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  ُمَقــــدَِّمـــٌة    
يدرس هذا البحث خصائص األسلوب في مجموعة من                         

األمثال النبوية  بتطبيق األسلوبية آمنهج نقدي  يمثل منظومة متكاملة تفيد 
ن شتى علوم اللغة  وتستعمل نتائج العلوم اإلنسانية الحديثة  من لسانيات م

ونقد أدبي ،فضال  على أّننا استعملنا هذا الكم الهائل من اإلشارات 
  .األسلوبية التي  بثت في آثير من آتب  شرح الحديث

درس                 ا فتئت ت و يندرج هذا البحث في سياق  المجهودات التي م
اليب  أثر الحد يث النبوي في اللغة العربية وآدابها وما أثرى  به اللغة من أس

ى          ا إل اره طريق راث باعتب ي درست الت ة الت ود الحديث ، آما يندرج في الجه
ة توظيف نص الحديث      الحداثة ،ثّم هناك دراسات تعمل لتكشف عن إمكاني

لحديث  النبوي الشريف آي يدرج  في مناهج التدريس إْذ الشائُع أّن بالغة ا 
ا سبق     ّل م تأتي في المرتبة الثانية بعد بالغة القرآن الكريم ، ونظيف إلى آ
تنتاج بعض خصائص       مسّوغا رابعا هو الغاية الكبيرة من البحث  وهو اس

  .األسلوب في حديثه  عليه السالم ، ورصد الّلغة الشعرية  فيه
لوبية بوّ         ى خصائص أس وي الشريف عل ديث النب وى الح د احت ه لق أت

ة   مكانة  عالية دفعت المهتمين بتاريخ األدب العربي إلى الوقوف عند مرحل
ه           ه صلى اهللا علي ابهم من فصاحة قائل دين إعج أثره ، مب ّوهين ب ظهوره من
غ   ة تبلي ي خدم ي ف ى توظيف الخطاب األدب ه عل ّلم ، وقدرت ه وس ى آل وعل

وبأبسط    الرسالة ، وشرح الشريعة ، وإقناع  المخاطبين من أبسط الطرق   
ا موجه      وي عموم نّص النب التراآيب التي تتيحها إمكانات الّلغة؛ فرغم أّن ال
ة    في حقيقته  ليؤدي باألساس وظيفة التبليغ فقد احتوى وظيفة شعرية جمالي

ي  دى المتلق ى صدى ل ا يلق أثيرا جمالي ل ت ُة لتحم ُتْعِمَلْت اللَُّغ ا إذا .ِإْذ ُاْس وإّنن
ه هو المقصود      تتبعنا هذا األثر الجمالي لل ا الشعور أّن خطاب النبوي خالطن

ي       ًة ف ة متفرق ر المبثوث ذا األث من الحدث التعبيري؛ ولكثرة اإلشارات إلى ه
ياقاتها     رف س ى نع ا حّت ا وجمعه ا اإلطالع عليه راث  وجب علين ب الت آت

  .ونرصد تنّوعها ،فندرك سر تأثيرها الشعري المثير للذة الفنية والجمالية
األسلوبية من  هذه البحث   آونها منهجا ينّظم دراسة النص    وتقع          

دة      ا من أصغر وح األدبي وفق تصّور متكامل يراعي مكّونات الّلغة انطالق
ة    ا عالق وصوال إلى أآبر وحدة متوخيا الربط بين  هذه المكّونات ،و مراعي
ى   ا عل ا آي نطبقه ا أغران و م ة وه تى وظائف الّلغ ي  ش دلول ف دال بالم ال

عرية      ال ة ش ى  لغ وي عل ل يحت اس أّن المث ى أس ريف ،عل وي الش ل النب مث
د   .تحدث لدى المتلقي أثرا جماليا ا البع فضال على أّن األسلوبية تتحدد بكونه

رسالة ماجستير من إنجاز 
الطالب قادة يعقوب وإشراف 
الدآتور حميدي خميسي 

-2002جامعة الجزائر 
2003   



  

ر    ي إّال عب اللساني لظاهرة األسلوب ،وال يمكن النفاذ إلى جوهر األثر األدب
  )1(صياغاته اإلبالغية 

ا تنتمي        حاولنا في بداية البحث أن          ِزَم أّنه ي ُج نرصد النصوص الت
ه يكشف          ل اإلحصاء آون م تغف لوبية ل ا دراسة أس إلى المثل النبوي ثّم طّبقن
ّل        د شمل اإلحصاء آ وي ،وق ل النب عن آثير من الخصائص األسلوبية للمث
اليب وصور      الوحدات المكّونة للغة المثل النبوي من أصوات وآلمات وأس

  .ر األسلوب النبوي وخصائصهفتكّشفت لنا آثير من أسرا
ة               اال للدراس ون مج ي يك وي آ ل النب ار المث دافع الختي ان ال وآ

ا          نهج استجالء خصائص األسلوب عموم ذا الم درة ه ا بق األسلوبية اعتقادن
اال      ا يسحر  أجي ؛ثّم إّن المثل نّص ثري بالطاقة الشعرية وهو ما  جعله نّص

ود    دّدا يع ة ،        متوالية  الذي  أآسبه تج اة اليومي ي الحي ذا االستعمال ف ى ه إل
ال           ق لالتص ه  يخل ود ألّن ي الوج تمر ف ل يس ت المث ية جعل ذه الخاص وه

  .وضعيات متنوعة   وللغة وظائف مختلفة 
ي                    وي ف ل النب وبات من الضروري  وضع دراسة  أسلوب المث

ا إذ المث        وي الشريف عموم اء  إطاره العام و هو أسلوب الحديث النب ل انتق
لوبية وال يمكن    جماعي من نص الحديث النبوي أّهلته لذلك خصائصه األس
لنا أن ندرآها إّال بوضعها في سياقها العام وهو ما فعلناه في دراسة المعجم  

.  
ّل            ي آ واب ف ة أب ة  من ثالث ذا البحث خّط از ه ي  إنج دنا ف واعتم

  .باب فصالن 
وي       شر  بتمهيدبدأنا البحث           ل النب ة جمع نصوص المث ه آيفي حنا في

رد    ا ، لنس لوبية وتطبيقاته ف األس ا  بتعري ّم ألممن ا ث نص عموم اآل ال ومش
  .مجموع  النصوص  التي تمثل المثل آمدونة محدودة   ندرسها 

ا           اب األّولأّم اول   الب د تن ةفق ال النبوی ي األمث   الترآيب الصوتي ف
ة   فُرِصدت األصوات المفردة و ّم محاول صنفت آي تبّين أشكالها  وتنّوعها ث

الة   تبّين إسهامها في توصيل المعنى إلى المتلقي  ومساعدته على تقبل الرس
ي أواخر        ي درس الصوت لنرصده ف ا ف في أحسن الظروف بعد ذلك ترقين
باع      وتيا وإش ة ص يم الجمل ي تنظ ى دوره ف زين عل لها مرآ ل وفواص الجم

دى المتلقي دون تعنيف أو قسر    النص عموما بما يسّهل قبول   اب   .ه ل ا الب أّم
ي     نا ف د درس اني فق وي الث ي والنح ب المعجم ي   الترآي داد طبيع و امت وه

                                                 
(1) Pierre GUIRAUD ,La stylistique, collection  que sais-je, n 646 p u f 

,1972 ,p65.  
  



  

ن    ّم إّن م دة ث ة واح ّمن آلم ن أن يتض ل يمك ص المث ك أّن  ن ث ذل للبح
ة   از واالختصار اقتصادا للغ ّلم اإليج ه وس ه صلى اهللا علي خصائص حديث

ى ه   ا الترآيب      وتوفيرا لـجهد المتلقي وعل ّي درس المعجم أّم ذا األساس بن
ي      ة الت ة والنحوي اهيم البالغي النحوي لجملة المثل فقد اعتمدنا فيها على المف
د      ة ، وق انيات الحديث اهيم اللس تحدد خصائص الجملة العربية فضال على مف
ا      ا ينجر  عنهم ى م درسنا الجملة الفعلية مقابلة للجملة االسمية ثّم رآزنا عل

ى الحذف وأنواعه      آالجملة ا .المرآبة والجملة البسيطة  لننتهي إل اب   أّم الب
فرصدنا أنواعه محددين أشكاله     التصویر في األمثالفقد درسنا فيه الثالث 

أتي         ر تفصيال للصورة ، وي ل هو األآث دنا أّن التمثي ومبينين مصادره ووج
ا الصو         د  ترآز فيه ي ق تعارة الت ّم االس ة   بعده التشبيه بأنواعه ث ي آلم رة ف

  .واحدة 
تاذي                        اعدة أس وال مس ور ل رى الن ث أن ي ذا البح ن له م يك ول

ا ،وشجعنا         : المشرف الدآتور  ل اجتهادن ا وقب ذي  وجهن دي خميسي ال حمي
تاذ   ه األس ه   ؛ وقبل ل بحلم ه ، واألم ة بعلم ا  الثق ى التحصيل ،وبث فين عل

ا     : الدآتور  رك فين ذي ت ّد ال تعّلم ،      نور الدين الس ا آيف نبحث لن را يعّلمن أث
تاذ    ه  األس ة ، ومع ي المعرف ى البحث لنجن د لنكتشف ، ونصبر عل ونجته

جمعي لخضر الذي عّلمنا بحرصه وجّده آيف نهتدي إلى السبيل  : الدآتور 
ل       ره ، وجمي رين فضل ال ننك اتذة آخ ي ؛ و ألس ا العلم ي تكوينن ل ف األمث

  .الحميد بورايو عبد : نذآره ، منهم أستاذي الدآتور
ة                    ؤالء المخلصين للبحث العلمي  بالجامع ّل ه ن آ ا م تلقيان

د         ا؛ فق ي ذّودت الصعوبات المعترضة خالل رحلتن الجزائرية المساعدة الت
ى      ا  بالمرصاد وينضاف إل آانت ندرة المراجع عائقا آبيرا آان أساتذتنا له

ن البح    ال م ذا المج ي  ه ا ف ة زادن ذا قّل ديث  ه ذي يخص الح ي ال ث العلم
ة     ه المختلف طلحاته وتطبيقات ا  بمص ا قائم اره علم ذا ال  .باعتب ّل ه وق آ وف

تح        ذا الفصل من الدراسة، وف از ه نملك إّال الشكر لكل من ساعدنا آي نجت
 .الباب أمامنا واسعا باعثا فينا األمل آي نجتهد لنحّصل المعرفة

 
 
   



  

 تمهيـــد
بأقوال الرسول األعظم  المسلمون اهتم                                       

اإلحاطة بكالمه صلى اهللا عليه   إلى  يدفعهماهتماما آبيرا ألّن إيمانهم 
وسّلم باعتباره مصدرا للتشريع ومنبعا للمعرفة الدينية ومعينا بيانيا يسحر 

هذا االهتمام علم الحديث الذي أتى بمصطلحات  عنونتج   األلباب ، 
ارتبطت شهرة آثير من العلماء في الحضارة ،ف األحاديث الشريفة فتصّن

 يحفظصت األلقاب لمن خّص،وصلى اهللا عليه وسّلم  بحديثهاإلسالمية  
حرصا  أشّدالمسلمون   العلماءعددا معّينا من األحاديث الشريفة؛وآان  

يقضي  البخاريفها هو   ،األخبار التي تخص الرسول الكريم  تقصيعلى 
 توخيوسّماه الصحيح لما  ؛وات بجوار الحرم الشريف ليكتب صحيحهالسن

وعلى الكتاب ،والمطلع على هذا  باألحاديث النبويةفيه من الدقة والعناية 
الطريقة  بهذهمن جهد آي يرتب صحيحه  البخاريبذل   آمشرحه يعلم 

  .الدقيقة
ا راحوا لّموشاع حديثه عليه الصالة والسالم على ألسنة الخاصة            
آما  ،ويرشدونهم إلى السبيل القويم ،وينصحون الناس ،الدعوة ينشرون

الذي تفرضه العبادة  بالتداول اليوميشاع على ألسنة العامة من الناس 
 ؛مقصود أو مقصود غير  تغييرفلحق الحديث من هذا التداول  ، آاألذآار 

 فيها  ستقصونيالكثيرة يؤلفوا الكتب  آيالحديث   علماءوهذا ما دعا 
  فعلآما .من ضعيفها صحيحهاممّيزين   أصولهااألحاديث فيردونها إلى 

الذي ضّمنه ما اشتهر  المشتهرةفي آتاب التذآرة في األحاديث  الزرآشي
حديثه صلى اهللا عليه وسّلم وبّين في هذا المشهور ما  منعلى ألسنة الناس  

هذا  فيلنقصان،ثّم أظهر الزيادة أو ا من  لحقه ماإلى  مشيرا  ،هو صحيح
والجدير بالذآر في هذا الصدد أّن هذه .الكتاب األحاديث الموضوعة

يغلب عليها طابع اإليجاز واالختصار فقد تكون  المشتهرةاألحاديث 
ولها خصائص أسلوبية معينة  مطّولة؛عبارات مأخوذة من نصوص 

العين تدخل  : (هذا الحديث فيآالعبارة المسجوعة أو التشبيه الشائع آما 
وتدخل (الثانية العبارةعلماء الحديث أن  لقد حكم).القبر وتدخل الجمل القدر

 تعودزيادتها  وبالمالحظة يمكن أن نكتشف أّن. ْتيَدِز) الجمل القدر
الهتمام المتكلم بالسجع والجناس؛فالعبارتان مسجوعتان،وبين الكلمتين 

هان أن الحديث المشهور وقد يتبادر إلى األذ(جناس ناقص؛) القدر/القبر(
بلغ لصحته حّد االشتهار بين الناس وليس آذلك  حتىهو حديث صحيح 

اثنين ولم يبلغ يذلك حد التواتر  من  أآثررواه  ما"فالحديث المشتهر هو 



  

الناس وعلى  بينيكون مشهورا   الحديثإلى أن  اإلشارةأّنه تجدر   إّال"
وأيضا غير صحيح اإلسناد،بل لكّنه غير مشهور عند أهل الحديث، ألسنتهم

له أصل فيكون من الحكم واألقوال المأثورة،أو  وليسقد يكون حديثا 
  :المشهور نوعان الحديثوبذلك يتضح لنا أن . األحاديث

  .من ثالثة أآثرمشهور عند أهل الحديث ،وهو ما رواه : األّول  
نا منهم ألسنتهم ظ علىمشهور عند عامة الناس من آثرة تداوله : الثاني  

   )02()أّنه قول النبي صلى اهللا عليه وسّلم
أن يلحق  منالحديث على ألسنة الناس وخوف العلماء  ولشيوع       

التحريف هذه النصوص التي تنظم حياة المسلم أُلفت آتب آثيرة   تناولت 
النبي الكريم من األقوال التي  سّنةبالدرس األحاديث المشتهرة مطهرة 

علماء  على لافقد دأب . خطرهادفع لن إليها  والمسلم يتنّبهحّتى نسبت إليه 
إلى النبي صلى اهللا  األحاديثمدى صحة نسبة تلك  تصنيفها موضحين 

  :عليه وسلم ،ومما أّلف في هذا الشأن
  .المشتهرة لبدر الدين محمد بن عبد اهللا الزرآشي األحاديثالتذآرة في *

اديث المشتهرة على األلسنة في بيان آثير من األح الحسنةالمقاصد * 
  .السخاويلمحمد بن عبد الرحمن 

الدين عبد الرحمن  المشتهرة،لجاللالدرر المنتثرة في األحاديث *     
  .السيوطي 

  .السمهوديالغماز على اللماز ألبي الحسين نور الدين *   
من الحديث  الناسلسنة أتمييز الطيب من الخبيث في ما يدور على *   

  .من بن على بن الربيع الشيبانيلعبد الرح
الوهاب بن أحمد  النذير،لعبدالبدر المثير في غريب أحاديث البشير *  

  .الشعرائي
،لنجم الدين محمد بن  األلسنإتقان ما يحسن من األحاديث الدائرة على *  

  .الغزي
  .الدين الخليلي  لغرسآشف االلتباس فيما خفي على آثير من الناس *    
على ألسنة  أحاديثالخفاء ومزيل اإللباس عّما أشتهر من آشف *     

  .الناس إلسماعيل بن محمد العجلوني
محمد بن أحمد بن  للقاضيالنوافح العطرة في األحاديث المشتهرة *     

  .جار اهللا 

                                                 
  .07ص ،يف األحاديث املشتهرة  اهللا،التذكرة  عبدبدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن  ،الزركشي  (02)



  

بن درويش  لمحمدأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب *      
  .الشهير بالحوت البيروتي

الشائعة مختصر لكتاب  األحاديثدرة الالمعة في بيان آثير من ال*        
  )03(.السخاوي

في القرآن والحديث  بالمثلألفت الكتب الكثيرة التي اهتمت  التوازيبو 
آتبا وبلغ من  لها،فلقد اهتم آثير من أهل العلم باألمثال والحكم وصّنفوا 
 المعروفالجامع اهتمام أهل العلم باألمثال أّن الحافظ الترمذي صاحب 

األمثال،وأورد فيه أحد عشر حديثا : بالسنن ضّمن جامعه آتابا سماه
جمعوا األمثال  مغير أّنه؛لألمثال  اتًبُآه ُرْيوأفرد َغ. التمثيلصريحا في 

اهللا عليه وسّلم،ومن هؤالء العسكري والميداني  صلىالعامة مع أمثال النبي 
  .وأبو عبيد القاسم بن سالم 

بإخراج األحاديث النبوية  التزمالرامهرمزي وأبو الشيخ فإّنهما  ا وأما    
األخير قد ذّيل آتابه ببعض المأثورات عن غير النبي  آانبأسانيدها وإن 
يعتبران من آتب السّنة وإن لم يلتزما فيهما  وسلم،وآتاباهماصلى اهللا عليه 

ريقة المحدثين ذمتهما بذآر األسانيد على ط برئا قدبإخراج الصحيح إال أّنه 
)04(  

الشريف إذ لم  النبويدليل آخر على اهتمام المسلمين بالحديث  وهذا    
المشتهرة على ألسنة الناس تحقيقا وتدقيقا  األحاديث علىيقتصر التأليف  

تكمن في  التي  في حياة الناس وأهميته دورهبل تعّداها إلى جنس أدبّي له 
في نفوسهم وفي  مؤثرا  سهالداوله اشتراآهم في إنتاجه،ومن ثّمة يكون ت

أهمية األمثال والحكم أّنها وسيلة تربوية ألّن فيها التذآير  وتبدو(عقولهم
المثل أعون شئ على : قيل لذاوالحث والزجر،وتصوير المعاني   والوعظ
  )05()البيان

أبو  قال ؛عددت التعريفات للمثل في آتب األدب العربي القديمت لقد          
واإلسالم بها آانت تعارض    الجاهليةحكمة العرب في  األمثال: (  عبيدة 
  صحيحة  بكنايةفي المنطق      حاولت من حاجاتها فتبلغ بها ما آالمها

                                                 
  .09ص  ،نفسه املرجع  (03)
 01،الدار املصرية اللبنانية ط الصحيحة األحاديثعباس ،احلكم واألمثال النبوية من  مسيح    (04)
  .11ص ، 1994سنة 
سنة  الوطندار ،حتقيق د فؤاد عبد املنعم  ،على بن حممد بن حبيب، األمثال واحلكم  املاوردي  (05)

  .20ص  ،1999



  

إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه :ثالث خصال   بذلك لها  عفيجم
 أّما )06()صلى اهللا عليه وسّلم هو ومن بعده من السلف النبيوقد ضربها ،

 بعرفت العرب أّن األمثال تضر لّما: ( فهوتعريفه في جمهرة األمثال  
أقواها  في  أخرجوها  القولفي أآثر وجوه الكالم وتدخل في ُجلِّ أساليب 
وأنبله  الكالمفهي من أجّل  ،من األلفاظ ليخف استعمالها ويسهل تداولها

 ،ؤونتها على المتكلمويسر م ،وأفضله لقلة ألفاظها وآثرة معانيها ،وأشرفه
ولها روعة إذا برزت ، اإلطنابعجائبها أّنها مع إيجازها تعمل عمل  ومن
األمثال قصارى   : (    الزمخشري   وقال  )07()  الخطاب أثناءفي 

   وبيضة     حكمها   فصاحة العرب العرباء وجوامع آلمها ونوادر
 ،ن القرائح السليمةوزبدة حوارها وبالغتها التي أعربت بها ع    منطقها

 ،ذرابة اللسان وغرابة اللسن حيث أوجزت اللفظ إلىوالرآن البديع 
ولوحت فأغرقت في ،المعزى  وأطالت،وقصرت العبارة ،وأشبعت المعنى 

  )08()عن اإلفصاح  فأغنت ،التصريح
على أنه حاز المكانة الكبيرة في اهتمام  آخرالتعريفات للمثل دليل  وهذه    

على مستعمله وعلى متلقيه  األثرله من عظم  لما ،يما وحديثاالمؤلفين قد
المثل فهو مستعمل فيما  في؛وبهذا الشكل فقد تعّددت معانيه فعند من ألف  

  : يأتي
  .في معناها الحقيقي المستعملةفي حكم العرب المؤثرة في القلوب * 
  .في التشبيه الصريح *
حكم المباني في أالمعاني و فيما ورد من جوامع الكلم المشتمل على أبلغ*

  .الصحابة  وآالم   الرسولحديث 
ا المعنى قد شاع في ذالشي العجيب والصفة والحال والقصة واستعماله به*

   . وأمثال السّنة القرآن أمثال
وسيلة تربوية هامة شاع استعماله  المثلآان  ولّما                           

على شغف الناس برواية الحديث  فضالفي الحديث النبوي الشريف  
 اإلنساني والمضمون(،يكون صائبا  حتىفي آالمهم   بهواالستشهاد 

  والسعادة   والشرألمثال والحكم يّتصل بالطبائع البشرية من الخير ل
                                                 

  .486ص، 01ج  ،دار اجليل بريوت، للغةااملزهر يف  ،الرمحن جالل الدين السيوطي عبد  (06)
  .04ص، 01ج، 1988سنة  2ط ،دار الفكر العريب ،مجهرة األمثال  ،هالل العسكري أبو  (07)
 1987سنة  ،دار الكتب العلمية بريوت ،املستقصي  ،القاسم حممود بن عمر الزخمشري أبو  (08)
  .119ص02ج،



  

األرض جميعا في  شعوبوالفضيلة والرذيلة وهي أمور تعرفها  والشقاء
ألّنها  والحكمى حفظ األمثال آل وقت وقد حث علماء التربية طلبة العلم عل

 وعادات  والتفكيرفيها الشعور  ينعكس  للشعوبغوية الصغيرة  األنغام الّل
   )09()األفراد وتقاليدهم

  :منهاالنبوية   واألمثالصّنفت آتب آثيرة في األمثال القرآنية  لقد   
األمثال عن  أبوابخاصا تحت عنوان  آتاباأفرد الترمذي في آتابه * 

  .هللا عليه السالمرسول ا
عليه وسّلم تأليف  اهللاآتاب أمثال الحديث المروية عن رسول اهللا صلى * 

  .أبو محمد الحسن ابن خالد الهرمزي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم ألبي عروبة  عنآتاب األمثال السائرة *

  .الحسين بن محمد الحّراني 
  ).هـ250ت (للمفّضل الضبي  الضبيأمثال *
  .الفاخرة في األمثال السائرة ألبي عبيد البكري الدّرة* 
  .                    حمزة بن الحسن لألصفهانيفصل المقال في شرح آتاب األمثال  *  
  .جمهرة األمثال ألبي هالل العسكري* 
  .   المستقصي في األمثال للزمخشري* 

  .مجمع األمثال للميداني* 
ما آتب في األمثال التي تخص  معظم علىقد سعينا آي نّطلع و         

التي أصبحت  النصوصمحاولة رصد : الحديث النبوي لهدفين اثنين هما
 فكان ،الطريقة التي أّلفت بها هذه الكتب  على االطالعأمثاال وآذا  

ووجدنا التأليف في ما  ؛اطالعنا جزئيا وذلك بحسب توفر هذه المراجع
فال توجد دراسة آاملة  ،الشرحعليه ال يتعّدى الجمع والتحقيق و اّطلعنا

أن   يمكننا   ثّمة ومن ،األمثال بالتحليل الشمولي  تأخذوفق منهج محدد 
الدراسة التي نقوم بإنجازها مجهودا يدخل ضمن آل هذه  هذه  نعتبر

ال  حتىآرست من أجل خدمة الحديث النبوي الشريف  التيالمجهودات  
قهية واستنباط األحكام الشرعية يبقى استعماله محصورا في االجتهادات الف

  .غوي واألسلوبي ّللا ذلك إلى التذّوق يتعدىبل ،
تسمية أمثال  عليهاأن نجمع النصوص التي أطلق  حاولنا            

 التيباعتماد مجموعة من الشروط منها الشهرة فكان ترآيزنا على الكتب 
ا إلى النصوص جمعت ما اشتهر من حديثه صلى اهللا عليه وسّلم ثّم انتقلن

 ثالثمائةهذا العدد   جاوز وقد  ،بأس به لنجمع منها عددا ال أمثاالالمسماة 
                                                 

  . 20صاحلكم ،،األمثال وعلي بن حممد بن حبيب  املاوردي  (09)



  

آتب الحديث األساسية آصحيح البخاري وصحيح  إلىثّم رجعنا  ،حديثا
لوال  جداالعملية صعبة   آانتوقد ،مسلم وغيرهما لنحقق هذه النصوص 

اآللي   اإلعالمفي ما جادت به البرمجيات  وهي؛ الحديثةتوفر الوسائل 
 واألمثالتهتم بجمع الحكم  التيالحديثة   المؤلفاتاألخير رجعنا إلى  ؛وفي

 بقيتآل هذه المجهودات   رغم      . النبوية فوجدنا فيها العون الكبير 
تخص النص؛فإذا علمنا أّن علماء الحديث أجازوا رواية  آثيرةقضايا  
لم  األحاديثلفظ الحديث فمعظم  حوليحوم    الشك  بات  بالمعنىالحديث 

آثير من ،و اهللا عليه وسلم  صلىتصل إلينا باللفظ الذي نطقه الرسول  
وعّبر آل ، المعانيتناقلوا   الذين  الرواةاأللفاظ والعبارات والتراآيب من 

 ومن،  سبيالما استطاع إلي ذلك   األصلمنهم بأسلوبه محافظا على 
لرواية األحاديث بألفاظها  الكافيةلوسيلة المعقول أّنه لم يكن بأيديهم ا

  .وعباراتها 
بين القدامى  عليهاالحديث بالمعنى قضية متفق  ورواية          

 :في آتابه إعجاز القرآن  الرافعيوالمعاصرين ،يقول مصطفى صادق  
اهللا عليه  صلى  النبيليس آل ما يروى على أّنه حديث يكون من آالم (

ألفاظه  فتكونيروى بالمعنى  مابل من األحاديث  ، اتهوعباروسّلم بألفاظه 
ولو آان التدوين شائعا في الصدر …أو بعضها لمن أسندت إليه في النقل 

وتيسر لهم أن يدّونوا آل ما سمعوه من النبي بألفاظه وبيانه لكان  األول
  )10()غير شأنها   شأنلهذه اللغة 

شيوع : منها عّدةى أمور على رواية الحديث بالمعن وترتب            
 العربيةوآان منهم من ال يحسن   ،سبب اختالف طبيعة الرواةب  التصحيف

ذاآرته آثيرا،ومنها امتناع  تعينهومنهم من ال  ،من األعاجم والمولدين
الحديث ،واعتمدوا  بلغةسيبويه وغيره من أئمة النحو واللغة عن االستشهاد 

منها أن الدارس في خصائص على القرآن وصحيح النقل من العرب،و
نسبة هذا األسلوب إلى  صّحةمشكلة عدم التأآد من  يواجهالحديث   أسلوب
يتعرض لها  الوهي مشكلة  .وهو الرسول صلى اهللا عليه وسّلم ه،مصدر

نسبة هذا المضمون أو غيره إلى  وصحةالباحثون في مضامين األحاديث 
  .قائله
دراسة أسلوب  فينطمئن إلى الخوض لنا بعد ما تقدم أن  فهل            

من المؤآد أن هناك بعض : الحديث وبيان التصوير الفّني فيه؟ أّوال
                                                 

دار الكتاب اللبناين  بريوت لبنان  324ص  2مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب ج  (10)
  .1974سنة  02ط 



  

دّونت في عصر الرسول وأّن تدوينها آان بألفاظها واألسلوب  األحاديث
 صحفافقد أملى عليه السالم  .صلى اهللا عليه وسلم الرسولالذي نطق به 

وشاعت في .عّماله في سائر البلدانفي الشرائع واألحكام جهز بها رسله و
واألنصار واليهود في  المهاجريندّون فيها حقوق  التيالصحيفة   عصره

يدعى أبا  رجالوصرح البخاري في صحيحه أّن ،السنة األولى من الهجرة 
  الرسولله فأمر  شاه اليمني سمع خطبة النبي يوم فتح مكة فطلب أن يكتب

الدعوة  يبّلغهمآتبا إلى ملوك عصره  وسّلمه وبعث صلى اهللا علي.له بكتابتها
ذلك ما آتبه إلى المقوقس  من،ويدعوهم وشعوبهم إلى الدخول في اإلسالم 

  .عظيم القبط بمصر وإلى النجاشي ملك الحبشة 
الذين آانوا  عليهم اهللا  يمكنا أن نتوّقع من بعض الصحابة رضوان:ثانيا 

 دوّنهكون منهم من احتفظ بما يكتبون الحديث حين سماعه من الرسول أن ي
ومن ثّم فإّن .في حينه فترة ما من أجل استذآارها أو حفظها قبل أن يمحوها

عالقا باألذهان على صورته التي  ظلاألحاديث أو آّلها قد   هذه  بعض
سماعه فهي وإن آانت قد محيت من الصحف لكّنها رسخت  وقتدّون بها 

جاء عصر التدوين فكتب مرة حتى  بهافي الصدور، ولم يطل الزمان 
النسيان فقد بدأ  أو  التحريفأخرى قبل أن تبلوها عوادي الزمان من 

عصر عمر بن عبد العزيز أي بعد فترة لم تتجاوز قرنا  فيتدوين الحديث 
  . المحمديةمن الزمان من تاريخ الهجرة 

 ومضمونا إذا الحظنا شكاللنا أن نتوقع سالمة عدد من األحاديث : ثالثا 
في الفترة التي لم يكن فيها  وحدهاقّوة الذاآر و التي اعتمد عليها الناس  

  .شائعا أو ميسورا الكتابةاستخدام 
األحاديث خصائص أسلوبية تعين على بقائها في الذاآرة  لبعضإّن : رابعا

مجرى  جريانهادون عناء سواء أآان ذلك راجعا إلى  واستظهارهاطويال  
 الحتوائهاأو التنغيم غير المقصود في األلفاظ أو الحكم في قصر العبارة 

رونقا وتدعو الذاآرة إلى  األسلوبتشيع في  لفظيةعلى محسنات   
  .االحتفاظ بها طويال

يكون حرص الرواة على دينهم دافعا على بذل الجهد في  وأنال بد : خامسا
نطق به الرسول صلى اهللا عليه  الذيمحاولة الوصول إلى األصل 

االقتراب من خصائص  حاولواذا لم يتمّكنوا من ذلك فال شك أّنهم وسلم،وإ
لقرب الصلة  نتيجةاألسلوب النبوي بالوعي وبذل الجهد أو بالسليقة اللغوية 

الزمنية بعصر الرسول ومعايشة أسلوبه بحفظ الكثير من أحاديثه وروايتها 
بأخرى أو  آلمةأن تترك هذه المعايشة أثرها عندما يستبدل الراوي    والبد

باألصل  وعباراتهميحاول صياغة معنى األحاديث فإن لم تنشأ به ألفاظهم 



  

وليس . فال أقل من أنها تقترب اقترابا آبيرا بصورة ما من الصور
النص لطرق  هذاالنبوي الشريف فقد تعرض  الحديث  نع غريبااإلحصاء 

ورة مع آثير من الضبط والتدقيق آترقيم األحاديث في آتب الحديث المشه
األحاديث المتكررة ؛ وغيرها من الدراسات التي اعتمدت على منهج  ذآر

له دالالت  للوصول إلى ضبط محكم للنص الذي والترتيب اإلحصاء
ولّما استقر اختيارنا على هذه النصوص ووفقنا إلى .حياة المسلم فيخاصة  
سلوبية أن نطبق األ رأيناا تحيط به الموضوعية العلمية    ديتحد تحديدها

  :    منهاآعلم لغوي يدرس األسلوب وذلك لعدة أسباب 
هذا العلم الذي اثبت جدارته في مختلف الدراسات التي  عالقة*             

علمنا أن نصوص  فإذااللغة  بعلومالمنتوج اللغوي اإلنساني   علىأجريت 
 علىالحديث النبوي الشريف قد جمعت بعناية فائقة وبتدقيق آبير فضال 

أّنها شرحت شرحا مستفيضا واعتنى الشارحون للحديث النبوي الشريف 
 آالبالغة  المختلفةاللغة  علومباستعمال ما أتاحته   بالمعنىعناية آبيرة 

  .وغيرها العربيوالنحوي وعلم األصوات 
استجالء النصوص األدبية إذ استطاع هذا  فيالنتائج المقنعة  *              

  .بتحديد خصائصها ألدباءألجناس أدبية أو  ساليبأأن يعرف   العلم
هذه النصوص في عقول متلقيها  تأثيرالتطلع إلى معرفة سر  *           

طريق إحصاء مكّوناتها خاصة إذا علمنا أّن معظم  عن خصائصهابحصر 
وصفوا هذه النصوص إجماال دون  والمحدثوناألدباء العرب القدماء منهم 

دوا هذا الوصف المجمل آانت إشارات بسيطة تع إذاأن يفصلوا و  
النبوي الشريف وقد بثت مثل هذه اإلشارات في  الحديثلخاصية تميز بها 

الكتب التي تعرضت لإلعجاز في  وفيآتب البالغة العربية القديمة  
  .  القرآن

       :   األسلوبية           
د                           وا  يؤّآ ذين اهتّم م ال دي  معظ نهج نق لوبية آم باألس

ي  ا         أدب ة أساس تم باللغ وم ته ّدة عل تفادت من ع ا اس ر   (،أّنه د اعتب  Pierre( فق

Guiraud (        لوبية ر األس ا أن نعتب ي إمكانن دامى  فهل ف البالغة هي أسلوبية الق
بالغة المحدثين؟ فرغم تقاطع البالغة واألسلوبية في آثير من النقاط إالّّ أّن 

درس  األهداف تختلف إذ ت رآز البالغة على تعليم فّن القول أّما األسلوبية فت
ا  لوب عموم لوبية   ،و)11()األس ر األس ن يعتب اك م دةهن ة   ولي ة العام النظري

لوبية        ى األس ر عل انيات انج ق اللس ذي لح التطّور ال انيات ف جتللس  فنض

                                                 
(11)  Groupeµ ,Rhétorique Générale ,p13.  



  

رة     خصوصياتهله   واآتملت مما جعلها تستقل آعلم لكّنها لم تخرج عن دائ
لوبيين وهذا ما دفع بعض     الحديثة اللسانيات  أتي     األس ا ي ا بم ى تعريفه    :إل

اللسانيات  منحسب طرائق مستقاة  للنص األدبي   وصف   األسلوبية   إّن
رى)12( انيات  ي لوبية لس ر أّن األس ىآخ م   تعن ى فه ذهن عل ل ال اهرة حم بظ

   )13(معبر وأدراك مخصوص
ي يقع مبدئيا في المنطقة األسلوبي المعتمد على التحليل اللغو البحث 

ليها على إوينتمي ) علة اللغة النظري والتطبيقي ( بين العلمين  المشترآة
بالتساوي وأّنه يمثل الحلقة الوسطى في ثالوث متكامل  مراحلهاألقل في 

ويثني بالبحث المنهجي اإلجرائي ثّم ينتهي  العامةيبدأ بالنظرية الفلسفية 
فالتحليل … لمية على نصوص محددة التطبيقية الع الممارسةإلى  

  :مع ثالثة عناصر يتعاملاألسلوبي إذن 
  . شفرتهايعالج نصوصا قامت اللغة بوضع  إذ  اللغويالعنصر *
ل المؤلف    النفعيالعنصر * الذي يؤدي إلى أن ندخل في حسابنا مقوالت مث

  .وهدف الرسالة وغيرها التاريخيوالقارئ والموقف 
ر * اليالعنص ي الجم ارئ،وعن      األدب ى الق نَّص عل أثير ال ن ت ف ع ويكش

ين ويم األدبي ير والتق ه التفس د)14(  ل طلح  ق لوب مص طلح األس بق مص س
ور   ي الظه لوبية ف ن(األس م   لك لوبية ل طلح األس غمص طلح  يل مص

ي إطار المصطلح     األسلوب،وإّنما تحددت للمصطلح القديم دائرة ووظيفة ف
لوبية تتع  ذلكالجديد  ا تحل        أّنه إذا آانت األس ى أساس أنه ة عل امل مع اللغ

ا من النحت    الرخاممن التعبير محل  ر ال تتعامل مع آل     فإّنه ل مع    تعبي ب
ي  ن األداء األدب ة م ى درج ه وصل إل ين من ون مع ر)15( )ل لوبية  وتعتب األس

ة        ا قابل ي تكون نتائجه اهج الت ة التي تعتمد على اإلحصاء أفضل المن  لبرهن
تخد.بوضوح  ذين اس نص ومن حجج ال نهج أّن ال ذا الم د (موا ه ي عن األدب

                                                 
ة ـسن 02،الدار العربية للكتاب ط 48عبد السالم املسدي ، األسلوب واألسلوبية ،ص   (12)

1982 .  
  .10نفسه ، ص  املرجع  (13)
 1984العدد األّول سنة  48صالح فضل ،جملة فصول ، علم األسلوب وصلته بعلم  اللغة ،ص (14)

  .،اهليئة املصرية العامة للكتاب 
، العدد األّول ، اهليئة املصرية العامة 60أمحد درويش ،جملة فصول ، األسلوب واألسلوبية ،ص  (15)
  .للكتاب



  

ة من         أومؤلف بعينه  ة معين ادة باستخدام سمات لغوي از ع في فن بعينه يمت
  :على سبيل الحصر  البينها على سبيل التمثيل 

  استخدام وحدات معجمية معينة *   
ين من الكلمات     نوعالزيادة أو النقص النسبيان في استخدام صيغة أو *  مع
  الخظروف حروف جر    أفعال)صفات (
   الجملطول *
  )خبرية ةإنشائياسمية فعلية ذات طرف واحد بسيطة مرآبة ( الجملنوع *
ويطلق على هذا النوع من .إيراد تراآيب أو مجازات و استعارات معينة *

وهو أحد مجاالت الدراسة اللغوية  اإلحصائيةمصطلح األسلوبية  الدراسة
األسلوبية وذلك يرجع إلى المنطلقات  تعددت المدارس لقد)15( )الحديثة

األسلوب ومن ثمة آانت النتائج  :المدروسةالمعتمدة في تعريف المادة 
هذا المكّون اللغوي الذي  ؛لألسلوبمتنوعة ومختلفة فقد تعددت التعريفات 

التعريفات   وتعريفه،فمنتزعم المناهج المختلفة أّنها وصلت إلى تحديده 
  )16( ما يأتي نورد
لسمات لغوية معينة  المنشئاختيار أو انتقاء يقوم به  األسلوب) أ ( 

على إيثار  االنتقاءويدل هذا االختيار أو .بغرض التعبير عن موقف معين
  .المنشئ وتفضيله لهذه السمات على سمات أخرى بديلة

القارئ بواسطة إبراز  حساسيةقوة ضاغطة تتسلط على  األسلوب) ب ( 
بحيث إن  إليهام وحمل القارئ على االنتباه بعض عناصر سلسلة الكال

غفل عنها تشوه النص وإذا حللها وجد لها دالالت تمييزية خاصة بما 
  )17(بتقرير أّن الكالم يعبر واألسلوب يبرز  يسمح

ينظر إليه على  القولاألسلوب مفارقة أو انحراف عن نموذج من ) ج( 
  .أّنه معياري

ال  محايد تعبير وجودلنظرة ابتداء األسلوب إضافة وتفترض هذه ا) د( 
غير المتأسلب   بالتعبيرأن يسمى  يمكن محددةيتسم بأي سمة أسلوبية    

إضافة إلى هذا التعبير المحايد لكي ننحو به  األسلوبيةتكون السمات  ثم
  .بعينه  سياقمنحى خاصا موافقا للعبارة عن 

                                                 
، عامل الكتب ،  03، ط  35، 34، 33راسة لغوية إحصائية ،صسعد مصلوح، األسلوب د  (15)

  . 1992القاهرة سنة 
  . 43، 42، 41املرجع نفسه ،ص  (16)
(17)  Michael RIFFATERRE ,Essais de stylistique structurale 

p13,Flammarion ,éditeur,1971, 26,rue racine ,paris.  



