك ِ
َف َثا ِب َت بغ َّ ِ
َص َح ِ
اب َّ
الذ َجَخِة َحَّج َث ُو أَ َّف
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى ِقالََب َة أ َّ
الزح َ َ
َْ
اف م ْغ أ ْ
رسػؿ َّ ِ
ف َعَمى ِمَّم ٍة َغْي ِخ ِ
آد َـ َن ْحٌر
ذ َعَمى ْاب ِغ َ
قاؿ « َم ْغ َحَم َ
اؿَ ،وَلْي َ
ال ْسالَـِ َف ْي َػ َك َسا َق َ
َّللا َ 
َُ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
يسا الَ َي ْسمِ ُظَ ،و َم ْغ َقَت َل َن ْف َد ُو ِب َذى ٍء ِفى ُّ
ام ِةَ ،و َم ْغ َل َع ْغ ُم ْؤ ِمشاً َف ْي َػ
الجْنَيا ُع ّح َب بو َي ْػَـ اْلؿَي َ
ؼ َ
ْ
ِ
ؼ ُم ْؤ ِمشاً ِب ُك ْف ٍخ َف ْي َػ َكَق ْتمِ ِو »(. )3
َكَق ْتمِوَ ،و َم ْغ َق َح َ
البل ِ
بيغ (قتل) ك(كقتمو) ،كقج أعصى الجشاس نغسة مػسيؿية محببة؛ لكغ َّ
فت ىشا أف ىحا
إخبار فحدب أك تذبييا عاب اخ فقط أك تجانديا تعبي اخ أك تك اخ ار ال شائل
ًا
ؼيو زجخ ككعيج كليذ
مغ كراءه.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،13رقع الحجيث .5987
( )2سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3783
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،44رقع الحجيث .6047
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كمغ الجسيل ذكخه" :إف كمسة كقتمو األكلى ليدت تمظ الكمسة السذابية ليا في نياية

الحجيث ،فاألكلى تعشى بسشافع اآلخخة كالثانية تعشى بسشافع الجنيا .لحا قاؿ صاحب عسجة القارؼ:
في لعغ السؤمغ فيػ كقتمو يعشي في اإلثع ألف البلعغ يقصعو عغ مشافع اآلخخة .ثع قاؿ كفي

قحفو مؤمشا بقػلو :يا كافخ ،أك :أنت كافخ ،فيػ كقتمو في اإلثع كشبيو؛ ألف القاتل يقصع السقتػؿ
مغ مشافع الجنيا".

()1

.

ومثمو ما ورد َع ْغ أبي إسحاؽ َع ْغ األغخ أبي مدمع أنو شيج عمى أبي ىخيخة وأبي
قاؿ يقػؿ
قاؿ العبج الإلو إال هللا وهللا أكبخ َ
قاؿ (إذا َ
سعيج أنيسا شيزجا عمى رسػؿ هللا َ :

قاؿ صجؽ
قاؿ العبج الإلو إال هللا وحجهَ .
هللا عد وجل صجؽ عبجي .الإلو إال أنا وأنا أكبخ .وإذا َ
قاؿ صجؽ عبجي .الإلو إال أنا.
قاؿ الإلو إال هللا الشخيظ لوَ .
عبجي .الإلو إال أنا وحجي .وإذا َ

قاؿ صجؽ عبجي .الإلو إال أنا .لي
قاؿ الإلو إال هللا .لو السمظ ولو الحسجَ .
وال شخيظ لي .وإذا َ
قاؿ صجؽ عبجي .الإلو إال
قاؿ الإلو إال هللا وال حػؿ وال قػة إال باهللَ .
السمظ ولي الحسج .وإذا َ

قاؿ فقمت ألبي
قاؿ األغخ ً
شيئا لع أفيسوَ .
قاؿ أبػ إسحاؽ ثع َ
أنا وال حػؿ وال قػة إال بي ) َ
()2
قاؿ ؟ فقاؿ مغ رزقيغ عشج مػتو لع تسدو الشار
جعفخ ما َ
أيزا-
في كمستي (قاؿ يقػؿ) ،كقجر كخرت في الحجيث أربع َّ
مخات كقج كخرتً -

مخات ككاف جػاب الذخط بسثابة إرصاد لفطي كإجابة متػقعة.
األسمػب الذخشي أربع َّ

قاؿ رسػؿ هللا ( ما أنعع هللا عمى عبج نعسة
َع ْغ شبيب بغ بذخ َع ْغ أنذ قاؿَ :
()3
فقاؿ الحسج هلل إال كاف الحي أعصاه أفزل مسا أخح )
مع الريغة
بيغ (أنعع كنعسة)،
َّ
كلعل ىاتيغ الكمستيغ تمتؿياف كجشاس اشتقاقي َ
التفزيمية مغ زاكيتيا الببلغيَّة فييا السبالغة كفييا مغ اإلغخاء كالتذػيق كالتحفيد بسكاف).
اؿَ« :ال َت َال َعُشػا
ومثمو ما ورد َع ْغ اْل َح َد ِغَ ،ع ْغ َس ُسَخَة ْب ِغ ُجْشُج ٍبَ ،ع ْغ
َّ
الشبي َ ،ق َ
()4
َّللا ،وَال ِب َغ َز ِب َّ ِ
ِ ِ
َّللاَ ،وَال ِب َّ
الش ِار»
ِبَم ْعَشة َّ َ

( )1عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.125/22 ،
( )2سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل ال إلو إال هللا :1246/2 ،رقع الحجيث .3794
( )3سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل الحامجيغ :1250/2 ،رقع الحجيث .3805
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /المعغ :277/4 ،رقع الحجيث .4906
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بيغ (تبلعشػا بمعشة) ،كقج استخجـ كمسة (تبلعشػا) ،كىي عمى كزف (تفاعمػا) ،كىي تفيج

غالبا -مغ شخفيغ األكؿ كالثاني.
ألف
السذاركة؛ ّ
َ
التبلع ْغ يكػف – ً
ومثمو ما ورد عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ " :إ َذا أَوى أَحُج ُكع ِإَلى ِفخ ِ
اش ِو
َْ
َ
َ
َُ ْ َ
َ ْ
َ َُ ُ
َ
اش ُو ِب َج ِ
ص ِج ْع َعَمى ِشِّق ِو ْاألَْي َس ِغُ ،ث َّع
اخَم ِة ِإ َز ِارِه َفِإَّن ُو َالؼ َي ْجرِي َما َخَم َف ُو َعَمْي ِوُ ،ث َّع لَِي ْز َ
َفْمَيْش ُف ْ
س ِفَخ َ
لِيُقلِ :ب ِ
ِ
ِف أَْر َسْم َت َيا
َم َد ْك َت َن ْف ِدي َف ْار َح ْس َياَ ،وإ ْ
اسس َظ َرّبِي َو َض ْع ُت َجْش ِبيَ ،وب َ
ْ
َ ْ
ِظ أَْرَف ُع ُو ،إ ْف أ ْ
()1
ِ
ظ ِبو ِعب َاد َؾ َّ ِ
يغ "
اح َف ْط َيا ِب َسا َت ْح َف ُ
الرال ِح َ
َف ْ
َ
البل ِ
بيغ (ما حفطيا) ك(تحفع) كمغ َّ
فت أف كمسة (ليزصجع تحسل ِداللة ببلغيَّة راؾية

فيي عمى كزف (يفتعل) كتفيج السذاركة ثع إف كجػد الكدخة في مصمع الكمسة (ؿ) كختاميا (ج)

مع الػاقع فاالضصجاع يكػف إلى األسفل كىحه مغ الببلغة.
تشدجع َ
َّللا ب ِغ عس ٍخوَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
َّللا
ومثمو ما ورد َع ْغ ُح َسْي ِج ْب ِغ َعْب ِج َّ
َ ََُ ُ
الخ ْح َس ِغَ ،ع ْغ َعْبج َّ ْ َ ْ
الخجل والِجي ِو» ِقيل :يا رسػؿ َّ ِ
ِ
الخ ُج ُل َوالِ َجْي ِو؟،
ف َيْم َع ْغ َّ
ِ« :إ َّف ِم ْغ أَ ْكَب ِخ اْل َكَبائ ِخ أ ْ
َّللا َكْي َ
َف َيْم َع ْغ َّ ُ ُ َ َ ْ
َ َ َُ َ
ُم ُو»
اؿَ« :يْم َع ْغ أََبا َّ
ُم ُوَ ،فَيْم َع ْغ أ َّ
اهَ ،وَيْم َع ْغ أ َّ
الخ ُج ِلَ ،فَيْم َع ْغ أََب ُ
َق َ

()2

بيغ (أكبخ) ك(األكابخ) ،كلع يأت ُ -ىشا -جشاس االشتقاؽ مجخد كمستيغ متجاكرتيغ
متآلفيغ لفطيا؛ كلكغ أعصت مديجا مغ الخعب كالدجخ ككاف الجشاس االشتقاقي ُ -ىشا -كاؼ

يمع ْغ كالجيو ،فيي ليدت كبيخة؛ بل جاء يمفع الجسع
ككفيل بتػضيح مجػ الخصػرة الشاتجة لع َ
الكبائخ ،ثع سبقيا بكمسة أكبخ معشى أعطع
َّللا ب ِغ ِديَش ٍار ،عغ اب ِغ عسخَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
َّللا ِ« :إ َّف أََبَّخ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعْبج َّ ْ
َ ْ ْ ُ ََ
َ ََُ ُ
()3
ِ ِ
َف ُي َػّلِي»
اْل ِبِّخ ِصَم ُة اْل َسْخِء أ ْ
َى َل ُوّد أَِبيوَ ،ب ْع َج أ ْ
َ

مجخدا مغ األسخار الببلغيَّة كدالئل
بيغ (أبخ) ك(البخ) ،كقج جاء الجشاس ُ -ىشا -ليذ
ً
البياف فكمسة (أكبخ) جاءت لمتأكيج كالتػكيج ،كمغ الػاضح أف كمسة (أبخ) اسع تفزيل عمى كزف
أفعل كىي جاءت لمسبالغة كالتعطيع كتػضيح خصػرة السػقف.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :311/4 ،رقع الحجيث .5050
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /بخ الػالجيغ :336/4 ،رقع الحجيث .5141
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /بخ الػالجيغ :337/4 ،رقع الحجيث .5143
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ثال ًثا -الخالصة:
متعجدة ،فقج يكػف
الجشاس
اضا
دالئل
شتقاقي
الجشاس اال
 يعصيُّ
ً
َ
كمقاصج كأىجاًفا كأغخ ً
ُ
ُ
َ
االشتقاقي ُب ْػ َية اإلمتاع كاإلقشاع ،كقج يكػف مغ أجل التأكيج كالتػضيح.
 كمغ زاكية ببلغيَّة بجيعية فإف الجشاس االشتقاقي خّمف في كثيخ مغ أحاديث األدب الجخسجسيبل
السػسيقي السسيد ،كسا مشح تمػيشا صػتيا لصيفا
ً
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السصمب الثاني:
الد ْجع
َّ

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

السَقَّفى أك ُمػاالةُ الكبل ِـ عمى
الد ْجع:
جاء في القامػس السحيط لمفيخوز أباديَّ ":
الكبلـ ُ
ُ
ِ
كسجػعٌ(.)1
َرِكٍّؼ ،ك َ
ص ْػتَيا فيي ساجع ٌة َ
الحسام ُةَ :رَّد َد ْت َ
السفيػـ االصصالحي:

الد ْجع بقػلو" :كىػ تػاشؤ الفاصمتيغ مغ الشثخ عمى حخؼ كاحج(".)2
عخؼ القدويشي َّ
مثاؿ ذلظ قاؿ صمى هللا عميو كسمع( :الخيل لثالثة :لخجل أجخ ،ولخجل ستخ ،وعمى

اء ألىل السالـ) (.)3
فخخ
رجل وزر ،فالحي ىي عميو وزر فخجل ربصيا ًا
ورياء ونػ ً
ً

الد ْجع:
ثانيا -شخوط َّ
ً

الد ْجع كىي(:)4
ذكخ يحيى العمػ ّي في كتابو (الصخاز) الذخكط األربعة الػاجب تػفخىا في َّ
الذخط األوؿ :يخجع إلى السفخدات:
كىى أف تكػف األلفاظ السدجػعة حمػة السحاؽ ،رشبة ششانة ،صاؼية عمى الدساع حمػة شيبة

رنانة ،تذتاؽ إلى سساعيا األنفذ.
الذخط الثاني :راجع إلى التخكيب

تخكبيا تابعة لسعشاىا ،كال يكػف السعشى فييا تابعا لؤللفاظ
كىى أف تكػف األلفاظ السدجػعة فى ّ
فتكػف ضاىخة التسػيو كباششة التذػيو.
الذخط الثالث :راجع إلى السعاني
(1القامػس السحيط ،الفيخكز آبادؼ ،ص.939
( )2اإليزاح ،القدكيشي( ،،ص. )362
( )3شخح صحيح البخارؼ ،القخشبي (. )106/10
( )4الصخاز ،العمػؼ13/3( ،ك. )14
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أف تكػف تمظ السعانى الحاصمة عغ التخكيب مألػفة غيخ غخيبة كال مدتشكخة كال ركيكة

مدتبذعة.

الذخط الخابع:
الد ْجعتيغ دالة عمى معشى مغايخ لمسعشى الحػ دلت عميو األخخػ.
أف تكػف كل كاحجة مغ َّ

الجسالية فييا:
ثانيا :أنػاع الدجع مع بياف الؿيع
َّ
ثال ًثا -أقداـ الدجع:
ؼ:
جع
َّ
َّ -1
السصخ ُ
الد ُ
قاؿ القدكيشي" :ألف الفاصمتيغ إف اختمفتا في الػزف فيػ الدجع السصخؼ"( )1كقػلو تعالى

َّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ ُ
ؾ ًْ َأ ْط َٔ ً
ارا
ٌا ىؾً ال حرجٔن َِّللِ وكارا * وكد خيل

()2

ومثمو ما ورد َع ْغ اْل ُس َدَّي ِب َع ْغ َوَّرٍاد َع ْغ اْل ُس ِغ َيخِة َع ْغ
ِ
ِ
عَمي ُكع عُقػؽ األ َّ ِ
ِ
يل
َْ ْ ُ َ
ُم َياتَ ،و َمْش َع َو َىاتَ ،و َوْأ َد اْلَبَشاتَ ،وَك ِخَه َل ُك ْع ق َ
()3
اْلس ِ
اؿ »
َ

َّ
الش ِب ِى
ّ
اؿ،
َوَق َ

ِ
َّللا َحَّخَـ
قاؿ « إ َّف َّ َ
َ 
الد َؤ ِ
اع َة
َوَك ْثَخَة ُّ
اؿَ ،وإ َ
ِض َ

جساال ببلغيِّا
ؼيو سجع ،بيغ (األميات) ك(كىات) ك(البشات) ،كقج مشحت ىحا الدجع
ً
ثع ًس ِّاخ دالليِّا في
حػؼ يخػ الباحث أف َّ
كبجيعيَّا ،كمغ الجساؿ الببلغي ليحا التػكيج الخبخؼ الشَّ ّ
ٍ
كمسة ِ
مجخد ٍ
تػكيج خبخٍّؼ ،أك نقل لفطي؛ حيث يقػؿ محسػد
سجعي ،أك
سخد
ىات ،فيي ليذ
ٍ
َ
ّ
ّ
صاؤه كشمب ما ْلي َذ لكع
إع َ
عميكع مشع َما عميكع ْ
"(كمشع كىات) ،أَؼ :حخـ ْ
بجر الجيغ العيشيَ :
أَخحه ،كَقػلو( :كىات) ِب َكدخ التَّاء فعل أَمخ مغ اإليتاء ،كَقاؿ اْلخمِيل :أصل ىات ٍ
آت فقمبت
َ َ َ
َ
ْ
ْ
()4
يسدة َىاء» .
اْل َ
كبالتالي؛ َّ
كحدغ انتقاء في التخكيب الحجيثي ،إذ
قػة في التعبيخ،
فإف ىحه الكمسة أعصت ً
َ
ّ
إف األلفاظ التي يشتقييا الشبي –عميو الدبلـ -تتدع بالحيػية ككثخة التأكيل كتشػع التأكيل.
ّ

( )1اإليزاح في عمػـ الببلغة ،القدكيشي( ،ص . )362
( )2نػح.14-13 :
( )3حيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،6رقع الحجيث .5975

( )4عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.87/22 ،
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قاؿ رسػؿ هللا ( لػ يعمع
ومثمو ما ورد َع ْغ عاصع بغ دمحم َع ْغ أبيو َع ْغ ابغ عسخ َ
()1
أحجكع ما في الػحجة ما سار أحج بميل وحجه )
ؼيو سجع  ،بيغ نياية جسمة الذخط كنياية جسمة الجػاب في (الػحجة كحجه) ،كيمتقي -
ألف في ىحا ِداللة عمى الشيي بالديخ مشفخدا ككخاـية
مع أسمػب الشيي؛ ّ
ُىشا -أسمػب الذخط َ
ذلظ.
قاؿ (أال أنبئكع بخيخ
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي بحخية َع ْغ أبي الجرداء أف
َّ
الشبي َ :
أعسالكع وأرضاىا عشج مميككع وأرفعيا في درجاتكع وخيخ لكع مغ إعصاء الحىب والػرؽ ومغ
أف تمقػا عجوكع فتزخبػا أعشاقيع ويزخبػا أعشاقكع ؟ ) قالػا وما ذاؾ ؟ يا رسػؿ هللا :قاؿ

(ذكخ هللا )

()2

سجع ،في قػلو ( :أعسالكع كمميككع كدرجاتكع كعجككع كأعشاقكع) ،كسا ّأنو يسشح قػة
في التعبيخ ،كيجدؿ المفع كالسعشى ،كيبعث االندجاـ الرػتي ،كيذعخ بالستانة التخكيبية بيغ
ّ
أشخاؼ كأجداء كمفاصل الحجيث َّ
بػؼ الذخيف.
الش ّ
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي سشاف َع ْغ عثساف بغ أبي سػدة َع ْغ أبي ىخيخة أف رسػؿ هللا
قاؿ (أال
 مخ بو وىػ يغخس غخسا :فقاؿ (يا أبا ىخيخة ما الحي تغخس ؟ ) قمت غخاسا ليَ :
قاؿ (قل سبحاف هللا والحسج هلل
قاؿ بمى .يا رسػؿ هللاَ :
أدلظ عمى غخاس خيخ لظ مغ ىحا ؟ ) َ
()3
وال إلو إال هللا وهللا أكبخ يغخس لظ بكل واحجة شجخة في الجشة )
الباحث استػقفو –إف جاز القػؿ( -البياف
كلعل
ؼيو سجع بيغ (كبحسجؾ)(كإليظ)،
َّ
َ
العجدؼ في الشز َّ
الشبي  فعشج الذخب
الدَّشة الستَّبعة عشج
إف َّ
الخْقع (ثبلثة) ىػ ُّ
َّ
بػؼ) ،إذ ّ
الش ّ
مخت ) كأنو يشبغي القػؿَّ :
إف العجد
مخات ) ،كىشا ذكخ العجد (ثبلث َّا
الدشة (ثبلث َّ
يفزل تصبيق ُّ

كميداتو أنو يجعل السخء كاإلنداف معتاداً عمى التكخار في فعل الخيخات
(ثبلثة) مغ سساتو ْ
أف العجد (ثبلثة) ليذ
كاألعساؿ الرالحات ،فالتكخار يثبت الحفع ،كيثبت األمػر كيخسخيا ،كسا ّ
َّ
الخْقع األكؿ في الجسع ،كبإمكاف اإلنداف َّأال
ؼيو مغ
السذقة بسكاف ،كال مغ السعاناة بسػقع ،فيػ َّ
مخات ) ثع السغادرة
ًا
يتحمخ كال يتأفف،
ككثيخ ما يدتخجمو  مثل االستئحاف (ثبلث َّ
َّ
يتزجخ كال َّ
إف لع يفتح الباب كىكحا.

( )1سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /كخاـية الػحجة :1239/2 ،رقع الحجيث .3768
( )2سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل الحكخ :1245/2 ،رقع الحجيث .3790

( )3سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل التدبيح :1251/2 ،رقع الحجيث .3807
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جع الستػازي:
َّ -2
الد ُ
()1

كبالتالي يكػف الدجع الستػازؼ في آخخ

كتقؽية"
"كىػ ما اتفقت ؼيو الفقختاف كزًنا
ً
كمستيغ مغ الفاصمتيغ كليذ بيغ ألفاظ اآليات جسيعيا كسا في الدجع السخصع.

َ ْ ٌ َّ ْ ُ َ
َ ُ ُ َّ ُ َ
َس ٌر ٌ ْرفٔغث * َوأك َٔاب ٌٔطٔغث
نحػ قػلو تعالى :ػِيٓا

()2

التفاؽ (مخفػعة) ك( مػضػعة) كزنا كتقؽية.
َخبخِنى عبيج َّ ِ
َّللا
ومثمو ما ورد َع ْغ ْاب ِغ ِش َي ٍ
َُْ ُ
اب أ ْ َ َ
َف أ ْ ِ
اؿ ِفى اْلس ْد ِج ِجَ ،ف َث َار ِإَلْي ِو َّ
اس لَِيَق ُعػا
َخَبَخُه أ َّ
أْ
الش ُ
َعَاخبِّيا َب َ
َ
اء
ال ِم ْغ َم ٍ
َى ِخيُقػا َعَمى َب ْػلِ ِو َذُنػباً ِم ْغ َم ٍ
اء  -أ َْو َس ْج ً
َوأ ْ
()3
يغ »
ُم َع ِّد ِخ َ

بغ عب ِج َّ ِ
َف أََبا ُىَخْيَخَة
َّللا ْب ِغ ُع ْتَب َة أ َّ
ْ ُ َْ
ِب ِو َفَقاؿ َليع رسػؿ َّ ِ
ػه،
َّللا َ « د ُع ُ
َ ُْ َ ُ ُ
ِ
يغَ ،وَل ْع ُتْب َع ُثػا
َ -فِإَّن َسا ُبع ْث ُت ْع ُمَي ِّد ِخ َ

سجع
الدج ُع
ؼيو سجع  ،بيغ (ميدخيغ) ك(معدخيغ) .فسشح
التػضيح كالتفخيق ،فؽيو ْ
ْ
َ
خمانية التعديخ.
كتعميل
تػضيحي،
كشباؽ
جسالي،
ّّ
ّّ
ّّ
ً
كح ّ
ٌ
مشصقي لمتفخيق بيغ فخضية التيديخ ُ

ِ
ِ
قاؿ َبْيَشا َّ
اؿ ُذو
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبى َس ِع ٍ
الش ِب ُّى َ ي ْق ِد ُع َذ َ
يج اْل ُخ ْجرّ
ات َي ْػ ٍـ ق ْدساً َفَق َ
ِى َ
ِ
َّللا ِ
ِ
ِ
َع ِج ْؿ ».
اْل ُخ َػْي ِرَخِة َ -ر ُج ٌل ِم ْغ َبشى َت ِس ٍ
قاؿ « َوْيَم َظ َم ْغ َي ْعج ُؿ ِإ َذا َل ْع أ ْ
ػؿ َّ ْ
اعج ْؿَ .
يع َ -يا َر ُس َ
ِ
مع َصالَ ِت ِي ْع،
اؿ ُع َسُخ اْئ َح ْف لِى َفأل ْ
َص َحاباً َي ْحقُخ أ َ
َحُج ُك ْع َصالَ َت ُو َ
قاؿ « الَِ ،إ َّف َل ُو أ ْ
َض ِخ ْب ُعُشَق ُوَ .
َفَق َ
ِِ
ام ِيع ،يسخُقػ َف ِمغ ِّ
ِ ِ
ِ
الج ِ
ػجُج
الد ْيعِ ِم َغ َّ
الخِمَّي ِةُ ،يْش َ
يغ َك ُسُخو ِؽ َّ
َ
طُخ ِإَلى َن ْرمو َفالَ ُي َ
ام ُو َ
مع صَي ْ َ ْ ُ
َوصَي َ
طخ ِإَلى َن ِز ِي ِو َفالَ يػجج ِؼ ِ
ِ ِ
ِِ
ِؼ ِ
يو َشى ٌء،
يو َش ْى ٌءُ ،ث َّع ُيْش َ
ُ َُ
طُخ ِإَلى ِر َصافو َفالَ ُي َ
ّ
ػجُج ؼيو َش ْى ٌءُ ،ث َّع ُيْش َُ
ْ
ِ ِ
ِِ
الج َـَ ،ي ْخُخ ُجػ َف َعَمى ِح ِ
ق اْل َفْخ َث َو َّ
يغ ُفْخَق ٍة ِم َغ
ُث َّع ُيْش َ
طُخ ِإَلى ُق َحذه َفالَ ُي َ
ػجُج ؼيو َش ْى ٌءَ ،سَب َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الش ِ
َّ
َش َيُج
قاؿ أَُبػ َس ِع ٍ
يج أ ْ
اسَ ،
آي ُت ُي ْع َر ُج ٌل إ ْح َجى َي َجْيو م ْث ُل َث ْجى اْل َسْ أخَة ،أ َْو م ْث ُل اْلَب ْز َعة َت َجْرَدُر »َ .
ِ
ِ
ِ
َل َد ِس ْع ُت ُو ِم َغ َّ
ذ ِفى اْلَق ْتَمىَ ،فأ ُِتى ِب ِو
الش ِب ِّى َ وأ ْ
مع َعم ٍّى ِح َ
َش َيُج أَّنى ُكْش ُت َ
يغ َق َاتَم ُي ْعَ ،فاْل ُتس َ
َ
الش ْع ِت َّال ِحى َن َع َت َّ
َعَمى َّ
الش ِب ُّى . )4( 
ؼيو سجع  ،بيغ (صبلتيع) ك(صياميع) .كبيغ كمسة شيء األكلى كالثانية كالثالثة
البل ِ
كالخابعة أيزا سجع ،فكاف الدجع محيصا بكل جػانب الحجيث .كمغ َّ
فت أف الدجع لكمسة
شيء كانت مغ الجساؿ الببلغي بسكاف فيػ ليذ تكخار كإعادة لفع فقط ،كإنسا ُجسعت الدجػع
( )1مغ ببلغة القخاف (السعاني  -البياف – البجيع)  ،عمػاف( ،ص. )288
( )2الغاشية14-13 :
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،80رقع الحجيث .6128
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،95رقع الحجيث .6163
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بالتػكيج المفطي الحؼ خمف التححيخ كاالنتباه كاألىسية ،بإيغاؿ االحتياط الحؼ يػغل معشى الكمسة

إذا كخرت بالسعشى أك بالمفع أك بالتجانذ االشتقاقي ،باإلضافة إلى أف ىحا يشجرج مع ما يدسى

بمدكـ ما ال يمدـ .إذ إف كمسة شيء األولى تعشى عجـ كجػد شيء في الشرل ،والثانية تعشى

عجـ كجػد شيء في الخصافة ،الثالثة تعشى عجـ كجػد شيء في الشرل ،والخابعة تعشى عجـ

كجػد شيء في القحذ.

()1

ِ
ومثمو ما ورد عغ رسػؿ َّ ِ
فإف َل ْع َي ِج ْج
ُع ِص َي َع َ
اء َف َػ َج َج َفْمَي ْج ِد ِبوّ ،
َّللا َ « :م ْغ أ ْ
صً
َُ ُ
ِِ
ِِ
ػب،
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ :رَو ُ
اه َي ْحَيى ْب ُغ أَُّي َ
َفْمُي ْث ِغ بوَ ،ف َس ْغ أَ ْثَشى بو ،فقج َش َكَخُهَ ،و َم ْغ َك َت َس ُو ،فقج َك َفَخُه» َ
ِ
ِ
ِ
يل َي ْع ِشي َر ُج ًال ِم ْغ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ « :و ُى َػ ُشَخ ْحب ُ
يلَ ،ع ْغ َجاب ٍخَ ،
َع ْغ ُع َس َارَة ْب ِغ َغ ِدَّيةََ ،ع ْغ ُشَخ ْحب َ
()2
ػه»
ػه َفَم ْع ُي َد ُّس ُ
َق ْػ ِمي َكأََّن ُي ْع َك ِخُى ُ
ؼيو سجع  ،بيغ كمستي (شكخه ككفخه) ،كبيغ (فميجد بو) ك(فميثغ بو)،
ومثمو ما

َص َاب ُو َح َجٌخ َف َع َثَخ
أَ

ورد ع ْغ األَسػِد ب ِغ َؾي ٍ ِ
ػؿ َبْيَشسا َّ
الش ِب ُّى
َ
َْ ْ ْ
ذ َسس ْع ُت ُجْش َجباً َيُق ُ َ
َّللاِ
ِ
ِ
ِ
َف َج ِمَي ْت إِ ْصَب ُع ُو َفَقاؿ « َىل أَْنت ِإالَّ ِإ ْصَب ٌع َدميت َوِفى س ِب ِ
يل َّ
ْ
َ
َ

َ ي ْس ِذى ِإ ْذ
ما َل ِق ِ
يت»(.)3
َ

الد ْجع مانحا بعس اإلشارات كالجالالت
ؼيو سجع  ،بيغ كمستي (دميت) ك(لقيت) ،فجاء َّ
َخبخِنى أََنذ بغ مالِ ٍظ أَ َّف رسػؿ َّ ِ
َّللا 
ومثمو ما ورد َع ْغ ُعَقْي ٍل َع ْغ ْاب ِغ ِش َي ٍ
قاؿ أ ْ َ َ
َُ َ
اب َ
ُ ُْ َ
ط َل ُو ِفى ِرْزِق ِوَ ،وُيْش َدأَ َل ُو ِفى أَ َث ِخِهَ ،فْمَي ِر ْل َر ِح َس ُو »(.)4
َف ُيْب َد َ
َح َّب أ ْ
قاؿ « َم ْغ أ َ
َ
سجع ،في قػلو ( :رزقو) ك(أثخه) ك(رحسو) ،كقج مشح قػة في التعبيخ كيجدؿ المفع
كالسعشى ،كيبعث االندجاـ الرػتي .ككانت كمستي رزقو كأثخه مشجرجتيغ تحت جسمة فعل الذخط
ّ
(مغ أحب ...كيشذأ ،)...ككانت كمسة (رحسو) كاقعة في جسمة الجػاب أك الجداء ،كعميو فكاف

بػؼ بالذخط َّ
الدجع جسيمة التخكيب ،بجيعة التشديق ،إذ التقى اإلخبار َّ
حػؼ بالدجع الببلغي
الش ّ
الش ّ
( )1قاؿ صاحب عسجة القارؼ(" :يسخقػف) أؼ :يخخجػف .قػلو( :مغ الخمية)  ،كىػ السخمي كالريج .قػلو( :إلى
نرمو) ىػ حج يج الديع .قػلو( :رصافة) جسع الخصفة بالخاء كالراد السيسمة كالفاء كىي عربة تمػػ فػؽ

مجخل الشرل ،قػلو( :نزيو) بفتح الشػف ككدخ الزاد السعجسة كتذجيج الياء آخخ الحخكؼ كىػ القجح أؼ:
عػد الديع ،كقيل :ىػ ما بيغ الشرل كالخير .قػلو(:إلى قحذة جسع القحة بزع القاؼ كتذجيج الحاؿ كىػ
رير الديع.
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /شكخ السعخكؼ :255/4 ،رقع الحجيث .4813
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،90رقع الحجيث .6146
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،12رقع الحجيث .5986
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المغػؼ.
مع مخاعاة قػة التخكيب
ّ
لدج ِي رسالة ميسة لئلنداف السدمع بذأف صمة
كقج جاء الجػاب في كمستيغ كافيتيغ ْ
الخحع ،لحا قاؿ ِعياض" :ال خبلؼ أف صمة الخحع كاجبة في الجسمة ،كقصيعتيا معرية كبيخة،
كاألحاديث تذيج ليحا ،كلكغ لمرمة درجات بعزيا أرفع مغ بعس ،كأدناىا تخؾ السياجخة

كصمتيا بالكبلـ كلػ بالدبلـ".

()1

يج ب ِغ أَِبي س ِعيجٍ ،عغ أَِب ِ
يو ،عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِِ
ِ
َّللا
َْ
َْ
َع ْغ َسع ْ
َُ ْ َ
َ
َّللا « ،إ َّف َّ َ
َ َ َُ ُ
ِِ ِ
ِ ِ
اء م ْؤ ِم ٌغ َت ِق ّّيَ ،وَف ِ
ِ
اجٌخ َش ِق ّّي ،أَْن ُت ْع َبُشػ
َع َّد َو َج َّل َق ْج أَ ْذ َى َب َعْش ُك ْع ُعّبَّي َة اْل َجاىمَّيةَ ،وَف ْخَخَىا ب ْاآلَب ُ
َى َػ َف
آد ُـ ِم ْغ ُتَخ ٍ
اؿ َف ْخَخُى ْع ِبأَ ْق َػاـٍِ ،إَّن َسا ُى ْع َف ْح ٌع ِم ْغ َف ْحعِ َج َيَّش َع ،أ َْو َلَي ُكػُن َّغ أ ْ
آد َـ َو َ
َ
ابَ ،لَي َج َع ْغ ِر َج ٌ
()2
عَمى َّ ِ ِ
ألف َّال ِتي َت ْج َف ُع ِبأَْن ِف َيا َّ
الش ِت َغ»
َّللا م َغ اْل ِج ْع؛ ّ
َ
شيئا ببلغيِّا ،كليذ
سجع ،في قػلو ( :تقي) ك(شقي) ،كقج جاء
الدجع ليزيف ً
ْ
ّ
ّ
نحػؼ عابخ ،أك سخد خبخؼ فارغ مغ اإليحاء ك ِ
ٍ
الجاللة ،فكمسة تقي تشاضخ كتذاكل
تخكيب
مجخد
ّ
ٍّ
ّ
الدجع ذؼ الجساؿ السػسيقي ،كالصباؽ التػضيحي الحؼ يعسل عمى تقخيب
كمسة شقي في
ْ
ّ
الرػرة؛ بل كمع السقابمة بيغ الجسمتيغ الحجيثتيغ لتعقج مقارنة مفادىا أنو ال يسكغ بأؼ حاؿ مغ
األحػاؿ أف تتذاكل كتتشاضخ كتتذابو ما يفعمو السؤمشػف الحؼ ال ُيعخفػف إال بتقػاىع؛ كبيغ ما
يفعمو الفاجخكف الحيغ ال ُيعخفػف إال بذقائيع ؼيعيذػف عيذة ضشكا.

 -3الدجع الستفاوت
أشمق عميو القدويشي (الدجع الصػيل أك الستػسط) حيث قاؿ ( " :)3ثع الدجع إما قريخ

ْ
َ ُْْ َ َ ُ ًْ
َ ْ ً
َ َْ َ
ات غصفا  )4( أك شػيل كقػلو تعالى :إِذ
ف
اص
ػ
اى
ف
*
ا
كقػلو تعالى :والٍرسال ِت غرف
ِ
ِ
َ
َ
ْ َ
َّ َّ
ُ َ ُُ ب
َ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ
ؾَ اَّلل
ريا ىف ِشيخً َوِلَِازعخً ِِف األم ِر َوىذ ِ
ي ِريؾًٓ اَّلل ِِف ٌِامِم كيِيال ولٔ أرانًٓ نثِ
َ َّ َ َّ ُ َ ٌ َ
َََْ
َّ َ ُ َ َّ ْ َ َ
ب ُ
ج الساغث َوانشق اىلٍر *
ات الصدور )5( أك متػسط كقػلو تعالى :اؼ
َتب ِ
سيً إُِّ غيِيً ةِذ ِ
َُ ُ
ْ ب ْ َ
َ ْ ًَ ُْ ُ
َوإِن ي َروا آيث يػ ِرطٔا َويلٔلٔا ِسح ٌر ٌسخ ٍِر )6(كقج عخفو بعس الباحثيغ بػقػليع :ومثمو ما ورد
( )1عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.181/11 ،
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التفاخخ باألحداب :331/4 ،رقع الحجيث .5116
( )3اإليزاح في عمػـ الببلغة ،القدكيشي( ،ص. )364،363
( )4السخسبلت.2-1 :
( )5األنفاؿ.43 :

( )6القسخ.2-1 :
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"كىػ ما اختمف ؼيو شػؿ جسمة فاصمة عغ أخخػ"(:)1
ِ
َع ْغ أَِبى ُىَخْيَخَة َع ْغ َّ ِ
غ ِم ْغ َخْم ِق ِوَ ،قاَل ِت
ق َح َّتى ِإ َذا َفَخ َ
ق اْل َخْم َ
َّللا َخَم َ
قاؿ « إ َّف َّ َ
الشب ِّى َ 
الخ ِحع ى َحا مَقاـ اْلع ِائ ِح ِبظ ِمغ اْلَق ِص ِ
َف أ ِ
ص َع َم ْغ
َص َل َم ْغ َو َصَم ِظَ .وأَ ْق َ
َما َتْخ َضْي َغ أ ْ
َ َ
َ
َّ ُ َ َ ُ َ
يعةَ .
قاؿ َن َع ْع أ َ
صع ِظَ .قاَل ْت بَمى يا ر ِب .قاؿ َفيػ َل ِظ » .قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « فا ْقَخُءوا ِإ ْف ِشْئ ُت ْع ( َف َي ْل َع َدْي ُت ْع
َ َْ
َ َ َّ
َق َ َ
َ َُ ُ
(. )2
َف ُت ْف ِدُجوا ِفى األَْر ِ
ام ُك ْع )
ض َوُتَق ِّ
ِإ ْف َت َػَّلْي ُت ْع أ ْ
ص ُعػا أَْر َح َ
جساال في الحجيث ،إذ َّ
إف
ؼيو سجع  ،بيغ (كصمظ) ك(قصعظ) ،كقج مشحت ىحا الدجع
ً
الدجع كالصباؽ كالػزف الرخفي كالخمد الرػتي،
ىحا الحجيث كبياتيغ الكمستيغ يجسع بيغ
ْ
ّ
ّ
كالقرج السقخر في الحجيث ،فكسا قاؿ محسػد بجر الجيغ العيشي":كالسعشى أنيا أثخ مغ آثار
الخحسة مذتبكة بيا فالقاشع ليا مشقصع مغ رحسة هللا"

(، )3

وبالتالي فإف الكمستيغ لع تأتياف

مجخدتيغ مغ الجاللة والبالغة والسعشى وليدت مجخد تخكيب لفطي نحػي دوف فػائج داللية

ومعاني جسالية.

خصع.
-4
الس َّ
ْ
الدجع ُ

قاؿ القدويشي" :فإف كاف ما في إحجػ القخيشتيغ مغ األلفاظ أك أكثخ ما فييا مثل ما

يقابمو مغ األخخػ في الػزف كالتقؽية ،فيػ التخصيع كقػؿ الحخيخي فيػ يصبع األسجاع بجػاىخ

لفطو كيقخع األسساع بدكاجخ كعطو ،ككقػؿ أبي الفزل اليسحاني َّ
(إف بعج الكجر صفػا ،كبعج

السصخ صحػا).)4( .

ِ ِ
ِ
اؿَ :سأَْل ُت َع ِائ َذ َة َع ْغ اْلَب َج َاوِة،
ومثمو ما ورد َع ْغ اْلس ْق َجاـِ ْب ِغ ُشَخْي ٍحَ ،ع ْغ أَبيوَ ،ق َ
َفَقاَل ْتَ :كاف رسػؿ َّ ِ
َّللا َ يْبُجو ِإَلى َى ِح ِه ال ِّت َالعَِ ،وإَِّن ُو أََرَاد اْلَب َج َاوَة َمَّخًة َفأَْر َس َل ِإَل َّي َنا َق ًة ُم َحَّخَم ًة
َ َُ ُ
ِمغ ِإ ِب ِل َّ ِ
ِ
ِ
الخْفق َلع ي ُك ْغ ِفي َشي ٍء َق ُّ
ط ِإَّال َازَن ُوَ ،وَال
ْ
اؿ لِيَ« :يا َعائ َذةُْ ،ارُفقي ّ
فإف ِّ َ ْ َ
الر َج َقةَ ،فَق َ
ْ
()5
ُن ِد َع ِم ْغ َشي ٍء َق ُّ
ط ِإَّال َشاَن ُو»
ْ

عبلف( ،ص . )172
( ، )1البجيع في القخآف ،إبخاـيع ّ

( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،13رقع الحجيث .5987
( )3عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.153/16 ،
( ) 4اإليزاح في عمػـ الببلغة ،القدكيشي( ،ص. )362

( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الخفق :254/4 ،رقع الحجيث .4808
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ؼيو سجع  ،بيغ كمستي (زانو – شانو) ،كمغ األدب َّ
بػؼ ُ -ىشا -بجأ بالشجاء بغخض
الش ّ
الشبي 
التحبب كالتػدد كاالستعصاؼ ثع األمخ ،كىحه عمى ما يمحع فإف الدشة الستبعة عشج
َّ
الحث كاإلرشاد ،كتارة لمتححيخ مغ حخمات هللا .
حيث يشادؼ ثع يأمخ ُب ْػ َية
ّ
ُ
(إف الخفق)  :استئشاؼ بياف (ال يكػف) أؼ :ال يػجج (في شيء) أؼ :مغ الحكات كاألعخاض

(إال زانو) أؼ :زيشو ككسمو (كال يشدع)  :بريغة السجيػؿ أؼ :ال يفقج كال يعجـ (مغ شيء إال شانو)

أؼ :عيبو كنقرو قاؿ الصيبي ،قػلو( :يكػف) يحتسل أف تكػف تامة ،ك(في شيء) متعمق بيا ،كأف

تكػف ناقرة ك(في شيء) خبخ كاف ،فاالستثشاء مفخغ .مغ أعع عاـ كصف الذيء ،أؼ :ال يكػف

الخفق مدتق اخ في شيء يترف بػصف مغ األكصاؼ إال برفة الديشة.

()1

كمثمو ما كرد عغ أَِبي َذ ٍرَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
يكعَ ،فأَ ْ ِ
ِ
ِ
َْ
ّ
شع ُسػهُ
َ َ َُ ُ
َّللا َ « :م ْغ َال َء َم ُك ْع م ْغ َم ْسُمػك ُ ْ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا»
يعػهَُ ،كَال تُ َع ّحُبػا َخْم َق َّ
ِم َّسا تَأ ُ
ْكُمػ َفَ ،كاَ ْك ُدػهُ م َّسا َتْمَب ُدػ َفَ ،ك َم ْغ َل ْع ُي َبلئ ْس ُك ْع مْش ُي ْعَ ،فب ُ
سجع ،في قػلو ( :تأكمػف) ك(تمبدػف) ،كقج رّكد عمى األكل كالمباس دكف الذخاب؛
ألف الذخاب تبع كتحريل حاصل بعج عسمية األكل ،فخكد عمى األكل ،ثع المباس حتى ال ِ
تح ُّد
ّ
في نفدو ،كتؤثخ عمى قمبو مغ تسيد ككبخياء مغ قبل السالكيغ كأبشاءىع.

َح َدَشةً،
َّ
الزْخَب ِة

عغ أَِبي ىخيخَةَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :م ْغ َقَت َل َو َز َغ ًة ِفي أ ََّو ِؿ َضْخَب ٍة َفَم ُوَ ،ك َحا َوَك َحا
َْ
َُ ْ َ
َ ََُ ُ
ِ
الزْخب ِة َّ
الث ِانَي ِة َفَم ُو َك َحا َوَك َحا َح َدَشةً ،أ َْدَنى ِم َغ ْاألُوَلىَ ،و َم ْغ َقَتَم َيا ِفي
َو َم ْغ َقَتَم َيا في َّ َ
َّ ِ ِ ()3
َّ
الثالِ َث ِةَ ،فَم ُو َك َحا َوَك َحا َح َدَش ًة أ َْدَنى ِم َغ الثانَية»
سجع ،في قػلو ( :حدشة) في الجسل الثبلث تكخار جسمة (فمو كحا ككحا) كقج جاء

مخات لئلغخاء كالتحفيد كتذجيع الشاس عمى حدغ القتل لتمظ الػزغة (كىي دكيبة
التكخار ثبلث َّ
مغ فريمة الدحافات الدامة) ،ككاف اإلغخاء بالحدشات كخد الجسيل ليحا الخجل الحؼ يحسي

نػعا
العباد بقتمو لتمظ الدكاحف كالحيات الدامة ،ثع إف تكخار كمسة كحا وكحا كمجيػليتيا أعصت ً
مغ الحساسة لكدب الثػاب.

ثال ًثا -الخالصة:
الدجع لع تكغ ِ
كسدية أك زيشة لفطية فحدب ،كىحا مغ الببلغة
 مغ السمحػظ لجػ الباحث ّأف َّ ْ
الخاؾية مغ الشبي .

( )1مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح ،عمي بغ (سمصاف) دمحم القارؼ.3171/8 ،
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حق السسمػؾ :341/4 ،رقع الحجيث .5161
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قتل األكزاع :366/4 ،رقع الحجيث .5263
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السصمب الثالث
إيغاؿ االحتياط

اصصالحا-:
أوًال :التعخيف
ً
عخؼ ابغ حجة الحسػ ّي (اإليغاؿ) بقػلو" :كمعشى ذلظ أف الستكمع أك الذاعخ إذا انتيى
إلى آخخ القخيشة أك البيت استخخج سجعة أك قاؼية يخيج معشى زائجا أك ِّ
فكأف الستكمع أك
كبل مشيسا ّ

حج السعشى الحؼ ىػ آخح ؼيو ،كبمغ مخاده ؼيو إلى زيادة عغ الحج
الذاعخ قج تجاكز ّ
الخمة(:)2
أضػػػػ ُّغ التي يجػػػػجي عميػػػػظ سػػػػػؤاليػػػػا

()1

كقػؿ ذي

ػعػػػػا كتبػػػػجيج الجسػػػػاف السفػػػػرػػػػل
دمػػػػ ً

ائجا
فإنو تع كبلمو بقػلو كتبجيج الجساف كاحتاج إلى القاؼية فأتى بسا يفيج معشى ز ً

مخترخ بأنو" :ختع الكبلـ بسا يفيج نكتة
ًا
كلػ لع يأت بيا لع يحرل"( .)3كقج ُع ّخؼ تعخ ًيفا آخخ
يتع السعشى بجكنيا" (.)4

الجسالية فييا:
ثانيا :األغخاض البالغية ليحا الفغ مع بياف الؿيع
َّ
ونطيخه ما ورد َع ْغ عبيج هللا بغ األخشذ َع ْغ الػليج ابغ عبج هللا َع ْغ يػسف بغ ماىظ
قاؿ رسػؿ هللا ( مغ اقتبذ عمسا مغ الشجػـ اقتبذ شعبة مغ
قاؿ َ :
َع ْغ ابغ عباس َ
()5
الدحخ .زاد مازاد )
إف في الحجيث فشػف مختمفة ،كأساليب متشػعة ،كتخاكيب متعجدة تبخز جسالية الحجيث،
كتحكخ بقسة الببلغة َّ
بػية ،فؽيو في قػلو (زاد ما زاد) ،كؼيو أسمػب الفرل في قػلو (مغ
الش ّ
ُّ
يحث عمى الدجخ كالسشع كالخفس غيخ
الشجػـ ) ك(مغ الدحخ) ،كؼيو أسمػب الذخط الحؼ
السباشخ ،كؼيو اإليجاز بالححؼ في (زاد
تيجيجا مغ السشع
السباشخ؛ بل جاء أقػػ كأكضح كأكثخ
َ
َ
ً
ما زاد) كؼيو الكشاية َع ْغ ىحا الفعل الذشيع ،كؼيو السقابمة السعشػية كذلظ بيغ زاد التي تخجع إلى
( )1التعخيفات ،الجخجاني،ص. 77
الخَّمة ،بدج (ص. )226
( )2ديػاف ذؼ ُّ

( )3خدانة األدب كغاية األرب ،ابغ حجة. )27/2( ،

( )4نذأة الفشػف الببلغية ،حسدة الجرمخداش( ،ص. )81
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جسمة فعل الذخط ،ككحلظ ما زاد التابعة لجسمة الجداء أك جػاب الذخط ،مسا يخخج مغ بصغ ىحه
الصي كالشذخ ،فالصي في زاد مع فعل الذخط ،كالشذخ في ما زاد التابع
السقابمة السعشػية فغ
ُّ
ّ
لجػاب الذخط ؼيكػف الصي كالشذخ مختبا.
كسا أف ؼيو تآلفا لفطيا بيغ كمستيغ متجاكرتيغ كىسا كمسة (اقتبذ كعمسا) فسعشى اقتبذ

حدًشا كفي
انتقاء َ
تعمع كالسعشى تعمع عمسا؛ كبالتالي أعصى السعشى ُ -ىشا -عحكبة في المفع ك ً
َّ
َم ِحِّمو؛ بل َّ
إف كمسة اقتبذ تعشي
إف كمسة اقتبذ أعطع تعبي اخ كأبمغ أسمػبا مغ كمسة (تعمع)؛ إذ ّ
كثيخ-مع عمع الشجػـ كالكػاكب ،كعسل السشجسيغ
التعمع كالتبرخ كالفيع كالتزسيغ ،كىحا يتبلئعً -ا

كخ َدْع َببلتيع.
ُ

َّ
إف خصػرة تعمع الشجػـ يعجلو تعمع شعبة مغ شعب الذيصاف كالدحخ؛ لحا لع يتعيغ

اإلسياب كال اإلششاب في جسمة (زاد ما زاد) ،فقج جاءت ىحه كشػع مغ التحييل كإيغاؿ االحتياط
أؼ تػكيج عمى ما تع ذكخه ،كبالتالي لع ِ
تأت ىحه الجسمة كتػضيح ،كإنسا جاءت لمتػكيج ،كعمى
ِ
ألف
ىحا فاألفزل اإليجاز بالححؼ خيخ مغ إششابيا ،كسا اتزح لمباحث أف في الحجيث فرل؛ ّ
الجسمة الحجيثية الثانية جاءت مػضحة كمفخقة بيغ الدابق كالبلحق فيي فاصمة ال كاصمة.
اس عغ عب ِج َّ ِ
ػؿ
قاؿ َل َّسا َك َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َع ْس ٍخو َع ْغ أَِبى اْل َعَّب ِ َ ْ َ ْ
اف َر ُس ُ
َّللا ْب ِغ َع ْس ٍخو َ
ػؿ َّ ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ َّ ِ ِ
اب َرس ِ
َص َح ِ
ِ
َّللا  الَ
اؿ َن ٌ
اس م ْغ أ ْ
ُ
َّللا »َ .فَق َ
اء َّ ُ
قاؿ « إَّنا َقافُمػ َف َغجاً إ ْف َش َ
َّللا  بالصائف َ
ِ ِ
َنْبَخ ُح أ َْو َن ْف َت َح َياَ .فَقاؿ َّ ِ
ػى ْع ِق َتاالً َش ِجيجاً َوَك ُثَخ
قاؿ َف َغ َج ْوا َفَق َاتُم ُ
الشب ُّى َ « فا ْغُجوا َعَمى اْلق َتاؿ »َ .
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِف ِ
ػؿ
ػؿ َّ
اح ُ
يي ُع اْل ِجَخ َ
قاؿ َف َد َك ُتػا َف َزح َظ َر ُس ُ
َّللا »َ .
اء َّ ُ
َّللا  « إَّنا َقافُمػ َف َغجاً إ ْف َش َ
اؿ َر ُس ُ
ات َفَق َ
()1
ِ
َّ ِ
اف ُكَّم ُو ِباْل َخَب ِخ
قاؿ اْل ُح َسْيج ُّى َحَّج َثَشا ُس ْؽَي ُ
َّللا َ .
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :إف شاء هللا) ،فجاءت مػغمة كمؤكجه لسا أكج بو  ،في

قػلو ( :إنا) ،فالتأكيج ُ -ىشا -اتبعو تػكيج بالقجر اإلليي كالسذيئة الخبانية كالخفق كحلظ ،لحا قيل
غجا إف شاء هللا)؛ عمى جية الخفق بيع ،كالذفقة عمييع ،فعطع عمييع أف
في قػلو(" :إنا قافمػف ً
يخجعػا كلع يفتحػا ذلظ الحرغ.

()2

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،68رقع الحجيث .6086
( )2السفيع لسا أشكل مغ تمخيز كتاب مدمع ،تأليف :أبػ العباس القخشبي ،تحقيق تعميق كتقجيع :محيي الجيغ
ديب ميدتػ ،كغيخه.625/3،
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قاؿ رسػؿ هللا
ونطيخه ما ورد َع ْغ زرارة بغ أوفى َع ْغ سعج بغ ىذاـ َع ْغ عائذة قالت َ
مع الدفخة الكخاـ البخرة .والحي يقخؤه يتتعتع ؼيو وىػ عميو شاؽ لو أجخاف
( الساىخ بالقخآف َ
اثشاف)

()1

إيغاؿ احتياط ،في قػلو ( :أجخاف اثشاف) ،فقج أكغل في السعشى ،في قػلو  :اثشاف،

فاألجخاف كاؼية لسعخفة ذلظَ ،ب ْي َج أف كمسة اثشاف أكجت عمى ىحيغ األجخيغ حتى تكػف ىشاؾ ندبة
عادية في التبلكة كالتعتعة ،كقج التقى فغ (إيغاؿ االحتياط) البجيعي في الشعػت الستتالية ،في
قػلو ( : الدفخة الكخاـ البخرة) ،فكانت الشعػت كالرفات بسثابة التأكيج عمى صفة السبلئكة
جل جبلُلو( -بأيجؼ سفخة كخاـ ببخة) ،فكانت
السكخمػف ،كؼيو تأثخ بالقخآف ،في قػلو َّ - :
عخفة في الحجيث ،ك َّ
إف كمسة يتتعتع فييا ِداللة إيحائية عمى
الشعػت نكخة في القخآف كىشا الشعػت ُم َّ
مجػ السذقة ،فالمفع ؼيو مذقة ككحلظ السعشى ؼيو مذقة؛ لحا تعييغ كجػد أجخيغ حيشسا نبحث
َع ْغ مػقعية العشرخ األدبي كالحكؽ األخبلقي في ىحا الحجيث الذخيف سشججه متسثبل ككامشا في
أعزاء كل ذؼ حق حقو ،فالحؼ يق أخ يشاؿ األجخ كالحؼ تذق عميو القخاءة فبل بج مغ أجخيغ؛

ألنو يكػف في جيجيغ متخاكسيغ كمتخاكبيغ فالقخاءة ثع التعتعة كىحا مغ العجؿ َّ
بػؼ بسكاف كىحا
ّ
الش ّ
مغ الدساحة الجيشية القػيسة ،كسا نمحع أف األسمػب الخبخؼ السبجكء بقػلو (الساىخ بالقخآف) لو
الشبي  لسغ يتمػف القخآف ،ففي ىحه فخصة سانحة لمتبلكة
ِداللة معشػية كتأثيخ محفد مغ قبل
َّ
كلعل عجـ
كأحكاـ التجػيج كبالتالي خخج الخبخ إلى ببلغة مفادىا التحبب كالتذػيق كالتحفيد،
َّ
كركد الفاء التعقيبية ،في قػلو  :لو أجخاف تجلل عمى الدخعة الكبيخة حتى ال يكػف ىشاؾ فاصل
كلعل ذكخ كمسة (الساىخ) كىي اسع
بيغ فعل الساىخ بالقخآف كبيل األجػر الكثيخة كالعطيسة،
َّ

فاعل مغ السذتقات الترخيؽية تجلل عمى أمخ مفاده كجػب تصبيق ىحه العسمية عمى الجكاـ ،كؼيو

الحث عمى التبلكة باألحكاـ؛ بل دفعة معشػية لمتفػؽ في يجانب أحكاـ التبلكة
إشارة إلى
ّ
كالتجػيج ،كليذ ىحا فحدب ،فيشاؾ عمػـ القخآف الستذبعة ،كىشاؾ ببلغة القخآف العطيسة ،كىشاؾ
الحث لتعمع
األمػر التذخيعية كغيخىا ،كفي كل الحجيث ندتشتج أف في ىحا كشاية َع ْغ صفة
ّ
القخآف.
عغ أَِبي أُمامةََ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا :
َْ
َ َُ ُ
َ
َ َ
ِ
اف ُم ِحِّقاَ ،وبَِبْي ٍت ِفي َو َس ِط اْل َجَّش ِة لِ َس ْغ
اء َوإ ْ
ِف َك َ
اْلسَخ َ

ِ
يع ِبَبْي ٍت ِفي َرَب ِ
س اْل َجَّش ِة لِ َس ْغ َتَخ َؾ
«أََنا َزع ٌ
ِ
ِ
َعَمى
َتَخ َؾ اْل َكح َب َوإ ْ
اف َم ِاز ًحا َوبَِبْي ٍت في أ ْ
ِف َك َ

( )1سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /ثػاب القخآف :1242/2 ،رقع الحجيث .3779
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اْل َجَّش ِة لِ َس ْغ َح َّد َغ ُخُمَق ُو»

()1

إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :كإف كاف مازحا) ككحلظ ،في قػلو ( :كإف كاف محقا).

ف
دكما
صيغة مبالغة عمى كز (فعل) في قمو (حدغ) ،فؽيو مبالغة كحث عمى تحديغ الخمق ً

ُّ
الشبي .
حتى تقتخب مغ أفعاؿ كأخبلؽ الرالحيغ،
كيدتغ بدشغ َّ

الخحس ِغ عغ عب ِج َّ ِ
ِ
قاؿ َد َخ َل َعَم َّى
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبى َسَم َس َة ْب ِغ َعْبج َّ ْ َ َ ْ َ ْ
َّللا ْب ِغ َع ْس ٍخو َ
رسػؿ َّ ِ
َّ
ػـ َّ
قاؿ « َفالَ َت ْف َع ْلُ ،ق ْع
اؿ « أََل ْع أ ْ
ػـ المْي َل َوَت ُ
الش َي َار »ُ .قْم ُت َبَمىَ .
َّللا َ فَق َ
َُ ُ
ر ُ
ُخَبْخ أََّن َظ َتُق ُ
ِ
ِف
ِف لِ َد ْو ِر َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
ِف لِ َعْي ِش َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
فإف لِ َج َد ِج َؾ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإ َّ
َوَن ْعَ ،و ُص ْع َوأَ ْفصْخّ ،
ػـ ِم ْغ ُك ِّل َش ْي ٍخ
ػؿ ِب َظ ُع ُسٌخَ ،وإ َّ
َف َي ُ
ِف ِم ْغ َح ْد ِب َظ أ ْ
لِ َد ْو ِج َظ َعَمْي َظ َحِّقاَ ،وإَِّن َظ َع َدى أ ْ
ص َ
َف َت ُر َ
ُّ
اـِ ِ ّ ،
َم َثالِ َيا َف َحلِ َظ َّ
قاؿ َف َذَّج ْد ُت َف ُذِّج َد َعَم َّى َفُقْم ُت
َثالَ َث َة أََّي ٍ
الج ْىُخ ُكم ُو »َ .
فإف ب ُك ّل َح َدَش ٍة َع ْذَخ أ ْ
ِ ِ
ِ
قاؿ َف َذَّج ْد ُت َف ُذِّج َد َعَم َّى ُقْم ُت
قاؿ « َف ُر ْع ِم ْغ ُك ِّل ُج ُس َع ٍة َثالَ َث َة أََّي ٍ
َفِإّنى أُش ُ
اـ »َ .
يق َغْيَخ َذل َظَ .
َّللا داود »ُ .قْمت وما صػـ َن ِب ِى َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
قاؿ « َف ُر ْع َص ْػَـ َن ِب ِّى َّ َ ُ َ
قاؿ « ن ْر ُ
أُش ُ
َّللا َد ُاوَد َ
يق َغْيَخ َذل َظَ .
ُ ََ َ ُْ ّ
َّ
الج ْى ِخ »(. )2
معشػؼ مخفػع
نحػؼ ،كتعخب الكمسة تػكيج
إيغاؿ االحتياط في كمسة (كمو) ،فيحا تخكيب
ّ
ّ
ألنو مغ الكمسات التػكيجية السحجدة
كعبلمة رفعو الزسة الطاىخة عمى آخخه ،فالتػكيج السعشػؼ ّ
لبجيعية ،فؽيو إيغاؿ
كممحقة بزسيخ مثل جسيعيع ونفدو...؛ كلكغ مغ الشاحية الببلغيَّة كا ّ

احتياط ،أكجت كأكغمت في السعشى بعج كمسة (فحلظ الجىخ).
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبى
يستمِئ جػؼ رج ٍل َؾيحاً ي ِخ ِ
يو َخْيٌخ
َ َْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ

ىخيخَة  -رضى هللا عشو  -قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
ألف
َّللا « ؛ ّ
َُ ْ َ
َ َ َُ ُ
()3
ِ
ئ ِش ْع اًخ » .
ِم ْغ أ ْ
َف َي ْسَتم َ

(ؾيحا يخيو) ،فقج جاءت الكمسة مػغمة كمؤكجة في السعشى إذ
إيغاؿ احتياط ،في قػلو ً :
إف الحجيث كاضح كجمي دكف جػد كمسة (يخيو) – أؼ مغ الػرؼ كىػ َّ
الجاء ،كىحا ما لػحع في
ّ
حجيث آخخ لمشبي  فكاف الفخؽ بيغ ىا الحجيث كذاؾ الحجيث السدتثشى مغ كمسة (يخيو) ىػ
التخكيد كالتأكيج كلفت لبلنتباه.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حدغ الخمق :253/4 ،رقع الحجيث .4800
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،84رقع الحجيث .6134
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،92رقع الحجيث .6155
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قاؿ رسػؿ هللا 
ونطيخه ما ورد َع ْغ األعسر َع ْغ أبي صالح َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
قاؿ
(أيحب أحجكع إذا رجع إلى أىمو أف يجج ؼيو ثالث خمفات عطاـ سساف ؟ ) قمشا نععَ :
(فثالث آيات يقخؤىغ أحجكع في صالتو خيخ لو مغ ثالث خمفات سساف عطاـ )

()1

ألف كمسة سساف أفادت السعشى ككضحتو لكغ
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :عطاـ)؛ ّ
عشج ذكخ كمسة (عطاـ) ،فقج أكغمت السعشى في السعشى كأكجتو ،فالخمفات ىي الحػامل؛ كبالتالي

ستكػف عطيسة ،فعشجما ذكخت (عطاـ) أكجت في السعشى لتبيغ أنو تبلكة القخآف غيخ مغ ىحه
األرزاؽ الجنيػية.
قاؿ سسعت رسػؿ هللا : يقػؿ (قاؿ هللا َعد وجل
ونطيخه ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة َ
)1
قدست الرالة بيشي وبيغ عبجي شصخيغ .فشرفيا لي ونرفيا لعبجي .ولعبجي ما سأؿ).
حيث َّ
إف كجػد جسمة (قدست بيشي كبيغ
كؼيو إيغاؿ احتياط في قػلو  :شصخيغ
ُ
عبجؼ) كاؼية لمتػضيح؛ َب ْي َج َّ
جل جبلُلو-
أف كمسة ِ(شصخيغ) ،جاءت لمتأكيج عمى أف هللا َّ -
سيأجخ كل مغ صمى كق أخ الفاتحة كشػع مغ التحفيد الخباني بااللتداـ بصاعة الخحسغ عبخ

الربلة التي ىي الؽيرمية بيغ السؤمغ كالكافخ.

ونطيخه ما ورد َع ْغ حبيب بغ عبج الخحسغ َع ْغ حفز بغ عاصع َع ْغ أبي سعيج بغ
قاؿ لي رسػؿ هللا ( أال أعمسظ أعطع سػرة في القخآف قبل أف أخخج مغ
السعمي قاؿَ :
الشبي  ليخخج .فأذكختو :فقاؿ (الحسج هلل رب العالسيغ .وىي الدبع
قاؿ فحىب
َّ
السدجج ؟ ) َ
()2
السثاني والقخآف العطيع الحي أوتيتو )
في قػلو ( :الحؼ أكتيتو) ،كالتقجيخ (القخآف العطيع فيػ مػغل في السعشى كمؤكج عمى

األعطسية كالخيخية الستسثمة في سػرة الفاتحة.
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَة،
ذ َال َي ْح ُكُخو َف َّ ِ ِ َِّ
امػا َع ْغ
َم ْجمِ ٍ
َ
َّللا ؼيو ،إال َق ُ

َقاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
ػمػ َف ِم ْغ
َ َُ ُ
َ
َّللا َ « :ما م ْغ َق ْػ ٍـ َيُق ُ
()3
ِ
ِ
ِ
اف َل ُي ْع َح ْدَخًة»
م ْث ِل ِجي َفة ح َس ٍار َوَك َ

ألف الحدخة
إيغاؿ احتياط في قػلو ( :ككاف ليع حدخة)ُ ،
حيث أكغمت في السعشى؛ ّ
ألف
ضيخت جميا في التذبيو كفي تبعات مغ يجمذ مجمذ كيقػـ بجكف ذكخ هللا َّ -
جل جبلُلو-؛ ك ّ
( )1سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /ثػاب القخآف :1243/2 ،رقع الحجيث .3782
( )2سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /ثػاب القخآف :1244/2 ،رقع الحجيث .3785

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كخاـية أف يقػـ الخجل مغ مجمدو كال يحكخهللا :264/4 ،الحجيث4855
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الحدخة ضيخت في كمسة (جيفة حسار) ،فيي كمسة غيخ محببة ،كمؤثخة عمى الشفذ البذخية كىحا

أقل ما يقاؿ َع ْغ مغ ال يقػؿ الحكخ كالتدبيح ،كغيخ ذلظ مغ فزائل األعساؿ.
ونطيخه ما ورد َع ْغ
غ اْلس ْؤ ِم ُغ ِم ْغ ج ْح ٍخ و ِ
اح ٍج
ُ َ
ُيْم َج ُ ُ

س ِع ِ
اؿَ« :ال
يج ْب ِغ اْل ُس َدِّي ِبَ ،ع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ
َّ
َ
الشبي  أََّن ُو َق َ
()1
َمَّخَتْي ِغ»

في قػلو ( :جحخ كاحج) ،فأكجت كأكغمت في السعشى بعج كمسة جحخ .كشاية َع ْغ عجـ
حيث
الػقػع في الخصأ كالححر مغ الشاس كمرائجىع ،كقج التقت مع االستعارة الترخيحيةُ ،

صخح بالسذبو بو كىػ (جحخ) كححؼ السذبو بو اإلنداف الذخيخ عمى سبيل االستعارة
البل ِ
الترخيحية ،كمغ َّ
فت أف الشب َّي  استخجـ الفعل السبشي لمسجيػؿ (يمجغ) كىحا مغ األدب

َّ
مثبل :ال يمجغ الحاقج أك الكافخ السؤمغ ،كبالتالي يتعمع السؤمغ -
بػؼ بسكاف إذ إنو لع يقل ً -
الش ّ
الطغ باآلخخيغ كال يقػؿ إال قػًال حدشا.
ُىشا -أف يجادؿ بالتي ىي أحدغ كيحدغ ّ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َوَّق ِ
اؿَ « :م ْغ
َف
ِيع َة َع ْغ اْل ُس ْد َت ْػ ِرِد ،أََّن ُو َحَّج َث ُو أ َّ
َّ
اص ْب ِغ َرب َ
الشبي َ ق َ
ِ
ِ ِ
َّللا
َّللا ُي ْصع ُس ُو م ْثَم َيا م ْغ َج َيَّش َعَ ،و َم ْغ ُك ِد َي َث ْػًبا ِبَخ ُج ٍل ُم ْدمِ ٍع ف ّ
أ ََك َل ِبَخ ُج ٍل ُم ْدمِ ٍع أَ ْكَم ًة ّ
إف َّ َ
فإف َّ َ
َّللا يُق ِ ِ
ػه ِم ْثَم ُو ِم ْغ َج َيَّشعَ ،وم ْغ َق ِ
اء
اـ ُس ْس َع ٍة َو ِرَي ٍ
اـ ُس ْس َع ٍة َو ِرَي ٍ
اءّ ،
َي ْك ُد ُ
ػـ بو َمَق َ
فإف َّ َ َ ُ
اـ بَخ ُج ٍل َمَق َ
َ
َ َ
ِ ()2
ِ
امة»
َي ْػَـ اْلؿَي َ
إيغاؿ احتياط ،في قػلو ( :كرياء) ،فيي تعشي (سسعة) ،فجاءت مػغمة في السعشى

الباحث أف كمسة (أكمة) جاءت عمى كزف فعمة كىي اسع مخة كىي مغ
لمكمسة الدابقة .يمحع
ُ
حيث جاء السذتق –ىيشا -لمتأكيج عمى خصػرة السػقف ،كإف كانت مخة
السذتقات الترخيؽيةُ ،

فإف الخسػؿ 
ألف الغيبة تؤثخ عمى الشفذ وهللا َّ -
جل جبلُلو -ال يحب إيحاء السدمسيغّ ،
كاحجة؛ ّ
ألف السدمع ليذ مغ شيسو كال مغ صفاتو اإليحاء ،قج نججه عشج الغخب كعشج
قاؿ( :بخجل مدمع)؛ ّ
َ
بػية كالسعيَّة الخبانيَّة لمجفاع َع ْغ حقػؽ السدمسيغ ،كليدت
السذخكيغ .لحا فقج جاءت الحساية الشَّ ّ
َع ْغ شخيق محكسة العجؿ الجكلية الطالسة.
ونطيخه ما ورد َع ْغ أبي إسحاؽ َع ْغ األغخ أبي مدمع أنو شيج عمى أبي ىخيخة وأبي
قاؿ يقػؿ
قاؿ العبج الإلو إال هللا وهللا أكبخ َ
قاؿ (إذا َ
سعيج أنيسا شيزجا عمى رسػؿ هللا َ :

قاؿ صجؽ
قاؿ العبج الإلو إال هللا وحجهَ .
هللا عد وجل صجؽ عبجي .الإلو إال أنا وأنا أكبخ .وإذا َ
قاؿ صجؽ عبجي .الإلو إال أنا .وال
قاؿ الإلو إال هللا الشخيظ لوَ .
عبجي الإلو إال أنا وحجي .وإذا َ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الححر مغ الشاس :266/4 ،رقع الحجيث .4862
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الغيبة :270/4 ،رقع الحجيث .4881

231

قاؿ صجؽ عبجي .الإلو إال أنا .لي
قاؿ الإلو إال هللا .لو السمظ ولو الحسجَ .
شخيظ لي .وإذا َ
قاؿ صجؽ عبجي .الإلو إال
قاؿ الإلو إال هللا وال حػؿ وال قػة إال باهللَ .
السمظ ولي الحسج .وإذا َ

قاؿ فقمت ألبي
قاؿ األغخ ً
شيئا لع أفيسوَ .
قاؿ أبػ إسحاؽ ثع َ
أنا وال حػؿ وال قػة إال بي ) َ
()1
قاؿ ؟ فقاؿ مغ رزقيغ عشج مػتو لع تسدو الشار
جعفخ ما َ
حيث َّ
إف ىحه الكمسة أكغمت في
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :كحجه) ك(كحجؼ)،
ُ
السعشى بعج أف باف السعشى كاتزح ؼيسا قبل ىحه الكمسة مثل (ال إلو إال هللا كحجه) ،ك(ال إلو إال

أنا كحجؼ) ،كىكحا إلى نياية الحجيث.

ِ
َف رسػؿ َّ ِ
ِ
َم ِتي،
اؿَ« :ال َيُقػَل َّغ أ َ
َّللا َ ،ق َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ ُ َ
َحُج ُك ْع َعْبجي َوأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػؾ َسِّي ِجي َو َسِّي َج ِتي،
اي َوَف َتاتيَ ،وْلَيُق ِل اْل َس ْسُم ُ
َوَال َيُقػَل َّغ اْل َس ْسُم ُ
ػؾ َرّبِي َوَرَّبتيَ ،وْلَيُقل اْل َسال ُظ َف َت َ
()2
َّللا َع َّد َو َج َّل»
ػكػ َف َو َّ
َفِإَّن ُك ُع اْل َس ْسُم ُ
الخ ُّب َّ ُ
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :عد كجل) ،فقج أكغل في السعشى كأكج ككسا نمحع أف

ىاتيغ الكمستيغ لع تأتياف كجسمة اعتخاضية تعبيخية فحدب؛ بل أضفت جساال ببلغيا مغ عجة
اح-:
نػ ٍ
جل جبلُلو.
األولى :ؼيو إيغاؿ احتياط ،كتػكيج لحكخ هللا َّ -
ألف الحجيث يتحجث َع ْغ السمظ كالسسمػؾ
مع الحجيث؛ ّ
والثانية :أف فييا عدة كجبللة كتتساشياف َ
كما يقاؿ لمحاكع كالسحكػـ ،كما يجػز ليسا كماال يجػز ،فجاءت العدة كالجبللة لتؤكج َّ
أف
الحاكسية كالعدة كالسمظ كمو هلل.

مع
مع الشذخ األكؿ ثع
مع مخاعاة الشطيخ
والثالثة :التقى
الصي الثاني َ
فالصي األكؿ َ
الصي كالشذخ َ
ّ
ّ
ّ
الشذخ الثاني قج أعصى ىحه الجرجة الببلغيَّة الخؼيعة ،كالسػجػدة في مخاعاة الشطيخ.
قاؿ رسػؿ هللا 
ونطيخه ما ورد َع ْغ ميسػف بغ أبي شبيب َع ْغ سسخة بغ جشجب قاؿَ :
()3
البدػا البياض فإنيا أشيخ وأشيب وكفشػا فييا مػتاكع
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :أشيب) ،فيي بسعشى األشيخ كاألنقى كاألحدغ ،فجاءت

كلعل ىحا مؤكج عشج عمساء
كمسة (أشيب) لتػغل في السعشى بالتأكيج عمى نقاء كصفاء البياضَّ ،
( )1سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل ال إلو إال هللا :1246/2 ،رقع الحجيث .3794
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ال يقػؿ السسمػؾ ربي كربتي :294/4 ،رقع الحجيث .4975
( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في لبذ البياض :117/5 ،رقع الحجيث .2810
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الشفذ؛ بل عشج كل مؤمغ يمبذ السبلبذ البيزاء الفزفاضة كالجمباب(كالقرج ىشا-الجبلبية)،

كغيخىا.

ونطيخه ما ورد َع ْغ َعَّب ِ
اس ْب ِغ َعْب ِج
قاؿ «
اف َي ُحػ ُ
ِب َذ ْى ٍءَ ،فِإَّن ُو َك َ
ش َظ َوَي ْغ َز ُب َل َظ َ
َّ ِ
َسَف ِل ِم َغ َّ
الش ِار »(. )1
الجَرؾ األ ْ

صمِ ِب قاؿ يا رسػؿ َّ ِ
اْلس َّ
شالِ ٍب
َّللا َى ْل َن َف ْع َت أََبا َ
َ َ َُ َ
ُ
َنعع ىػ ِفى َضح َز ِ
اف ِفى
اح م ْغ َنا ٍرَ ،ل ْػالَ أََنا َل َك َ
ْ ٍ
َ ْ َُ

إيغاؿ احتياط ،في قػلو ( :الجرؾ األسفل) ،فجاءت (األسفل) مػغمة في السعشى.

"الجرؾ :أسفل َق ْع ِخ َّ
الذيء،
فكمسة درؾ كاؼية لتسشح السعشى السخاد؛ فقج قاؿ صاحب العيغَ َّ :
الج ْرؾ :لغة في َّ
الدبع ،ك َّ
ك َّ
الج َرؾ اّلحؼ ىػ مغ الَق ْعخ ، )2( .كقاؿ
الج َرؾ :ك ٌ
احج مغ أ َْدراؾ ّ
جيشع مغ ّ
ِ
محسػد بجر الجيغ العيشيَّ " :
اؿ ْابغ َم ْد ُعػد:
الجرؾ ْاأل َْسَفل تػابيت مغ َنار تصبق َعَم ْييعَ ،كَق َ
()3
ِ
ِ ُّ
سشازؿ.
تػابيت مغ َحجيج تغمق َعَم ْي ِيع ،كاألدراؾ في الم َغة اْل َ
قاؿ رسػؿ
ونطيخه ما ورد َع ْغ عسارة بغ القعقاع َع ْغ أبي زرعة َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
هللا ( كمستاف خؽيفتاف عمى المداف ثقيمتاف في السيداف حبيبتاف إلى الخحسغ سبحاف هللا
وبحسجه سبحاف هللا العطيع )

()4

ألف (كمستاف) تفيج بالقمة كالخفة كالدخعة؛ فجاءت
إيغاؿ االحتياط في كمسة (خؽيفتاف)؛ ّ
كمسة خؽيفتاف لتػغل في السعشى؛ كبالتالي تمتقي البخاعة االبتجائية االستيبللية باإليغاؿ

مع اإلشارات الببلغيَّة التي تجلل
االحتياشي بالشعت الشَّ ّ
حػؼ بالتشكيخ الحؼ يفيج التخريزَ ،
عمى مجػ خفى ىحه الكمسات كعطسة األجخ الحؼ سيشالو.
عميو)

قاؿ رسػؿ هللا ( مغ لع يجع هللا سبحانو غزب
ونطيخه ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :

()5

ؼيو إيغاؿ احتياط( ،سبحانو) ؼيو إيغاؿ احتياط( ،سبحانو) ،فجاءت كمسة سبحانو

ألف في أسمػب
مػغمة في السعشى مغ باب التأكيج كمغ باب الشداىة كالعطسة هلل َّ -
جل جبلُلو؛ ّ
الشفي ما ىػ غيخ لصيف فتػجبت كمسة سبحانو.
( )1حيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،115رقع الحجيث .6208
( )2عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.218/22 ،

( )3العيغ ،الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ ،تحقيق :د.ميجؼ السخدكمي كد .إبخاـيع الدامخائي.327/5 ،
( )4سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل التدبيح :1251/2 ،رقع الحجيث .3806
( )5سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل الجعاء :1258/2 ،رقع الحجيث .3827
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ِ
ِ
ونطيخه ما ورد َع ْغ ُعْخَوَة ْب ِغ ُّ
َّللا َعْش َيا ،أََّن َيا َقاَل ْتَ « :ما ُخِّيَخ
الدَبْي ِخَ ،ع ْغ َعائ َذ َة َرض َي َّ ُ
رسػؿ َّ ِ
ِ
الش ِ
اف أَْب َع َج َّ
اس
َمَخْي ِغ ِإَّال ْ
اخ َت َار أَْي َدَخُى َساَ ،ما َل ْع َي ُك ْغ ِإ ْث ًساّ ،
اف ِإ ْث ًسا َك َ
فإف َك َ
َّللا  في أ ْ
َُ ُ
()1
ِ
جل جال ُلوَ -فيْش َت ِقع َِّ ِ
َّللا  لَِش ْف ِدوِ ،إَّال أَف ُتْش َتيظ حخم ُة َّ ِ
ِمْشو ،وما اْن َتَقع رسػؿ َّ ِ
هلل ِب َيا»
َّللا َّ -
ََُ ُ
َ ُ
ْ َ َ ُْ َ
ُ ََ
جل جبلُلو) -؛ فأكغمت في السعشى كأكجت عمى قجرتو
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو َّ -( :

جل جبلُلو -فيػ األعمى كىػ القاىخ فػؽ عباده كمغ ُ -ىشا -يمتقي إيغاؿ االحتياط بالجسمة
 َّجل جبلُلو.) -
االعتخاضية في كمسة (َّ -
َّللاَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ونطيخه ما ورد عغ أَِبي و ِائ ٍل ،عغ عب ِج َّ ِ
اك ْع َواْل َك ِح َب،
َّللا ِ« :إَّي ُ
َْ
َ ْ َْ
َ
َ َ َُ ُ
ػر َي ْي ِجي ِإَلى َّ
فإف اْل َك ِح َب َي ْي ِجي ِإَلى اْل ُف ُج ِ
الخ ُج َل َلَي ْك ِح ُب َوَي َت َحَّخى اْل َك ِح َب
الش ِارَ ،وإ َّ
ػرَ ،وإ َّ
ِف َّ
ّ
ِف اْل ُف ُج َ
ِ
ِ
َح َّتى ي ْك َتب ِعْش َج َّ ِ َّ
ِف اْل ِبَّخ َي ْي ِجي ِإَلى
ؽ َي ْي ِجي ِإَلى اْل ِبِّخَ ،وإ َّ
الر ْج ِؽّ ،
الر ْج َ
فإف ّ
َّللا َكح ًاباَ ،و َعَمْي ُك ْع ِب ّ
ُ َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا صّج ًيقا»
اْل َجَّش ِةَ ،وإ َّ
ؽ َح َّتى ُي ْك َت َب عْش َج َّ
ِف َّ
الر ْج َ
الخ ُج َل َلَي ْرُج ُ
ؽ َوَي َت َحَّخى ّ
في قػلو ( :كيتحخػ الكحب) ،كفي قػلو (كيتحخػ الرجؽ) ،فقج أكغل في السعشى

كأكجه بزخكرة البحث كالتحخؼ في ىحيغ األمخيغ؛ لكغ األمخ األكؿ سمبي

َّللا َ كاف ِإ َذا اْنرخؼ ِمغ ص َال ِة اْل َغج ِ
َف رسػؿ َّ ِ
ِ
اة
َ
َ
ََ َ ْ َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَبي ُىَخْيَخَة ،أ َّ َ ُ َ
يُقػؿ« :ىل أرَى أ ِ
َّ
ذ َيْبَقى َب ْع ِجي ِم َغ ُّ
الخ ْؤَيا
الشُب َّػِة ِإَّال ُّ
َ
ػؿ «ِإَّن ُو َلْي َ
َ ُ َْ َ
َحٌج مْش ُك ُع المْيَم َة ُر ْؤَيا»َ ،وَيُق ُ
()3
الرالِ َح ُة»
َّ
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :مغ الشبػة) ،فأكغمت في السعشى كأكجت بعج كمسة (بعجؼ)
الشبػة.
حيث تشتيي َّ
أؼ بعج كفاتيُ -أف ىحا الحجيث ؼيو مغ الببلغة َّ
الباحث إلى َّ
بػية مسا تجعل العقل كالفكخ
كيسيل
ُ
الش ّ
يتػقفاف عشجه ،فقج لػحع َّ
أف الحجيث مغ ألفو إلى يائو كمغ فاتحتو إلى خاتستو امتؤل بألػاف
ٍ
البياف كالبجيع كأساليب السعاني كتخاكيب المغة ،كقج ُكجج َّ
بتػكيج ،ثع بشفي
أف الحجيث استُيل
مجاكر ،ثع التخريز ثع إيغاؿ االحتياط ،ثع بقرخ فاستثشاء ،ثع بتػصيف كإيجاز ،كىحا في

الباحث ما يدسى بػ (اإلبجاع) ،كىػ ّّ
جسيل يجسع
عي
تدع كمسات فقط ،كعميو يشذأ لجػ
ُ
فغ بجي ّّ
ٌ
ؼيو بيغ فشػف الببلغة العخبية.

( )1سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /بخ الػالجيغ :1208/2 ،رقع الحجيث .4785
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التذجيج في الكحب :297/4 ،رقع الحجيث .4989
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الخؤيا :304/4 ،رقع الحجيث .5017
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قاؿ إف
ونطيخه ما ورد َع ْغ مالظ بغ مغػؿ َع ْغ دمحم ابغ سػقة َع ْغ نافع َع ْغ ابغ عسخ َ
()1
كشا لشعج لخسػؿ هللا  في السجمذ :يقػؿ (رب اغفخ لي وتب عمي إنظ أنت التػاب الخحيع)

مائة مخة

مع إيغاؿ
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :أنت) ،كمغ ُ -ىشا -يشجمج ضسيخ الفعل َ
مؤديا بحلظ مجػ حب الخسػؿ  لخبو( ،تب) ك(التػاب).
مع التػكيجً ،
االحتياط َ
المي َّع ِب ِ
ِ
َحَيا
اف
َّ
اسس َظ أ ْ
اؿَ :ك َ
اؿُ َّ « :
ْ
اـ َق َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ ُح َحْي َفةََ ،ق َ
الشبي  إ َذا َن َ
()2
ِِ ِ
َحَياَنا َب ْع َجما أَم َاتَشاَ ،وِإَلْي ِو ُّ
ػر»
اس َتْيَق َ
َم ُ
اؿ« :اْل َح ْسُج َّهلل َّالحي أ ْ
الش ُذ ُ
ػت» َوِإ َذا ْ
ظ َق َ
َ َ
َوأ ُ

حيث يحيا االنداف
إيغاؿ االحتياط فيػ
متسثل في التأكيج كالتػكيج كاإليغاؿ في السعشىُ ،
ٌ
أما َع ْغ إيياـ التشاسب ،فيػ في أف كمسة
بعج مػتو ،فجاءت كشػع مغ التكخار لكمسة(الحؼ أحيانا) ،ك َّ

(بعجما أماتشا) تعشي السػتة الرغخػ -أؼ (الشػـ) -كلكمسة (أحيانا) تعشي االستيقاظ مغ الشػـ.

ونطيخه ما ورد عغ س ِع ِ
ِ
َف
يج ْب ِغ أَِبى َس ِع ٍ
ِى َع ْغ أَِبى ُىَخْيَخَة  -رضى هللا عشو أ َّ
يج اْل َس ْقُبخّ
َْ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
رجالً د َخل اْلسد ِجج ورسػؿ َّ ِ
َّللا  جالِ ِ
َّ
َّ
اؿ
َ ٌ
اء َف َدم َع َعَمْيو َفَق َ
ذ فى َناحَية اْل َس ْدجج َف َرمىُ ،ث َّع َج َ
َ ُ َ َ َ ْ َ ََ ُ ُ
َلو رسػؿ َّ ِ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
اء َف َدَّم َع.
َّللا َ « و َعَمْي َظ َّ
الدالَ ُـ ْارج ْع َف َر ّل َفإَّن َظ َل ْع ُت َر ّل »َ .فَخ َج َع َف َرمىُ ،ث َّع َج َ
َُُ ُ
ِ
الدالَـ َف ْارِج ْع َفر ِلَ ،فِإَّن َظ َلع ُتر ِل »َ .فَقاؿ ِفى َّ
الث ِانَية أ َْو ِفى َّال ِتى َب ْع َج َىا
ْ َ ّ
َ ّ
َ
َفَق َ
اؿ « َو َعَمْي َظ َّ ُ
عّمِس ِشى يا رسػؿ َّ ِ
الرالَ ِة َفأ ْ ِ
اس َت ْق ِب ِل اْل ِقْبَم َة َف َكِّبْخُ ،ث َّع
اؿ « ِإ َذا ُق ْس َت ِإَلى َّ
ػءُ ،ث َّع ْ
َسب ِغ اْل ُػ ُض َ
َّللاَ .فَق َ
َ ْ َ َُ َ
ِ
ِ
ا ْقَ ْأخ ِبسا َتَي َّدَخ م َع َظ ِم َغ اْلُقْخ ِ
ِى َق ِائساً ،ثُ َّع
آفُ ،ث َّع ْارَك ْع َح َّتى َت ْص َسئ َّغ َراكعاًُ ،ث َّع ْارَف ْع َح َّتى َت ْد َتػ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُج ْج َح َّتى َت ْص َسئ َّغ َساججاًُ ،ث َّع
اس ُج ْج َح َّتى َت ْص َسئ َّغ َساججاًُ ،ث َّع ْارَف ْع َح َّتى َت ْص َسئ َّغ َجالداًُ ،ث َّع ْ
ْ
ارَفع ح َّتى َت ْصس ِئ َّغ جالِداًُ ،ث َّع ا ْفعل َذلِ َظ ِفى صالَ ِت َظ ُكّمِيا » .وَقاؿ أَبػ أُسام َة ِفى األ ِ
َخ ِ
يخ « َح َّتى
َ َ
ْ ْ َ
َ
َ
َْ
َ َ ُ َ َ
()3
ِى َق ِائساً» .
َت ْد َتػ َ
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :كميا) ،فيي تػكيج معشػؼ مجخكر ،لكشيا أكغمت في

السعشى كأكجت لكمسة (صبلتظ) ،ثع َّ
إف كمسة (كميا) جاءت لتقػؿ :لغ تُقبل مشظ صبلتظ إال أف
تشثخ ُّ
الصسأنيشة في ركعاتظ كميا ،كفي سججاتظ كميا ،كبيغ تشقبلتظ كميا فبل صبلة تحتاج إلى
ميت صبلة الشاقخيغ لربلتيع
ص َ
راحة كتأمل كتفكخ ،ككيف ستحقق جسمة أرحشا بيا يا ببلؿ ،كقج َ
نقخ .
ًا
( )1سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /االستغفار :1253/2 ،رقع الحجيث .3814
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :311/4 ،رقع الحجيث .5049
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  18االستئحاف :53/1 ،رقع الحجيث .6251
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أف كمسة (كميا) جاءت شاممة؛ َّ
كمغ الجسيل ذكخه َّ
لكغ أركاف كأشخاؼ الحجيث ،لحا لع

تحكخ كمسة (كميا) عشج ختاـ كل جسمة تامة السعشى.

ػؿ َّ ِ
الشبي َ ،ك َتب ِإَلى ِىَخْقل « ِم ْغ م َح َّس ٍج َرس ِ
َّللا
َف
اس ،أ َّ
ونطيخه ما ورد َع ْغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
َف أََبا
اس ،أ َّ
ِإَلى ِىَخْق َل َع ِطيعِ ُّ
قاؿ ْاب ُغ َي ْحَيىَ ،ع ْغ ْاب ِغ َعَّب ٍ
الخوـَِ ،س َال ٌـ َعَمى َم ِغ َّاتَب َع اْل ُي َجى» َ
َّللا َ فِإ َذا ِؼ ِ
ػؿ َّ ِ
ِ
اب َرس ِ
َجَمدَشا َبْي َغ َي َجْي ِوُ ،ث َّع َد َعا ِب ِك َت ِ
يو
اف أ ْ
ُس ْؽَي َ
ُ
اؿَ :ف َج َخْمَشا َعَمى ىَخْق َل َفأ ْ َ
َخَبَخُه َق َ
ػؿ َّ ِ
« ِبدعِ َّ ِ
الخ ِحيعِ ِم ْغ م َح َّس ٍج َرس ِ
الخوـِ َس َال ٌـ َعَمى َم ِغ َّاتَب َع
َّللا ِإَلى ِىَخْق َل َع ِطيعِ ُّ
الخ ْح َس ِغ َّ
َّللا َّ
ْ
ُ
ُ

َما َب ْعُج»
اْل ُي َجى أ َّ

()1

محسجا –
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :رسػؿ هللا) ،فأكجت كأكغمت في السعشى بأف
ً
عميو الدبلـ -ليذ شخرا عاديِّا؛ بل رسػؿ هللا كمغ حدغ األدب َّ
بػؼ قا َؿ ( عطيع
الش ّ
ً
الخكـ) ،كبالتالي شبَّق حجيثو ( أندلػا الشاس مشازليع) .فحياتو –عميو الدبلـ -قائسة بيغ
طع ُخُمقو عشج رّبو ،كصجؽ قػُلو عشج
التشطيخ كالتصبيق ،كيعسل بسا يعَمع ،كيشِّفح بسا يعمِّع .لحا َع ُ
قػمو ،كشخؼ عسُمو عشج صحبو.
حث اإلسبلـ كالسدمسيغ ،كلع يقل( :سبلـ عمى أىل الخكـ)؛ بل
بػؼ في ّ
كمغ األدب الشَّ ّ
قاؿ( :سبلـ عمى مغ اتبع اليجػ) ،حتى ال تختمط أخبلؽ السدمسيغ بأخبلؽ الخكـ كال تتػازػ
َ
الصيارة اإلسبلمية بالقحارة الغخبية كأعجاء العقيجة اإلسبلمية.
اؿُ« :ي ْر ِب ُح َعَمى
أَِبي َذٍّرَ ،ع ْغ ا َّ
لشبي َ ،ق َ
َل ِقي ص َج َقةٌ ،وأَمخه ِباْلسعخ ِ
وؼ َص َج َقةٌَ ،وَن ْيُي ُو
َ ْ ُ ُ َ ُْ
َ َ

ونطيخه ما ورد َع ْغ َي ْحَيى ْب ِغ َي ْع َسَخَ ،ع ْغ
ِ
يس ُو َعَمى َم ْغ
ُك ِّل ُس َال َمى ِم َغ ْاب ِغ َ
آد َـ َص َج َقةٌَ ،ت ْدم ُ
ش ُت ُو ْاألَ َذى َع ْغ َّ
الص ِخ ِ
ػؿ
ِما َ
يق َص َج َقةٌَ ،وُب ْز َع ُت ُو أ ْ
َىَم ُو َص َج َق ٌة» َقاُلػاَ :يا َر ُس َ
َع ْغ اْل ُسْش َك ِخ َص َج َقةٌَ ،وإ َ
()2
َّ ِ ِ
ِ
ِ
اف َي ْأ َث ُع؟»
اؿ« :أَأ
َرَْي َت َل ْػ َو َض َع َيا في َغْي ِخ َحّق َيا أ ََك َ
َّللا َيأْتي َش ْي َػًةَ ،وَت ُكػ ُف َل ُو َص َج َقةٌ؟ َق َ
إيغاؿ االحتياط ،في قػلو ( :قط) ،فقج أكغمت في السعشى كأكجت تأكيجا ثانػيا بعج
التأكيج األكؿ كالسػجػد في الشفي كالجدـ (لع يعسل).