  

في ذاتها  نتتضماألسلوب تضمن وهذا يعني أن آل سمة لغوية ) هـ( 
قيمة أسلوبية معينة وأّنها تشمل قيمتها األسلوبية من بنية النص أو 

  .الموقف
  األمثال  األحاديث   *   
ه –هريرة  أبي عن) 1 ه سمع    -رضي اهللا علي لم    –اهللا  رسول أّن ه وس ول   -صلي اهللا علي :  يق

ُل       اب أحدآم يغتس ًرا بب و أن نه هُ أرأيتم ل ّرات     آلّ   ِمْن وٍم خمس م ى هل  .. ي من   َيْبقَّ
ه شيء     .. درنه شيء ؟ قالوا  ى من درن ال  .. ال يَبّق ل   : ق ذلك مث لوات ف الخمس    الّص

  .الخطايا بهّناهللا   َيْمُحو
  )عليهمتفق (                  

ارة : باب  -الصالةفي مواقيت -أخرجه البخاري *  لم  / الصلوات الخمس آف  -في المساجد  -و مس
الة     ى الص ي إل اب المش ىب ه الخطا تمح ا ب د / ي ائي ) 2/379(و رواه أحم و ) 1/230(و النس

  ).2868(الترمذي
ه   -األشعري    موسى أبي    عن )2 ال   -رضي اهللا عن ال رسول اهللا   :   ق ه    -ق صلي اهللا علي

يس  ومثل الجليس الصالح                  إّنما:  - وسلم السوء آحامل المسك ، و     الجل
اع    أننافخ الكير ، فحامل المسك إّما أن يحذَيك ، و إّما  ه تبت ه     ِمْن ا أن تجد من ، و إم

  .، و نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ، و إما أن تجد منه ريحا خبيثة طيبةريحا 
  )عليهمتفق (                  

اري *  ي  -أخرجه البخ ابف اب المسك  آت ذبائح و الصيد ب ي / ال لم ف رو مس اب  الب و الصلة ب
تحباب ة   اس الحينمجالس وء   الص اء الس ة قرن د /  و مجانب و ) / 405-4/404(و رواه أحم و أب

  ).4829(داود
َمَثُل العبِد  إّنما: قال  - صلي اهللا عليه وسلم - اهللاعن عبد الرحمن بن أزهر أّن رسول ) 3

دة      أوالمؤِمن حين يصيبه الوعك     ل حدي ى آمث دخل الحّم ار   ت ذهب الن ا ، و   في خبثه
  .يبقى طّيبها

  )صحيح(                  
  )756( البزارو ) / 348،  1/73(أخرجه الحاآم * 
لم    -رسول اهللا  أن  -رضي اهللا عنهما -عن ابن عمر ) 4 ه وس ال   - صلي اهللا علي ا : ق  إّنم

ا أمسكها و إن     د عليه ا َمَثُل صاحب القرآن آمثل صاِحِب اإلبل المعقلة إْن عاه  أطلقه
ا    هاصاحبتعاهدها  إنمثل اإلبل المعقلة   القرآنمثل :  قالو في رواية  . ذهبت بعقله
  .ذهبت  عقلهاعليه ، و إن أطلق  أمسكها
  ) عليهمتفق (                  

ائل   *  ي فض اري ف ه البخ رآنأخرج اب - الق تذآار ب رآنا اس ده  لق اب   / و تعاه ي آت لم ف و مس
د   ر بتعه اب األم افرين ب رآنالمس د  و/  الق ه ) / 23،  2/64(رواه أحم ن ماج و ) / 3783(و اب

  ).2/145(النسائي 
ه   -هريرة  بيأ عن) 5 ه سمع    - رضي اهللا عن لم    -اهللا  رسول أّن ه وس ول   - صلي اهللا علي :  يق

راش   ناراإنما مثلي و مثل الناس آمثل رجل استوقد  ، فلما أضاءت ما حوله جعل الَف
ع    ي تق دواب الت ذه ال ي، و ه ِزُعهن و    ف ل ين ل الرج ا ، فجع ن فيه ار يقع هالن  يغلبن

ي  :  قالو في رواية .، و أنتم تقتحمونفيقتحمن فيها ، فأنا آخذ بُحجِزآم عن النار  مثل
دواب     ذه ال راش ، و ه  التي آمثل رجل استوقد نارا ، فلما أضاءت ما حولها جعل الف

تحمن و يغلبنه   يحجزهنجعل  وفي النار يقعن فيها        ا  فيق ال   . فيه ذلكم ق ي   ف مثل
ار و مثلكم ، و أنا آخذ بحجزآم عن   ار      :  الن م عن الن ار ، هل م عن الن وني   هل ، فتغلب

ال   . تقتحمون فيها  ا : و في أخرى ق ارا         إنم ل رجل استوقد ن ل أمتي آمث ي و مث مثل
  .بحجزآم آخذ  فأناو الفراش يقعن فيه   الدوابفجعلت  
  )   صحيح(                  

اء   االنتهاءباب  -أخرجه البخاري في الرقاق  *  اب عن المعاصي ، و في األنبي ول    ب الى ق و  تع
لي داود س ا ل لمو / مانوهبن ي الفضائل  مس فقته  -ف اب ش هصلي –ب لم اهللا علي ه و  -وس ى أمت عل

 األولىو الرواية   ،)  2874(و الترمذي ) / 244،  2/312( أحمد  و /مبالغته في تحذيرهم 



  

ة     ) 2/312(و أحمد  لمسلمللبخاري في آتاب الرقاق ، و الثانية  ا و هي رواي و الثالثة متفق عليه
  ).2/244(أحمد 

ه   -ري  األشع  موسىأبي   عن )6 ال   - رضي اهللا عن ال رسول اهللا   :   ق ه    -ق صلي اهللا علي
وم   : مثلي ، و مثل ما بعثني اهللا به آمثل رجل أتى قوما فقال  إنما:  - وسلم ا ق إني  : ي

ه ،    الجيشرأيت  بعيني ، و إني أنا النذير العريان ، فالنجاء ، فأطاعه طائفة من قوم
أدلجوا ّذبت    ف وا ، و َآ م فنج ى مهله انطلقوا عل ةط، ف نهم  ائف انهم ،  م فأصبحوا مك

ه     الجيشَفصّبحهم  ا جئت ب ، فأهلكهم ، و اجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني ، فاتبع م
  .الحق منجئت   بماآّذب   و  عصاني، و مثل من 

  )عليهمتفق (                  
اب   -و مسلم في الفضائل   /  اهللابسنن رسول   اإلقتداء  باب - االعتصامأخرجه البخاري في *  ب
  .مبالغته في تحذيرهم مما يضرهم وأمته           على فقته ش
لم  -اهللا  رسول  أن  - رضي اهللا عنه -سهل بن سعد  عن )7 ال   - صلي اهللا عليه وس اآم : ق  إي

وا بطن واد ،     آمثل  الذنوبو محقرات الذنوب ، فإنما مثل محقرات   وم نزل  فجاء ق
ى أنضجوا   ود ، حت اء ذا بع ود ، وج زتهم ، و إّن محق ذا بع ذنوبرات  خب ى  ال   مت

  .بها صاحبها تهلكه يؤخذ
  )صحيح(                  

  .و األوسط) 2/49(و الصغير ) 5872(الكبير  فيو الطبراني ) 5/331(أخرجه أحمد * 

ن )8 ير   ع ن بش ان ب ه -النعم ال  - رضي اهللا عن معت  : ق ولس ول  -ε -اهللا  رس : يق
اس مهن آثير من بينهما مشتبهات ال يعل و، و الحرام بّين ،          بّين  الحالل ،  الن

ع في      الحرام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه ، و من وقع في الشبهات وق
، أال و إن لكّل ملك حمى أال و  فيه، آالراعي يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتع  

ه ، أال و    ه محارم ي أرض ى اهللا ف ي  إّنإّن حم لح    ف لحت ص غة إذا ص د مض الجس
  .القلب هيالجسد آله ، أال و  فسددت  ، و إذا فس آلهالجسد 
  ) عليهمتفق (                  

لم ، رواه      اختالفو فيها  ،بألفاظ متقاربة  روي  الحديثهذا  *  ة مس ، و الذي هنا هو من رواي
تبر من   فضل باب  -البخاري في اإليمان  اقاة       أاس لم في المس ه و مس اب  -لدين الحالل و   أخذ   ب

  ).2/270(و أحمد ) 3978( ماجهو ابن . ترك الشبهات
:   - صلي اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه -النواس بن سمعان  عن )9

سوران فيهما أبواب مفّتحة ، و   الصراط جنبتىعلى  و  ،ضرب اهللا صراط مستقيما
وا    ايا أيه : يقول  داع  الصراطعلى األبواب ستور مرخاة ، و على باب  اس أدخل الن

أراد اإلنسان أن   فإذافوق الصراط   من يدعوال تنفرجوا ، و داع   جميعا و الصراط
تح  يئايف ال  ش واب ق ك األب ن تل ك : م ه  .. ويح كال تفتح ه   إن  فإن هتفتح ،  تلج

واب المفتوحة   : اإلسالم ، و السوران : فالصراط    محارم : حدود اهللا تعالى ، و األب
اب    ى رأس الصراط آت وق    - و جل عز  – اهللا  اهللا تعالى ، و ذلك الداع عل داعي ف و ال

  .اهللا في قلب آل مسلم واعظ: الصراط  
  ) .2859(و الترمذي ) /1/73( الحاآمو ) /183، 4/182(أخرجه أحمد * 

ال   - صلي اهللا عليه وسلم -عن النبي  موسىأبي   عن )10  ل  : ق ا مث ه من     م بعثني اهللا ب
ة  الهدى و العلم آمثل الغيث الكثير أصاب أرًضا فكان منه  اء ، فأنبتت    َقِبلت ا نقي الم

اء ،     كت الم ادب أمس ا أج ت منه ر ، و آان أل و العشب الكثي عالك اس  فنف ا الن اهللا به
ا    ة أخرى ، إنم ا طائف وا ، و أصابت منه قوا ، و زرع ربوا ، و س يفش ان ال  ه قيع

ه    فذلك،  آألتمسك ما ء ، و ال تنبت   مثل من فقه في دين اهللا و نفعه ما بعثني اهللا ب
  .اهللا الذي ُأرسلت به  هدىمثل من لم يرفع بذلك رأسا ، و لم يقبل  وفَعِلَم و َعلََّم ، 

م      -أخرجه البخاري في العلم  *  م و عّل اب فضل من عل لم في الفضائل    / ب اب  -و مس ا    ب ل م مث
  ) . 4/399( أحمدو رواه  / و العلم  الهدى  من- صلي اهللا عليه وسلم -بعث به النبي

لم    -اهللا  رسول  سمعأّنه  - رضي اهللا عنه -هريرة أبي  عن )11 ه وس ول   - صلي اهللا علي : يق
ا ،     البخيلمثل  ى تراقيهم ديهما إل و المنفق آمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ث
ره      جلدهأوفرت على  وفال ينفق إال سبغت   المنفقفأما  و أث ه ، و تعف حتى تخفى بنان

متفق (
  )عليه



  

عها فال       آل   لزقت  ، و أما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال ا ، فهو ُيوسِّ ة مكانه حلق
  .تّتسع

اة أخرجه البخاري في آتاب *  ل      - الزآ ل المتصدق و البخي اب مث اة    / ب لم في الزآ اب   -و مس ب
  ) . 2/523( أحمدو  ) /5/71( النسائيو / لمسلم للفظالبخيل ، و ا ومثل المنفق                

 الصلواتمثل :  - صلي اهللا عليه وسلم -اهللا  رسولقال  : جابر بن عبد اهللا قال  عن )12
  .الخمس آمثل نهر غمر على باب أحدآم يغتسل منه آل يوم خمس مرات

  )صحيح(                  
  ).2/426(أحمد ./به الخطايا تمحىباب المشي إلى الصالة   -في آتاب المساجد مسلمأخرجه  * 

ال رسول اهللا  : قال  - رضي اهللا عنه -جندب بن عبد اهللا  عن )13 لم    - ق ه وس   - صلي اهللا علي
ل السراج      ينسى مثل العالم الذي ُيعلُِّم الناس الخير ، و :  اس و   يضيء نفسه آمث للن

  .نفسهيحرق 
  )  حسن(                  

  ).1685-1681(فيالكبير  الطبرانيأخرجه  *  
ن بشير أن رسول اهللا     عن )14 لم    -النعمان ب ه وس ال   - صلي اهللا علي ل  : ق و  المؤمن مث

ا  : ألجل مثل رجل له ثالثة أخالء ، قال له ماله مثل ا و دع  شئت أنا مالك خذ مني م
ال اآلخر  ا شئت ، و ق ك  : م ّت ترآت إذا م ك و أضعك ف ا معك أحمل ال  -أن ذا : ق ه

ّت أو حييت ،      : ، و قال الثالث  عشيرته ال أنا معك أدخل معك و أخرج معك م :  ق
  .هذا عملك

  )حسن(                  
  .على شرط مسلم و وافقه الذهبي صحيح: و قال ) 1/73(أخرجه الحاآم * 

ه    -قال رسول اهللا  :   قال  - رضي اهللا عنه -األشعري   موسىأبي   عن )15 صلي اهللا علي
ريحها طيب ، و طعمها طيب : المؤمن الذي يقرأ القرآن آمثل األترجة  مثل:  - وسلم

ا و         المؤمن، و مثل  ح له رة ، ال ري ل التم رآن آمث رأ الق ذي ال يق و ، و   ال ا حل طعمه
افق   ذي مثل المن ل           ال ّر ، و مث ا م ا طيب ، و طعمه ة ريحه ل الريحان رآن مث رأ الق يق

  .مر طعمهاآمثل الحنظلة ليس لها ريح و  القرآن  يقرأالمنافق الذي ال 
  )عليهمتفق (                  

رآن أخرجه البخاري في آتاب فضائل  *  ائر الكالم        - الق ى س رآن عل اب فضل الق لم /  ب في   مس
افرين رآن    -المس افظ الق يلة ح اب فض ائي  وو رواه   /ب و داود ) / 214(النس و ) / 4829(و أب
  )/ . 4/397( أحمدو  ) /214(و ابن ماجه ) / 2865( الترمذي

لم   -قال رسول اهللا :   قال  - رضي اهللا عنه -آعب بن مالك  عن )16  ه وس :  - صلي اهللا علي
ل ر     مث ريح م ا ال زرع ، تفيئه ن ال ة م ؤمن آالخام رة ، و   الم ا م د له لة ، و تع  مث

  .واحدةمرة   إنجعافهاالمنافق آاألرزة ، ال تزال حتى يكون 
اب المرض   *  اب  -أخرجه البخاري في آت الى         ب ول اهللا تع ارة المرض و ق ا جاء في آف من  (م

الزرع ، و  : باب  -مسلم في صفة القيامة  و)                 /  يعمل سوءا يجز به مثل المؤمن آ
  )  6/386( أحمدو  . /لكافر آشجر األرزمثل ا
ه  -النعمان بن بشير  عن )17 لم    -اهللا  رسولقال : قال  - رضي اهللا عن ه وس :  - صلي اهللا علي

راحمهم     المؤمنينمثل  وادهم و ت اطفهم   وفي ت ل تع ه عضو    اشتكى الجسد إذا   مث من
  .تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى 

  )عليهمتفق (                  
اب   -في األدب أخرجه البخاري *  ة ب ائم    رحم اس و البه ر و     و/  الن لم في الب اب   - الصلة مس ب

  ) . 4/270( أحمدوآذلك رواه  / تعاطفهم و تعاضدهم  وتراحم المؤمنين                      
لم   -اهللا  رسول  قال: قال  - رضي اهللا عنه -أبي هريرة  عن )18 ه وس ل  :  - صلي اهللا علي مث

ات ائم القائم القانت سبيل اهللا آمثل الص فيالمجاهد  ر من صيام ، و ال     بآي اهللا ، ال يفت
  .يرجع المجاهد في سبيل اهللا تعالى حتىصالة 
  )صحيح(                  

ارة     و/    بنفسه باب أفضل الناس مؤمن يجاهد  - الجهادأخرجه البخاري في  *  لم في اإلم  -مس
  باب فضل الشهادة في سبيل اهللا تعالى

ه  -  األشعري موسىأبي   عن )19 لم    -النبي   عن  - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي ق
ه عمال    استأجرالمسلمين ، و اليهود ، و النصارى آمثل رجل   مثل:  قوما يعملون ل

  )متفق عليه(



  

ار يوما إلى الليل على أجر معلوم ، فعملوا له نصف  الوا   النه ى    : ، فق ا إل ال حاجة لن
م     تفعلوا ، ال: أجرك الذي شرطت لنا و ما عملنا باطل فقال لهم  ة عملك وا بقي  وأآمل

وا     ااخذو أبوا و ترآ امال ، ف ال     .. أجرآم آ دهم فق وا  : و أستأجر آخرين بع ة أآمل  بقي
وا ، حتى            م من األجر فعمل ذي شرطت له م ال ذا و لك ان حين صالة     إذايومكم ه آ

ا      ا عملن ك م الوا ل م          باطل العصر ، ق ال له ه ، فق ا في ذي جعلت لن ك األجر ال : ، و ل
ة ع  ا بقي     أآملوا بقي إن م م ف أبوا      من ملك ار شيء يسير ، ف ا أن   ..النه و استأجر قوم

ة     وا بقي ومهم فعمل ة ي ه بقي وا ل ومهميعمل ر    ي تكملوا أج مس ، و اس ت الش ى غاب حت
  .من هذا النور قبلواالفريقين آليهما ، فذلك مثلهم و مثل ما 

  ) صحيح(                  
  .من العصر إلى الليل اإلجارةباب   -اإلجارة  آتابأخرجه البخاري في  * 

ر  عن )20 ن عم ا -اب ي  -رضي اهللا عنهم لم -عن النب ه وس ال  - صلي اهللا علي ل : ق مث
رة       المنافق ذه م ى ه رة و إل ذه م ى ه زاد في  . آمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إل
  .أهذه تتبع أم هذه:  رواية

  ) صحيح(                  
لم  *  ه مس يأخرج ر   ف ابآخ افقي آت فاة المن امهم ص ائي / ن و أحك د ) / 8/124(و النس و أحم
)2/47  ،82 (  

لم    - النبيجاءت مالئكة إلى  : جابر بن عبد اهللا قال  عن )21 ه وس و هو   - صلي اهللا علي
ة و القلب يقظان ،     :  بعضهم قال  وإنه نائم ،       : بعضهم  فقالنائم  ين نائم إّن الع

ال بعضهم      ضربوا فا: مثال ، قال .. فقالوا إن لصاحبكم هذا  ثال ، فق ه م ين  : ل إن الع
الوا    ه  : نائمة و القلب يقظان ، فق ل مثل ة ، و       آمث ا مأدب رجل بنى دارا ، و جعل فيه

دار ،   داعي داخل ال ن أجاب ال ا فم م    وبعث داعي ن ل ة ، و م ن المأدب ل م  يجبأآ
داعي ،  مال ة   ل ن المأدب ل م م يأآ دار ، و ل دخل ال ه يفقه . ي ا ل الوا أوِّلوه ال فق ا ، فق ه

ة  : إن العين نائمة ، و القلب يقظان ، فالدار : نائم ، و قال بعضهم  إنه: بعضهم  الجن
داعي، و  د  ال لم  -محم ه وس اع  - صلي اهللا علي ن أط دافم لم - محم ه وس د  - صلي اهللا علي فق

دا    اهللاأطاع  لم    -، و من عصى محم ه وس ّرق      - صلي اهللا علي د ف د عصى اهللا ، و محم فق
  .ناس بين ال

  ) صحيح(                  
ه    -باب اإلقتداء بسنة رسول اهللا   -و السنة  بالكتاب االعتصامأخرجه البخاري في *  صلي اهللا علي

  ) .4/393،  2/339(و الحاآم )   / 2860(الترمذي  و/   - وسلم
اء  : قال  - صلي اهللا عليه وسلم - النبيجابر بن عبد اهللا عن    عن )22 مثلي و مثل األنبي
ى دارا   آ ل بن ل رج امث ع   و             فأتّمه ا إال موض ة أآمله اس  لبن ل الن ، فجع

ون   ة     : يدخلونها ، و يتعجبون منها ، و يقول وال موضع اللبن ال رسول اهللا   ..( !ل  -ق
  )األنبياء فختمتموضع اللبنة جئت   فأنا - صلي اهللا عليه وسلم

  ) عليهمتفق (                  
اب أخرجه البخاري في    *  ين     -المناقب   آت اتم النبي اب خ لم و /  ب اب ذآر    -في الفضائل    مس ب

  .اللفظ له  وآونه خاتم النبيين   
ه   -النعمان بن بشير   عن )23 ال    - رضي اهللا عن ال   : ق لم    - النبي ق ه وس :   - صلي اهللا علي

ا   ع فيه دود اهللا و الواق ى ح ائم عل ل الق لمث فينة ، فأصاب   آمث ى س تهموا عل وم اس ق
ذين في   بعضهم أعالها و بعض فلها هم أسفلها ، فكان ال روا      أس اء م تقوا من الم إذا اس

يبنا      ي نص ا ف ا خرقن و أن الوا ل وقهم ، فق ن ف ى م اعل م ن  خرق إن  ؤو ل ا ف ن فوقن ذ م
ا    ما ويترآوهم    أرادوا هلكوا جميعا ، و إن أخذوا على أيديهم نجوا ، و نجوا جميع

.  
  ) صحيح(                  

ي   *  اري ف ه البخ وأخرج عين  م رآة  -األول   :ض اب الش مة و    -آت ي القس رع ف ل يق اب أه ب
) 2173(و الترمذي  ./ باب القرعة في الشهادات    -آتاب الشهادات  في: فيه ، و الثاني  اإلسهام

  ).273،  269،  4/268(و أحمد / 
  



  

لم    -اهللا   رسولقال : قال  -رضي اهللا عنهما- عباسابن   عن )24 ه وس :   - صلي اهللا علي
  .يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثّم يرجع فيأآل قيئه ثميتصّدق  الذي  مثل

  ).2391(ماجه  ابنأخرجه  * 
  

ه   -موسى أبي    عن )25   ال   - رضي اهللا عن لم    -النبي    ق ه وس ذي   :  - صلي اهللا علي ل ال مث
ال         يذآر ة ق ل الحّي و المّيت و في رواي ه مث ل البيت   : رّبه ، و الذي ال يذآر رب مث
  .  الميت ولبيت الذي ال يذآر فيه مثل الحي      يذآر اهللا فيه و ا الذي
ه    األولو اللفظ   -و جل عز –باب فضل ذآر اهللا - الدعواتالبخاري في   أخرجه لم في   / ل و مس

  .المسجد ، و اللفظ الثاني له  فيجوازها  وفي بيته   النافلة  صالة  استحبابباب -المسافرين 
ن) 26 ة ع ا - عائش ي اهللا عنه ي  -رض ن النب لي  -ع لم ص ه وس ال  - اهللا علي أبغض  :  ق

  . الخصم اَأللدُّ  اهللاإلى  الّرجال
  )عليهمتفق (                  

  ). 6/55(و أحمد ) / 8/347(النسائي ) /1976( الترمذيو / أخرجه البخاري في المظالم * 
  

لم    -عن النبي    - رضي اهللا عنه -أبي هريرة  عن )27  ه وس ال   - صلي اهللا علي ان : ق في   إثنت
  .المّيتالّنياحة على  والنسب       فيالطَّْعُن  .. ر الّناس هما بهما آف

لم  *   ه مس يأخرج ان ف ي   -اإليم ن ف ى الطع ر عل م الكف اب إطالق اس ى يو الن النسبب ة عل اح
  ).2/496(و رواه أحمد / الميت 

د عن )28 ن لبي ود ب ه -محم ي  - رضي اهللا عن لم -عن النب ه وس ال  - صلي اهللا علي ان : ق إثن
ا  نيكرههم ره الم: آدم  اب ة ، و  ووت ،             يك ن الفتن ؤمن م ر للم وُت خي الم

  . قّلة الَمال ، و قّلُة المال أقّل للحساب يكره
  ).428،  5/427(في المسند  أحمدأخرجه *     

ال رسول اهللا   : أبي حميد الساعدي قال  عن )29 لم    -ق ه وس وا  :  - صلي اهللا علي  في أجمل
  .له منها ُخِلَق لماطلب الدنيا ، فإّن ُآّال ُمَيسَّر  

  ).42/2(ماجه  ابنأخرجه   * 
لم  -عن النبي -رضي اهللا عنها- عائشة عن) 30 ال   : قال  - صلي اهللا عليه وس َأحبُّ األعم

  .إلى اهللا تعالى أدَوُمها و إْن قّل 
  .العمل الدائم من قيام الليل و نحوه  فضيلةباب  -أخرجه مسلم في آتاب المسافرين *   

ا  -س ابن عبا عن )31 ال   -رضي اهللا عنهم ه    -آنت خلف رسول اهللا    : ق صلي اهللا علي
احفظ اهللا يحفظك ، احفظ اهللا تجده    .. إّني ُأَعلِّمك آلمات : يا غالم : يوًما فقال  - وسلم

ك و      ،  تجاه ة ل م أّن األّم اهللا ، و اعل تعن ب تعنت فاس أل اهللا ، و إذا اس ألت فس إذا س
ت م   اجتمع يء ل وك بش ى أن ينفع ت   عل ك ، رفع ه اهللا علي د آتب يء ق وك إّال بش ينفع
  .جّفت الّصحف واألقالم 

  ).1/293(و أحمد ) / 2516(أخرجه الترمذي * 
رة    عن )32 ه   -أبي هري ال   - رضي اهللا عن ال  : ق لم    -اهللا  رسول ق ه وس أّد :   - صلي اهللا علي

  .خانكاألمانة إلى من ائتمنك و ال تخن من 
  ) .1264( الترمذيو ) / 3535(أخرجه أبو داود *  
   

لم    -أن النبي   -رضي اهللا عنهما -ابن عمر  عن )33 ه وس ال   - صلي اهللا علي ر إذا : ق  أآف
  .الرَُّجل أخاه فقد باء بها أحدهما

اب   -أخرجه مسلم في اإليمان *  ان ب لم       بي ه المس ال ألخي ذا      : حال من ق ه به رد ب افر ، و تف ا آ ي
  .اري و مسلم و هو متفق عليهأقصر مما هنا عند البخ بلفظاللفظ ، و الحديث جاء 

ا يا رسول اهللا    رجلقال : قال  - رضي اهللا عنه -أبي أمامة  عن )34 ال    م ان ؟ ق : اإليم
ال     َسّرْتكإذا  ا     : حسنُتك ، و ساءتك سيئتك فأنت مؤمن ، ق ا رسول اهللا فم م ي ؟  اإلث
  .فدْعُه شيءإذا حاك في صدرك  : قال 

  ).176(و ابن حبان ) / 5/255(أخرجه أحمد * 
دي عن     عن )35 لم    - النبي العرس بن عميرة الكن ه وس ال   - صلي اهللا علي  ُعِمَلت إذا : ق

ا  ا ، و من غاب عنه ا آمن غاب عنه ان من شهدها فكرهه ي األرض آ ُة ف الخطيئ
   .  آان آمن شهدها فرضيها

  ).4345(أخرجه أبو داود * 



  

لم   - اهللاأن رسول  - رضي اهللا عنه -أبي هريرة  عن )36 ه وس ال   - صلي اهللا علي ال  إ:  ق ذا ق
  .أهلُكهمالرَُّجل هلك النَّاُس فهو 

ر و الصلة  *  اب الب ي آت لم ف ه مس اس  -أخرج ك الّن ه هل ن قول ي ع اب النه و داود / ب و رواه أب
أ     و) / 465،  2/342(و أحمد )/ 4983( ك في الموط و البخاري في األدب   ) / 2/ 2/984(مال

  ).225ص (المفرد 
لم    - عن النبي  - رضي اهللا عنه -أبي مسعود البدري  عن )37 ه وس ال    - صلي اهللا علي ه ق : أن

  .ما ِشْئَت  فاصنعإذا لم تستح  :  األولىإّن مّما أْدَرَك النُّاُس من آالم الّنّبوة  
اب   -أخرجه البخاري في األدب   *  ه األدب          إذاب ا شئت ، و في آتاب م تستح فاصنع م رد ل  المف
  ).5/273(د و أحم) / 4183(و ابن ماجه ) / 4797(و أبو داود ) / 378ص (

رة    عن )38 ه   -أبي هري لم    -رسول اهللا   عن   - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي إذا :  ق
ه في    ال نظر َأَحُدآم إلى من ُفضِّل علي ِق    الم ر و الَخْل ى   َفْلَينُظ ه       إل َفَل ِمْن َو َأْس ْن ُه َم

  .ُفضَِّل َعَلْيه ِممَّْن
اق    *  اب    -أخرجه البخاري في الرق ى   لينظر ب ه   من هو أسفل     إل اب    / من لم في أول آت ومس

  ).1/314(و أحمد ) /8/213(الزهد 
رة    عن )39 ال أبي هري ا النبي    ق لم    -بينم ه وس وم     في   - صلي اهللا علي مجلس يحّدث الق

لم    -؟ فمضى رسول اهللا   الساعةمتى : جاءه أعرابي فقال  ه وس ،  يحّدث   - صلي اهللا علي
  .بل لم يسمع : بعضهم و قال . سمع َفَكِره ما قال: فقال بعض القوم 

ال    السائلأين : إذا قضى حديثه قال  حتى ا عن الساعة ؟ ق ا رسول اهللا   هاأن ال  . ي : ق
    فانتظر  األمانةإذا ُضيِّعت  

اَعة ال    . السَّ اعتها ؟ ق ف إض ال آي َد  إذا:  ق ر   ُوسِّ ىاألم ر   إل هغي انتظر  َأْهِل   ف
  . السَّاَعة

  .باب رفع األمانة -و أيضا في الرقاق ،  العلمأخرجه البخاري في آتاب  * 
لم    -اهللا  رسولقال  : قال  -رضي اهللا عنهما -ابن عباس  عن )40 ه وس :  - صلي اهللا علي

  .ِاْسَمْح ُيْسَمْح لك
  ) .1/248(أخرجه أحمد * 

لم  -النبي  عنأبي هريرة   عن )41 رٍئ     اهللاأعذر : قال  - صلي اهللا عليه وس ى ام ر إل  أّخ
  .سنةه ستين أجله حتى بّلغ

اق    *  اب من   -أخرجه البخاري في الرق غب ه     بل د أعذر اهللا إلي د / ستين سنة فق ،  2/275(و أحم
320  ،417.(  
ال    فسألهرجل  أتاه  -رضي اهللا عنهما -ابن عباس  عن )42 ه َفمتَّ   : من أنت ؟ ق  ل

ال   القول  له  فأالن  بعيدةبرحم  ال  : ، فق لم    -اهللا  رسول ق ه وس وا  :  - صلي اهللا علي اعرف
الرحم أنسابكم تصلوا أرحامكم ، فإنه ال قرب   و ال .. ة يب إذا قطعت و إن آانت قر   ب

  .ُبْعَد إذا ُوِصلت و إن آانت بعيدة
  

  ).4/161(مستدرآه  فيالحاآم ) / 2787(أخرجه أبو داود * 
لم   -أنه سمع رسول اهللا  - رضي اهللا عنه -فضالة بن عبيد عن )43 ه وس ول   - صلي اهللا علي يق
  .به قنعهدي إلى اإلسالم و آان عيشه آفافا و  أفلح من : 
  ) .2349(و الترمذي ) / 6/19(أخرجه أحمد  * 

د يكرب     عن )44 ن مع جبير بن نفير و آثير بن مرة و عمرو بن األسود و المقدام ب
لم    - عن النبي        أمامةو أبي  ه وس ال   - صلي اهللا علي ر إذا  :  ق ة   ابتغى إن األمي   الريب

  .سدهمالناس أف يف
  ) .6/4(وأحمد ) / 4889(أخرجه أبو داود  *  

ك   عن )45 ن مال ه -أنس ب ال  - رضي اهللا عن ان : ق يآ لم - للنب ه وس ة  - صلي اهللا علي ناق
بق العصباءتسمى  اد ُتْس ال ال تك بق أو ق بقها ،  . ال ُتْس ود فس ى قع ي عل اء أعراب فج

ال     علىفشق ذلك  ه فق ى اهللا أن ال يرتف   : المسلمين حتى عرف ا عل ع شيء من   إن حّق
  .وضعهالدنيا إال 

و داود   ) / 6/227(و رواه النسائي  /  التواضع باب -أخرجه البخاري في الرقاق *   4802(و أب
  ).3/103(وأحمد ) / 4803، 



  

لم    - النبي  عن  - رضي اهللا عنه -أبي هريرة   عن )46 ه وس ال   - صلي اهللا علي ّدين   إّن: ق  ال
تعينوا   أبشرواقاربوا ، و  و   غلبه ، فسّددوا ، إاليسر ، و لن يشاّد الّدين أحد  ، و اس

  .بالغدوة و الّروحة و شيء من الّدلجة
ان   *  ي اإليم اري ف ه البخ ر   -أخرج دين يس اب ال ة    وب ى اهللا الحنيفي دين إل ي أحب ال ول النب ق

  .السمحاء
لم  -قال رسول اهللا :  قالأبي الدرداء   عن )47 ّرزق ليطلب   :   - صلي اهللا عليه وس إن ال

  .أآثر مما يطلبه أجله: أخرى  روايةو في . يطلبه أجله العبد آما
  .و الطبراني في الكبير ) / 1254( البّزارو ) / 3227(أخرجه ابن حبان * 

لم    -لقد سمعت رسول اهللا  -ُم اهللا أّي: المقداد بن األسود قال  عن )48 ه وس  - صلي اهللا علي
َب      لمن الّسعيد إّنلمن ُجنَِّب الفتن    الّسعيدإّن : يقول  عيد لمن ُجنِّ تن، إّن الّس ُجنَِّب الف
  .فواها.. و لمن أبتلي فصبر  ،الفتن  

  ) .4263(داود  أبوأخرجه  * 
 إحدى   مع آان  - صلي اهللا عليه وسلم - النبيأن   - رضي اهللا عنه -أنس بن مالك   عن )49

ال  ..هذه زوجتي فالنة : يا فاالن :  فقال..    نسائه ، فمر به رجل فدعاه ، فجاء  : فق
لم  -ما آنت أظن به ، فلما أظن بك ؟ فقال رسول اهللا   .. يا رسول اهللا   صلي اهللا عليه وس

  .إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم:  -
ي السالم *  لم ف اب  -أخرجه مس انب إمرأة   البي ا ب ه يستحب لمن رؤي خالي د   وأخرجه/ أن أحم
)3/156.(  

ه  -أبي هريرة   عن )50 ال   - رضي اهللا عن ان لرجل    ق ى رسول اهللا   آ ه    -عل صلي اهللا علي
لم   -له ، فهم به أصحاب النبي   فأغلظ  حق  - وسلم ه وس ال   - صلي اهللا علي إن : النبي   فق

  . دعوه فإن لصاحب الحق مقاال: قال  أخرىو في رواية . لصاحب الحق مقاال
ديون     الوآالةباب -أخرجه البخاري في الوآالة *  اقاة   / في قضاء ال لم في المس اب من    - و مس ب

  ).2/416(أحمد أيضا  رواه/ استلف شيئا فقضى خيرا منه 
ا        -رضي اهللا عنهما -ابن عمر  عن )51 ا فعجب دم رجالن من المشرق ، فخطب أنه ق

  .إن من البيان لسحرا:  - صلي اهللا عليه وسلم -اهللا    رسول، فقال   لبيانهماالناس 
د  ./ راالبيان سح منباب إن -أخرجه البخاري في الطب *  و داود  ) / 2/16(وأحم )/ 5007(و أب

  ).2028(و الترمذي 
ن آعب    عن )52 ه   -أبّي ب لم    -النبي   عن   - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي  من إن : ق

  .الشعر حكمة
يجوز من الشعر و الرجز و الحداء و ما يكره منه  ماباب  - األدبأخرجه البخاري في آتاب  * 
  ).5/125( أحمدو ) / 3755(و ابن ماجه ) / 5001( برقمو أبو داود        / 

صلي اهللا   - النبييعلى بن مرة العامريأنه جاء الحسن و الحسين يسعيان إلى   عن )53
لم  ه فضمهما   - عليه وس ال   إلي ة   : و ق ة مجبن د مبخل ات    . إن الول : زاد في بعض الرواي

  .مجهلة ، محزنة
  ) .4/172(أخرجه أحمد * 

ن )54 رة   ع ي هري ه -أب ي اهللا عن لم -ول اهللا رس أن  - رض ه وس لي اهللا علي ال  - ص : ق
  . جنود مجّندة ، فما تعارف منها ائتلف ، و ما تناآر منها اختلف األرواح

لة  *  ر و الص ي الب لم ف ه مس اب -أخرج دة ب ود مجن رد  ./األرواح جن ي األدب المف اري ف و البخ
  ).2/527(و أحمد ) / 262(

لم    -سول اهللا    سمعت ر : قال  -رضي اهللا عنهما -ابن عمر  عن )55 ه وس  صلي اهللا علي
  .إنما الناس آاإلبل المائة ال تكاد تجد فيها راحلة: يقول  -

ه   األمانة ، و اللفظ  رفعباب -أخرجه البخاري في الرقائق *  و )/ 2872( الترمذي و أخرجه  / ل
   )3990(ابن ماجه 

ا  رضي-عائشة  عن )56 ال رسول اهللا   : قالت    -اهللا عنه لم  صلي اهللا عل  -ق ه وس ا  :  - ي ي
  . قالها مرتين أو ثالثا -بيت ال تمر فيه جياع أهله ، أو جاع أهله .. عائشة 

و داود  /التمر و نحوه من األقوات  ادخارباب في -أخرجه مسلم في األشربة *  و ) / 3831(و أب
  ) 1815(الترمذي 



  

د اهللا عن )57 ن عب ابر ب ه -ج ال  - رضي اهللا عن ي :  ق لم -سمعت النب ه وس  - صلي اهللا علي
ين الشرك    الرجلبين : يقول  ر  و، و ب رك الصالة  .. الكف ال    . ت ة ق ين  : و في رواي ب

  . ترك الصالة..  الكفرالعبد و بين 
رك الصالة      اسم  إطالقباب -أخرجه مسلم في اإليمان *  ى من ت د و /الكفر عل ) / 3/389( أحم

  ).2619(و الترمذي 
  

ال      عن )58 ن سمعان األنصاري ق لم    -ل اهللاسألت رسو  : النواس ب ه وس  - صلي اهللا علي
ا حاك في صدرك و آرهت         : ، فقال  اإلثمعن البر و  م م ق ، و اإلث البر حسن الخل

  .الناسأن يطلع عليه 
لة *  ر و الص ي الب لم ف ه مس اب -أخرج م ب ر و اإلث ير الب ذي /تفس د ) / 2389(والترم وأحم
)4/182. (  

اس   ابن عن) 59 ا   -عب لم   صلي  -أن النبي  -رضي اهللا عنهم ه وس ال   - اهللا علي ة  : ق البرآ
  .مع أآابرآم

  ).1/62(و الحاآم ) / 560(أخرجه ابن حبان *  
رة     عن )60 ه   -أبي هري لم    -النبي  عن   - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي  من تجد  : ق