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كيف يكتب إلى الحمي :335/4 ،رقع الحجيث .5136

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب ،إماشة األذػ َع ْغ الصخيق :362/4 ،رقع الحجيث .5243
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ثال ًثا -الخالصة:
 مغ األىسية بسكاف القػؿَّ :إف إيغاؿ االحتياط مغ السػضػعات الببلغية العديدة كالشادرة
كالتي مغ العديخ أف تمتقط ،لكغ نبيشا  أراد أف يجسع بيغ ألػاف الببلغة كأشخاؼ البياف

كأنػاع البجيع بذؿيو المفطي اليادؼ كالسعشػؼ السؤثخ ،فكاف اإليغاؿ في ىحه األحاديث

األدبية عبارة عغ تأكيج لسا ُذكخ مغ ُسَّشة نبػية مصيخة كمغ دعػة إسبلمية تحتاج إلى تأكيج
كإيغاؿ.
ويسكغ وضع السقاصج التي يصخحيا فغ اليغاؿ في مجاالت كثيخة أبخزىا:
 -1إضيار الخيب كالذظ بذكل كبيخ بحق الطالسيغ كالكفار.
 -2التأكيج عمى كفخ الكافخيغ كمجازاتيع يػـ الؿيامة.
كلعل الؿيسة الجسالية كالجالليَّة لفغ اإليغاؿ تكسغ في تخسيخ السعشى ،كذلظ لػجػد التأكيج
َّ

في الجسمة فبجكنو يتع السعشى كيكتسل؛ لكغ كجػده مشح المفت االنتباىي كتأكيج السعشى.
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الفرل الخابع:

الؿيع الجسالية والفشية لمتخاكيب َّ
ػية في
الش ْح َّ
األسمػب َّ
الشبػ ّي.

السبحث األوؿ:

ػية في األحاديث َّ
مطاىخ بالغة التخاكيب َّ
بػية.
الش ْح َّ
الش ّ
السصمب األوؿ:
اسع الفاعل
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف
ً

الرَف ِ
ِ
قاؿ الشاضع ابغ مالظ رحسو هللا_تعالى :أَبِشي ُة أ ِ
ِِ
ات
فعػلِ َ
َس َساء اْلَفاعم َ
يغ َكاْل َس ُ
َْ ْ
يغ َك ّ
الس َذبَّياَ ِت ِب َيا...أسساء الفاعميغ ىحا جسع اسع الفاعل .كالسفعػليغ السعصػؼ عمى الفاعميغ أؼ:
ُ
يغ كىػ جسع اسع مفعػؿ ،كالرفات السذبيات بيا جسع صفة مذبية.
فعػلِ َ
أسساء اْل َس ُ

()1

كقاؿ -أيزا -في ذات السػضع ":أَبِشي ُة أ ِ
ِِ
يغ ،إضافة أبشية إلى أسساء لمبياف،
َس َساء اْلَفاعم َ
ً
َْ ْ
ألف أسساء الفاعميغ اسع فاعل كىحا ىػ بشية في نفدو ،فكيف يقاؿ :أبشية أسساء الفاعميغ؟ نقػؿ:
اإلضافة -ىشا -لمبياف ،أؼ :أبشي ٌة ىي أسساء الحكات الفاعميغ كأسساء الحكات السفعػليغَّ ،
كغمب
ُ
العاقل مشيا عمى غيخه فجسع بالياء كالشػف ،فميذ كمو عاقل ،كإنسا مشو ما يعقل كمشو ما ال
يعقل ،فجسعو بػاك كنػف تغميباً لمعاقل.

()2

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
الخحس ِغ ب ِغ أَِبى ب ْكخَة عغ أَِب ِ
ِ
يو
َ َ َْ
ويشجرج تحت ىحا التخكيب الترخيفي ما ورد َع ْغ َعْبج َّ ْ َ ْ
صع َت عُشق أ ِ
َقاؿ أَ ْثَشى َر ُج ٌل َعَمى َر ُج ٍل ِعْش َج َّ ِ
اف
َخ َ
يظ َ -ثالَ ثاً َ -م ْغ َك َ
اؿ « َوْيَم َظ َق َ ْ ُ َ
الشب ِّى َ فَق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِمْش ُكع مادحاً الَ محاَل َة َفْميُقل أ ْ ِ
اف
َّللا َح ِد ُيب ُو َ -والَ أ َُزّكى َعَمى َّ
َحجاً ِ .إ ْف َك َ
َّللا أ َ
ََ
َ ْ
َحد ُب ُفالَ ناً َ -و َّ ُ
ْ َ
()3
َي ْعَم ُع».
مادحا " ،كجاء ىحا السذتق
اسع الفاعل كذلظ في قػلو – عميو الربلة كالدبلـ" :
ً
كمعشى مغ غيخه مغ األلفاظ كالسذتقات
طا
الترخيفي بيحه الصخيقة ليكػف أبمغ كآكج ،كأقػػ لف ً
ً
الترخيفي ،كقج ناسب المفع السعشى بذكل بيغ.

( )1شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،أحسج بغ مداعج الحازمي ،دركس صػتية ،مػقع الذيخ
الحازمي.1/82،
( )2السرجر نفدو.

( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :47/8 ،95رقع الحجيث .6162
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ومثمو ما ورد ع ْغ َن ِ
اف ٍع
َ
ِ
ِ
ِ
ام ِة،
اْل َغادُر ُيْخَف ُع َل ُو ل َػ ٌ
اء َي ْػَـ اْلؿَي َ

َع ْغ ْاب ِغ ُع َسَخ  -رضى
ِِ
ألف ْب ِغ
اؿ َىحه َغ ْجَرُة ُف ّ
ُيَق ُ

هللا عشيسا َ -ع ْغ َّ ِ
قاؿ «
الشب ِّى َ 
ألف »(. )1
ُف ّ

اسع فاعل ،في قػلو ( :الغادر) ،كىي مغ السذتقات ،فيي أقػػ كأبمغ تعبي اخ مسا لػ

قيل (أف يغجر) أك (الحؼ يغجر) ،فجاء اسع الفاعل عمى كزف فاعل لعمة ببلغيَّة ،كليدت نحػية
فحدب ،فيي مؤثخة في الشفذ ،كتعصي إشارة مؤداىا أف الغجر مدتسخ كبكثخة في حياة ىحا
ِ
(إست) ذلظ الطالع
الغادر كمغ السعمػـ أف المػاء في الحجيث ىػ تمظ الخاية التي تػضع تحت

كيشادػ باسسو.
الغادر حتى يفتزح يػـ الؿيامة َ
ثال ًثا -الخالصة:

إف السذتقات الترخيؽية ال تأتي إال كتحسل بعس اإلشارات
 ما يسكغ قػلو في ىحه الداكيةّ :الجاللية فكسا َّ
أف الديادة في السباني يقابميا زيادة في السعاني ،فإف اإلضافة في السفخدة
كاشتقاؽ األفعاؿ إلى مذتقات ترخيؽية تعصي دالالت ببلغيَّة كؾيع جسالية ججيجة تزفييا

في الجسمة الحجيثية.

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،96رقع الحجيث .6177
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السصمب الثاني
اسع السفعػؿ

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
فع َل،
"اسع مفعػؿ مغ َ
ػب َيَق ُع َعَم ْي ِو ِف ْع ُل
ر ٌ
َم ْش ُ

دكاء َلو مْفعػؿ َق ِػ ّّؼ  :تأِْثيخ ،أَثَخ ،نِتيج ٌة ،مْفع ِ ِ
اس ٌع
َ ٌ ٌ َ َ َ ُ ٌ
ََ ٌ ُ َ ُ ٌ
ػؿ بو ُ :ى َػ ْ
"()1
ِ
َ ِِ
الك َخَة
ؼ
البلع ُب ُ
الفاعل َ :ق َح َ

السجخد عمى
اشتق مغ فعل لسغ كقع عميو .كصيغتو مغ الثّبلثي
اسع السفعػؿ :ىػ ما
ّ
ّ
ّ
(مفعػؿ) ،كسزخكب .كمغ غيخه عمى صيغة اسع الفاعل بسيع مزسػمة كبفتح ما قبل اآلخخ

ك(مدتخخج).

كأمخه في العسل كاالشتخاط كأمخ اسع الفاعل ،مثل( :زيج معصى غبلمو درىسا).

()2

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
قاؿ رسػؿ هللا 
ويشجرج تحت ىحا التخكيب الترخيفي ما ورد َع ْغ أبي مدعػد قاؿَ :
()3
(السدتذار مؤتسغ)
جاءت اسع مفعػؿ بالريغة السعخكفة كقابمتيا أختيا السجاكرة ليسا بشفذ الريغة

الترخيؽية ،كىي اسع مفعػؿ ،كقج جاء ىحا السذتق الترخيفي كمفت انتباه كإبخاز قػة في المفع
ّ
كالسعشى ،كسا مشح التآلف المفطي ،كذلظ لػجػد صيغتيغ مذتقيغ مغ باب كاحج كىػ اسع السفعػؿ.

ثال ًثا -الخالصة:
 َّإف السذتق الترخيفي (اسع السفعػؿ) ،قميل الحكخ في أحاديث األدب ،لعل ذلظ يعػد إلى

اسع الفاعل ؼيو َل َس َدات حاضخة كمدتذخفة أك مدتقبميةَ ،ب ْي َج أف اسع السفعػؿ ؼيو إشارات
قل ذكخه.
تعػد إلى الساضي ،لحا َّ

 -كحيغ التأمل في كمسة (السدتذار) ،فيي اسع مفعػؿ جاء عمى الريغة الثانية كذلظ

بإضافة ميع مزسػمة في السصمع كفتح ما قبل اآلخخ ،فشجج أف ىحه الكمسة تقع بيغ األزمشة

كمعشى تعير
الثبلث كىي الساضي كالحاضخ كالسدتقبل ،ألنيا لفع تجؿ عمى الساضي
ً
بيغ الدمشيغ الحاضخ كالسدتقبل ،كىحه لفتة ببلغيَّة راؾية مشو .
( )1معجع السعاني الجامع ،مادة فعل.
( )2الكاؼية في عمع الشحػ ،ابغ الحاجب ،تحقيق :الجكتػر صالح عبج العطيع الذاعخ ،ص.41
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /السدتذار مؤتسغ :1233/2 ،رقع الحجيث .3746
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السصمب الثالث:
اسع الفعل

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف
ً
اسع الفعل ىػ ما ناب عغ الفعل معشى كاستعساالً ،كالسخاد باالستعساؿ جخيانو كالفعل

في عجـ التأثخ بالعػامل ،كبحلظ خخجت السرادر كالرفات العاممة ،فإنيا تتأثخ بالعػامل،

كتشقدع إلى نائب عغ الساضي ،كػ "شتاف"  -بسعشى :افتخؽ زيج كعسخ" أك بزع ،كػ "شتاف القػـ"

كمشو :شتاف ما بيغ زيج كعسخك" أك بزع ،كػ"شتاف القػـ" كمشو :شتاف ما بيغ زيج كعسخك

()1

.

ألف "ما" مػصػلة ،بسعشى األمكشة ،كقيل" :ما" ك"بيغ زائجتاف ،كإلى نائب عغ األمخ،

كػ"صو" -بسعشى :اسكت  -ك"مو"  -بسعشى :اكفف  -كال يدشج إلى ضاىخ ،كإلى نائب عغ
ٍ
ك"إؼ  -بسعشى :أتزجخ  -ك"مخ"  -بسعشى :أكخه  -كلع
السزارع ،كػ "أكه" -بسعشى :أتػجع -
يدتعسل إال بسعشى مزارع الستكمع ،كلحلظ ال يطيخ بعج الفاعل( .كما بسعشى" :افعل" كػ "آميغ"

كثخ  ...كغيخه).

()2

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
ػد أ ََت ُػا َّ
الش ِب َّى
ويشجرج تحت ىحا التخكيب الترخيفي ما ورد َع ْغ َع ِائ َذ َة  -رضي هللا عشيا أ َّ
َف َي ُي َ
ِ
ِ
قاؿ « َم ْيالً َيا
َ فَقاُلػا َّ
َّللا َعَمْي ُك ْعَ .
َّللاَ ،و َغز َب َّ ُ
اـ َعَمْي ُك ْعَ .فَقاَل ْت َعائ َذ ُة َعَمْي ُك ْعَ ،وَل َعَش ُك ُع َّ ُ
الد ُ
ِ
َع ِائ َذةَُ ،عَمْي ِظ ِب ِّ
قاؿ «أ ََو َل ْع
ف َواْل ُف ْح َ
الخْف ِقَ ،وإَِّياؾ َواْل ُعْش َ
ر»َ ،قاَل ْت أ ََو َل ْع َت ْد َس ْع َما َقاُلػا َ
()3
ِ
اب لِي ِف ِ
اب َل ُي ْع ِف َّى»
يي ْعَ ،والَ ُي ْد َت َج ُ
َت ْد َسعي َما ُقْم ُت َرَد ْد ُت َعَمْي ِي ْعَ ،ؼُي ْد َت َج ُ
اسع فعل أمخ في كمسة (عمي ِظ) بسعشى (الدمي) ،كقج جاء اسع الفعل كشػع مغ التيحيب

بػؼ ،ذلظ أف َّ
َّ
ُّبي في قػلو ( يا
بي – عميو الربلة كالدبلـ -قج استخجـ الشجاء التحب َّ
الش َّ
الش ّ
يشع عغ اإللداـ ،كمغ زاكية أخخػَّ ،
عائذة) قبل األمخ َّ
فإنو – عميو الربلة كالدبلـ،
بػؼ الحؼ ُّ
الش ّ
قج َّ
كضف اسع فعل األمخ ال فعل األمخ مباشخة ،كقج كجج الباحث أف في ىحا خمق رؼيع مغ قبل
الشبي  ألنو استخجـ أمخ ليذ مباش اخ مغ خبلؿ اسع الفعل ،فكاف أكثخ خمقا ،كأدبا ،كبالتالي
بعزا مغ الفشػف البجيعية كالجالئل كاألسخار الجسالية.
خخجشا مغ إشار الشحػ لشجج ً

( )1إرشاد الدالظ إلى حل ألؽية ابغ مالظ ،ابغ ؾيع الجػزية ،تحقيق :د .دمحم الديمي714/2 ،
( )2السخجع نفدو.741/2 ،

( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/4 ،38رقع الحجيث .6030
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ومثمو ما ورد عغ رسػؿ َّ ِ
ػؿِ « :في ِْ
ال ْن َد ِ
اف َث َال ُث ِم َائ ٍة َو ِس ُّتػ َفَ ،م ْف ِر ًال
َّللا َ ،يُق ُ
َُ َ
َفعَمي ِو أَف ي َترجَّؽ عغ ُك ِل م ْف ِر ٍل ِمْشو ِبرج َق ٍة» َقاُلػا :ومغ ي ِصيق َذلِظ يا َن ِبي َّ ِ
اؿ:
ُ ََ
َّ
ََْ ُ ُ َ َ
َّللا؟ َق َ
َْ ْ َ َ َ َْ ّ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
الذيء ُتَش ِّحيو َع ْغ َّ
فإف َل ْع َت ِج ْج َفَخْك َع َتا ُّ
« ُّ
الص ِخ ِ
الز َحى
يق ّ
الش َخ َ
اع ُة في اْل َس ْدجج َت ْجفُش َياَ ،و َّ ْ ُ
()1
ُت ْج ِدُئ َظ»
اسع فعل أمخ ،في قػلو ( :فعميو) بسعشى (الدـ) ،كىػ اسع كمعشاه فعل فجاء لمػجػب؛

تعبيخ مسا لػ قيل (فيتعيغ عميو) ،أك(يحب أف يشفح) ،فكمسة (عميو) أبمغ كفييا قػة في
ًا
كلكغ أبمغ
التأكيج مغ زاكيتيغ:
تأثيخا.
األولى :جسعت بيغ االسع كالفعل ،فيي أقػػ كأكثخ ً
والثانية :ىػ أكثخ إيجا از مغ أؼ كمسات أخخػ ،فيي كمسة كاحجة جسعت بيغ نػعيغ (االسع
كالفعل) ،كىي مخترخة ،كحلظ ىي أبمغ كأقػػ.
ِ
الش ِب ُّى َ عَمى َب ْع ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ِ
قاؿ أ ََتى َّ
س
ذ ْب ِغ َمال ٍظ  -رضى هللا عشو َ -
ِ ِِ
اؿ « َوْي َح َظ َيا أَْن َج َذةُُ ،رَوْي َج َؾ َس ْػقاً ِباْلَق َػ ِار ِ
قاؿ أَُبػ ِقالََب َة َف َت َكَّم َع
يخ »َ .
ن َدائو َو َم َع ُي َّغ أ ُُّـ ُسَمْي ٍع َفَق َ
()2
ِ
َّ
ػىا َعَمْي ِو َق ْػُل ُو « َس ْػَق َظ ِباْلَق َػ ِار ِ
يخ »
الش ِب ُّى ِ ب َكمِ َسةٍَ ،ل ْػ َت َكَّم َع َب ْع ُز ُك ْع َلعْب ُت ُس َ
اسع فعل أمخ بسعشى (أميل أك أرفق) ،في قػلو ( :ركيجؾ) ،فمػ قمشا متدائميغ :ما

األمخ َّ
حػؼ في الجسمة؟ لدقشا ما ساقو صاحب عسجة القارؼ بقػلو " :ويحظ ،كمسة تخُّحع
الش ّ
كتػجع يقاؿ لسغ يقع في أمخ ال يدتحقو ،كانترابو عمى السرجريَّة ،كقج تُخفع كتُزاؼ كال
ُّ
(. )3

تُزاؼ ،يقاؿ :كيح زيج ككيحا لو ككيح لو

اسع فعل أمخ بسعشى (أميل أك أرفق) ،في قػلو ( :ركيجؾ) ،كجاء اسع الفعل في ىحا

الحجيث؛ ليسشح مد ًيجا مغ إعساؿ العقل كالتفكيخ ،كلفت االنتباهَّ ،
ألنو يدتخجـ صيغة غيخ
متجاكلة ،كسا جاء األسمػب بشػع مغ حدغ األدب كلصافة التعبيخ .كذكخ صاحب تاج العخكس
ٍ
ٍ
ككيل كمس ُة َع َح ٍ
اب .كقاؿ
ككْي ًحا لو ّ
بالشربَ ،كمس ُة َر ْح َسةٌ ْ ،
فقاؿ(:كيح)َ :كْي ٌح لديج ،بالخْفعَ ،
الػْيذ َتخُّح ٌع.)4( .
األ
الػْي ُح ُقُبػٌح ،ك َ
الػْي ُل َىَم َك ٌة ك َ
الػْيح تَخُّح ٌع .كقاؿ أَبػ زيجَ :
َصسعيَ :
ّ

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /إماشة األذػ َع ْغ الصخيق :361/4 ،رقع الحجيث .5242
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/4 ،90رقع الحجيث .6149
( )3عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشي.185/22 ،
ّ
( )4تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ،الدبيجؼ ،مادة كيح.
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ثال ًثا -الخالصة:
 مغ حيػيَّة المغة العخبيَّة َّأنظ تخػ اشتقاقات ترخيؽيَّة كاسع الفاعل كاسع السفعػؿ كاسع السخةكاسع الييئة كالرفة السذبية باسع الفاعل كغيخ ذلظ ،ثع تخػ أف المفطة الػاحجة قج ترل

معشى ككمسة (عيغ) ،كغيخ ذلظ.
إلى أربعيغ ً
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السصمب الخابع:
اسع الييئة

أوًال -السفيػـ االصصالحي:

لمج ِ
اللة عمى ِ ِ َّ
عشج ِ
اسع َمرػغٌ َّ
كقػع ِو.
الح َج ُث َ
الرَفة التي يكػ ُف عمييا َ
اسع َ
ّ
الي ْيئة ،كىػٌ " :
()1
ِ
(فعَمة) نحػِ :
(جْم َدةِ ،ق ْع َجةِ ،ميتَةِ ،ذ ْب َحة)".
َكْزُن ُوْ :

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ

الشبي  وأنا
قاؿ مخ بي
َّ
ويشجرج تحت ىحا التخكيب الترخيفي ما ورد َع ْغ أبي ذر َ
()2
مزصجع عمى بصشي فخكزشي بخجمو :وقاؿ (ياجشيجب إنسا ىحه ضجعة أىل الشار)
ِ
الزجعة (كىي اسع ىيئة) بكدخ الزاد ىي ِجمدة كىيئة ألىل الشار ،ففي ىحا
كىحه ّ
األسمػب الشجائي كالقرخؼ بػ( إنسا) ىػ نػع مغ السشع كالتححيخ ،كىحا األمخ ليذ مشصبقا عمى

ألنو ليذ مغ أفعاؿ أىل
يتجشب ىحا األمخ؛ ّ
ذر فحدب ،كإنسا عمى كل مدمع يشبغي لو أف ّ
أبي ّ
فزبل َع ْغ أنو ليذ مغ األدب بسكاف.
الربلح،
ً

ثال ًثا -الخالصة:
إف السذتق الترخيفي (اسع الييئة) مغ السذتقات السحببة كالتي تشذخ
 مغ الجسيل أف نقػؿّ :كتشثخ كثي اخ مغ الجالالت كاإلشارات كالمفتات الببلغية الخاؾية ،فكمسة ضجعة ،كسا في
الحجيث الدابق أفادت معشى تقبميا الشفذ كيتحكقيا المداف كيقتشع بيا العقل ،ألنيا تتساشى
فالقعجة كضجعة تكػناف إلى األسفل ،فيتشاسب الكدخ الدفمي مع ِ
مع الػاقع ِ
القعجة التحتية
ك ِ
الزجعة األرضية.

السشياج السختَرخ في ِعمسي َّ
الرخؼ ،عبج هللا بغ يػسف بغ عيدى بغ يعقػب ،ص.156
( )1
الشحػ َك َّ
ُ
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /الشيي َع ْغ االضصجاع عمى الػجو :1227/2 ،رقع الحجيث .3724
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السصمب الخامذ:
ضسيخ الفرل

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً

"ضسيخ الفرل (أك ِ
العساد) -ىػ أحج الزسائخ السشفرمة ،يأتي إلزالة ُّ
المبذ في الكبلـ،

كخبخ – بعج دخػؿ الشػاسخ عميو.
كيكػف عادة بيغ السبتجأ كالخبخ ،أك ما كاف أصمو مبتجأ ًا

كضسيخ الفرل ندتخجمو لتسييد الخبخ مغ التابع (كالشعت أك البجؿ) ،ففي قػلشا-

تتسة الجسمة ،أك قج
"جسيل الشاجح" قج ُيفيع أف (الشاجح ىػ نعت لجسيل) ،كعشجىا يشتطخ الستمقي َّ
ٌ
(. )1
يفتخض انتياء الجسمة ،ككأف كمسة "الشاجح" أخبخت عغ جسيل"
رل ،كىػ مغ باب َفعل يْف ِعل ،يقاؿَ :فرل بيشيسا يْف ِ
الفرل مرجر الفعل "َفرل يْف ِ
ر ُل
ْ َ
ََ َ ُ ُ
َ َ َ
َ َ
ُ
َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ
َف ْربلً كقػلو تبارؾ اسسو :إِن اَّلِيَ آٌِٔا واَّلِيَ ْادوا والصاةِئِني وانلصارى والٍجٔس
َ َّ َ َ ْ َ ُ
َّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ِّ َ ْ َ
َش ٍء ش ِٓيد ،)2(كقج تأتي
شكٔا إِن اَّلل يف ِصو ةيًِٓ ئم اى ِلياٌ ِث إِن اَّلل لَع ُك
واَّلِيَ أ
الريغة مرج اًر بسعشى اسع فاعل( :فاصل)

ُْ ْ
اِلؾ ًُ إِال
كاسع الفاعل (فاصل) كىي صفة مغ صفات هللا تبارؾ كتعالى كقػلو :إن
َ
ِّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َّ َّ ُ َ َ ِّ ُ ْ َ ِّ ُ َ
َ َْ َُ
ؾ ََّ أ ْك َ َ
اس ال يػئٍن .)3( كالسخاد بو
َث انلَّ ِ
َِّلل أم َر أال تػتدوا إِال إِياه ذل ِم اِليَ اىليً َوىذ ِ
لقػؿ فاصل بيغ الحق كالباشل قج بمغ الغاية في ذلظ حتى كأنو نفذ الفرل.

ٍ
ضسيخ
أما في السفيػـ االصصبلحي :فالفرل في اصصبلح الشحاة البرخييغ ىػ صيغ ُة
ٍ
مشفرل مخفػٍع يتػسط بيغ السبتجأ كالخبخ أك بيغ اسع كاف كخبخىا ،أك بيغ اسع َّ
إف كخبخىا ،أك
بيغ السفعػؿ األكؿ كالثاني في باب َّ
ضغ كأخػاتيا ،شخيصة أف يكػف الخبخ معخف ًة أك ما قاربيا

()4

 -كضيفة ضسيخ الفرل.

( )1الكتاب ،سيبػيو ،تحقيق د .عبج الدبلـ ىاركف ،ص .395
( )2الحج.17 :
( )3يػسف.40 :

( )4الكتاب ،سيبػيو ،تحقيق د .عبج الدبلـ ىاركف ،ص .395
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َّ

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
ويشجرج تحت ىحا التخكيب الترخيفي ما ورد َع ْغ أَِبي َذٍّر ،أََّن ُو
ِ
ِ
ِ
مع
يع أ ْ
اؿ« :أَْن َت َيا أََبا َذٍّر َ
ُيح ُّب اْلَق ْػَـَ ،وَال َي ْد َتص ُ
َف َي ْع َس َل َك َع َسم ِي ْعَ ،ق َ
()1
ِ
َحَبْب َت»
مع َم ْغ أ ْ
اؿَ « :فِإَّن َظ َ
َّللاَ ،وَر ُسػَل ُوَ ،ق َ
أُح ُّب َّ َ

قاؿ
َ
َم ْغ

يا رسػؿ َّ ِ
الخ ُج ُل
َّللاَّ :
َ َُ َ
اؿَ :فِإِّني
أْ
َحَبْب َت»َ ،ق َ

ضسيخ مشفرل في قػلو (أنت) فيي جاءت كمفتة انتباـية كتأكيج مقجـ قبل عسمية
الشجاء ،في قػلو ( :يا أبا ذر) ،فمع ِ
تأت كمسة (أنت) مجخد ضسيخ مشفرل مبشي في محل
نرب مفعػؿ بو لفعل مححكؼ.

اس ْب ِغ َعْب ِج اْلس َّ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعَّب ِ
صمِ ِب
ُ
قاؿ « َن َع ْع ُى َػ
اف َي ُحػ ُ
ِب َذ ْى ٍءَ ،فِإَّن ُو َك َ
ش َظ َوَي ْغ َز ُب َل َظ َ
َّ ِ
َسَف ِل ِم َغ َّ
الش ِار »(. )2
الجَرؾ األ ْ

قاؿ يا رسػؿ َّ ِ
َّللا َى ْل
َ َ َُ َ
ِ
ِ
اح م ْغ َن ٍار،
فى َض ْح َز ٍ

ش ِال ٍب
َن َف ْع َت أََبا َ
اف ِفى
َل ْػالَ أََنا َل َك َ

ضسيخ الفرل ،في قػلو ( :لػال أنا) ،كالسخُاد السعخكؼ تخكيبيِّا كنحػيِّا ىػ (لػالؼ)؛
أف كاف لو برس ٌة
لكغ أراد  أف يؤكج مغ خبلؿ ضسيخ الفرل (أنا) كشػع مغ التأكيج عمى ْ
الشبي .
بفزل هللا َّ -
جل جبلُلو -في نفع عبج السصمب كىػ عع َّ

اف يُقػؿ ِإ َذا أَوى ِإَلى ِفخ ِ
اش ِوَّ « :
الم ُي َّع َر َّب
ومثمو ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ َّ
َ
َ
الشبي  أََّن ُو َك َ َ ُ
التػر ِ
الدسػ ِ
ِ
ال ْن ِج ِ
اةَ ،و ِْ
اتَ ،وَر َّب ْاألَْر ِ
يلَ ،واْلُقْخ ِ
ق اْل َح ِّب َو َّ
آف،
ضَ ،وَر َّب ُك ِّل َش ْي ٍءَ ،فال َ
الش َػىُ ،مَشِّد َؿ َّ ْ َ
َّ َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ذ َقْبَم َظ َشي ٌءَ ،وأَْن َت ْاآل ِخُخ
أُ
َعػُذ ِب َظ م ْغ َشِّخ ُك ِّل ذي َشٍّخ ،أَْن َت آخ ٌح ِبَشاصَيتو ،أَْن َت ْاأل ََّو ُؿ َفَمْي َ
ْ
()3
ِ
َّ ِ
ذ ُدوَن َظ َشي ٌء»
ذ َف ْػَق َظ َش ْي ٌءَ ،وأَْن َت اْلَباش ُغ َفَمْي َ
ذ َب ْعَج َؾ َش ْي ٌءَ ،وأَْن َت الطاىُخ َفَمْي َ
َفَمْي َ
ْ
جل جبلُلو.
ًا
ضسيخ مشفرل (أنت) جاء
مكخر أربع َّ
مخات لمتأكيج عمى قجرتو َّ -

ثال ًثا -الخالصة:
جاء ضسيخ الفرل ليعصي إفادة ببلغيَّة تتسثل في لفت االنتباه مغ ناحية ،كمغ ناحية

أخخػ فإنو يفيج التأكيج كالتخريز كالتخكيد.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /إخبار الخجل الخجل بسحبتو إياه :333/4 ،رقع الحجيث .5126
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،115رقع الحجيث .6208

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقاؿ عشج الشػـ :312/4 ،رقع الحجيث .5051
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السصمب الدادس:
الفعل السديج

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً

قاؿ َّ
الذارح " :الفعل يشقدع إلىُ :م َج َّخد كإلى مديج ؼيو ،كسا انقدع االسع إلى ذلظ ،كأكثخ
جخد أربعة أحخؼ ،كأكثخ ما يشتيي في ِّ
جخد أربعة
الس َّ
الس َّ
الديادة إلى ستة ،كلمثبلثي ُ
ما يكػف عميو ُ
()1
احج
ز عميو ابغ مالظ رحسو هللا".
أكزاف " ابغ عقيل جخػ عمى ما َن َّ
ثبلث ٌة لفعل الفاعل ،كك ٌ
(كَف ِع َل) بكدخ العيغ كػ:
لفعل السفعػؿ ،فالتي لفعل الفاعل (َف َع َل) بفتح العيغ كػَ :
ض َخ َب كذىبَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َخ َب َكَذ َى َب ،تفيع مشو َّ
(ض َخ َب)
لمس ّ
أف َ
تعجؼ كالبلزـ يقػؿ كػَ :
َشخب َكَفخَح ،كاف األكلى ُي َسثّل ُ

لبلزـ".
لمستعجؼ ،ك( َذ َىب) ّ

()2

أما السديج ؼيو فإف كاف ثبلثياً صار ِّ
ضارب ،أك عمى
بالديادة عمى أربعة أحخؼ كػَ :
خسدة كػ :انصمق ،أك عمى ٍ
ستة كػ :استخخج ،كإف كاف رباعياً صار ِّ
بالديادة عمى خسدة كػ:
()3
تََج ْح َخج ،أك عمى ِستَّة كػ :احخنجع".

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
قاؿ رسػؿ هللا 
ويشجرج تحت ىحا التخكيب الترخيفي ما ورد َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
()4
(إني ألستغفخ هللا وأتػب إليو في اليػـ مائة مخة)
قاصجا
الفعل السديج ،في قػلو ( :ألستغفخ) بالريغة الصمبية التي عمى كزف (استفعل)
ً

الخبخ االنكار َّؼ
التػكيجؼ
مدج
ا
بحلظ
َّ
الصمب بااللتداـ بيحا األمخ السحسػد؛ كبالتالي َ
َ
االستسخري َة ك َ
الحث عمى االستغفار.
بالفعل السديج الجاؿ عمى الصمب ،قاصجا بحلظ التػكيج كالتأكيج؛ بل
ّ

ومثمو ما ورد ع ْغ ُّ ِ
اـ
الخ ْح َس ِغ أ َّ
َخَبَخِنى أَُبػ َسَم َس َة ْب ُغ َعْب ِج َّ
قاؿ أ ْ
َ
الدْىخّ
َف أََبا ُىَخْيَخَة َ
ِى َ
قاؿ َق َ
رسػؿ َّ ِ
ِ
الرالَ ِة َّ
َعَاخِب ّّى َو ْى َػ ِفى َّ
الم ُي َّع ْار َح ْس ِشى َو ُم َح َّسجاًَ ،والَ
اؿ أ ْ
َّللا  فى َصالَ ٍة َوُق ْسَشا َم َع ُوَ ،فَق َ
َُ ُ
َحجاًَ .فَم َّسا َسَّم َع َّ
َعَاخِب ِى " َلَق ْج َحجَّْخ َت " .
الش ِب ُّى  قاؿ لِأل
َتْخ َح ْع َم َعَشا أ َ
َ ْ ّ
( )1شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،الحازمي ،دركس صػتية ،مػقع الذيخ الحازمي.18/133،
( )2انطخ :السرجر نفدو.
()3انطخ :شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،الحازمي ،دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذيخ
الحازمي.19/133،

( )4سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /االستغفار :1254/2 ،رقع الحجيث .3815
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َّ
فعمت ،فالتزعيف كالتذجيج
إف الفعل (حجخت) ،كىػ فعل مديج ،مزعف عمى كزف ّ
أف الرحابي بالغ كضاعف في ىحا األمخ كىػ
الدخ
الببلغي الساثل في التأكيج عمى ّ
مع ّ
التقى َ
ّ
التحجيخ .كقج استبجؿ الخسػؿ  كمسة (حجخت) بكسمة (ضيقت) لتػضيح مجػ القدػة القمبية

التي تذاكل كتزاىي القدػة الحجخية.

كيؤكج ما نقػلو صاحب عسجة القارؼ حيث قاؿ " :لقج حجخت" مغ الحجخ كالتحجيخ،
يقاؿ :حجخ القاضي عميو إذا مشعو مغ الترخؼ ،يعشي :ضيقت كاسعا .كخررت ما ىػ

ٍ
عاف؛ إذ َّ
إف رحستو كسعت كل شيء

()1

.

أيزا -السبلمح األخبلؾية كالجالئل التخبػية كاألسخار اإليسانية حيث
كمغ ىشا ندتشبط – ً
يقػؿ سيج قصب في ضبللو" :أنكخ  عمى األعخابي لكػنو بخل بخحسة هللا عمى خمقو ،كقج أثشى

ْ َْ ْ َُ ُ َ
هللا –تعالى -عمى مغ فعل خبلؼ ذلظ حيث قاؿ تعالىَ  :و َّاَّل َ
ِيَ َج ُ
اءوا ٌَِ بػ ِدًِْ يلٔلٔن
َ َّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ
()2
كمفدخا" :فتتجمى اآلصخة
معمبل
قاؿ
ثع

ان
يٍ
اِل ِ
ربِا اغ ِفر نلا و ِ ِِلخٔاُ ِِا اَّلِيَ ستلُٔا ة ِ ِ
ً
القػية الػثيقة التي تخبط أكؿ ىحه األمة بآخخىا ،كآخخىا بأكليا في تزامغ كتكافل كتػاد كتعاشف
كشعػر بػشيجة القخبى العسيقة التي تتخصى الدماف كالسكاف كالجشذ كالشدب كتتفخد كحجىا في

القمػب تحخؾ السذاعخ خبلؿ القخكف الصػيل".

()3

ثال ًثا -الخالصة:
أف الفعل السديج حسل دالالت ببلغيَّة كآثار داللية كؾيع جسالية
 يتزح لجػ الباحث –ىشاّ -كتأثيخات نفدية كإيحاءات لع تبخز في األفعاؿ السجخدة مغ الديادة.

( )1عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ ،محسػد بجر الجيغ العيشى.106/22 ،
([ )2الحذخ"]10:

( )3في ضبلؿ القخآف ػ سيج قصب ،ص 3527
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السصمب الدابع:
السرجر السؤوؿ

السفيػـ االصصالحي:
السرجر السؤكؿ ىػ مرجر تقجيخ ّؼ يؤخح مغ حخؼ مرجرؼ مع فعل أك اسع ،كربسا
()2
()1
سخ ىحا العجكؿ عجة أكجو:
جاء بجكف الحخؼ السرجرؼ.
كقج ذكخ الشحػيُّػف في ّ
أحجىسا" :الجاللة عمى الحجث السقتخف بالدمغ؛ ألف الحجث قج يكػف ؼيسا مزى ،كؼيسا ىػ ٍ
آت
()3

كليذ في صيغتو ما يجؿ عمى مزي أك استؿباؿ"

(أف)
"فجاءكا بمفع الفعل السذتق مشو مع ْ

أف
ليجتسع ليع اإلخبار عغ الحجث مع الجاللة عمى الدماف ،فيجؿ عمى السدتقبل بشحػ :يعجبشي ْ
تقػـ ،كعمى الساضي بشحػ :أعجبشي أف قست" (. )4

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
َّللا ،عغ أَِب ِ
ِ ِ
يو،
ويشجرج تحت ىحا التخكيب الترخيفي ما ورد َع ْغ َعْب ِج َّ
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ َعْبج َّ َ ْ
ػؿ َّ ِ ِ
صَم ِ
مع َرس ِ
اج ِت ِوَ ،فَأخَْيَشا ُح َّسَخًة م َع َيا َفْخ َخ ِ
اف َفأَ َخ ْحَنا َفْخ َخْي َيا،
ق ل َح َ
َّللا  في َس َف ٍخَ ،فاْن َ َ
اؿُ :كَّشا َ ُ
َق َ
َ
اؿ « َم ْغ َف َج َع َى ِح ِه ِب َػَل ِج َىا؟ ُرُّدوا َوَل َج َىا
اء
اء ِت اْل ُح َسَخُةَ ،ف َج َعَم ْت ُت َفِّخ ُ
َّ
الشبي َ ،فَق َ
شَ ،ف َج َ
َف َج َ
ِإَلييا» و أرَى َقخي َة َنس ٍل َقج حَّخْقَشاىاَ ،فَقاؿ« :مغ حَّخ ِ ِ
اؿِ« :إَّن ُو َال َيْشَب ِغي
َ َْ َ َ
َْ ْ ْ َ َ
َْ ََ
ؽ َىحه؟» ُقْمَشاَ :ن ْح ُغَ ،ق َ
()5
الش ِار ِإَّال َر ُّب َّ
َف ُي َع ِّح َب ِب َّ
الش ِار»
أْ
مرجر مؤكؿ ،في قػلو ( :أف يعحب).
إف ىحا الحجيث السذصػر تعجدت ؼيو األساليب ُّ
َّ
المغػيَّة كالشحػية مخمفة كراءىا جساؿ

ناـيا( :ال يشبغي) ثع ذكخ السرجر (أف يعحب) ،ثع
ببلغي كبجيعي فقاؿ مؤكجاّ :
قاؿ ً
(إنو) ،ثع َ
ّ
ذكخ الجار كالسجخكر ،ثع استخجـ القرخ ،ثع ذكخ السزاؼ كالسزاؼ إليو.

( )1يشطخ نتائج الفكخ في الشحػ ،لمدييمي ص.127 -126

( )2يشطخ :بجائع الفػائج البغ الؿيع ،تحقيق :ىذاـ عبج العديد عصا ،كآخخكف .149/1
( )3حاشية الرباف عمى شخح األشسػني ،تحقيق :شو عبج الخؤكؼ سعج.281/1 ،
( )4السرجر السؤكؿ كأحكامو الشحػية ،د .فتحي أحسج عبجالعاؿ إسساعيل ،ص881
( )5سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /قتل الحر :367/4 ،رقع الحجيث .5268
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السبحث الثاني:

التخاكيب ُّ
غػية في السيداف البالغي.
الم َّ
السصمب األوؿ:
أسمػب التححيخ
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً

(التَّحِحيخ) مرجر ح َّحر يحِّحر تَححي اًخ ،مرجر ح َّحرت فبلناً كحا ،أك َّ
ححرتو مغ كحا ،أؼ:
َ
َ َ ُ ُ
ْ ُ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ب
(، )1
كفعمو َي َّ
تعجػ إلى مفعػليغ :و َيذرؽً اَّلل
َخ َّػْفتو ،فالتححيخ في المغة بسعشى :التخػيف
َ ْ َ ُ َ َ ِّ ْ َ
()2
ِ
مفعػؿ ثاني ،إذاً :يتعجػ إلى
):
و
د
ف
(ن
مفعػؿ،
الكاؼ
)
ع
ك
ر
ح
ح
(ي

ري
ص
ٍ
نفسّ وإَِل اَّلل ال ِ
َْ َ ُ
ٌ
ُ َ ُّ ُ ُ
مفعػليغ.
كاصصبلحاً :السذيػر عشج الشحاة أنو التححيخ :تشبيو السخاشب عمى ٍ
أمخ مكخكٍه ليجتشبو،
شب عمى ٍ
أمخ مكخكٍه ليجتشبو ،نأتي عمى شخحو ثع
ىحا السذيػر ،كلكغ إذا قيل :بأنو تشبيو السخا َ

نشقزو(.)3

ٍ
شب عمى ٍ
محسػد ليفعمو ،إذاً :كبلىسا تشبيو،
أمخ
السخا َ
كفي االصصالح عشجىع :تشبيو ُ
شب ،ال الستَكمِّع كال الغائب ،إنسا نرػا عمى السخاشب لسا سيأتي ،كىػ
ككبلىسا ُمتعمَقاف
بالسخا َ
ُ

ؿيذ ؼيو(.)4
َم ٌ

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
المغػي ما ورد عغ أَُّيػب عغ عب ِج َّ ِ
َّللا ْب ِغ أَِبى ُمَمْي َك َة َع ْغ
َْ
َ َ ْ َْ
ويشجرج تحت ىحا التخكيب ُّ ّ
ػد أ ََت ُػا َّ
اـ َعَمْي ُك ْعَ .فَقاَل ْت َع ِائ َذ ُة َعَمْي ُك ْع،
َع ِائ َذ َة  -رضى هللا عشيا أ َّ
الش ِب َّى َ فَقاُلػا َّ
َف َي ُي َ
الد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ف َواْل ُف ْح َ
قاؿ « َم ْيالً َيا َعائ َذةَُ ،عَمْيظ ِبا ِّلخْف ِقَ ،وإَِّياؾ َواْل ُعْش َ
َّللا َعَمْي ُك ْعَ .
َّللاَ ،و َغز َب َّ ُ
َوَل َعَش ُك ُع َّ ُ
ِ
اب لِى ِف ِ
يي ْع،
قاؿ « أ ََو َل ْع َت ْد َسعى َما ُقْم ُت َرَد ْد ُت َعَمْي ِي ْعَ ،ؼُي ْد َت َج ُ
»َ .قاَل ْت أ ََو َل ْع َت ْد َس ْع َما َقاُلػا َ
()5
اب َل ُي ْع ِف َّى »
َوالَ ُي ْد َت َج ُ
( )1انطخ :شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،أحسج الحازمي ،مػقع الذيخ الحازمي12/112
( )2آؿ عسخاف.28 :
( )3انطخ :شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،أحسج الحازمي ،مػقع الذيخ الحازمي12/112
( )4السرجر نفدو.12/112 ،

( )5صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،38رقع الحجيث .6030
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البل ِ
أُسمػب تححيخ ،في قػلو ( :كإياؾ كالعشف كالفحر) ،كمغ َّ
فت أنو  استخجـ أكثخ
ُ
ُسمػب ُلغػؼ يفيج األمخ ،ففي كمسة (ميبل) كإعخابيا مرجر لفعل األمخ (تسيمي ميبل) أك
مغ أ ُ
مفعػؿ مصمق مشرػب لفعل مححكؼ فؽيو أمخ (تسيمي) .كفي كمسة (عميظ) كحلظ اسع فعل

أمخ.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ػؿ
اؿَ :سس ْع ُت َر ُس َ
اؿَ :حَّج َثشي أَبيَ ،ع ْغ أَبيوَ ،ق َ
وشبييو ما ورد َع ْغ َب ْي ِد ْب ِغ َحكيعٍَ ،ق َ
()1
َّ ِ
ػؿَ « :وْي ٌل لَِّم ِحي ُي َحِّج ُث َؼَي ْك ِح ُب لُِي ْز ِح َظ ِب ِو اْلَق ْػَـَ ،وْي ٌل َل ُو َوْي ٌل َل ُو»
َّللا َ يُق ُ
السقمق ،فكمسة (إياكع) كفيمة
أ ُ
ُسمػب التححيخ (إياكع كالكحب) كشػع مغ الشيي السؤكج ك ُ
فإف ىحه الجسمة التححيخية كىي مغ
بتأثيخىا عمى الشفذ كاضصخاب اإلنداف بدساعيا ،كبالتالي ّ
ُّ
مع كجية ببلغيَّة
ُسمػب اإلنذائي الشيي كتخكيب ْ
مع أ ُ
نحػؼ َ
األساليب المغػيَّة العخبية تمتقي َ
مفادىا الخدع كالتححيخ .كمغ زاكية أخخػ فشخػ الخسػؿ  قج استخجـ كذلظ ؛ كلكغ بريغة أقػػ
كأبمغ كذلظ ،في قػلو ( :عميكع بالرجؽ) ،كىي تصابق (إياكع كالكحب) ككمسة (عميكع).
ِ
الش ِب ُّى َ عَمى َب ْع ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ أََن ِ
قاؿ أ ََتى َّ
س
ذ ْب ِغ َمال ٍظ  -رضى هللا عشو َ -
ِ ِِ
اؿ « َوْي َح َظ َيا أَْن َج َذةُُ ،رَوْي َج َؾ َس ْػقاً ِباْلَق َػ ِار ِ
قاؿ أَُبػ ِقالََب َة َف َت َكَّم َع
يخ »َ .
ن َدائو َو َم َع ُي َّغ أ ُُّـ ُسَمْي ٍع َفَق َ
ِ
َّ
ػىا َعَمْي ِو َق ْػُل ُو « َس ْػَق َظ ِباْلَق َػ ِار ِ
يخ »(. )2
الش ِب ُّى ِ ب َكمِ َسةٍَ ،ل ْػ َت َكَّم َع َب ْع ُز ُك ْع َلعْب ُت ُس َ
نػع ُو تعجب ،في قػلو ( :كيحظ) ،كتفيج الجىذة ،فيي بسعشى
ُسمػب إنذائي تححيخؼ ُ
أ ُ
السشيي عشو ضخر يمحق
ما أدىذظ ،كجاء التححيخ ُب ْػ َية السشع كالدجخ كالتػبيخ لسا في األمخ
ُّ
براحبو.

ثال ًثا -الخالصة:
قيشا -أف رسالة األنبياء جسيعا كاحجة كدعػتيع كاحجة كشعارىع كاحج يتسثل
 مغ السعمػـ َ-ي ًفي عبادة هللا كحجه كعجـ اإلشخاؾ بو كىحا ال يتأتى إال مغ خبلؿ سبيميغ ال ثالث ليسا،
كىسا األمخ بالسعخكؼ الشيي عغ السشكخ ،لحا اتدست أحاديث العجناف  باإلغخاء تارة

كبالتححيخ تارة أخخػ فاإلغخاء مغ خبلؿ األمخ بالسعخكؼ كالتححيخ مغ خبلؿ الشيي عغ
السشكخ.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /التذجيج في الكحب :297/4 ،رقع الحجيث .4990
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،90رقع الحجيث .6149
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السصمب الثاني:

أسمػب التفزيل
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف
ً

قاؿ ابغ مالظ -رحسو هللا_تعالى -في ألفيتو :أَْفعل التَّْف ِ
زْي ِل :أؼ ىحا باب بياف ما
َُ
ألف
يتعمق بأفعل التفزيل ،كأفعل مزاؼ كالتفزيل مزاؼ إليو مغ إضافة الذيء إلى نػعو؛ ّ

مخ أنو
أفعل ليذ دائساً يكػف لمتفزيل ،بل ىػ أنػاع قج يكػف لمتفزيل كقج يكػف لغيخه ،لحلظ َّ
ِ ِ ()1
ٍ
حيشئح جاء لغيخ التَّْفزْيل.
يأتي لمتعجب :ما أحدغ زيجِ ،بأَْف َع َل ْان ِص ْق َب ْع َج َما تَ َع ُّج َبا ،أَْف َع َل

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ

ُّ
قاؿ رسػؿ هللا ( إف
ويشجرج تحت ىحا التخكيب المغػ ّي ما ورد َع ْغ عائذة قالتَ :
أعطع الشاس فخية َلخجل ىاجى رجال فيجا القبيمة بأسخىا .ورجل انتفى مغ أبيو وزنى أمو(. )2
ُسمػب تفزيل في كمسة (أعطع) ،فيي تفيج الذسػؿ كالقػة ،فيي ليدت كمسة إخبارية أك
أ ُ
معمػمة إنبائية جاءت مع الخبخ التػكيجؼ الصمبي فقط ،كإنسا لخصػرة األمخ كالتػبيخ عمى
صانعي ىحه القزية.
ِ
ذ ْاب ُغ
اس َت ْأ َذ َف َر ُج ٌل َعَمى
َّ
اؿِ « :بْئ َ
ومثمو ما ورد َع ْغ َعائ َذةََ ،قاَل ْتْ :
الشبي َ ،فَق َ
ِ
ِ ِ
ألف َل ُو اْلَق ْػ َؿَ ،فَقاَل ْت
اؿْ « :ائ َحُنػا َل ُو» َفَم َّسا َد َخ َل أَ؛ ّ
اْل َعذ َيخِة» ،أ َْو « ِبْئ َ
ذ َر ُج ُل اْل َعذ َيخة»ُ ،ث َّع َق َ
اس ِعْشج َّ ِ
ع ِائ َذةُ :يا رسػؿ َّ ِ
اؿِ« :إ َّف َشَّخ َّ
َّللا َمْش ِدَل ًة
الش ِ َ
َ
َّللا ،أََلْش َت َل ُو اْلَق ْػ َؿ َوَق ْج ُقْم َت َل ُو َما ُقْم َتَ ،ق َ
َ َُ َ
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ِ
الشاس ال ّتَق ِ
ِ
اء ُف ْحذو»
امة َم ْغ َوَد َع ُو ،أ َْو َتَخَك ُوُ َّ ،
َي ْػَـ اْلؿَي َ
أشخ ،فقج تبل التػكيج ب َّ
اسع التفزيل
(شخ) بسعشى ّ
ُسمػب تفزيل ،في قػلو ّ :
أ ُ
ػ(إف) َ
(شخ) ،كيف كال كقج تجشب الشاس مغ األفعاؿ الذشيعة التي
في الؿبح كالذخ ،كذلظ في كمسة ّ
الذ ِّخيخ صاحب الفػاحر كالطمع ،فجاء التػكيج كحدغ التعميل كاسع التفزيل ليؤكج
خمفيا ىحا ِّ
فخبَّسا ُيخدع مغ سساع ىحا
ببلغيِّا مجػ األثخ الشفدي الحؼ سيريب ىحا اإلنداف الذخيخُ ،
الحجيث َّ
بػؼ ،كبالتالي ؼيو ِداللة عمى الدجخ كالحدـ كالجدـ نحػ كل مغ يعادؼ السدمسيغ.
الش ّ

( )1شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،أحسج الحازمي ،دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذيخ
الحازمي.1/87،
( )2سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /ما كخه مغ الذعخ :1237/2 ،رقع الحجيث .3761
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حدغ العذخة :251/4 ،رقع الحجيث .4791
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قاؿ َى َحا ما َحَّج َثَشا أَُبػ ُىَخْيَخَة َع ْغ َرس ِ
ػؿ
ُ
َ
َ
ظ رج ٍل عَمى َّ ِ
ِ
َخَب ُث ُو
أْ
ام ِة َوأ ْ
َغَي ُ َ ُ َ
َّللا َي ْػَـ اْلؿَي َ

َع ْغ َى َّساـِ ْب ِغ ُمَشِّب ٍو
ِمْشيا وَقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا « 
َ َ َ َُ ُ
()1
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا ».
ُي َد َّسى َمم َظ األ َْمالَ ؾ الَ َمم َظ إالَّ َّ ُ

َّ ِ
يث
َح ِاد َ
َّللا َ - ف َح َكَخ أ َ
ِ
اف
َوأ ْ
َغَي ُ
ط ُو َعَمْيو َر ُج ٌل َك َ

اسع تفزيل ،في قػلو ( :أغيع) ،فسغ ناحيتيا ُّ
المغػيَّة نخاىا مؤدية إلى ِّ
سخ ببلغي
ّ
بجيع كجسيل متسثل في حدغ االبتجاء كبخاعة االستيبلؿ.

قاؿ رسػؿ هللا " البدػا
َع ْغ ميسػف بغ أبي شبيب َع ْغ سسخة بغ جشجب قاؿَ :
()2
البياض فإنيا أشيخ وأشيب وكفشػا فييا مػتاكع"
ُسمػب تفزيل عمى كزف (أفعل) ،في قػلو ( :أشيخ) ك(أشيب) ،كقج جاء ىحا
أ ُ
األسمػب ليداعج عمى نقل الرػرة بذكل كاضح كىػ ماثل في األفزمية كالخيخية ،ككحلظ مشح
التعبيخ قػة كجدالة ،كتقخيب الرػرة كالتػضيح.

ومثمو ما ورد َع ْغ أـ ىانيء قالت أتيت إلى رسػؿ هللا  .فقمت يا رسػؿ هللا دلشي
عمى عسل .فإني قج كبخت وضعفت وبجنت :فقاؿ "كبخي هللا مائة مخة .واحسجي هللا مائة مخة.
وسبحي هللا مائة مخة .خيخ مغ مائة فخس ممجع مدخج في سبيل هللا .وخيخ مغ مائة بجنة.

وخيخ مغ مائة رؾبة"

()3

ُسمػب تفزيل ،في قػلو ( :خيخ مغ مئة  ،)...كقج كضف العخب ىحا األسمػب
أ ُ
بذكل كبيخ عمى ألدشتيع كىػ بسعشى (أخيخ كأفزل كأجػد) ،كقج جاء ىحا األسمػب ليداعج
عمى نقل الرػرة بذكل كاضح كىػ ماثل في األفزمية كالخيخية ،ككحلظ مشح التعبيخ قػة

كجدالة ،كتقخيب الرػرة كالتػضيح.
َع ْغ األعسر َع ْغ
أحجكع ؾيحا يخيو خيخ مغ

ألف يستمئ جػؼ
قاؿ رسػؿ هللا ؛ ّ
أبي صالح َع ْغ أبي ىخيخة قاؿَ :
()4
أف يستمئ شع اخ

سمػب تفزيل ،في قػلو ( :خيخ) ،كىي صيغة التفزيل السذيػرة لجػ العخب كىي
أُ ُ
بسعشى أخيخ .كجاءت لتػضيح األمخ بيغ مفعػليغ مختمفيغ كصشاعتيغ متبايشتيغ كاألكلى مشيسا
( )1صحيح مدمع ،مدمع ،األدب /تحخيع التدسي بسمظ األمبلؾ كممظ السمػؾ :174/6 ،رقع الحجيث .5735
( )2سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في لبذ البياض :117/5 ،رقع الحجيث .2810
( )3سشغ ابغ ماجة ،ابغ ماجة ،األدب /فزل التدبيح :1252/2 ،رقع الحجيث .3810
ألف يستمئ جػؼ أحجكع ؾيحا خيخ :141/5 ،...رقع الحجيث
( )4سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء؛ ّ
.2851
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العبلج أفزل لسغ ارتكب
أؼ
ِ
سػءا كضخ ار مغ الثانية ،فجاء المفع التفزيمي ليعَم َع الدامع ُّ
أقل ً
معو بذكل متبلزـ قج يزخه الحقا.
ذنب التذبث ِّ
بالذ ْعخ ِّ
كحبو ،كالعير َ

َّللا ب ِغ عس ٍخوَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ ِ
َّللا
ومثمو ما ورد َع ْغ ُح َسْي ِج ْب ِغ َعْب ِج َّ
َ ََُ ُ
الخ ْح َس ِغَ ،ع ْغ َعْبج َّ ْ َ ْ
الخجل والِجي ِو» ِقيل :يا رسػؿ َّ ِ
ِ
الخ ُج ُل َوالِ َجْي ِو؟،
ف َيْم َع ْغ َّ
ِ« :إ َّف ِم ْغ أَ ْكَب ِخ اْل َكَبائ ِخ أ ْ
َّللا َكْي َ
َف َيْم َع ْغ َّ ُ ُ َ َ ْ
َ َ َُ َ
()1
ُم ُو»
اؿَ« :يْم َع ْغ أََبا َّ
ُم ُوَ ،فَيْم َع ْغ أ َّ
اهَ ،وَيْم َع ْغ أ َّ
الخ ُج ِلَ ،فَيْم َع ْغ أََب ُ
َق َ
اسع التفزيل ،في قػلو ( :أكبخ)؛ ِلجاللة ببلغيَّة كأسخار كاضحة ،فمع ِ
تأت كمسة

(أكبخ) كتخكيب ُلغػؼ دكف إشارة ببلغيَّة ،بجليل أنيا عمى كزف أفعل ،كفييا تفزيل ،كبالتالي
أبجا -أف يرل
جاءت الكمسة ُ -ىشا -لتعطيع كتيػيل السػقف؛ ّ
ألنو ال ُيترػر كال ُيتخيل ً -
المع ْغ.
العقػؽ إلى درجة َ

كداللية ،فمع ِ
إف السرجر السؤكؿ في جسمة (أف يمعغ) جاء إلشارة ببلغيَّة ِ
َّ
مجخد
يأت
َ
ٍ
في صخؼ؛ بل جاء ليفيج أف المعشة الستكخرة ىي مغ أكبخ الكبائخ ،لخبسا تكػف
تخكيب
نحػؼ صخ ٍ
ٍّ
ّ
لكغ استخجـ ُ -ىشا -الفعل السزارع َّ
الجاؿ
لعشة كاحجة في حياة السخء ثع يتػب تػبة نرػحا؛ ْ
عمى االستس اخرية ،فيي مغ السريبة بسكاف.

ِ ِ ِ ِ
الشبي
اؿ َل َيا
ومثمو ما ورد َع ْغ أ ِّ
ُـ َع ِصَّي َة ْاألَ ْن َر ِارَّي ِة ،أ َّ
َّ
امَأَخ ًة َكاَن ْت َت ْخت ُغ باْل َسجيَشة َفَق َ
َف ْ
طى لِْمس أخ َِة ،وأَح ُّب ِإَلى اْلبع ِل» قاؿ أَبػ داود :روِي عغ عبي ِج َّ ِ
َ« :ال َتْش ِي ِكي ّ ِ
َّللا ْب ِغ
َح َ
فإف َذل َظ أ ْ
َْ َ َ
َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َُْ
َْ
()2
عس ٍخو ،عغ عب ِج اْلسمِ ِظِ ،بسعَشاه وإ ِ ِ
ِي ُمْخ َس ًال»
ذ ُى َػ ِباْلَقػ ِّ
ِي َوَق ْج ُرو َ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدَ« :لْي َ
َْ ُ َ ْ
ِسَشاده َ
َْ
َ ْ َْ َ
ُسمػب التفزيل ،في قػلو ( :أحطى) ك(أحب) فجاء اسع التفزيل كدخ ببلغي ماثل
أ ُ
ّ
في السبالغة كالكثخة كالتفاكت في األفزمية كعميو لع ِ
يأت أُسمػب التفزيل كأ ٍ
ُسمػب ُلغػؼ بح ٍت
ُ
ٍ
مسح جسالي ببلغي كمغ العجيب لمتخكيب الحخفي في
بعيج َع ْغ ّ
الدخ الببلغي؛ بل جاء كمعو َم َ
ّ
ّ
كمستي (لمسخأة) ك(إلى البعل) َّ
ألف الختاف كالشيي َع ْشو خاص
أف كجػد البلـ َلريقة بالسخأة؛ ّ
ألنو ليذ
بالشداء ،فالترقت البلـ بالسخأةَ ،ب ْي َج أف ىحا بعيج َع ْغ البعل ،فجاء حخؼ الجخ (إلى)؛ ّ
لريقا بالبعل كسا السخأة.

ومثمو ما ورد َع ْغ َش ِق ِ
يق ْب ِغ َسَم َس َة
ِ
ِح ِ
مع م َع ِ ِ
ػؿ
َ
اوَي َة إَلى اْل ُكػَفة َف َح َكَخ َر ُس َ
يغ َقج َـ َ ُ

عغ مدخو ٍؽ قاؿ د َخْمَشا عَمى عب ِج َّ ِ
َّللا ْب ِغ َع ْس ٍخو
َ َ
َ
َْ
َْ َُْ
َّ ِ
ِ
ِ
قاؿ
اؿ َ
اؿ َل ْع َي ُك ْغ َفاحذاً َوالَ ُم َت َف ّحذاًَ ،وَق َ
َّللا َ فَق َ

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /بخ الػالجيغ :336/4 ،رقع الحجيث .5141
( )2صحيح مدمع ،مدمع ،األدب /العمع :53/1 ،رقع الحجيث .5271
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رسػؿ َّ ِ
َح َدَش ُك ْع ُخُمقاً »
َّللا ِ « إ َّف ِم ْغ أ ْ
َخَي ِخُك ْع أ ْ
َُ ُ

()1

كمسة أحدشكع اسع تفزيل عمى كزف (أفعمكع) ،كلػ قيل (إف مغ خيخكع أحدشكع) ،لسا

كاف أجػد كأبمغ كأفرح.

كتججر اإلشارة إلى َّ
أف كمسة (خمًقا) جاءت تسييد مشرػب بالفتحة الطاىخة؛ إال أنيا
جاءت لتفيج أمخيغ ببلغييغ:
 فسغ ناحية ىي إتساـ لمسعشى كتػضيحو.-

كمغ ناحية ثانية جاءت مفدخة كمديمة لئلبياـ كأعصت قػة في التعبيخ.

ِ
الخحس ِغ ُّ ِ
ِ
ومثمو ما وردَ ْ ِ
ػسى  -رضى هللا عشو َ -ع ْغ
الدَمس ِّى َع ْغ أَبى ُم َ
عغ أَبى َعْبج َّ ْ َ
الش ِب ِى  قاؿ « َليذ أَحٌج  -أَو َليذ َشىء  -أَصبخ عَمى أَ ًذى س ِسعو ِمغ َّ ِ
َّللاِ ،إَّن ُي ْع َلَي ْج ُعػ َف
َّ
َ َُ َ
ْ ََ َ
َْ َ
ْ َْ
ٌْ
َ
ّ
()2
َلو وَلجاً ،وإَِّنو َليع ِ
اف ِ
يي ْع َوَيْخُزُق ُي ْع»
َ ُ َُ
َُ
اسع تفزيل في قػلو ( :أصبخ) ،كىي عمى كزف (أفعل) ،فجاءت لمسبالغة كالتأكيج

أف
جل جبلُلو ،إذ
عمى أنو ال يػجج صبخ يزاىي أك يػازؼ صبخ هللا َّ -
يربخ عمى مغ َّيجعػف ّ
ُ
لو كلجا ،ثع يخزقيع أكالدا.
الش ِبى  شيئا َفخ َّخز ِؼ ِ
ِ
يو َف َتَش َّدَه َعْش ُو
ومثمو ما ورد َع ْغ َم ْدُخو ٍ
ؽ َقاَل ْت َعائ َذ ُة َصَش َع َّ ُّ
ً َ َ
اـ ي َتَش َّدىػ َف ع ْغ َّ ِ
ِ
َق ْػٌـ َفَبَم َغ َذلِ َظ َّ
َصَش ُع ُو،
الش ِب َّى َ ف َخ َ
اؿ أَ ْق َػ ٍ َ ُ
َ
الذ ْىء أ ْ
قاؿ « َما َب ُ
َّللا ُث َّع َ
ص َب َف َحس َج َّ َ
()3
َّللا ِإِّنى ألَعَمسيع ِب َّ ِ
َؼو َّ ِ
َشُّج ُى ْع َل ُو َخ ْذَي ًة »
اهلل َوأ َ
َ
ْ ُُْ
اسع تفزيل في (اعمسيع) ك(أشجىع) ،فجاءتا عمى كزف أفعميع .مغ باب السبالغة

كالتأكيج.
ِى ع ْغ اْلَق ِ
ومثمو ما ورد ع ْغ ُّ ِ
اسعِ َع ْغ َع ِائ َذ َة  -رضى هللا عشيا َ -قاَل ْت َد َخ َل
الدْىخّ َ
َ
الش ِبى  وِفى اْلبي ِت ِقخ ِ ِ
ِ
قاؿ
َعَم َّى َّ ُّ
َ
ص َػٌرَ ،فَتَم َّػ َف َو ْج ُي ُوُ ،ث َّع َتَش َاو َؿ ّ
اـ ؼيو ُ
َْ َ ٌ
الد ْتَخ َف َي َت َك ُوَ ،وَقاَل ْت َ
()4
اس ع َحاباً يػـ اْل ِؿي ِ ِ
الش ِ
َشِّج َّ
َّ
الر َػَر »
يغ ُي َر ِّػُرو َف َى ِح ِه ُّ
الش ِب ُّى ِ «م ْغ أ َ
امة َّالح َ
َ َْ َ َ َ

( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،38رقع الحجيث .6029
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،71رقع الحجيث .6099
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،72رقع الحجيث .6101
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،75رقع الحجيث .6109
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(أشج) ،كقج مشحت ِداللة ببلغيَّة كتأكيجية ممفتة في حق مغ
اسع التفزيل في كمسة
ّ
حيث كانت االستجابة لسا رأػ مغ
مباش َخة مشو ُ 
يرػركف الرػر كالتساثيل ،فالحخمانية كانت َ

شيء يغزب هللا كرسػلو ،كقج ضيخ غزبو في حجيثو في قػلو ( :مغ أشج الشاس عحابا)،

فيحا يعصي إشارة مغ الجانب الشفدي لمشبي  أنو في حالة غزب كحدف شجيجيغ لكغ ىحا
الغزب في محّمِو فالغزب هلل كلجيشو القػيع.

ثال ًثا -الخالصة:
ُّ
غػؼ َّ
حػؼ ضيخ جميا عمى ألدشة العخب ،ألف العخب يخكف أف
الش ّ
 إف أسمػب التفزيل الم ّىشاؾ الجيج كىشاؾ األجػد كىشاؾ الجقيق كىشاؾ األدؽ كىشاؾ الحدغ كىشاؾ األحدغ ،كمغ
باب أكلى أف يكػف الحجيث َّ
بػؼ الحؼ يحسل الجيغ اإلسبلمي مغ األحاديث التي مغ
الش ّ
الزخكرؼ ججا أف يتػاجج ؼيو التسييد كالتسايد بيغ السدمع كالسؤمغ كبيغ العاصي كالكافخ

مح ،لحا قابل ىحا في الجشة درجات متفاكتة كسا قابل
الس ّ
كبيغ التقي كالػرع ،كبيغ السقشت ك ُ
ذلظ دركات متفاكتة ألىل الشار كبئذ القخار.
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السصمب الثالث
أسمػب الذخط

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف
ً

ٍ
ٍ
بأنوُّ :
ُيعُّج َّ
الخئيدة في العخبيَّة ،كقج ُع ِّخؼ َّ
بذيء بحيث
شيء
(تعم ُق
الذخط مغ األساليب َّ
َ
الذخط ما َّ
األكؿ ِ
إذا ِ
يتػقف عميو كجػد َّ
كج َج الثَّاني ،كقيلَّ :
الذيء ،يكػف خارجاً عغ ماىيَّتو
كج َج َّ
الذخط ما َّ
كال يكػف مؤِثّ اًخ في كجػده ،كقيلَّ :
يتػقف ثبػت الحكع عميو)( ،)1كقاؿ ؼيو الفاكيي:
ٍ
ٍ
جسمة ىي جسمة جػاب َّ
الذخط بحرػؿ مزسػف
(ىػ تعميق حرػؿ مزسػف
جسمة أخخػ ىي
الذخط) ،ككاف سيبػيو َّأكؿ مغ اصصمح عمى َّ
جسمة َّ
الذخط مرصمح الجداء( ،)2كلع تكغ
فدسى جسم َة جػ ِ
اب َّ
مرصمحات َّ
بعج ،لحا َّ
الذخط بػ
الذخط
َّ
تعجدت التَّدسيات في كتابوَّ ،
مدتقخة ُ

سساىا اإلخبار(.)3
سساىا جػاب الفعل َّ
األكؿ ،كتارة ثالثة َّ
(جػاب الجداء) ،كمخة أخخػ َّ
كيقػؿ ابغ مالظ:

ط ُق ِّ
ِ
ػػػػػػػػػػػج َما
ػػػػػػػػػػػي ِغ َي ْق َت ِز
ػػػػػػػػػػػخ ٌ
َ
ف ْعَم ْ
ػػػػػػػػػػػيغ َش ْ
ا
كيعمق ابغ عقيل في شخحو قائبل" :يعشي :عخفشا َّ
أف ىحه األدكات تقتزي فعميغ ،يعشي:
ِ
ػػػػػػػػػػػسا
ػػػػػػػػػػػػ اْل َجػ َ
َي ْتُمػ ْ
ػػػػػػػػػػػد ُ
اء َو َج َػ َابػػػػػػػػػػػػاً ُوسػ َ

()4

دسى جػاب َّ
دسى َّ
الذخط ،كلحلظ
الذخط ،كالثانيُ :ي َّ
يطيخ أثخىا كىػ الجدـ في فعميغ ،األكؿُ :ي َّ
ِ
يغ ِف ْعَم ْي ِغ ،يعشي :يصمبغ فعميغ ،ال يطيخ أثخ الجدـ كأثخ َّ
الذخط إال في فعميغ.
قاؿَ :يْقتَز َ
ِ
ِ
زيغ) يعشي :يصمبغ  ..يقتزيغ فعميغِ ،
ِ
مفعػؿ ُم َّ
يغ)
(ف ْعَم ْي ِغ) ىحا
(يْقتَز َ
(ف ْعَم ْي ِغ َيْقتَ َ
ٌ
قجـ لقػلوَ :
()5
يعشي :يقتزيغ ىحه األدكات ،الشػف ُ -ىشا -نػف اإلناث كىي فاعل.
كبذأف التقييج بالذخط يقػؿ بعس الببلغييغ" :كمع اتفاؽ الببلغييغ عمى أف "أف" ك"إذا"

لمذخط في االستؿباؿ ،أؼ تفيج حرػؿ الجداء بحرػؿ الذخط في االستؿباؿ فإنيع يفخقػف بيشيسا
بأف أصل "إف" عجـ الجدـ بػقػع الذخط ،كأصل "إذا" الجدـ بػقػعو.

()6

( )1التعخيفات ،عمي بغ دمحم الذخيف الجخجاني( ،ت 816ىػ)  ،تحقيق عبج الخحسغ عسيخة ،ص.166.
( )2يشطخ :الكتاب ،سيبػيو.63 ،35 / 3 ،
( )3األصػؿ في الشحػ ،ألبي بكخ بغ سيل بغ الدخاج ت316ىػ ،تحقيق د.عبج الحديغ الفتمي.200 / 2 ،
( )4شخح ابغ عقيل ،ابغ عقيل اليسجاني.370/2،
( )5شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،أحسج بغ عسخ بغ مداعج الحازمي.1/87 ،

( )6يشطخ خرائز التخاكيب (دارسة تحميمية لسدائل عمع السعاف)  ،دمحم أبػ مػسى ،ص.253
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الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
ُّ
قاؿ سسعت أبا عذانة
كيشجرج تحت ىحا التخكيب الم ّ
غػؼ ما كرد َع ْغ حخممة بغ عسخاف َ
قاؿ سسعت عؿبة بغ عامخ يقػؿ سسعت رسػؿ هللا  :يقػؿ (مغ كاف لو ثبلث بشات
السعافخؼ َ
()1
فربخ عمييغ كأشعسيغ كسقاىغ ككداىغ مغ ججتو كغ لو حجابا مغ الشار يػـ الؿيامة)
قاؿ
ومثمو ما ورد َع ْغ يديج بغ أبي حبيب َع ْغ أبي الخيخ َع ْغ عؿبة بغ عامخ أنو َ
قاؿ لشا رسػؿ هللا :
قمشا لخسػؿ هللا  إنظ تبعثشا فششدؿ بقػـ فال يقخونا .فسا تخى في ذلظ ؟ َ
(إف ندلتع بقػـ فأمخوا لكع بسا يشبغي لمزيف فاقبمػا .وإف لع يفعمػا فخحوا مشيع حق الزيف

الحي يشبغي ليع)

()2

ُسمػب الذخط ،في قػلو :
ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :إف ندلتع بقػـ فأمخكا  ،)..أ ُ
أ ُ
ثع أخ ُح الحيصة
كإف لع يفعمػا فخحكا ،كجاء الذخط مغ أجل اإلقشاع كالتأثيخ كاالنتباه ،كمغ َّ

كغخض ىحا الحجيث التححيخ.

ِ ِ
َف رسػؿ َّ ِ
ِ
طا
ط َع َغْي ً
اؿَ « :م ْغ َك َ
َّللا َ ق َ
ومثمو ما ورد َع ْغ َس ْيل ْب ِغ ُم َعاذٍَ ،ع ْغ أَبيو ،أ َّ َ ُ َ
وس اْل َخ َال ِئ ِق يػـ اْل ِؿي ِ
وىػ َق ِادر عَمى أ ْ ِ
ِ
َّللا َع َّد َو َج َّل َعَمى ُرُء ِ
َّللا
َ َُ ٌ َ
َف ُيْشف َح ُهَ ،د َع ُ
امة َح َّتى ُي َخّيَخُه َّ ُ
اه َّ ُ
َْ َ َ َ
()3
ػر اْل ِع ِ
ِم َغ اْل ُح ِ
الخ ْح َس ِغ ْب ُغ َمْي ُسػ ٍف " .
ػـَ :عْبُج َّ
اس ُع أَِبي َمْخ ُح ٍ
قاؿ أَُبػ َد ُاوَدْ " :
اء» َ
يغ َما َش َ
ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :مغ كطع غيطا  ...دعاه هللا).
أ ُ
قيشا -أف القخآف معجد بببلغتو لكغ الحجيث الذخيف ليذ معجد
كمغ السعمػـ –َي ً
الباحث أف الحجيث َّ
ألنو  تأثخ بيحا
بببلغتو؛ كلكغ يمحع
ُ
بػؼ ىػ عيغ الببلغة الػاؾية؛ ّ
الش ّ
بػؼ ،في قػلو ( :مغ
القخآف السعجد بببلغتو؛ بل أندؿ عميو القخآف كبالتالي نمحع
ّ
التشاص الشَّ ّ
جل جبلُلو" -كالكاضسيغ الػيع" ،كفي ىحا الحجيث دعػة
كطع غيطا) متأث اخ بالقخآف ،في قػلوَّ -

فإف ىحا مغ
نبػية إلى كطع الػيع في السقجرة كعجـ السقجرة في القػة كالبأس ،كفي غيخ ذلظّ ،
جل
جسيل صفات السدمسيغ ،أما َع ْغ األجخ السشاضخ ليحا الرشيع الجسيل فيػ تخييخ هللا َّ -

جبلُلو -لو مغ الحػر العيغ ما يخيج كيذتيي كغخض ىحا الحجيث اإللداـ.

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /بخ الػالجيغ كاإلحداف إلى البشات :1210/2 ،رقع الحجيث .3669
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /حق الزيف :1212/2 ،رقع الحجيث .3676

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ كطع غيطا :248/4 ،رقع الحجيث .4777
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قاؿ رسػؿ هللا ( إذا سمع
ومثمو ما ورد َع ْغ سعيج َع ْغ قتادة َع ْغ أنذ بغ مالظَ :
()1
عميكع أحج مغ أىل الكتاب فقػلػا وعميكع)
ُسمػب الذخط في قػلو (إذ سمع  ...فقػلػا) ،فجاء الذخط مغ أجل العسل بسقتزى ما
أ ُ
جاء مغ أمخ نبػؼ ماثل في كيؽية تصبيق كالتعامل مع أىل الكتاب عشج التدميع ،كبالتالي جاء

الذخط مرحػبا بأمخ نبػؼ كبقخار إليي كيتعيغ عمى كل مدمع كمدمسة أف يأخح بيحا األمخ،
حتى ال يكػف ىشاؾ دمج بجيغ اإلسبلـ كاألدياف األخخػ التي زيفت عبخ التاريخ ،كحتى ال يكػف

السدمع ضعيفا يدتيدغ بو ىشا كىشاؾ كغخض ىحا الحجيث التكميف.

الش ِب ِى َ ع ْغ َّ ِ
ومثمو ما ورد َع ْغ َع ِائ َذ َة  -رضى هللا عشيا َ -ز ْو ِج َّ
قاؿ «
الشب ِّى َ 
ّ
(. )2
ص ْع ُت ُو »
َّ
ص َع َيا َق َ
الخ ِح ُع ِش ْجَشةٌَ ،ف َس ْغ َو َصَم َيا َو َصْم ُت ُوَ ،و َم ْغ َق َ
ُسمػب شخط في قػلو ( :مغ كصمظ كصمتو ،كمغ قصعظ قصعتو) .كىحا حجيث قجسي
أ ُ
ط في الحجيث لمتأكيج عمى أىسية صمة الخحع كخصػرة مغ لع يرل رحسو
ُسمػب الذخ ُ
قج جاء أ ُ
كغخض ىحا الحجيث التخغيب.

قاؿ
ومثمو ما ورد َع ْغ سييل بغ أبي صالح َع ْغ أبيو َع ْغ أبي ىخيخة َع ْغ
َّ
الشبي َ 
()3
(إذا قاـ أحجكع َع ْغ مجمدو ثع رجع فيػ أحق بو)
كامبل ،فقج خخج األُسمػب الذخشي مغ إشاره
ُسمػب شخط ،في الحجيث الذخيف
ً
أ ُ
ّ
َّ
حػؼ إلى السقاصج الجاللية كالببلغية ،ذلظ أف جسمة جػاب الذخط كالستسثمة في قػلو ( :فيػ
الش ّ
حق لسغ يجمذ ثع يخجع إلى مجمدو كإلى مػقعو،
أحق بو) ىي تأكيج داللي بإصخار كإلحاؽ ّ
نبػؼ كتيحيب أدبي ،كمغ ُ -ىشا -جاء الحجيث ليعصي كل ذؼ حق حقو ،فبل
كفي ىحا
تعميع ّّ
ٌ
مجاؿ لمطمع ،كال مػقع لئلفداد ،كىحا ما يجب أف يتحمى بو بشػ ىحه األمة اإلسبلمية ،كإذا ما

مخل؛ بل
ركدنا ً
قميبل ،كتسيمشا في الشطخ إلى ىحا الحجيث لع نجج ْ
فزمة زائجة ،كلع نجج إيجاز ّ
أتى بسا ىػ مقخر كمقرػد يفيع الدامع فبل يدعجو بذيء مغ اإلسياب كال يحمخه بذيء مغ
التكمف كالتعقيج كغخض ىحا الحجيث اإللداـ.

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /رد الدبلـ عمى أىل الحمة :1219/2 ،رقع الحجيث .3697
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،13رقع الحجيث .5989
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /مغ قاـ َع ْغ مجمذ فخجع فيػ أحق بو :1224/2 ،رقع الحجيث
.3717
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َع ْغ
َي ْي ُجَخ ُم ْدمِ ًسا
ِ ِ ()1
ِبِإ ْثسو"

ِ
ِ
َّللا
ُعْخَوَةَ ،ع ْغ َعائ َذ َة َرض َي َّ ُ
ؽ َث َال َثةٍَ ،فِإ َذا َل ِؿَي ُو َسَّم َع
َف ْػ َ

ػؿ
َعْش َيا ،أ َّ
َف َر ُس َ
َعَمْي ِو َث َال َث ِمَخ ٍار

َّ ِ
َف
اؿَ :ال َي ُكػ ُف لِ ُس ْدمِ ٍع أ ْ
َّللا َ ،ق َ
ِ
ِ
اء
ُك ُّل َذل َظ َال َيُخُّد َعَمْيو ،فقج َب َ

في قػلو ( :فإذا لؿيو سمع عميو) ،فمع يجئ الذخط الشحػؼ لتصبيق جسمة نحػية،

كنقل خبخ ببل ركح؛ بل جاء الذخط مغ أجل الػجػب كالعسل بسقتزى ىحا األمخ الشبػؼ ،كالحث
ُّ
كيعمي اليسة ،كيسحق
عمى فعل الخيخ ،حيث ّ
إف الدبلـ كإفذائو يػحج األمة ،كيسشح المحسةُ ،
الغسة ،كيقخب َّ
الجشة كغخض ىحا الحجيث الشرح كاإلرشاد.
ّ
ػدَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ« :إ َّف
اشَ ،ع ْغ أَِبي َم ْد ُع ٍ
ومثمو ما ورد َع ْغ ِرْب ِع ِّي ْب ِغ ِحَخ ٍ
َ َ َُ ُ
()2
اس ِم ْغ َك َالـِ ُّ
ِم َّسا أ َْدَر َؾ َّ
الشُب َّػِة ْاألُوَلى ِإ َذا َل ْع َت ْد َت ِح َفا ْف َع ْل َما ِشْئ َت»
الش ُ

ُسمػب الذخط
ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :إذا لع تدتح فافعل ما شئت) ،كىشا يمتقي أ ُ
أ ُ
ُّ
َّ
ألف السداكجة تتسثل في جسمة الذخط كالجداء السػجػد في
غػؼ بالسداكجة البجيعية؛ ّ
حػؼ الم ّ
الش ّ
جسمة جػاب الذخط كغخض ىحا الحجيث المػـ.
قاؿ رسػؿ هللا 
ومثمو ما ورد َع ْغ أبي الدبيخ َع ْغ جابخ َع ْغ عسخ بغ الخصاب قاؿَ :
()3
(لئغ عذت إف شاء هللا ألنييغ أف يدسى رباح ونجيع وأفمح ونافع ويدار)
في قػلو ( :لئغ عذت ألنييغ) ،فجاء الذخط لمحث كاإلرشاد كالشيي عغ تدسية
ىحا األسساء ،كؼيو دعػة إلى انتقاء أفزل األسساء كأحدغ السدسيات الحث كاإلرشاد.
ومثمو ما ورد َع ْغ ُّ
اؿَ :س ِس ْع ُت
ذ ،أ َّ
اؿَ :حَّج َث ِشي َثا ِب ُت ْب ُغ َؾْي ٍ
الدْىخِّ
َف أََبا ُىَخْيَخَةَ ،ق َ
ِيَ ،ق َ
َّللا» قاؿ سَمسةَُ « :فخوح َّ ِ
الخيح ِمغ رو ِح َّ ِ
رسػؿ َّ ِ
الخ ْح َس ِةَ ،وَتأ ِْتي
َّللا َتأ ِْتي ِب َّ
َُْ
ػؿْ َ ْ ُ ِّ « :
َّللا َ ،يُق ُ
َُ َ
َ َ َ
()4
َّللا َخيخىا ،واس َت ِعي ُحوا ِب َّ ِ
ِباْل َع َح ِ
اهلل ِم ْغ َشِّخَىا»
ػىا َف َال َت ُدُّب َ
ابَ ،فِإ َذا َأرَْي ُت ُس َ
ػىاَ ،و َسُمػا َّ َ ْ َ َ َ ْ
في قػلو ( :إذا رأيتسػىا فبل تدبػىا) ،) ،فجاء الذخط لمحث كاإلرشاد كالشيي عغ

سب الخيح ،كؼيو دعػة إلى حدغ التعامل مع كل مخمػقات هللا –تعالى كغخض ىحا الحجيث
التشبيو كالتححيخ.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ؼيسغ ييجخ أخاه السدمع :279/4 ،رقع الحجيث .4913
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الحياء :252/4 ،رقع الحجيث .4797
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /العمع :53/2 ،رقع الحجيث .3829

( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما يقػؿ إذا ىاجت الخيح :326/4 ،رقع الحجيث .5097
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ومثمو ما ورد عغ سيي ٍل عغ أَِب ِ
الش ِب ِى قاؿ « م ِغ َّ
يو َع ْغ أَِبى ُىَخْيَخَة َع ْغ َّ
اشَم َع ِفى
َ ْ ُ َْ َ ْ
َ َ
ّ
()1
ِ
ِ
َف َي ْفَقُئػا َعْيَش ُو » .
َبْيت َق ْػ ٍـ ِب َغْي ِخ ِإ ْذن ِي ْع ،فقج َح َّل َل ُي ْع أ ْ
في قػلو ( :مغ اشمع  ...فقج) كنجج أف كمسة (اشمع) عمى كزف افتعل كتفيج

السذاركة كفييا تأثيخ تقجمي حتى أصبحت الكمسة مذجدة فأعصت معشى السبالغة مغ ناحية

كالسذاركة مغ ناحية أخخػ كبيحا جاءت جسمة فعل الذخط تفيج الكثخة كاالستس اخرية كالسبالغة في
االشبلع كالشطخ إلى الحخاـ؛ لحا كانت الشتيجة الستػقعة عبخ جسمة الجػاب كالجداء فقاء العيغ

ليذ مغ قبل الحاكع أك ...؛ بل مسغ نطخ إلييع بغيخ إذف كشطيخ لسا فعمو صاحب ىحا األمخ

كغخض ىحا الحجيث التػبيخ كالتقخيع.
َّاؾ وَك ِ
َف َثا ِب َت بغ َّ ِ
َص َح ِ
اب َّ
الذ َجَخِة َحَّج َث ُو
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبى ِقالََب َة أ َّ
الزح َ َ
َْ
اف م ْغ أ ْ
َف رسػؿ َّ ِ
ف َعَمى ِمَّم ٍة َغْي ِخ ِ
آد َـ
ذ َعَمى ْاب ِغ َ
قاؿ « َم ْغ َحَم َ
اؿَ ،وَلْي َ
ال ْسالَـِ َف ْي َػ َك َسا َق َ
َّللا َ 
أ َّ َ ُ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
يسا الَ َي ْسمِ ُظَ ،و َم ْغ َقَت َل َن ْف َد ُو ِب َذى ٍء ِفى ُّ
ام ِةَ ،و َم ْغ َل َع ْغ ُم ْؤ ِمشاً
الجْنَيا ُع ّح َب بو َي ْػَـ اْلؿَي َ
َن ْحٌر ؼ َ
ْ
ِ
ؼ ُم ْؤ ِمشاً ِب ُك ْف ٍخ َف ْي َػ َكَق ْتمِ ِو »(. )2
َف ْي َػ َكَق ْتمِوَ ،و َم ْغ َق َح َ
في قػلو ( :مغ خمق  ...فيػ كسا قاؿ) .كأيزا في (مغ قحؼ  ...فيػ كقتمو)

كأيزا ،في قػلو ( :مغ قتل  ...عحب) .كأيزا ،في قػلو ( :مغ قتل  ...عحب) .كأيزا،
لع ْغ  ...فيػ كقتمو) ،كؼيو دعػة إلى ؾياـ كل مدمع تجاه مدؤكلياتو ،فكميع
في قػلو ( :مغ َ
مدؤكلػف كغخض ىحا الحجيث اإللداـ .
الزح ِ
َّاؾ َع ْغ َّ ِ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َثا ِب ِت ْب ِغ َّ
ف ِب ِسَّم ٍة َغْي ِخ
قاؿ « َم ْغ َحَم َ
الشب ِّى َ 
ِ
ِ
اؿَ ،و َم ْغ َقَت َل َن ْف َد ُو ِب َذى ٍء ُع ِّح َب ِب ِو ِفى َن ِار َج َيَّش َعَ ،وَل َع ْغ اْل ُس ْؤ ِم ِغ
ال ْسالَـِ َكاذباً َف ْي َػ َك َسا َق َ
ْ
ِ ِ ()3
َكَق ْتمِ ِوَ ،و َم ْغ َرَمى ُم ْؤ ِمشاً ِب ُك ْف ٍخ َف ْي َػ َكَق ْتمو »

في قػلو ( :مغ حمف  ...فيػ كسا قاؿ).
في قػلو ( :مغ قتل  ...عحب بو).

حيث
في قػلو ( :مغ رمى  ...فيػ قتمو) .ككحلظ ،في قػلو ( :فيػ كقتمو)ُ .
أيزا-كجاء التذبيو لغخض ببلغي بعيج َع ْغ
شبو ليغ السؤمغ بالقتل كشبو الخمي بالكفخ بالقتلً -
ّ
( )1صحيح مدمع ،مدمع ،األدب /تحخيع الشطخ في بيت غيخه :181/6 ،رقع الحجيث .5768
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،44رقع الحجيث .6047
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،73رقع الحجيث .6105
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التخكيب َّ
حيث كاف التذبيو مػضحا كمرػ ار مجػ
حػؼ التذبييي بحخؼ الجخ كالتذبيو (ؾ) ُ
الش ّ
يمع ْغ كمغ يخمي أخاه بكمسة (كافخ) كغخض ىحا الحجيث التححيخ.
الجخـ الحؼ يقتخفو مغ َ
الشبي 
قاؿ احتخؽ بيت بالسجيشة عمى أىمو .فحجث
َّ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أبي مػسى َ
()1
بذأنيع :فقاؿ (إنسا ىحه الشار عجو لكع .فإذا نستع فأشفئػىا عشكع)

ُسمػب شخط( ،فإذا نستع فأشفئػىا عشكع) ،فجاء الذخط لمحث كاإلرشاد ،كؼيو دعػة إلى
أ ُ
التحرغ كحفع الشفذ كغخض ىحا الحجيث التشبيو.
َف رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َّللا 
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَبى َسَم َس َة َع ْغ أَبى ُىَخْيَخَة  -رضى هللا عشو  -أ َّ َ ُ َ
()2
افخ ،فقج ب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َحُج ُى َسا »
قاؿ َّ
اء ِبو أ َ
الخ ُج ُل ألَخيو َيا َك ُ
َ َ
قاؿ « إ َذا َ
َ
قاؿ  ...فقج) فجاء الذخط لغاية ببلغيَّة كأسخار
أ ُ
ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :إذا َ
داللية فمع يأت الذخط عبثا؛ بل جاء ليفيج مجػ السريبة العطيسة كالجخـ الحؼ يقتخفو ناشق تمظ

الكمسة (كافخ) كقج جاء التعخيف في كمسة (الخجل) لمتخريز كالتخكيد عمى ىحا الخجل فيػ

تأكيج َع ْغ أنو مختكب لجخـ كبيخ كغخض ىحا الحجيث التقخيع.

قاؿ رسػؿ هللا
ونطيخه ما ورد َع ْغ األعسر َع ْغ السعخور بغ سػيج َع ْغ أبي ذر قاؿَ :
جل جال ُلو -مغ جاء بالحدشة فمو عذخ أمثاليا وأزيج .ومغ جاء
( يقػؿ هللا تبارؾ وَّ -
بالديئة فجداء سيئة مثميا أو أغفخ .ومغ تقخب مشي شب اخ تقخبت مشو ذراعا .ومغ تقخب مشي

ذراعا تقخبت باعا .ومغ أتاني يسذي أتيتو ىخولة .ومغ لقيشي بقخاب األرض خصيئة ثع

شيئا لقيتو بسثميا مغفخة)
اليذخؾ بي ً

()3

ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :مغ جاء بالحدشة فمو).
أ ُ
ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :مغ جاء بالديئة فمو).
أ ُ
ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :مغ تقخب  ...تقخبت) .
أ ُ
ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :كمغ أتاني  ...آيتو).
أ ُ
ُسمػب الذخط ،في قػلو ( :كمغ لقيشي  ...لقيتو).
أ ُ

( )1سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إشفاء الشار عشج السبيت :1239/2 ،رقع الحجيث .3770
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،73رقع الحجيث .6103

( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /فزل العسل :1255/2 ،رقع الحجيث .3821
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(فإف ذكخني  ...ذكختو).
في قػلو ّ :
في قػلو ( :كإف ذكخني  ...ذكختو).
فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة التي يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ،

عبخ ىحه األساليب الذخشية الستتابعة.