ؤالء       ه ، و ه ؤالء بوج أتي ه ذي ي وجهين ال د اهللا ذا ال ة عن وم القيام اس ي رار الن ش
  .ن شرار الناس ذا الوجهينتجدون م:و في رواية قال . بوجه

وجهين    ماباب  - األدبأخرجه البخاري في  *  ر و الصلة     / قيل في ذي ال لم في الب اب   -ومس ب
  . ذم ذي الوجهين

 تجدون: قال  - صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا  عن  - رضي اهللا عنه -أبي هريرة   عن )61
وا        : الناس معادن  ارهم في اإلسالم إذا فقه ة خي ارهم في الجاهلي ر   خي ، وتجدون خي

  .في هذا الشأن أشدهم له آراهية الناس
ار باب  -ومسلم في فضائل الصحابه /   المناقبأخرجه البخاري في آتاب *  اس    خي و رواه /الن

  )2/257(أحمد 
ي وقاص  عن )62 ن أب ه -سعد ب ي  عن  - رضي اهللا عن لم -النب ه وس ال  - صلي اهللا علي : ق

  .في آل شيء إال في عمل اآلخرة  التؤدة
  ).1/64(و الحاآم ) / 4810(داود أبو  أخرجه* 

ه   -أنس بن مالك   عن )63 لم    - النبي عن    - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي أني : ق  الت
  .من اهللا ، والعجلة من الشيطان 

  ).4256(و أبو يعلى في المسند ) / 10/104(أخرجه البيهقي في السنن * 
ه   -عقبة بن عامر  عن )64 ال   - رضي اهللا عن ال رسول اهللا   : ق لم   صلي اهللا  -ق ه وس :   - علي

  .آالمسر بالصدقة بالقرآنالمسر   والجاهر بالقرآن آالجاهر بالصدقة   
د *   ه أحم ائي ) / 4/151(أخرج و داود ) / 5/80،  3/225(و النس ذي ) / 1333(و أب و الترم
)2919.(  

لم   -النبي  أّن  - رضي اهللا عنه -أبي هريرة   عن )65 ه وس ال   - صلي اهللا علي ة حّفت  : ق  الجّن
  .و حّفت الّنار بالّشهواتبالمكاره ، 

اق    *  اب   -أخرجه البخاري في الرق ار بالشهوات    حجبت ب ة      /الن اب الجن لم في أول آت  وو مس
  . نعيمهاصفة  

د اهللا  عن )66 ن عب ابر ب ه -ج ال  - رضي اهللا عن ي :  ق ال النب لم -ق ه وس :   - صلي اهللا علي
  .الحرب ُخدعة

باب جواز الخداع في -م في الجهاد و مسل/  خدعةباب الحرب  -أخرجه البخاري في الجهاد *   
  .الحرب 

ه  -أبي هريرة   عن )67 لم    -اهللا  رسولقال سمعت  - رضي اهللا عن ه وس ول   - صلي اهللا علي يق
  .ممحقة للبرآة ،منفقة للّسلعة   الَحِلُف: 
ي الصدقات     يمحقباب -أخرجه البخاري في البيوع *  ا و يرب و داود  /اهللا الرب و ) / 3335(و أب

  ).2/235(أحمد 
ه  -عمران بن حصين  عن )68 ال  : قال  - رضي اهللا عن لم    -اهللا  رسول ق ه وس  - صلي اهللا علي

  .إّال بخير يأتي  الالحياء 
  .اإليمان شعبباب -و مسلم في اإليمان /  الحياءباب  -أخرجه البخاري في آتاب األدب * 



  

ان عن    : قال  - صلي اهللا عليه وسلم -النبي عن  ،أبي هريرة   عن )69 ا آ خير الصدقة م
  .و ابدأ بمن تعول ظهر غنى

  ).1676(و أبو داود / عن ظهر غنى  إالصدقة   الباب  -أخرجه البخاري في الزآاة * 
ه   -أبي هريرة   عن )70 ال   - رضي اهللا عن ال  : ق لم    -اهللا  رسول ق ه وس أال :   - صلي اهللا علي

ى  : أخبرآم بخيرآم من شّرآم فقال رجل   ا بل ال  . رسول اهللا  ي رآم من يرجى    : ق خي
  .شّرآم من ال يرجى خيره و ال يؤمن شّره وه  خيره ، و يؤمن شّر

  ).2263(والترمذي ) / 2/368(أخرجه أحمد *  
ن عامر     عن  )71 ة ب ه   -عقب ال   - رضي اهللا عن ال  : ق لم    -اهللا  رسول ق ه وس :  - صلي اهللا علي

  .أيسره النكاحخير 
  ) .2117(أخرجه أبو داود * 

لم  صلي اهللا عليه - اهللاعن رسول  - رضي اهللا عنه -معاوية بن أبي سفيان  عن )72 ال   - وس ق
  .به خيرا يفّقهه في الدّين اهللاو من يرد  ،عادة و الشّر لجاجة   الخير: 
  ) .221(أخرجه ابن ماجه *   

صلي اهللا   - اهللاعن رسول    حفظت : قال  -رضي اهللا عنهما -الحسن بن على  عن )73
  .ربيةو إّن الكذب  طمأنينةما يريبك إلى ما ال يريبك ، فإن الّصدق  دع  - عليه وسلم

  ).1/200(و أحمد ) / 2518(أخرجه الترمذي * 
ا   -ابن عمر  عن )74 لم    - اهللاأن رسول   -رضي اهللا عنهم ه وس ى   مرّ   - صلي اهللا علي عل

لم   -، فقال رسول اهللا  الحياءأخاه في  َيِعظرجل من األنصار و هو  ه وس :  - صلي اهللا علي
  .من اإليمان الحياءدعه فإّن 

ان   الحياءباب  -دب أخرجه البخاري في األ*  ان    / من اإليم لم في اإليم ان شعب     -و مس اب بي ب
  .اإليمان 

الدنيا سجن المؤمن   :   - صلي اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قالأبي هريرة   عن )75
  .و جنة الكافر

ه  *  لمأخرج د   مس ي أو ل الزه ذي / ف ه  ) / 2324(و الترم ن ماج دو ) / 4113(و اب  أحم
)2/323.(  

د   عن )76 ن عمرو   عب ه   -اهللا ب لم    -أن رسول اهللا   - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي : ق
  .المرأة الصالحة: خير ماتع الدنيا  والدنيا آلها متاع  

ه  *  لمأخرج ي الرضاع  مس رأة الصالحة  -ف دنيا الم اع ال ر مت اب خي د / ب و ) / 2/168(و أحم
  ).6/69(النسائي 

دا      أبي  عن )77  ن أوس ال يم ب ن تم ة ب ه   -ري رقي ه    -أن النبي  - رضي اهللا عن صلي اهللا علي
ال    .النصيحة الدين :قال  - وسلم ا لمن ؟ ق ه ، و  هللا:    قلن ة     لكتاب ، و لرسوله ، و ألئم

  .عامتهمو  المسلمين
  ) .4944( داودو أبو / باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون -في اإليمان  مسلمأخرجه  * 

اس   عن  )78 د المطلب     العب ن عب هب لم    - اهللاع رسول  سم  أن ه وس ول  - صلي اهللا علي : يق
  .، و بمحمد رسوال ديناباإلسالم  واإليمان من رضي باهللا ربا   طعمذاق 

ه  *  لمأخرج ان   مس اب األيم ي آت ا  -ف اهللا رب ن رضي ب ان م م األيم اب ذاق طع ذي  و/  ب الترم
)2623.(  

ن )79 رة    ع ي هري ول اهللا  أن ،أب لم   -رس ه وس لي اهللا علي دفوع  :   - ص عث م ُرّب أش
  . ألبّرهباألبواب لو أقسم على اهللا 

  .الضعفاء و الخاملين  فضلباب -و الصلة  البرفي   مسلمأخرجه  * 
رة   عن )80 ي هري ه -أب لم - اهللاأن رسول  - رضي اهللا عن ه وس ال  - صلي اهللا علي رب :  ق

  .قائم حظه من قيامه السهر  ربصائم حظه من صيامه الجوع و العطش و 
  ).1690(و ابن ماجه )/ 2/373( أحمدأخرجه  * 

  .صمتها: رضاها : إن البكر تستحي قال  -يا رسول اهللا :  قالت أنهاعائشة  عن )81
  .باب ال ينكح األب و غيره البكر و الثيب إال برضاها-أخرجه البخاري في آتاب النكاح * 

رة   عن )82 ي هري الأب ال :  ق لم -اهللا  رسولق ه وس م سبق در:  - صلي اهللا علي ةه  مائ
ال   رسول  يافقال رجل و آيف ذاك      . ألف ر أخذ من       : اهللا ؟ ق ال آثي ه م رجل ل

ه       يس ل ا ، و رجل ل ان فأخذ أحدهما فتصدق      إالعرضه مائة ألف فتصدق به درهم
   . به



  

  ).2/379(و أحمد ) / 5/59(أخرجه النسائي * 
لم  -النبي عن أبي هريرة   عن )83 ِعد عيد من  الس :  قال  - صلي اهللا عليه وس بطن   في  َس

  .و الشقي من شقي في بطن أمه: زاد في رواية . أمه 
  ).2150(و البّزار ) /2/5(أخرجه الطبراني في الصغير* 
ال   - صلي اهللا عليه وسلم -عن النبي - رضي اهللا عنه -  هريرةأبي  عن )84  ة   : ق السفر قطع

ه فليُ     ،يمنع أحدآم طعامه ..من العذاب  إذا قضى نهمت ه ف ى   و شرابه ، و نوم ل إل عّج
  .أهله

ذاب   قطعةباب السفر  -أخرجه البخاري في العمرة *  ارة    / من الع لم في اإلم اب السفر   -و مس ب
  .قطعة من العذاب

ن )85 ة  ع ا  -عائش ن -رضي اهللا عنه ي ع لم -النب ه وس ال  - صلي اهللا علي واك :  ق الس
  .مرضاة للرب.. مطهرة للفم 

  ).1064(وابن حبان ) / 1/10(سائي و الن) / 146، 124، 6/47( أحمدأخرجه  * 
رة     عن )86 لم    -النبي  نأأبي هري ه وس ال   - صلي اهللا علي ة     :  ق ام الوليم ام طع شر الطع

د عصىاهللا و            يأتيهايمنعها من  دعوة فق م يجب ال ا ، و من ل ا من يأباه دعى إليه و ي
  . رسوله

  ).5281(وابن حبان / باب األمر بإجابة الداعي  -في النكاح  مسلمأخرجه  * 
ه  -أبي هريرة  عن )87 لم    -اهللا  رسولقال سمعت  - رضي اهللا عن ه وس ول   - صلي اهللا علي  يق
  . في رجل شح هالع ، و جبن خالع ماشر  : 
  ).3239(وابن حبان ) / 2/302(و أحمد ) / 2511(داود  أبوأخرجه  * 

ك  عن )88 ن مال ه -أنس ب ال  - رضي اهللا عن ّر : ق يم لم - النب ه وس امرأة  - صلي اهللا علي  ب
م   إليك:  قالت . اصبري وأتقي اهللا                : قبر ، فقال   تبكي عند عني فإنك ل

لم    -إنه النبي  : تصب بمصيبتي ، و لم تعرفه ، فقيل لها  ه وس فأتت النبي    - صلي اهللا علي
  . إنما الصبر عند الصدمة األولى: فقال .. لم أعرفك : تجد عنده بوابين فقالت  فلم
ي الج *  اري ف ه البخ ائز أخرج اب -ن ارةب ور  زي ائز  / القب ي الجن لم ف ى  -و مس اب الصبر عل ب

  .المصيبة عند أول الصدمة
ن )89 رة   ع ي هري ه  -أب ي اهللا عن ال   - رض ولق لم   -اهللا  رس ه وس لي اهللا علي ام :  - ص طع

  .األربعة آافي، و طعام الثالثة  الثالثةآافي   اإلثنين
ة  *  ي األطعم اب  -أخرجه البخاري ف امب ي اإلث طع د يكف ين الواح ربة / ن ي األش لم ف و / و مس

  1820(الترمذي 
لم    -أتى النبي :  قال البراء بن عازب  عن )90 ه وس ع    - صلي اهللا علي د، رجال مقن  بالحدي

ال    قاتلأسلم ثم قاتل ، فأسلم ثم : يا رسول اهللا أقاتل أو أسلم ؟ فقال : فقال  ل، فق ، فُقت
  .و ُأجرا آثيراعمل قليال ، :  - صلي اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

ال     عملباب  -أخرجه البخاري في الجهاد *  ل القت لم في   / صالح قب ارة و مس اب   - اإلم وت ب  ثب
  .الجنة للشهيد

ن سعد ،    عن )91 لم    -النبي   عن  سهل ب ه وس ال   - صلي اهللا علي روحة في    أوغدوة  : ق
  .سبيل اهللا خير من الدنيا و ما فيها

  .و مسلم في اإلمارة/   اهللاو الروحة في سبيل  الغدوة  باب-الجهادأخرجه البخاري في آتاب * 
رة  عن )92  ي هري ه -أب ال  - رضي اهللا عن ال : ق لم -اهللا  رسولق ه وس ال :  - صلي اهللا علي

  .الضحك ، فإن آثرة الضحك تميت القلب تكثروا
  ).2/310(و أحمد) 2305(الترمذيو )4193(أخرجه ابن ماجه* 
رة   عن )93   ي هري ال  ،أب ال رسول :  ق لم -اهللا ق ه وس ى :  - صلي اهللا علي المرءآف  ب

  .آذبا أن يحدث بكل ما سمع
  ).4992(داود  أبوو ./ما سمع بكلعن الحديث   النهيباب   -في المقدمه   مسلم  أخرجه* 

لم    - النبي أن   - رضي اهللا عنه -أنس   عن )94 ه وس ال  - صلي اهللا علي ن آل  : ق آدم خطاء   اب
  .،و خير الخطائين التوابون 

  ).4/244(و الحاآم)/3/198(و أحمد)/4251(و ابن ماجه)/2499(مذي التر أخرجه* 



  

ه  -عمران بن حصين عن )95 ال   - رضي اهللا عن ل :ق ا : قي ة     -رسول اهللا  ي َم أهل الجن َأُعِل
ال  : قيل  : فقال نعم قال :من أهل النار؟ قال ا    آلّ :  ففيم يعمل العاملون ؟ ق ر لم ميّس

  .خلق له
  .و مسلم في القدر/ اهللاقلم على علم  باب جف ال -البخاري في آتاب القدر أخرجه* 

ه   -ابن عمر   عن )96 ال   - رضي اهللا عن لم    -اهللا  رسول أخذ  : ق ه وس بمنكبي   - صلي اهللا علي
ال بيل:  فق ابر س دنيا آأنك غريب أو ع ة . آن في ال ي . زاد في رواي وعد نفسك ف

  .القبورأصحاب 
ا  :   - صلي اهللا عليه وسلم -باب قول النبي  -في الرقاق  البخاريأخرجه *   دنيا غريب  آن في ال
  ).3333(و الترمذي / 

ا    أنلو : قال  - صلي اهللا عليه وسلم -اهللا  رسول أنأنس بن مالك   عن )97 ن آدم وادي الب
راب ، و     من ذهب أحب أن يكون اه إال الت ى من    يتوب له واديان و لن يمأل ف اهللا عل

  .تاب
اب     أخرجه*  اق البخاري في آت لم  /  الرق اة   في و مس رقم   / الزآ و ) /2337(و رواه الترمذي ي

  ).3/192(أحمد 
رة  عن )98 ي هري ه -أب ولأن   - رضي اهللا عن لم -اهللا  رس ه وس ال  - صلي اهللا علي يس : ق ل

  .بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الشديد
  .و مسلم في البر و الصلة / باب الحذر من الغضب -البخاري في آتاب األدب  أخرجه* 

رة    أبي عن )99 لم    -النبي   عن   ،هري ه وس ال   - صلي اهللا علي رة     : ق يس الغنى عن آث ل
  .العرض و لكن الغنى غنى النفس

باب ليس الغنى عن  -و مسلم في الزآاة  /باب الغنى غنى النفس  -البخاري في الرقاق  أخرجه* 
  آثرة العرض 

ول   - سلمصلي اهللا عليه و -أم آلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول اهللا  عن )100 يس  : يق ل
  .الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا الكّذاب

اس   -البخاري في آتاب الصلح  أخرجه*  لم في   /باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الن ر و مس  الب
) / 1938( الترمذي و ) / 6/403(و رواه أحمد /باب تحريم الكذب و بيان ما يباح منه-و الصلة 

  ).4920(و أبو داود 
ن )101   دام ع ال     المق رب ق د يك ن مع ول اهللا  : ب معت رس لم   -س ه وس لي اهللا علي  - ص

ه    شراابن آدم وعاء   مألما :يقول إن       بحسب من بطن ن آدم أآالت يقمن صلبه، ف اب
  .فثلث لطعامه ، و ثلث لشرابه ، و ثلث لَنَفِسه محالة،آان ال 

  ).4/121(و الحاآم ) / 1349(بان و ابن ح) / 4/132(و أحمد ) / 2380(الترمذي  أخرجه* 
لم    -عن النبي   - رضي اهللا عنه -أبي هريرة  عن )102 ه وس ال   - صلي اهللا علي ا  : ق  نقصت م

  .صدقة من مال ، و ما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا ، و ما تواضع أحد هللا إال رفعه
و و التواضع    -مسلم في آتاب البر و الصلة  أخرجه*  ) 2029(و الترمذي  / باب استحباب العف
  2/386(و أحمد / 

ه   -ابن مسعود  عن )103 ال   - رضي اهللا عن ام  : ق لم    -اهللا  رسول ن ه وس ى   - صلي اهللا علي عل
ال      رسوليا :  فقلناو قد أثر في جنبه ،     فقامحصير ،  ك وطاء ؟ فق ذنا ل اهللا لو اتخ

دنيا ؟ :  ي و لل ا ل ي ! ! م ا ف ا أن دنيام م راح و   ال جرة ث تظل تحت ش إال آراآب أس
  .ترآها

  ).4/310(و الحاآم ) / 1/391(و أحمد ) / 4109(و ابم ماجه ) / 2377( الترمذيه أخرج*  



  

ه  -أبي هريرة  عن )104 لم    -عن النبي    - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي  خاف من  : ق
  .الجنةأدلج ، و من أدلج بلغ المنزل ، أال إن سلعة اهللا غالية أال إن سلعة اهللا هي 

  ) .2450(الترمذي  أخرجه* 
اس  اب عن )105 ا   -ن عب لم    -النبي   عن  -رضي اهللا عنهم ه وس ال   - صلي اهللا علي من  : ق
  .البادية جفا ، و من اتبع الصيد غفل و من أتى أبواب السلطان إفتتن سكن

  ).1/357(و أحمد ) /7/195(و النسائي ) / 2859(و أبو داود ) /2256(الترمذي  أخرجه* 
ال   - رضي اهللا عنه -أبي هريرة  عن )106 ال  : ق لم    -اهللا  رسول ق ه وس من  :  - صلي اهللا علي
  .أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر  الناسسأل 

اة      أخرجه*  اب الزآ لم في آت اس      -مس ألة للن ة المس اب آراه د  / ب ن ماجه   ) 2/213(و أحم و اب
)1838.(  

لم    -قال رسول اهللا :  قال عبد اهللا بن عمرو  عن )107 ه وس من صمت   :  - صلي اهللا علي
  .نجا
  ).2/177(و أحمد ) /2501(الترمذي  أخرجه* 

ن مسعود    عن )108 ال  عبد اهللا ب ال   :  ق لم    - النبي ق ه وس  أخاك أنصر  :  - صلي اهللا علي
ا رسول اهللا   : فقالوا . ظالما أو مظلوما ذا ي ا ؟      ننصره  ه ا فكيف ننصره ظالم مظلوم

  .تأخذ فوق يده: قال 
  ).2255(الترمذي  رواه* 

د اهللا جرير ب عن )109 ه   -ن عب لم    -عن النبي    - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي من  : ق
  .الرفق ُيْحَرِم الخير آله ُيْحَرِم

 و) 4809(و أبو داود ) / 4/366(و أحمد/ باب فضل الرفق  -مسلم في البر و الصلة  أخرجه* 
  ).3687(ابن ماجه

لم  -النبي  عن -رضي اهللا عنهما -ابن عمر  عن )110  المؤمن : ال ق  - صلي اهللا عليه وس
الطهم و ال يصبر             ذي يخ م أعظم أجرا من ال ى أذاه اس و يصبر عل الذي يخالط الن

  .أذاهم على
  ).2507( الترمذيو )/ 4032(و ابن ماجه) / 2/43(أحمد  أخرجه* 

ه   -أنس بن مالك  عن )111 ال النبي    - رضي اهللا عن لم    -ق ه وس من   المؤمن    - صلي اهللا علي
لم  لم من س اس ، و المس ه الن لموأمن اجر من هجر  نالمس ده ، و المه انه و ي من لس

  .الّسوء
  ) .1/11( الحاآمو )/ 510(و ابن حبان ) / 3/154(أحمد  أخرجه* 

ر   المؤمن : قال  - صلي اهللا عليه وسلم -عن النبي  - رضي اهللا عنه -أبي هريرة  عن )112 ِغ
  .آريم ، و الفاجر َخّب لئيم

  ).1/43(و الحاآم )/ 2030(الترمذي  و) / 2407(و أبو داود ) / 2/394(أحمد  أخرجه* 
اح     . إن لي ضرة : يا رسول اهللا : أسماء أن امرأة قالت  عن )113 ّي جن  إنفهل عل

ول         ال رس ي ؟ فق ذي يعطين ر ال ي غي ن زوج بعت م لم   - اهللاتش ه وس لي اهللا علي :  - ص
  .لم يعط آالبِس ثوبي زور بماالمتشبع 

م   -البخاري في آتاب النكاح  أخرجه*  ا ل ل   باب المتشبع بم اس     /ين اب اللب لم في آت اب  -و مس  ب
ط   م يع ا ل بع بم ره و التش اس و غي ي الب ر ف ي عن التزوي دو  ./ النه و داود ) / 6/346(أحم و أب

)4997. (  



  

لم    - النبي  قال ابن عباس ، عن )114 ه وس ر     :   - صلي اهللا علي ا آثي ون فيهم ان مغب نعمت
  . الفراغالصحة و : من الناس 

و /باب ما جاء في الرقاق و أن ال عيش إال عيش اآلخرة     -الرقاق  بالبخاري في آتا أخرجه* 
ن مطرف  عن )115) 2304(رواه الترمذي  ال       ب ه ق ن الشخير عن أبي د اهللا ب أتيت  : عب

الي  : يقول ابن آدم : قال ) ألهاآم التكاثر:(يقرأو هو - صلي اهللا عليه وسلم -النبي ! مالي م
  !  ؟أو تصدقت فأمضيت   فأبليتأو لبست  إال ما أآلت فأفنيت مالكو هل لك من 

ه*  د    أخرج اب الزه ي أول آت لم ف ائي / مس ذي  ) / 6/238(و النس د  ) / 3354(و الترم و أحم
)4/24.(  

ال  : قالت   -رضي اهللا عنها -عائشة  عن )116 لم    -اهللا  رسول ق ه وس ال :  - صلي اهللا علي
در ،   حذريغني  م ين       ومن ق ا ل زل ، و مم ا ن ع مم دعاء ينف زل   ال بالء لين زل ، و إن ال
  .فيعتلجان إلي يوم القيامة الدعاءفيتلقه 

  ).2165(و البّزار ) / 1/492(الحاآم  أخرجه* 
رة  عن  )117 ي هري ه  -أب لم  -عن النبي   - رضي اهللا عن ه وس ال  - صلي اهللا علي دغ  ال:  ق يل

  .المؤمن من جحر مرتين
د     /باب ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين  -البخاري في األدب  أخرجه*  لم في الزه اب  -و مس  ب

د  ) / 3982(و ابن ماجه  ) / 4862(أبو داود   رواهو / مرتين  جحرال يلدغ المؤمن من   و أحم
)2/379. (  

ه   -أنس بن مالك  عن )118 ال   - رضي اهللا عن ال  : ق لم    -اهللا  رسول ق ه وس :   - صلي اهللا علي
  .، و الحرص على العمر المالالحرص على : يهرم ابن آدم و تشب منه اثنتان 

 ابنو ) / 2455(و الترمذي / باب آراهة الحرص على الدنيا  -مسلم في آتاب الزآاة  أخرجه* 
  ) .3/169(و أحمد )     / 4234(ماجه 
رة     عن )119 ه   -أبي هري لم    - اهللاأن رسول   - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي ا : ق  إّنم
  .ألتمم مكارم األخالق بعثت

  ) .2/318(في المسند  أحمدرواه *
ن )120 ر    ع ع ن عم ن اب عود ع ن مس د اهللا ب الب ال :  ق ولق ز – اهللا رس لع :  -و ج

  المؤونةعلى قدر  المعونةنزلت 
  ).9956(في الشعب  البيهقيرواه *

لم  -اهللا  رسولقال : قال  - رضي اهللا عنه -أبي بكر الصديق  عن )121 :  - صلي اهللا عليه وس
  عمله لم يسرع به نسبه  بهمن أبطأ 

  ) .3643(أبو داود  و) / 2946(و الترمذي /  أحمدأخرجه  *
ي عن) 122 رة  أب ه -هري ال  - رضي اهللا عن ال : ق لم -اهللا  رسولق ه وس :   - صلي اهللا علي

ر ، احرص     الضعيفالمؤمن القوي خير و أحب إلى اهللا من المؤمن  ، و في آل خي
اهللا ، و ال تعجز ، و إن أصابك  تعن ب ا ينفعك و اس ى م ل  شيءعل ال تق ي : ف و أن ل

ذا ، و ل..فعلت  ذا و آ ان آ ل آ ل : كن ق اء فع ا ش در اهللا و م ل ..ق تح عم و تف إن ل ف
  .الشيطان

  .األمر بالقوى و ترك العجز فيباب -في آتاب القدر -أخرجه مسلم * 
 الطهور :  - صلي اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :   قالاألشعري   مالكأبي   عن )123

زان ، و سبحان اهللا و ا      د هللا تمأل المي ان ، و الحم د هللا تمآلن   شطر اإليم ا لحم ين   م ب
ياء ، و  بر ض ان ، و الص دقة بره ور ، و الص الة ن موات و األرض ، و الص الس

  .عليك ، آل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو  لكحجة   القرآن
    



  

  ).270(ابن ماجه / في أول آتاب الطهارة  مسلمأخرجه  * 
ول   - صلي اهللا عليه وسلم - اهللا لرسوسمعت  : مسعود قال   بنعبد اهللا   عن )124 : يق

ا   ،هللا أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة  معه راحلته عليه
ه         ا حتى أدرآ د ذهبت فطلبه تيقظ و ق ام ، فاس ال    العطش طعامه و شرابه ، فن م ق : ث

ى ساعده     ليموت أرجع إلى مكاني الذي آنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه عل
ا   د فرح اهللا أش ه و شرابه ، ف ا زاده و طعام ه و عليه ده راحلت تيقظ و عن ة، فاس  بتوب

  .العبد المؤمن من هذا براحلته و زاده 
ه  *  اريأخرج دعوات  البخ ي ال ة  -ف اب التوب ة / ب اب التوب ي أول آت لم ف ذي/ و مس  الترم
)2498 (  

لم    -اهللا  رسول سمعت    قال  -رضي اهللا عنهما -ابن عمر  عن )125 ه وس  صلي اهللا علي
ام راع و مسؤول    وآلكم راع                 :يقول  - آلكم مسؤول عن رعيته ، اإلم

ة في     ،عن رعيته، و الرجل راع في أهله  رأة راعي وهو مسؤول عن رعيته ، و الم
  راع في مال سيده  الخادمبيت زوجها ، و مسؤولة عن رعيتها ، و 

ة  *  اب الجمع ي آت اري ف ه البخ دن   - أخرج رى و الم ي الق ة ف اب الجمع ي  / ب لم ف ابو مس  آت
  .اإلمارة 

لم    -قال رسول اهللا  : قال  - رضي اهللا عنه -بن أبي وقاص سعد عن) 126 ه وس  صلي اهللا علي
رأة الصالحة و المسكن    : أربع من السعادة   :    - ، و الجار الصالح ، و    الواسع الم

قاوة   ن الش ع م يء ، و أرب وء: المرآب الهن ار الس رو ،الج وء   أةالم كن  والس المس
  .السوءالضيق و المرآب 

  ).1/168( أحمدأخرجه  * 
ه   -أنس بمالك   عن )127 لم    -النبي   عن   - رضي اهللا عن ه وس ال   - صلي اهللا علي  ثالث :  ق

و رسوله أحب إليه مما سواهما ، و أن   اهللاأن يكون : من آن فيه وجد حلوة اإليمان 
ره     ه إال هللا ، و أن يك ود   أنيحب المرء ال يحب ذف في     يع ره أن يق ا يك ر آم في الكف

  .النار 
ان  *  اب اإليم ي آت اري ف ه البخ اب -أخرج الوة  ب ان   ح ان / اإليم اب اإليم ي آت لم ف و / و مس

  ).2624(الترمذي 
ن )128 رة   ع ي هري ه  -أب ول  أن  - رضي اهللا عن لم   -اهللا  رس ه وس لي اهللا علي ال  - ص : ق
ل ة  الخي ى رجل وزر: لثالث ه أجر ف. لرجل أجر ، و لرجل ستر ، وعل ذي ل ا ال أم
ك        ربطهافرجل  ا ذل ا أصابت في طيله في سبيل اهللا فأطال في مرج أو روضة ، فم

له حسنات ، و لو أنها قطعت طيلها فِاستنت شرفا أو شرفين     الروضةمن المرج أو 
رد أن         حسنات أثارهاآانت أرواثها و  م ي ه و ل ا مرت بنهر فشربت من له ، و لو أنه

نس    تعففارجل ربطها تغنيا و  و.  فهي لذلك أجر ، لهيسقي آان ذلك حسنات  م ي ثم ل
تر ذلك س ا فهي ل ا و ال ظهوره ي رقابه اء و  و. حق اهللا ف را و ري ا فخ رجل ربطه

  .  اإلسالم فهي على ذلك وزر ألهلنواء 
  ).2788(ابن ماجه / و مسلم في الزآاة/  المساقاةأخرجه البخار ي في الشرب و * 

لم    -قال النبي  : قال  - رضي اهللا عنه - النعمان بن بشير عن )129 ه وس ى  - صلي اهللا علي عل
عز  -من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ، و من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا  : المنبر 
عذاب  الفرقة، و التحدث بنعمة اهللا شكر ، و ترآها آفر ، و الجماعة رحمة و  -و جل

.  
  ).375، 4/278(أخرجه أحمد * 

  - صلي اهللا عليه وسلم -اهللا  رسولسألت  : قال  - رضي اهللا عنه -حكيم بن حزام  عن )130
ألته      فأعطاني م س ألته فأعطاني ، ث ال        فأعطاني ، ثم س ذا الم يم إن ه ا حك ال ي م ق ، ث

م   نفس ، و من أخذه بإشراف     فيهَخِضرة حلوة ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له  ل
  .السفلى  من اليد خيراليد العليا  وآالذي يأآل و ال يشبع   فيهيبارك له 

  .و مسلم في الزآاة / عن المسألة  اإلستعفافباب -أخرجه البخاري في الزآاة * 
لم   - اهللارسول  قال:  عبد اهللا بن مسعود قال  عن )131  ه وس ال   أّي:  - صلي اهللا علي م م ك
ه من      و ه أحب إلي ارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا يا رسول اهللا ما منا من أحد إال مال



  

ما لك . اعلموا أنه ليس منكم أحد إال مال وارثه أحب إليه من ماله : قال  .وارثه مال
  .مالك إال ما قدمت ، و مال وارثك ما أخرت من
  ).1/382(أحمد / قدم من ماله فهو له  ماباب  -أخرجه البخاري في الرقاق * 

ال     عن )132 لم    -أتى رجل رسول اهللا    : سهل بن سعد الساعدي ق ه وس  - صلي اهللا علي
ازهد في  : فقال  . اهللا أخبرني بعمل يحببني اهللا عليه و يحبني الناس رسوليا : فقال 

  .الناس يحبك الناس أيديالدنيا يحبك اهللا ، و ازهد فيما 
  ).2/1374(أخرجه ابن ماجه * 

لم  -اهللا  رسولسمعت  : مالك األشعري قال  أبي  عن )133 ول   - صلي اهللا عليه وس : يق
  .الدنيا حالوة اآلخرة مرارة وة اآلخرة ،             الدنيا مرار حلوة

  ).5/342(أخرجه أحمد * 
ال  عن )134 ي ق ر الليث ا رسول اهللا  : عمي ل ي ال  أيقي د : الصدقة أفضل ؟ ق جه
  .المقل

  ).1677(أخرجه أبو داود * 
لو  اتقوا النار و:   - صلي اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : عدي بن حاتم قال  عن )135

  .بشق تمرة
  ).1016(و مسلم / النار و لو بشق تمرة اتقواباب -أخرجه البخاري في الزآاة * 

لبس ثوب شهرة  من:  - صلي اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال  ابن عمر عن  )136
  .في الدنيا ألبسه اهللا ثوب مذلة في اآلخرة

  ).4029(أبو داود  ) / 3607(أخرجه ابن ماجه *
لم    -قال رسول اهللا : عمر بن الحمق قال   نع )137  ه وس ان :  - صلي اهللا علي د   اإليم قي

  .الفتك
  ) .2769(داود  أبوأخرجه  * 

لم    -اهللا  رسول قال : قال  - رضي اهللا عنه -األشعث بن قيس  عن )138 ه وس  - صلي اهللا علي
  .الناس هللا أشكرهم للناس  أشكر:  
  ) . 5/213(أخرجه أحمد في المسند* 

ي ه عن )139 رة أب ه -ري ال  - رضي اهللا عن ال  : ق لم -اهللا  رسولق ه وس :  - صلي اهللا علي
  . أحسنهم خلقا: إيمانا  المؤمنينأآمل 

  .مسنده فيو أحمد ) / 4682(أخرجه ابوداود * 
ال      عن )140 ا ق سمعت رسول اهللا     : عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهم

- ε-  اهللارضا : يقول  -Υ-  طه في سخط الوالدين، و سخ الوالدينفي رضا .  
  )1900(أخرجه الترمذي * 

ن )141 ابر   ع ه  -ج ال  - رضي اهللا عن ال : ق ولق لم  -اهللا  رس ه وس لي اهللا علي ل :  - ص آ
  .بوجه طلق أخاكمعروف صدقة ، و إن من المعروف أن تلقى 

  ).1971(أخرجه الترمذي * 
لم    - اهللاأن رسول   - رضي اهللا عنه -أنس  عن )142 ه وس ال   - صلي اهللا علي ال و  يسروا : ق

  .تعسروا ، و بشروا و ال تنفروا
  .أخرجه البخاري و مسلم و أحمد* 

لم  -رسول اهللا  سمعت: قال  - رضي اهللا عنه -حذيفة  عن )143 :  يقول  - صلي اهللا عليه وس
  .قتاتال يدخل الجنة 

  ).2027(الترمذي )/ 4871(أخرجه أبو داود * 
ه   -سلمان     عن )144 ال    - رضي اهللا عن ال رسول اهللا   : ق ه وس    -ق إن :   - لمصلي اهللا علي

  .فيردها خائبة إليهاهللا حيي آريم ، يستحي أن يمد العبد يده 
  ).4012(أبو داود ) / 1271(ابن ماجه ) / 3551(أخرجه الترمذي * 

رة  عن )145 ي هري ه -أب ال  - رضي اهللا عن ال : ق لم -اهللا   رسولق ه وس :   - صلي اهللا علي
  .على دين خليله فلينظر أحدآم من يخالل المرء

  .أحمد و  الترمذي)/ 4833(اود أخرجه أبو د* 



  

اتق اهللا : ، قال  أوصنييا رسول اهللا :  قال  - رضي اهللا عنه -معاذ بن جبل  عن )146 
  .حسنحيثما آنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها ، و خالق الناس بخلق 

  ) 1988( الترمذي أخرجه* 
ن أبي طالب     عن )147 ه   -علي ب ال   - رضي اهللا عن ال   :  ق ه    -اهللا  رسول ق صلي اهللا علي
لم  و يدفع عنه ميتة السوء   ،يوسع في رزقه  و ،يمد اهللا في عمره  أنمن سره :  - وس

  .فليتق اهللا ، و ليصل رحمه: 
  ).1693(أخرجه أبو داود * 

لم  -اهللا  رسولقال  :  قال  - رضي اهللا عنه -ابن مسعود  عن )148 ال :  - صلي اهللا عليه وس
تقيم    نفسو الذي . إيمان لمن ال أمانة له ، و ال دين لمن ال عهد له ده ، ال يس محمد بي
  .لسانه يستقيم  حتىدين رجل حتى يستقيم قلبه ، و ال يستقيم قلبه  

  ).3/135(أخرجه أحمد في المسند * 
اآم و  : - صلي اهللا عليه وسلم -اهللا  رسولقال  :  قال  - رضي اهللا عنه -معاوية  عن )149 إي

  .التمادح ، فإنه الذبح
  . المسند فيو أحمد ) / 3743(أخرجه ابن ماجه * 

لم    -اهللا  رسول  قال:  قال  -رضي اهللا عنهما-ابن عباس  عن )150 ه وس  - صلي اهللا علي
  .يوقر آبيرنا ولم يرحم صغيرنا ،      منليس منا : 
  ).1921(أخرجه الترمذي * 

ال   :  قال  - رضي اهللا عنه -أبي موسى األشعري  عن )151 ه    -اهللا  رسول ق صلي اهللا علي
اه من أحب :  - وسلم ه    دني ا        أضر بآخرت آثروا م دنياه ، ف ه أضر ب ، و من أحب آخرت

  .يبقى على ما يفنى
  ).4/412(أخرجه أحمد * 

من آانت :  - صلي اهللا عليه وسلم -اهللا  رسولقال  :  قال  - رضي اهللا عنه -أنس  عن )152
ا آتب    يأتهالدنيا همه و سدمه جعل اهللا الفقر بين عينيه ، و لم  ا إال م ه ، و من    منه ل

  .أتته الدنيا و هي راغمةآانت اآلخرة همه و سدمه 
  ).1504(أخرجه ابن ماجه * 

رة    عن )153 ه   -أبي هري لم    -النبي   عن   - رضي اهللا عن ه وس ال    - صلي اهللا علي ه ق ا : أن  م
ذئبان ضاريان جائعان في غنم تفرقت ، أحدهما في أولها و اآلخر في آخرها بأسرع 

  .مالها وشرف الدنيا  يبتغيمن امرئ في دينه   فسادا
  ).2482( أخرجه الترمذي* 

لم    -اهللا  رسولقال  :  قال  - رضي اهللا عنه -عبيد بن صخر  عن )154 ه وس  - صلي اهللا علي
د      فإن،  استشر: لمعاذ  ه قائ المستشير معان و المستشار مؤتمن ، و احذر الهوى فإن

  .األشقياء
  ).2823(أخرجه الترمذي * 

رة   عن )155 ي هري ه -أب ال  - رضي اهللا عن ال  :  ق ولق لم -اهللا  رس ه وس  - صلي اهللا علي
اس ،             : د الن ا تكن أعب اس ، و  وآن ورع م اهللا تكن أرضى الن ارض بقس

  .مؤمنا ، و أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما تكنأحسن جوار من جاورك 
  ).2306( الترمذيو )/ 4217(أخرجه أحمد ابن ماجه * 
  
  
  
  
  
   
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :األول الباب
ل الصوتي في األمثا الترآيب    

  النبوية
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  المفرد وأشكاله الصوت: األّول الفصل 
       
الصوتية في األسلوبية حيزا هاما رغم  الدراسة تأخذ: مدخـــــــــــــــل      

هذه  نبي فمن ، األسلوبيما فيها من صعوبات قد تواجه الدارس 
  ،راسة مازالت الشكوك تحوم حولهالحّيز من الد هذاالصعوبات أّن نتائج 

ل إليها صحيحة أن النتائج التي توّصقطعا باحث أن يجزم  ال يمكن ألّي إذ
الحيز تعتمد على  هذاالتفسيرات التي تستعمل في  تبقىآما ،  كاملةومت

تجعل منها أآثر إقناعا إذ تنحو بهذا  التيمجموع من العلوم اللغوية   
ا اعتمدت طريقة اإلحصاء وآذا النتائج علميا خاصة إذ منحىالشكل   
توصل إليها علماء اللغة بالنظر الدائم والممارسة النقدية في  التيالمنطقية 
فضال على أّن مثل هذه المقاربة ُتطّبق على نصوص تتميز .نصوصها

باستعمال خاص للغة بوظائفها المتنوعة خاصة الجمالية ذلك أّن شعرية 
يفة الجمالية للغة التي تكسبها خصائص أدبية النص األدبي  تظهر في الوظ

                             )18( .تكون موضوع الدرس األدبي عموما واألسلوبي خصوصا
بدور هام في إآساب المعنى  األمثالالصوت في  يضطلع                

المتلقي الذي هو في  من  قرباآثافة ودالالت تجعل الرسالة المتداولة أآثر 
الرسالة ألّنه يؤمن باألخبار التي يلقيها إليه الرسول  لتلقياألصل مهيأ 

النبوي إلى النثر إّال أّن حضور الصوت  الحديثورغم انتماء .األعظم
 هذافي استجالء  نستمردعما آبيرا لنا آي   أعطىبشكل ملفت النتباه 

لوحدة الحضور ومحاولة تبّين تشكله واسهامه في إيصال المعنى باعتباره ا
تبنى منها ألفاظ أي لغة فما بالك بلغة تنشأ من أجل تغيير  التياألساسية 

لدين جديد في مجتمع يقيم اعتبارا آبيرا  الجديدةالمفاهيم وشرح األسس 
  .لجماليات اللغة

ر                      ال  يظه ي األمث ةالصوت ف ّددة  النبوي كال مح ق أش وف
ا   تّطرد في آل األمثال وبالتدقيق و ذه    أنالفحص المستمرين أمكنن نرصد ه

ي مجمل          ا ف ل بينه ى التماث اد عل ال باالعتم ي األمث األشكال وفق ورودها ف
ى في  المنتقاة على أنها أمثاال النصوص ا تتجل لوبية     ه معظم الخصائص األس

  .بداية البحث  فيالتي اشترطناها 
                                                 

(18)   Roman JAKOBSON ,Huit questions de poétique ,édition du seul  
1977,p16 .     



  

رصدتها التي  الصوتيةعلى الظواهر  وفضال                          
  التي والسجع وغيرها من المصطلحات  آالجناسالبالغة العربية القديمة 

العربية وأطنبت في رصدها آما توقف الدرس البالغي  البالغيةصنفتها 
لمثل هذه الظواهر عند الرصد والتصنيف والتسمية دون أن تعطي لها 

بثوثة في آتب اللهّم إّال بعض اإلشارات اللطيفة الم تفسيرا يبرر استعمالها 
هناك ظواهر أسلوبية أخرى خاصة باألمثال النبوية وهي  ،العربيةالبالغة 

يكتسب النص آفاءة آبيرة في تكثيف  بحيثاستعمال خاص للصوت 
خاص يخرجه عن النثر  استعمالوهذا ال يعني أّن الحديث النبوي .المعنى

  . العربي بل هو نص من صميم األدب العربي
بحسب السياق الذي  متنوعاالصوت في األمثال استعماال يستعمل  آما      

يكون  المتلقي؛فمرةُيْفَرُض والحاالت التي يخضع لها القول والمتكلم وآذا 
 ومّرةالمتكّلم في حاجة للتكرار ألّن المتلقي يستجيب لمثل هذا اإلجراء 

يحتاج المتكلم الستعمال بعض اإلمكانات التي تتيحها اللغة حتى تمر 
؛ آاالشتقاق الواضح في الرسالة في فهميحدث خلل دون أن  آاملةلة الرسا
من لسانه ويده  المسلمونالمسلم من سلم  : (ه صلى اهللا عليه وسّلمحديث

توّفرت  وقدالمسلم،وسلم،المسلمون آلها تنتمي لمصدر واحد :؛فالكلمات )
 بفضل االشتقاق الذي يجمعها من حيث الشكل والمصدر ليدل على تقاربها

  .المعنى ومن ثّمة يسهل على المتلقي فهم المعنى بيسر حيثمن 
أخرى وهي التي  صوتيةالتقارب من حيث المصدر تسانده ظواهر  هذا    

ما  وهذايتوهم السامع أّنها من مصدر واحد إّال أّن الحقيقة ليست آذلك 
 يحدث لدى المتلقي اهتماما يجعله يرآز أآثر على المعنى المراد وآأّن هذا

شر ما في رجل شح : يوجهه إلى المعنى توجيهاآما في الحديث اإليهام
الصوتي وهو ما يجلب  بالتقاربخالع فبين الخلع والهلع إيهام   جبنهالع  

  . المتلقياالنتباه 
إّال أّن استعماله في  معنى  المسّلم به أّن الصوت ال يحتوي في ذاته ومن   

؛لذا  وتكّثفهالت تخدم المعنى شكل معين وبنسب معينة يصّيره ذا دال
سواء أآان الترآيب بسيطا أو معقدا –فدراسة الصوت المفرد في الترآيب 

  . لهذا االعتبار يخضع –
ة(    ة العالق ا صورتها  آامل ائرة ألّنه اني الث رة والمع ين األصوات المعب ب

وتطول أو تقصر وآلما آانت الصحة النفسية     تشتّدتعلو وتنصب وتلين أو 
يس     أآمل  وزن الصوتي أنسب ؛ول ى آان ال و من      معن الصحة النفسية الخل

د مرض ال صحة  ذا التبّل المثيرات فه ة ب زات الحادث ناله دم  ولك ا ع معناه
د إن  اس فاس از القي نفس فجه دريج ال ى ت ر عل زات درجة المثي اوزة اله مج



  

اس ة    ق تدت دّق ا اش ه وآلم ن نتائج ة م د الثق دها تفق ه وعن ر قيمت الشيء بغي
ه ونفوس      بالقيميه الحس ف وق من د الوث اإلنسانية مها لطفت علت قيمته وتأآ

وازين   ك الم ي تل ادة ه يالق م أدق    ف ادة ه ن الق ل م عوب ؛والرس اة الش حي
م   ذا فه ر وله ادير للبش ت المق ا وهب لمهم  أصحوألطف م ا وأس اس أنفس الن

ه  الصوتي والقيممنطقا والبيان النبوي آالقرآن المجيد في الهداية والغاية  ة في
ا قّيم شعورية    و        المواقف؛وهي  تمليه د تعل ديع وق اس بالب ين تق د البالغي عن

   )19()فتقاس بأرآان الوزن الشعري
إّن الدراسة الصوتية صارت       مهما            ل تنوعت الطرق ف ا   تحت مكان

ى صفحة    مرموقا في المقاربات الشعرية سواء أآانت األصوات مكتوبة عل
رى  العينت ت متع ب ه    أو آان اء تلفظ ن األصوات أثن تكلم م ه م ا ينتج ة بم لق

ان ا والنوع ة :مع واد الصوتية أو الكتابي تثمرانالم اب  يس ة الخط ي دراس ف
باألسلوبية  يدعىالشعري،فإذا ما استعملت آيفية النطق باألصوات فذلك ما 

  )20(الصوتية
ة الصوت أو   اللغويةأّول ما يجب االهتمام به في المعطيات  إّن    هو رمزي

احثين      ذه شغلت الب ي القيمة التعبيرية للصوت ورمزية الصوت ه اللغات   ف
   .اإلنسانية وفي مختلف الثقافات منذ القديم إلى يومنا هذا

لهذا االتجاه هو ابن  مثلمن يقول بالقيمة الذاتية للصوت وأبرز  فهناك 
ولكن هذا ".الخصائص"آتابهجني فقد برهن على دعواه في عّدة أبواب من 

البطليوسي في فصل  السّيدجاه لم يرض عنه آثير من اللغويين ومنهم االت
جّني في  ابناألسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى ؛فبعد أن أورد أراء 

 األمرآان  فإذا:"بعض األصوات رأى ذلك قياسا غير مطرد وأنهى آالمه 
" يهعلى هذا السبيل آان التشاغل بها تشاغل به ابن جّني عناء ال فائدة ف

الصوتية فإّن الباحثين لم  الرمزيةالمناقشة حول  آانتآل هذا ومهما   ومع
تبقى دراستها  وإنمايضعوا بعد شروطا ضرورية آافية لحصرها وضبطها 

 ضرورياعلى أّن شرطا .ذوقية ال تملك البرهنة عليها إلثبات وجاهتها
ت أو ولكّنه غير آاف وهو تراآم أصوات معينة أآثر من غيرها في البي

ذلك ال بد من محاولة رصد بعض المؤشرات الرمزية  ومعالقصيدة 
  :الصوتية وهي

  التراآم الصوتي *        
  )وتداوليةصرفية ومعنوية (مؤشرات مواآبة *        
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  )21(سياق مالئم خاص وعام*      
رأيناها أساسية في التمهيد لدراسة ما سميناه الترآيب   مقّدمة هذه            

ى؛     لنؤآد أن الصوت النبويةوتي في األمثال الص ي إيصال المعن له دوره ف
ه     األسلوبيةلكن تطرح في هذا الفصل قضية أّن  آمنهج تطبيقي أثبت آفاءت

وتية   ة الص ي الدراس ة ف عرية خاص وص الش ي النص عرف اره  للش باعتب
ات صوتية وأطرح القضية من           ة من إمكان ا تتيحه اللغ استعماال خاصا لم

ة ي :ى هي أخر جه ى بعض الخصائص الصوتية الت ر عل وي النث أال يحت
ها  لوبية؟اإلجابةيمكن أن تدرس ذا التساؤل هي األس ي : عن ه ر الفن أّن النث
ى أّن من العرب       يحتويوغيره من النثر    من على خصائص صوتية حّت

عر     علمناادعى أّنه وجد الشعر في القرآن الكريم؛وقد  الى نفى الّش أّن اهللا تع
ا  :(لقرآن ومن النبي عليه السالم فقال من ا اه وم ه      علمن ا ينبغي ل الشعر وم

بعهم   : (ذم الشعراء   في وقال )22()إن هو إّال ذآر وقرآن مبين  والشعراء يت
ه    آخر إلى )23()الغاوون ألم تر أّنهم في آل واد يهيمون إن  ( ،ما وصفهم ب ف

رآن      ي الق د وجد ف ك م     شعرا زعم زاعم أّنه ق را فمن ذل ه   آثي ا يزعمون أن
ه    ه     يزعمون  مصراع؛ومما بيت تام أو أبيات تاّمة ومنه ما يزعمون أّن أّن

دور     آالجواب وجفان {:   ىتعال   تام قوله  بيت  الوا  .}راسيات       وق ق
و  نه ه  م ل وآقول ه   {:الرم ى لنفس ا يتزآ ى فإّنم ن تزّآ ر   .}م ن بح الوا م ق

ف ه.الخفي ق  {:وآقول ن يت ل اهللاوم ا و  يجع ه مخرج ث ال   ل ن حي ه م يرزق
ب ارب  .}يحتس ن المتق و م الوا ه ه.ق ة {:وآقول يهموداني ت   عل ا وذلل ظالله

وم    {:وقوله تعالى.}قطوفها تذليال ويخزهم وينصرآم عليهم ويشف صدور ق
وافر   .}مؤمنين الى  .زعموا أّنه من ال ه تع ذي   {:وآقول ّذبُ أرأيت ال ّدين  يك  بال

دعّ   ذي ي ذلك ال يم ف ف  .}اليت ن الخفي ذا م و ذل .وه ر   ونح رآن آثي ي الق ك ف
ه امالت  {:آقول ذرايات ذروا فالح راوال را  وق ات بش دهم  .}فالجاري و عن وه

ان  إذا)24()شعر من بحر البسيط  ي        آ ات ف ذه اآلي اقّالني أورد ه و بكر الب أب
ي      أّن ف ّدعي ب رآن معرض الرّد على من ي ع استعمال      الق ذا ال يمن شعرا فه

النبوي الشريف   لحديثاالصوت في القرآن بشكل خاص آما هو الشأن في 
ه     نظم الشعر وال يروي ا وإن آان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ي ثبت   آم
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ا            ؛في األخبار ا تام م يكن ينشد بيت ا ل ه أفصح العرب إجماع ى آون فإّنه عل
ى  هعل ائر    وزن ت الس د البي ز فحسب وأنش د الصدر أو العج ان ينش ا آ إّنم

  آنت جاهال  ستبدي لك األيام ما: الصورةلطرفة على هذه 
ك                                           زّود(ويأتي م ت ن ل ار) م ا ، باألخب وإّنم

ي زّود:ه م ت ن ل ار م ك باألخب م  (.ويأتي ه  تجرول انه صلى اهللا علي ى لس عل
ح إّال    ا ص لم مم ربان وس ز ض ن الرج طور  : م وك والمش االمنه األّول  أّم

ة      لنبي ا   إّنه رأى  :فكقوله في رواية البّراء ى بغل لم عل ه وس صلى اهللا علي
   .عبد المطلب  ابن أنا    أنا النبي ال آذب      :أحد ويقول  يوم

اني  ه صلى اهللا  والث دب إّن ة جن ي رواي ه ف هآقول لم دميت إصبعه  علي وس
  :فقال

  سبيل اهللا ما لقيت  وفيهل أنت إّال إصبع دميت                
أوزان   وإّنمافي أصله ليس بشعر  اتفق له ذلك ألّن الرجز وإنما  هو وزن آ

ول هو    وخالصة )25( )السجع وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب     الق
ه ال         ك إال أّن ي ذل رآن والرسول ال شك ف ا أّن الشعر منفي عن الق أن  يمكنن

ي الحديث   الموجودةنهمل هذه الظواهر الصوتية   ذا   ،في القرآن وآذا ف وه
بعض الشعراء إ    ع ب اس   ما دف ى االقتب را من      من ل رآن والحديث ألن آثي الق

ك    ،ألفاظ البيان النبوي يجري على الوزن  م يكن ذل الطبع ول ه    ب مقصودا من
نهج       ى م م يسر عل ه ل ا أّن ا     ، صلى اهللا عليه وسلم آم رى م ذا ن  يضمنه وله

ا بشيء       (الشعراء أشعارهم من آالمه الشريف إما ه وإّم النص ذات اس ب اقتب
  :ومنه هذه األمثلة الطفيف التغيرمن 

  ن؟ــالزم هذاهذا الحسن في  فوق      الخاطب ماذا تبتغي   ليقال :1
  إیاآم وخضـراء الدمــن:قال  قد حّذرنا خير الورى  :قلت   
  ظلــمهعــن    تحجــزه               ظالــما      أخـاكأنصر :2
  قومــه  فيلم يجـــد     من  بات مـّنا نـــادما            آم   
  إثــــمـه       عــن    ورده                شــّرهصانـه في     من 
  األرج المسـك آحامـــلالصالــح           الجليسمثل :3
   ينفــــرج       هـّم   شفــاء            منـــهأو تبتاع      يحذيك 
وي     ومن   ا و  أزآى غير حاجة إلى الدليل أن يكون النسق النب أسمى  جرس

ه         بس ألّن نص المقت ى ال وفظ عل ه وإن ح يئا من من ش عر يتض ن ش رة م نب
ي          الصوت ى الوجدان والمنبعث ف ة عل ي الدالل ة الشعورية ف األول للتجرب
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تنتج أّن دراسة    مما)26( )على مقياس أبعادها للنصالصورة الكاملة  سبق نس
ين    ين الدارس ا ب ارف عليه د متع ا قواع وت ال تنّظمه لوبيينالص  ؛ األس

اف عوبات    وينض ذه الص ى ه ةإل ته      طبيع دد دراس ن بص ذي نح نص ال ال
ه الخروج       النبوي فالحديث ّدس ال يجوز في المسموح   المجال  عن نص مق

ذ  ي النصوص    افيه بالتأويل األسلوبي ،زد على آل ه اه   الت   لندرسها اخترن
لوبية   اس        مجموعة  باستعمال األس ا لمقي من مصادر متنوعة ورغم توخين

ابق رجيح    تط ظ وت ث اللف ن حي ذه النصوص م ا قربأه ا  ه ى م ه تإل ظ ب لف
ه   لى اهللا علي ول ص لمالرس ك ، وس اك ش إّن هن ذه    اف جام ه ي انس ا ف يراودن

ى النصوص لكن يشفع لهذه النصوص انتماؤها  ذي يمكن أن      إل ل ال ّن المث ف
بيا      ذا االنسجام نس ة يوفر لنا ه ة       خاّص ذه النصوص جمل ي ه وفرت ف إذا ت

  .األسلوبية التي عادة تستهوي الدارس األسلوبي الخصائصمن 
ة دراسة الصوت في األمثال  إّن             وفرة     النبوي ادة مت ة ألّن الم ممكن

ا متسقة       ا يجعله ا تنظيم ا أّن ننّظمه ة    ومتناسقة بشكل يتيح لن ؛فنخرج بطائف
د  .الدراسة من النتائج تمثل بعض الخصائص األسلوبية في هذا القسم من   لق

ا       مناألسلوبية  الدراساتدت  استفا را من مفاهيمه ل اعتبرت آثي البالغة ب
اهيم إجرائ ةمف ر   ي ون الكبي دم الع لوب ؛ تق م األس ق عل ي  لمطب تعملها آ يس

  .يكشف عن خصائص األسلوب في النص األدبي
ا وصف     األحاديث درسواوقد وجدنا الذين               ون عنه النبوية يطلق
احة   نالفص ا  وم ؤالء الج ل ه دد     : (حظ القائ ّل ع ذي ق الم ال و الك ه

ه  دد معاني ه،وآثر ع ّلحروف ف ،وج تعمل ..عن الصنعة،ونّزه عن التكّل اس
ع     ي موض ور ف ع البسط؛والمقص ي موض وط ف رالمبس ر   القص و هج ،وه

ميراث حكمه  عنالغريب الوحشّي ،ورغب عن الهجين السوقّي،فلم ينطق  
د حّف بالعصمة ،و    يتكلم،ولم   ر   إّال بكالم ق ّد بالتأييد،ويّس ذا ش  بالتوفيق،وه

ين          ع ب القبول ،وجم اه ب ه وغش ة علي ى اهللا المحّب ذي ألق الم ال ةالك  المهاب
ه         تغنائه عن إعادت والحالوة،وبين حسن اإلفهام وقّلة عدد الكالم هو مع اس

ة  ةوقّل قط  حاج ه،لم تس ى معاودت امع إل م الس ة،ولم يق ه آلم ه خصم،وال  ل ل
ّذ  ل يب ه خطيب،ب تمس إسكات  بالخطأفحم الكالم القصير،وال يل الطوال ب

ه الخصم، وال    ج إّال     يحتجّ الخصم إّال بما يعرف إّال بالصدق، وال يطلب الفل
ة،وال بالحق،وال يستعين بالخالبة ،وال يستعمل   ز،وال    المؤارب يهمز وال يلم

اس يبطيء وال يعجل ،وال يسهب وال يحصر؛ثّم لم يسمع  ّم     الن ّط أع بكالم ق
رم   نفعا وال  ذهبا ،وال أآ ا،وال أصدق لفظا،وال أعدل وزنا،وال أجمل م  مطلب
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ين عن فحواه      ا،وال أب أحسن موقعا،وال أسهل مخرجا،وال أفصح عن معناه
د  )27()صلى اهللا عليه وسلم  آالمهمن  ذا    ع  لق ي ه  الوصف رض الجاحظ ف

ّدة خصائص   لالمطول  لوبية كالمه صلى اهللا عليه وسلم ع زُ َمُت أس الحديث   ّي
ريف النب احة   ،وي الش ر الفص دما ذآ رة عن ارات األخي ي العب ة ف خاص

ذي         والمخرج ة مباشرة بالجانب الصوتي ال ا عالق اهيم له واإلبانة وهي مف
ده   وّد تحدي نيفهن ة   وتص ات المنهجي ه اإلمكان ا تتيح ق م احة  . وف ع الفص تق

ة      وفصاحة(وصفا للمفرد والكالم والمتكّلم  ق بسالمته من أربع المفرد تتحّق
  :بعيو
  تنافر الحروف :1     
  غرابة اللفظ:2     
  مخالفة القياس:3     
  الكراهة في السمع     :4     

ا   افر الحروف  أم رد فهي خلوصه من تن ةفصاحة المف ة  والغراب ومخالف
ي          ة ف ببه متناهي ة بس ا تكون الكلم ه م افر من ل القياس اللغوي فالتن ى   الثق عل

ى اللسان    نع ينجم)28()اللسان وعسر النطق بها تنافر حروف الكلمة ثقل عل
ي النطق ذوق  (،وصعوبة ف ر ال ذلك غي ليموال ضابط ل ؤه  الس يس منش ؛ول

الي        ة ولكن يمكن وضع ضابط إجم قرب مخارج الحروف وال طول الكلم
المشاهدة وهو أّن أصول األبنية ال تحسن إّال في الثالثي وفي بعض   أساسه

ي    ال التعريفات  بموازنة)29()الرباعي  ابقة للفصاحة الت ع س رد    تق وصفا للمف
ة        افر حروف الكلم أ تن ي منش ع ف  الواحدة نجد أّن الخالف بين البالغيين وق

وم الفصاحة وحاول       ا بمفه ة وعالقته آما ترآز اهتمامهم عن حروف الكلم
ض  ينبع ن        البالغي الترآيز ع ة ب احة الكلم ا لفص يرا مقنع وا تفس أن يعط

آلما تقاربت ابتعدت الكلمة عن الفصاحة    وأّنها الكلمةمخارج الحروف في 
ة   ت الكلم دت آان ا ابتع ربوآلم ى    أق ذا المنح ا؛لكن بعضهم رفض ه إليه

ه أن     ذي يمكن ذوق ال ى ال ك إل ة ذل ع معرف عوأرج ة   يتتب ة فاللغ ة الكلم أبني
نا   ونحن ،العربية تجود آلماتها المبنية من الثالثي وبعض الرباعي في درس

                                                 
  .282،283ص02ج،القرآن والبالغة النبوية  إعجاز ،رافعيمصطفى صادق ال  (27)
 1998،سنة 04 يف علوم البالغة بريوت ط اإليضاح ،جالل الدين أبو عبد اهللا حممد القزويين  (28)
  . 07ص01ج

  .16ص، 1993 سنة 03ط ،بريوت لبنان  العلمية دار الكتب  ،البالغة علوم ،محد مصطفى املراغي أ  (29)
  



  

توى ال ذا المس ى ه وت عل ا للص ى م ال عل ات فض ذه المالحظ ل ه  نهم
نتعامل مع الصوت      مناستنتجناه  ذا س الدراسات التطبيقية في هذا المجال؛ل

ة بالنظر إلى ترآيب   اس الصوتي       الكلم وزن الصرفي والمقي بإخضاعها لل
نى إّال     ر ال يتس ذا األم ي وه ن     إذاالعرب ة م وص بمجموع ذنا النص أخ
التحديدات التي  واسعة؛فمنمت العملية التحديدات ألّن الدراسة تستحيل مادا

ي        ة ف ة الكلم لوبيا دراس نص أس ئ ال ة تض ا عملي بنراه ة(الترآي ) الجمل
ة    ة بمقارنتها بما يماثلها وزنا آما سنحاول الرجوع إلى أصل الكلم  بمراجع

ا       ي ادعاه تنتاجات الت حة االس ن ص ق م تّم التحق ى ي ا حت مادته
ّددة  البالغيون؛وسيساعدنا ي النصوص    درس مجاالت مح را  ف ى االقت  بعل

  .إليها نطمئنمن النتائج التي 
ال( ي  ق روس ف اعي      :الع ادي،ومن الرب ائي واألح ن الثن ن م ي أحس الثالث

ره   ازم وغي ي؛فذآر ح نوالخماس احة  م روط الفص ة  :ش ون الكلم أن تك
ة    طة ثالث روف وآثرتها،والمتوس ة الح ين قّل طة ب إنمتوس ت  أحرف؛ف آان

ل  ى حرف مث ة عل ل"ق"الكلم ت  أ فع ْت،وإن آان ي الوصل َقُبح ر ف ىم  عل
ا     :وقال حازم أيضا .حرفين لم تقبح إّال أن يليهما مثلها ِر م ي الِقَص رط ف المف

ا    علىآان  مقطع مقصور؛والذي لم يفرط ما آان على سبب ، والمتوسط م
رط   سببآان على وتد أو على  ومقطع مقصور،أو على سببين؛والذي لم يف

   )30()بينفي الطول ما آان على وتد وسب
  :التأليف ثالثة أضرب:جّني في سرِّ الصناعة ابن وقال

  آالم العرب أغلبتأليف الحروف المتباعدة،وهو أحسنه،وهو :أحدها 
اني  ه،وهو    : والث رف نفس عف الح ة لض روف المتقارب يالح ي  يل األّول ف

  .  الحسن
ّل     :والثالث  ا ق ة،فإما رفض ،وإّم تعماله؛وإّنما الحروف المتقارب ان   اس من  آ

ادة؛ألّن  اربين وزي ي المتق ا ف ا م ان فيهم اثلين وإن آ اثلينالمتم ان  المتم يخفَّ
م "باإلدغام؛ولذلك لما أرادت بنو تميم إسكان عين  وا " معه دلوا   آره ذلك؛فأب

الوا رفين حائين،وق م:"الح رأوا" محح رفين   ف ن الح هل م ك أس ذل
   )31().المتقاربين

الحروف  بامتزاجبنوا اعلم أن أحسن األبنية أن ي:ابن دريد قال (
 منالمتباعدة؛أال ترى أّنك ال تجد بناء رباعيا مصمت الحروف ال مزاج له 

                                                 
  . 200ص01ج ،بريوت لبنان اجليلدار  ،محن جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاالر عبد  (30)
  .194ص01ج،نفسه  املرجع  (31)



  

حروف الذالقة،إال بناء يجيُئك بالسين،وهو قليل جّدا،مثل عسجد؛وذلك أّن 
  .وجرسها من جوهر الغّنة؛فلذلك جاءت في هذا البناء ليَِّنٌةالسين 
فإّنك لست واجده إّال بحرف    مثل فرزدق وسفرجل وشمردل الخماسي فأّما

من مخرج الشفتين أو أسلة اللسان فإذا جاءك   الذالقةأو حرفين من حروف 
   )32() من آالم العرب فاردده ليسبناء يخالف ما رسمته لك فإّنه 

ة        المعطيات ومن           ي ترآيب الكلم السابقة نكتشف تمكن الصوت ف
ن  ة م بة الهام ة فالنس اتالنبوي ذرها المس الكلم ة ج ال النبوي ي األمث تعملة ف

  ثالثي ثّم يليها في النسبة 
من الرباعي وقليل من الكلمات ما هو من الخماسي؛وهذا     المرآبة الكلمات

  يدل على أّن 
  

هي من صميم اللغة العربية لم تخرج من أقيستها  المستعملة الكلمات
 مجموع في واألسماء المصادر یّبين الجدول هذا   ∗.وميزانها الصرفي

  . للدراسة اختيرت التي األحادیث
الحدیث رقم نوعه  جذرها الكلمة الحدیث رقم نوعه  جذرها  الكلمة
 34 ثالثي حسن حسنة 01 ثالثيَدَرَن َدَرُن
 34 ثالثي ساء سيئة 01رباعي صلى صالة
 37 خماسي تكّلم آالم 01رباعيأخطأ خطيئة
 38 ثالثي خلقخلق 02ثالثيطاب طيبة
 39 ثالثي أمرأمر 02ثالثيخبث خبيثة
 42 ثالثي رحم رحم 03ثالثيوعك وعك
 44 ثالثي راب ريبة 04ثالثيقرأ قرآن
 46 ثالثي داندين 05ثالثيحجز حجز
 46 رباعي أدلج دلجة 06ثالثيجاش جيش
 47 ثالثي رزق  رزق 07رباعيأذنب ذنب
 49  ثالثي جرى مجرى 08 ثالثيحّل  حالل
 50 ثالثي قال مقال 08ثالثيحرم حرام
 51 رباعي أبانبيان 08ثالثيشبه شبهة
 51 ثالثي سحر سحر 10ثالثيهدى  هدى
 52 ثالثي حكم حكمة 10ثالثيعلم علم

 54 رباعي جّندجند 13رباعيأسرج السراج
 57 رباعي أشرك شرك 14ثالثيعمل  عمل
 58 يثالث بربّر 16ثالثيزرع زرع

                                                 
  .195ص01ج،نفسه  املرجع  (32)

مبسّوغ هو أنّ معظم املصادر  األفعالوكذا واألمساء لدراسة فصاحة الكلمات يف األمثال النبوية املصادر  انتقينا ∗
     .أمهلنا يف هذا اإلحصاء املتكّرر نفسه،ورّدها إىل أصلها ،واخترنا األفعال للسبب ميكن 



  

 58 ثالثي أثمإثم 17ثالثي وّد تواّد
 61 ثالثي آره آراهية 17 ثالثيرحم تراحم

 62 خماسي توأََّد التؤدة 17رباعيَفاَطَعَت ٌفاُطَعَت
 63 خماسي تأنىتأني 17ثالثيسهر سهر
 63 ثالثي عِجل  عجل 19رباعيأسلم  مسلم
 66 ثالثي خدع خدعة 19ثالثيأجر أجر
 67 ثالثي حلف حلف 19ثالثيبطل باطل
 71 ثالثي نكح نكاح 21ثالثي أدب مأدبة
 73 رباعي طمأن طمأنينة 22ثالثيوضع موضع
 73 ثالثي آذب آذب 24راعيتصّدق صدقة
 75 ثالثي سجن سجن 24ثالثي قاء قيء
 76 ثالثي متع متاع 25ثالثيحيي حّي
 77 ثالثي نصح نصيحة 25ثالثيمات مّيت
 78 ثالثي طعم  طعم 27ثالثيآفر آفر
 81 ثالثي رضي  رضى 27ثالثيطعن طعن
 81 ثالثي صمت صمت 27ثالثينسب نسب
 84 ثالثي نهم نهمة 27ثالثيناح نياحة
 86 رباعي أولم وليمة 28ثالثيفتن فتنة
 86 ثالثي دعا  دعوة 28ثالثي قّل  قّلة

 88 عيربا أصاب مصيبة 28ثالثيحسب حساب
 88 ثالثي صبر صبر 32ثالثيأمن أمانة

  
 123 رباعي برهنبرهان 88ثالثي صدم صدمة
 124 ثالثي عطشعطش 89ثالثيطعم طعام
 126 ثالثي سعدسعادة 91ثالثيغدا غدوة
 127 ثالثي حالحالوة 91ثالثيراح روحة
 128 ثالثي ستر ستر 92ثالثيضحك ضحك
 128 ثالثي وزروزر 98ثالثي غضب غضب
 129 ثالثي آثرآثير 99ثالثيغني  غنى
 129 خماسي تحّدثتحّدث 101ثالثيشرب  شراب
 129 رباعي عّذبعذاب 102ثالثيعفا عفو
 130 ثالثي خضر خضرة 109ثالثيرفق رفق
 130 ثالثي سخا سخاوة 114ثالثيصّح صحة
 133 ثالثي مّرمرارة 115ثالثيحذر حذر
 134 ثالثي جهدجهد 115ثالثيقدر درق

 137 ثالثي فتكفتك 115ثالثي دعا دعاء
 140 ثالثي سخطسخط 115خماسيابتلى بالء

 149 خماسي تمادحتمادح 118ثالثيحرص حرص
 152 ثالثي هّمهّم 119رباعيأعان  معونة
 123ثالثيطهر طهور
 123ثالثيشطر شطر
 123ثالثيحمد حمد



  

  
 المصادر أّن نسبة   المصادرالتي أجريناها على  اإلحصاءبينت عملية  لقد 

ن  ذت م ي أخ لالت ت  الفع ي بلغ ادر ذات ) %80,86(الثالث دد المص وع
اعي     نسبةمصدرا أّما ) 93(األصل الثالثي هو  المصادر ذات األصل الرب

ت   د بلغ غ ) %13,91(فق ددها بل ين   ) 16(وع ي ح درا ف تمص بة  بلغ نس
ددها) %05,21( الخماسيت األصل المصادر ذا ذه ) 06(وع ل ه ن آ وم

د  ائج يتأآ ديناالنت تعملة   ل ات المس م الكلم ة  فصيحةأّن معظ ذنا بعالق إذا أخ
ة    الصوتي مفهوم الفصاحة بالترآيب   ة العربي ي الكلم ة    ف ا تكن العّين ؛ ومهم

  .محدودة فلو وّسعناها  آانت النتائج نفسها ال تتغّير إّال تغّيرا طفيفا
  النبویة األمثال في الفعل أبنية  یبّين الجدّول اهذ 

نوعه زمنه الحدیث رقم الفعل الحدیث رقم الفعل نوعه زمنه
06 

    06  
  

06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 

 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي

ثالثي
رباعي
رباعي
رباعي
رباعي
خماسي
رباعي
رباعي

الثيث
ثالثي

نجا
آّذب
أصبح
صّبح
أهلك
اجتاح
أطاع
اتبع
جئت
عصا

 01 
01
01
01  

 ماضي
 مضارع
 مضارع
 مضارع

 ثالثي
 رباعي
 خماسي
 ثالثي

 رأيتم
يبقى
يغتسل
  يمحو

07 
07 
07 
07 

 ماضي
 ماضي
 مضارع
 مضارع

ثالثي
رباعي
ثالثي
رباعي

نزل
أنضج
يؤخذ
تهلك

02
02
02
02

 مضارع
 مضارع
 مضارع
 مضارع

 ثالثي
 خماسي
 ثالثي
 ثالثي

 يحذيك
تبتاع
تجد

يحرق
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 
08 

 مضارع
 ماضي
 ماضي
 مضارع
 مضارع
 مضارع
 ماضي
 ماضي

ثالثي
خماسي
سداسي
ثالثي
رباعي
ثالثي
ثالثي
ثالثي

يعلم
اتقى

استبرأ
يرعى
يوشك
يرتع
صلح
فسد

03
03
03
03

 مضارع
 مضارع
 مضارع
 مضارع

 رباعي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي

يصيبه
ندخل
يذهب
يبقى

09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 

 ماضي
 مضارع

 أمر
 مضارع
 مضارع
 ماضي
 مضارع

ثالثي
ثالثي
ثالثي
رباعي
ثالثي
رباعي
ثالثي

ضرب
يقول
ادخل
تفرج
يدعو
أراد
يفتح

04
04
04

 ماضي
 ماضي
 ماضي

 رباعي
 رباعي

اعيرب  

عاهد
أمسك
أطلق



  

ثالثي مضارع تلج
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 مضارع
 مضارع
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 مضارع
 مضارع
 ماضي

ثالثي
رباعي
ثالثي
رباعي
رباعي
ثالثي
ثالثي
ثالثي
ثالثي
رباعي
ثالثي
ثالثي
ثالثي
ثيثال

ثالثي
رباعي
ثالثي
ثالثي
رباعي

بعث
أصاب
قبل
أتبت
أمسك
تقع

شرب
سقى
زرع
أصاب
تمسك
تذبت
فقه
تقع
علم
عّلم
يرفع
يقبل
أرسل

05
05
05
05
05
05
05

 ماضي
 ماضي
 ماضي
 مضارع
 مضارع
 مضارع
 مضارع

 سداسي
 رباعي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي

 خماسي
 ثالثي

استوقد
أضاء
جعل
تقع
ينزع
يقتحم
ذأأخ

 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

 مضارع
 ماضي
 مضارع

 أمر
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي

رباعي
ثالثي
ثالثي
ثالثي
ثالثي
ثالثي
سداسي
ثالثي

ينفق
شرط
تفعل
أآمل
جعل
غاب

استكمل
قبل

06
11
11
11
11
11
11
11
11
11

 ماضي
 ماضي
 ماضي

ضارعم  
 مضارع
 مضارع
 مضارع
 ماضي
 مضارع
 مضارع

 ثالثي
 ثالثي
 رباعي
 ثالثي
 ثالثي
 رباعي
 رباعي
 ثالثي
 رباعي
 خماسي

بعث
سبغ
أوفر
تخفى
تعفو
يريد
ينفق
لزق
يوّسع
تتّسع

ثالثي مضارع 20 تغير 12 يغتسل خماسي مضارع
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

 أمر
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 مضارع
 مضارع

 أمر
 مضارع
 ماضي
 ماضي
ماضي   

ثالثي
ثالثي
ثالثي
ثالثي
رباعي
ثالثي
ثالثي
رباعي
ثالثي
رباعي
ثالثي
رباعي

اضربوا
بنى
جعل
بعث
أجاب
يدخل
يأآل
أول
يفقه
أطاع
عصى
فّرق

13
13
13
13

 مضارع
 مضارع
 مضارع
 مضارع

 رباعي
 ثالثي
 رباعي
 رباعي

يعّلم
ينسى
يضئ
يحرق



  

  
22 
22 
22 
22 
22 

 ماضي
 ماضي
 مضارع
 مضارع
 ماضي

رباعي
رباعي
ثالثي
يخماس
ثالثي

أتّم
أآمل

يدخلون
يتعجبون
ختمت

14
14
14
14
14
14
14
14
14

 ماضي
 أمر
 أمر

 ماضي
 مضارع
 مضارع
 ماضي
 ماضي
 ماضي

 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي

قال
خذ
دع
ساء
أحمل
أضع
مّت

ترآت
حيت

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي

ضيما  
 مضارع
 مضارع
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي

خماسي
رباعي
خماسي
ثالثي
ثالثي
رباعي
ثالثي
رباعي
ثالثي
ثالثي
ثالثي

إستهم
أصاب
استبقى

مّر
خرق
ِيؤذ
يترك
أراد
هلك
أخذ
نجا

15 يقرأ ثالثي مضارع

24 
24 
24 
24 

 مضارع
 مضارع
 مضارع
 مضارع

خماسي
ثالثي
ثالثي
ثالثي

يتصدق
يرجع
يقرأ
يأآل

16
16

 مضارع
 مضارع

 ثالثي
 ثالثي

تفيئ
يكون

ثالثي مضارع 25 يذآر 17
17

 ماضي
 ماضي

 خماسي
 خماسي

اشتكى
تداعى

ثالثي مضارع 28 يكره 18
18

 مضارع
 مضارع

 ثالثي
 ثالثي

يفتر
يرجع

29 
41 

 أمر
 ماضي

رباعي
رباعي

أجمل
بّلع

19
29

 

 ماضي
 ماضي

 سداسي
 ثالثي

استأجر
خلق

42 
42 
42 

 أمر
 أمر

 ماضي

ثالثي
ثالثي
ثالثي

اعرفوا
تصلوا
قطع

30 قّل ثالثي ماضي



  

43 
43 

 
 

 ماضي
 ماضي

رباعي
ثالثي

أفلح
قنع

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

 مضارع
 أمر

 مضارع
 ماضي
 ماضي
 ماضي
 مضارع
 ماضي
 ماضي
  ماضي

  

 رباعي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 سداسي
 خماسي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 

 

أعلّم
احفظ
تجد
سأل

استعان
اجتمع
ينفع
آتب
رفع
جنى

44 
44 

 ماضي
 ماضي

خماسي
رباعي

ابتغى
أفسد

32
32
32

 أمر
 ماضي
 مضارع

 ثالثي
 خماسي
 ثالثي

أّد
ائتمن
تحون

45 
45 

 مضارع
 ماضي

ثالثي
ثالثي

يرتفع
وضع

33
33

 ماضي
 ماضي

 رباعي
 ثالثي

أآفر
باء

46 
46 
46 
46 
46 
46 

 مضارع
 ماضي
 أمر
 أمر
 أمر
 أمر

رباعي
ثالثي
رباعي
رباعي
رباعي
خماسي

يشاّد
غلب
سّدد
قارب
أبشر
استعن

34
34
34
34

 ماضي
 ماضي
 ماضي
 أمر

 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي

مّر
ساء
حاك
دع

47 
 
ثالثي مضارع يطلب 35

35
35
35

 ماضي
 ماضي
 ماضي
 ماضي

 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي
 ثالثي

عمل
شهد
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152

 مضارع
 ماضي

 ثالثي
 ثالثي

يأتي
آتب

 وقد  األمثالالجدول السابق عدد األفعال المستعملة في مجموع  يّبن
  : آاآلتيصّنفناها في مجوعات  