طَمةَ ،عغ ع َّس ٍارَ ،قاؿ :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :م ْغ َكا َف
ونطيخه ما ورد َع ْغ ُن َعْيعِ ْب ِغ َحْش َ
َْ َ
َ َ َُ ُ
()1
اف َل ُو َي ْػَـ اْل ِؿَيام ِة لِ َداَن ِ
َل ُو َو ْج َي ِ
اف ِفي ُّ
اف ِم ْغ َن ٍار»
الجْنَياَ ،ك َ
َ
في قػلو ( :مغ كاف لو  ...كاف لو) ،فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة
التي يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ.
ونطيخه ما ورد عغ أَِبى ىخيخَة قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا  « م ْغ حَم ِ
اؿ ِفى َحمِ ِف ِو
َْ
َ َ َ
ف مْش ُك ْع َفَق َ
َُ ْ َ َ َ َ ُ ُ
()2
ِ ِِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َّؽ »
اؿ أُ َقامْخ َؾَ ،فْمَي َت َرج ْ
قاؿ ل َراحبو َت َع َ
َّللاَ .و َم ْغ َ
بالالَّت َواْل ُعدَّىَ .فْمَيُق ْل الَ إَل َو إالَّ َّ ُ
قاؿ  ...فميترجؽ) كعميو ،فقج كضف األُسمػب الذخشي ِلجاللة
في قػلو ( :مغ َ
فشية تفيج بأنو مغ حمف بغيخ هللا – كىحه جخيسة – فعميو تػبة تتسثل في نصق الذيادتيغ كمغ
شالب صاحبو بالسقامخة فعميو تػبة تتسثل في الترجؽ كشػع مغ السعالجة العقيجية الدخيعة .كىشا

حيث قرج أنو (مغ حمف بالبلت كالعدػ
تتجمى تارة أخخػ آداب اإلسبلـ كسساحة العجناف ُ 
فميشصق الذيادتيغ) ،كلػ كاف قائجا أك ممكا آخخ في األرض لكانت جسمة الجداء عقاب شجيج
كجميل في حق ىحا الخجل ،كىحا يطيخ جميا عشج جبابخة األرض كالستعاليغ كالستأىميغ مثل

فخعػف كمذتقاتو مغ الطالسيغ كغخض ىحا الحجيث الحث كاإلرشاد.

َّللا عْشياَ ،قاَل ْت :قاؿ رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
ات
َّللا ِ« :إ َذا َم َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َعائ َذ َة َرض َي َّ ُ َ َ
َ َُ ُ
ِ ِ ()3
ِ
ػهَ ،وَال َتَق ُعػا ؼيو»
َصاحُب ُك ْع َف َج ُع ُ
في قػلو ( :إذا مات  ...فجعػه) ،فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة التي

يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ذؼ الػجييغ :268/4 ،رقع الحجيث .4873
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،12رقع الحجيث .6107

( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الشيي َع ْغ سب السػتى :275/4 ،رقع الحجيث .4899
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ذ اْلجي ِش ِي ،عغ أَِب ِ
ِ
الشبي
يوَ ،ع ْغ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َس ْي ِل ْب ِغ ُم َعاذ ْب ِغ أََن ٍ ُ َ ّ َ ْ
َّ
ِ
ِ
م ْغ حسى م ْؤ ِمًشا ِم ْغ مَش ِ
ام ِة ِم ْغ
اف ٍ
ق ،أَُر ُ
اؿَ :ب َع َث َّ ُ
اه َق َ
َّللا َمَم ًكا َي ْحسي َل ْح َس ُو َي ْػَـ اْلؿَي َ
ُ
َ ََ ُ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
قاؿ "
َو َم ْغ َرَمى ُم ْدمِ ًسا ِب َذ ْي ٍء ُي ِخ ُ
َّللا َعَمى ج ْد ِخ َج َيَّش َع َح َّتى َي ْخُخ َج م َّسا َ
يج َشْيَش ُو بوَ ،حَب َد ُو َّ ُ

اؿ" :
َ ،ق َ
َن ِار َج َيَّش َع،

أيزا ،في قػلو :
ُسمػب شخط ،كمداكجة بجيعية ؼيقػلو (مغ حسى  ...أراه) كً -
أ ُ
(كمغ رمى  ...حبدو هللا) ،فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة التي يدجييا الشبي 

لربحو كلمسدمسيغ.

في قػلو ( :مغ ىجخ  ...فيػ كدفظ دمو) ،فجاء الذخط ليدجي رسالة إلى أف

جسمة جػاب الذخط ال يسكغ تحؿيقيا إال إذا تحقق فعل الذخط.

ام ٍخ  -رضى هللا عشو  -أََّنو قاؿ ُقْمَشا يا رسػؿ َّ ِ
ع ْغ أَِبى اْل َخي ِخ ع ْغ ع ْؿب َة ب ِغ ع ِ
َّللا
ْ َ ُ َ ْ َ
َ
َ َُ َ
ُ َ
ِإَّنظ َتبع ُثَشا َفَشْش ِدؿ ِبَقػـ َفالَ ي ْقخوَنَشا َفسا َتخىَ ،فَقاؿ َلَشا رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
َمُخوا َل ُك ْع
ُ ٍْ
َ َ
َُ
َ َْ
َ َُ ُ
َّللا  « إ ْف َن َدْل ُت ْع بَق ْػ ٍـ َفأ َ
()2
الزي ِ
ِبسا يْشب ِغى لِ َّ ِ
ف َّال ِحى َيْشَب ِغى َل ُي ْع »
فإف َل ْع َي ْف َعُمػا َف ُخ ُحوا ِمْش ُي ْع َح َّ
مزْيف َفا ْقَبُمػاّ ،
ق َّ ْ
َ ََ
في قػلو ( :إف ندلتع بقػـ  ...فاقبمػا).
في قػلو ( :إف لع يفعمػا فخحكا) ،كقج جاء الذخط كتخكيب نحػؼ كلغػؼ متألف مغ

أداة كجسمة شخط كجسمة الجداء كالجػاب؛ َب ْي َج أف الستعسق في ىحا األُسمػب الحؼ حاز عمى
حيث الكع العجدؼ كالكيف التأثيخؼ مغ بيغ فشػف الببلغة كالتخاكيب
الشدبة العطسى مغ
ُ
الحث كاألخح بيحه َّ
الشريحة التي
كاألساليب يمحع أف ىحا األُسمػب ُبغيتو جمية ككاضحة كىي
ّ
ُسمػب الذخط األخيخ
تكاد تكػف مغ الفخائس كالػاجبات السحمية كاالجتساعية ،كمغ العجيب في أ ُ

أنو  يأمخ مخشجا كمػجيا بأف يصمب الزيف ضيافتو السعخكفة بيغ السجتسع اإلسبلمي كعميو
فياتاف دعػتاف نبػيتاف آمختاف تحثاف عمى اإلكخاـ كقبػؿ الزيافة.

اؿِ " :إ َذا ا ْق َتَخ َب َّ
اف َل ْع َت َك ْج ُر ْؤَيا
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي ُىَخْيَخَةَ ،ع ْغ
َّ
الدَم ُ
الشبي َ ،ق َ
ِ
الرالِ َح ُة ُب ْذَخى ِم َغ
الخ ْؤَيا َث َال ٌثَ :ف ُّ
َص َج ُق ُي ْع َح ِجي ًثاَ ،و ُّ
الخ ْؤَيا َّ
اْل ُس ْؤ ِم ِغ أ ْ
َص َج ُق ُي ْع ُر ْؤَيا أ ْ
َف َت ْكح َبَ ،وأ ْ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
صِ
يغ ِم َغ َّ
َحُج ُك ْع َما َي ْكَخُه،
َّللاَ ،و ُّ
الذْي َ
الخ ْؤَيا َت ْح ِد ٌ
افَ ،وُر ْؤَيا م َّسا ُي َحّج ُث ِبو اْل َسْخُء َن ْف َد ُوَ ،فِإ َذا َأرَى أ َ
()3
ات ِفي ِّ
ِ
الشاس " َقاؿ« :وأ ِ
الج ِ
يغ»
ُح ُّب اْلَقْي َج َوأَ ْكَخُه اْل ُغ َّلَ ،واْلَقْيُج َثَب ٌ
َ َ
َفْمَيُق ْعَ ،فْمُي َر ِّل َوَال ُي َحّج ْث ِب َيا َّ َ

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /مغ رد َع ْغ مدمع غيبة :270/4 ،رقع الحجيث .4883
( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،85رقع الحجيث .6137
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الخؤيا :304/4 ،رقع الحجيث .5019
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في قػلو ( :إذا اقتخب الدماف  ..لع تكج  )...في قػلو ( :فإذا رأػ أحجكع ..

فميقع) ،فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة التي يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ .كىي

األخح بيحه َّ
الشريحة التي تكاد تكػف مغ الفخائس كالػاجبات.

قاؿ مغ لبذ الحخيخ في الجنيا لع
قاؿ سسعت عسخ :يحكخ أف
َّ
الشبي َ 
َع ْغ أبي عسخ َ
()1
يمبدو في اآلخخة
ُسمػب الذخط مغ باب التححيخ كالدجخ
في قػلو ( :مغ لبذ ...لع يمبدو) ،فجاء أ ُ
كالسشع َع ْغ لبذ الحخيخ في الجنيا ،كىي كسقابمة مشصقة كنطيخة لسغ يمبذ في الجنيا الحخيخ كقج

كيف نفدو كىػاه كأخح ما يخيج مغ خبلؿ كحخاـ في الجنيا ،ثع يفجأ فيخػ أف ميداه األخخكؼ صفخ
مغ األجػر كقشاشيخ مقشصخة مغ الديئات بعج ما كانت في الجنيا قشاشيخ مقشصخة مغ الحىب

كالفزة كالحخيخ.

قاؿ رسػؿ هللا ( مغ لعب
َع ْغ نافع َع ْغ سعيج بغ أبي ىشج َع ْغ أبي مػسى قاؿَ :
()2
بالشخد ،فقج عرى هللا ورسػلو)
ِ
فإف
أُسمػب شخط كالحؼ يداكؼ في السعشى كالجاللة (إياكع كلعب الشخد)؛ كبالتالي ّ
ألف جػاب الذخط أخبخ بأف العرياف هلل
الفخض مغ أُسمػب الذخط ىحا ىػ التححيخ كالتحخيع؛ ّ
كلخسػؿ هللا  -عميو الربلة كالدبلـ -كقج التقى أسمػباف مغ األساليب ُّ
المغػيَّة كسذتخؾ لغػؼ –
ُ
كلعل تقجيع لفع الكخيع (هللا) عمى
إف جاز القػؿ -كىسا أُسمػب الذخط كأُسمػب التححيخ،
َّ

قاؿ 
(رسػلو) لخصػرة السػقف كاالستذعار بسجػ الحخمانية كالتححيخية؛ أل ّنو في األصل كسا َ
مغ أشاعشي ،فقج أشاع هللا كمغ عراني ،فقج عرى هللا؛ كلكغ-ىشا-تقجـ ذكخ هللا لخصػرة
األمخ ىحا مغ ناحية كمغ ناحية أخخػ فيػ أجػد ُلغ ًة كأحدغ تعبي اخ كأفزل ِداللة مسا لػ قاؿ،

فقج عرى الخسػؿ كرب الخسػؿ كثسة إشارة ِ
كداللة فشية تتسػضع حػؿ التػاضع كاألدب َّ
بػؼ
الش ّ
فقاؿ :فقج عرى هللا كرسػلو ،كلع يقل :عرى هللا كعراني ،كسا َّ
أف فييا لفت نطخ أف رسػؿ
كمخسل مغ عشج هللا كيجب شاعتو..

قاؿ رسػؿ هللا  إذا كشتع ثالثة فال يتشاجى
َع ْغ األعسر َع ْغ شقيق َع ْغ عبج هللا قاؿَ :
()3
فإف ذلظ يحدنو
اثشاف دوف صاحبيسا وقاؿ سؽياف في حجيثو ال يتشاجى اثشاف دوف الثالث ّ
( )1سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء في كخاـية الحخيخ كالجيباج :122/5 ،رقع الحجيث .2817
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /المعب بالشخد :1237/21 ،رقع الحجيث .3762

( )3سشغ التخمحؼ ،التخمحؼ ،األدب /ما جاء ال يتشاجى اثشاف دكف الثالث :128/5 ،رقع الحجيث . 2825
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في قػلو ( :إذا كشتع ثبلثة فبل يتشاجى) كقج استخجـ الخسػؿ  الفعل (يتشاجى)،

كىػ عمى كزف (يتفاعل) التي تفيج السذاركة -أؼ التشاجي بيغ شخريغ بػجػد ثالث قخيب
جل جبلُلو -ال يحب أذػ
فإف التشاجي ُ -ىشا -سيؤذؼ األخ الثالث وهللا َّ -
مشيسا؛ كبالتالي؛ ّ
السؤمشيغ فجاء الشيي الػقع في جػاب الذخط لمتححيخ.
الخ ْؤيا ِمغ َّ ِ
يُقػؿ :س ِسعت أَبا َق َتاد َة ،يُقػؿ :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
َّللا،
ػؿَ َ ُّ « :
َّللا َ ،يُق ُ
َ ُ َ ُْ َ َ َ ُ َ ُْ َُ َ
صِ
ِم َغ َّ
مخاتُ ،ث َّع لَِي َت َع َّػْذ ِم ْغ
شيئا َي ْكَخُى ُو َفْمَيْش ُف ْث َع ْغ َي َد ِارِه َث َال َث َّ
الذْي َ
َحُج ُك ْع ً
افَ ،فِإ َذا َأرَى أ َ
()1
زُّخُه»
َفِإَّن َيا َال َت ُ

َواْل ُحْم ُع
َشِّخَىا،

في قػلو ( :إذا رأػ فميشفث) ،فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة التي

يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ .كىي األخح بيحه َّ
الشريحة التي تكاد تكػف مغ الفخائس

كالػاجبات.

ونطيخه ما ورد َع ْغ َعْب ِج
رسػؿ َّ ِ
ض ْي ِخ
ات َعَمى َ
َّللا َ « :م ْغ َب َ
َُ ُ

ِ ِ
ِ
ِ
قاؿ
َّ
الخ ْح َس ِغ ْب ِغ َعم ٍّي َي ْعشي ْاب َغ َشْيَب َ
اؿَ :
افَ ،ع ْغ أَبيوَ ،ق َ
()2
ذ َل ُو ِح َج ٌار ،،فقج َب ِخَئ ْت ِمْش ُو ال ِّح َّم ُة»
َبْي ٍت َلْي َ

في قػلو ( :مغ باب  ،...فقج بخئت مشو الحمة) ،فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد

كالشريحة التي يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ .كىي األخح بيحه َّ
الشريحة التي تكاد تكػف

مغ الفخائس كالػاجبات.

صمِ ِب قاؿ يا رسػؿ َّ ِ
اس ْب ِغ َعْب ِج اْلس َّ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َعَّب ِ
ش ِال ٍب
َّللا َى ْل َن َف ْع َت أََبا َ
َ َ َُ َ
ُ
شظ وي ْغ َزب َلظ قاؿ « َنعع ىػ ِفى َضح َز ِ
اف ِفى
اح م ْغ َن ٍارَ ،ل ْػالَ أََنا َل َك َ
ِب َذ ْى ٍءَ ،فِإَّن ُو َك َ
ْ ٍ
َ ْ َُ
اف َي ُحػ ُ َ َ َ ُ َ َ
َّ ِ
َسَف ِل ِم َغ َّ
الش ِار »(. )3
الجَرؾ األ ْ
في قػلو ( :لػال أنا لكاف  )....كالسعمػـ أف (لػال) تأتي كػ (امتشاع لػجػد) أؼ أقشع

كضع عبج السصمب في الجرؾ األسفل مغ الشار لػجػد رحسة نبػية كإشفاؽ دمحمؼ عمى عسو أبي

الشبي كعسو؛ كلكغ لػجػد إحاشة كحساية مغ عسو أبي
شالب ليذ لرمة القخابة الستاحة بيغ
َّ
شالب كقج جاءت كمسة (نار) األكلى نكخة بيشسا (الشار) الثانية معخفة إلفادة كعمة ببلغيَّة ماثمة

الشبي  فيي جدء مغ الشار كليذ كميا .أـ
في أف األكلى لمتخريز كىي تجؿ عمى رحسة
َّ
الثانية (الشار) فجاءت لمعسػـ كتجؿ عمى الكثخة فالشار عطيسة.
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الخؤيا :305/4 ،رقع الحجيث .5021
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الشػـ عمى سصح غيخ محجخ :310/4 ،رقع الحجيث .5041
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،115رقع الحجيث .6208
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ذ ب ِغ مالِ ٍظَ ،قاؿ :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ِ
ػؿَ « :م ِغ َّاد َعى
َّللا َ ،يُق ُ
َ َ ُْ َُ َ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أََن ْ َ
ِ ()1
يو ،أ َِو اْنتسى ِإَلى َغي ِخ مػالِ ِ
ِإَلى َغي ِخ أَِب ِ
يوَ ،فعَمي ِو َلعَش ُة َّ ِ
ِ
ِ ِ
امة»
ْ
َْ ْ
ْ ََ
َّللا اْل ُس َت َتاب َعةُ ،إَلى َي ْػـِ اْلؿَي َ
ََ
في قػلو ( :مغ ادعى  ...فعميو) ،فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة التي

يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ .كىي األخح بيحه َّ
الشريحة التي تكاد تكػف مغ الفخائس

كالػاجبات.

ِ
ِ
الخ ُج ُل
اف أ َْدَرَك ُو َع ْغ
َح َّب َّ
َّ
َع ْغ اْلس ْق َجاـِ ْب ِغ َم ْعجي َك ِخ َبَ ،وَق ْج َك َ
اؿِ« :إ َذا أ َ
الشبي َ ،ق َ
()2
اه َفْمُي ْخ ِبْخُه أََّن ُو ُي ِحُّب ُو»
أَ
َخ ُ
سمػب الذخط سخ داللي
في قػلو ( :إذا أحب الخجل أخاه فميخبخه) ففي ىحه األُ ُ
يكسغ في أغخاء تعدز كتقػية العبلقة كنحػ األخػة عشج السدمسيغ كغخض ىحا الحجيث الحث
كاإلرشاد.
اؿَ :يا
اء َر ُج ٌل ِإَلى
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي َم ْد ُع ٍ
َّ
ػد ْاألَ ْن َرارِّ
الشبي َ ،فَق َ
اؿَ :ج َ
ِيَ ،ق َ
ِ
رسػؿ َّ ِ ِ ِ
ِ
اح ِسْم ِشيَ ،قاؿَ« :ال أ ِ
َف
َح ِسُم َظ َعَمْيو،؛ ولكغ ْائت ُف َال ًنا َفَم َعَّم ُو أ ْ
َجُج َما أ ْ
َّللاِ ،إّني أُْبج َع ِبي َف ْ
َ
َُ َ
َخبخهَ ،فَقاؿ رسػؿ َّ ِ
يح ِسَمظ» َفأ ََتاه َفحسَموَ ،فأ ََتى رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « :م ْغ َد َّؿ َعَمى َخْي ٍخ َفَم ُو
ُ ََ ُ
َْ َ
َّللا َ فأ ْ َ َ ُ
ََُ ُ
َُ َ
ِ ِ ِ ()3
ِ
َج ِخ َفاعمو»
م ْث ُل أ ْ
ُسمػب الذخط ُ -ىشا -لو غخض ببلغي مػجػد في
في قػلو ( :مغ دؿ  ...فمو) كأ ُ
ّ
الحث عمى فعل الخيخات كذلظ في قػلو ( :مثل أجخ فاعمو) بسعشى أجخ الجاؿ عمى الخيخ
ّ
يساثل كيذابو مغ يفعل الخيخ ذاتو كغخض ىحا الحجيث الحث كاإلرشاد.
ونطيخه ما ورد َع ْغ اْل َس ْعُخ ِ
الخَب َح ِة َفِإ َذا َعَمْي ِو ُبْخٌد
اؿَ :د َخْمَشا َعَمى أَِبي َذٍّر ِب َّ
ور ْب ِغ ُس َػْيجٍَ ،ق َ
َخ ْح َت ُبْخَد ُغ َال ِم َظ ِإَلى ُبْخِد َؾ َف َكاَن ْت ُحَّم ًة َوَك َد ْػَت ُو َث ْػًبا
َو َعَمى ُغ َال ِم ِو ِم ْثُم ُوَ ،فُقْمَشا َيا أََبا َذٍّر َل ْػ أ َ
َغيخهَ ،قاؿ :س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ِ
ػه َت ْح َت
َّللا َت ْح َت أَْي ِج ُ
يك ْعَ ،ف َس ْغ َك َ
اف أَ ُخ ُ
ػؿ« :إ ْخ َػاُن ُك ْع َج َعَم ُي ُع َّ ُ
َّللا َ يُق ُ
َْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فإف َكَّم َف ُو َما َي ْغمُِب ُو
ذَ ،وَال ُي َكّمِ ْف ُو َما َي ْغمُِب ُوّ ،
َي َجْيو َفْمُي ْصع ْس ُو ،م َّسا َيأ ُْك ُلَ ،وْلَي ْك ُد ُو م َّسا َيْمَب ُ
()4
َفْمُي ِعْش ُو»
ُسمػب شخط ،ؼيقػلو (فسغ كاف  ...فميصعسو).
أ ُ
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الخجل يشتسي إلى غيخ مػاليو :330/4 ،رقع الحجيث .5115
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /إخبار الخجل الخجل بسحبتو إياه :332/4 ،رقع الحجيث .5124
( )3سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الجاؿ عمى الخيخ :333/4 ،رقع الحجيث .5129
( )4سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حق السسمػؾ :340/4 ،رقع الحجيث .5158
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(فإف كمفو  ....فميعشو).
ُسمػب شخط في قػلو ّ :
أ ُ
فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة التي يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ.

كغخض ىحا الحجيث الحث والرشاد

ونطيخه ما ورد ع ْغ اب ِغ أَِبي ُنع ٍع ،ع ْغ أَِبي ُىخيخَةَ ،قاؿ :حَّج َث ِشي أَبػ اْلَق ِ
اسعِ َن ِب ُّي َّ
الت ْػَب ِة
َ َ
ْ َ
َ ْ
ُ
َ َْ
()1
ِ
ِ
ِ
ام ِة َحجِّا»
ؼ َم ْسُم َ
اؿَ « :م ْغ َق َح َ
ػك ُو َو ُى َػ َبخِي ٌء م َّسا َ
َ ،ق َ
قاؿ ُجم َج َل ُو َي ْػَـ اْلؿَي َ
في قػلو ( :مغ قحؼ  ...جمج لو  .)...كقج استخجـ الفعل السبشي لمسجيػؿ (جمج)
ألف جػاب الذخط ُ -ىشا -ؼيو ردع
الػاقع في جسمة الجداء أك الجػاب إلبخاز ممسح أدبي نبػؼ؛ ّ
كزجخ كإضافة كإماتة ؼيحمػ ُ -ىشا -أف يختار لفع مبشي لمسعمػـ .كمغ ناحية أخخػ فإنو يشبغي
ألف الفاعل معمػـ فيػ القادر السقتجر القجيخ ككأنشا ندمع بيحا كنؤمغ بو
أف يححؼ الفاعل؛ ّ
كنتػكل عميو.

الدالَـ عَمى َّ ِ
ونطيخه ما ورد عغ عب ِج َّ ِ
مع َّ
َّللا َقْب َل
الش ِب ِّى ُ قْمَشا َّ ُ َ
قاؿ ُكَّشا ِإ َذا َصَّمْيَشا َ
َ ْ َْ
َّللا َ
الدالَـ عَمى ِم َ ِ
ِ
ؼ َّ
الش ِب ُّى
يلَّ ،
ِعَب ِاد ِهَّ ،
ؼ؛ ّ
ألفَ ،فَم َّسا اْن َرَخ َ
الدالَ ُـ َعَمى ُ
يلَ ُ َّ ،
يكائ َ
الدالَ ُـ َعَمى جْب ِخ َ
ِ ِ
ِ
الرالَ ِة َفْمَيُق ِل َّ
ات
َحُج ُك ْع ِفى َّ
َّللا ُى َػ َّ
الت ِحَّي ُ
ذ أَ
الدالَ ُـَ ،فِإ َذا َجَم َ
اؿ « إ َّف َّ َ
 أَ ْقَب َل َعَمْيَشا ب َػ ْج ِيو َفَق َ
الش ِبى ورحس ُة َّ ِ
ِِ
الدالَ ُـ َعَمْي َظ أَُّي َيا َّ
الدالَ ُـ َعَمْيَشا َو َعَمى
هلل ،والرمػات و
َّللا َوَبَخَك ُات ُوَّ ،
ات َّ
الصي َب ُ
ُّ َ َ ْ َ
َّ َ َّ َ َ ُ َ ّ
ِعب ِاد َّ ِ
الدس ِ
ِ ِ
ِ
الرالِ ِح َ ِ ِ
اء َواألَْر ِ
َّللا َّ
ض ،أ ْ
َش َيُج أَ ْف الَ
َ
َص َ
قاؿ َذل َظ أ َ
يغَ .فإَّن ُو إ َذا َ
اب ُك َّل َعْب ٍج َصال ٍح فى َّ َ
()2
ِ
ِ ِ
اء » .
َش َيُج أ َّ
َّللا َوأ ْ
َف ُم َح َّسجاً َعْبُج ُه َوَر ُسػُل ُوُ .ث َّع َي َت َخَّيْخ َب ْعُج م َغ اْل َكالَـِ َما َش َ
إَل َو إالَّ َّ ُ
في قػلو ( :إذا جمذ  ...فميقل) كقج جاء جسمة الجداء فعل أمخ عبخ (الـ

األمخ) ،ك َّ
إف الذخط بيحه الذاكمة أؼ كجػد فعل أمخ ببلـ األمخ في جسمة الجداء كالجػاب.

كجاءت الجسل خبخية في باقي الحجيث ُب ْػ َية الجعاء ،في قػلو ( :الدبلـ عميظ) ك(الدبلـ
عميشا).

َض ِخ ُب ُغ َال ًما لِيَ ،ف َد ِس ْع ُت ِم ْغ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي َم ْد ُع ٍ
اؿُ :كْش ُت أ ْ
ػد ْاألَ ْن َرارِّ
ِيَ ،ق َ
ِ
هلل أَ ْق َجُر َعَمْي َظ ِمْش َظ َعَمْي ِو» َفاْل َت َف ُّت
اعَم ْع أََبا َم ْد ُع ٍ
َخْمفي َص ْػًتا « ْ
قاؿ ْاب ُغ اْل ُس َثَّشىَ :مَّخَتْي ِغ « ََّ ُ
ػد» َ

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حق السسمػؾ :341/4 ،رقع الحجيث .5165

( )2صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  3االستئحاف :53/1 ،رقع الحجيث .6230
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َّللا ىػ حّّخ لِػج ِو َّ ِ
ِ
َما ِإَّن َظ َل ْػ َل ْع
َفِإ َذا ُى َػ
َّللا َّ -
َّ
ػؿ َّ ُ َ ُ َ ْ
جل جال ُلوَ ،-ق َ
الشبي َ ،فُقْم ُتَ :يا َر ُس َ
اؿ« :أ َ
()1
الش ُار» أ َْو «َلس َّد ْت َظ َّ
َت ْف َع ْل َلَم َف َع ْت َظ َّ
الش ُار»
َ
ُسمػب شخط ،في (لػ لع تفعل لمفعتظ) ،فجاء الذخط مغ أجل اإلرشاد كالشريحة
أ ُ
التي يدجييا الشبي  لربحو كلمسدمسيغ .كىي األخح بيحه َّ
الشريحة التي تكاد تكػف مغ

الفخائس كالػاجبات.

ذ ِم ْغ م َجالِ ِ
ذ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبي َس ِع ٍ
اؿُ :كْش ُت َجالِ ًدا ِفي َم ْجمِ ٍ
يج اْل ُخ ْجرِّ
ِيَ ،ق َ
َ
ْاألَ ْنر ِارَ ،فجاء أَبػ مػسى َف ِدعاَ ،فُقْمَشا َلو :ما أَ ْف َدعظ؟ َقاؿ :أَمخِني عسخ أَف ِ
آتَي ُوَ ،فأ ََتْي ُت ُو
ُ َُ ْ
ََ
ً
َ ََ
َ
َ َ ُ ُ َ
ُ َ
َفاس َت ْأ َذْنت َث َال ًثا َفَمع ي ْؤَذف لِيَ ،فخجعتَ ،فَقاؿ :ما مَشعظ أ ِ ِ
اس َت ْأ َذْن ُت
َ َ َ ََ ْ
َ َُْ
ْ ُ ْ
ُ
َف َتأْتَيشي؟ ُقْم ُتَ :ق ْج ِجْئ ُت َف ْ
ْ
ِ
ِ
َحُج ُك ْع َث َال ًثا َفَم ْع ُي ْؤَذ ْف َل ُو َفْمَيْخِج ْع»
ػؿ َّ
اس َت ْأ َذ َف أ َ
َّللا ِ« :إ َذا ْ
قاؿ َر ُس ُ
َث َال ًثا َفَم ْع ُي ْؤَذ ْف ليَ ،وَق ْج َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اـ أَُبػ
ػـ َم َع َظ ِإَّال أ ْ
َص َغُخ اْلَق ْػـَِ ،ق َ
اؿَ :ل َتأْتَي َّغ َعَمى َى َحا باْلَبّيَشةَ ،فَق َ
َق َ
اؿَ :فَق َ
اؿ :أَُبػ َسعيجٍَ :ال َيُق ُ
()2
يج َم َع ُو َف َذ ِي َج َل ُو
َس ِع ٍ
كلعل تحجيج الخقع (ثبلثة) فزبل َع ْغ أنو سشة
في قػلو ( :إذا استأذف  ...فميخجع)َّ ،
مع السشصق كالػاقع فسخة أك مختيغ ال تكؽياف لبلستئحاف لعجـ تػفخ
نبػية إال أنو جاء متساشيا َ
كقت ٍ
كاؼ حتى يخجع الصالب كالسدتأذف فمخبسا ال يدسع مغ في السشدؿ كلخبسا يحتاج إلى بخىة

مخات .كعميو فاألرقاـ َّ
بػية كأعجاد نحػية ال تفتقخ
ليؤذف لو كعمى ىحا كاف االستئحاف ثبلث َّ
الش ّ
إلى الػاقعية كالجاللة؛ بل ليا معاف كمغازؼ ِ
كدالالت كاضحة نعمع الشرء كتخبي كتيحب الجيل
السدمع.

ثال ًثا -الخالصة:
 -إف أسمػب الذخط ىػ مغ بيغ األساليب السحببة لجػ الشبي  ذلظ أف جل األحاديث التي

اعتسجىا الباحث في رسالتو تحتػػ عمى أسمػب الذخط ،كىشا تبخز الؿيسة الجاللية التي
تتسػقع حػؿ إغخاء كتححيخ مشو  كبريغة أخخػ فإف السدمع شخشو أف يربخ كيخمز
سيشاؿ الجشة كأف مغ لع يفعل ذلظ لغ يجخل الجشة كىكحا كانت ىحه الدشة الستبعة في

أحاديثو كسجيتو – عميو الربلة كالدبلـ.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حق السسمػؾ :340/4 ،رقع الحجيث .5159

( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /كع مخة يدمع الخجل في االستئحاف :345/4 ،رقع الحجيث .5180
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السصمب الخابع:

أسمػب العخض والتحزيس
اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

جاء في لداف العخب( :عخض الذيء عميو ،يعخضو عخضا) :اراه اياه  ..كعخضت

عميو امخ كحا ،كعخضت لو الذيء أؼ اضيختو لو كابخزت اليو)

يعخض عميشا الستاع عخضا لمبيع كاليبة كنحػىسا)(.)2

()1

كجاء في كتاب العيغ ( فبلف

اما التحزيس ُلغ ًة بسعشى( :الحث) ك(التحخيس) ككسا جاء في لداف العخب (الحس)
الحث في الديخ كالدػؽ ككل شيء ك(الحس) اف تحثو عمى شيء ال سيخ ؼيو كال
ضخب مغ
ّ

سػؽ .)3.

السفيػـ االصصالحي:
أما اصصبلحاً عشج الشحاة فاف العخض كالتحزيس ىسا( ،شمب الذيء لكغ العخض

شمب بميغ ك(التحزس) شمب بحث)

()4

فالعخض اذف نػع مغ الصمب كىػ التخغيب في فعل

َ ُ ب َ َ َْ
َّ ُ َ ُ ْ َّ ُ
شيء مقخكنا بالعصف كالسبليشة ،كسا في قػلو تعالى :أال ُتِتٔن أن يغ ِف َر اَّلل ىؾً َواَّلل
َ ُ ٌ َّ
()5
حيً
غفٔر ر ِ
أما التحزيس فاف الصمب ؼيو يكػف اشج كاعدـ كيفيع ذلظ مغ سياؽ الجسمة كسا في

ُ ِّ
ُك ف ِْركَث ٌِّ ِْ ُٓ ًْ َطآئ َِف ٌث ِِّلَ َخ َف َّل ُٓٔاْ ِف ِّ
قػلو_تعالى  :فَيَ ْٔالَ َن َف َ
يَ
اِل
َِ
ٌ
ر
ٍ
ِ
ِ

()6

شمب بخفق كليغ كيفيع ذلظ مغ سياؽ الكبلـ.
ثع إف ىحا األسمػب مغ أساليب الصمب ،كىػ ٌ
أحخؼ العخض
كىي (أَال – أَما – لػ) .كىي حخكؼ ال ِ
مح َّل ليا مغ اإلعخاب ،مخترة بالفعل.
( )1لداف العخب ،ابغ مشطػر مادة (عخض) .165/7 :
( )2كتاب العيغ :الفخاىيجؼ ،،تحقيق د .ميجؼ الخدكمي ،د .إبخاـيع الدامخائي ،مادة (عخض) .271/1:
( )3مغشي المبيب عغ كتب األعاريب ،البغ ىذاـ األنرارؼ.69/1 ،
( )4السرجر نفدو.69/1 ،
( )5الشػر22:

( )6التػبة.122 :
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()1

فإذا دخمت عمى الفعل السزارع أفادت العخض نحػ
يػػػػػا ابػػػػػغ الكػػػػػخاـ أَال تػػػػػجنػ فتبرػػػػػخ مػػػػػا

:

ػػػػػػجثػؾ فسػػػػػػػا ر ٍاء كسػػػػػػػغ سػػػػػػػسعا
قػػػػػػػج حػ ّ

()2

أحخؼ التحزيس
ىبل) كىي حخكؼ ال محل ليا مغ اإلعخاب .مخترة بالفعل ،فإذا
كىي (لػال – لػما – أَال – ّ

دخمت عمى الفعل السزارع أفادت التحزيس.

الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
الخحس ِغ ب ِغ أَِبى ب ْكخَة عغ أَِب ِ
ِ
ويشجرج تحت ىحا التخكيب ُّ
يو -
َ َ َْ
المغػ ّي ما ورد َع ْغ َعْبج َّ ْ َ ْ
َّللا  « أَالَ أَُن ِبُئ ُكع ِبأَ ْكب ِخ اْل َكب ِائ ِخ »ُ .قْمَشا بَمى يا رسػؿ َّ ِ
رضى هللا عشو -قاؿ َقاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا.
َ
ّ ْ َ
َ َ َُ َ
َ َ َُ ُ
ِ
ِ
اهلل ،وعُقػ ُ ِ
قاؿ « ِ
الد ِ
اؿ « أَالَ َوَق ْػ ُؿ ُّ
ور َو َش َي َاد ُة
ال ْشَخ ُ
ؽ اْل َػال َجْي ِغ »َ .وَك َ
اؾ ِب َّ َ ُ
اف ُم َّتكئاً َف َجَم َ
ذ َفَق َ
َ

الد ِ
الد ِ
الد ِ
ور َو َش َي َاد ُة ُّ
ور ،أَالَ َوَق ْػ ُؿ ُّ
ُّ
اؿ َيُقػُل َيا َح َّتى ُقْم ُت الَ َي ْد ُك ُت .
ور »َ .ف َسا َز َ

()3

أيزا في (أال
ُسمػب عخض كتحزيس ،في قػلو ( :أال كقػؿ الدكر  .)...ك ً
أ ُ
أنبئكع) ،كىشا يمتقي مع اإلنذاء االستفيامي بغخض كبػية التقخيخ ،كىحا األسمػب يزفي شيئا
مغ اإلغخاء كلفت االنتباه ،كحبذ الشفذ كإعساؿ العقل ،كالتذػيق.
غ
َح َّتى ِإ َذا َفَخ َ
َف أ ِ
َص َل َم ْغ
أْ

ِ
ونطيخه ما ورد َع ْغ أَِبى ُىَخْيَخَة َع ْغ َّ ِ
ق
ق اْل َخْم َ
َّللا َخَم َ
قاؿ « إ َّف َّ َ
الشب ِّى َ 
الخ ِحع ى َحا مَقاـ اْلع ِائ ِح ِبظ ِمغ اْلَق ِص ِ
ِِ
ِ
ِ
َما َتْخ َضْي َغ
َ َ
َ
م ْغ َخْمقوَ ،قاَلت َّ ُ َ َ ُ َ
يعةَ .
قاؿ َن َع ْع أ َ
صع ِظَ .قاَل ْت بَمى يا ر ِب .قاؿ َفيػ َل ِظ » .قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا َ « فا ْقَخُءوا ِإ ْف
َو َصَم ِظَ .وأَ ْق َ
َ َْ
َ َ َّ
ص َع َم ْغ َق َ َ
َ َُ ُ
()4
َف ُت ْف ِدُجوا ِفى األَْر ِ
ام ُك ْع)
ض َوُتَق ِّ
ِشْئ ُت ْع ( َف َي ْل َع َدْي ُت ْع ِإ ْف َت َػَّلْي ُت ْع أ ْ
ص ُعػا أَْر َح َ
ُسمػب عخض كتحزيس ،في قػلو ( :أما تخضيغ) ،كىشا يمتقي مع اإلنذاء
أ ُ
االستفيامي بغخض كبػية التقخيخ.
َع ْغ َح ِارَث َة ْب ِغ َو ْى ٍب
فَ ،لػ أَ ْقدع عَمى َّ ِ
ِ
َّللا
ُم َت َزاع ٍ ْ َ َ َ

الخد ِ
اع ِى َع ْغ َّ ِ
يف
َى ِل اْل َجَّش ِةَ ،ض ِع ٍ
قاؿ « أَالَ أ ْ
ُخ ِبُخُك ْع ِبأ ْ
الشب ِّى َ 
ْ َُ ّ
()5
َى ِل َّ
ا ٍ ُم ْد َت ْك ِب ٍخ »
الش ِار ُك ُّل ُعُت ٍّل َج َّػ ٍ
ألََبَّخُه ،أَالَ أ ْ
ُخ ِبُخُك ْع ِبأ ْ

( )1يشطخ التجريبات المغػية ،د .إبخاـيع عبج هللا رفيجة ،كآخخيغ ،ص.21 ،214
( )2شخح ابغ عقيل ،ابغ عقيل اليسجاني.351/2 ،
( )3صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،6رقع الحجيث .5976
( )4صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،13رقع الحجيث .5987
( )5صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/1 ،61رقع الحجيث .6071
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ُسمػب عخض كتحزيس ،في قػلو ( :أال أخبخكع) كقج جاء الحجيث مذػقا كممفتا
أ ُ
ُّ
غػؼ ُ -ىشا-
ُسمػب الحاث عمى إعساؿ العقل كتدكيغ القمب فمع يأت التخكيب الم ّ
باستخجاـ ىحا األ ُ
الباحث ؼيو ركح التأثيخ الشفدي عمى اإلنداف السدمع كالتفكيخ ؼيسا سيأتي
مجخد سؤاؿ؛ بل يجج
ُ

مغ ججيج مغ الخسػؿ  الحؼ يأت بكل ما ىػ ججيج مغ ىحا الجيغ الحشيف.
ثال ًثا -الخالصة:

 يعج ىحا األسمػب مغ األساليب السذػفة كالسمفتة لبلنتباه ككثي اخ ما كاف الشبي –عميو الربلةكالدبلـ يدتخجـ األساليب التي تعسل العقل كتجعل اإلنداف السدمع يفكخ بالججيج الحؼ كىب

كأكحى هللا إليو .
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السصمب الخامذ:
الترغيخ

اصصالحا-:
أوًال -التعخيف ُلغ ًة و
ً
في ُّ
المغة:

َّ
ر ِغيخ في المغة :التقميل
الت ْ

()1

.

في االصصالح.

ىػ "تغييخ السخرػص في بشية الكمسة" .كلو فػائج كعبلمات كشخكط كأبشية.
أما فػائجه فدت :تقميل ذات الذيء نحػ :كميب ،كتحقيخ شأنو نحػ :رجيل ،كتقميل كسيتو نحػ:

درييسات ،كتقخيب زمانو نحػ :قبيل العرخ ،كتقخيب مدافتو نحػ :فػيق السخحمة ،كتقخيب مشدلتو

نحػ :صجيقي.

()2

()3

وأما شخوشو فأربعة

:

اسسا ،فبل يرغخ الفعل كال الحخؼ .كشح :ما أحيدشو عشج البرخييغ.
أحجىا :أف يكػف ً

الثاني :أف ال يكػف متػغبل في شبو الحخؼ ،فبل ترغخ السزسخات .كال "مغ ككيف" كنحػىسا.

خاليا مغ صيغ الترغيخ كشبييا ،فبل يرغخ نحػ :كسيت ألنو عمى صيغة
الثالث :أف يكػف ً
()4
الترغيخ .كال مبيصخ ألنو عمى صيغة تذبو صيغة الترغيخ.
الخابع :أف يكػف قاببل لريغة الترغيخ ،فبل ترغخ األسساء السعطسة كأسساء هللا كأنبيائو
()5

كمبلئكتو كنحػىا ،كال جسع الكثخة ،ككل ،كبعس ،كال أسساء الذيػر ،كاألسبػع عشج سيبػيو
()6

كأما أبشيتو السػضػعة "لو" فيي "ثبلثة أبشية" ال زائج عمييا" :فعيل ،كفعيعل ،كفعيعيل

".

( )1شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،أحسج بغ عسخ بغ مداعج الحازمي ،مػقع الذيخ الحازمي ،ص.1/125
( )2السرجر نفدو ،ص.1/125

جاكؼ .559/2،
( )3شخح الترخيح عمى التػضيح أك الترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ ،خالج الجخ ّ
( )4نطخ :شخح السفرل لمدمخذخؼ ،ابغ يعير.213/5 ،
( )5الكتاب لديبػيو  ،60/3تحقيق د .عبج الدبلـ ىاركف.480-479 /3

( )6شخح ابغ الشاضع عمى ألؽية ابغ مالظ ،ابغ الشاضع بجر الجيغ ،تحقيق :دمحمعيػف الدػد ،ص.560
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الجسالية والجاللية فييا:
ثانيا :األسخار البالغية ليحا التخكيب مع بياف الؿيع
َّ
ُّ
حيث
ذ ا ْذ َى ْب ُ
اؿَ« :يا أَُنْي ُ
ويشجرج تحت ىحا التخكيب المغػ ّي ما ورد عغ الشبي َ فَق َ
َّللا ،قاؿ أََنذ :و َّ ِ
أَمخُتظ» ُقْمتَ :نعع ،أََنا أَ ْذىب يا رسػؿ َّ ِ
ِ
يغ ،أ َْو ِت ْد َع
َْ َ
َّللا َلَق ْج َخ َج ْم ُت ُو َسْب َع ِسش َ
َ ٌ َ
ُ َْ
َُ َ َُ َ
ِ
ِ
قاؿ لِ َذي ٍء َصَش ْع ُت :لِ َع َف َعْم َت َك َحا َوَك َحاَ ،وَال لِ َذي ٍء َتَخْك ُتَ :ى َّال َف َعْم َت َك َحا
ِسش َ
يغَ ،ما َعم ْس ُت َ
ْ
ْ
َوَك َحا

()1

لغػؼ ،كىػ عمى كزف فعيل ،في قػلو ( :أُنيذ) كىي مغ باب التحبب
ؼيو ترغيخ
ّ
ُّ
أيزا-ؼيو تحبب
غػؼ الترغيخ مخادفا كمػازيا لمشجاء؛ ّ
ألف الشجاء ىشاً -
ُسمػب الم ّ
كالتػدد فجاء األ ُ

ُسمػب األدبي َّ
بػؼ الخؼيع
كتػدد ككسا نمحع ّ
الش ّ
فإف الخسػؿ  يشادؼ ثع يأمخ فيي يدتعسل األ ُ
كليذ كسا يفعل سبلشيغ ىحه البديصة اليػـ كىحا الحؼ يجعل الجيغ اإلسبلـ يشجح في كل أرجاء

السعسػرة.