  )62,16%(نسبة  يقابل مافعال  ) 258: (لثالثية بلغعدد األفعال ا*
  )%26,74(يعادل فعال ما)111: (عدد األفعال الرباعية بلغ*
  )  %08,43 (يعادل فعال ما) 35: (عدد األفعال الخماسية بلغ*
   )%02,65(فعال ما يعادل)11: (عدد األفعال السداسية بلغ*
لدينا أّن هذه النصوص هي تأآد  إذنفعال  ) 415: (مجموع األفعال بلغ * 

الفصاحة إذا  وصفالعربية التي يمكن أن نطلق عليها   اللغةمن صميم 
الرباعي فكذلك  ثّماعتبرنا أّن اللغة العربية تفصح ألفاظها في الثالثي  

      .النبوية الشريفة األمثالجاءت نسب ورود األفعال في 
  :في األمثال النبوية الصوت تنّوع*

ّوع    استعمااللقد رصدنا       ذا التن متنّوعا للصوت على مستوى الجملة وله
نحاول أن   ة للمعنى،وس دخدم ن      نج ا م نيفا يمكنن ذآور تص تعمال الم لالس

ن  ى م ا أضافه للمعن ق م ته وتحقي ادراس ة  تكثيف؛ومم ي محاول دناه ف اعتم
  .التصنيف تكرار الصوت المفرد داخل الجملة

  :تكرار الصوت المفرد وأشكاله)أ(  
المثل وفي نهايته  بدايةيتكرر الصوت المفرد في الجملة بأن يرد في *     

حديثه  فيوهذا النوع من التكرار مّطرد بكثرة في األمثال النبوية؛آما 
رّب صائم حّظه من صيامه الجوع والعطش،ورّب : (صلى اهللا عليه وسلم

تم فكما هو واضح بدأ الحديث بحرف الراء وخ) من قيامه السهر حّظهقائم 
رّب أشعث : (الحال في قوله صلى اهللا عليه وسّلم هووآما . بحرف الراء

فالحديث آما هو واضح ُبِدئ ) ألبّرهمدفوع باألبواب لو أقسم على اهللا 
  .بحرف الراء وختم به

الكلمة األولى وآذا في الكلمة الثانية الواقعتين في  فييتكرر الحرف *
خير الّنكاح : (هللا عليه وسلمصلى ا قولهالجملة نفسها آما الحال في 

آخر الكلمة وموجد  فيوواقع ) خير(فحرف الراء موجود في آلمة)أيسره
 تجعلهوهو في آخرها؛وآل هذا يخلق لدي القارئ رّنة ) أيسر(في آلمة

خير :( وورد في فيض القدير.يستلذ تكرار الجملة خاّصة إذا آانت قصيرة
ذلك يكون مّما أذن فيه وعالمة أي أسهله للخطبة بمعنى أّن  أيسرهالنكاح 

بذلك على ُيْمِن المرأة وعدم شؤمها ألّن النكاح  ويستدلاإلذن التيسير 
فينبغي الدخول فيه بُيسر ألّنه ُألَفة بين  حالةمندوب إليه جملة ويجب في 

عّمت برآته وِمْن ُيسِره خفَُّة صداقها  تيّسرالزوجين فيقصد منه الخفَّة فإذا 



  

جاورنا بين الكلمتين وجدناهما يشترآان في  إذا)33(.)يهوترك المغاالة ف
ففي اليسر خير؛فضال عن هذا  والتسهيلالمعنى فكالهما يفيد التيسير 

أحرف  ثالثةاشتراك الكلمتين في عدد الحروف ففي آل آلمة 
إذن نالحظ اشتراك الكلمتين في حرفين اثنين ال ) ر/س/ي_ر/ي/خ(هي

م أآثر تماسكا من الناحية الصوتية إْذ وهذا ما يجعل الكال. واحدحرف 
في اللغة؛ذلك أّنه ال يوجد إيجاز على مستوى  اقتصادايمّثل هذا اإلجراء 

  .إيجاز على مستوى الصوت أيضا هناكالكلمة المستعملة في الجملة بل 
في قوله صلى اهللا  آماويتكرر الصوت في آل آلمات الجملة *              
 رسولبلى يا :رآم بخيرآم من شّرآم؛فقال رجلأال أخب: (عليه وسّلم

خيرآم من يرجى خيره،ويؤمن شّره وشّرآم من ال يرجى خيره و : قال.اهللا
فالثالثة ) يرجى/شر/خير/أخبر(الكلمات التي تكررت هي) شّرهال يؤمن 

في آخرها أّما الكلمة الرابعة ففي أّولها فكأّنه  الراءاألولى تكرر حرف فيها 
على الفعل أآثر ألّنه أحدث التفرد في موقع  يرّآزلسامع آي جلب الهتمام ا

  حرف الراء من ترآيبه 
بالطول آما في حديثه  يتمّيزيتكّرر الصوت الواحد في نّص آامل *         

رجل  ستر،وعلىلرجل أجر،ولرجل :الخيل لثالثة: (صلى اهللا عليه وسلم
ال في مرج أو فأّما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل اهللا أط.وزر

أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة له حسنات،ولو  روضة،فما
شرفا أو شرفين آانت أرواثها حسنات له، ولو  فاستنتأّنها قطعت طيلها 

له،فهي  أن يسقي آان ذلك حسنات يردأّنها مّرت بنهر فشربت منه ولم 
رقابها وال في  اهللاورجل ربطها تغنيا وتعففا ثّم لم ينس حق .لذلك أجر

اإلسالم  ألهلورجل ربطها فخرا ورياء ونواء  .ظهورها فهي لذلك ستر
يلفت النظر في هذا الحديث من حيث الجانب  ما.)  فهي على ذلك وزر

تكرار حرف الراء في معظم الكلمات فال تكاد تخلو آلمة من هذا  الصوتي
وإذا تقع عينك على هذا الحرف وتسمع أذنك جرسه، جملةالصوت ففي آل 

التي تضّمنت هذا الصوت تحّصلنا  الكلماتقمنا بعملية حسابية هي رصد 
  :على ما يأتي

هذه  فصلتأجر،وستر،ووزر؛ثّم : الحديث على ثالث آلمات هي بني 
ففي آلمة أجر نجد مجموعة من الكلمات تضّمنت حرف : لكلمات آما يأتي

                                                 
  . 482ص03ج،القدير  فيض  (33)

  



  

: وهيالراء 
  )،شربت،يردربط،مرج،روضة،شرفا،أرواثها،أثارها،مّرت،نهر(

:  ( وتحت آلمة وزر نجد) ربط،رقاب، ظهورها: ( نجدآلمة ستر  وتحت
وقد فهم بعض الشّراح منه :( وجاء في فتح الباري) ربط فخر،رياء،

الخيل ال يخرج عن أن يكون مطلوبا أو مباحا أو  اّتخاذالحصر فقال 
  والمندوب ويدخل الممنوع المكره   الواجبممنوعا فيدخل في المطلوب 

فذآر الكلمات الثالثة هدى  وعليه )34( )بحسب اختالف المقاصد  والحرام
ونجد مثل هذا التكرار .الحديث لفهم هذا التقسيم على أساس فقهي  ارحيش

مطردا في آثير من األمثال النبوية  وفي حديثه صلى اهللا عليه وسّلم 
  .عموما 

ان  وشرط هذا التكرار أن يكون :صوتين وأشكاله تكرار)  ب( الصوتان يؤدي
  .بإحداثهما نغما موسيقيا أثناء األداء الفعلي للنّص المعنىدورا هاّما في 

وي الشريف    الحديث يتكرر صوتان في جملتين يتكّون منهما *           النب
ين فيخدم ظاهرتين صوتيتين      ا ويقع هذا التكرار في آخر الجملت السجع  :هم

رار    ذا التك ّم ه ى ث ة األول ي  ،بالدرج ا ف ديث  آم ذا الح رتك : (ه إذا س
اءتكحسنتك،و ؤمن   س ت م يئتك فأن ي     ) س تراك ف ة اش ات اآلتي ين الكلم فب
رتك(صوتين  نتك -س اءتك -حس يئتك-س ي  ) س تراك ف ذا االش ن ه فضال ع

ا    ين هم ين فعل ل ب اك تقاب وات هن ّر(األص اء/ س ين ) س ينوب  آلمت
ا ثّم خوطب بهذا الحديث المؤمن فظهر صوتان ) سيئة/حسنة(هما اء  ال( هم ت

، وحصرت ذهن مجتمعة تكثيفا للمعنى األصواتفأحدثت آل هذه ) والكاف
  .المتلقي حوله

ين  *      ابلتين؛ويكون وقد يتكرر صوتان في جملت ي     متق شكله أن يتكرر ف
حّفت الجّنة بالمكاره،وحّفت  : (بداية الجملة وفي نهايتها آما في هذا الحديث

ار  ) الّنار بالشهوات ا   فمّما يساعد على إظه رار الصوت جلي ذي    تك الفعل ال
ار ة والن ى آل من الجّن ق إل ين .يصّور الطري ا الجملت اوإذا قابلن ل  ألفين تقاب

ة (و)حّفت / حّفت( ثالث آلمات هي ار /الجّن اره (و)الن ع  ) الشهوات /المك فموق
رآيبين     ) الحاء والراء( الحرفين ي الت ة ف ة والنهاي ات    . هو البداي ة ب ومن ثّم

حا أن  تعمالواض و اس ة الص واهر لغوي تعمال ظ حوبا باس ون مص ت يك
ر لفظ أو لفظين      آالطباقأخرى وطيدة العالقة بالمعنى  والمقابلة ولكن تخّي

ل الصوت   ذي يجع و ال ا آخر ه ابق لفظ ؤديليط ي إيصال  ي اال ف دورا فّع
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ا       .الرسالة وي يصاحب دائم ل النب ي المث وفر ف ومثل هذا التشّكل للصوت مت
ى ذهن المتلقي      المعنى ليزّوده بفاعلية تمن ح الرسالة آّل أسباب الوصول إل

   .بل ستخلق لديه شعورا بجمال الكالم الملقى إليه
  الترآيب الصوتي      ب وعالقته النحوي  الترآيب -*
ظاهرة لغوية تخدم المعنى  باعتبارهساعد على إبراز الصوت  وقد        

ومن األحاديث التي  ثالثالتقابل بين عناصر الجملة الواحدة أو جملتين أو 
 ،الناس أمنهالمؤمن من : (وردت على هذا الشكل قوله صلى اهللا عليه وسلم

،والمهاجر من هاجر ما نهى هوالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد
أنها مبنية على التقابل  جدنإلى الجمل التي تكّون الحديث  بالنظر) عنه
وفي الجملة الثالثة ) المسلم(ةآلم تقابلهافي الجملة األولى ) المؤمن(فكلمة
وفي الثالثة ) سلم(الثانية فعل الجملةيقابله في ) أمنه(وفعل)المهاجر(تقابلها
دليل قاطع عن  وهوفالحديث مبني بناء هندسيا ؛وهكذا ) هاجر(فعل

وهذا خاصية صوتية .صدوره من عقل مفكر يتوّخى اإليجاز في العبارة
دها لما لها من أثر في عملية دعا آثير من الدارسين إلى الوقوف عن

عندما درست )  Rhétorique Générale ,groupe µ( االتصال وقد أشير إليه في آتاب 
  )35(المقاطع الصوتية بتنوعها في نماذج شعرية محدودة

  : الترآيب الصوتي تبرز الصيغ  -*              
ونقصد بالصيغة الوزن الصرفي الذي ترد الكلمة في            

الصوت إذا توفر فيها شرط التكرار بمعنى أن  الصيغةصورته،وتبرز 
الحلف : (حديثه صلى اهللا عليه وسلم فيتأتي عليها آلمتان فما أآثرآما 

جليا بفضل صيغة  الصوتففي الحديث يبرز ) منفقة للسلعة،ممحقة للبرآة
 فعلفكلمة منفقة مشتقة من فعل انفق،وآلمة ممحقة مشتقة من ) مفعلة(

مظّنة لمحقها  يعني    للبرآة؛وممحقة مفعلة من المحق أي مذهبة    محق
إلى الحلف إسنادا مجازيا ألّنه سبب لرواج  الفعلأي نقصها أو ذهابها،أسند 

 للمعنىثّمة فالصوت المشترك بين الصيغتين خادم  ومن)36( السلعة ونفاقها
عليه  ويدخل ضمن هذا اإلطار قوله. دون أّي خروج عن العرف اللغوي

فالكلمات الواردة ) محزنة مجهلة إّن الولد مبخلة مجبنة : (والسالمالصالة 
/ جهل/ جبن/ بخل: (من األفعال مشتّقةخبرا للحرف المشبه إّن  

صوت على األقل فبين بخل  فيوالمالحظ أّن هذه األفعال تشترك )حزن
اشتراك على  ثّموجبن هناك حرف الباء وبين جبن وجهل حرف الجيم  

                                                 
(35)  GROUPEµ ,Rhétorique Générale ,p 57.  
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وبين جبن وحزن حرف النون  الجيمرتيب آخر؛فبين بخل وجهل حرف ت
إلى العقل  طريقاله السمع فيجد المعنى  وآل هذا التنويع الصوتي يرتاح

 فيفصيغة مفعلة لها وقعها  ،آما يسهل الحفظ ألسماع ألفت الشعر فحفظته
وقوله مبخلة مفعلة من البخل والجبن أي سبب لبخل األب وجبنه (اآلذان 

البخل وآذلك على الجبن فإّنه يتقاعد من الغزوات  علىحمل أبويه وي
التنويع في استخدام  إذن)37() ماله لهم ويمسكوالسرايا بسبب حب األوالد 

متناهية  غيرالصوت هو السمة الواضحة في األمثال النبوية فهناك أشكال 
 جهدقل من هذا التنّوع الذي ال يخدم إّال غاية واحدة هي إيصال المعنى بأ

                              .وعبر اسهل السبل دون تعنيف لسمع المتلقي وال تكليف للمتكلم
تناغما صوتيا بين عناصر وفواصل األمثال  يخلقالتساوي  -*            

  :النبوية
بين  الشريفوي تنّوعت األشكال الصوتية في الحديث النب لقد           

  أحاديثالتقابل والتوازي وآذا التساوي الذي نجده بشكل واضح في عّدة 
إذا حاك في صدرك شيء فدعه : قال اإلثم؟ما : اهللا  رسول قال يا: (منها

قمنا بعّد الحروف  فإذا ، الكافالصوت الذي تكّرر في هذا الحديث هو  ،)
ا تساوي عدد الحروف التي األولى والكاف الثانية وجدناه الكافالتي بين 

التساوي في استخدام  وهذا) صدر في /حا إذا: ( قبل الكاف األولى
صلى  قولهالحروف الفاصلة بين الصوتين شائع في األمثال النبوية ومنه 

األرواح جنود مجّندة ،فما تعارف منها ائتلف،وما تناآر : (اهللا عليه وسلم
تساوى عدد  وقد ، الفاء هو صوت تكّررفالحرف الذي  ) اختلف  منها

الصوتين بأشكال متعّددة ؛فالحديث آكل يتمّيز  هذينالحروف الفاصلة بين 
 منظورأننا إذا نظرنا إليه من  ذلك  المستعملةبالتساوي في عدد الحروف 

األولى تختلف عن  الفاصلة  فواصلالسجع وجدناه يتألف من ثالث  
ها تشترك معهما في عدد الثانيتين في الحرف األخير ولكّن الفاصلتين

وهذا ما يدفعنا إلى القول إّن  حرفا رشع سبعةآل فاصلة   ففيالحروف  
 آّنا قد ألمحنا  آما  شعريهناك بعض األمثال النبوية وردت على وزن 

وهذه ظاهرة صوتية مّطردة في األمثال النبوية  .في بداية الفصل إليه 
الرجل وبين الشرك والكفر بين : (في قوله صلى اهللا عليه وسلم نجدها

ترك ..بين العبد وبين الكفر : ( وفي رواية أخرى قال) الصالةترك ..
وحسبنا عدد ) ترك الصالة / بين الشرك ( أخذنا العبارتين   فإذا)  الصالة
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لو أخذنا   اهنفسوالمالحظة .حروف  تسعةفي آل عبارة   وجدناالحروف 
ونجد الظاهرة .النبوي الشريف للحديث  الثانيةاالعتبار الرواية  بعين

إذا سّرتك حسنتك ،وساءتك  : ( تتكّرر في حديثه صلى اهللا عليه وسّلم
 ٍواَسَت سيئتكفبين العبارتين سّرتك حسنتك وساءتك ) مؤمن فأنت  سيئتك

لحديث اوقد أشار دارسو .أحرف عشرةآل عبارة  ففيفي عدد الحروف  
فال جرم آان منطقه : (رافعيالقال   ؛النبوي الشريف إلى هذه الظاهرة

لها إحكام  ويتهّيأأتّم ما يتفق في طبيعة اللغة  على  سلمصلى اهللا عليه ة 
 عذبلفظ مشبع ،ولسان بليل ،وتجويد فخم ،ومنطق :الضبط وإتقان األداء 

،وفصاحة متأدية ،ونظم متساوق وطبع يجمع ذلك آّله ،مع تثّبت وتحّفظ 
  . وتحقيق الحروف والحرآات في النطق وترتيل،أي التمهل وترّسلوتبّين 
اهللا عليه وسلم  صلىما آان الرسول اهللا :اهللا عنها رضي  عائشةقالت  وقد

 جلسفصل ،يحفظه من  ّيٍنولكن آان يتكّلم بكالم َب.يسر د آسردآم هذا 
يحّدث حديثا لو عّده  اهللاآان الرسول  :إليه وفي رواية أخرى عنها أيضا

  )38() العاّد ألحصاه
النصوص التي تساوت في عدد  تضمنيالجدول  هذا                  

نصوص اجتمعت فيها خصائص أسلوبية متنوعة  وهيالحروف  
مرة أخرى وعلى التقابل بين  الجناسآاعتمادها على السجع مرة وعلى 

بعض األحاديث  أّنوهي ظاهرة صوتية تحيلنا إلى .المعاني تارة أخرى
 الخالصةبحور الشعر العربية ونزيد إلى هذه  النبوية وردت موزونة على

ومن أنواع اإليجاز ،نتيجة أخرى هي أّن الحديث النبوي يتمّيز باإليجاز 
فيه االقتصاد في استعمال األصوات إلى أقصى ما تتيحه اللغة  لمسناهاالتي 

النصوص التي تضمنت هذه الظاهرة الصوتية ما يقارب  عددوبلغ .العربية
آي نقف عندها محاولين استجالء  بنادروسة مما دفع ثلث النصوص الم

  .خصائصها
 عدد في فواصلها تساوت التي األحادیث نصوص یمثل الجدول هذا

  الحروف
 العدد العبارة الرقم العدد العبارة الرقم

جّنب الفتن  لمنالسعيد  إّن 49 12 وإّما أن تبتاع منه يحذيكأن  إّما 02
 ولمن ابتلي فصبر فواها/

19 

ريحا طيبة إّما أن  منهأن تجد  إّما 02
 تجد منه ريحا خبيثة

 مجّندة،فماجنود  األرواح 54 19
تعارف منها ائتلف ،وما 

 تناآر منها اختلف

17 
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ال /المائة آاإلبلالناس  إنّما 55 10 طيبها ويبقى/خبثها  فيذهب 03
 تكاد تجد فيها راحلة

19 

األجل مثل  ومثلالمؤمن  مثل 14
أخالء رجل له ثالث 

 09 ترك الصالة/الشرك  وبين 57 16

يقرأ القرآن  الذيالمؤمن  مثل 15
الذي  المنافق مثلآمثل األترجة  

يقرأ القرآن مثل الريحانة

إال في /شيءفي آل  التؤدة 62 34
 عمل اآلخرة

14 

مثل /من آالخامةالمؤمن  مثل 16
المنافق آاألرزة

وحفت  بالمكارهالجّنة  حّفت 65 17
 الشهواتالنار ب

16 

مثل /توادهم  فيالمؤمنين  مثل 17
الجسد إذا اشتكى منه

 09 جّنة الكافر/المؤمن سجن 75 19

مثل /سبيل اهللا  فيالمجاهد  مثل 18
الصائم القائم القانت

باألبواب  مدفوعأشعث  رّب 79 20
 لو أقسم على اهللا ألبره/ 

19 

 05 صمتها/رضاها 81 10آمثل الشاة/المنافق  مثل 20
 09 مرضاة للرّب/للفم مطهرة 85 13أوِّلوها له يفقهها/مثالله  فاضربوا 21
يقولون / يدخلونهاالناس  فجعل 22

لوال موضع اللبنة
 07 خالعجبن /هالع  شح 87 18

حدود اهللا مثل قوم  علىالقائم  مثل 23
 استهموا على سفينة 

 آافياالثنين  طعام 89 20
وطعام الثالثة آافي /الثالثة

ألربعةا

22 

أرادوا هلكوا  ومايترآوهم  فإن 23
وإن أخذوا على أيديهم /جميعا 

نجو ونجو جميعا

 08 آثيرا أجر/ قليل  عمل 90 30

ثّم يرجع في  يتصّدقالذي  مثل 24
صدقته مثل الكلب يقئ ثّم يرجع 

فيأآل قيئه

أن يحّدث /آذبابالمرء  آفى 93 27
 بكل ما سمع

13 

 من للمؤمنخير  الموت 28
وقّلة المال أقّل للحساب/الفتنة

التراب  إّاليمأل فاه  ولن 97 20
 ويتوب اهللا على من تاب/

19 

جفا ،ومن  الباديةسكن  من 105 06 قّلوإن /أدومها 30
 غفل  الصيداتبع  

15 

لو اجتمعت على  األّمةأّن  أعلم 31
لم ينفعوك إّال /أن ينفعوك بشيء

بشيء قد آتبه اهللا عليك

يحرم الخير /الرفقيحرم  من 109 33
 آّله

12 

الناس  أمنمن  المؤمن 111 11 وجّفت الصحف /األقالم رفعت 31
 المهاجر من هجر السوء /

17 

فقد باء بها / أخاهأآفر رجل  إذا 33
أحدهما

والفاجر / آريمغر  المؤمن 112 15
خب لئيم

12 

آمن  فكرههامن شهدها  آان 35
ومن غاب عنها /غاب عنها
ن آمن شهدها فرضيها آا

لم يسرع به  عملهأبطأبه  من 121 26
 نسبه

12 

لم يشكر  القليللم يشكر  من 129 12إذا وّسد األمر/ األمانةضّيعت  إذا 39
ومن لم يشكر الناس /الكثير 

25 



  

 لم يشكر اهللا
وإذا /قريبة آانتقطعت وإن  إذا 42

وصلت وإن آانت بعيدة
 10 تمرة ولوبشقالنار  اّتقوا 135 19

وآان /اإلسالم  إلىمن هدي  أفلح 43
عيشه آفافا وقنع به

بّشروا / والتعّسروا بّسروا 142 19
 وال تنّفروا

14 

أحد إّال غلبه  الدينيشاّد  لن 46
 فسّددوا وقاربوا وأبشروا  /

 أضّرأحب دنياه  من 151 22
بآخرته،ومن أحب آخرته 

أضّر بدنياه فآثروا ما يبقى 
 على ما يفنى

20 

أآثر مما /العبد  ليطلبالرزق  إّن 47
 يطلبه أجله

تكن أرضى  اهللابقسم  وارض 152 17
الناس وأحسن جوار من 

 جاورك تكن مؤمننا

24 

  

  
  :والتساوي  التقابلآل ما سبق نستخلص النتائج اآلتية والتي تخص  ومن 

المعنى فتجعله سهل  لتخدملقد تظافرت هذه الظواهر في المثل النبوي *     
  .سهل النطق  اللفظجعلت  ماآ  الفهم

في ذاتها  مقصودةالصوتية التي أشرنا إليها ليست  الظواهر هذه*        
  .وال تصّنع تكّلف بدونبل ترد في الكالم  

 ، تمّيزت أشكال استعمال الصوت في األمثال النبوية بالتنّوع*            
لنبوي الحديث ا فيهعلى خضوعها للسياق الذي يرد  دليلذلك   وفي

 نحاولوسنحاول رصد األمثال التي اشتملت على هذا التنّوع الصوتي ثّم 
تصنيفها لتكون الفائدة أعّم،فالجدول السابق الذي احتوى مجموعة من 

قد بينها أّنها تساوت العبارات فيها في عدد الحروف و الجامعالنصوص 
لقا هذا التساوي خ الترآيب الصوتي ويبدو أّن مبحث  فيهذا  رصدنا 

السامع ليتلقى المعنى دون أّي  إسعافوظائفه  منتناغما بين هذه العبارات 
األسماع الشعر الذي من  اعتادتجهد وحتى ال ينفر من هذا الحديث إذ 

فكان هذا النوع من التشكيل  ،الصوتي واإليقاع المطرد التناغمخصائصه  
المستعمل فضال على أن  ،من التعويض عن المفقود نوعاالصوتي العفوي 

آان جّل  إذمنطقه يخضع للتفكير   وسلمللغة وهو الرسول صلى اهللا عليه 
 بالمعنىفال يصدر منه قول إال إذا مّر على التفكير فيصدر   ،مفكراوقته 

  .وألجل المعنى
  :وأشكاله في األمثال النبوية  التكرار  -*         
رار                           ال   للتك ي األمث ور ف ة حض ا أن  النبوي يمكنن

ا المكرر ينتمي أّول         ي دراسة الترآيب الصوتي إذا اعتبرن ا ندرجه ف  م
ة      ي اللغ ا يسمع      وأّنينتمي إلى الجانب الصوتي ف المتلقي يسمع أّول م



  

ذا اإلجراء     ليستقرتكرارا صوتيا ثّم بعدها يأتي دور المعنى  ه به في ذهن
تح  هو مصدر آّرر إذ(فالتكرار  ثّمة ومناللغوي   ا رّدد وأعاد؛وَتْفَعاٌل بف

ه وقد غلط من أنكر   .التَّْفِعيل بخالف  بقياسالتاء،وليس  اليب    آون من أس
ل هو من        ذلك ب ه؛وليس آ دة ل ّيما الفصاحة،ظّنا أّنه ال فائ  محاسنها،والس

ا إذا أبهمت   ي خطاباته ادة العرب ف ك أّن ع ق بعضه ببعض؛وذل إذا تعل
يء ه،أو    بش رب وقوع ه وق ه    إرادة لتحقيق ه؛ آّررت دعاء علي دت ال قص

يم   دا،وآأّنها تق رارهتوآي ه    تك م علي ام المقس ي   أومق اد ف دعاءاالجته  ال
دعاء  ه؛حيث تقصد ال د)39( )علي ال   تنّوعت لق ي األمث رار ف واطن التك م

ذا سنحاول أن نرصد     وذلك النبوية واطن بتنّوع المكرر ل رار    م ذا التك ه
نقل  فياهرة صوتية لها دور هام ثّم نصّنفه آي نتبّين وظيفته باعتباره ظ

  الرسالة إلى المتلّقي
   :تكرار الكلمات-*

دل               واطن    ق ّدة م ي ع ة ف ال النبوي ي األمث ات ف ررت الكلم تك
ّين     مّرةوفي آل  ا يفرض هذا التكرار مسّوغ مع ي  آم ه صلى اهللا    ف قول

ّلم ه وس دینإّن : ( علي ر ال اّد  يس ن يش دین،ول د ال ه  إّال أح ّددوا غلب ،فس
 فكلمة) بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة  واستعينوا وأبشرواوقاربوا  

ك     ن ذل دف م رتين واله ديث م ي الح ررت ف دين تك وال ى  ه د عل التأآي
ّا        ى أم ة المعن ن ناحي ذا م ه ه راز أهميت وع إلب ّوغالموض رار  مس التك

ي حين     ى فعل ف  فنحوي يعود إلى ترآيب الجملة الثانية التي اعتمدت عل
دت م   اعتم ى اس ى عل ة األول ين    ؛الجمل ين الجملت ل ب اك فص إذن هن
ي    ،الختالفهما ل ف ة فلو قي ة   الجمل ه لحدث      :الثاني اده أحد إّال غلب ن يش ول

يشاّد والضمير المتصل    بالفعلالتباس بين الضميرين ؛الضمير المتصل 
  .بالفعل غلب

ي      وقد ا ف ا آم القرآن   : ( الحديث يكون المسّوغ بالغي آالجاهر  الجاهر ب
دقة   ر بالص القرآن آالمس ر ب ال () بالصدقة،والمس يق اء  : الطيب ّوهج  ين

ال اإلسرار        وبفضيلة  بفضيلة الجهر بالقرآن أن يق ه والجمع ب اإلسرار ب
ؤذي   الأفضل لمن يخاف الرياء والجهر أفضل لمن  يخافه بشرط أن ال ي

ي الجهر         ك ألّن العمل ف ا وذل ائم أو غيرهم دّ غيره من مصل أو ن  ىيتع
ذّوق        م أو ت ره أي من استماع أو تعّل دين     أونفعه إلى غي ه شعارا لل آون

ارئ      وقظ قلب الق ره        ويجمع وألّنه ي ه وينشط غي وم عن ه ويطرد الن هّم
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ادة الجهر أفضل   للعب ات ف ذه الني ن ه ى حضره شئ م ا)40() فمت ام  لم ق
ة          رتين وآلم ة الجاهر م رار آلم أ للتك اج المنش بيه احت الحديث على التش

وم الحديث وج      مرتينالمسر  ي مفه ى    دوإذا أمعّنا النظر ف َي عل د ُبن ناه ق
ه    هماالمفاضلة بين أمرين  فضل الجهر بقراءة القرآن وفضل اإلسرار ب

را معً   ؛ ررا  ،اولما آان في األمرين حسنات ذآ ذلك  وآ لم    ،آ ى المس وعل
  .أن يختار متى يسر ومتى يجهر 

ب الجملة ترآيبا أساسيا ال يمكن أن  الكلمة ألنها تدخل في ترآي تتكرروقد *
اع    : (آما في قوله صلى اهللا عليه وسّلم الضميرينوب عنها  دنيا مت ر ال  وخي

رأة الصالحة  دنيا الم اع ال دنيا () مت به ال ي الكشاف ش ال ف اعق ذي  بالمت  ال
ه    حتىيدلس به على المستام ويغر  اده ورداءت ال  .يشتريه ثّم يتبّين له فس وق

ا     لخستهالفظ المتاع إفهاما وعبر ب:الحرالي ي إّنم ة الت لكونه من أسماء الجيف
ا     من هي منال المضطر على شعوره برفضه عن قرب    اء عنه مرتجى الف

ه وآل    :وقال الطيبي . اع ب ا المتاع من التمتع بالشيء وهو االنتف ه    م ع ب ينتف
ا      ة آّله تمتاعات الدنيوي أّن االس ر ب اهر اخب اع والظ دنيا مت روض ال ن ع م

رة ا حقي ه به ديثين وج وإذا)41( )وال يؤب ين الح ا ب ددقارن ا  ناهما ق ى  بني عل
ديث    ن الح بيه لك رآن    التش راءة الق اول ق ذي تن ا   األّول ال را محّبب ر أم ذآ

ه  أ لعظمبه   اإلتيان ي حين ذآر    ،جره ومنفعت اني  الحديث ف اول    الث ذي تن ال
دنيا  ة وق   ال دنيا الفاني ن ال ه م م أّن ه رغ ن تجّنب را ال يمك لم أم د يلحق بالمس
  .عظم هذه المالذ المرأةأفي دينه عندما يفتن بمالذ الدنيا و األذى

ين خل في التقابل بين تدوقد تتكرر الكلمة ألّنها *  ه صلى      جملت ي قول ا ف آم
لم ه وس ار   : ( اهللا علي ت الن اره ،وحف ة بالمك ت الجّن هواتحف ل ) بالش فالفع

   التقابلنية لما بينهما من المبني للمجهول تكرر في الجملة األولى والثا
ي تصحح     *  ة الت ة المعطوف ي الجمل ة ف رر الكلم اوتك د   مفهوم ا عن خاطئ

ا الشديد    : (آما في قوله عليه السالم ،الناس ذي ليس الشديد بالصرعة إنم  ال
د الغضب    ة لتأخذ         ،)يملك نفسه عن ة الثاني ي الجمل ة الشديد تكررت ف فكلم

ا  دامفهوم روف    جدي ر مع ب  ل فالصرعةغي ذي يتغل ىيس ال ال  عل الرج
شر خصومه   وقهرالشديد الكامل ألّنه قهر أآبر أعدائه  (فيصرعهم بل هو 

ين جنبيك     عدولخبر أعدى   ي ب اظ    .لك نفسك الت ذا من األلف ي وه نقلت   الت
عن موضعها اللغوي لضري من المجاز والتوسع وهو من فصيح الكالم        

ديدة  ألّنهوبليغه  دة        لّما آان الغضبان بحالة ش ه ش ارت علي د ث يظ وق من الغ
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 الغضب  بمقتضى وصرعها بثباته وعدم عمله    بحلمهمن الغضب فقهرها 
   )42()آان آالصرعة الذي يصرع الرجال وال يصرعونه

ى ليس : (في التكرار نفسه حديث الرسول  ويدخل  رة العرض      الغن عن آث
ي الحديث ثالث    ) النفسالغنى غنى  ولكن ي ف مرات   فقد تكررت آلمة الغن

.( وأّن هناك ترجيحا لمعنى على اآلخر   الكالمدليل على أّنها هي موضوع 
ى  غالغنى الممدوح هو  :قال القرطبي نفس ن ه   ال ه إذا استغنت نفسه     وبيان أّن

ة والشرف     المطامع فعّز عنآفت  ا الحظوة والنزاه ت وعظمت وحصل له
   )43()والمدح أآثر 

ان ع *  ان حرص اإلنس ة لبي رر الكلم د تتك دنياق ى ال ك ،ل ي  وذل د ف ا نج م
الم  ه الس ه علي ن آدم: (حديث ول اب ك إّال  : يق ن مال ل م الي وه الي م  ) …م

ون     دنيا ويحّب ون ال اس يطلب ّل الن ى أّن آ دل عل ال لت ة الم ررت آلم تك
       .امتالآها

ة   *  ي حال ة ف رر الكلم ام   تفصيلتتك ات والمه يالواجب ف  الت ى المكّل عل
ه   (: أداؤها؛آما في الحديث ام آلكم راع وآلكم مسؤول عن رعيت   راع ،اإلم

ؤول ه والرجل راع   ومس يعن رعيت ه ف ه ،  أهل ؤول عن رعيت و مس وه
ا وهي مسؤولة       فيوالمرأة راعية  ا،   عن بيت زوجه ادم رعيته راع  والخ
يده  ال س ي م ة)  ف ي فالكلم ة راع   الت ي آلم رة ه ديث بكث ي الح ررت ف تك

ة مل الحديث    فألهميتها ذآرت في آل جملة من ج ة      مبين ّرة مهم ي آل م ف
اة  ي الحي الآل مكلف ف ا إذ  ومج رار مزدوج ذا التك ان ه د آ مسؤوليته وق

المرء  ة ف ا أسترعي   مسؤولألحقت المسؤولية بالرعاي ه؛فلماعم آانت  في
  .آان التكرار للكلمتين معا بالتوضيحالتقسيم 

المرأة : السعادةأربع من : ( الحديثآما في :  التقسيمتكرار الكلمة في  *
من  الهنيء؛وأربعالصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمرآب 

) السوءالجار السوء والمرأة السوء و المسكن الضيق والمرآب : الشقاوة
 بأربعشقاءه  ثّم  أمور ةاعتمد الحديث على التقسيم فحدد سعادة المرء بأربع
أو شقاء ابن آدم في  أخرى ومن ثّمة تكررت الكلمات التي تحدد سعادة

  .الحياة
ي الحديث         تتكررقد * ا ف ان؛ آم ي موطن التوضيح والبي ة ف أشكر  : ( الكلم

ي      ) للناسالناس هللا أشكرهم  ة موجودة ف ين حقيق فقد تكررت آلمة أشكر لتب
ان  اس هللا (اإلنس كر الن ه     أيفأش اس ألّن كرهم للن ه أش كرا ل رهم ش ن أآث م
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نعم   ل لل بحانه جع ائطس نهم وأوج وس ببا إلفاضتها م ه س ب شكر من جعل
ه إذ   آاألنبياء والصحابة والعلماء فزيادة العبد في شكرهم زيادة في شكر رّب

اد         المنعمهو  نعم بإيج د شكر الم ة ق بالحقيقة ،فإذا شكر الوسائط ففي الحقيق
ّوع       )44()بتسخير النعمة ثّمأصل النعمة  ة متن رار الكلم إّن تك وم ف وعلى العم
  . ٍه يفرض هذا التنّوع السياق المحتوي للمعنىمتنا بشكل   غير 
  :اواستراتيجياتهالجملة  تكرار-*               

  :التكرار القائم على العكس) أ(  
اك                     ائم  وهن رار الق ىالتك ي   عل ا ف تراتيجية العكس آم اس

ديث  دنيا      : ( الح رارة ال رة وم رارة اآلخ دنيا م الوة ال الوةح رة ح   ) اآلخ
ه أضر      أحبمن : ( في الحديث وآذلك دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرت
دنياه  ي   )ب ار ف ي الخي رك للمتلق ث يت ى بحي رار المعن ذا التك ل ه دم مث ويخ

  .األمور المكررة
  :القائم على نمطية الجملة  التكرار)     ب(   

بد آن ورعا تكن أع: (وسلم عليهما نجده في قوله صلى اهللا  وهو           
تكن  جاوركالناس وارض بقسم اهللا تكن أرضى الناس وأحسن جوار من 

وخصائص هذه الجملة ) مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما 
  :على الشكل اآلتي بنيتأنها 
ذا    .تفضيل أمر يليه فعل مضارع وقع جوابا له واسم   فعل     درج مع ه وي

ي  : ( الحديث قوله صلى اهللا عليه وسلم دنيا يحبك اهللا   ازهد ف د ال ا   وازه فيم
وي    )الناس يجبكأيدي الناس   ونمطية الجملة هي سمة أسلوبية للحديث النب

ة       ب الجمل ى  ترتي دت عل ي اعتم ث الت رت األحادي ا إذ آث ريف عموم الش
اب          ي الب ا بسطناه ف ذا م ط، وه ى فق ة للمعن الواحد مع تغيير الكلمات الحامل

  .الثاني في الفصل األّول
الخيل : ( اهللا عليه وسلم صلىومنه حديثه : رار القائم على التقسيمالتك) ج (

ة ى رجل وزر  : لثالث تر ،وعل ـ، ولرجل س الرجل أجر ه أجر  فأّم ذي ل ال
  )فخرا ربطها ورجل…ربطها تغنيا  ورجل…

ه   :  القلبيةالقائم على اعتبار الوضعية  التكرار) د( ومه حديثه صلى اهللا علي
ا  إذا عملت الخطيئ: (وسلم  غاب   آمن ة في األرض آان من شهدها فكرهه

هدها      ن ش ان آم يها آ ا فرض اب عنه ن غ ا وم ه   ) عنه ه علي ذلك حديث وآ
الم ل : (الس ال رج رآم فق ن ش رآم م رآم بخي ا: أال أخب ى ي اال بل ول ق : رس
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ؤمن     شرهمن يؤخيرآم من يرجى خيره و ره وال ي وشرآم من ال يرجى خي
  )شره

م   : ( السالم  عليهقوله   فيآما :ى تكرار قائم على تصعيد المعن) هـ(  من ل
م يشكر اهللا         الكثيريشكر  اس ل م يشكر الن  والتحدث لم يشكر القليل ،ومن ل

  )بالنعمة شكر وترآها آفر
ذي  وهو :تكرار قائم على تأآيد النتيجة) و(   ه صلى اهللا      ال ي قول دناه ف وج

لم ه وس ا: ( علي الم ي ات :غ ك آلم ي أعّلم ظ اهللا ..إّن ظ اهللا  يحفظكاحف ،احف
  ) باهللاتجده تجاهك ،وإذا سألت فسأل اهللا ،وإذا استعنت فاستعن 