ذ ب ِغ أَِبى ح ِازـ عغ اْلس ِغيخِة ب ِغ ُشعب َة قاؿ ما سأَؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا
َ ٍ َْ ُ َ ْ
ونطيخه ما ورد َع ْغ َؾْي ِ ْ
َْ
َ َ َ َ َُ َ
َّاؿ أَ ْك َثخ ِم َّسا سأَْل ُت ُو عْش ُو َفَق ِ
َى ُبَش َّى َو َما ُيْش ِرُب َظ ِمْش ُو ِإَّن ُو َل ْغ َي ُزَّخ َؾ
َ
 أَ
َحٌج َع ْغ ا َّلجج ِ َ
َ
اؿ لى « أ ْ
َ
اء و ِجباؿ اْل ُخب ِد .قاؿ « ىػ أَىػ ُف عَمى َّ ِ
ِ
َّللا ِم ْغ
قاؿ ُقْم ُت ِإَّن ُي ْع َي ْد ُع ُسػ َف أ َّ
َُ ْ َ َ
َف َم َع ُو أَْن َي َار اْل َس َ َ َ ْ
َ
»َ .
َذلِ َظ »(. )2
أيزا-أف (بشي) فييا ترغيخ مغ باب التػدد كالتمصف ،كبالتالي يمتحع ُ -ىشا-
يمحعً -
ّ
ُّ
مع الشحػية.
مع المغػيَّة َ
مع السعشػية َ
الفشػف البجيعية َ

ثال ًثا -الخالصة:
إف الشبي – عميو الربلة كالدبلـ -اختار مغ بيغ السقاصج السخجػة لمترغيخ َّ
 َّحػؼ ما
الش ّ
يخجـ الخمق َّ
بػؼ كيفيج األدب الخباني.
الش ّ
 كجج الباحث أف الغخض الببلغي كالدخ ِالجاللي ألسمػب الترغيخ كامغ كراء التمصف
ّ ّ ّ
ّ
كالتحبب كالتػدد ،كىحا مغ األغخاض الببلغية البيشة في الترغيخ.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /الحمع كأخبلؽ الشبي ِ -
الدبلـ :246/4 ،-رقع الحجيث .4773
عميو
ُ
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /جػاز قػلو لغيخ ابشو يا بشي كاستحبابو :177/6 ،رقع الحجيث .5749

274

السبحث الثالث:

الؿيع الجسالية والفشية في العمػـ البالغية.
بعج دراسة تأممية ألحاديث األدب تبيغ لمباحث أف األحاديث َّ
بػية التي ذكخىا الشبي –
الش ّ
عميو الربلـ كالدبلـ -تتسحػر حػؿ البشػد التالية:
 خمػىا مغ الغسػض كالخياؿ انتقاء األلفاظ الستجاكلة ال الغخيبة انترار السفخدات السػجدة السعبخة عمى الكمسات السديبة كالصػيمة. استخجاـ التذبييات في كثيخ مغ األحاديث َّبػية.
الش ّ
 تسحػر أسمػب الذخط في جل األحاديث َّبػية الخاصة بأحاديث األدب.
الش ّ
 شسػلية الببلغة في أنحاء كأشخاؼ كأجداء الحجيث الػاحج ،سػاء الصػيل السصشب أـ القريخالسػجد.

 تجشب كل مفخدة ذات إىانة أك ضخر أك ؾبح ،كيكتفي بالكشاية السحببة كالتػرية الداتخةكيفزميا عمى السباشخة غيخ المصيفة.

فاستل حجيثا أك حجيثيغ مغ كل
بػية،
كقج اقتصف الباحث ً
شيئا مغ األحاديث األدبية الشَّ ّ
ّ
مبحث مغ مباحث العمػـ كاألساليب الخسدة الػاردة في الخسالة:
 عمع السعاني. عمع البياف. عمع البجيع. األساليب ُّغػية.
الم َّ
 السذتقات الترخيؽية.الشحػيَّة كاألساليب ُّ
المغػيَّة
كتع بياف كتػضيح الؿيع الجساليات التي خمفتيا تمظ التخاكيب َّ ْ
كالسذتقات الترخيؽية كىي مثل ما يمي:
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ِ
َخ َح ِم َغ
ػكا َل ُو َفأ َ
ق َم ْسُم ً
اؿ :أ ََتْي ُت ْاب َغ ُع َسَخ َوَق ْج أ ْ
اف َع ْغ َاز َذ َ
َع ْغ أَِبي َصال ٍح َذ ْك َػ َ
َع َت َ
افَ ،ق َ
ض عػدا ،أَو َشيئاَ ،فَقاؿ :ما لِي ِؼ ِ
يو ِمغ ْاألَج ِخ ما يدػى ى َحا س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ػؿ:
ْاألَْر ِ ُ ً ْ ْ ً
َّللا َ يُق ُ
َ ْ َ ََْ َ َ ُْ َُ َ
َ َ
()1
َف ُي ْع ِتَق ُو»
« َم ْغ َل َ
ص َع َم ْسُم َ
ػك ُو ،أ َْو َضَخَب ُوَ ،ف َك َّف َارُت ُو أ ْ
ُسمػب شخط في قػلو ( :مغ لصع  ...فكفارتو أف يعتقو) ،كقج استخجـ ُ -ىشا -
أ ُ
كلعل ىحا التخكيب
السرجر السؤكؿ كالسكػف مغ (أف  +الفعل) ،في قػلو ( :أف يعتقو)،
َّ
ُّ
َّ
الباحث مغ خبلؿ البحث الرػتي كالسيداف الرخفي
غػؼ لع يأت اعتباشا ،فقج الحع
ُ
حػؼ كالم ّ
الش ّ
كبعج تخكيد عخكضي كجج أف كمسة (فكفارتو) ،تداكؼ مغ رمػز تفعيبلت الخميل بغ أحسج
الفخاىيجؼ ( //ب ب  ،)/كىي ذاتيا في كمسة (أف يعتقو) تداكؼ مغ الخمػز الرػتية ككحلظ

العخكضية ( //ب ب  ،)/فيي شخشتاف ثع باءاف ثع شخشة ،فاندجع التخكيب َّ
حػؼ كالرػتي
الش ّ
المغػؼَّ ،
ُّ
فخمفا بحلظ الجخس السػسيقي البجيع كلفت لبلنتباه كالتذػيق،
كالرخفي كالعخكضي ك ّ
كنعع التشديق ،فجاء أجسل مسا لػ قيل( :فكفارتو عتقو أك
نعع االختيار َ
فكاف السرجر السؤكؿ َ

العتق).

ِ
ِ
ػؿ
ومثمو ما ورد َع ْغ ُس ْؽَي َ
قاؿ َر ُس ُ
اؿَ :
افَ ،ع ْغ َم ْعَبج ْب ِغ َخالجٍَ ،ع ْغ َح ِارَث َة ْاب ِغ َو ْى ٍبَ ،ق َ
ُّ ()2
َّ ِ
ظ اْل َفظ "
طخُّ
 ٍ :اْل َغمِي ُ
اؿَ " :واْل َج َّػا ُ
 ٍ َوَال اْل َج ْع َ
َّللا َ« :ال َي ْج ُخ ُل اْل َجَّش َة اْل َج َّػا ُ
ِي» َق َ
حيث استخجـ  كمستيغ متجاكرتيغ غخيبتيغ كبالتالي اتفقت الكمستاف في الغخابة ،فيشا
ُ
يسكغ التآلف في المفع كذلظ ،في قػلو ( :الجػاظ كالجعطخؼ) ،كمغ زاكية أخخػ نمحع
التآلف المفطي في الكمستيغ الغخيبتيغ في ذات الحخكؼ كليذ في الغخابة فحدب ،فقج كجج

الباحث حخفي (الجيع كالطاء) مػجػدتيغ في الكمستيغ ،كمعمػـ أف الجيع كالطاء مغ حخكؼ
ُ
ِ
مع السعشى السخاد ،ككأف ىحه الحخكؼ
التفخيع كاإلشباؽ ،كىحا يشدجع ُلغػيَّا كببلغيَّا كدالليا َ
إف  يشفي دخػؿ الجشة َمغ يتحمى بيحه الدسات
جاءت مسيجة كمذاركة في التعبيخ إذ ّ
َّ
أيزا نخػ التآلف في
كالرفات السدتؿبحة ،فالجػاظ ىػ الغميع الفع كالجعطخؼ كحلظ ،ك ً

الكمسات الثبلث في حخؼ الجيع ،كذلظ في الكمسات التالية (الجشة – الجػاظ – الجعطخؼ).
-

نػع ُو نفي كذلظ في كمسة (ال يجخل الجشة الجػاظ).
أسمػب إنذائي ُ

الشبي  مغ ألفاظ ىجائية نابية أك كبلـ
 كؼيو فغ بجيعي كىػ فغ (الشداىة) ُحيث خبل كبلـ َّ
ؼيو رائحة الفحر ،فقج شيخ هللا لدانو كسا شيخ هللا قمبو  فاستخجـ كمسات غخيبات ال
( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حق السسمػؾ :342/4 ،رقع الحجيث .5168
( )2سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /حدغ الخمق :253/4 ،رقع الحجيث .4801
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تؤثخ في الشفذ البذخية ،كذلظ في كمستي الجػاظ كالجعطخؼ.

َ َ َ َ
أيزاّّ -
جل جبلُلو -ال ي َر ْون ػِيٓا
فغ بجيعي آخخ كىػ (االحتباؾ) ،مثل قػلو َّ -
 كؼيوً -َش ٍْ ًسا َوالَ َز ْم َٓر ً
يرا  )1(كىحا الحجث ؼيو جيتيغ كذلظ ،في قػلو  :ال يجخل الجشة
ِ
الجػاظ كال الجعطخؼ.

الشبي 
ونطيخه ما ورد عغ مػسى بغ عمي سسعت أبي يحكخ عغ سخاقة بغ مالظ أف
َّ
()2
قاؿ (أال أدلكع عمى أفزل الرجقة ؟ ابشتظ مخدودة إليظ ليذ ليا كاسب غيخؾ )
َ :
أسمػب إنذائي السدتيل بػ (أال) ،فيحا األسمػب اإلنذائي االستفيامي كغخضو التذػيق

الشبي  في كل حجيث يحكخ بعسل حب األنفذ كيفاجئ الجسيع بذيء
كحبذ الشفذُ ،
حيث أف َّ
لع يدتحزخه الرحابة في أذىانيع كال في معاجسيع ،فيشيمػف مشو ىحه العمػـ الجيشية الشافعة ليع
في دنياىع كأخخاىع كىشا يعمسيع أف يحافطػا عمى بشاتيع في حاؿ ردت إلييع بعج زكاجيغ،

فأفزل الرجقة أف تحافع عمييا ،كتشفق عمييا ،فبتخبيتكع ليغ بإحداف تجخمػا الجشة بدبلـ ،كىحه
أفزل الرجقة.
قاؿ رسػؿ هللا ( والحي نفدي بيجه ال
ومثمو ما ورد عغ أبي صالح عغ أبي ىخيخة َ
تجخمػا الجشة حتى تؤمشػا .وال تؤمشػا حتى تحابػا .أوال أدلكع عمى شيء إذا فعمتسػه تحابيتع ؟

أفذػا الدالـ بيشكع )

()3

بخاعة استيبلؿ بجسمة القدع (كالحؼ نفدي بيجه).
البل ِ
بخاعة استيبلؿ بجسمة (أَكَال أدلكع) ،مغ َّ
فت لبلنتباه أف الشػف ححفت ،في قػلو ( :ال
َ
كلعل التعبيخ الببلغي َّ
بػؼ تجخل ىيشا ليشدجع التغبيخ بيغ
تجخمػا) كالسخُاد في اإلعخاب ثبػتياَّ ،
الش ّ
ّ
قػلو (تجخمػا) ك(تؤمشػا) أؼ بححؼ الشػف في الكمستيغ.
الشبي  ،في قػلو :
قيشا -أف جسل القدع كضفت بذكل كتيخ عشج
َّ
كمغ السعمػـ َ-ي ً
(كالحؼ نفدي بيجه) ك(كالحؼ نفذ دمحم بيجه) ك(وهللا) ،كإف مغ حدغ االنتقاء الببلغي في الببلغة
ّ
َّ
بػية اختيار ىحا الدياؽ القدسي الخاقي ،فؽيو القدع ،كفي القدع استدبلـ كامل هلل الحؼ خمق
الش ّ
الصيبة التي قاؿ صاحبيا  - أنا أفرح العخب َب ْي َج أني مغ قخير؛
ىحه الشفذ الصاىخة
ّ

( )1اإلنداف13 :
( )2سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /بخ الػالج كاإلحداف إلى البشات :1209/2 ،رقع الحجيث .3667
( )3سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجو ،األدب /إفذاء الدبلـ :1217/2 ،رقع الحجيث .3692
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حاب ْب كاستخجاع األخػة ؼيو مغ الببلغة بسكاف ،كمغ السبالغة بسػقع
كبالتالي ّ
فإف اإلنذاء جاء لمتَّ ُ
فإف األساليب سابقة الحكخ جاءت لمسبالغة عمى ىحا ،كليدت أكامخ عابخة أك نػاىي
كعمى ىحا ّ
تفتقخ إلى ِ
ط إال كلو مػقع مغ اإلعخاب كرائحة
الجالالت كاإليساءات ،فسا جاء أسمػب نبػؼ ق ّ

إشارة كداللة.

ومثمو ما ورد عغ عمِ ِي ب ِغ عسخ ب ِغ حدي ِغ ب ِغ عمِي ،و َغي ِخِهَ ،ق َاال :قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا :
َ ْ َ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ٍّ َ ْ
ََُ ُ
ِ
الخج ِل ،فإف َِّ ِ
ِ
اب َيُب ُّث ُي َّغ ِفي ْاألَْر ِ
قاؿ ْاب ُغ
جل جال ُلوَ -د َو َّ
هلل َّ -
ّ
وج َب ْع َج َى ْجأَة ِّ ْ
«أَقُّمػا اْل ُخُخ َ
ض» َ
ِ ()1
اعة»
افِ « :في ِتْم َظ َّ
َمْخَو َ
الد َ
في قػلو ( :ىجأة ِّ
الخجل).

فسغ الػجية َّ
ػية جاءت (مزاؼ كمزاؼ إليو) دكف أثخ في السعشى كالجاللة.
الش ْح َّ

كمغ الداكية البيانية فقج شبَّو ِّ
الخجل بإنداف ييجأ ،فحكخ السذبَّو كىػ كمسة (الخجل)
كححؼ السذبَّو بو ،كىػ كمسة (إنداف) ،كأبقى صفة مغ صفات السذبو بو ،كىي كمسة (ىجأة)
بجامع التخيث ،كسخ جساؿ االستعارة –ىشا -التذخيز ،كقج
عمى سبيل االستعارة السكشية،
ِ

مشحت االستعارة السكشية التحديغ كالتجػيج في ىحا التخكيب كجحب القارغ كالتػضيح مغ خبلؿ
تػضيف الخياؿ الجدئي القخيب إلى ذىغ الستمقي.
اف َف َع ِس َج اْل ِس ْق َج ُاد َف َج َثا
ومثمو ما ورد َع ْغ َى َّساـِ ْب ِغ اْل َح ِار ِث أ َّ
َف َر ُجالً َج َع َل َي ْس َج ُح ُع ْث َس َ
ِ
ِ
ِ
اف َما َش ْأُن َظ
اؿ َل ُو ُع ْث َس ُ
َعَمى ُرْكَب َتْيو َ -وَك َ
اء َفَق َ
اف َر ُجالً َض ْخ ًساَ -ف َج َع َل َي ْح ُثػ في َو ْج ِيو اْل َح ْرَب َ
()2
َفَقاؿِ :إ َّف رسػؿ َّ ِ
َّللا َ قاؿِ« :إ َذا أرَي ُتع اْلسج ِ
اح ُثػا ِفي ُو ُجػ ِى ِي ُع ُّ
اب.
يغ َف ْ
َّاح َ
التَخ َ
َ
َُ َ
َ
َْ ُ َ
َّ
إف في حجيث (فاحفػا عميو التخاب) كشاية ،ذلظ أف ىحا األسمػب مجازؼ كشائي ال يقرج

بو أف يحفػ الشاس التخاب في كجو السجاحيغ حؿيقة ،كعميو فإف السقرػد ىػ إلقاء التخاب بالقخب

مغ ذلظ َّ
السجاح عغ يسشاه أك يدخاه ،كقج يكػف السعشى أبعج مغ ذلظ ليكػف السعشى ىػ أف مغ
يسجح بسبالغة كإكثار يػازيو التخاب الحؼ ليذ لو ؾيسة ،كلػ كاف السقرػد ىػ إلقاء التخاب عمى

الػجو الحؿيقي ال السجازؼ لكانت ثسة مفدجة كبخػ كتختيب يتبع تمظ السفدجة الدابقة كىي السجح
الدائج كالسبالغ ؼيو ،كعميو فبل تعالج السفدجة بسفدجة أعطع ،كىحه ىي سساحة اإلسبلـ بل ريب
البل ِ
ثسة َّ
يحكخ .كمغ َّ
عمة كاضحة في الشيي عغ التسادح كالسجح الدائج ،إذ َّ
إف مغ
فت لبلنتباه أف َّ

يسجح كلع يدتقخ اإليساف في قمبو قج يريبو الغخكر.

( )1سشغ أبي داككد ،أبػ داككد ،األدب /ما جاء في الجيظ كالبيائع :327/4 ،رقع الحجيث .5104
( )2صحيح مدمع ،مدمع ،كتاب الدىج كالخقائق ،باب الشيي عغ السجح ،حجيث.5434 :
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كمغ الجسيل ذكخه أف الخسػؿ  اختار كمسة (لقيتع) ،ك ُّ
المؿيا تكػف لؤلعسى كالبريخ،
ِ
السبرخيغ كالسكفػفيغ.
لحا لع يقل -عميو الدبلـ -رأيتع ليكػف الشيي عغ السجح جامع بيغ
ومثمو ما ورد عغ مح َّس ِج ب ِغ سع ٍج عغ أَِب ِ
يو قاؿ اس َت ْأ َذ َف ُعسخ ْب ُغ اْل َخ َّ
ص ِ
اب  -رضى هللا
َْ َُ ْ َ ْ َْ
َُ
َ ْ
ػؿ َّ ِ
ِ
ِ
عشو َ -عَمى َرس ِ
َص َػ ُات ُي َّغ َعَمى
َّللا َ و ِعْش َج ُه ِن ْد َػٌة ِم ْغ ُقَخْي ٍ
ر َي ْدأَْلَش ُو َوَي ْد َت ْكثْخَن ُوَ ،عالَي ًة أ ْ
ُ
ِ
ِ
الش ِب ُّى َ ف َج َخل َو َّ ِ
ابَ ،فأ َِذ َف َل ُو َّ
اؿ
اس َت ْأ َذ َف ُع َسُخ َتَب َادْر َف اْلح َج َ
َص ْػِتوَ ،فَم َّسا ْ
الشب ُّى َ ي ْز َح ُظ َفَق َ
َ
ِ
َّللا ِسَّش َظ َيا َرسػؿ َّ ِ ِ ِ
اؿ « َع ِجْب ُت ِم ْغ َى ُؤالَ ِء الالَّ ِتى ُك َّغ ِعْش ِجىَ ،ل َّسا
أْ
ُمى َفَق َ
ُ َ
َض َح َظ َّ ُ
َّللا بأَبى أَْن َت َوأ ّ
ق أَف ييبغ يا رسػؿ َّ ِ
ِ
ِ
اؿ
اؿ أَْن َت أ َ
َسس َع ْغ َص ْػَت َظ َتَب َادْر َف اْلح َج َ
َّللاُ .ث َّع أَ ْقَب َل َعَمْي ِي َّغ َفَق َ
َح ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
اب »َ .فَق َ
ػؿ َّ ِ
ات أَْن ُف ِد ِي َّغ أ ََتيبَش ِشى وَلع َتيبغ رسػؿ َّ ِ
يا عج َّو ِ
َّللا َ فُقْم َغ ِإَّن َظ أَ َف ُّ
ظ ِم ْغ َرس ِ
َّللا .
ظ َوأ ْ
َغَم ُ
َ َُ
َْ
ُ
َ ْ َْ َ َ ُ َ
قاؿ رسػؿ َّ ِ
َّللا ِ « إي ٍو يا ْاب َغ اْل َخ َّ
ص ِ
اف َسالِكاً َفجِّا ِإالَّ
ابَ ،و َّال ِحى َن ْف ِدى ِبَي ِج ِه ما َل ِؿَي َظ َّ
الذْي َ
صُ
َ
َ َُ ُ
َ
َسَم َظ َفجِّا َغْيَخ َف ِّج َظ»

()1

اسع فعل أمخ بسعشى ،في قػلو ٍ :
(إيو) بسعشى ِزد ،فمع ِ
يأت اسع الفعل الشادر لفطا
كمعشى عمى ألدشة العخب إال قميبل ،كىشا لع ِ
يأت اعتباشا أك خبط عذػاء؛ بل فاؽ الشحػ كالمغة
ٍ
ُّ
بعج ما بعجىا،
غػؼ الفاقج لخكح الببلغة ،فكمسة (إيو) تشاسب ما بعجىا ،كما َ
كاجتاز التخكيب الم ّ
كنػع ُو
قاؿ( :يا ابغ الخصاب) ،كاستخجـ أسمػب القدع ،كاستخجـ األسمػب اإلنذائي
ُ
ُ
حيث َ
(نجاء) ،في قػلو ( :يا ابغ الخصاب).
إف ما يسكغ ذكخه في ىحه الداكية َّ
أف الخسػؿ  ىػ األكؿ في الببلغة كىػ األسبق في
التخاكيب ُّ
المغػيَّة البميغة ،فيا ىػ يدتخجـ أسمػب القدع بريغة لع يدبقو أحج قط ،في قػلو :
(كالحؼ نفدي بيجه) ،فيػ أسمػب ال كبؿية األساليب ،كىػ َق َدع ال ككل األقداـ ،إنو أسمػب
يتستع بالفراحة العالية كالتأثيخ الشفدي كالجخس السػسيقي.

قائل :ىحه ذمة لعسخ
كمغ السمحػظً -
قاؿ ( يا ابغ الخصاب) قج يقػؿ ٌ
أيزا -أنو َ
الفاركؽ أميخ السؤمشيغ؛ لكشيا في الحؿيقة مادحة لعجة اعتبارات:
 فالشاحية األولى يخػ الباحث َّمع العطاـ كأكلي األلباب كذكؼ البأس العالي الذجيج
أف السداح َ
كالميجة القػية بعكذ اإلنداف ضعيف البشية كاليسة كصاحب القمب الزعيف متدعدع
الثقة.

فإف كمسة (الخصاب) ىي عمى كزف (الفعاؿ) كىي صيغة مبالغة كىي مغ
 كمغ ناحية ثانية ّ( )1صحيح البخارؼ ،البخارؼ ،األدب /باب  :53/4 ،68رقع الحجيث .6085
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الخصب كاألمخ العطيع كالجمل الجميل فأصبحت مادحة ال ذامة ثع ذيل حجيثو  بسجح

آخخ باستخجاـ ألسمػب قدع يؤكج ؼيو أف الذيصاف ييخب مغ الصخيق الحؼ يدمكو عسخ.
بػؼ.
كعميو ،فقج استخجـ الذجة في مػضعيا كالميغ في مػضعو ،ككمو مغ باب األدب الشَّ ّ

مع
مع السػقف الحؼ حجث َ
 كمغ زاكية ثالثة فيحه العبارة (يا ابغ الخصاب) جاءت مشدجسة َالشداء البلتي قمغ (أنت أفع كأغمع مغ رسػؿ هللا) .فجاء الحجيث بشػع مغ الذجة السيحبة
في كمسة ٍ
مخات) في
(إيو) ك(يا ابغ الخصاب) ،كانتقاء كمسة (فج) التي كخرت (ثبلث َّ
قاؿ( :شخيق أك سبيل أك مدمظ) ،فالجيع مفخسة
الحجيث ،كىي أصمب كأبمغ مسا لػ َ
كشجيجة ،فكانت أبمغ تخكيبا كتعبي اخ كتػضيفا.
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األُسمػبية الحرائية
ججوؿ إحرائي إجسالي لمفشػف البالغية في أحاديث األدب في الكتب الدتة
#

الكتب الدتة
العشاويغ

صحيح

سشغ

صحيح

البخاري

مدمع

ابغ
ماجو

سشغ

سشغ

أبي

التخمحي

داوود

سشغ
الشدائي

السجسػع

-1

عجد األحاديث السخوية

7008

5362

4342

3891

4590

5662

30855

-2

عجد أحاديث األدب

292

65

171

122

501

0

1151

-3

عجد األحاديث السدتخجمة

179

23

115

36

218

0

571

-4

عجد أبػاب كتاب األدب

26

10

59

75

183

0

353

 36فغ

18

37

24

49

0

164

-5
-6
-7

عجد الفشػف البالغية
عجد فشػف السعاني

 13فغ

 5فشػف

عجد فشػف البياف

عجد فشػف البجيع

 23فغ

-9

عجد األساليب المغػية

 7أساليب لغػية

-10

عجد السذتقات الترخيؽية

 7مذتقات ترخيؽية

-8

-11
-12
-13
-14
-15

أكثخ فشػف السعاني ذك اخ

اليجاز  39مخة

أقل فشػف السعاني ذك اخ

الشفي 6مخات

أكثخ فشػف البياف ذك اخ
أقل فشػف البياف ذك اخ

أكثخ فشػف البجيع ذك اخ

الكشاية  19مخة
السجاز العقمي مخة واحجة
الصباؽ  19وبخاعة االستيالؿ

أقل فشػف البجيع ذك اخ

وتجاىل العارؼ مخة واحجة

-17

أكثخ أساليب المغة ذك اخ

أسمػب الذخط  45مخة

-18

أقل أساليب المغة ذك اخ

أسمػب التعجب مخة واحجة

-19

أكثخ السذتقات ذك اخ

صيغ السبالغة  4مخات

-20

أقل السذتقات ذك اخ

اسع الييئة مخة واحجة

-16
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ججوؿ إحرائي تفريمي لمفشػف البالغية في أحجيث األدب في الكتب الدتة
#

الكتب الدتة

صحيح

صحيح

سشغ

سشغ

سشغ

سشغ

السجسػع

الستػسط

26

64

0

244

40.67

10

0

40

6.67

0

28

4.67

30

5.00
1.67

أبي

البخاري

مدمع

76

9

69

-2

الخبخ

4

9

13

4

-3

االستفياـ

15

1

9

0

3

-4

األمخ

11

0

10

2

7

0

-5

الفرل

7

0

0

0

3

0

10

-6

القرخ

6

4

11

0

16

0

37

6.17

-7

الششاب

1

4

4

0

3

0

12

2.00

-8

اليجاز

11

3

11

3

11

0

39

6.50

-9

التقجيع والتأخيخ

2

0

8

6

8

0

24

4.00

-10

الشجاء

8

0

3

0

0

4

15

2.50

-11

الشفي

2

1

1

2

0

0

6

1.00

-12

الشيي

3

0

0

11

2

0

16

2.67

-13

الػصل

6

0

2

0

3

0

11

1.83

17

1

19

4

11

0

52

8.67

-17

االستعارة

1

0

3

0

3

0

7

1.17

-18

التذبيو

5

1

1

1

4

0

12

2.00

-19

الكشاية

8

0

6

3

2

0

19

3.17

-20

السجاز السخسل

3

0

8

0

2

0

13

2.17

-21

السجاز العقمي

0

0

1

0

0

0

1

0.17

20

0

19

3

31

0

73

12.17

2

0

3

0

6

0

11

1.83

-1

-16

-22
-23

العشاويغ

عمع السعاني
(15فغ)

عمع البياف
(5فشػف)

البجيع المفطي
(5فشػف

جشاس االشتقاؽ

ابغ ماجو التخمحي
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داوود

الشدائي

الكتب الدتة

صحيح

البخاري

مدمع

-24

الجشاس الشاقز

2

0

0

-25

الدجع

8

0

4

0

-26

إيغاؿ االحتياط

5

0

4

1

0

19

4

20

9

70

0

#

العشاويغ

البجيع السعشػي
-28

(18فغ)

صحيح

سشغ

سشغ

سشغ

سشغ

السجسػع

الستػسط

0

2

0

4

0.67

7

0

19

3.17

0

10

1.67

122

20.33

ابغ ماجو التخمحي

أبي
داوود

الشدائي

-29

االحتباؾ

0

0

0

0

2

0

2

0.33

-30

الرصاد

3

0

1

3

7

0

14

2.33

-31

االستجراؾ

2

0

0

0

1

0

3

0.50

-34

الشداىة

0

1

1

0

1

0

3

0.50

-35

إيياـ التشاسب

0

0

0

1

0

0

1

0.17

-36

بخاعة االستيالؿ

5

1

9

2

18

0

35

5.83

-37

تجاىل العارؼ

0

0

0

0

1

0

1

0.17

-38

التفػيف

1

0

0

0

4

0

5

0.83

-39

حدغ الشدق

1

0

0

0

3

0

4

0.67

-40

حدغ التعميل

0

1

1

0

8

0

10

1.67

-41

الصباؽ

5

0

4

0

8

0

17

2.83

-42
-43

الصي والشذخ
ّ

0

0

0

1

3

0

4

0.67

لدوـ ما اليمدـ

0

0

0

0

4

0

4

0.67

-44

مخاعاة الشطيخ

0

0

0

0

2

0

2

0.33

-45

السداوجة

0

0

0

0

5

0

5

0.83

-46

السقابمة

1

1

3

2

4

0

11

1.83

-47

األساليب المغػية

20

3

10

5

32

0

70

11.67

-48

أسمػب االستثشاء

0

1

0

0

2

0

3

0.50

-49

أسمػب التححيخ

2

0

1

1

1

0

5

0.83

(8أساليب)
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الكتب الدتة

صحيح

البخاري

مدمع

-50

الترغيخ المغػي

0

1

0

-51

اسع الفعل

3

0

0

0

-52

أسمػب التعجب

1

0

0

0

0

-53

أسمػب الذخط

8

1

8

3

25

0

3

0

0

0

0

0

3

4

1

2

2

3

0

12

2.00

5

0

4

1

4

0

14

2.33

-57

اسع الفاعل

2

0

0

0

0

0

2

0.33

-58

اسع السفعػؿ

0

0

2

0

0

0

2

0.33

-59

اسع الييئة

0

0

1

0

0

0

1

0.17

-60

ضسيخ الفرل

1

0

0

0

2

0

3

0.50

-61

الفعل السديج

1

0

0

0

2

0

3

0.50

السجسػع

 56فغ وأسمػب

157

17

141

48

212

0

575

الشدبة24.52 2.96 27.30 ................. %

8.35

36.87

0

100.00

الستػسط 23.50 2.83 26.17 .................

8.00

35.33

0.00

#

-54

العشاويغ

العخض

ولتحزيس

-55

اسع التفزيل

-56

السذتقات الترخيؽية
( 6مذتقات)

صحيح

سشغ

سشغ

سشغ

سشغ

السجسػع

الستػسط

0

3

0

4

0.67

1

0

4

0.67

0

1

0.17

45

7.50
0.50

ابغ ماجو التخمحي

أبي
داوود

الشدائي

بعج دراسة تأممية تػصل الباحث إلى مجسػعة مغ الشقاط التالية:
 -إف أحاديث األدب السدتخجمة كالتي كصمت إلى  571حجيثًا

أف األكثخ كركدا يتسخكد
ّ

حػؿ سشغ أبي داكد ،حيث بمغ عجد أحاديثو السخكية  218حجيثًا بشدبة .%7 47

 كأف أقمو كركدا يتسحػر حػؿ صحيح مدمع كالتي بمغ عجدىا أحاديثو السخكية  23حجيثًاكىحا بعج إخخاج سشغ الشدائي مغ الجراسة؛ لعجـ تػفخ باب األدب فييا.
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أبخز الشتائج
أف عمع السعاني مغ بيغ عمػـ كفخكع الجراسة ذات الرمة ك األكثخ
 اتزح لجػ الباحث ّانتذا ار ككركدا في ىحه األشخكحة كفي باب األدب إذ إ ّف إجسالي عجد األحاديث األدبية
الشبػية كصمت إلي  244حجيثًا بستػسط  .%6،40ثع يميو البجيع السعشػؼ ،ثع يميو البجيع

ثع يمييا عمع البياف ،ثع يمييا السذتقات الترخيؽية التي
ثع يميو األساليب المغػيةَّ ،
المفطيَّ ،
كصمت إلى  14حجيثًا فقط.
كلعل في ذلظ ما يدتػقف الباحث ؼيقػؿ :إ ّف عمع السعاني مغ العمػـ التي تخكد عمى
َّ
األصػؿ ك عمى التخاكيب األساسية لمجسمة العخبية ،كمغ ناحية أخخػ؛ فإف ىحا العمع عمع

مغ العمػـ التي يمتقي فييا الشحػ كالرخؼ كالمغة مع الببلغة العخبية في األسمػب الخبخؼ
ليذ إال تخكيبا خبخيا لو داللة ببلغية ك لو مػقع مغ اإلعخاب الشحػؼ ،ك لو صيغة
اشتقاؾية ،كيشجرج تحت أسمػب مغ األساليب المغػية الستاحة في المغة العخبية ،لحا كاف عمع
السعاني ىػ األبخز كاألكثخ تػضيفا عمى لداف نبيشا العجناف -عميو الربلة كالدبلـ.
أف المداف العخبي
 أما الحجيث عغ السذتقات الترخيؽية ،فيي األقل كركدا ،كذلظ يخجع إلى ّيدتديل كيدتديغ الخبخ كاإلنذاء كيتجشب االشتقاقات الترخيؽية التي تحسل السبالغة
كالتكمف كالتعقيج.
 ك َّفاسع
أف ىحه السذتقات ليدت أصمية أساسية؛ بل مذتقات ثانػية ،كالفخع ليذ كاألصلُ ،
الييئة ِقعجة ِ
كضجعة ليدت كعقج كاضصجع.
وجاءت نتائج وإحرائيات الخسالة كالتالي:
أوًال :عمع السعاني:
 إ ّف األكثخ كركدا كذك اخ –كسا يطيخ لمباحث -في عمع السعاني ىػ اإليجاز كيميو الخبخ.ذكخ في ىحا العمع ىػ الشفي ثع الفرل ،ثع الػصل.
 كأ َّف األقل ًاأف اإليجاز كصل إلى  39حجيثًا .
 كسا نجج ّ -أما الخبخ فعجد أحاديثو  40حجيثًا .
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أما اإليجاز فيػ قس ٌة ببلغيّّة يتحمى بيا السرصفى العجناف -عميو الربلة كالدبلـ ،كمغ

-

فالدشة الستبعة لجؼ الشبي -عمية الربلة كالدبلـ -ىػ اإليجاز غيخ السخل،
ناحية أػخخػ،
ُّ
-

كدؿ.
قل ّ
ك خيخ الكبلـ ما ّ

القخف الكخيع ،كىحا؛
فإنو غمب في الحجيث الشبػؼ ،أما اإلنذاء فكاف الغالب في آ
أما الخبخ ّ

القخف الكخيع ،كمغ زاكية أخخػ فإف الخبخ
مػضحا كمبخىشا لسا ُس ّجل في آ
أل ّف الحجيث جاء
ً
الشبػؼ يتستع بذيء مغ الجساؿ الببلغي ،كاإلفادة السجتسعية ،فالسجتسع اإلسبلمي يحتاج
فع مغ معشػياتيع ،كالحفاظ
إلى عمػـ كأخبار تحافع عمى اإليساف كاإلسبلـ كالخفعة ،كالخ ُ
عمى أخبلؾياتيع كآدابيع الخؼيعة.

ثانيا عمع البياف:
أف أحاديث ابغ ماجة في باب األدب بعمع البياف كاف األكثخ كركدا ،حيث بمغ
 تبيغ لمباحث ّ 19حجيثًا.

أف الكشاية ىي األكثخ كركدا كضيػ ار ،في عمع البياف حيث كصل عجدىا إلى 19
 كاتزح ّحجيثًا.

أف السجاز العقمي ىػ األقل كركدا في ىحا العمع ،كالحؼ كاف حجيثًا كاحجا فقط.
 -كّ

 كعشج التخكيد لسعخفة الجكاعي كاألسباب التي أنتجت ىحه اإلحرائية كىحه السعادلة فشججالتالي:


بلجا ككقاية ألحاديث األدب كاألخبلؽ؛ ألف الكشاية تجسع بيغ
إ ّف الكشاية ىي األكثخ ع ً

الحؿيقة كالخياؿ ،فيي ليدت حؿيقة بحتة ،كال مجازية بحتة.

لمدغ ،كحفاضا عمى
بعزا مغ الكمسات تحتاج إلى غسػض ّ
كتكشي كخفاء احتخاما ّ
 ألف ً
الشفػس ،كاستخجاما ألجػد األساليب المغػية ،كحفاضا عمى السذاعخ البذخية.




جابا عمى نفذ الستمقي.
تدتخجـ الكشاية كسجح كثشاء يؤثخاف إي ً

ىشاؾ تححيخ مغ الشبي -عميو الدبلـ -لمستمقيغ مغ الرحابة كمغ تبعيع بإحداف إلى
يػـ الجيغ؛ لحا كانت الكشاية تحيط بيحه األساليب التححيخية؛ كبالتالي جسع بيغ التححيخ
كالخمق الكخيع.
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 أما السجاز العقمي فقل ذكخىا ألنو مغ السػضػعات التي تحتاج إلى تفكيخ عسيق،
كبحث كبيخ مسا يؤدؼ إلى صعػبة في استؿباؿ السعشى.


كاألحاديث الشبػية بغًشى عغ ىحه الفشػف التي تحسل في شياتيا إعساؿ في العقل ،كبعج

أف أحاديث األدب ال تخكد عمى الببلغة البعيجة بقجر ما تخيج أف
في التفكيخ ،كسا ّ
تشقل الرػرة بديػلة كيدخ لمستمقيغ.

ثالثا :عمع البجيع:
أ .البجيع المفطي:
 لعل أحاديث األدب كردت بذكل أكبخ في سشغ أبي داكد ،حيث كصمت إلى  97حجيثًا أما عغ الفشػف البجيعية المفطية فكاف أكثخ الفشػف كركدا ىػ الدجع ،ثع جشاس االشتقاؽ،كأقميا كركدا ىػ الجشاس الشاقز.
 أما الجشاس الشاقز قل ذكخه كال يزيخ أف يحكخ أك ُيعجـ ذكخ ىحا الشػع مغ الجشاس؛ ألنشانحغ في باب األدب الشبػؼ.

ب .البجيع السعشػي:
 َّإف أحاديث األدب كاف أكثخىا في البجيع السعشػؼ ماكث في سشغ أبي داكد حيث كصل
عجدىا  134حجيثًا.
 أما أكثخ الفشػف في البجيع السعشػؼ فيػ الصباؽ ك عجد أحاديثو 70حجيثًا ،ك بخاعةاالستيبلؿ ،كعجد أحاديثو  35حجيثًا ،ثع السقابمة عجد أحاديثيا  11حجيثًا.
القخف الكخيع؛ لحا كثخ ذكخه،
 فالصباؽ جاء لمتػضيح كالبياف كىحه سسة مػجػدة في آ أما بخاعة االستيبلؿ؛ فؤل َّف أحاديث األدب كاألخبلؽ تحتاج إلى حدغ في التعبيخ ،كعشجالفغ.
المقاء؛ لحا كثخ ذكخ ىحا ّ

 أما السقابمة فيي بسثابة الصباؽ؛ فيي تػضح األمػر مغ خبلؿ مقارنة بيغ صشفيغ أكمجسػعتيغ متبايشتيغ.
 -أما أقميا ذك اخ ،فشججىا في إيياـ التشاسب ،كتجاىل العارؼ.

287

 فإيياـ التشاسب فؤلف ىحا الجرس الببلغي ر ٍاؽ ك رؼيع السدتػػ ال يحيط بو اال العالسػف
قل
كالستخررػف ،كأحاديث األدب ىشا لع تػجو بػصمتيا نحػ ىحه العمع الستخرز؛ لحا ّ

ذكخه.

 أما تجاىل العارؼ فيػ يػازؼ اإلنذاء االستفياـ التقخيخؼ ،ككانت كجية الشبي -عميوالفغ.
قل ذكخ ىحا ّ
الدبلـ -صػب األخبار كاإلتياف بججيج ،لحا ّ

ابعا :األساليب المغػية-
ر ً

أف أحاديث األدب كثخ ذكخىا في سشغ أبي داكد.
 -اتزح لجػ الباحث ّ

استعساال عمى لداف الشبي -عميو الربلة كالدبلـ -إذ إ ّف عجد
 كأف أسمػب الذخط أكثخً
األحاديث  45بمغت حجيثًا.

 كيميو اسع التفزيل كبمغ عجد أحاديثو  12حجيثًا. كيميو أسمػب التححيخ كبمغ  5أحاديث فقط. أما أقمو ذك اخ فيتجو نحػ أسمػب التعجب ،كاسع الفعل ،كالترغيخ.أف أسمػب الذخط كصل إلى ندبة خيالية مقارنة مع نطائخه ليحه
 كحيغ التأمل فإنشا نجج ُّّ
أف أسمػب الذخط كالسكػف مغ ثبلثة أجداء كىي
األساليب المغػيَّة ،كلعل ذلظ يعػد إلى ّ
األداة كجسمة الذخط كجسمة الجداء أك جػاب الذخط ،كىحا يسشح بعس الؿيع كاالتجاىات
ِ
الجالالت فسشيا اإلثارة كمشيا رفع اليسة ،كمشيا الحفاظ عمى السبادغ ،كمشيا تعميع كتيحيب
كّ

الشاشئة؛ لحا كثخ ذكخه.

 أما أسمػب التفزيل؛ فكاف الشبي -عميو الدبلـ -يػضفو ليكػف ثَ َّسة مشافدة بيغ الرحابةالبخ ،كفعل الخيخات ،كتصبيق األخبلؽ ،لحا كثخ ذكخه.
في ّ

 أما أسمػب التححيخ فؤلف ىشاؾ أخصاء كسقصات كزالت تريب أك قج تريب الرحابةجسيعا لحا كاف التححيخ كاجبا مغ –عميو الربلة كالدبلـ ،ليححرنا مغ عجكنا
كالسدمسيغ
ً

األكؿ كىػ الذيصاف الحؼ ييجـ األخبلؽ ،كمغ عجكنا الثاني كىػ الشفذ التي ُجبمت عمى
الخاحة كاالستخاحة كالتقريخ ،لحا كثخ ذكخه.
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قل ذكخىا فاألكؿ أسمػب التعجب كلعل نجرة ىحا األسمػب في
 -أما مغ األساليب التي ّ

ألف ىحا األسمػب الحؼ قج يؤثخ عمى الشفذ البذخية فتفقج الثقة.
أحاديثو –عميو الدبلـّ -
 أما عغ الترغيخ الُّمغػؼ فقج قل ذكخه ألف ؼيو شجة أسمػبية كليجتو مؤثخة ،فقج تكػف مؤث اخعمى الشفذ ،كبعجت كل البعج عغ األخبلؽ كاآلداب الكخيسة.
 أما اسع الفعل فقل ذكخه؛ ألف الكمسة كسا ىػ معمػـ إما أف تكػف اسع أك فعل أك حخؼكاالسع ىػ األكثخ كجػدا مغ مفخدات العخبية ،ثع الفعل ،ثع الحخؼ ،بيشسا اسع الفعل ىػ
مغ الثػاني كالقميمة التي ذكخت كاصصحبت في ألدشة العػاـ كالعخب ،لحا كاف اسع الفعل
قميل في المداف العخبي كمغ باب أكلى أف يػضف ىحا األمخ في حجيث األدب الشبػ ّؼ لحا

قل ذكخه.
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التػصيات
ومحبي
الدشة الشبػية ،وتالميح البالغة العخبية
يػصي
الباحث باحثي العمػـ الذخعية ،وشمبة ُّ
ُ
ّ

المغة العخبية ما يمي:

 اعتساد األحاديث الشبػية الرحيحة ،كذلظ حدب ما اعتسجه إمامشا األلباني. ُّتمقف أحاديث األدب التي شسمت كل ما يمدـ السدمع كالبيئة اإلسبلمية كالبيت السدمع كمجارستيا.
ِ
بججية في أحاديث األدب الشبػؼ ،فقج تخػ تفديخيغ أك يديج ،كقج
 محاكلة البحث كالتشقيب ّتخػ زاكيتيغ لمببلغة كالبياف أك يديج ،فمتق أخ الحجيث قخاءتيغ ،كلتعج القخاءة مختيغ.
 محاكلة الخبط كاإلدماج بيغ التخاكيب الشحػية كالجالئل الببلغية. استخخاج الؿيع الجيشية كاالتجاىات اإلسبلمية مغ أحاديث األدب. ضخكرة تصبيق ما ُيق أخ كما ُيفخض مغ أكامخ كنػاه نبػية ،لتخػ نػر الدعادة كاالرتياح. محاكلة دراسة التخاكيب الجسمية دراسة نحػية قبل الػلػج إلى السعاني الببلغية لمػصػؿ إلىشخكحات كتفديخات مشصؿية كسميسة.
 محاكلة دراسة الجسمة الحجيثية دراسة تذسل جػانب المغة مغ أساليب لغػية كاشتقاقاتترخيؽية كتخاكيب نحػية كفشػف ببلغية.

 اعتساد الجراسات الببلغية الشبػية في السكتبات العخبية. -تخجسة الخسائل كاألشاريح العمسية كاألبحاث السحكسة الخاصة بالجراسات الشبػية الببلغية

إلى لغات أجشبية لشذخىا كلتكػف فخصة دعػية كنذخ لتعاليع الدشة الشبػية كأحكاـ اآلداب
اإلسبلمية مغ خبلليا.

 محاكلة االنفتاح بيغ قدع الببلغة العخبية كبيغ أقداـ الحجيث الشبػية كالعقيجة اإلسبلميةكتبادؿ الجراسات كاألبحاث ؼيسا بيشيع.
والحسج هلل رب العالسيغ.
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السرادر والسخاجع

السرادر والسخاجع
 القخآف الكخيع
 -1اإلتقاف في عمػـ القخآف ،عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ،جبلؿ الجيغ الديػشي  ،تحقيق :دمحم
أبػ الفزل إبخاـيع ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،ط1394 ،1ىػ1974 /ـ.

 -2االحتباؾ في القخآف الكخيع  -دراسة ببلغية  -عجناف عبج الدبلـ أسعج( ،رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذػرة) ،جامعة السػصل ،العخاؽ1425 ،ىػ2004 ،ـ.