رار) ز( د تك ة لمسوغ التأآي ه : جمل ه حديث لم صلىومن ه وس إّن : ( اهللا علي
تن ،إّن        تن ،إّن السعيد لمن جنب الف لمن جنب    السعيد السعيد لمن جنب الف

ا   بر فواه ي فص تن،لمن ابتل ي ا ) (الف ة ف رار للمبالغ د والتك نلتأآي أن  ويمك
ا      تن وآخره ار أول الف اه      ولمن يكون التكرار باعتب ا معن ي فصبر فواه ابتل

وقيل معناه اإلعجاب   فيهاالتلهف والتحسر أي واها لمن باشر الفتنة وسعى 
تطالة ال  واالس ي ق ع       ف د توض ف وق ة التله ذه الكلم ى ه ل معن ة قي النهاي

ي تكررت    األحاديث منو)45(.)  لهموضع اإلعجاب بالشيء ويقال واها  الت
ه   انللغرض نفس ا وآ ه صلى اهللا  تكراره ارة قول نفس العب رات ب الث م ث

لم ه وس ر : (علي ة بيت ال تم ا عائش هي الث  في رتين أو ث ا م ه قاله اع أهل جي
راه     ) مرات ة    يطالعك للتكرار وظائف متنوعة ففي آل حديث ت بلمحة خفي

هله إذا تكررت تحمل أآثر من ال تمر فيه جاع أ بيت فعبارةينقلها بتكراره  
ه    االدخار فيه فضيلة التمر وجواز    ( داللة  ال والحث علي  ويأخذ  )46( )للعي

ة التمر        دال آلم وع بإب ا الحديث في التشكل والتن د من       بم ي آل بل يشيع ف
ه إّال صنف واحد        : قال القرطبي(طعام   يس في د ل ى آل بل ويصدق هذا عل

ر   صنفا واحدا فيقا فيهويكون الغالب  ه إّال الب ر   :ل على بلد ليس في بيت ال ب
آل  وأهل  أهلهتقول أهل األندلس بيت ال تين فيه جياع  آمافيه جياع أهله  

   )47()قطر يقولون في قوتهم مثله 
ه               والنتيجة التي يمكن أن نخلص  إليها في دراسة التكرار هي  أّن

م الظواهر ا    ي     يمكننا أن نعتبر أن التكرار من أه ي رصدناها ف لصوتية الت
ويمكننا أن نعطي تفسيرا عاما هو أّن الرسول صلى اهللا عليه المثل النبوي ،
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ن          ه م ا يحتاج و م رار ه ماوية والتك الة س ارحا لرس ا ش اء معّلم ّلم ج وس
  .اضطلع بمثل هذه المهمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :الثاني الفصل
اس   و السجع  دور  الترآيب  في  الجن

  الصوتي
  وَخَصائصه الَنبويَبارات المثل ع َتَوازي        
   النبويالمثل   جملة  في الَصوتيُّ   التَّواُزن    

  في المثل النبوي للسجعالعامة  الخصائص      
ر           جع يعتب النثر دون   الس تص ب ي تخ وتية الت واهر الص ن الظ م
ه     وفيفهو الخاصية التي تمّيزه عنه  ؛الشعر ه من د تقرب ك   ،اآلن نفسه ق وذل

ب ع ه األدي ا يكتب ي م رد ف دما يط ه  ؛ن زم بعض أنواع يفيلت ن  الت ه م تقرب
ون له  تعرض وقد،الوزن الشعري   ي العرب بالدارسة     البالغّي توّقفت   الت

التصنيف دون الدراسة المستفيضة التي تبّين ما لهذه الظاهرة الصوتية  عند
ن خصائص  دمام ي الخطاب عن تعمالها ف تّم اس ن ه ؛ي تفيد م ا سنس ذه لكنن

اهيم    ذ المف ود إذ نأخ االجه ارة    ونطبقه وص المخت ى النص م  عل ا نعم ؛آم
األحكام النموذجية  بإخضاعها للقراءة الذوقية الجمالية  ومن ثّمة فهي قابلة 

  .للتغّير بحسب السياقات التي ترد فيها 
ي   السجع - *                                        رآن ف وي    الق والحديث النب

  :الشريف
ة      لفُتْخُا لقد                     رآن ومن ثّم ي الق  لف ُتْخُافي ورود السجع ف

ة السجع     (في تسميته  ة الشعر وقرين ة آقافي ال   ،فالفاصلة آلمة آخر اآلي  وق
ر   و بك ي  :القاضي أب اآلة ف روف متش اطعالفواصل ح ام   المق ا إفه ع به يق

اني ال     .المع ل ورؤوس اآلي فق ين الفواص داني ب ّرق ال لة: وف ي  الفاص ه
ر رأس      ة وغي د يكون رأس آي الكالم المنفصل عّما بعده والكالم المنفصل ق

ة ّن    آي ل يك ذلك الفواص ة   وآ ا    رؤوس آي ل     وغيره ة   وآ   رأس آي
ة  فاصلة  يس آل فاصلة رأس آي ذين)48(  )ول ي  ال روا وجود السجع ف أنك

ل      بهه فواص ا يش ّموا م رآن س ر ال  (الق ي س اجي ف ال الخف احةق ول :فص ق
ى       السجعالّرماني إّن  ع المعن ا يتب ه أراد بالسجع م عيب والفواصل غلط فإّن
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ذلك وهو غير مقصود بتكّلف  ع        ف ا تق ه م ه وإن أراد ب بالغة والفواصل مثل
و مقصود بتكلف   ه وه ة ل اني تابع ذلكالمع ه؛وأظّن  ف ب والفواصل مثل عي

م ي        إلىالذي دعاهم   رآن فواصل ول ي الق ا ف ّل م ا تماثلت    تسمية ج سموا م
ره من     فيحروفه سجعا رغبتهم  تنزيه القرآن عن هذا الوصف الالحق بغي

ذا غرض     ة وه ي الكالم المروي عن الكهن  وطرحت  )49( )التسمية قريب   ف
اء الحديث     ى   منقسم القضية نفسها في األحاديث النبوية وآان موقف علم إل

وي وآخر       : فريقين ي الحديث النب رى  فريق ينفي وجود السجع ف ه   ي ال  أّن
ارات احتواء الحديث   فيضرر   م الرسول       العب ل ثبت أّن تكّل المسجوعة ب

ال رسول    رضي  مسعودبما فيه سجع فمن ذلك ما رواه ابن  اهللا عنه قال ق
ال    :استحيوا من اهللا قلنا: ( اهللا  ا رسول اهللا ق ك ولكن    :إّنا لنستحيي ي يس ذل ل

ن  تحياء م ى   اهللاالس ا وع رأس وم ظ ال ذآر  أن تحف وى وت ا ح بطن وم وال
ى  ه )الموت والبل ي آالم ر ف د آث ارات  صلىوق لم ورود العب ه وس اهللا علي

وا     ين آي يتطّرق ذا المسجوعة وهو الذي دفع البالغي ل    له الموضوع بالتحلي
ل     ي تبط واهد الت راد الش زاعموإي ول    م الم الرس ي آ جع ف ر الس ن أنك م

لّما قدم رسول اهللا :سالم فقال اهللا بن  عبدما رواه   ذلكمن ذلك ما رواه  (و
ّذاب        تبّينتفجئت في الناس ألنظر إليه فلّما  يس بوجه آ ه ل ه علمت أّن وجه

ال  اس   : فكان أّول شيء تكّلم به أن ق ا الن ام     أفشوا أّيه وا الطع السالم وأطعم
ام    اس ني ل والن ّلوا باللي دخلواوص الم  ت ة بس د )50( )الجّن ول  وق ان الرس آ

لم  ه وس لى اهللا علي ف      ص د تكّل دهم وق الم أح ي آ جع ف ر ورود الس د أنك ق
جع رب   : (  الس ن ال ش ل وال  والأأدي م قأآ ك    نط ل ذل تهّل ومث وال اس
ان   : فقال رسول اهللا   ؛يطل ذلك   ! ؟أسجعا آسجع الكه ان وآ م    آ ة آله الكهن

ول   وخالصة  )51()جاءوا بالكالم مسجوعا  أمرفإّنهم آانوا إذا سئلوا عن  الق
جع ور و أّن الس ف ه ر تكل ي غي وي الشريف ف ديث النب ي الح ذي  ؛د ف  وال

ذي    ا للفظ      يكون أنكره الرسول من السجع هو المتكلف ال ى خادم ه المعن في
د نهى الرسول صلى اهللا     .الفكر عن الهدف المنشود يشغل أين ،له  تابعا وق

ذهب   خاصة،  المتكّلفعليه وسلم عن السجع   الخشوع في الدعاء حّتى ال ي
السجع من الدعاء فاجتنبه أي ال تقصد إليه وال تشغل فكرك   قوله وانظر: (
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ه  اب ف    لم ن التكّل ه م انعفي وع  الم وبللخش ن    المطل ال اب دعاء وق ي ال ف
   )52()االستكثار منه:وقال الداودي .المراد بالنهي المستكره منه :الزين

  :سجعمن ال البالغيين موقف -*                                              
وّفرت   إذااشترط البالغيون في جمال السجع شروطا   لقد                   ت

وع  ي الن ه ف ده عن التكّلف وأدخلت دى النفوس إذ  المرغوبأبع وب ل المطل
دال     السجعواألصل في .(تتأّثر به وترضى المعنى الذي ينقله ا هو االعت إّنم

ياء       مفي مقاطع الكال  ع األش ي جمي وب ف دال مطل نفس  واالعت ل وال ه   تمي إلي
بالطبع ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند االعتدال فقط وال عند تواطؤ 

سر هو أن تكون آل واحدة من        وللسجع … على حرف واحد    الفواصل
ذي اشتملت    المزدوجتينالسجعتين   ه مشتملة على المعنى ال إن    علي ا ف أخته

ى    سجوع إًذالم الكالمف ؛آان المعنى فيها سواء فذلك هو التطويل  اج إل ا يحت
ة ردات   أربع ار مف ى اختي رائط األول اظش جوع  األلف الم المس ي الك  ،ف
في الكالم المسجوع تابعا  اللفظوالثالثة أن يكون    ،اختيار الترآيب والثانية

ظ   ا للف ى تابع ى ال المعن ة ،للمعن رتين    الرابع ن الفق دة م ل واح ون آ أن تك
ى  ى المعن ة عل ر ا،المسجوعتين دال ذي غي ى ال تلمعن ا  دل ه أخته  )53()علي

واع    باعتبارهفي دراسة السجع  ومنهجنا ى أن ظاهرة صوتية هو الترآيز عل
ّدده  ا ح و آم جع فه ن الس ة م ونمعّين ام البالغي ة أقس رف  ( :أربع المط

تكلم     فالمطرفوالموازي والمشطر والمرصع   أتي الم ي هو أن ي أجزاء   ف
ر    ة آالمه أو في بعضها بأسجاع غي ة   متزن  ةمحصور  والعروضية    بزن

ين بشرط أن يكون روي      ة روي   األسجاع في عدد مع وازي    القافي ا الم أّم
روي      تتفقفهو أن  وزن وال ي ال  )اللفظة األخيرة من القرينة مع نظيرتها ف

ا    : ( الموازي في قوله صلى اهللا عليه وسلم آالسجع)54( ا خلف اللهم أعط منفق
ي أواخر    ثّم نرآز على) وأعط ممسكا تلفا   الفواصل الحروف التي وقعت ف

وازن الصوتي     األخيرصفاتها ومخارجها لنخلص في  فنحّدد إلى دراسة الت
ل       ي المث وي الذي يمثل ضربا جديدا من التشكيل الصوتي ف وسنحاول  .النب

رطها  ي ش روط الت ة الش ة خاص ات البالغي ن المعطي ا م تفيد دائم أن نس
ع سجعا    البالغيون ي تق ا        في اللفظة الت ى اإلحصاء م دين عل ك معتم آل ذل

ة        . ذلكأمكن السبيل إلى  ا القديم ي بالغتن ا استقّرت ف ديع، آم أّما أشكال الب
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تأثرت فمن المعروف أّنها قد ( داعا        اس أخرين إب دي المت ه ل الغ في ام مب باهتم
الزخرف اللفظي     بتضخيم   بالضرورةوتصنيفا وآان ذلك مرتبطا  ة ب العناي

ة     فيها عن الطريق المائل التوافق والتضاد في المستويات الصوتية والداللي
ة   ديدة بطريق ا يعكس غ   ش ال مم وعي   يبيالتكلف واالفتع ذا ال ي ه ة الجدل ف

ا   ذا اإلشكال        يمكن اللغوي المغلوط وم دة بالنسبة له ه البالغة الجدي أن تفعل
ا     رّد  أحدهما : بالترآيز في أمرين ا التصنيفي ونماذجه دة تكاثره ى   العدي إل

اد         األبن ق والتض ن التواف رج ع ي ال تخ ا وه ة له ية الممثل ة الرئيس يي  ف
  .المستويات اللغوية 

تبعاد    استخالص: ثانيهما وظائفها الجمالية في تحليل النصوص ذاتها مع اس
رتبة تضاف للكالم ألّنها أبنية يترآب منها  باعتبارهفكرة البديع ومصطلحه 

ا  ل محله ه ليح الم ذات ذا الك ّوره تويات البني التص داخل المس ن ت وي ع
ا   مثلاللغوية،فإذا آانت تستثمر مثال جانبا صوتيا  الجناس فإّن درجة آفاءته

اس   العبارةفي هذا الصدد ال تقاس بكثرة الحروف المتجانسة في  بقدر ما تق
   )55()بمدى ما ينتج عن ذلك من تأثير داللي

ة  ف السجعيكن من السهل تصنيف  لم                          ي األمثال النبوي
ر    ي وضع األصوات غي ة التصرف ف ن حري ر م ه النث ا يعطي ك لم هذل  أّن

ها    ى بعض ابهة إل وص المتش ع النص بط وجم اء والض تعمال اإلحص باس
ذي ينتجه السجع         نتوّصلالبعض أمكننا أن  ى ضبط التشكيل الصوتي ال إل

  :السجع إلى نوعين تقسيمفي المثل النبوي؛وذلك باعتماد 
ى حرف    السجع -*                                ي    واحد القائم عل وتنوعه ف

  :المثل النبوي
ّدة        سجع           ى ع وم عل ا   حروف يقوم على حرف واحد وسجع يق ؛أّم

ى نصل         دقيق حت ى ت اني إل اج الصنف الث األّول فضبطه سهل في حين يحت
ه    نتائجإلى  ه صلى اهللا علي لم  يمكننا أن نطمئن إليها آما في قول اآم  : (وس إي

ى   ومخرجه صفتهفصوت الحاء في  ) الذبح فإّنهوالتمادح  تتناسب مع المعن
لم محذرا من     ه الذي أشار إليه الرسول صلى اهللا عليه وس ادح  (  عواقب التم

الغ والتمدح التكلف والمماد    دح آل   ح التفاعل من المدح أي المب  من ة أي م
ه         دل علي ا ي بعض م رجم ب ه ت ر وآأّن ين اآلخ ن   الشخص ون م ن أن يك م

انبين أو م ب نالج د  جان لواح ى    ويحتم ه عل ل في ل التفاع د حم أن ال يري
اهره  ذا )56( )ظ دَّ فه دد الم ذي يته ى الهالك ال ير إل ديث يش ذين  وَناُحالح ال
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ادة  اس ع دح الن وهاتخذوا م ه   وجعل دوح ويفتنون ه المم تأآلون ب بضاعة يس
ادح رجعنا إلى فعلي آل من االسمين     فإذا ذا من      التم ذبح وجدناهما أخ وال

ذا       ح فه دح وذب والي م ى الت اق الثالثي عل ي       االتف ذا ف ي عدد الحروف وآ ف
فالمادح يشبه  المآلينالحرف األخير الحاء يشير إشارة واضحة لالتفاق بين 

ذبح ممدوحه       ه ي ة لكن ه    إذالذابح في النتيجة وإن لم يقم بالفعل حقيق يلحق ب
ى السجع      ومن .من الصفات ما ال يوجد فيه ي بنيت عل ة الت األحاديث النبوي

رحم      : ( واحد بحرف م ي ا من ل يس من وقر   صغيرنا ل ا   ي د اتفقت   ) آبيرن لق
م  ( ضمير يعود على الجماعة ) نا(الحرف فيالكلمات الثالثة  ليس منا من ل

ين   الواويرحم صغيرنا ويرحم آبيرنا  بمعنى أو فالتحذير من آل منهما فيتع
ا ب   ال منهم ل آ ى    أن يعام ه فيعط ق ب ا يلي غيرم ق   الص ن الرف ه م ه حق   ب

ة فقة    والرحم هوالش وقير   علي ن الشرف والت ه م ر حق ال .ويعطى الكبي ق
ه   توسعهم للقادم على أهل المجلس إذا أمكن    التوسعةفيه :الحافظ العراقي ل

ر سيما إذا آان ممن أمر بإآرامه من الشيوخ شيبا أو علما أو آونه  وم   آبي ق
ديث جر   ي ح ا ف أآرموه     آم وم ف ريم ق اآم آ ارة إذا أت ر اإلش ن )57( )ي  وم

ى حرف     حاأل ه     واحد اديث النبوية التي جاء سجعها عل ه صلى اهللا علي قول
دنياه      أحب    ومن  بآخرته  من أحب دنياه أضر (   :وسلم آخرته أضر ب
ذي  الحرف)  ما يبقى على ما يفنى  فآثروا ي آخر الفواصل هو       ال تكرر ف

أّن السجع  أخرىضمير يعود على الغائب مما يؤآد مرة  حر ف الهاء وهو
ى       حفي  ادم المعن ل هو خ ه ب ي ذات ع ديثه عليه السالم ليس مقصودا ف   المطي
ي آسب    حأ( فمن رغ       شهواتها ب دنياه عمل ف م يتف ى معاصيه فل وأآب عل

ى        ه ،ومن نظر إل ي آخرت اء لعمل اآلخرة فأضر بنفسه ف دنيا وحساب    فن ال
ا حرامحاللها وعذاب   ي          ه ال اآلخرة أضر نفسه ف ه جم ور إيمان وشاهد بن

اه ه   دني ذآره فتضر آخرت انه ل ه ولس ه لحب رب غ قلب غلته عن تفري اش  فهم
ي    وعكسه   األخرى آكفتي ميزان إذا رجحت إحدى الكفتين خفت   اء ف والب

رينتين  ةالق ا )58() للتعدي ارة    آم ديث عب ي الح تخدمتوردت ف جع  اس الس
ى فآث(آفاصل بين المعاني  ال     وهو )  روا ما يبقى على ما يفن ي األفع د ف الم

ارئ للحديث آي يجد      فيآثروا ويبقى ويفنى والسجع  هذه الحالة يساعد الق
دا       ارة معتم ه العب ي في زمن يلق ن ال عا م ىمتس ر  عل وت األخي ن .الص وم
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ة     ى طريق اء األحاديث التي اعتمدت عل ه      اإللق ى قول ي إخراج المعن ه ف  علي
م  : ( السالم  ان ذاق طع اهللا رضي   من   اإليم ا   ب د    وباإلسالم رب ا وبمحم دين
وال وحي  ) رس وال ت ا ورس ا ودين ات رب ي الكلم د ف ودالم ا  بوج جع بينه الس

م االخ  ا رغ تدعي أخواته ى تس ل المعن ا فواص ا توآأنه ين حروفه الف ب
ذي  األصلية ع  وال ات لتق ذه الكلم ا  فواصلرشح ه و محله يه إذ  اإلعراب

ه    وال ب ت مفع توقع ا تم وتيا     به ا ص تم به ا ال ت ا فلم ة نحوي انالجمل  فك
اء الذي يسانده   اإليقاعتنوينها غاية في  ذه الكلمات لمجال واحد هو       انتم ه

ى رضيت بالشيء قنعت      قال( ؛اإليمان ه اهللا معن ه   صاحب التحرير رحم ب
ره واآتفيت به ولم أطلب معه  ال   غي ه اهللا    وق ى  : القاضي عياض رحم معن

ديث ه وا الح ح إيمان ه  ص ه نفس ت ب امرطمأن ه وخ اه  باطن ألن رض
ه ألن      بالمذآورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلب

ه        من ذا المؤمن إذا دخل قلب ه فك ان رضي أمرا سهل علي ه    اإليم سهل علي
الى طاعات اهللا    ه  تع ذت ل ا السجع     ومن  )59( )ول ؤدي فيه ي ي األحاديث الت
اق الفواصل    يجمع بين ا إذدورا هاما   ي اتف لفواصل جمعا مزدوجا يتمثل ف

اق  يغةواتف ه  الص الم قول ه الس إّن : ( علي ر ف يراستش ان  المستش مع
قياء    فاصلتان ففي الحديث   ) والمستشار مؤتمن،واحذر الهوى فإّنه قائد األش

ي   الهمزةتقابلها   التيواأللف المقصورة   النونفي حرفي   تتمثل الواقعة ف
قياء و  ر      آلمة األش وع يمكن تفسيره بتغي ذا التن د   األمر ه ا ق ى    فيم يطرأ عل

ه  ي مهمت اع الهوى ف اموس أشار ( المستشير من اتب ي الق ال ف هق ذا  إلي بك
ره   هأم ورة  ب ورى والمش ي الش ةوه ه   مفعل ب من ار طل ة واستش ال مفعول

اسم مفعول   مؤتمن  والرأيالمشورة المستشار أي الذي طلب منه المشورة 
يسأل من األمور فال     فيمامعناه أّنه أمين : الطيبي قال  ألمانةامن األمن أو 

لتحه   ان مص ار آتم ون المستش ي أن يخ ل )60( )ينبغ اه   ولع ب االنتب ا يجل م
ك أن الخطاب موجه      بصيغة ورود صوت الهاء في السجع بكثرة ومرد ذل

امع      ة إذ ال يفضح الس ات عام ائحه توجيه ت نص ول آان اب ألن الرس الغي
ه     ارتكبا بمواجهته بم ه ففي قول م      : ( أو بما اتصف ب ه ل ه عمل أ ب من أبط

ي عدد الحروف      الفاصلتين تساوت ) يسرع به نسبه  ي ف ا يفصل   الت  بينهم
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وم فكل من        د العم ى يفي حرف الهاء الذي ورد في العبارة خطابا لغائب حت
وغ درجة        ( لم يشفع له نسبه  عملهأبطأ به  ى من أخره عمل عن بل والمعن
به  السعادة ل ه          أيم يسرع به نس ر نقيصته لكون م يجب ي ل به بعن ه نس م يقدم ل

ى     ال      اهللانسيبا في قومه إذ ال يحصل التقرب إل ل باألعم الى باألنساب ب تع
الحة  رغم )61( )الص ر      ف ي آخ واقعتين ف ين ال وات الكلمت ين أص ارب ب التق
أتي            الجملتين ي عمل ونسب ي اء ف الم والب ين صوتي ال ارب ب إذ نلحظ التق

ر            رفح ين أآث ارئ يحس الكلمت ا آخر يجعل الق ا تقارب دخل عليهم الهاء لي
م أّن      ليدرك اة ويعل ي الحي ا ف دم الفارق بينهم م وهو       المق ذآر هو األه ي ال ف

ي    آخر ويلعب السجع دورا   .المقياس الذي تحصل بفضله السعادة    ل ف يتمث
ي الحديث    أتقفية الكالم فبالفاصلة يبد ا ف ام  شر ال : ( وبها يختم آم ام طع  طع

د   الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ، ومن لم يجب الدعوة فق
اء فبين الوليمة ورسوله توافق في  ) اهللا ورسوله  عصى األولى آانت    اله ف

ام     (الكالمفي البداية والثانية في النهاية أي ختم بها  ام طع ه شر الطع أما قول
ي حدّ     ام ف ه ذم الطع ه    الوليمة فلم يرد ب ه وحال ا ذات ذي هو     وإنّم ذم الفعل ال

ام    دوندعاء لألغنياء إليه   ى الطع  )الفقراء فإلى فاعل ذلك توجه الذم ال إل
خلقا بداخل الحديث تناغما  قدالحظنا الفعلين يأباها ويأتيها وجناهما  وإذا)62(

القيم والمفاهيم  وتغيرصوتيا يبرز التناقض لدى الناس في انقالب الموازين 
وي الشريف    .   ضمير ومن الضمائر التي أدت دور السجع في الحديث النب

م    : ( هم في حديثه عليه السالم ى أذاه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عل
م الطهم     أعظ ذي يخ ن ال را م بر  أج ى وال يص م   عل ال (      )أذاه      ق

اس      فالضمير  )63( )القاضي هذا عام مخصوص وتقديره هذا من أفضل الن
دما       رغم  ة ألن الكالم يستدعيه خاصة عن ة عفوي وروده في الحديث بطريق

اج  تكلميحت ه أدى دور السجع   الم ه إّال أّن ي يوضح المقصود من رار آ للتك
ا   ق تجانس ي خل وتياالت ل     ص مع ب ى الس و عل وال ال ينب رار مقب ل التك يجع

  .أي تعمل وال تملق  دونمقبوال للفهم الذي يطرق األسماع 
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  :السجع القائم على حرفين -*    
ل                     وع الصوتي  ولع م التن ن أه ذيم جع   ال ي الس ناه ف لمس

د حديث واحد متكون من عدة جمل    فياستخدام صوتين  هو ي  تساوت  ق  ف
ا   التحدث بالنعمة شكر: ( السالمفي حديثه عليه  آماعدد عناصرها   وترآه

مجموعة من الظواهر     تظافرت لقد ) آفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب 
اس الصوتية لكي تصير من هذا الحديث متناغما صوتيا فمنها  اقص   الجن الن

راء    رار صوت ال ر وتك كر وآف ي ش ين آلمت رب رة   أآث ن م وم بنا  فل حس
د         تكراره ي معظم آلمات الحديث وق د ف ه أعي دنا أّن راره خم    وج غ تك س بل
اند السجع وهو         ثممرات   ي الحديث يس الجمل   استعمال هناك شئ آخر ف

ص         راءة ن د ق ا عن ق تناغم ل خل ي الجم ابع ف ذا التت ة وه ير المتوالي القص
ديث ات  زد  الح اوي الكلم ذا تس ى ه ةعل ن  المتتابع ل القصيرة م ي الجم ف

وع   ي الن ا ف دد الحروف واتفاقه ث ع ة (حي ة رحم ةالجماع ذاب والفرق )  ع
و ديث م وه ي ح ده ف ادع : ( ا نج إّن الصدق    م ك ف ا ال يريب ى م ك إل يريب

ة  ذب ريب ة والك ى   ) طمأنين ديث عل ي الح د بن ينلق لهما   جملت ت فواص اتفق
ل ير   ن فع اف م لتها حرف الك األولى فاص كف اء   يب ة حرف الت نوالثاني  م

ة   ة وريب ي طمأنين ي(آلمت ال الطيب ه من  : ق ا تقدم دا لم ول ممه ذا الق اء ه ج
المؤمن   نفس إذا وجدت نفسك ترتاب من الشيء فاترآه فإّن   ناهومعالكالم 

ه   عن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب فارتيابك من الشيء مبني  آون
ه والصدق     مظنة للباطل فاحذره وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك ب

ذا   يستعمالنوالكذب  في المقال واألفعال وما يحق أو يبطل من االعتقاد وه
و وس  مخص ذوي النف ريفةص ب ية  الش ذنوب    القدس س ال ن دن رة ع المطه
التنوع نفسه يندرج حديث الرسول صلى اهللا عليه  ومن)64(  )العيوب ووسخ
ّلم ر : ( وس ادةالخي ين ) والشر لجاجة ع ين جملت ع ب ى الجم ام الحديث عل ق

ا اسميتين متكّونتين من عنصرين    ر      هم دأ والخب دأ المبت ر (فالمبت ي  ) الخي ف
دأ   لةالجم ي الحرف       ) الشر (األولى يقابله المبت ان ف ة ويتفق ة الثاني ي الجمل ف

ى  ) عادة (والخبر  األخير ه في الجملة األول ر  يقابل ة   ) لجاجة (الخب ي الجمل ف
ذ    وآلالثانية ويتفقان في الحرق األخير   هذا يكسب المثل توازنا صوتيا تلت

  .وتقبله األفهام  األسماعبها 
دخل  و   وي ّوع الص من تن وت   ض تعمال الص جع اس ي الس ردت ف ي   المف ف

 لكمالي مالي وهل : يقول ابن آدم: (حديث  فيالواحدة مرتين آما  الفاصلة
ن   كم ت     مال ت أو لبس ت فأفني ا أآل تإّال م يت  فأبلي دقت فأمض ) أو تص
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ي المالحظ ل   ف ه الفع ديث أّن قوام ذا الح ذلكه ان يجب أن   وآ اة اإلنس حي
ذي    إلىا ولما آان الخطاب موجها يسودها الفعل الذي يكون نافع اإلنسان ال

ان يكون نافعا لنفسه في هذه الحياة وفي الحياة األخرى    ا    آ الخطاب موجه
 لكن ثنائية فكل فعل ينتج عليه آخر   بطريقةإليه بصفة خاصة فتكرر الفعل 

غّيرنا صفة الخطاب وأرجعناها إلى صيغة الغائب تكشف لنا األمر عن   إذا
اء           هذاروعة السجع في  ي حرف الت ان يظهر ف ة آ ي البداي ه ف الحديث ألّن

ى      اب إل ر الخط دما نغي ن عن يغةلك ي     ص ى ف ب يتجل رفالغائ اء  ح الي
ال  ى وأمضى (فاألفع ى و أبل ة   ) أفن ا رباعي ر وآله ة اآلخ ال معتل ا أفع آله

اق وآلها مهموزة وهذا  ة أآسب      مصحوبا   االتف ي الجمل الموقع ف  الحديث ب
ي عدد الحروف؛وإذا      تناغما صوتيا وانسجا ّد التساوي ف ما بين جمله بلغ ح

يقول ابن آدم (المعنى وجدنا الظاهرة الصوتية تصحبه في لطف  إلىنظرنا 
ك       التكاثر التفسير أّن المراد  بهذامالي آأّنه أفاد  ا مال ا في األموال وإّنم  ي

ا انت       إنكاربن آدم   ه م أّن مال ن آدم ب ى اب لم عل ه   منه صلى اهللا عليه وس ع ب ف
دنيا  ي ال لف ت     باألآ ه فأفني ار بقول رة بالتصدق وأش ي اآلخ بس أو ف أو الل

   )65()لبس فهو قليل الجدوى ال يرجع إلى عاقبة  أوفأبليت إلى أّن ما أآل 
جع -*                          ى  الس ائم عل رفينالق ل  ح ي المث ه ف وتنوع

  :النبوي 
ن    ه صلى  فم رفين قول ى ح ائم عل جع الق هاهللا  الس ي وصف  علي ّلم ف وس

ا   الم بينه ع اإلس ماوية وموق ائل الس ي دارا : ( الرس ل بن ل رج أتّمآمث اف  ه
ا من ويتعّجبون هاموضع لبنة،فجعل الناس يدخلون إّال هاوأآمل ون  ه  ويقول

ذي       لقد)  لوال موضع اللبنة اء ال ى حرف اله قام السجع في هذا الحديث عل
ة      ) تعّجب/دخل/ أآمل/أتّم( تكرر في األفعال  ال بكلم ذه األفع ين ه وفصل ب

ى   ة هي الحد        التساوي لبنة آما قام هذا الفصل عل ة لبن أّن آلم وازن فك والت
ارئ الحديث    الحديثالفاصل بين هذه األفعال إذ َتْخُلُق في  توازنا صوتيا فق

اء     ى أّن صوت اله ّوع يتوقف عندها مّرتين فضال عل اء    تن بشكلين األّول ه
إلى البناء العالي أّما الثانية فهي هاء السكت وهي إشارة  ةإشار فهيفيه مّد  

ة   آلمةوهي معاني موجودة في  والثبات  واالستقرارإلى السكون  ذا  .لبن وه
 خاصةالتشكيل الصوتي الذي ينتجه السجع متوفر في األمثال النبوية بكثرة 

ه صلى اهللا         ي قول ا ف وازي آم ل والت ى التقاب ى عل  عندما تطول العبارة وتبن
فأّما المنفق فال ينفق إّال سبغت وأوفرت على جلده حتى تخفي  :( وسّلمعليه 
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و  ه وتعف رهبنان ة    أث ل حلق ت آ يئا إّال لزق ق ش د أن ينف ال يري ل ف ا البخي ،أّم
ذي    بالمعنىعالقة الصوت )مكانها  في هذا الحديث واضحة فلبيان اليسر ال

ي     ّوع الصوتي ف ر التن ق آث ده المنف اراتيج ي  العب ه  الت وصفته،ونقلت حال
ا  اء      : فهناك صوتان هم رتين واله ي تكررت م اء الت ي الت تكررت ثالث    الت

ل     في  التاء   صوتحين تكرر  فيمّرات   العبارة التي وصفت حال البخي
  .فقط

مجموعة من أشكال التوازن الذي يخلقه الترآيب  الفواصلتوافق  يواآب
مثل الذي : (  عليه وسّلمقوله صلى اهللا ففيالنحوي في جملة المثل النبوي 

هذا ) يرجع فيأآل قيئه ثم  ئيقييتصّدق ثّم يرجع في صدقته مثل الكلب 
ينظمه السجع باعتباره فاصل بين صورتين مبنيتين على  النحويالبناء 

في الجملتين وجدناهما قد تساوتا في عدد العناصر  النظرالتقابل فإذا أمعنا 
في / ثّم يرجع/يتصدق/الذي /مثل(  ففيففي الجملة األولى ستة آلمات 

ثّم /ئيقي/الكلب/مثل(  هيآما في الجملة الثانية ست آلمات آذلك ) صدقته
األحاديث التي بني فيها السجع على حرفين قوله  ومن)   قيئه/ فيأآل/يرجع

له  لمن ال أمانة له ،وال دين لمن ال عهد إيمانال : (صلى اهللا عليه وسلم
حتى يستقيم قلبه،وال يستقيم  رجلال يستقيم دين  ،والذي نفس محمد بيده
هما الالم والهاء  حرفينشبه الجملة المكونة من ) قلبه حتى يستقيم لسانه

الحرفان في الفواصل  وتكررتكررت في الفاصلتين األولتين  ) له(في
لسانه  آلمةنجد الصوتين وفي  قلبهففي آلمة   االنتباهاألخرى بشكل يثير 
التقارب بين الكلمات فالمعنى في  يخلقهذا التكرار  نجدهما آذلك و

نفي الكمال  فيه  لهالتصعيد فقوله ال إيمان لمن ال أمانة  علىالحديث مبني  
هذا وأمثاله وعيد ال يراد به الوقوع وإنما يقصد  القاضيقال (ال نفي حقيقة 

 اإليمانوالكمال دون الحقيقة في رفع  الفضيلةبه الزجر والردع ونفي 
 واإلسالم واإليمانالطيبي في الحديث إشكال ألن الدين  وقالوإبطاله  

موضوعة لمفهوم واحد في عرف الشرع فلم يفرق بينها  مترادفةأسماء 
األحاديث التي ورد السجع فيها مقرونا  ومن)66(  )وخص آل واحد بمعنى 

مه من آانت الدنيا همه وسد: ( عليه السالم  قولهصوتية آالجناس   بظاهرة
اآلخرة آانت  له،ومنبين عينيه ولم يأته منها إال ما آتب  جعل اهللا الفقر

 في  السجعالصوت الذي بني عليه ) همه وسدمه أتته الدنيا وهي راغمه
 فييتكرر   حينماهناك تنويعا لصوت   أّنهذا الحديث هو صوت الهاء إّال 

ومن .  لةجمآل   بدايةالكلمتين همه وسدمه فقد واآبه صوت الميم في 
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عليه  حديثهفي الوزن  الفاصلتين   آلمتيعلى اتفاق   يقومالسجع الذي  
فبين الكلمتين ) والفاجر خٌب لئيم آريمالمؤمن غّر  : (الصالة والسالم

في أمرين هما الوزن وآذا الحرفان  اتفاق) آريم ولئيم(الواقعتين فاصلة 
الخصائص  من مجموعةفي هذا الحديث  اجتمعتلقد ) يم(األخيران 

هذه  فمن؛النحوية والبالغية والصوتية لتجعل منه نموذجا إليجاز العبارة 
الخصائص قيام الجملتين على التقابل من حيث المعنى فالمؤمن يقابله 

المؤمن غر آريم أي (يقابله خب وآريم يقابله لئيم فقوله غّرالفاجر و 
حظوظ   بكرمه وله المسامحة في االغترارله  موصوف بالوصفين أي

الخلق وفي آل منهما  يئال لجهله والفاجر خب لئيم أي بخيل لجوج س الدنيا
الثاني سبب األول وهو نتيجة الثاني فتأمل فكالهما من باب  الوصف

وفي النهاية أي ليس بذي مكر فهو ينخدع النقياده ولينه .التذييل والتكميل 
ة وقلة الفطنة من طبعه الغرار المحمودضد الخب يريد أّن المؤمن  وهو

  )وحسن خلق  آرمللشر وترك البحث عنه وليس ذلك منه جهال ولكنه 
أن يذيل الناظم أو الناثر آالما بعد تمامه وحسن  هوالتذييل   (و)67(

قبلها من الكالم وتزيده توآيدا وتجري  ماالسكوت عليه بجملة تحقق 
ريف توفرت الحديث النبوي الش وآذلك)68( )مجرى المثل بزيادة التحقيق 

تلحق أختها  التيبالصفة  التعبيرآي تجعله غاية في   العواملله آل هذه 
 توفرتوترتبط بها ارتباطا وثيقا حين تنتج عنها ومثل هذه الخصائص قد 

: ( وسلم  اهللا عليه   صلى   قوله  في  آمافي آثير من األمثال النبوية  
آّونت  التيكلمات لقد تساوت ال) شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع 
قابله جبن وهلع يقابله خالع وهذا يالحديث من حيث عدد الحروف فشح 

بين الفاصلتين آل  والسجعمنضاف إليه الجناس بين هالع وخالع   التساوي
بينهما  للمناسبةوقرنت الكلمتين .هذا جعل الحديث يكتسب تأثيرا صوتيا

مال والجزع أي جازع يعني شح يحمل على الحرص على ال(فشح هالع
خلع أّن  والفرق بين وصف الشح بالهلع والجبن ال: قال الطيبي ذهابهعلى 

الشح فأسند إليه مجازا فهما حقيقتان لكن اإلسناد ب لصاحالهلع في الحقيقة 
مختصا بصاحب الجبن حتى يسند إليه  ليسمجازي وال آذلك الخلع إذ 

ريد به الشدة وأ أطلقمجازا بل هو وصف للجبن لكن على المجاز حيث 

                                                 
  .84ص06ج،األحوذي  حتفة  (67)
  .242ص 1ج،األدب  خزانة  (68)



  

 الرجالوإّنما قال شر ما في الرجل ألّن الخصلتين يقعان موقع الذم من .
  )69()فوق ما يقعان من النساء 

  
 المسجوعة العبارة  الرقم المسجوعة العبارة الرقم

ر فحامل    ونافخ كالمس آحامل 02 الكي
س ا كالم ذي إّم ا كأن يح أن  إم

ن د م ا أن تج ه وإم اع من ا هتبت  ريح
ة ون رافخ طيب رق  الكي ا أن يح إّم

 ةأن تجد ريحا خبيث وإّما كثياب

ر 86 ن   ش ا م ة يمنعه ام الوليم ام طع الطع
ا يأتيها ويدعى  م      إليه ا ومن ل من يأباه

 .يجب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله

ل 03 ذهب   آمث ار في دخل الن دة ت حدي
.خبثها ويبقى طيبها

 ما في رجل شح هالع وجبن خالع شر 87

ن 08 ى  فم بهات اتق تبرأالش ه  اس لدين
ي     ع ف ن وق ه وم بهاتوعرض  الش

ى  الراعي يرع رام آ ي الح ع ف وق
ه أال   حول الحمى يوشك أن يرتع في

ل  كوإّن لك ى   مل ى أال وإّن حم حم
في  اهللا في األرض محارمه أال وإّن

ل   غة إذا ص د مض لح حالجس ت ص
.آله  الجسد

ن 97 أل  ول اه  يم راب  إّال  ف وب  الت  ويت
 ب اهللا على من تا

 يقمن صلبه فإّن أآالتابن آدم  بحسب 101 فإّنك إن تفتحه تلجه تفتحه ال 09
آان ال محالة فثلث لطعامه وثلث 