 -3أدب الكاتب ،عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػرؼ أبػ دمحم ،مؤسدة الخسالة ،د.ط.
2005ـ

 -4ارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب ،أبػ حياف دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ يػسف بغ حياف
أثيخ الجيغ األنجلدي ،تحقيق كشخح كدراسة :رجب عثساف دمحم ،مخاجعة :رمزاف عبج

التػاب ،مكتبة الخانجي بالقاىخة ،ط 1418 ،1ىػ  1998 -ـ
 -5إرشاد الدالظ إلى حل ألؽية ابغ مالظ ،بخىاف الجيغ إبخاـيع بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب
بغ ؾيع الج ػزية ،تحقيق :د .دمحم بغ عػض بغ دمحم الديمي ،قدع مغ ىحا الكتاب :ىػ

أشخكحة دكتػراة أساس الببلغة ،الدمخذخؼ ،دار الكتب السرخية ،ط1973 ،2ـ.

 -6األساليب اإلنذائية كأسخارىا الببلغية في القخآف ،د .صباح دراز ،د.ـ ،د.ط ،د.ت .
 -7األسجاع في الحجيث الشبػؼ الذخيف  -صحيح البخارؼ ،احسج عباس داكد ،،إشخاؼ،
ميدخ حسيج سعيج العبيجؼ ،جامعة السػصل العخاؽ ،صفخ1426 -ق،

نيداف-

2005ـ.
 -8أسمػب القدع الطاىخ في القخآف الكخيع (ببلغتو … كأغخاضو) ،د .سامي عصا حدغ،
جامعة آؿ البيت – السفخؽ ،السسمكة األردنية الياشسية 7 ،ديدسبخ  2011ـ.

 -9األسمػب الكشائي في القخآف الكخيع ،د .سشجس عبج الكخيع ىادؼ ،مجمة كمية االداب
ع(2005 ،10-1 ،)97ـ.

 -10أسمػب الشفي في بعس األحاديث الشبػية الذخيفة صحيح مدمع ،أسساء عبج الباقي دمحم،
مجمة كمية اآلداب ،ع (  ،)102د.ـ ،د.ت.
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 -11أصػؿ التخبية اإلسبلمية ،خالج بغ حامج الحازمي ،دار عالع الكتب ،د.ط– 1420 .
2000ـ.

 -12األصػؿ في الشحػ ،أبػ بكخ بغ سيل بغ الدخاج الشحػؼ البغجادؼ ت316ىػ ،تحقيق
د.عبج الحديغ الفتمي ،مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،ط1407 ،2ىػ 1987 -ـ.

 -13أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف ،دمحم األمييغ بغ دمحم السختار بغ عبج القادر
الذشؿيصي ،بيخكت ،دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع( ،د.ط)1415 ،ىػ.

 -14اإلعجاز البياني في ضػء الشرػص القخآنية( ،دكتػراه) ،محبػب هللا سيف الخحسغ
الجامعة القػمية لمغات الحجيثة إسبلـ آباد ،جػف 2008ـ .

 -15اإلعجاز المغػؼ كالبياني في القخآف الكخيع ،عمي بغ نايف الذحػد ،د.ـ ،د.ط ،د.ت
 -16األلػاف البجيعية في الدػر السكية( ،ماجدتيخ) حسادة عمػاف ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة،
فمدصيغ2016 ،ـ

 -17األنساط التحػيمية لجسمة الشيي ( تحػيمية البشية الغائخة) ،د .ىاني صبخؼ آؿ يػنذ ،مجمة
التخبية العمع ،مج2008 ،120-114 ،)4( ،15ـ.

 -18االيجاز في العخبية(،مجكنة) ،آماؿ الديغ :تاريخ االشبلع2020/02/14 :ـ ،الخابط:
2017 .www.mogat.comـ.

 -19االيزاح في شخح السفرل ،الذيخ أبي عسخك عثساف بغ عسخ السعخكؼ بابغ الحاجب
الشحػؼ ،تحقيق كتقجيع د .مػسى بشاؼ العميمي ،مصبعة العاني ،بغجاد1982 ،ـ.

 -20اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمػـ الببلغ ،عبج الستعاؿ الرعيجؼ ،د.ـ ،د.ط2000 ،ـ.
 -21إيشاس الشاس بتفاحة أبي جعفخ الشحاس(،كىػ شخح عمى متغ «التفاحة في الشحػ» ،أبي
جعفخ الشحاس) ،أبػ البياء ،حازـ أحسج حدشي خشفخ ،د.ط ،د.ت.

 -22بحخ الفػائج السذيػر بسعاني األخبار ،أبػ بكخ دمحم بغ أبي إسحاؽ بغ إبخاـيع بغ يعقػب

الكبلباذؼ البخارؼ الحشفي (الستػفى380 :ىػ) ،تحقيق دمحم حدغ دمحم حدغ إسساعيل -
أحسج فخيج السديجؼ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ،ط1420 ،1ىػ 1999 -ـ.

 -23البحخ السحيط الثجاج في شخح صحيح اإلماـ مدمع بغ الحجاج ،دمحم بغ عمي بغ آدـ بغ
مػسى اإلتيػبي ،دار ابغ الجػزؼ ،ط1426 ،1ىػ.
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 -24البجاية كالشياية ،أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ،تحقيق :عمي
شيخؼ ،دار إحياء التخاث العخبي ،ط ،1408 ،1ىػ  1988 -ـ.

 -25بجائع الفػائج ،ابغ الؿيع ،تحقيق :ىذاـ عبج العديد عصا ،كآخخكف ،مكتبة ندار مرصفى
الباز ،مكة السكخمة ،ط1416 ،1ىػ1996 ،ـ.

 -26البجيع في ضػء أساليب القخآف ،عبجالفتاح الشيغ ،د.ـ ،د.ط2010 ،ـ.

ِ ِ
ِ
ِ
ر َخِاتيَا ،حازـ خشفخ ، ،د.ـ ،د.ط ،د.ت .
 -27البخعػمة في الشحػ  -سْمدمَةُ مُتُػف الكُتُب َكمُ ْختَ َ

 -28البخىاف الكاشف عغ اعجاز القخاف ،كساؿ الجيغ عبج الػاحج بغ عبج الكخيع الدممكانى،
عبج الغشى عػض الخاجحى ،جامعة االزىخ ،مرخ ،مكتبة جامعة األزىخ1986 ،ـ.

 -29بػية اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمػـ الببلغة ،عبج الستعاؿ الرعيجؼ ،مكتبة اآلداب،
ط1426 ،17ىػ2005-ـ.

 -30بػية اإليزاح لتمخيز السفتاح في عمػـ الببلغة ،عبج الستعاؿ الرعيجؼ ،مكتبة اآلداب،
ط1426 ،17ىػ2005-ـ.

 -31الببلغة الراؼية في السعاني كالبياف كالبجيع ،عبج الخازؽ ،د.ـ ،د.ط ،د.ت.
 -32الببلغة العخبية أسديا كعمػميا كفشػنيا ،عبج الخحسغ حدغ حبشكة السيجاني ،د .ف ،د.ط،
د.ت.

 -33الببلغة كاألسمػبية ،دمحم عبج السصمب  -الييأة السرخية العامة لمكتاب ،د.ط ،د.ت
 -34الببلغية كالتحميل األدبي ،د .أحسج أبػ حاقة ،،دار العمع لمسبلييغ ،ط1993 ،2ـ.
 -35بشية المغة الذعخية  :جاف كػىغ – تخجسة  :دمحم عبج الػلي ،ودمحم العسخؼ  -ط – 1دار
تػبقاؿ  -لمشذخ  -الجار البيزاء – السغخب 1986 -ـ .

 -36البياف في ضػء أساليب القخآف ،د .عبج الفتاح الشيغ ،دار الفكخ العخبي القاىخة،
1420ىػ 2000 -ـ.

 -37تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ،االماـ المغػؼ محب الجيغ أبي الؽيس الديج دمحم
مختزى الحديشي الػاسصي الدبيجؼ ،الشاشخ دار ليبيا ػ بشغازؼ 1966 ،ـ .

 -38التبياف في البياف ،شخؼ الجيغ الحدغ بغ دمحم الصيبي ،تحقيق  :تػفيق الفيل ،كعبج
المصيف لصف هللا ،ط ،1الكػيت 1986 -ـ .
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إليزاح معَاني َّ
َّ -39
التيديخ ،دمحم بغ إسساعيل بغ صبلح بغ دمحم الحدشي ،الكحبلني
التحبيخ َ
َ
ثع الرشعاني ،أبػ إبخاـيع ،عد الجيغ ،السعخكؼ كأسبلفو باألميخ (الستػفى1182 :ىػ)،
الخشج ،الخياض  -السسمكة
ص ْبحي بغ َح َدغ َح ّبلؽ أبػ مرعبَ ،مكتََب ُة ُّ
تحقيق َ
مح َّسج ُ
اْل َع َخبيَّة الدعػدية ،ط 1433 1ىػ  2012 -ـ.

 -40تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخآف ،عبج العطيع بغ الػاحج بغ

ضافخ ابغ أبي اإلصبع العجكاني ،البغجادؼ ثع السرخؼ ،تقجيع كتحقيق :الجكتػر حفشي دمحم

شخؼ ،الجسيػرية العخبية الستحجة  -السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية  -لجشة إحياء
التخاث اإلسبلمي( ،د.ت).
 -41التجريبات المغػية ،د  .إبخاـيع عبج هللا رفيجة ،كأ.عمي الصاىخ الفاسي ،أ.عمي دمحم السعل
ط ،1دار السمتقى لمشذخ1991 ،ـ.

 -42التعخيف بأصحاب الكتب الدتة( ،البخارؼ كمدمع كأبػ داكد كالشدائي كالتخمحؼ كابغ
ماجو) ،دمحم بغ عمي بغ جسيل السصخؼ ،كػااللسبػر – ماليديا ،ندخة رقسية عبخ

اإلنتخنت2018 ،ـ.

 -43التعخيفات :عمي بغ دمحم الجخجاني ،تحقيق :ضبصو كصححو جساعة مغ العمساء ،دار
الكتب العمسية بيخكت –لبشاف ،ط1403 ،1ىػ 1983-ـ.

 -44التفاحة في الشحػ ،أبػ جعفخ الشحاس ،ابػ البياء ،حازـ أحسج حدشي خشفخ ،د.ـ ،د.ط،
د.ت.

 -45تفديخ القخآف الكخيع ،دمحم السشترخ الحدشي ،دركس صػتية قاـ بتفخيغيا مػقع الذبكة
اإلسبلمية ،ندخة رقسية( ،د.ت).

 -46التمخيز في عمػـ الببلغة ،جبلؿ الجيغ دمحم بغ عبج الخحسغ الذييخ بالخصيب القدكيشي،
شخحو  :عبج الخحسغ البخقػقي ،ط ،2لبشاف ( -د.ت) .

 -47التػضيح لذخح الجامع الرحيح ،ابغ السمقغ سخاج الجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ
أحسج الذافعي السرخؼ (الستػفى804 :ىػ) ،تحقيق دار الفبلح لمبحث العمسي كتحقيق
التخاث ،دار الشػادر ،دمذق – سػريا ،ط 1429 1ىػ  2008 -ـ.

 -48جامع البياف في كجػه تأكيل آؼ القخآف ،دمحم بغ جخيخ الصبخؼ ،ت 310ىػ ،تحقيق محسػد
دمحم شاكخ ،دار السعارؼ ،مرخ ،ط1954 ،2ـ .
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 -49الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كسششو كأيامو
= صحيح البخارؼ ،دمحم إسساعيل أبػ عبجهللا البخارؼ الجعفي ،تحقيق :دمحم زىيخ ناصخ

الشاصخ ،ط( ،1د.ـ) ،دار شػؽ الشجاة1422 ،ىػ.

 -50جسالية الخبخ كاالنذاء :دراسة ببلغية جسالية نقجية ،جسعة ،حديغ ،اتحاد الكتاب
العخب ،2005،مغ جامعة ميتذيغاف2008 ،ـ.

 -51الجسمة الخبخية كالجسمة الصمبية تخكيبا كداللة ،حؽيطة أرسبلف شابدػغ ،عالع الكتب
الحجيث ،اربج ،ط1425 ،1ىػ 2004 -ـ.

 -52جسيخة االمثاؿ ،الحدغ بغ عبج هللا ،أبػ ىبلؿ العدكخؼ ،ت 395ىػ ،تحقيق عبج السجيج
قصامر ودمحم أبػ الفزل ابخاـيع ،دار الجيل ،بيخكت ،ط1988 ،2ـ .

 -53جػاىخ الببلغة في السعاني كالبياف كالبجيع  :أحسج الياشسي ،ط ،12مرخ 1960 -ـ .
 -54الجػاىخ كالجرر في مشاسبة اآليات كالدػر ،بخىاف الجيغ البقاعي( ،رسالة دكتػراه غيخ
مشذػرة) ،جامعة دمذق1422 ،ىػ2002/ـ.

 -55حاشية الذياب

(.73/5مجكنة)،

تع

االستخجاع

مغ

http://almerja.net

 /reading.php?idm=11178التاريخ 18 :شباط  2015ـ.

 -56حاشية الرباف عمى شخح األشسػني ،د.ف ،تحقيق :شو عبج الخؤكؼ سعج ،السكتبة
التػؼيؿية ،د.ـ ،د.ط ،د.ت.

 -57خرائز األسمػب في الذػؾيات ،دمحم اليادؼ الصخابمدي د.ـ ،د.ط ،د.ت.
 -58خرائز التخاكيب خرائز التخاكيب دارسة تحميمية لسدائل عمع السعاني ،دمحم دمحم أبػ
مػسى الشاشخ :مكتبة كـبة ط 2010 ،7ـ.

 -59خرائز التعبيخ في القخآف ،د .عبج العطيع السصعشي ،د.ـ ،د.ط ،د.ت.
 -60الخرائز ،أبي الفتح عثساف ابغ جشي ،تحقيق :دمحم عمي الشجار ،دار الكتب السرخية،
القاىخة( ،د.ط)1957 ،ـ.

 -61الخبلصة في عمػـ الببلغة ،عمي بغ نايف الذحػد ،د.ـ ،د.ط ،د.ت .
 -62دفاع عغ الببلغة العخبية ،أحسج حدغ الديات ،عالع الكتب ،د.ط ،د.ت.
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 -63دالالت التخاكيب ،دمحم دمحم أبػ مػسى ،مكتبة كـبة ،دار التزامغ لمصباعة ،مرخ ،ط،2
1408ىػ.

 -64دالئل اإلعجاز ،عبج القاىخ الجخجاني ،،قجمو كشخحو د .ياسيغ األيػبي ،السكتبة
العرخية ،صيجا – بيخكت2003 ،ـ.

 -65دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ ،دمحم عمي بغ دمحم الذافعي ،ط ،4بيخكت ،دار
السعخفة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع1425 ،ىػ.

 -66دليل الػاعع إلى أدلة السػاعع (مػضػعات لمخصب بأدلتيا مغ القخآف الكخيع كالدشة

الرحيحة) مع ما تيدخ مغ اآلثار كالقرز كاألشعار ،شحاتة دمحم صقخ ،دار الفتح

اإلسبلمي (اإلسكشجرية) ،ط 1417 1ىػ  1996 -ـ.

 -67رياض الرالحيغ ،يحيى بغ شخؼ الجيغ الشػكؼ ،تحقيق :دمحم ناصخ الجيغ األلباني،
ص ،549السكتب اإلسبلمي -بيخكت ،ط 2سشة الصبع1404 :ىػ.

 -68سشغ ابغ ماجو ،ابغ ماجة-كماجة اسع أبيو يديج -أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي،
محسج كامل قخه بمميَ ،عبج الّمصيف حخز هللا ،دار
تحقيق :شعيب األرنؤكط ،عادؿ مخشجَّ ،

الخسالة العالسية ،ط 1430 ،1ىػ  2009 -ـ.

 -69سشغ أبي داكد ،أبػ داكد سميساف بغ األشعث الدجدتاني ،تحقيق :شعيب األرناؤكط،
كآخخيغ ،ط( ،1د.ـ) :دار الخسالة العالسية1430 ،ىػ.

 -70الذجخية ،ضياء الجيغ ابػ الدعادات بغ الذجخؼ (ت542ىػ) ،دار السعخفة ،بيخكت.
 -71شخح ابغ الشاضع عمى ألؽية ابغ مالظ ،ابغ الشاضع أبػ عبج هللا بجر الجيغ ،تحقيق :دمحم
باسل عيػف الدػد ،دار الكتب العمسية.2000 – 1420 ،

 -72شخح ابغ عقيل عمى ألؽية ابغ مالظ ،القاىخة :دار التخاث ،)1980-د.ط ،د.ت.
 -73شخح األشسػني عمى ألؽية ابغ مالظ ،عمي بغ دمحم بغ عيدى ،أبػ الحدغ ،نػر الجيغ
ُش ُسػني.334/2
األ ْ

 -74شخح الترخيح عمى التػضيح أك الترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ ،خالج بغ عبج

الجخجاكؼ األزىخؼ ،زيغ الجيغ السرخؼ ،دار الكتب العمسية -
هللا بغ أبي بكخ بغ دمحم
ّ
بيخكت-لبشاف ،ط1421 ،1ىػ2000 -ـ.
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 -75شخح الدشة ،الحديغ بغ مدعػد البغػؼ ،تحقيق عمي دمحم معػض كعادؿ أحسج
عبجالسػجػد ،دار الكتب العمسية ،ط1412 ،1ىػ.

 -76شخح الصيبي عمى مذكاة السرابيح السدسى بػ (الكاشف عغ حقائق الدشغ) ،شخؼ الجيغ

الحديغ بغ عبج هللا الصيبي (743ىػ) ،تحقيق د .عبج الحسيج ىشجاكؼ ،مكتبة ندار

مرصفى الباز (مكة السكخمة  -الخياض) ،ط 1417 ،1ىػ 1997 -ـ.

 -77شخح ألؽية ابغ مالظ ،أبػ عبج هللا ،أحسج بغ عسخ بغ مداعج الحازمي ،د.ـ ،د.ط ،د.ت.
 -78شخح السفرل لمدمخذخؼ  ،يعير بغ عمي بغ يعير ابغ أبي الدخايا دمحم بغ عمي ،أبػ
البقاء ،مػفق الجيغ األسجؼ السػصمي ،السعخكؼ بابغ يعير ،دار الكتب العمسية ،بيخكت

– لبشاف ،ط 1422 ،1ىػ  2001 -ـ.213/5 ،

 -79شخح حرغ السدمع مغ أذكار الكتاب كالدشة ،أبػ مدمع مججؼ بغ عبج الػىاب األحسج،
تحقيق مؤلف حرغ السدمع ،د .سعيج بغ عمي بغ كىف القحصاني ،مصبعة سفيخ،

الخياض2003 ،ـ.

 -80شخح ديػاف زىيخ بغ أبي سمسى ،الذشتسخؼ ،ط ،1السصبعة الحسيجية السرخية1323 ،ىػ.
لو كعمق عمى حػاشيو ،سيف الجيغ الكاتب أحسج عراـ
 -81شخح ديػاف عشتخة ابغ شجاد ،قجـ ُ
الكاتب ،مشذػرات دار مكتبة الحياة ،بيخكت ،لبشاف ،ط(( )1د.ت) . 194 :

 -82شخح سشغ ابغ ماجة السدسى «مخشج ذكؼ الحجا كالحاجة إلى سشغ ابغ ماجو كالقػؿ

السكتفى عمى سشغ السرصفػ» ،دمحم األميغ بغ عبج هللا بغ يػسف بغ حدغ األُرمي

الب َػيصي ،مخاجعة لجشة مغ العمساء بخئاسة :األستاذ
الي َخرؼ الكخؼ ُ
َ
العًمػؼ األثيػبي َ
الجكتػر ىاشع دمحم عمي حديغ ميجؼ ،دار السشياج ،السسمكة العخبية الدعػدية – ججة،

ط 1439 ،1ىػ  2018 -ـ.

 -83شخح سشغ أبي داكد ،شياب الجيغ أبػ العباس أحسج بغ حديغ بغ عمي بغ رسبلف
السقجسي الخممي الذافعي (الستػفى 844 :ىػ) ،تحقيق :عجد مغ الباحثيغ بجار الفبلح
بإشخاؼ خالج الخباط ،دار الفبلح لمبحث العمسي كتحقيق التخاث ،الفيػـ  -جسيػرية مرخ

العخبية ،ط 1437 ،1ىػ  2016 -ـ.

 -84شخح كتاب الحجكد في الشحػ ،عبج هللا بغ أحسج الفاكيي الشحػؼ السكي ،تحقيق :د.
الستػلي رمزاف أحسج الجميخؼ ،السجرس في كمية المغة العخبية بالسشرػرة  -جامعة
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األزىخ ،كاألستاذ السداعج في كمية التخبية بالسجيشة السشػرة جامعة السمظ عبج العديد،

مكتبة كـبة – القاىخة ،ط 1414 ،2ىػ  1993 -ـ.

 -85الراحبي في فقو المغة ،ابػ الحديغ احسج بغ زكخيا احسج بغ فارس ،ت 395ىػ ،تحقيق
د .احسج صقخ ،مصبعة عيدى البابي الحمبي كشخكػاه ،القاىخة1977 ،ـ .

 -86الرحاح ،الجػىخؼ  1578/4 :أك  ،231/1د.ف ،د .ـ  ،407/10 :مادة حبظ .
 -87صحيح مدمع ،مدمع بغ الحجاج الشيدابػرؼ ،تحقيق :دمحم فؤاد عبج الباقي( ،د.ط)،
بيخكت :دار إحياء التخاث العخبي( ،د.ت).

 -88الرشاعتيغ ابػ ىبلؿ العدكخؼ ،تحقيق  :عمي دمحم البجاكؼ ودمحم أبػ الفزل إبخاـيع،
السكتبة العرخية ،صيجا ،لبشاف. 1986 ،

 -89الصخاز الستزسغ ألسخار الببلغة كعمػـ حقائق اإلعجاز  :العمػؼ يحيى بغ حسدة
(749ىػ) – السقتصف – القاىخة – 1332ىػ = 1914ـ ،د.ط.

 -90عخكس األفخاح – شػخكح التمخيػز ،بيػاء الجيغ الدبػكي أحسج بغ عمي بغ عبج الكافي (
773ىػ ) – ط – 2مط الدعادة – مرخ2005 ،ـ.
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مغ السحققيغ بإشخاؼ :نػر الجيغ شالب ،.186/5 ،دار الشػادر ،كىػ مغ إصجارات
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 -145الػافي بالػؼيات ،صبلح الجيغ خميل بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجؼ ،تحقيق :أحسج
األرناؤكط كتخكي مرصفى ،دار إحياء التخاث – بيخكت1420 ،ىػ2000 -ـ.
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َََْ ُ ْ َ ُْ َ
َْ ُ ُ ُ َْ ْ
ُ
وف ويِٓاًْ غ َِ الٍِه ِر.
يأمرًْ ةِالٍػر ِ

401

212

األعخاؼ
457

191

األنفاؿ

َ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ً َّ َ ْ ُ
ْ ُ َ ُُ ب
ريا ىف ِشيخ ًْ  ...
إِذ ي ِريؾًٓ اَّلل ِِف ٌِامِم كيِيال ولٔ أرانًٓ نث ِ
َ َ َ ُْ َ َ ٌ َ
َّ َ َ ٌ ِّ ِّ َ َ َ َ َ َّ ُ
ى ْٔال ن ِخاب ٌ ََ اَّلل ستق لٍسؾ ًْ ػِيٍا أخذت ًْ غذاب غ ِظيً
فَيْ َي ْظ َح ُهٔاْ كَيِيالً َو ِْلَ ْت ُهٔاْ َنثِ ً
ريا

61

222

42

166

التػبة

ُ ِّ
ُك ف ِْركَث ٌِّ ِْ ُٓ ًْ َطآئ َِف ٌث ِِّلَ َخ َف َّل ُٓٔاْ ِف ِّ
 فَيَ ْٔالَ َن َف َ
يَ
اِل
َِ
ٌ
ر
ٍ
ِ
ِ

316

22

191

422

271

رقسيا

شخؼ اآلية

الرفحة

يػنذ

َ ِّ َ َ ْ َ
ُ ََ َ ْ
َ َّ َ َ َ َ
ب
أن لٓ ًْ كدم ِصد ٍق غِِد َرب ِٓ ًْ كال اىكف ُِرون إِن ْذذا لساح ٌِر ٌتِني
ىػد
َ َ َ َْ ُ َْ َ َ ََ َ َ ُ َْ
َ َ َْ ُ َُ َ َْْ
ُ
 وؼِيو ياأرض اةي ِِع ٌاءكِ وياسٍاء أكي ِِِع وغِيض الٍاء وك ِِض األمر  ...

2

66

114

197

يػسف

َّ ِّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َّ َّ ُ َ َ ِّ ُ ْ َ ِّ َ
ُْ ْ
ؾ ََّ  ...
إن
اِلؾ ًُ إِال َِّلل أم َر أال تػتدوا إِال إِياه ذل ِم اِليَ اىلي ًُ َوىذ ِ
َ َ ََْ ُْ َ
َ ُ َْ ُ َ ُ َْ ُ
ؾَ َكُٔا أُفسٓ ًْ يظئٍِن
َ وٌا ظيٍِاًْ َوىذ ِ
َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ
ال يسأل عٍا يفػو َوْ ًْ يسألٔن

60

245

الشحل
442

185

األنبياء
21

184

الحج
َْ ُ َ
َّ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ
الصاةئ َ
ني َوانلَّ َص َ
ارى َوالٍجٔس  ...
إِن اَّلِيَ آٌِٔا واَّلِيَ ْادوا و
ِِ

47

265

الشػر
َ ُ ب َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ُ
َّ
ٌ
أال ُتِتٔن أن يغ ِفر اَّلل ىؾً واَّلل غفٔر رحِيً

22

َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َّ ْ ُ َ ً َ َّ َ
َ
َ
ٰ
اب ة ِ ِليػ ٍث َيستّ اىظٍآن ٌاء حَّت إِذا  ...
13
و"َاَّلِيَ ؽفروا أعٍالًٓ نَس ٍ
ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٌ ِّ ْ ُ ب ْ ُ
ُ
َ ُ ُ َ َّ
َ وإِذا دغٔا إَِل اَّللِ َو َرس ِ
ِٔلِ ِِلَحؾً ةيًِٓ إِذا ف ِريق ًٌِٓ ٌػ ِرطٔن * 50- 62  ...

270
411
435

الشسل

َ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
لَع َولَع  ...
رب أو ِزغ ِِن أن أشهر ُ ِػٍخم اى ِِت أنػٍج

317

43

خ

شخؼ اآلية
ََ َْ َ َ َ َ َ ب َْ
اِلنيا 
 وال حنس ُ ِصيتم ٌَِ

رقسيا

الرفحة

القرز
77

198

العشكبػت

َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ
َ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ
ؾَ َكُٔا أُفسٓ ًْ يظئٍِن
َ وٌا َكن اَّلل ِِلَظيًٍِٓ َوى ِ

60

184

األحداب

َ َ ب َ َّ ب َّ َ ْ َ ْ َ َ
ِّشا َوَُذ ً
اك َشاْ ًِدا َو ٌُبَ ِّ ً
ِيرا
 يا أيٓا انل ِِب إُِا أرسيِ
َ ْ ُ َ ِّ َ َ ْ
ً
ات أمرا
فالٍلسٍ ِ

65

ج

الحاريات
6

63

القسخ

َُ ُ
َ
َََْ
ًَ ُْ ُ
ْ
َّ َ ُ َ َّ ْ َ َ
ج الساغث َوانشق اىلٍر * َوإِن ي َر ْوا آيث يػ ِرطٔا َويلٔلٔا ِسح ٌر  ...
اؼ
َتب ِ

2-4

222

الخحسغ
ْ َ
ْ
َّ َ َ ْ ُ َ
َّ ْ ُ ْ َ َ
الشٍس َواىلٍ ُر ِِبُستان * َوانلَّج ًُ َوالشج ُر يسجدان
ْ َ
ُ ٌ َّ ْ ُ َ ٌ
ٔرات ِِف اْل ِيام
حٔر ٌلص
ْ ٌ َ َّ ُ َ
َ ٌ
ف َر ْوح َو َر َيَان َوجِث ُ ِػيً

4-5

202

71

37

الػاقعة
23

244

الحذخ
ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ ْ
اغف ْر َنلَا َو ِِل ْخ َٔاُ َِِا َّاَّل َ
َ و َّاَّل َ
ِيَ َج ُ
ِيَ  ...
اءوا ٌَِ بػ ِدًِْ يلٔلٔن ربِا ِ
ِ
نػح

318

40

262

شخؼ اآلية

َّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ ُ
ؾ ًْ أَ ْط َٔ ً
ارا
ٌا ىؾً ال حرجٔن َِّللِ وكارا * وكد خيل

رقسيا

الرفحة

46-41

242

النداف
َ ََ ْ َ َ
ِيٓا َش ٍْ ًسا َوالَ َز ْم َٓر ً
يرا 
ال يرون ػ
ِ
َ ْ ً
َ ُْْ َ َ ُ ًْ َ َْ َ
ات غصفا 
ت غرفا * فاىػ ِ
اصف ِ
والٍرسال ِ
َ ْ ٌ َّ ُ َ
َ ُ ُ َّ ُ َ
َس ٌر ٌ ْرفٔغث * َوأك َٔاب ٌ ْٔطٔغث
ػِيٓا

41

277

السخسالت
2-4

222

الغاشية
46-41

220



319

ثاني ًا :فيخس األحاديث الشبػية
الرفحة

شخؼ الحجيث
ِ
الرَّف ِة َف ْاد ُع ُي ْع إلى
َى َل ُّ
أ ََبا ى ٍّخ اْل َح ْق أ ْ

58

َػ َي ْػ ٍـ َى َحا
أَتَ ْج ُرك َف أ ُّ
ِ
ػد َف ِقيل ى َحا ُف َبل ٌف تَْق ُ ِ
َّللاِِ :إنَّا َق ْج ُن ِي َيشا َع ِغ
اؿ َع ْبُج َّ
أُت َي ْاب ُغ َم ْد ُع ٍ َ َ
ص ُخ ل ْح َيتُ ُو َخ ْس ًخاَ ،فَق َ
التَّ َج ُّد ِ
ْخ ْح ِب ِو»
ذ؛ كلكغ ِإ ْف َي ْ
ط َي ْخ َل َشا َش ْي ٌء َنأ ُ
أحب األسساء إلى هللا عد كجل عبج هللا كعبج الخحسغ

أَح ُّب اْلكبلَ ِـ ِإَلى َّ ِ
ز ُّخ َؾ
َّللاُ َو َّ
َّللاِ َكاْل َح ْسُج َِّهللِ َكالَ ِإَل َو ِإالَّ َّ
اف َّ
َ
َّللاُ أَ ْك َب ُخ .الَ َي ُ
َّللا أ َْرَب ٌع ُس ْب َح َ
َ
ْت.
َبأَِّي ِي َّغ َب َجأ َ

ِ ِ
الش ِ
الش ِ
الش ِ
َش َج َع َّ
َج َػَد َّ
َحد َغ َّ
ات َلْيَم ٍة
اس َكأ ْ
َى ُل اْل َسج َيشة َذ َ
اسَ ،كَلَق ْج َف ِد َ
ع أْ
اس َكأ ْ
أَْ
الر ْػ ِت
ِقَب َل َّ

صَم َق َّ
اس
َف ْان َ
الش ُ

ػى ْع ِم ْغ ُبُيػِت ُك ْع
أْ
َخ ِخُج ُ

36
188
23
18
90
196

يك ْع
ِإ ْخ َػ ُان ُك ْع َج َعَم ُي ُع َّ
َّللاُ تَ ْح َت أ َْيِج ُ

267

إخػانكع جعميع هللا تحت أيجيكع .فأشعسػىع مسا تأكمػف .كألبدػىع مسا تمبدػف .كال
فإف كمفتسػىع فأعيشػىع
تكمفػىع ما يغمبيعّ .

ِإ َذا أَتَى باب َقػ ٍـ َلع يدتَْقِب ِل اْلباب ِمغ ِتْمَق ِ
اء َك ْج ِي ِو؛ كلكغ ِم ْغ ُرْكِش ِو ْاأل َْي َس ِغ ،أ َِك ْاأل َْي َد ِخ،
َ َ ْ
َ َ ْ ْ َْ
الد َبل ُـ َعَم ْي ُك ْع
الد َبل ُـ َعَم ْي ُك ْعَّ ،
ػؿ َّ
َكَيُق ُ
ِ
ِ
ُّو
َح َّب َّ
الخُج ُل أ َ
َخاهُ َفْمُي ْخِب ْخهُ أََّن ُو ُيحب ُ
إ َذا أ َ

27
158
186

ِ
َحُج ُك ْع ثَ َبلثًا َفَم ْع ُي ْؤَذ ْف َل ُو َفْم َي ْخِج ْع»
استَ ْأ َذ َف أ َ
إ َذا ْ

269

إذا استذار أحجكع أخاه فميذخ عميو

30

إذا استمقى أحجكع عمى ضيخه فبل يزع إحجػ رجميو عمى األخخػ

48

ِإ َذا أَكػ أَحج ُكع ِإَلى ِفخ ِاش ِو َفْمي ْشُف ِ
اشو ِبج ِ
اخَم ِة ِإ َزِِ
اره َفِإَّن ُو َال َي ْج ِرؼ َما َخَمَف ُو َعَم ْي ِو
س ف َخ َ ُ َ
َ ْ
َ
َ َُ ْ

215

311

شخؼ الحجيث
ِإ َذا أَكػ أَحج ُكع ِإَلى ِفخ ِاش ِو َفْمي ْشُف ِ
اشو ِبج ِ
اخَم ِة ِإ َزِِ
اره َفِإَّن ُو َال َي ْج ِرؼ َما َخَمَف ُو َعَم ْي ِو
س ف َخ َ ُ َ
َ ْ
َ
َ َُ ْ
ِِ
ِ
فإف َّ
ِ
اف َي ْج ُخ ُل
الذ ْي َ
َحُج ُك ْع َفْمُي ْسد ْظ َعَمى ؼيوّ ،
صَ
اء َب أ َ
إ َذا تَثَ َ
َّللاَِ ،ال حػؿ كَال ُق َّػة ِإ َّال ِب َّ ِ
ِ ِِ
اؿ:
َّللاِ تََػَّكْم ُت َعَمى َّ
اؿ ِب ْد ِع َّ
ِإ َذا َخ َخَج َّ
َْ َ َ َ
اهللَ ،ق َ
الخُج ُل م ْغ َب ْيتو َفَق َ
يَق ِ ِ ٍ ِ
يت
اؿ ح َيشئحُ :ىج َ
ُ ُ

الرفحة
79
79
109

ِ
ِ
ِِ
اب.
ِإ َذا َأرَْيتُ ُع اْل َسَّجاح َ
يغ َف ْ
احثُػا في ُك ُجػىي ُع التَُّخ َ

278

إذا سمع عميكع أحج مغ أىل الكتاب فقػلػا كعميكع

118

يو يا ك ِافخ ،فقج ب ِ ِ
ِ ِ
ِ
َحُج ُى َسا »
قاؿ َّ
اء بو أ َ
الخُج ُل ألَخ َ َ ُ
إ َذا َ
ََ

262

قاؿ يقػؿ هللا عد كجل صجؽ عبجؼ .الإلو إال أنا
قاؿ العبج الإلو إال هللا وهللا أكبخ َ
إذا َ
كأنا أكبخ

214

إذا قاـ أحجكع َع ْغ مجمدو ثع رجع فيػ أحق بو

259

ِإ َذا
ِإ َذا

ِ
ِ
ِ
ِِ
اب
َلقيتُ ُع اْل َسَّجاح َ
يغ َف ْ
احثُػا في ُك ُجػىي ُع التَُّخ َ
احبكع َفجعػه ،كَال تَقعػا ِؼ ِ
ِ
يو
َم َ
ص ُُْ َ ُ ُ َ َ ُ
ات َ

204
48

إذا مخ أحجكع في مدججنا أك في سػقشا كمعو نبل فميسدظ عمى نراليا بكفو أف
تريب أحجا مغ السدمسيغ بذيء .أك فميؿبس عمى نراليا

ػد مجَّشجةٌَ ،فسا تَعار ِ
ف
فَ ،ك َما تََش َ
اك َخ ِم ْش َيا ْ
اخَتَم َ
ؼ م ْش َيا ا ْئَتَم َ
اح ُجُش ٌ ُ َ َ َ َ َ َ
ْاأل َْرَك ُ
أصجؽ كمسة قاليا الذاعخ كمسة لبيج * أال كل شيء ما خبل هللا باشل * ككاد أمية بغ

أبي الرمت أف يدمع

81
175
67

اعبجكا الخحسغ كأفذػا الدبلـ

28

أفزل الحكخ ال إلو إال هللا .كأفزل الجعاء الحسج هلل

178

ا ْقُتُمػا اْلحي ِ
َّات ُكَّم َياِ ،إ َّال اْل َج َّ
س
اف ْاأل َْب َي َ
َ
الخج ِل ،فإف َِّهللِ
ِ
ُِّ
ّ
أَقمػا اْل ُخ ُخك َج َب ْع َج َى ْجأَة ِّ ْ
ِ ِ
ِ
الر َجَق ِة
الر َبل ِة َك َّ
الر َيا ِـ َك َّ
أ ََال أ ْ
ُخِب ُخُك ْع ِبأَْف َ
ز َل م ْغ َد َر َجة ّ

27

311

116
178

شخؼ الحجيث

الرفحة

فَ ،لػ أَْقدع عَمى َّ ِ
يف متَز ِ
اع ٍ
ُخِبخُكع ِبأَى ِل اْلجَّش ِة ،ض ِع ٍ
ُ َ
َ
أَالَ أ ْ ُ ْ ْ
ْ ََ َ
َ
َّللا أل ََب َّخهُ

174

أال أدلكع عمى أفزل الرجقة ؟

277

َكَب ِخ اْل َكَب ِائ ِخ
أَالَ أَُنِّب ُئ ُك ْع ِبأ ْ

148

أال أنبئكع بخيخ أعسالكع كأرضاىا عشج مميككع كأرفعيا

84

ُخبخ أََّنظ تَُقػـ َّ
المْي َل َكتَرػـ َّ
الش َي َار
ُ ُ
أََل ْع أ ْ َ ْ َ ُ

93

َم َع ُو َشى ٌء
أَ
ْ

195

ِ ِ
ِ
َف ُي َػّلِي
َى َل ُكّد أَِبيوَ ،ب ْع َج أ ْ
ِإ َّف أ ََب َّخ اْلِب ِّخ صَم ُة اْل َس ْخِء أ ْ
َ
ِِ
ِ
الربلَِة فإف َّ ِ
ِ
اؿ َك ْج ِي ِو ِفى
اف ِفى َّ
ّ
َح َج ُك ْع ِإ َذا َك َ
إ َّف أ َ
اؿ َك ْجيوَ ،فبلَ َيتََش َّخ َس َّغ ح َي َ
َّللاَ ح َي َ
الربلَ ِة
َّ
َّ
ِ
اع ُة
ػـ َّ
ِإ ْف أ ِّ
الد َ
ُخ َخ َى َحا َفَم ْغ ُي ْجرَك ُو اْل َي َخُـ َحتى تَُق َ

215

148
211

إف أعطع الشاس فخية لخجل ىاجى رجبل فيجا القبيمة بأسخىا

21

ِ
ِ
ِ
ِ
يغ َّ
يغ َّ
يح ُة
الشريحة ِإ َّف ّ
الشريحة ِإ َّف ّ
ِإ َّف ّ
الج َ
الج َ
الج َ
يغ الشَّر َ

82

اء َفتُ ْغَمق أَبػاب َّ ِ
الدس ِ
شيئا ِ ِ َّ
ِ
ِ
كن َيا
الد َساء ُد َ
ُ َْ ُ
صع َجت الم ْع َش ُة إلى َّ َ
إ َّف اْل َع ْب َج إ َذا َل َع ْغ ً َ
ِ
َحٍج
ِإ َّف َّ
َّللاَ أ َْك َحى ِإَل َّي أ ْ
َف تََػ َ
َحٌج َعَمى أ َ
اض ُعػا َحتَّى َال َي ْبغ َي أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ،
ِإ َّف َّ
يل َكَق َ
َّللاَ َح َّخَـ َعَم ْي ُك ْع ُعُقػ َؽ األ َُّم َياتَ ،ك َم ْش َع َك َىاتَ ،كَكأ َْد اْل َب َشاتَ ،كَك ِخَه َل ُك ْع ق َ
ضاع َة اْلس ِ
كَك ْثخَة ُّ ِ
اؿ
َ َ
الد َؤاؿَ ،كإِ َ َ َ

89
167
218

غ ِمغ َخْم ِق ِوَ ،قاَل ِت َّ ِ
اـ اْل َع ِائِح ِب َظ ِم َغ
ِإ َّف َّ
َّللاَ َخَم َق اْل َخْم َق َحتَّى ِإ َذا َف َخ َ ْ
الخح ُع َى َحا َمَق ُ
ِ
يع ِة.
اْلَقص َ

191

إف هللا رفيق يحب الخفق كيعصي عميو

17

الخْفق ،كيع ِصي عَمي ِو ما َال يع ِصي عَمى اْلع ْش ِ
ِ
ف
ِإ َّف َّ
َ
َّللاَ َرِف ٌ
َ ْ َ ُْ
يقُ :يح ُّب ِّ َ َ ُ ْ
ُ
َّللا َكتَب عَمى اب ِغ آدـ ح َّ
ِ
ط ُو ِم َغ ِّ
الدَنا ،أ َْد َر َؾ َذلِ َظ الَ َم َحاَل َة
إ َّف َّ َ َ َ ْ َ َ َ
الربلَ ِة َفْميُق ِل التَّ ِحيَّات َِّهللِ
ِ
ِإ َّف َّ
َحُج ُك ْع ِفى َّ
َّللاَ ُى َػ َّ
ُ
َ
الدبلَ ُـَ ،فإ َذا َجَم َذ أ َ

17

312

80
268

شخؼ الحجيث
ِ
ِإ َّف َّ
استَ َ
َّللاَ ُي ِح ُّب اْل ُع َ
صاعَ
اسَ ،كَي ْك َخهُ التَّثَ ُ
اء َب أ َ
ص َ
َحُج ُك ْع َفْم َي ُخَّدهُ َما ْ
اؤ َبَ ،فإ َذا تَثَ َ
الر ِائ ِع اْلَق ِائ ِع
ؾ ِب ُح ْد ِغ ُخُم ِق ِو َد َر َج َة َّ
ِإ َّف اْل ُس ْؤ ِم َغ َلُي ْج ِر ُ

ِإ َّف حِّقا عَمى َّ ِ
َف َال يختَِفع َشيء ِمغ ُّ َّ
ض َع ُو
الج ْن َيا ِإال َك َ
َّللا َع َّد َك َج َّل أ ْ َ ْ َ ْ ٌ َ
َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ أ ََنا أَتَ َخَّم ُق ِب ِي َسا أ َُـ َّ
ػؿ َّ
ُّي َسا َّ
ِإ َّف ؼ َ
َّللاُ
اؿَ :يا َرُس َ
َّللاُ ،اْلحْم ُع َك ْاأل ََناةُ» َق َ
يظ َخمتَْي ِغ ُيحب ُ
َجَبَمِشي َعَم ْي ِي َسا

الرفحة
108
209
173
99

ِإ َّف َلو مخ ِ
ضعاً ِفى اْل َجَّش ِة
ُ ُْ

15

إف لي أسساء أنا دمحم كأنا أحسج كأنا الساحي الحؼ يسحػ

17

اس ِم ْغ َك َبل ِـ ُّ
ِإ َّف ِم َّسا أ َْد َر َؾ َّ
الشُب َّػِة
الش ُ
ِ
ِ
الخُج ُل َكالِ َج ْي ِو»
َف َيْم َع ْغ َّ
ِإ َّف م ْغ أَ ْك َب ِخ اْل َك َبائ ِخ أ ْ

196
215

إف مغ الذعخ لحكسة

23

مزي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف َفا ْقَبُمػا
َم ُخكا َل ُك ْع ِب َسا َي ْش َبغى ل َّ ْ
إ ْف َن َ ْدلتُ ْع بَق ْػ ٍـ َفأ َ
امُمػؾ عَمى كَلِج ناَق ٍة» َقاؿ :كما أَصشع ِبػَلِج َّ ِ
ِ
الشبي  :ك َى ْل َتمُِج ِْ
اإلِب َل
اؿ َّ
ِإَّنا َح َ َ َ َ
الشاَقة؟ َفَق َ
َ
َ ََ ْ َُ َ
ِإ َّال ُّ
الشػ ُؽ

88

ِ
أَنا َزِع ِ ٍ ِ
ِ َّ ِ ِ
اف ُم ِحِّقا
َ
اء َكإِ ْف َك َ
ٌ
يع ب َب ْيت في َرَبس اْل َجشة ل َس ْغ تَ َخ َؾ اْلس َخ َ
ِ
ِ َّ ِ ف
اء َّ
َّللاُ
إنا َقافُمػ َ َغجاً إ ْف َش َ
ِإَّنا َق ْج ُن ِي َيشا َع ْغ التَّ َج ُّد ِ
ْخ ْح ِب ِو
ذ؛ كلكغ ِإ ْف َي ْ
ط َي ْخ َل َشا َش ْي ٌء َنأ ُ
َح َب ْب َت
مع َم ْغ أ ْ
أ َْن َت َيا أ ََبا َذ ٍّر َ

101
171
226
119
246

إنسا ىحه الشار عجك لكع .فإذا نستع فأشفئػىا عشكع

103

ِإَّن َسا َيْم َب ُذ اْل َح ِخ َيخ َم ْغ الَ َخبلَ َؽ َل ُو
ِ
َف ُي َعِّح َب ِبالشَّ ِار ِإ َّال َر ُّب َّ
الش ِار»
ِإَّن ُو َال َي ْش َبغي أ ْ
ِإِّنى أ ُْنِح ُرُك ُسػهَُ ،ك َما ِم ْغ َنِب ٍى ِإالَّ َكَق ْج أ َْن َح َر َق ْػ َم ُو
ّ

105
249
78
247

إني ألستغفخ هللا كأتػب إليو في اليػـ مائة مخة

313

شخؼ الحجيث
ِ
ِِ
يل َم َع َظ
ْ
اؿ َىاجي ْع َ -كج ْب ِخ ُ
اى ُج ُي ْع  -أ َْك َق َ
أ َْكلِ ْع َكَل ْػ ِب َذ ٍاة
ِ
ِ
ز َّخ َؾ
َػ ُب َش َّى َك َما ُي ْشرُب َظ م ْش ُو ِإَّن ُو َل ْغ َي ُ
أْ

الرفحة
29
29
274

أَػ سعُج أََلع تَدسع ما قاؿ أَبػ حب ٍ
اب ».
ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َُ
الصخَق ِ
ِ ُّ
ات
ِإي ُ
ػس ب ُ
َّاك ْع َكاْل ُجُم َ
الط َّغ أَ ْك َحب اْلحِج ِ
الط َّغَ ،فِإ َّف َّ
َّاكع ك َّ
ِ
يثَ ،كالَ تَ َح َّد ُدػاَ ،كالَ تَ َج َّد ُدػا
ُ َ
إي ُ ْ َ
ِ
فإف اْل َكِح َب َي ْيِجؼ ِإَلى اْلُف ُج ِ
ػر
ِإي ُ
َّاك ْع َكاْل َكح َبّ ،

199

أيحب أحجكع إذا رجع إلى أىمو أف يجج ؼيو ثبلث

21

أيسا امخأة كضعت ثيابيا في غيخ بيت زكجيا

117

بجخىج في السدجج كقج انكذف فخحه فقاؿ إف الفخح عػرة

75

البدػا البياض فإنيا أشيخ كأشيب ككفشػا فييا مػتاكع

231

ض ْخ َب اْلَف ْح ِل ،ثُ َّع َل َعَّم ُو ُي َع ِانُق َيا
ِب َع َي ْ
ام َأخَتَ ُو َ
ز ِخ ُب أ َ
َحُج ُك ُع ْ
َخػ اْلع ِذ ِ
ِ
يخة
ب ْئ َذ أ ُ َ َ
ِب ْئذ م ِصَّي ُة َّ ِ
قاؿ أَُبػ َد ُاكَد :أَُبػ َع ْبِج َّ
َّللاِ َى َحاُ :ح َح ْيَفةُ
الخُجل َزَع ُسػا» َ
َ َ
ِ
ِ
ص ِخ ٍ
ييا َف َذ ِخ َب ثُ َّع َخ َخَجَ ،فِإ َذا
اشتََّج َعَم ْي ِو اْل َع َ
َب ْي َش َسا َرُج ٌل َي ْس ِذى ِب َ
يق ْ
صُ
رَ ،ف َػ َج َج ب ْئ اًخ َف َش َدَؿ ف َ
ص ِ
الخُج ُل َلَق ْج َبَم َغ
اؿ َّ
ْك ُل الثََّخػ ِم َغ اْل َع َ
َكْم ٌب َيْم َي ُث َيأ ُ
ر َفَق َ

42

59
143
27

41
179
92

تدسػا باسسي كال تكشػا بكشيتي

176

ٍ
ِ
ِ ِ
اب اْل َجَّش ِة ُك َّل َي ْػ ِـ ا ْث َش ْي ِغ ،ك َخ ِس ٍ
ؾ
يذ َؼُي ْغَف ُخ في َذل َظ اْل َي ْػ َم ْي ِغ ل ُك ِّل َع ْبج َال ُي ْذ ِخ ُ
تُْفتَ ُح أ َْب َػ ُ
َ
ِ ِ
اهللِ ً ِ َّ
اء
ِب َّ
شيئا إال َم ْغ َب ْي َش ُو َكَب ْي َغ أَخيو َش ْح َش ُ

75

الخ ْح َس َة
َج َع َل َّ
َّللاُ َّ
كِ
احجاًَ ،ف ِس ْغ َذلِ َظ
َ

ِ ِ
ِ
ِ
يغ ُج ْدءاً ،كأ َْن َدَؿ ِفى األ َْر ِ
ض ُج ْدءاً
م َائ َةُ ،ج ْدٍءَ ،فأ َْم َد َظ ع ْش َجهُ ت ْد َع ًة َكِت ْدع َ
َ
اح ُع اْل َخْم ُقَ ،حتَّى تَ ْخَف َع اْلَف َخ ُس َح ِاف َخَىا َع ْغ ...
اْل ُج ْدِء َيتَ َخ َ

الشبي
حجثشا ابغ أبي الدناد َع ْغ أبيو َع ْغ عخكة َع ْغ عائذة َع ْغ َّ

314

24
149

شخؼ الحجيث
ش َع َس َشاَ ،ك َسَق َاناَ ،كَكَف َاناَ ،ك َآك َاناَ ،ف َك ْع ِم َّس ْغ َال َك ِافي َل ُوَ ،كَال ُم ْؤِك َؼ
اْل َح ْسُج َِّهللِ َّالِحؼ أَ ْ
َ
اء الَ َيأِْتى ِإالَّ ِب َخ ْي ٍخ
اْل َح َي ُ

ألف َكإَِّن َيا ُرِف َع ْت،
َخ َخ ْج ُت أل ْ
ؼ؛ ّ
ؼ؛ ّ
ألف َك ُ
ُخِب َخُك ْعَ ،فتَبلَ َحى ُ
َخ ْي ُخ اْلس َج ِال ِ
ذ أ َْك َس ُع َيا
َ
اء  -أَك سجبلً ِمغ م ٍ
دعػه ،كأَى ِخيُقػا عَمى بػلِ ِو َذنػباً ِمغ م ٍ
اء
َ َْ ُ
َُ ُ َ ْ
ْ َ ْ
ْ َ
ْ َ

الرفحة
179
121
62
21
106

ِ
َخ َ ِ
ذ ْك ُخ َؾ أ َ
اؾ ب َسا َي ْك َخهُ

156

ص َان ًة
اف َي ْت َب ُع َش ْي َ
اؿَ :ش ْي َ
صٌ
ام ًة َفَق َ
َأرَػ َرُج ًبل َي ْت َب ُع َح َس َ
أرَيت َّ
ش ٍ
اب َفأ ََّكْل ُت أ َّ
َف
ش ِب ْاب ِغ َ
ش ٍب ِم ْغ ُر َ
المْيَم َة َكأََّنا ِفي َد ِار ُع ْؿ َب َة ْب ِغ َرِاف ٍعَ ،كأُِت َيشا ِب ُخ َ
َُْ
ِّ
الخْف َع َة َل َشا ِفي ُّ
الج ْن َياَ ،كاْل َع ِاؾ َب َة ِفي ْاآل ِخ َ ِخةَ ،كأ َّ
اب
َف ِد َيش َشا َق ْج َ
ش َ

185
91

َّ ِ
ِ
ِ
َّ
اب َي ْكِح ُب ِباْل َك ْح َب ِة تُ ْح َس ُل َع ْش ُو َحتَّى
َأَرْي ُت َرُجَم ْي ِغ أَتََيانى َقاالَ الحػ َأرَْيتَ ُو ُي َذ ُّق ش ْجُق ُو َف َكح ٌ
ِ
ِِ ِ
ام ِة
تَْبُم َغ اآلَف َ
اؽ َؼُي ْ
ر َش ُع بو إَلى َي ْػ ِـ اْلؿ َي َ

91

رب اغفخ لي كتب عمي إنظ أنت التػاب الخحيع

161

الخُج ُل َعَمى ِد ِ
َحُج ُك ْع َم ْغ ُي َخالِ ُل
َّ
يغ َخمِيمِ ِوَ ،فْم َي ْش ُ
ط ْخ أ َ
ِ
ِ ِ
ر َب َخ
َرِح َع َّ
ػسىَ ،لَق ْج أُكذ َػ بأَ ْكثَ َخ م ْغ َى َحا َف َ
َّللاُ ُم َ
َّ ِ ِ
ص ْعتُ ُو
ص َع َيا َق َ
صْمتُ ُوَ ،ك َم ْغ َق َ
صَم َيا َك َ
الخح ُع ش ْج َش ٌةَ ،ف َس ْغ َك َ
ُّ ِ
َّللاِ ،كاْلحْمع ِم َغ َّ
صِ
اف،
الذ ْي َ
الخْؤَيا م َغ َّ َ ُ ُ

19

َّللا
يح ِم ْغ َرْك ِح َّ
ا ِّلخ ُ
سبحاف َّ ِ
ِ ِ
ع صػ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
اح َب اْل ُح َج ِخ
ُْ َ َ
َّللا َما َذا أ ُْندَؿ م َغ اْل َخ َدائغَ ،ك َما َذا أ ُْندَؿ م َغ اْلفتَغَ ،م ْغ ُيػق ُ َ َ
س ِسعت رسػؿ َّ ِ
ػؿَ :خ ْي ُخ اْلس َجالِ ِ
ذ أ َْك َس ُع َيا»
َّللا َ ،يُق ُ
َ ْ ُ َُ َ
َ
ِ
ػب كيُقػؿ َكِثيخ اْلحِج ِ
س ِسعت يحيى بغ م ِع ٍ ِ
ٍ
يث
يغ ُي ْثشي َعَمى ُم َح َّسج ْب ِغ َم ْحُب َ َ ُ ُ َ
َ ْ ُ َ َْ َْ َ
َس ْػَق َظ ِباْلَق َػ ِاري ِخ »

92
259
266
29
46
171
58
251

َّللاُ تََب َار َؾ َكتَ َعاَلى
الدِّيُج َّ
َّ

175

315

شخؼ الحجيث

الرفحة

شػبى لسغ كجج في صحيفتو استغفا ار

16

شيب الخجاؿ ما ضيخ ريحو كخفي لػنو كشيب الشداء ما ضيخ لػنو كخفي ريحو حجثشا

194

عخضت عمى أمتي بأعساليا .حدشيا كسيئيا .فخأيت في محاسغ أعساليا األذػ يشحى
َع ْغ الصخيق .كرأيت في سيء أعساليا الشخاعة في السدجج ال تجفغ
ِ
َع ِّخْف َيا س َش ًة ،ثُ َّع ْ ِ ِ
اص َيا
اء َىا َكعَف َ
َ
اعخ ْؼ كَك َ
اْلغ ِادر يخَفع َلو لِػاء يػـ اْل ِؿي ِ
اؿ َىِحِه َغ ْج َرةُ ُفبلَ ِف ْب ِغ ُفبلَ ٍف
امةُ ،يَق ُ
َ ُ ُْ ُ ُ َ ٌ َْ َ َ َ
َػ َبَمٍج َى َحا
فإف َى َحا َي ْػٌـ َح َخٌاـ ،أََفتَ ْج ُرك َف أ ُّ
ّ
َفِإَّنسا ب ِع ْثت َق ِ
اس ًسا أَْق ِد ُع َب ْي َش ُك ْع
َ ُ ُ

121
44
78
190
77

فذست أحجىسا (أك سست ) كلع يذست اآلخخ .فقيل يا رسػؿ هللا عصذ عشجؾ رجبلف

159

َفرع َشيخي ِغ متَتَاِبعي ِغ » .قاؿ الَ أَستَ ِصيع .قاؿ َفأَ ْ ِ ِ ِ
يغ ِم ْد ِكيشاً
شع ْع ستّ َ
ُ ْ ْ َْ ُ َْ
ْ ُ َ
َ

72

فقالػا الداـ عميظ يا أبا القاسع .فقاؿ (كعميكع)

81

ص ْع َكأَْف ِص ْخَ ،فِإ َّف لِ َج َدِج َؾ َعَم ْي َظ َحِّقا
َفبلَ تَْف َع ْلُ ،ق ْع َكَن ْعَ ،ك ُ
يخ
ز َح ُكػْا َقمِيبلً َكْل َي ْب ُكػْا َكِث ًا
َفْم َي ْ
ٍ
ربلَ ِة َّ
ِ
َع َاخِب ّّى َك ْى َػ ِفى ال َّ
الم ُي َّع ْار َح ْسِشى َو ُم َح َّسجاً
اؿ أ ْ
صبلَة َكُق ْس َشا َم َع ُوَ ،فَق َ
فى َ

207
191

146

ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ
ِ ِ
اإل ْند ِ
ر َجَق ٍة
اف ثَ َبل ُث م َائة َكِستُّػ َفَ ،مْفر ًبل َف َعَم ْيو أ ْ
رَّج َؽ َع ْغ ُك ّل َمْفرل م ْش ُو ب َ
َف َيتَ َ
في ْ َ
ِ
ِ
قاؿ أ ْ ِ
َف َّ
ام ُة ْب ُغ َزْيٍج أ َّ
اؼ ،تَ ْحتَ ُو َق ِص َيف ٌة َف َج ِكَّيةٌ
الشِب َّى َ رِك َب ح َسا اًر َعَم ْيو ِإ َك ٌ
َ
ُس َ
َخ َب َخنى أ َ

45

قاؿ الخجل أحق بسجمدو كإف خخج لحاجتو ثع عاد فيػ أحق بسجمدو
َ

184

قاؿ الذؤـ في ثبلثة في السخأة كالسدكغ كالجابة

165

قاؿ هللا َع ْغ كجل قدست الربلة بيشي كبيغ عبجؼ شصخيغ

71

فإف معكع مغ اليفارقكع إال عشج الغائط كحيغ يفزي الخجل إلى أىمو
قاؿ إياكع كالتعخؼ ّ
َ
فاستحيػىع كأكخمػىع

150

316

242

شخؼ الحجيث

الرفحة

قاؿ كل عيغ زانية كالسخأة إذا استعصخت فسخت بالسجمذ فيي كحا ككحا يعشي زانية
َ

80

قاؿ ال يؤـ الخجل في سمصانو كال يجمذ عمى تكخمتو إال بإذنو
َ

50

قاؿ ما تخكت بعجؼ في الشاس فتشة أضخ عمى الخجاؿ مغ الشداء
َ

120

قاؿ مغ كاف يؤمغ باهلل كاليػـ اآلخخ فبل يجخل الحساـ
َ

120

قاؿ مغ كاف يؤمغ باهلل كاليػـ اآلخخ فبل يجخل الحساـ بغيخ إزار كمغ كاف يؤمغ باهلل
َ
كاليػـ اآلخخ

120

قاؿ مغ لبذ الحخيخ في الجنيا لع يمبدو في اآلخخة
َ
الدس ِ
اء
َّظَ ،ف َش َ
ط اْل َس َ
َق َح َ
استَ ْد ِق َرب َ
ص ُخ َف ْ
ط َخ إلى َّ َ

56

قل سبحاف هللا كالحسج هلل كال إلو إال هللا وهللا أكبخ يغخس لظ بكل كاحجة شجخة في الجشة

107

قل ىػ هللا أحج تعجؿ ثمث القخآف

72

س َقػلِ ُكع ،كَال َيدتَ ْج ِخَيَّش ُكع َّ
ُقػُلػا ِبَق ْػلِ ُكع ،أ َْك َب ْع ِ
اف
الذ ْي َ
صُ
ْ ْ َ ْ
ْ
ُ
ػمػا إلى َسِّيِج ُك ْع أ َْك إلى َخ ْي ِخُك ْع
ُق ُ
الر َبلة ،اتَُّقػا َّ ِ
ِ
آخخ َك َبل ِـ رس ِ
يسا َمَم َك ْت أ َْي َس ُان ُك ْع
ػؿ َّ
َّللاِ َّ ،
الر َبل َة َّ َ
َك َ
اف ُ
َّللاَ ؼ َ
َُ

74

70

كاف عمى الصخيق غرغ شجخة يؤذػ الشاس

18

ِ
َكاف ي ِ
َِّ
الربلَ َةَ ،فَق َأَخ ِب ِي ُع اْل َبَق َخَة
رّمِى ِب ِي ُع َّ
رّمى َم َع الشب ِّى  ثُ َّع َيأْتى َق ْػ َم ُو َؼُي َ
َ َُ

42

كبخؼ هللا مائة مخة .كاحسجؼ هللا مائة مخة .كسبحي هللا مائة مخة

َف ُي َحِّج َث ِب ُك ِّل َما َس ِس َع
َكَفى ِباْل َس ْخِء ِإ ْث ًسا أ ْ
ِ
ِ
ُك ُّل أ َّ ِ
ِ
َّ
الخجل ِب َّ
المْي ِل َع َسبلً ،ثُ َّع
يغَ ،كإِ َّف م َغ اْل َس َج َانة أ ْ
َمتى ُم َعاًفى ِإال اْل ُس َجاى ِخ َ
َف َي ْع َس َل َّ ُ ُ
ػؿ َيا ُفبلَ ُف َع ِسْم ُت
رِب َح َكَق ْج َستَ َخهُ َّ
َّللاَُ ،ؼ َيُق َ
ُي ْ
كل عسل ابغ آدـ يزاعف لو الحدشة بعذخ أمثاليا
ات
َكمِ َس ٌ

َال أ ِ
َجُج

ام ِو ثَ َبل َث م َّخ ٍ
َال يتَ َكمَّع ِب ِي َّغ أَحٌج ِفي مجمِ ِد ِو ِع ْشج ِؾي ِ
ات ِإ َّال ُكِّف َخ ِب ِي َّغ َع ْش ُو
َْ
َ َ
َ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ما أ ِ
َّ
َف َي ْح ِسَم َظ»
َحسُم َظ َعَم ْيو،؛ كلكغ ا ْئت ُف َبلًنا َفَم َعم ُو أ ْ
َ ْ
317

265

35

253
20
24
16
103
267

شخؼ الحجيث
َّللاِ ِإ ْخ َػ ًانا،
ػنػا ِع َب َاد َّ
َال تََب َ
اسُجكاَ ،كَال تََج َاب ُخكاَ ،كُك ُ
اغ ُ
زػاَ ،كَال تَ َح َ
ِ
ِ
امػ َف
َال تَ ْت ُخُكػا ال َّش َار في ُبُيػِت ُك ْع ح َ
يغ تََش ُ
َال
َال
َال
َال
َال
َال
َال
َال

ِ
مر َبل ِة
ع لِ َّ
يظ َفِإنَّ ُو ُيػِق ُ
تَ ُدُّبػا ّ
الج َ
تُر ِ
ام َظ ِإ َّال تَِق ّّي»
ْك ْل َ
اح ْب ِإ َّال ُم ْؤ ِمًشاَ ،كَال َيأ ُ
ش َع َ
َ
ِ
ِ
تَُق ْل تَ ِعذ َّ
افَ ،فِإَّن َظ ِإ َذا ُقْم َت َذلِ َظ تَ َعا َ َّ
ػؿِ :بُق َّػِتي
الذ ْي َ
صُ
َ
ض َع َحتى َي ُكػ َف م ْث َل اْل َب ْيتَ ،كَيُق ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َّك ْع َع َّد َك َج َّل»
َس َخ ْ
صتُ ْع َرب ُ
تَُقػُلػا لْم ُس َشاف ِق َسّيٌجَ ،فإنَّ ُو إ ْف َي ُظ َسّيًجا ،فقج أ ْ

اء ُف َبل ٌف
اء َّ
اء َّ
َّللاُ ثُ َّع َش َ
اء ُف َبل ٌف،؛ كلكغ ُقػلُػا َما َش َ
َّللاَُ ،ك َش َ
تَُقػلُػا َما َش َ
ت َبلعشػا ِبَمعش ِة َّ ِ
َّللاَِ ،كَال ِب َّ
الشار
ز ِب َّ
َ َُ ْ َ
َّللاَ ،كَال ِب َغ َ
شيئا َليذ َلو ِبأَى ٍل رجع ِت َّ
ِ َّ
الم ْع َش ُة َعَم ْي ِو
ػرةٌَ ،كإَِّن ُو َم ْغ َل َع ْغ ً ْ َ ُ ْ َ َ َ
ْم َ
َتْم َع ْش َياَ ،فإن َيا َمأ ُ
الخ ْح َس ُة ِإ َّال ِم ْغ َش ِق ٍي
تُْش َدعُ َّ
ّ

ال تشدلػا عمى جػاد الصخيق كال تقزػا عمييا الحاجات

الرفحة
48
51
51
47
128
116
49
78
52
101
123

ال يجج أحج حبلكة اإليساف حتى يحب السخء ال يحبو إال هلل كحتى أف يقحؼ ...

461

ال يجدؼ كلج كالجا إال أف يججه مسمػكا ؼيذتخيو ؼيعتقو

110

ط ِخ ُّؼ»
ظ َكَال اْل َج ْع َ
َال َي ْج ُخ ُل اْل َجَّش َة اْل َج َّػا ُ

276

ات
َال َي ْج ُخ ُل اْل َجَّش َة َقتَّ ٌ

122

ال يداؿ لدانظ راشبا مغ ذكخ هللا عد كجل

15

ال يقز عمى الشاس إال أميخ كمأمػر أك مخاء

113

َال
َال
َال
َال

َحُج ُك ْع َخُبثَ ْت َنْف ِديَ ،كْل َيُق ْل َل ِق َد ْت َنْف ِدي
َيُقػَل َّغ أ َ
يُقػَل َّغ أَحج ُكع عبِجؼ كأ ِ
ػؾ َرِّبي َكَربَِّتي
َمتيَ ،كَال َيُقػَل َّغ اْل َس ْسُم ُ
َ
َُ ْ َْ َ َ
ِ ِ
َف َي ْي ُج َخ ُم ْدمِ ًسا َف ْػ َؽ ثَ َبلثَ ٍة
َي ُكػ ُف ل ُس ْدم ٍع أ ْ
يْمجغُ اْلسؤ ِمغ ِمغ جح ٍخ ك ِ
احٍج َم َّختَ ْي ِغ
ُ َ ُْ ُ ْ ُ ْ َ

318

51
164
260
230

شخؼ الحجيث

الرفحة

ِِ
َال َي ْشتَ ِجي ا ْث َش ِ
فإف َذلِ َظ ُي ْح ِدُن ُو
اف ُدك َف الثَّالثّ ،

48

ألف يستمئ جػؼ أحجكع ؾيحا يخيو خيخ مغ أف يستمئ شع اخ
ّ

146

َلَق ْج َح َّج ْخ َت َك ِاسعاً

247

ِ
ِ
فإف اْل َج َػ َاز ُى َػ َخ ْيٌخ
َلَق ْج َأرَْي ُت ،أ َْك أُم ْخ ُت ،أ ْ
َف أَتَ َج َّػَز في اْلَق ْػ ِؿّ ،
لمسؤمغ عمى السؤمغ ست خراؿ يعػده إذا مخض كيذيجه إذا مات كيجيبو إذا دعاه
كيدمع عميو إذا لؿيو كيذتسو
ََّهللُ أَْق َج ُر َعَم ْي َظ ِم ْش َظ َعَم ْي ِو»
المي َّع أَعػُذ ِبظ أ ِ
َّ
َج َي َل ،أ َْك
ضمِ َع ،أ َْك أُ ْ
ُض َّل ،أ َْك أ َِزَّؿ ،أ َْك أ َُزَّؿ ،أ َْك أَ ْ
َ ْ
َف أَض َّل ،أ َْك أ َ
ُ ُ
ضَم َع ،أ َْك أ ْ
ُي ْج َي َل َعَم َّي
الميع إني أحخج حق الزعيفيغ اليتيع كالسخأة
َّ
الم ُي َّع

َّ
الم ُي َّع

َّ
الم ُي َّع
َّ
الم ُي َّع

أ َْن َت

168
172
268
190
55

اح ِسْم ُو َحتَّى تَأِْتى ِب ِو َّ
الشِب َّى 
اؿ لِى أَُبػ َ
شْم َح َة ْ
َب ِار ْؾ َل ُي َسا »َ .ف َػَل َج ْت ُغبلَ ًما َفَق َ
َ
ِب ِ
ػت
َح َيا َكأَ ُم ُ
اسس َظ أ ْ
ْ

ِ
ػتَ ،كإَِل ْي َظ ُّ
ػر
َص َب ْح َشاَ ،كِب َظ أ َْم َد ْي َشاَ ،كبِ َظ َن ْح َياَ ،كبِ َظ َن ُس ُ
الش ُذ ُ
ب َظ أ ْ
َصمِ ْح لِي َشأِْني ُكَّم ُوَ ،ال ِإَل َو ِإ َّال
َر ْح َستَ َظ أ َْرُجػَ ،ف َبل تَ ِكْمِشي إلى َنْف ِدي َ
ش ْخَف َة َع ْي ٍغَ ،كأ ْ

ِ
اشخ َّ ِ
َّ
ضَ ،عالِع اْل َغ ْي ِب ك َّ
ات ك ْاأل َْر ِ
َف
يك ُو ،أ ْ
الذ َي َاد ِةَ ،ر َّب ُك ِّل َش ْي ٍء َك َممِ َ
َش َيُج أ ْ
الم ُي َّع َف َ
َ
الد َس َػ َ
َ
َال ِإَل َو ِإ َّال أ َْن َت،

َّ
الم ُي َّع ِقِشي َع َح َاب َظ َي ْػَـ تَ ْب َع ُثِ ،ع َب َاد َؾ ثَ َبل َث ِم َخٍار
ص َع ْش ُت ِب ِو ِفى َع ْيِش َظ
ط ُخِنى َل َ
َعَم ُع أََّن َظ تَ ْش ُ
َل ْػ أ ْ

39
160
99
53
56
55
105

لػ يعمع أحجكع ما في الػحجة ما سار أحج بميل كحجه

219

َّلػالَ ِكتاب ِمغ ِ
ِ
اب َع ِطيع
يسا أ َ
ْ َ ٌ َّ ّ
َخ ْحتُ ْع َع َح ٌ
َّللا َس َب َق َل َس َّد ُك ْع ؼ َ
َّللاِ
َص َب َخ َعَمى أَ ًذػ َس ِس َع ُو ِم َغ َّ
َل ْي َذ أ َ
َحٌج  -أ َْك َل ْي َذ َش ْى ٌء  -أ ْ

166

319

255

شخؼ الحجيث

الرفحة

ِ ِ
غ ِم ْغ َمْق َعِجِه ِم َغ اْل َجَّش ِة َكالشَّ ِار
َحٍج ِإالَّ َكَق ْج ُف ِخ َ
َل ْي َذ م ْش ُك ْع م ْغ أ َ

72

فإف أصبح بفشائو فيػ ديغ عميو
ليمة الزيف كاجبةّ .

76

شيئا
َما أَ ُ
فإف ِم ْغ ِد ِيش َشا ً
ض ُّغ ُفبلَناً َكُفبلَناً َي ْع ِخ ّ

147

ما أنعع هللا عمى عبج نعسة فقاؿ الحسج هلل إال كاف الحؼ أعصاه أفزل مسا أخح

97

َّ ِ
َّ
َص َش ُع ُو
َما َب ُ
اؿ أَْق َػا ٍـ َيتََشدُىػ َف َع ْغ الذ ْىء أ ْ
َّ ِ
ر َخُع ُو ِّ
اؿَ :الَ ،كَل ِكَّش ُو َّالِحؼ َي ْسمِ ُظ
َما تَ ُعُّجك َف ُّ
الر َخَع َة ِؼ ُ
اؿ َق َ
الخ َج ُ
يك ْع؟» َقاُلػا :الحؼ َال َي ْ
ِ
ز ِب
َنْف َد ُو ع ْش َج اْل َغ َ

42

َما
َما

خِيخ رسػؿ َّ ِ
اختَ َار أ َْي َد َخُى َساَ ،ما َل ْع َي ُك ْغ ِإ ْث ًسا
َّللا ِ في أ َْم َخْي ِغ ِإ َّال ْ
ُ َّ َ ُ ُ
شيئا ِم ْش ُي َّغ ِخ َيف ًةَ ،فَم ْي َذ ِمَّشا»
اى َّغ َك َم ْغ تَ َخ َؾ ً
اى َّغ ُم ْش ُح َح َارْب َش ُ
َساَل ْس َش ُ

الرعج ِ
ات ِ
الرعج ِ
ِ
ما َل ُكع كلِس َجالِ ِ
ات
اجتَشُبػا َم َجال َذ ُّ ُ َ
ذ ُّ ُ َ
ْ
َ ْ َ َ
َّللا _تعالى -لِ ِ ِ
ما ِم ْغ َذ ْن ٍب أَج َجر أ ْ ِ
ػب َة ِفي ُّ
مع َما َيَّج ِخ ُخ َل ُو
راحِبو اْل ُعُق َ
ْ ُ
الج ْن َياَ ،
َف ُي َع ّج َل َّ ُ
َ
َ
ِ
ِِ ِ
ِ
الخِح ِع
يع ِة َّ
في ْاآلخ َخة م ْث ُل اْل َب ْغ ِي َكَقص َ
ما مغ عبج يقػؿ في صباح كل يػـ كمداء كل ليمة :بدع هللا الحؼ ال يزخ مع اسسو
شيء في األرض كال في الدساء ،كىػ الدسيع العميع ثبلث مخات ؼيزخه شيء

46
102
79
41
177
164

َّللا ِؼ ِ
ما ِم ْغ َق ْػ ٍـ َيُقػمػ َف ِم ْغ م ْجمِ ٍ
يو،
ذ َال َي ْح ُك ُخك َف َّ َ
َ
ُ
َ

229

ما مغ مدمسيغ يمتؿياف فيترافحاف إال غفخ ليسا قبل أف يتفخقا

17

ما مغ نفذ تسػت تذيج أف ال إلو إال هللا كأني رسػؿ هللا

87

ماجمذ قػـ مجمدا يحكخكف هللا ؼيو إال حفتيع السبلئكة كتغذتيع الخحسة كتشدلت عمييع
الدكيشة كذكخىع هللا ؼيسغ عشجه

119

مامغ مدمسيغ يمتؿياف فيترافحاف إال غفخ ليسا قبل أف يتفخقا

17

مع الدفخة الكخاـ البخرة .كالحؼ يقخؤه يتتعتع ؼيو كىػ عميو شاؽ لو أجخاف
الساىخ بالقخآف َ
اثشاف

16

321

شخؼ الحجيث
مثل القخآف مثل اإلبل السعقمة .إف تعاىجىا صاحبيا بعقميا أمدكيا عميو .كإف أشمق
عقميا ذىبت

الرفحة
130

اْل َس َجالِ ُذ ِب ْاأل ََم َان ِة ِإ َّال ثَ َبلثَ َة َم َج ِال َذ

16

مخ بو كىػ يغخس غخسا :فقاؿ (يا أبا ىخيخة ما الحؼ تغخس ؟ )

219

َح َّب
مع َم ْغ أ َ
اْل َس ْخُء َ
ِ َّ ِ
امى
َم ْخ َحباً ِباْل َػْفج الح َ
اءكا َغ ْي َخ َخ َدَايا َكالَ َن َج َ
يغ َج ُ

22
73
81

السدتذار مؤتسغ

َخ ِ
يو فإف َّ ِ
طمِسو ،كَال يدمِسو ،مغ َكاف ِفي حاج ِة أ ِ
ِ
اجِت ِو،
اْل ُس ْدمِ ُع أ ُ
ّ
َخػ اْل ُس ْدم ِع َال َي ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ
َّللاَ في َح َ
َ َ
َك َم ْغ َف َّخَج َع ْغ ُم ْدمِ ٍع ُك ْخَب ًة َف َّخَج َّ
َّللاُ
َم ْغ
َم ْغ

َم ِغ

ِ
أُْبم َي َب َبل ًء َف َح َك َخهُ ،،فقج َش َك َخهَُ ،كإِ ْف َكتَ َس ُو ،فقج َكَف َخهُ
ط َلو ِفى ِرْزِق ِو ،كي ْشدأَ َلو ِفى أَثَ ِِخهَ ،فْمي ِ
ر ْل َرِح َس ُو
َح َّب أ ْ
َُ َ ُ
َف ُي ْب َد َ ُ
َ
أَ
يو ،أ َِك انتسى ِإَلى غي ِخ مػالِ ِ
َّادعى ِإَلى غي ِخ أَِب ِ
يو
َ
َْ
َْ ََ
ََْ

اس ع َحاباً يػـ اْل ِؿي ِ َّ ِ
الش ِ
َشِّج َّ
الر َػَر »
ر ِّػُرك َف َىِحِه ُّ
ِم ْغ أ َ
امة الح َ
يغ ُي َ
َ َْ َ َ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َف َيْفَقُئػا َع ْي َش ُو »
َم ِغ اشَم َع فى َب ْيت َق ْػ ٍـ ِب َغ ْي ِخ ِإ ْذن ِي ْع ،فقج َح َّل َل ُي ْع أ ْ
ِ
فإف َل ْع َي ِج ْج َفْمُي ْث ِغ ِب ِوَ ،ف َس ْغ أَ ْث َشى ِب ِو ،فقج َش َك َخهَُ ،ك َم ْغ
ُع ِص َي َع َ
اء َف َػ َج َج َفْم َي ْج ِد ِبوّ ،
َم ْغ أ ْ
صً
َكتَ َس ُو ،فقج َكَف َخهُ

177
162
221
267
255
261
77

مغ اقتبذ عمسا مغ الشجػـ اقتبذ شعبة مغ الدحخ .زاد مازاد

185

ِ
ص ِع ُس ُو ِم ْثَم َيا ِم ْغ َج َيشَّ َع
فإف َّ
َّللاَ ُي ْ
َم ْغ أ َ
َك َل ِب َخُج ٍل ُم ْدم ٍع أَ ْكَم ًة ّ
ض ْي ِخ َب ْي ٍت َل ْي َذ َل ُو ِح َج ٌار ،،فقج َب ِخَئ ْت ِم ْش ُو الِّح َّم ُة»
ات َعَمى َ
َم ْغ َب َ
مغ حَم ِ ِ َّ ٍ
ِ
ِ
اؿَ ،ك َم ْغ َقَت َل َنْف َد ُو ِب َذى ٍء ُعِّح َب ِب ِو ِفى
َْ َ َ
ف بسمة َغ ْي ِخ اإل ْسبلَ ِـ َكاذباً َف ْي َػ َك َسا َق َ
ْ
مغ حَم ِ
اؿ ِفى َحمِِف ِو ِبالبلَّ ِت َكاْل ُع َّدػ.
َْ َ َ
ف م ْش ُك ْع َفَق َ
َم ْغ َح َسى ُم ْؤ ِمًشا ِم ْغ ُم َش ِاف ٍق

230

321

266
128
109
264

شخؼ الحجيث

الرفحة

مغ سخه أف يتسثل لو الخجاؿ ؾياما فميتبػأ مقعجه مغ الشار

117

قاؿ في يػـ مائة مخة الإلو إال هللا كحجه الشخيظ لو لو السمظ كلو الحسج كىػ عمى
مغ َ
كل شيء قجيخ كاف لو عجؿ عذخ رقاب ككتبت لو مائة ...

106

ِ
ض ْخَب ٍة َفَم ُوَ ،ك َحا َكَك َحا َح َد َش ًةَ ،ك َم ْغ َقَتَم َيا ِفي َّ
الز ْخَب ِة الثَّ ِان َي ِة َفَم ُو
َم ْغ َقَت َل َكَزَغ ًة في أ ََّك ِؿ َ
َك َحا َكَك َحا َح َد َش ًة

224

َم ْغ
َم ْغ
َم ْغ

ػكو كىػ ب ِخ ِ
ِ
ِ
ام ِة َحِّجا»
َق َح َ
ؼء م َّسا َ
ؼ َم ْسُم َ ُ َ ُ َ َ ٌ
قاؿ ُجم َج َل ُو َي ْػَـ اْلؿ َي َ
َق َ ِ
َّللاُ َأرْس ُو ِفي َّ
الش ِار
ص َّػ َب َّ َ
ص َع س ْج َرًة َ
َّللا ِؼ ِ
يو َكانت عَمي ِو ِمغ َّ ِ ِ
َّللا ت َخةٌ
َْ َْ َ
َق َع َج َمْق َعًجا َل ْع َي ْح ُك ِخ َّ َ

مغ كاف لو ثبلث بشات فربخ عمييغ كأشعسيغ
َم ْغ
َم ْغ
َم ْغ
َم ْغ
َم ْغ

268
79
204
258

اف َل ُو َي ْػـ اْل ِؿ َيام ِة لِد َان ِ
اف َل ُو ك ْج َي ِ
اف ِفي ُّ
اف ِم ْغ َن ٍار»
الج ْن َياَ ،ك َ
َك َ َ
َ َ
َ
كاف يؤ ِمغ ِب َّ ِ
ِ
اهللِ َكاْل َي ْػ ِـ
اف ُي ْؤ ِم ُغ ِب َّ
اهلل َكاْل َي ْػ ِـ اآلخ ِخ َفْمُي ْك ِخْـ َج َارهَُ ،ك َم ْغ َك َ
َ َ ُْ ُ
طا كىػ َق ِادر عَمى أ ِ
َك َ
ْ
ط َع َغ ْي ً َ ُ َ ٌ َ
َف ُي ْشف َحهُ

ْكُمػ َفَ ،كاَ ْك ُدػهُ ِم َّسا َتْم َب ُدػ َف
يك ْعَ ،فأَ ْ
ش ِع ُسػهُ ِم َّسا تَأ ُ
َال َء َم ُك ْع ِم ْغ َم ْسُمػ ِك ُ
َف ُي ْعِتَق ُو»
َل َ
ص َع َم ْسمُ َ
ض َخَب ُوَ ،ف َكَّف َارتُ ُو أ ْ
ػك ُو ،أ َْك َ

263
94
258
224
276

مغ لع يجع هللا سبحانو غزب عشيو

232

ِم ْغ مح َّسٍج رس ِ
الخكـَِ ،س َبل ٌـ َعَمى َم ِغ اتََّب َع اْل ُي َجػ
ػؿ َّ
َّللاِ ِإَلى ِى َ ْخق َل َع ِطي ِع ُّ
َُ َُ
ِ
م ْيبلً َيا َع ِائ َذ ُةَ ،عَم ْي ِظ ِب ِّ
ر ».
ف َكاْلُف ْح َ
الخْف ِقَ ،كإِيَّاؾ َكاْل ُع ْش َ
َ

235

اْلس ْؤ ِم ُغ لِْمس ْؤ ِم ِغ َكاْلُب ْش َي ِ
ز ُو َب ْعزاً
افَ ،ي ُذُّج َب ْع ُ
ُ
ُ

241

135

ِ
ِ
ش ُو ِم ْغ َكَرِائ ِو
َخػ اْل ُس ْؤ ِم ِغَ ،ي ُك ُّ
ض ْي َعتَ ُوَ ،كَي ُحػ ُ
اْل ُس ْؤ ِم ُغ م ْخآةُ اْل ُس ْؤ ِم ِغَ ،كاْل ُس ْؤ ِم ُغ أ ُ
ف َعَم ْيو َ

164

ناس مغ الييػد .فقالػا الداـ عميظ يا أبا القاسع .فقاؿ (كعميكع )

174

ِ ِ
ط ِخ
اف ِم َغ الَّش َ
َى َك َحا َ -ع ْش َظ  -أ َْك َى َك َحاَ ،فِإَّن َسا اال ْست ْئ َح ُ

109

322

شخؼ الحجيث

الرفحة

ىل أرَػ أَحٌج ِم ْش ُكع َّ
المْيَم َة ُرْؤَيا
َ
َْ َ
ُ

112

الػالج أكسط أبػاب الجشة فأضع ذلظ الباب أك احفطو

27

َك َّالِحؼ َنْف ِدي ِب َيِجِه َال تَ ْج ُخُمػا اْل َجَّش َة َحتَّى تُ ْؤ ِمُشػا
َّللاِ الَ ُي ْؤ ِم ُغ
َّللاِ الَ ُي ْؤ ِم ُغَ ،و َّ
َّللاِ الَ ُي ْؤ ِم ُغَ ،و َّ
َو َّ

36
173

َكِإَّن َظ َل َعمى ُخُم ٍق َع ِطيع

180

الدبلَـ ْارِج ْع َف ِ ِ َّ
ر ِّل
ر ّل َفإن َظ َل ْع تُ َ
َ
َك َعَم ْي َظ َّ ُ
ِ
ِ
ػؿ
َكالَ تُ َد ِّس َي َّغ ُغبلَ َم َظ َي َد ًا
احا َكالَ َنج ً
ار َكالَ َرَب ً
ػؿ أَثَ َّع ُى َػ َفبلَ َي ُكػ ُف َؼ َيُق ُ
يحا َكالَ أَْفَم َح َفإَّن َظ تَُق ُ
الَ

234
18

َّللا َقِج َّ
اشَمع ِإَلى أ ْ ِ
اؿ َق ْج َغَف ْخ ُت َل ُك ْع
َك َما ُي ْج ِر َ
َىل َب ْج ٍر َفَق َ
َ
يظ َل َع َّل َّ َ

43

قاؿ (إف كاف أحجكع مادحا أخاه فميقل أحدبو كال
كيحظ قصعت عشق صاحبظ) م اخرا .ثُ َّع َ
أزكي عمى هللا أحجا

120

كْي َح َظ َيا أ َْن َج َذ ُةُ ،ركْي َج َؾ س ْػقاً ِباْلَقػ ِار ِ
يخ
َ
َ
َ
َ
ِ
َعِج ْؿ
َكْيَم َظ َم ْغ َي ْعج ُؿ ِإ َذا َل ْع أ ْ

44

َع َج ْد َت َل َيا
َكْيَم َظ َك َما أ ْ

211

قاؿ ُش ْع َبةُ َش َّظ ُى َػ
َكْيَم ُك ْع  -أ َْك َكْي َح ُك ْع َ

86

يا أبا عسيخ مافعل الشغيخ

40

احي ِ ِ ِ ِ
يا أ َُّـ ُف َبل ٍف ِ ِ ِ
َؼ َنػ ِ
َجمِ َذ
الد َكظ ش ْئت َحتَّى أ ْ
ْ
َ
ّ
اجمدي في أ ِّ َ

28

َيا
َيا

77

274

َم ْختُ َظ»
أ َُن ْي ُذ ا ْذ َى ْب ُ
حيث أ َ
الر َبل َة أ َِر ْح َشا ِب َيا
ِب َبل ُؿ أ َِق ِع َّ

61

يا جشيجب إنسا ىحه ضجعة أىل الشار

102

قاؿ (ىسا جشتظ كنارؾ
يا رسػؿ هللا ماحق الػالجيغ عمى كلجىسا ؟َ :
يا رسػؿ َّ ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ
ص َب ْح ُتَ ،كإِ َذا أ َْم َد ْي ُت
َ َُ َ
َّللا ُم ْخني ب َكم َسات أَُقػُل ُي َّغ إ َذا أَ ْ

74

323

155

شخؼ الحجيث
ِ
ِ
الدبلَ َـ
يل ُيْق ِخُئ ِظ َّ
َيا َعائ َ
ر َى َحا ج ْب ِخ ُ
َّللا أَْفت ِانى ِفى أَم ٍخ استْفتيتو ِؼ ِ
يو ،أَتَ ِانى َرُجبلَ ِف
َيا َع ِائ َذ ُة ِإ َّف َّ َ َ
ْ ْ َ َْ ُ ُ
ِ
الخْفق َلع ي ُكغ ِفي َشي ٍء َق ُّ
ِ
ط
فإف ِّ َ ْ َ ْ
َيا َعائ َذ ُةْ ،ارُفقي ّ
ْ

فإف لظ األكلى كليدت لظ اآلخخة
يا عمي ال تتبع الشطخة الشطخة ّ

الرفحة
61
95
32
59

يا ِنداء اْلسدمِس ِ
ات الَ تَ ْح ِق َخَّف َج َارةٌ لِ َج َارِت َيا َكَل ْػ ِف ْخِس َغ َش ٍاة
َ َ َ ُْ َ

50

ياجشيجب إنسا ىحه ضجعة أىل الشار

59

ياحازـ أكثخ مغ قػؿ ال حػؿ كال قػة إال باهلل

15

ِِ
ِِ
ِ
يأ ِ
ػؿ
ْخ ُحنى َؼُيْق ِعُجنى َعَمى َف ِخحهَ ،كُيْق ِعُج اْل َح َد َغ َعَمى َف ِخحه األ ْ
َ ُ
ُخ َخػ ،ثُ َّع َي ُ
ز ُّس ُي َسا ثُ َّع َيُق ُ

55

ياعبج هللا ابغ ؾيذ أال أدلظ عمى كمسة مغ كشػز الجشة

38

اف كَي ْشُقز اْلعسل ،كُيْمَقى ُّ
َّ
الذ ُّح َكَي ْكثُُخ اْل َي ْخُج
َيتََق َار ُب الدَم ُ َ ُ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ُي ِ
ِ
ص َجَق ٌة
ْ
رب ُح َعَمى ُك ّل ُس َبل َمى م َغ ْابغ َآد َـ َ

161
235

جل جبلُلو -مغ جاء بالحدشة فمو عذخ أمثاليا كأزيج
يقػؿ هللا تبارؾ كَّ -

162

يقػؿ ال تجخل السبلئكة بيتا ؼيو كمب كال صػرة كال تساثيل

123

الج ْى َخَ ،كأ ََنا َّ
ُي ْؤِذ ِيشي ْاب ُغ َآدـ َي ُد ُّب َّ
الج ْى ُخ
َ

19

324

فيخس معاني الكمسات الججيجة في األحاديث
شػبى
خلفات
تحددػا
ذنػبا
فخسغ شاة

تعشي غبصة كسعادة كالسقرػد في الحجيث شجخة في الجشة.

جسع َخمِفة ،كىي الحامل مغ الشػؽ.

التحدذ شبو التدسع كالتبرخ ،كالتجدذ بالجيع :البحث عغ

العػرة.

الحنػب (بفتح الحاؿ) كىػ الجلػ العطيع.
الفخسغ بكدخ الفاء كالسيسمة ىػ عطع قميل المحع كىػ لمبعيخ.

لقدت

خبثت

الشغيخ

شائخ البمبل كىػ مغ فريمة الذخشػريات كحجسو صغيخ.

بػايقو

أك بػائقو كالبػائق ىي الجاـية كالذيئ السيميل.

الجباء

ىػ القخع اليابذ

والحشتع

ىػ جخار خزخ

والسدفت

ىػ الغشاء السصمي بالدفت

والشقيخ

ىػ الجحع.

سجرة

ىي شجخرة تتخح لمطل

نقاعة الحناء

النقاعةبضمالنونوهيالماءالذيينقعفيهالحناءوالحناء
ممدود
أؼ عشجما يطيخ الدكػف كاليجكء في الصخيق.

يمرقون من الدين
كمروق السهم

يخخجػف مشو خخكج الديع إذا نفح الريج مغ جية أخخػ ،لع

الرجل
هدأة ِّ

الرمية
قذذه

يتعمق بذيء مشو.
الصيدالمرمي.
رير الديع.

نصله

حجيج الديع

رصافه

مجخل الشرل مغ الديع.

نصله
نضية

حديدالسهم.
ىػ قجح الديع أؼ عػده
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