 لشرابه وثلث لنفسه
ا 10 بغت    فأّم ق إّال س ال ينف ق ف المنف

ه    حتىوفرت إلى جلده أو تخفي بنان
وتعفو أثره وأّما البخيل فال يريد أن 

هامكان حلقةينفق شيئا إال لزقت آل 

 كرمي والفاجر خب لئيم غّر املؤمن 112

ال 14 ر  ق ك  :اآلخ ك أحمل ا مع أن
وأضعك فإذا مت ترآتك

أو لبست فأبليت أو  فأفنيتأآلت  ما 115
تصدقت فأبقيت

ل 15 ة  مث ل األترج ؤمن آمث ل  الم ومث
ل   التمرةالمؤمن آمثل  افق   ومث المن

ل آمثل الريحانة  ل    ومث افق آمث المن
 الحنظلة

أعظم أجرا من  أذاهمى عل ويصبر 110
 على أذاهم  يصبر وال يخالطهمالذي  

رجل بنى دارا فأتّمها وأآملها  آمثل 22
ة   ع لبن لإّال موض اس  فجع الن

دخلونها ون ي ون  ويتعجب ا ويقول منه
لوال موضع اللبنة 

 به عمله مل يسرع به نسبه أبطأ من 121

ل 24 ي  مث ع ف ّم يرج ّدق ث ذي يتص ال
دقته ب   ص ل الكل ّم  ئيقيمث لث  يأآ

د هللا تمأل    الطهور 123 شطر اإليمان والحم
ل   زان آ اسالمي ه    الن ائع نفس دو فب يغ
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 فمعتقها أو موبقها  قيئه

ظ 31 ده  احف ظ اهللا تج ك احف اهللا يحفظ
و اجتمعت    األّمةتجاهك واعلم أّن  ل
وك  ى أن ينفع وك  ءبشيعل م ينفع ل

. قد آتبه اهللا عليك ءبشيإّال 

 وعلى رجل وزرولرجل ستر  أجر لرجل 128

من ائتمنك وال تخن    إلى األمانة  أد 32
. من خانك

دث 129 ر    التح ا آف كر وترآه ة ش بالنعم
 عذاب والفرقةوالجماعة رحمة 

ا آمن غاب     آان 35 من شهدها فكرهه
ان   فرضيها عنها ومن غاب عنها  آ

 . آمن شهدها

وا 131 ال   اعلم د إّال م نكم أح يس م ه ل أّن
ه  ه أحب إلي نوارث ه  م ن مال ك م ،مال

ا       ك م ال وارث دمت وم ا ق ك إّال م مال
 أخرت

وا 42 امكم   اعرف لوا أرح ابكم تص أنس
قطعت وإن   إذافإّنه ال قرب بالرحم 

لت     د إذا وص ة وال بع ت قريب آان
.وإن آانت بعيدة

دنيا ألبسه  من 136 ي ال وب شهرة ف بس ث ل
  اآلخرةاهللا ثوب مذلة في 

ارف     األرواح 45 ا تع دة فم ود مجّن جن
 .اختلف منهاائتلف وما تناآر منها 

ره ويوسع     من 147 سره أن يمد اهللا في عم
ق   ميتةفي رزقه ويدفع عنه  السوء فليت
 اهللا وليصل رحمه

ا 55 اد  إّنم ة ال تك ل المائ اس آاإلب الن
 .فيها راحلة

ن لمن     ال 148 ه وال دي إيمان لمن ال أمانة ل
ه   د ل ذيالعه ده ال    وال د بي س محم نف

ه وال   يستقيم دين رجل حت تقيم قلب ى يس
 لسانه يستقيميستقيم قلبه حتى 

 فإّنه الذبح  والتمادح إياآم 149 منفقة للسلعة ممحقة للبرآة الحلف 67

رآم 70 ؤمن   خي ره وي ى خي ن يرج م
ره      ى خي ن ال يرج رآم م ره وش ش

.يؤمن شره وال

من مل يرحم صغرينا ومل يوقر كبرينا  مّنا ليس 150

ن 151 جةعادة والشر لجا الخير 72 ن   م ه وم ر بآخرت اه أض ب دني أح
 أجب آخرته أضر بدنياه

إّن      دع 73 ا ال يريبك ف ى م ما يريبك إل
 .الكذب ريبة وإّنالصدق طمأنينة 

ه وسدمه جعل اهللا      من 152 دنيا هم آانت ال
ه  ين عيني ر ب مالفق ا  ول ا إّال م ه منه يأت

ه        رة هم ت اآلخ ن آان ه وم ب ل آت
 راغمة  وهيوسدمه أتته الدنيا  

قطعة من العذاب يمنع أحدآم  السفر 84
ه   رابه ونوم ه وش إذاطعام ه  ف نهمت

 .فيعجل إلى أهله

ا       أحدهما 153 ا في آخره ا وثانيهم في أوله
في دينه يبتغي  امرئبأسرع فسادا من 
 شرف الدنيا ومالها



  

إّن 154   ار   ف ان والمستش ير مع المستش
وى  ذر اله ؤتمن واح هم د  فإّن قائ

 األشقياء 

أن  ويمكننا  سجعاالجدول يبّين النصوص التي تضمنت  هذا             
لهذه النصوص أن السجع ظاهرة أسلوبية  الرصدنلحظ من خالل عملية 

التي احتوت سجعا نسبة  النصوصمطردة في األحاديث األمثال إذ تمثل 
ما  على  آخر  دليلوهذا . من مجموع األمثال  ثلَثلا  بلغت فقدهامة  

  . ر هام في بناء العبارة التي تخدم المعنى للسجع من دو
أدناه إلى الحروف التي وقعت فواصل في الحديث  الجدوليشير             

ومقارنتا بعضها ببعض ثم بيان سر  صفاتهاالنبوي الشريف وحاولنا تحديد 
آل حلية  وفيالحلية اللفظية   هذهومذهبه في  (  استعمال بعضها متجاورا

السالم  عليه  فسجعهفحولة في القول وفحولة في الزينة  : بالرجل  تليق
  )70( )مزيد  والتليق بالرجل أن يتحلى بها   التيآحلية الذهب 

   
 صفته  الحرف  الرقم صفته  الحرف  الرقم

02  /14 
/31 /32 

اء 86  والشدة  الهمس الكاف  الب
يم  والم

 والهاء

 والشدة الجهر
ر اوة   الجه ين الرخ ط ب والتوس
  دةوالش

 والرخاوة الهمس
03/08/09  /24  /
35  /121   /131  

/147 

اء 86 والرخاوة   الهمس الهاء  الي
 والهاء 

 والرخاوة الجهر
 و الرخاوة الهمس

11  /53  
/67  /72  
/115 /136 

ين 87ووالشدة والرخاوة  الهمس التاء  الع
 والالم

ر اوة   الجه طبين الرخ التوس
 والشدة
ر ين الر الجه ط ب اوة والتوس خ

 والشدة 
ون 15  الن

 والتاء
ط اوة   متوس ين الرخ ب
  الجهروالشدة  

ف 97  األل
 والباء

 الجهروالرخاوة
 والشدة الجهر
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اء 22  اله
 والتاء

اء 101 والرخاوة والشدة الهمس  الب
 والهاء

 و الشدة الجهر
 و الرخاوة الهمس

اف 42  الك
 والميم

رو ين   الجه ط ب التوس
 الرخاوة والشدة

اوة     هرالج  الميم 112 ين الرخ و التوسط ب
 والشدة

54   /128  
/129 

ر الراء ين   الجه ط ب والتوس
 الرخاوة والشدة

110 
/152 

اء  اله
 والميم

 والرخاوة الهمس
ر اوة   الجه ين الرخ ط ب والتوس
 والشدة

راء 70  ال
 والهاء

 
 والرخاوة  الهمس

الم 148  ال
 والهاء 

اوة     الجهر ين الرخ و التوسط ب
 والشدة
 ةوالرخاو الهمس

اف 73  الك
 والباء

 
 والشدة الجهر

 154 
/150 

اوة     الجهر النون ين الرخ و التوسط ب
 والشدة

 والرخاوة الهمس الحاء 149   

  
رآن الحروف باعت    قسم لقد         د الق ى   ب المهتمون بفن تجوي ار صفاتها إل

هم     ا وبعض ر نوع عة عش غ تس ين     بل ة وأربع ى أربع ا إل واع   (به ا األن أّم
ي هي   المشهورة عند  همس،  : فهي حروف   آاألصول علماء هذا الفن والت

اق     تفال وإطب تعالء ،واس روف اس دة،ورخاوة،وبين بين،وح وجهر،وش
ين وصفير    وغنة واستطالةوتفخيم وترقيق وتكرير   وانفتاح وذالقة ومد ول
ا أن       السجعآان  لما)71()  وقلقلة الروي بالنسبة للشعر حاولن ر آ بالنسبة للنث

بة الحرف       سجعا الواقعة   لحروفانقف على صفات   ى أن نس فحصلنا عل
بة الحرف المهموس      المجهور ر من نس ذي     (.أآث الحرف المهموس هو ال ف

اد   ه   فيضعف االعتم نفس مع ى جرى ال ذا  حروفموضعه حت وعه  الن
اد   أشبع    الذي فهو  المجهور  أمّا .عشرة ي   االعتم ى    أي  موضعه  ف  عل
ه      أن   النفسومنع   الحرف  مخرج اد علي ى ينقضي االعتم يخرج معه حت
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وع تسعة عشر     وحروفويجري الصوت   ذا الن ه )72(  )ه فالدراسات   وعلي
ا إلى نتيجة   انتهتالصوتية للحرف العربي  بة أن   مفاده ي المجهور    نس  ف

ذا النص           اء ه رة أخرى انتم د م ا يؤآ ذا م ى اللغة أآثر من المهموس وه  إل
ليق ه يصدر عن س ة وأّن ة العربي را اللغ ارا آبي ة تعطي اعتب ي بيئ ة نبتت ف

ى     ؛فضال على أّن الدعوة الخاص األدبيلإلنتاج  د عل د تعتم دين الجدي إلى ال
       .الجهر في تبليغ الرسالة
  وأشكاله الجناس -*

ي                      نحاول     ف وتي س ب الص ة الترآي ن دراس م م ذا القس ه
رض وتية  التع اهرة ص ا   لظ ي عالقته ة ف ّص الكلم ة    تخ ي الجمل ا ف بأخته
ق     ؛الواحدة ا يخل ادة وهو م ى      ع دى المتلقي للمعن ارة ل ح    ،إث ه ويل ّده إلي فيش

دناه    ؛عليه حّتى يدرآه  ا وج ذا م ا وه ي أحاديث الرسول صلى اهللا      مكرس ف
ا    .عليه وسّلم ي اتبعناه ة الدراسة وهي     من ولن نخرج عن الطريقة الت بداي

تفادة من   اراتاالس ي آتب   إش ة ف الحديث لظاهرة صوتية  شرحالمبثوث
ة  ّم محاول ة ث تجالئهامعّين ان   اس ا آ لوبية عليها،ولّم راءات األس ق إج بتطبي

ذين       ظاهرة الجناس   ين ال ام البالغي ر اهتم ا    وضعوا صوتية تثي ا له  تعريف
أشاروا لبعض خصائصها في نقل المعنى وإثارة  ورّبما ،وحددوا لها أنواعا

ي  اه المتلق ه   ،انتب م يغفل ارحول ديث ش ي  ،الح اري  فف تح الب اب ف ر  آت  ذآ
ّلم     :عّدة مواطن  فيالجناس  ه وس عندما شرح رسالة الرسول صلى اهللا علي

وقوله أسلم تسلم غاية في البالغ : (إلى اإلسالم قال فيهالى الملوك يدعوهم إ
قوله يؤتك جواب ثان لألمر   االشتقاقي  الجناسوفيه نوع من البديع وهو   

أسلم فيحتمل التأآيد ويحتمل أن  بتكرارأسلم أسلم يؤتك  وفي الجهاد للمؤلف
اني      ي اإلسالم والث دخول ف دوام يكون األمر األول لل ه  لل المالحظ )73( )علي  ف

ابأّن صاحب ال ر  كت اذآ تقاقي     نوع اس االش و الجن اس وه ن الجن يم  ف
ارة أنّ  مع  هشرح معرض ين ومن        اإلش ا تحتمل معني ة جناس ة الواقع الكلم

 إليهاومن األحاديث التي أشار  ، اس يلعب دورا في تبيين المعنى فالجنثّمة 
ة    الخيرالخيل معقود بنواصيها : ( قوله صلى اهللا عليه وسّلم  وم القيام إلى ي

ة عياض في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البالغة    قال ( ) ا ال   والعذوب م
اس مزيد عليه في الحسن مع     ل والخ    السهل   الجن ين الخي ذي ب ر ال ال   ؛ي ق

ابي ذي  :الخط ال ال ى أن الم ارة إل ه إش ر  يكتسبوفي ن خي ل م اذ الخي باتخ
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ي   فيوجوه األموال وأطيبها والعرب تسمي المال خيرا آما تقدم  الوصايا ف
 تفضيل وقال بن عبد البر فيه إشارة إلى ؛ترك خيرا الوصية  إنقوله تعالى 

ه    لم    اهللا صلى الخيل على غيرها من الدواب ألنه لم يأت عن ه وس ي  علي  ف
م يكن شيء         غيرهاشيء  ك ل ن مال مثل هذا القول وفي النسائي عن أنس ب

  )74( )اهللا عليه وسلم صلى  اهللاأحب إلى رسول 
اس من وظائف    ولعل                 ي   الجن  لفت الصوتي هو     الترآيب ف

ي  امع ف اه الس ينانتب ي بعضها   الكلمت ا أو ف ي األصوات آّله ترآتين ف المش
ي   تشكيل صوتي يجمع ذهن المتلقي  وفه ة الت حّتى يعمل فكره ليدرك العالق

فضال على الجمع بين هاتين الكلمتين من حيث الترآيب النحوي      تجمعهما
وع   اس ن ذا فالجن نل ب   م وتيالترآي ي    الص ي آ ل المتلق ذي يحم ومال  يق

ه صلى   صوتيابالجمع بين الكلمتين من حيث المعنى بعد تلقيهما    ؛ آما قول
ْن       : (اهللا عليه وسّلم  اِجُر َم ِدِه ،َواْلُمَه اِنِه َوَي ْن ِلَس ِلُموَن ِم اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْس

اجر وهجر وهو     ) َهَجَر َما َنَهى اللَُّه لم ومه في الحديث جناس بين مسلم وس
تقاق اس اش لمون   جن ده المس انه وي ن لس لم م ذي يس و ال ل ه لم الكام ، فالمس

اجر       فكأّن آماله مشتق  ذلك المه ه وآ ه وأقوال لمين من أفعال من سالمة المس
ات     ذي يهجر المنهي تقاقي      .الحقيقي هو ال اس االش تنتج أّن الجن ذا نس ومن ه

ذهن       ى ب رى تترق اني أخ ده مع الم ليزي وع الك ف بموض ب دور التعري لع
  .المتلقي 

ن                     اهرة   وم ذه الظ تعمال ه ائص اس وتيةخص ي  الص ف
ذي   البسيط  االستعمالنبوية  األمثال ال ه شكال صو     ال يا منسجما  تيجعل من

ع ث           م ن حي وجزة م ال الم ي األمث تعمل ف ا يس ا م ة وغالب ب الجمل ترآي
تعمال عناصر   ةاس ه   الجمل ه صلى اهللا علي ي قول ده ف ا نج و م لموه :  وس

ى ( ز       ،) فآثروا ما يبقى على ما يفن ي حديث يتمي ارة ف ذه العب رغم ورود ه ف
ا  الطوعموم وع        لب ا لمجم ا تتويج ذي يجعله المعنى ال ردت ب ا انف إّال أّنه
ين   فإذا  المبسوطةللحقيقة  ا استعمال     المستعملين رجعنا إلى الفعل دنا أّنه وج

إذا     ما  عّوضابكثرة في نصوص الحديث األخرى حّتى   ه ف أطلقا وصف ل
ة قيل   وإذاقيل الفانية ُفِهَم منه الدنيا   ه اآلخرة      الباقي َم من اس ُفِه أتي   فالجن ي

تعمال المكرس  اطفي والشعري (؛ من صميم االس ة الع تعمال اللغ ي اس فف
ة      وحي بالعالق اه  فت داللي االنتب وتي وال ا الص ال بمظهريه ب األفع تجل

ى    وتي والمعن ر الص ين المظه ودة ب ه    )75()الموج لى اهللا علي ه ص ي قول فف
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ين المع  ) البرآة مع أآابرآم : ( وسّلم ارب ب ين الناشئ من    نحّس بهذا التق ني
لم بفعل الطاعات واالتصاف          ا المس ة يطلبه ا فالبرآ تقارب األصوات فيهم
درها     ة مص ة المطلوب رة الكامل ة  الكثي أّن البرآ اة  فك ي الحي ة ف بالقناع

ه السالم       ه علي ي قول ى ف : الكبار؛ ونجد هذا التقارب لكن مع اختالف المعن
د       )َقٌة ِلْلَبَرَآِة اْلَحِلُف ُمَنفَِّقٌة ِللسِّْلَعِة ُمْمِح( به تجانس  فق ة ش ة وممحق ين منفق فب

ى جودة      ائع المقسم عل عبر هذا التقارب الحاصل بين الكلمتين عن توهم الب
ى وإن راجت البضاعة    ة حت ة المطلوب ل البرآ ف يزي ذا الحل بضاعته وبه

  .فحّصل الكثير فالكثير ليس معناه البرآة
ه ث األمثال النبوية  الجناس في الحدي خصائصومن              ا    أّن ا م غالب

ابقة      آما  يستعمل في العبارة مصحوبا بظاهرة معنوية ارة الس ي العب نجده ف
ا      ومنهيضاده البقاء   فالفناء تّم بحسب م اس ي ه نستنتج أّن توظيف الجن  يملي

ي    األحاديث   معظم  في  مطرداوهو ما نجده  . المعنى  ذه    الت تضمنت ه
ه   يففالظاهرة الصوتية   ه   قول روا وال  : ( السالم   علي روا يّس بشروا    تعّس

روا  وال ذا   ) تنف ع ه د جم ديثلق وتية      الح ائص الص ن الخص را م آثي
ي الحديث     لكن هذا المنطق من تسديد وإصابة     في  ما أوضحت ارز ف الب

اس الخطي   استعمال   فيالجانب الصوتي المتمثل  ر      الجن ذي يحمل  أآث ال
ا   من تأثير  فهناك التأ ي يحمله ثير الصوتي الذي ينبه السامع إلى الرسالة الت

دم        ير مصحوب بع ين فالتيس ين الفعل ل ب ى التقاب ه عل ز ذهن ديث فيرآ الح
ين     . التعسير فيصبح بهذا الشكل األصل في األمور  اس ب ذا يصبح الجن وبه

ي السامع      الكلمتين مدار المعنى  ؤثرة ف ؛ الذي اآتسب الصورة السمعية الم
ّلم    ونجده مدار ه وس ْيَن    : (ا للمعنى في قوله صلى اهللا علي ِل َوَب ْيَن الرَُّج ِإنَّ َب

َلاِة   ْرَك الصَّ ِر َت ْرِك َواْلُكْف ر  ) الشِّ ر ك والكف ي الش ي آلمت اقصفف اس ن  جن
بمعنى أّن هناك حرفا واحدا يفرق بينهما وفي الوقت نفسه قد يوحي للمتلقي 

  .بينهما تجانٌس  أْن ال وجود لفارق بين المعنيين ألنه حصل
ّلم             ه وس ه صلى اهللا علي ي قول دة   : ( أّما ف ود مجّن د   ...) األرواح جن فق

تقاقي  أّدى الجناس دورا حاسمة في اإليحاء بالمعنى إذ نوع  اس اش ألّن  الجن
ى صنفها     تاق إل ى أّن األرواح تش ة عل ود لدالل ن جن ذت م دة أخ ة مجّن آلم

بعض  وتتجاذب وتتقارب لمثيلها ألنها قد  ه    .اشتقت من بعضها ال ي قول ا ف أّم
ّلم   ر ، والجماعة       : ( صلى اهللا عليه وس ا آف ة شكر ، وترآه التحدث بالنعم

ذاب ة ع ة ، والفرق ر   ) رحم كر وآف ا ش ين  هم ين آلمت اس ب د الجن فنج
ديث إذ        ي للح ب الهندس ذا الترآي ّل ه ف آ ين ويؤل اد المعني احبه  تض يص

ين عناصره أ ل ب ق التقاب وحي  عن طري ا آخر  من جنس ي اك جناس ّن هن
دار الحديث     آخر بين رحمة وعذاب وأّن الكلمتين المتجانستين جزئيا هي م



  

ر عذاب  ويمكن أن           ة آف ة  وآلم ة الرحم ة الشكر آلم ل آلم ومحوره فتقاب
ة      ذه الطريق ع به ة  –جماعة  –شكر  ( نوّزع الكلمات األرب ر  (، )رحم –آف

ي األصوات     وإذا  استعمال اشتراك هذه ).عذاب  –فرقة  ع ف الكلمات األرب
ة       اني والوضعية الترآيبي ل المع ا قب ة،   ( فإّنا نجدها تشترك فيه الشكر رحم

ّلم     )والفرقة آفر  ه وس ه  صلى اهللا علي ا  : (؛ونجد االستعمال نفسه في قول َأَل
ْؤَمُن شَ   ...ُأْخِبُرُآْم ِبَخْيِرُآْم ِمْن َشرُِّآْم  ُرُه َوُي رُُّآْم  َخْيُرُآْم َمْن ُيْرَجى َخْي رُُّه َوَش

رُُّه     ْؤَمُن َش ا ُي ه الرسول        ) َمْن َلا ُيْرَجى َخْيُرُه َوَل دأ ب ر ب ر عن الخي ذا خب فه
ألهم     ا س رددون لّم ل الصحابة يت ام جع ر ع و خب ّلم وه ه وس صلى اهللا علي
ى أّن       د الخصوص بمعن ر يفي ه خب ى أّن وه عل ة إذ فهم ي اإلجاب ول ف الرس

ن   ر       الرسول سيسمي الخّير  الشرير م د استعمل الرسول الفعل  أخب هم،  فق
ر          وم الخي اد عم ذي أف ين ال ين الكلمت ارب ب ذا التق واالسم خيرآم  ليحصل ه
ه         ه  صلى اهللا علي ي قول ا ف ذا االستعمال مكّرس بين المسلمين، ونجد مثل ه

أّن اليسر       )خير النكاح أيسره: (  وسّلم  ان  فك ر يسر  تجانس حرف فبين خي
إذا ال   ر ف ن الخي نس م ه     ج ره ويمن ن خي دليل ع و ال اح فه ي النك ير ف . تيس

د       رب العب وحي بق وي لي ل النب ي المث اس ف تعمل الجن م    ويس ه رغ ن رّب م
َأَبرَّهُ       (احتقاره من الناس  ِه َل ى اللَّ َم َعَل ْو َأْقَس ) ُربَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع ِباْلَأْبَواِب َل

و       ذي ي ه تجانس الحروف  ال حي بقرب  فبين رّب  أبّر تقارب صوتي يحدث
ولعل من خصائص .  استجابة اهللا لدعاء األشعث األغبر المدفوع باألبواب 

أن            ين من الجنس الواحد آ ين الكلمت ة حصوله ب ال النبوي ي األمث الجناس ف
  .يكون بين فعلين أو اسمين

يخلق الجناس في خطية الجملة إمكانات التعبير حين يكّثف ذهن              
ؤرة الكلم   ول ب ي ح ي     المتلق ين ف روف والمختلفت ي الح تين ف ين المتجانس ت

؛ فيقتصد المسافة الفاصلة التي يخلقها عادة الترآيب النحوي، وهي    المعنى
ي   استراتيجية صوتية وجدناها مطردة في الحديث النبوي الشريف عموما ف
ذا      ر ه ا أن نفّس التنّوع  ويمكنن األمثال النبوية خصوصا؛ آما تمّيز الجناس ب

الر  ّوع ب ي       التن وتية  الت ات الص ف اإلمكان تكّلم لتوظي ة الم ى حاج جوع إل
فضال  .تتيحها اللغة  ؛ آما تتحّكم طبيعة المعنى والموقف في هذا االستعمال

ا  ى االستعمال الخاص للصوت          ةعلى مراع اد عل ذي اعت ة المتلقي ال نوعي
كاله  تى أش ي       .بش ة فه ال  النبوي ي األمث اس ف ف الجن ائص توظي ا خص أّم
وعه للمعن ي  خض رد ف ل ي ه  ب د إلي يط  دون قص كله البس ى  وروده بش
  .معرض الكالم 

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

الترآيب النحوي : الباب الثاني 
  والمعجمي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

م                                  ع القس امال م ة تك ن الدراس م م ذا القس ل  ه يمث
دة  ل   ا وح ة باعتباره نا للكلم ابق إذ تعرض ي  الس ب دورا ف رة تلع ة آبي غوي

ا            ة باعتباره ى الكلم ذا القسم  عل ي ه ا ف ان ترآيزن ّم آ الترآيب الصوتي  ث
دأنا بدراسة المعجم     وحدة أساسية يقوم عليها المعنى في الجملة النبوية   وب
ة     ا أّن الكلم ألّنه يبنى من عالقات الكلمات المكونة للنص ، خاصة إذا علمن

ز بالحضور ال ة تتمي ى النبوي ه عل نص آّل ي ال ا بن ى إذ طالم ي المعن وي ف ق
  .آلمة أو آلمتين

  المعجم:الفصــل األّول  
  

ا                         ق تقاربه ندرس المعجم بالجمع بين النصوص عن طري
ي تعرضها        ة  الت ول الداللي ى الحق دي إل من حيث تكرار الكلمات  حّتى نهت

ى مجموعة      األمثال ،ولّما آان َعَمُلَنا اْعَتَمَد َأَس ِي عل ار الَمْبِن ى االختي اًسا عل
ا     ان لزام من اُألُسٍس تتعّلق بالحديث باعتباره نصا متميزا من عّدة أوجه، آ
ول        ا الحق و جزئي درك ول ا ن كل يجعلن م  بش ة المعج ع دراس ا أن نوّس علين

رى  ة الكب ي  .الداللي ن الدراسات الت تفادة م ى االس ع عل ذا التوّس وانصب ه
ين االعت ار أخذت بع ة باختي ا، وآانت  العملي رآن  والحديث عموم ار  الق ب

ام برصد      ّم القي ة ، ث الكلمات التي تمثل العناوين الكبرى لهذه الحقول الداللي
ى درس المعجم ألّن     يهدينا إل تكرارها في القرآن وآتب الحديث، وهو ما س
ّنة       اءت الس ماوّي ج اب س القرآن آت ادر؛  ف ذه  المص ين ه ًا ب اك تالزم هن

ا  ال رار الكلم ق رصد تك ن طري م ع ع المعج ه ؛ وتتب ة لتفصل مجمل  تنبوي
ا    ى ألّنه دلول المونيمات         (طريقة مثل ة لم ة الداخلي د البني ى تحدي ال تسعى إل

د    أّن        ا    بالتأآي مح   لن رى تس ة أخ ن بني ى الكشف ع ا إل وحسب ؛وإّنم
ن المو       ين  م دد مع دلوالت ع ين م ة   ب ة      داللي اك    قراب ات هن ) نيم

ل            )76( ى حق ا تنتمي إل ى أنه ة عل ة النبوي وليس من السهل التعامل مع الكلم
ن نصوص   أخوذة م ا م ول األخرى، ألّنه ى الحق ُدُلَنا  إل ْد َي ّين َق ي  مع دالل
ل الموضوع     د يمّث متنّوعة، تعالج موضوعات، وإن ارتبطت  فيما بينها، فق

ّنة من أجل    المعالج بابا آامال يتفرد عن غيره من األبواب   التي جاءت الس
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ا         تص به ي أخ لوبية الت مة األس ن  الس ال ع ه، فض ّدُد معالم ُحه وتح توّض
اني        ر من المع ل الكثي ا يمكن أن تنق الرسول في  تعامله مع الكلمة على أّنه
داللي     ل ال د الحق دون اللجوء إلى التوّسع   بشتى أشكاله؛ فمهما حاولنا تحدي

اره  ات( باعتب ن الكلم ة  م م    مجموع ظ عل ا وتوضع تحت لف رتبط داللته ت
تبقي هذه التحديدات  ال تؤدي وظيفة تمكن الدارس األسلوبي   )77() يجمعها 

ا     ان إليه آي  يحيط المعجم إحاطة  آاملة تفضي به إلى نتائج يمكن االطمئن
ذه النصوص إذ  . ذا اإلجراء  هو مضمون ه ل ه ى مث ا إل ذي دفعن ولعل ال

دني  د        مثلت تنظيما للحياة ال ك يمكن تحدي ى ذل اة اآلخرة ، وعل ا للحي ا وتثمين
ذه النصوص هي    ا ه ية تعرضت له ول أساس ة حق دنيا : ثالث ل يخص ال حق

رآن وتشرح     وهو الذي يقيم طائفة من التصورات للدنيا ه الق تكّمل ما جاء ب
ام    ى أقس ا إل ل معه ي التعام اس ف ام الن ّين انقس اة ،وتب ذه الحي ن ه دف م اله

دين. ل يخص ال ال  ب وحق د أعم اة ويرش نّظم الحي ماويا ي ريعا س اره تش اعتب
ل يخص   .اإلنسان فيها حّتى ينجو من الضياع  وحتى يشعر بالطمأنينة  وحق

رة ي     اآلخ ة الت اة الباقي ن الحي ار ع ن األخب ة م ل مجموع ل يحم و حق ، وه
أنه ،     ان ش ا آ تنتظر اإلنسان،  وفيها مشاهد ومعالم يمر بها آّل  إنسان مهم

ا ال عين رأت وال أذن          وفيها الجزاء  ة م ار ، وفي الجّن ا الن ة وإّم ا الجّن فإّم
ذي ينتظر    سمعت وال خطر على قلب بشر ، أّما النار ففيها العذاب المقيم ال

وللوقوف على هذه الحقول  نستجليها آان واجبا علينا العودة  .آل آافر باهللا 
ذ       ّوع  ال ى وتن ه من غن د يصل   إلى  التراث اإلسالمي بكل ما يزخر ب ي  ق

ام     ر اهتم ا فّس و م اقض ؛ وه ارض والتن ّد التع ى ح اء عل ي بعض األحي ف
را  .المسلمين بهذا الدين على اختالف األغراض واألهداف تبقى اإلشارة أخي

ين فالشاعر      ه يخضع إلوالت إلى أّن المعجم ليس قائمة ميكانيكية  نظرا لكون
ب  ه   (أو الكات يجد نفس ه س ة، فإّن ة محوري ذآر آلم ين ي را  ح ا أو مخي ملزم

واء عن   ل ،س ى نفس الحق ات أخرى تنتمي إل ان بكلم ر لإلتي بعض التخيي
رورية أو     ون ض اد تك ة تك ة بكيفي دعو آلم ة ت رابط ،أي آلم ق الت طري
ات ال   ياء أو آلم ين أش د الصلة ب وهم ليعق ا ينساق  ال ك حينم داعي، وذل الت

دا   رابط والت ين الت ة ب ى أن  العالق ا ،عل ا ظاهري ط بينه ة إذ ال راب عي جدلي
ى اآلخر  يمن عل ك أن أحدهما يه ا هنال ُل م ا،  وآ اني منهم و عمل إنس يخل

ئلة  ()78()  بحسب مقصدية المتكلم وهيئة الخطاب ونوعية المخاطب  إّن األس
ي          ة ف ق بضرورة الدراسة المعجمي ا جان موآاروفسكي  تتعل التي يطرحه
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ي ب   ؤثر ف ا     إطار العمل آّله ، أي اعتبار المعجم بنية ت أثر به ات وتت ة البني قي
أثر فقط       ( وهذا ما يوضحه  قوله . ردات الكاتب ال تت ة لمف إّن السمة الداللي

داللي   بالمجاالت المعجمية  التي يأخذ منها آلماته بل تتأثر أيضا بالمقصد ال
  )79()  الشامل الذي يحكم اختيار واستعمال الكلمات في عمله 

  :الدنيــــــا: أّوال   -*
ريف                      وي الش ديث النب ي  الح دنيا ف ة ال ررت آلم د تك لق

لم       د تصورات المس ي تحدي ان   دوره ف فمثلت حقال دالليا فدرسناه  قصد بي
داللي    ل ال ذا الحق ن ه أ ع ي تنش رؤى الت ي   .و ال دنيا ف ة  ال رار آلم ا تك آم

ى          ه إل ودي ب ّر اإلنسان  وت دها، فهي تغ القرآن في معرض التحذير من آي
دف   ال ن اله ي ع ا تله دنيا  ألّنه ن ال ذرت م رة ح ات  الكثي الك   فاآلي ه

ة   ة بالكيفي ال النبوي ه األمث د تناولت ه ، وق ان ألجل ق اإلنس ذي خل األساسي ال
زّود      ل أن يت ى  المرتح ان وعل ا اإلنس وم به يرة يق ة  قص ي رحل ها فه نفس

ث أن  تنقضي    ي ال تتلب ا فه ا  مطمئن رآن إليه ه أن ال ي ة، وعلي د للرحل فق
  يخرج منها بدون أن يحّصل شيئا ينفعه وقد أرهق نفسه بشتى األوزار 

ّنة                             رآن والس ين الق دة ب ة وطي اك عالق ت هن ا آان ولّم
م    رآن و معج م الق ين  معج ة ب روع أن نجري مقارب ن المش ان م ة آ النبوي

ى ا  :األمثال النبوية  ا عل ة،   موضوع الدراسة وعليه وقع اختيارن اظ اآلتي أللف
ا اآلخر        _ في نظرنا_ألّنها ّل منه ا يضيء آ ين النصين ،آم تمثل التقاطع ب

ي       ائي أو الثالث ل  الثن اظ التقاب ن األلف ا م ا اخترن م م ي معظ دنا ف  .؛واعتم
ا    ات هم ن العالق وعين  م م لن ة للمعج ر : وتخضع العناصر المكّون التكري

ة  : يعرفهما الباحثان  (.والتضام  ر    :" حسن  هاليدي ورقي ة تكري ة حال إّن أي
ة أو اسما           ة عام رادف آلم به م ا أو ش ة نفسها ومرادف يمكن أن يكون الكلم
ه           ه نفس المحال إلي ا أّن العنصر المكرر ل ى دوم ر ال يعن عاما لكن التكري
ة      د ال تكون وفي الحال بمعنى أّنه قد يكون بين العنصرين عالقة  إحالية وق

ات  ... فرعية  األخيرة نكون أمام عالقات أخرى : أما في التضام فنجد عالق
ام  / الجزء  ،والجزء/التكامل والتقابل و األسماء العامة والكل / الجزء ،والع

   )80()الخاص
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  :اآلخرة: ثانيا-*
داللي                      باعتبارها الحقل الداللي الثاني الذي يقابل   الحقل ال

ع    األول الذي تمثله الدنيا وقد  بني هذا الت قابل على أساس من المنطق المقن
رآن ونصوص الحديث تشرح      للعقل البشري إذ جاءت آل من نصوص الق
اة      ع الحي ا م ّين عالقته ا لتب دنيا وقيمته اة ال ة الحي رح غائي ق تش ذا المنط ه
ا         تحن فيه الة  وهو مم ؤدي رس دنيا آي ي اآلخرة ،وإّن  اإلنسان خلق في ال

ا     ب عنه ال يحاس ن األعم ة م ي مجموع ة  ،ف وم القيام وع  .ي د مجم وبتحدي
دينا  تصّور حول المعجم       ّون ل الكلمات التي انتمت إلى آل من الحقلين يتك

  :المستعمل في األمثال النبوية 
 السورة ورقم اآليةالكلمةالسورة ورقم اآليةالكلمة
ة رت : الجّن ذآ

رآن  ي الق ف
ا  53 رة  آم م

ين  و مب ه
ات  ام اآلي بأرق

 .في الجدول 

رة __  -214-111-82-35(البق
221   
  )185-142(آل عمران __ 
  )72(المائدة __ 
راف __  -40-27-22-19(األع
42-43-44-46-49-50 (  

  )26(يونس __ ) 111(التوبة __ 
  )119-108-23(هود __ 
  )32(النحل __ ) 35(الرعد __ 
  )63-60(مريم __ 
  )121-117( طه__ 
ان __  عراء __ ) 24(الفرق الش

)90(  
وت __  جدة __ ) 85(العنكب الس

)13(  
س __  افات__ ) 55-26(ي ( الص
158(  
 )40(غافر__ ) 74-73(الزمر __ 
  )7(الشورى__ ) 30(فصلت __ 
  )72-70(الزخرف__ 
  )16-14(األحقاف __ 
  )31(ق __) 15-6( محمد__ 
  )11(التحريم__ )20(الحشر__

  )41(النازعات__ ) 17(القلم__ 
  )13( التكوير__ 

 

ار  د : الن وق
ذه تكررت ه

ي   ة ف الكلم
رآن   99الق

ا  رة  آم م
ح   و موض ه
دول   ي الج ف
ام   بأرق

 .اآليات 

رة__  -126-81-80-39-24(البق
167-174-175-201-217-221-
257-275(  
ران__  -103-24-16-10(آل عم
116-131-151-183-185-191-
192   
اء__  دة__ )145(النس -37-29(المائ
72(  

  )128-27(األنعام __ 
  )50-47-44-38-36(األعراف __

  )17(التوبة__) 14(األنفال __ 
ونس__  ود__ )27-8(ي -17-16(ه
د__ ) 98-106-113 -17-5(الرع
35(  

  )62(النحل __) 50-30(إبراهيم __ 
  )10(طه__) 53(الكهف __ 
  )72(الحج__) 39(األنبياء __ 
  )57(النور __ ) 104( المؤمنون__ 
ل__ وت__ )90-8(النح -24(العنكب
25(  

  )66(حزاباأل__ ) 20(السجدة__ 
بأ __  -61-59-27(ص__  )42(س
64(  

ر __  افر  __)19-10-8(الزم  -6(غ
41-43-46-47-49-72(  

  _)40-28-24 -19( فصلت__ 
ة__  اف__ ) 34( الجاثي -20(األحق
34(  
  )13(الذاريات__ ) 15-12(محمد__
ور__ ر__)14(الط __ )48(القم



  

  71(الواقعة
  )17(المجادلة__)15(الحديد__

ر__  ) 20-17-3(الحش
  )10(التغابن__

دثر__  روج__)31(الم __ )6(الب
 12(األعلى

دنيا  وردت :ال
ة    ذه الكلم ه
ي   ررة ف مك

رآن   107الق
 مرات 

رة __    -114– 86– 85(البق
130- 200- 201- 204- 212- 
217- 220 .(  
ران __   -56-45-22-14( آل عم
117-145-148-152 –185.(  

اء ___  -109-94-77-74(النس
134 .(  

  ) 41-33(ة المائد___ 
ام ___  – 70– 32– 29(األنع
130 .(  

راف ___   152– 51– 32( األع
–156 .(  

  ). 67– 29(األنفال ___ 
ة ___   74– 69– 55– 38( التوب

–85 (  
ونس ___  – 64– 24– 23– 7(ي

70 –88_98 .(  
  ). 60– 15(هود ___ 
  ).101(يوسف ___ 
  ). 34– 26(الرعد ___ 
  ). 27– 3(إبراهيم ___ 
 122 -107– 41 -30(نحل ال___ 

.(  
ف ___   – 46– 45– 28(الكه

  ). 131(طه ___ ).  104
  ). 15– 11 -9(الحج ___ 
  ). 37– 33(المؤمنون ___ 
ور ___   33 – 23– 19– 14( الن

.(  
 77– 61-60– 42(القصص ___ 

وت __ ) 79–  64-27– 25(العنكب
.(  

روم ___  ان __ )  7(ال – 15(لقم
33 .(  

  ). 57– 28(األحزاب ___ 
 6(الصافات ___ )  5(فاطر ___ 

 (  

اآلخرة  هذه 
ة ا لكلم

ي  ررت ف تك
 110القرآن 
 .مرات 

رة __  -114-102-94-86-4( البق
130-200-201-217-220 .(  
ران __  -85-77-56-45-22(آل عم
145-148-152-176 .(  
  ). 134-77-74(النساء __ 
  ). 41-33-5(المائدة __ 
ام __   150– 113– 92– 32(األنع

.(  
راف __  – 156 – 147– 45( األع
169 (  
ال __ ة __ )  67( األنف -38( التوب
69-74(  
ونس __ ود __ )  64( ي -19-16(ه
ف __ )  103– 22  57– 37( يوس
د __ )  109– 101–  34– 26(الرع
.(  

  )  27– 3( إبراهيم __ 
ل __  -107-60– 41-30-22( النح
109-122 .(  
راء __  -72-45 -19-10-7( اإلس
  ). 127(طه __ )  104
  ). 15– 11(الحج __ 
  ) 74-33(المؤمنون __ 
  ) 23– 19– 14( النور __ 
ل __  )  66– 5-4-3( النم
ص __ __ )  83-77-70( القص

وت  روم __ ) 64-27-20( العنكب ال
  ) 4( لقمان ).  7-16(

  ) 57– 29( األحزاب __ 
  ) 7( ص __ ) 21– 8 -1( سبأ __ 
  )  45– 26– 9(الزمر __ 
  )  43– 39( غافر __ 
  ) 31 – 16– 7(فصلت __ 
ورى __  رف __ )  20(الش ( الزخ
35(  

  ) 27– 25(النجم __ 
  )3(الحشر __ ) 20( الحديد __ 



  

  ) 26– 10(الزمر ___ 
  ( 51– 43-39(غافر ___ 
  ) 31– 16-12(فصلت ___ 
  ) 36-20(الشورى ___ 

  )35-32(الزخرف __  
  )  35-24(الجاثية ___ 
اف ___  د ___ )  20(األحق محم

)36 (  
د ___  ر ___ )  20(الحدي الحش

)3(  
 ). 5(الملك __ 

  ) 33(القلم __ )  13(الممتحنة __ 
  ) 21(القيامة __ )  53(المدثر __

ات __  ى __ ) 25(النازع  17(األعل
.( 

ان   ال آ الم
ة  ورود آلم
ررة  ال مك الم

 .مرة 11

رة __  __ ) 247– 177(البق
ام  ر__ ) 152(األنع  34(اءاإلس

ف __ ) ون __)  46(الكه المؤمن
ور __   ) 55( __ )  33(الن

  ) 36(النمل __ ) 88(الشعراء 
 ) 20(الفجر )  14(القلم __  

الدين وردت 
ة   ذه الكلم ه
ي  ررة ف مك

رآن   37الق
 .مرة 

  ) 256– 193– 132(البقرة __ 
ران __  اء __ ) 83– 19(آل عم النس

)46(  
راف __  ال __ ) 29( األع ( األنف
39-72(  

  ) 122-36-33-29-11( التوبة __ 
ونس  __  ف __)  105-22(ي يوس

)40 (  
  ) 78(الحج __ )  52(النحل __ 
  ) 65(العنكبوت __ )  2(النور __

 32( لقمان __ )  43-30( الروم __ 
(  

  ) 3(الزمر __ )  5(األحزاب __ 
  ) 65– 14(غافر __ 
ورى __  تح __ )  21– 13(الش الف

)28 (  
ة  __)  6(الذاريات __   9-8( الممتحن

(  
ف __  ة __) 9(الص )  5(البين
  ).2(النصر__

  
 

الة  الص
ي   ررت ف تك

رآن   63الق
  .مرة

-110-83-45– 43– 3(البقرة __ 
153-197-283-277(  
اء __  -102-101-77-43(النس
103-142-162(  
دة __  -91-58-55-12-6(المائ
106  
ام __  راف __ ) 72(األنع األع

)170 (  
ال __ ة __ ) 3(األنف -11-5(التوب
  ) 114(هود __) 18-54-71-87

رآن  الق
تكررت هذه 
ة  الكلم

  مرة 56

  ) 82(النساء __ )  185(البقرة __
  ) 19(األنعام __ )  101(المائدة __ 
راف __  ة __ )  204(األع التوب

)111(  
  )  61– 37– 15(  يونس__ 
-87-1( الحجر __ )  3( يوسف __ 
91(  
-41-9(اإلسراء  __ )  98(النحل __
45-46-60-78-82-88-89 (  

  ) 114-2( طه__ ) 54(الكهف __ 



  

د __  راهيم __) 22(الرع -31(إب
  ) 78(اإلسراء __ ) 37-40

  ) 59– 55– 31(مريم __ 
ه __  اء __)  132– 14(ط األنبي

)73 (  
  )  78-41– 35(الحج __
  ) 58– 56– 37(النور __

  ) 45(العنكبوت __) 3(النمل __ 
روم __  ان __ )  31(ال  17-4(لقم

(  
اطر  __ )  38(األحزاب __ -18(ف
29  (  
ورى __ ة __) 38(الش  13(المجادل

(  
ة  __  ل __ ) 10-9(الجمع المزم

)20 (  
  ). 5(البينة __ 

  

ان __  ل __ )  32-30(الفرق  1(النم
__ )  85(القصص __ ) 6-76-92–

  58(الروم 
  )  69-2(يس __ ) 31(سبأ __

  ) 27(الزمر __ ) 1(ص __ 
)  31(الزخرف __ )  26(فصلت __
  ) 24(محمد __ ) 29(األحقاف __
ر __) 45-1(ق__  32-22– 17(القم
  ) 77(الواقعة __)  40–

ر __  ل __)  21(الحش -4( المزم
20 (  
ان __ اق __ )  23( اإلنس  21(اإلنش

(  
  ) 21(البروج __ 

ان  اإليم
ذه   ررت ه تك

ة   41الكلم
  مرة 

 ) 143-109 -108-93( البقرة __ 
ران  __  -100-90-86(آل عم
106-167-173-177 –193 (  
  ) 5(المائدة __ )  25(النساء __ 
ام __  __ ) 158 – 82(األنع

  ) 2(األنفال 
  ) 124-66– 23(التوبة __ 

  ) 106(النحل __ ) 98-9(يونس 
روم __  جدة__ )56(ال )  29( الس
زاب __ افر __ )22(األح -10(غ
ورى __ ) 28-85 )  52(الش
  ) 4(الفتح __

  ) 17-14-11-7(الحجرات __ 
 ) 22(المجادلة __)  21(الطور __

ر __  ة __)10-9(الحش الممتحن
)10 (  

  ). 31(المدثر __ 
  

ر  الكف
تكررت هذه 

ة   15الكلم
  .مرة 

  
  

الم  اإلس
تكررت هذه 

ة   6الكلم
  .مرات 

رة __  ران __ )   108(البق آل عم
دة __ )  52-80-176-177( المائ
)41 –61  (  

 74– 37– 23– 17– 12(بة التو__ 
 (  

  ) 7(الزمر __ )  106(النحل __ 
  ). 7( الحجرات __  
  

  ) 85– 19(أل عمران __ 
  )  125( األنعام __ ) 3(المائدة __ 
  ). 7( الصف __ )  22(الزمر __

ة  الحكم
ذه   ررت ه تك

ة   19الكلم
  .مرة 

رة __   -231– 151– 129(البق
ران __ )  269 -251  48(آل عم

–81-164 (  
اء __  دة __ ) 113– 54(النس المائ

)110(  
ل __  راء __ )  125(النح اإلس

)39 (  

حر  الس
ررت  تك

ة   28الكلم
  .مرة 

  ) 110(المائدة __ ) 102(البقرة__ 
ونس  __ )  7(األنعام __   77– 76(ي

–81(  
– 63-58– 57( طه__)  7(هود __
  ) 3(األنبياء __). 73– 71– 66

عراء __  ل __ ) 49– 35(الش النح
)13 (  



  

)  34(األحزاب __)  12(لقمان __
رف __ ) 20( ص__  )  63(الزخ
  ). 2(الجمعة __)  5( القمر__

  ) 43(سبا __) 36(القصص __ 
افات __  رف __ ) 15( الص الزخ

)30 (  
 ) 7(األحقاف __ )  30(الزخرف __

  ) 34-2(القمر __ )  15(الطور __ 
  ).24(المدثر __ )  6(الصف __ 

 نافق الم-النفاق
ذه   ررت ه تك
ي   ة ف الكلم

رآن   26الق
  .مرة 

  

ة __  اء __ )  101(التوب  61(النس
–88 –138 –140 –142 –145 
(  

ال __ ة __ )  49( األنف  64( التوب
–67 – 68 –73 –101  ( __

  )11(العنكبوت 
زاب __  – 48– 24– 12-1(األح
تح __ ).60-73 د __) 6(الف الحدي

)13 (  
افقون __ ريم الت__ ) 8-7-1(المن ح

)9(  

رك  –الش
رك  مش
تكررت هذه 

ة   39الكلم
  .مرة 

  )  221– 135– 105(البقرة __
  ) 95– 67(آل عمران __ 
ام __   -106– 79– 23– 14(األنع
ة __ ) 137– 121  5-4-3-1( التوب

ونس __ ) 6-7-17-28–  105(ي
ف__ ) ر __ ) 108-106(يوس الحج
)94  (  

  )  123-120– 100(النحل __ 
  ) 3(النور _ _)  31(الحج __ 
روم __ )  87( القصص __  -31(ال
42 (  

  ) 84(غافر __ ) 73(األحزاب __ 
  ) 13(الشورى __ ) 6(فصلت __ 
  ) 9(الصف __ ) 6(الفتح __ 
  ). 6– 1(البينة __ 

ررت   م تك العل
هذه الكلمة في 

رآن   24الق
  مرة 

  ) 247– 145-120(البقرة __ 
  )61 -19– 18(آل عمران __ 
  ) 93(يونس __ )162(النساء __ 
  ) 27(النحل __ )  37(الرعد __ 
  ) 107– 85(اإلسراء __
  )  54(الحج __ )  43(مريم __

 80(القصص __ )  42( النمل __ 
(  

وت __  ورى __ ) 83(العنكب الش
)14  (  

ة __  اف __ )  17(الجاثي األحق
)23 (  

  )30( النجم__ )  16(محمد __
 ). 26(الملك __ )11(المجادلة __ 

  
  
  

ث  الغي
ررت   3تك

  . مرت
دى  اله
تكررت هذه 

ة   28الكلم
  .مرة 

  )28(الشورى __ ) 34(لقمان __
  )20( الحديد__

  
 )185-175-159-120-16(البقرة __
ران __ اء __ ) 73(آل عم  115(النس

(  
ام __ راف __ ) 71– 35(األنع األع

ة __) 193-198( __ ) 33(التوب
  )94(اإلسراء 

  ) 47(طه__ ) 57– 55(الكهف __ 
ص __  )  85– 57– 37(القص
  )32(سبأ__
  ) 17(فصلت __ ) 53(غافر __

د __  تح __ ) 32– 25(محم  28(الف
(  

  ) 9(الصف __)  23(النجم __
  ). 11(العلق __ )  13(الجن __

اد    –الجه
  جاهد 

ة __  ج __ )  24(التوب )  78(الح
ان __  ة  __ ) 52(الفرق  1(الممتحن

رة __ ) را__ )  218(البق ن آل عم
دة __ ) 142( __ )  54-35(المائ

ال  ة __ ) 75– 74– 72(األنف التوب

    



  

 )16 –19 –20 –41 –44 –73 
 110(النحل __ ). 88– 86– 81–
ان  __ )  78(الحج __ )   52(الفرق
وت __ ) __ )69- 6(العنكب

رات  ف  __)  69(الحج  11(الص
  ).  9(التحريم __)

ة و   ة بمسّوغ التكامل     ثّم حاولنا أن نجمع بين الكلمات القرآني الكلمات النبوي
ي    ال  الت الحاصل بين النصّين؛ ثّم دراسة آّل ذلك في ضوء األحاديث األمث
ذه    ام به تلعب دور الموجه في اآتشاف الحقول الداللية ؛ ولم نكن أّول من ق
ول   ت ح ا حام ة  وغيره ات األآاديمي ن الدراس ر م اك الكثي ة فهن العملي

ذه الدراسات،      الموضوع إّال أّن االختالف ي وخى من ه كمن في الهدف المت
ن صميم    و م نة ه رآن والس ة الق دان دراس ي  مي ائج ف تعمال النت د واس فالع
ا          د رأين داني،ن  وق ذين المي رار ه اف  أس ذلت الآتش ي ب ودات الت المجه
ر         ى تكون أآث المعنى حت ا ب ائج وربطه استعمال هذه الطريقة في رصد النت

مولية ، فوق  ا ووضوحا  وش ن  إقناع ة م ى مجموع ا المؤسس عل ع اختيارن
ى  مصدرين من مصادر          ه  عل ي عموم اه البحث ف المبادئ التي تخدم اتج

  .الحديث النبوي الشريف وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم 
رقم الحديث الكتاب الكلمة

9-10-11-14-15-16-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-33-83-103-
116-117-120-121-122-123-157-234)5(-237)2(-238-328-329-330-
333)2(-334)2(-335-336-338-339-340-341-342-343-344-369-370-
429-505-561-562-568-572-577-578-581-582-585)2(-595-596-
597-598)5(-599-602)3(-609)3(-610-612-619-693-642-649-650-
651-656-658-715)2(-718-723-790-808)2(-809-810-836-837-842-
847-856-864-866-867)2(-868-869-884-888)2(-889)2(-937-938-
939-944-945)3(-946-947-948-949-954)2(-955)3(-959-966-
967)4(-970-972-973)2(-974-975-976-978-987-991-993-994-995-
996)2(-997-1001)2(-1022-1018-1019-1027)3(-1028)3(-1030)3(-

1031)2(-1032)3(-1033)2(-1034-1035)3(-1036)2(-1037)2(-
1038)2(-1039)2(-1040-1041)5(-1044-1051-1055-1059)7(-
1060)2(-1061)2(-1062)2(-1064)2(-1071-1072-1080-1097-
1099)3(-1102-1103-1104-1128-1160)2(-1161)2(-1164)3(-1214-
1236)2(-1237-1238-1239-1241-1242-1245-1252-1255-1257-
1271-1296-1298)3(-1301)3(-1309-1335-1368)4(-1370-1371)2(-
1372)2(-1374)6(-1384-1388-1409-1437)2(-1500)2(-1508)2(-
1588-1677-1705)2(-1729-1764)2(-1765)2(-1773)3(-1868-
1969)2(-1970-1982-1963)3(-2245-2256-2258-2259-2260-
2469)2(-2470)2(-2471-2472)2(-2473)2(-2474 )2(-3287-3447-
2448)2(-3490-3503-3622-3624)2(-3626-3630)2(-3730-3731-

الصالة   مسلم
تكررت 

هذه 
الكلمة 

في 
صحيح 

مسلم 
339 
 مرة



  

4083-4137-4626)6(-4678-4707-4884-4965-4966-5150-5157-
5313.  

 7-24-44-48-51-58-132-155)2(170)2(206-221)2(-295-309-314-
319-323-336-378-379-386)2(-390-396-399-400-402-414-419-
441-457)5(-492-496-497-502-503-504-521-522)2(-523)4(-
524)2(-525-530-537-539-546)2(-584)3(-551)2(-559-560)2(-
562)2(-565)2(-573)2(-579-588-591)2(-592-595-599-600  -601-
602-608-609-610-661)5(-612)3(-614)2(-617-618-619)3(-621-
631-632-633-643-644)3(-666)2(-668)2(-669-680)2(-681-687-
707-708-709-714-715)2(-751)2(-776)3(-788-791-798-801-815-
821-838-857-902)2(-912-930)2(-936-938-942-980-988-989-998-

1063)2(-1074-1086-1111-1114-1116-1127-1134-1137-1138-
1140-1142)2(-1146-1155-1308-1309-1310-1311-1312-1345-
1365-1401-1558-1560-1571)2(-1758-1762-1764-1787-1858-
1776)6(-2107-2108-2110-2242-2481-2493)2(-2574-2581-2777-
2864-2892-2964-2968-2982-2984-2990-3018-3019-3032)3(-
3042-3043-3048-3094)2(-3115-3167)2(-3170-3172-3200)5(-
3112-3248-3321-3341)2(-3392)2(-3586-3598)8(-3802-4000-
4020-4021-4169-4348)3(-4350-4404-4434-4473-4633-4670)2(-
5042-5043-5076-5149-5120-5123-5130)2(-5135-51375369-5420 -
5502-5513-5524-5549-5646-5648)3(-5697)2(-5705-5708-
5762)2(-5782)2(-5794-5836-5853-5854-5889-5917-5987-6174-
6178-6419-6421-6440-6442-6511-6567-6683-6698-6705-6724-
6741-6746-6820-6824-6833-6873-6878)2(-6882)2(-6913)2(-
6932)2(-6963)4(-6979)2(-6963)4(-6979-6980-6995-7001  

الصالة  البخاري
تكررت 

هذه الكلمة
في صحيح
البخاري 

  مرة 330

12-13-15-16-38-39-40-41)3(-46-66-81)2(-95-96-115-131-132-
133-135-136-137-138-151-152-153-163)2(-165-170-196-203-
204-205-237-265)3(-266)3(-267)9(-268-269)4(-270)2(-271)2(-
272)2(-272)5(-273)2(-273)2(-274)3(-288)3(-289-290-291-292-
317-319-320-321-322-323)2(-324)3(-325)4(-326)4(-327)3(-
345)2(-473-577-607-646-828)2(-829-1005-1073-1198-1199)2(-

1288-1410-1411-1413-1500-1507-1508-1509-1512-1578-1600-
1605-1647)3(-1648)3(-1654-1655-1705-1706-1707-1793-1927-
1974-2403-2463-2464-2465-2755-2919-3276-3344)4(-3409-
3410-31-3431-3484-3485-3489-3496)2(-3504-3505)2(-3518-
3520-3521-3971-4255)2(-4256-4270-4351-4353-4354-4400-
4408-4409-4416)3(-4417)3(-4476-4494-4495-4497-4514-4515-
4627-4628-4636-4637-4652-4657-4658-4659-4660-4673-4719-
4720-4721-4727-4744-4745-4746-4764-4767-4769)2(-4781)2(-
4786-4787-4791-4792)2(-4793-4794-4795-4796-4812-4813-
4835-4836-4845-4854)2(-4867-4873-4874-4875)2(-4919-4920-
4921-4948)2(-4983-4984-5000-5021)2(-5037-5040-5042-5043-
5049-5054-5055-5056-5057)2(-5058)2(-5059-5061-5062)2(-

   الجنة  مسلم
تكررت 

هذه الكلمة 
  مرة 325



  

5063)2(-5064-5065-5066-5067-5068-5069-5070-5071-5073-
5075-5081-5082)4(-5083)5(-5085)2(-5086-5087)6(-5088)3(-
5089)5(-5092-5093-5098-5109-5110)2(-5111)2(-5115-5212-
5213-5222)3(-5227)2(-5228-5230-5256-5291-5296-5297)2(-
5298)2.(  

21)2(-35-84-126-168-178-336-431-507-540-622-703-706-707-
764)7(-993-994-1053-1081-1120-1136-1161-1171-1252-1274-

1275-1278-1279-1285-1290)2(-1292-1293-1310-1650-1666-
1758-1763-1764-2177-2213-2260)3(-2423-2438-2449-2531-
2579-2581)5(-2584-2587)2(-2595-2598-2606-2607-2614-2629-
2678-2683)2(-2744-2788-2801-2834-2891-2930-2968)2(-
2969)2(-2977-2983-3001)2(-3002-3003-3006-3007-3009-3010-
3011-3012-3013)2(-3014-3015-3016-3017-3035-3079-3080-
3082-3085)3(-3090)2(-3092-3094)2(-3099)3(-3101-3157-
3180)2(-3194-3104-3344-3353-3393-3398)3(-3403-3404-
3417)3(-3419)3(-3498)2(-3645-3683)2(-3684-3740-3881)2(-3883

–3885 )2 (–3983 –4083 –4104 –4116 )2 (–4120-4306-4343)2(-
4361 )2 (–4367 –4369 –4372 )3 (- 4396 –4468 –4472 )4 (–4500 

)3 (–4501 )4 (–4502 –4537 –4564 –4565 –4566 –4567 –4568 –
4797 –4798 )2 (–4799 –4825 –4826 –4892 –5179 –5220 –5221 

–5241 –5270 –5311 –5364 –5379 –5388 –5525-5546 –5596 –
5610 –5629 –5727 –5748 )3 (–5749 –5759 –5789-5797 –5831 

)2 (–5842 –5848 )2 (–5872 –5885 –5905 )2 (–5929 –5930 –
5996 –5944 –5962 –5963 –5968 –5983 –5986 –5987 –5988 –
5991 –5993 –6006 –6007 –6012 )2 (–6028 –6034 –6039 –6047 

)5 (–6049 )2 (–6054 )3 (–6060 –6061 )2 (–6062 )3 (–6063 )2 (–
6064 –6065 –6066  )5 (–6067 )2 (–6068 )2 (-6069 )2 (-6070 -
6071 – 6074)2 (–6075 )2 (–6080 –6081 –6082 –6084 )2 (–6086 

)5 (–6088 )3 (–6095 – 6100 –6105 )2 (–6115 –6116 –6117 )2 (–
6120 –6134 –6149 –6151 )3 (–6165 –6269 –6309 –6403 –6426 

–6442 –6505 –6506 –6507 –6525 –6562 –6568  )3 (–6617 –
6618 – 6619 –6620 )3 (–6737 –6743 –6750 –6790 –6836 –6837 

–6838 –6843 –6861  )3 (–6866 –6873 )5 (–6885 )8  (–6886 )11 
(- 6888 –6890 )3 (–6895 )4 (–6896 –6900 )2 (–6903 –6909 –

6933 –6945 –6955  )2 (–6957 )5 (–5961 –6964 )2 (–6965 –6976 
–6997 .  

الجّنة   البخاري
وردت هذه

الكلمة 
مكررة 

 .مرة 388

2-3-4-5-41-47-48-60-61-93-114-115)2(-132-134-135-136-158)3( -
161-162)2(-163)3(-165-166)3(-196-201-214-215-218-237-240-
251-263-266-267)9(-269)10(-270)2(-271)2(-272)2(-273)3(-274-
275-277-279-280-281-283-284)4(-285)3(-286-288-302)2(-
303)7(-308)2(-309-310-311)2(-312-313-314)2(-327)2(-353-354-
355-356-357-358-528-529-530-575-546-843-927-977-979-993-
994-995-996-997)2(-1003-1004-1041-1050-1051-1052-1288-

النار   مسلم
وتكررت 

هذه الكلمة 
 .مرة 337



  

1507)3(-1508)2(-1509-1512-1547-1578-1600-1601-1647)5(-
1648)4(-1675-1687-1688)2(-1689)2(-1690-1752-1797-1948-
1949-2402-2426-2454-2768-2775-2776-2777-2778-3136)2(-
3182-3231-3232-3287-3431-3506-3507-3527)3(-3732)2(-3759-
3760-3846-3847-3897-3943-3945-3971-4086_4159-4160-4234-
4235)5(-4236)2(-4351-4353-4354-4553-4678-4719-4720-4721-
4742-4749-4751-4763-4764-4766)2(-4768-4770-4771-4781)2(-
4786-4787-4791)2(-4792)2(-4812-4813-4814)2(-4815-4854)3(-
4855-4856-4877)2(-4895-4901-4919)3(-4920-4947-4951-4969-
4970-4984-5018)2(-5021)2(-5042-5049-5077-5078)2(-5079-
5080)4(-5081-5082)5(-5083)5(-5087)5(-5088)3(-5089)5(-5092-
5093-5096-5097-5098-5105-5109-5110)2(-5111)2(-5112-5115-
5138-5139-5140-5162-5163-5164-5178-5222)3(-5223)2(-
5224)3(-5225)4(-5226)4(-5227)2(-5230-5233-5303-5304-
5305)2(-5314-5326.  

15 –20 –21 )3  (–26 –28  -30 –42 )3 (–58 –84 –99 –103 –104 –
105 –106 –107 –125 –158 –160 –178 –293 –336 –407 –413 –
504 –507 –617 –707 –764 )10 (–856 –993 –994 –1053 –1054 

)2 (–1113 –1162 –1172 –1173 –1209 –1252 –1268 –1274 –
1275 –1276 )2 (–1278 –1285 –1288 –1290 )2 (–1297 )4 (–1324 

)3 (–1328 –1329- 1369- 1384 –1751 –2191 –2192- 2260)2 (–
2278-2333-2483-2600 –2601 –2628 –2683 )3 (–2714 –2793 )2 (

–2834 )2 (–2845 –2886 –2892 )2 (–2933 –2969 )2 (–2993 –
2997 )2 (–3000 –3001 )2 (–3002 –3020 –3025 )2 (–3027 )3 (–
3071 –3072 –3082 –3085 )3(- 3090-3094 –3099 )2 (–3101 –
3173 )2 (–3180 –3194 )5 (–3102 –3220 –3223 –3260 –3328 –
3344 –3594 )2 (–3596 –3645 –3680 –3681 –3744 –3802 –3881 

)4 (–3882 –3885 )3 (–3908 )2 (–4116 –4120 –4137 –4160 –
4169 –4215 )3 (–4223 –4257 –4361 )2 (–4372 )2 (–4468 –4470 

–4472 )4 (–4537 –4564 –4565 –4566 –4567 –4568 –4797 )3 (–
4798 –4799 –4982 –5203 –5249 –5251 –5267 –5269 –5332 –
5333 )3 (–5341-5536 –5540 –5564 )3 (–5581 –5610 –5629-5640

–5729 –5740 )2 (–5749 –5819 –5820 –5842 –5856 –5885 –
5891 )2 (–5898 )2 (–5899 )2 (–5900 )2 (–5910 –5917 –5929 –
5943 –5968 –5987 –5988 –5996 –6002 )3 (–6006- 6007 –6012 

–6034 –6041 –6049 )2 (–6054 )2 (–6058 )5 (–6062 )3 (–6063 
)2 (–6064 –6065 )3 (–6066 )5 (–6072 –6073 )2 (–6074 –6075 
)2 (–6076 –6077 –6078 )3 (–6079 –6080  )2 (–6081 –6084 )2 (–

6086 )2 (–6088 )5 (–6099 )2 (–6105 )2 (–6115 –6116 )2 (–6117 
)3 (–6161 –6164 –6165 –6189 –6213 )3 (–6221 –6367 –6425 –

6428 –6452 –6525 –6545 –6556 –6562 – 6569 )2 (–6585 –6597 
)3 (–6606 –6634 –6645 –6648 –6743 –6750 )2 (–6766 –6736 –

6837 –6861 )4 (–6885 )10 (–6886 )8 (–6888 –6895 )4 (–6896 –

 النار  البخاري
وردت هذه

الكلمة 
مكررة 

 مرة 363



  

6900 )3 (–6929 –6945 –6956 –6957 )2 (–6958 )2 (–6997 .  
1-17-112-446-706-993-1058-1077-1319 )2(-1372 –2224 –

2260)2(-2261 –2228 –2583 –2585 –2586 )3 (–2587 )3(- 2606 
)2 (–2610-2660- 2678 )3(- 2924 –2968 –3011 –3094 )3(- 3187 –

3192 –3194 –3381 –3470- 3598 –3603 –3609 –3615 –3712 –
3736 –4220 –4317 –4361 –4388 –4408 –4532  -4538 –4682 –
4792 –4798 –5006 –5147 –5201 –5202 –5382 –5383 –5384 –
5385 –5386 –5387 –5396 –5506 –5535 –5587 –5609 –5750 –
5846 –5888 –5893 –5897 –5910 –5911 –5929 –5936 )2 (–5937 

–5941 –5944 –5945 –5947 –6020-6031 –6042 –6054 –6083 )3(-
6086 )2(- 6195 –6303 –6439 –6542 –6673 –6914 –6940 –6957 

–6960 .  

الدنيا    البخاري
وردت 
مكررة 

مرة  105
.  

160-169-220-237 )5(- 238-269 –272 )2(- 273 –274 –276 –1194 
–1259 –1261 –1262 –1263 –1264 –1265 –1415 –1512 –1579 –

1656 )2 (–1742 –1743 –1744 –2668 –2704 –2705 –2707 –3488 
)3(- 3489 –3492 –3493 –3494 )2 (–3733 –3736 –3738 –3849 –

3850 –3852 –3856 –3866 – 3867 –3934 –3946 –4136 )2 (–4215 
–4249 –4390 –4691 –4692 –4733 –4734 –4735 –4854 –4867 
)3(- 4902 –4925 )2 (–4972 –5018 –5020 –5021 )2(- 5022 )2(- 

5023 )2(- 5101 –5176 –5178 –5256 –5261 .  

الدنيا   مسلم 
تكررت 

  مرة  84

112 –837 –1058 –2224 –2420 –2426 –3187 –3511 –4220 –4408
–4532 –5006 –5147 –5201 –5202 –5382 –5383 –5384 –5385 –

5386 –5387 –5750 –5829 –5910 –6542 .  

اآلخرة   البخاري
تكررت 

  مرة  25
1259 –2705 –3366 –3368 –3528 –3733 –3736 –3738 –3848 –
3849 –3851 –3852 –3856 –3858 –3866 –3867 –4215 –4362 –
4867 )2 (–5022 )2 (–5023 –5101 .  

اآلخر ة      مسلم
تكررت 

مرة     24
77-78-80-83-98 )3 (–119 )3 (–978 –3149 )7 (–3405 –4116 –

4356 )7 (–4357 )3 (–4358 )3 (–4830 –5149 –6097 –6098 –6310 
–6489 –6490 –6509 –6512 –6538 –6539 –6763 .  

العلم   لبخاريا
تكررت  

  مرة 45
192 –473-1343 –3084 –3527 )3 (–4232 –4385 )7 (–4404 –4794 

–4824 –4825 –4826 –4827 )3 (–4828 )3 (–4829 )3 (–4899  .  
العلم    مسلم 

30تكررت
  مرة 

   9الهدى   البخاري  . 5790– 4188– 2723– 994– 178– 84–) 2(6-77
1435 )2 (–1509 –3322 –4232 )2 (–4425 –4425 –4831 –4898 –
4904.  

 11الهدى   مسلم

   1الغيث   البخاري  .77
   2الغيث  مسلم   . 4232– 106

84 –178 –276 –396 –459 –801 )3(- 980 )3 (–994 –1206 –1280 –
1285 –2057 –2065 –2224 –2261 –2266 –2295 )4(-2578 )2 (–
2789 –3108 –3499 –3832 )2 (–3882 –3946 )2( –4317 )2 (–4408 

)2 (–4538-4671 )2 (–4822 –4974 –4975 –4978 –5007 –5150 )4 (
–5211 –5212 –5567 )2 (–5640 –5657 –5668 –5715 –5833 –

المؤمن   البخاري 
تكررت 

هذه الكلمة 
  مرة   92



  

5884 –5944 –5988 –6021 –6026 –6031 –6032 –6116 –6161 –
6274 )4 (–6284 )2 (–6311 )4 (–6312 )3 (–6355 –6358 –6472 –
6473 –6479 –6499 –6743 –6912 )2 (–6949 –7005  

71 )3 (–86 )4(- 87 )3(- 104 )3(- 108 –110 –113 –160 –267 –360 
–368 –368 –556 –1328 –1435 –1509 –1579 –1927 –2536 –

2672 –3041 –3431 –3501 –3502 –3507 –3839 –3841 –3842 –
3842 –3843 –4171 –4173 –4200 _4201 –4204 –4654 –4665 –
4666 –4668 –4669 –4670 –4684 –4708 –4709 –4710 –4780 –
4816 )2 (–4843 –4845 –4867 –4929 )2(- 4948 –4959 )2 (–4962 

–4972 –5023 –5024 )2(- 5025 –5026 –5028 –5070 –5071 –5115 
–5215 – 5223 _5230 –5256 –5317 –5318   

المؤمن    مسلم 
تكررت 

هذه الكلمة 
  مرة  82

  7الشرك   البخاري   . 6351– 6047– 5520– 5322– 3175– 3087– 2560
   9الشرك  مسلم   . 5300– 5018– 4079– 325– 129– 128– 127– 117– 116

15 –20 –46 –1486 –1487 –2830 –3056 –3268 –3593 –3947 –
3948 –4517 –5581 –5584 –6270 –6428 –6549 –6925 .  

  18الكفر   البخاري

60 –61 –75 –76 –79 –94 –97 –100 –116 –117 –2315 –2316 –
2317 –4342 –4343 –5170 .  

  16الكفر  مسلم

71 –336 –1320 –2968  )2 (-3094 –3238 –3473 –4037 –4039 –
5679 –6608 – 6772  .  

الحكمة    البخاري 
13  

الحكمة   مسلم   . 1352–) 3( 238– 237– 79– 78– 77– 74– 73
10  

25 –496 –916 –1422 –1703 –1728 –1724 )2 (–2334 –3362 –
2574 –2575 –2576 –2613 –2663 –2664 –2742 –2848 –2891 –
2951 –3393 –3966 –5513 –6903 –6909 –6980 .  

الجهاد    البخاري
26  

118 –119 –120 –121 –122 –2412 –3144 –3465 –3466 –3467 –
3468 –3485 –3496 )2 (–3497 .  

الجهاد    مسلم 
15   

                 
ول أن                        الم الرس ف آ وا لوص ذين تعرض ا ردد ال طالم

ه     م يسبق إلي ان صلى اهللا     ( بعض آالمه لم يؤثر عن العرب ول فال جرم آ
اظ             ى الوضع ،والشقيق من األلف ه عل ي قدرت ة ف ى حد الكفاي عليه وسلم عل

ا آ      ى اقتضب ألفاظ ة حت ذاهب البياني م تسمع من العرب      وانتزاع الم رة ل ثي
قبله ،ولم توجد في متقدم آالمها ،وهي تعد من حسنات البيان لم يتفق ألحد  
ا           ي تأليفه ة ف ة القريحة اللغوي ا  وغراب وة داللته ا وق مثلها في حسن بالغته
ي            ان العرب ي البي دا ف ا خال ثال ،وأصبح ميراث د صار م ا ق وتنضيدها ،وآله

ي طالب     مات حتف أنفه  وقد روي ع : آقوله  ن  أب ي ب رضي اهللا  _ ن عل
ة من العرب    :أّنه قال _ عنه اني    _ما سمعت آلمة  غريب د الترآيب البي يري
ول      _  لم ،وسمعته يق ه وس مات  : إّال وسمعتها من رسول اهللا صلى اهللا علي



  

ا مع    )81(.)حتف أنفه  وما سمعتها من عربي قبله وعلى هذا االعتبار تعاملن
ال     ما توفر بين أيدنا من النص ى   األمث اء  إل ا باالنتم وص التي حكمنا عليه

ي       ررت ف د تك ون ق يغ  تك اظ   والص ن األلف ة م ا مجموع ة  فاخترن النبوي
لم   ه وس ه صلى اهللا علي ي أحاديث رر ف دناها تتك ارة أو وج النصوص المخت
،وقمنا برصدها في القرآن  وفي بعض آتب األحاديث آصحيح البخاري       

و ا دف ه ان اله لم وآ حيح مس ة  وص تعمال الكلم وع اس ى تن وف عل لوق
ه      بق إلي م يس داعا ل ا  إب ير منه تعماال ص يغة اس ي  .والص جعنا آ ذي ش وال

ة بصيغة  واحدة رغم       نمضي في هذا االتجاه ورود بعض األحاديث النبوي
ِه     :  َ( اختالف الموضوع منها قوله صلى اهللا عليه وسلم ْؤِمُن ِباللَّ اَن ُي ْن َآ َم

ْيَفُه   َواْلَيْوِم اْلآِخِر  ِرْم َض َفَال ُيْؤِذ َجاَرُه َوَمْن َآاَن ُيْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلآِخِر َفْلُيْك
ُمْت         ًرا َأْو ِلَيْص ْل َخْي آِخِر َفْلَيُق ْوِم اْل ِه َواْلَي ْؤِمُن ِباللَّ د شاع   .)82()َوَمْن َآاَن ُي وق

احي  ددة   اإلحصاء في الدراسات التي تهتم بالقرآن والحديث  وأخذت من متع
ع       ق تتب لعل أهّمها هو إظهار اإلعجاز  فمن الدارسين من توصل عن طري

ة     *العدد في القرآن الكريم إلى اإلعجاز العددي  ن من البداي لكن هدفنا المعل
ذا        ي ه ي تستجلي خصائص األسلوب ف هو التوصل إلى النظرة الشاملة الت

ائي  إذ     .الجزء من البحث    ل الثن ز المعجم بالتقاب ى    يتمّي مه إل ا أن نقّس أمكنن
ارة      ا تجدر اإلش حقلين دالليين   يضّم آل منها مجموعة من الكلمات ، وهن
ي            ر ف ذا التوسع غّي ى وه ي المعن ة  التوسع ف ة النبوي زات الكلم أّن من ممي
اجم  ى  مع ود إل ا أن نع ان علين ا األصلية فك ان من   داللته ر من األحي آثي

وّ      ذا التط ّين ه ي نتب ة آ ة العربي ر     اللغ اءت لتغّي ة ج ذه آلم داللي  فه ر ال
  .التصّورات والمفاهيم

  :الدنيا: أّوال-*
فر                                     رة س ث الكثي ا األحادي ا  عرفته ي آم فه

يقوم به اإلنسان ،أو هي فترة يستريح فيها  المسافر ثّم يتابع سفره ، أو هي  
يء   و ش اس، أو ه تريه الن ى يش ه حّت دلس ب اع ي ه مت رُّ ب ر ُيَغ ت  .حقي واتفق

ا          أنها فهي آم وين من ش ى الته ا عل ي مجموعه األحاديث النبوية الشريفة ف
اح        ل ،وهي ال تساوي جن م يبت يغمس المرء إصبعه في الماء ثّم يصدره ول
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ه  ا جّنت ل جعله افر ب ا للك ن اهللا فيه ا مّك ة لم و آانت ذات أهمي بعوضة  ،ول
َد       ِإنَّ اللََّه َخ(  التي يتنّعم فيها ا ِعْن اَر َم َدُه َفاْخَت ا ِعْن ْيَن َم يََّر َعْبًدا َبْيَن الدُّْنَيا َوَب

ٍر      ...اللَِّه  و َبْك ِه َأُب ْحَبِتِه َوَماِل ي ُص َقاَل َيا َأَبا َبْكٍر َلا َتْبِك ِإنَّ َأَمنَّ النَّاِس َعَليَّ ِف
ُه     َوَلْو ُآْنُت ُمتَِّخًذا َخِليًلا ِمْن ُأمَِّتي َلاتََّخْذُت َأَب َلاِم َوَمَودَُّت وَُّة اْلِإْس ْن ُأُخ ا َبْكٍر َوَلِك

رٍ   ي َبْك ة من الجيف     ) َلا َيْبَقَينَّ ِفي اْلَمْسِجِد َباٌب ِإلَّا ُسدَّ ِإلَّا َباُب َأِب ، وهي جيف
ا    (  قد تهالك عليها الناس لجهلهم بحقيقتها ِدي َم ْن َبْع ِإنِّي ِممَّا َأَخاُف َعَلْيُكْم ِم

ُت     ُيْفَتُح َعَلْي ا ُيْنِب رِّ َوِإنَّ ِممَّ ُر ِبالشَّ ُكْم ِمْن َزْهَرِة الدُّْنَيا َوِزيَنِتَها ِإنَُّه َلا َيْأِتي اْلَخْي
َرَتاَها       دَّْت َخاِص ى ِإَذا اْمَت ْت َحتَّ َراِء َأَآَل َة اْلَخْض ا آِآَل مُّ ِإلَّ ُل َأْو ُيِل ُع َيْقُت الرَِّبي

ْمِس َفَثَلطَ   َوٌة       اْسَتْقَبَلْت َعْيَن الشَّ َرٌة ُحْل اَل َخِض َذا اْلَم ْت َوِإنَّ َه ْت َوَرَتَع ْت َوَباَل
ْن          ُه َم ِبيِل َوِإنَّ َن السَّ يَم َواْب ِكيَن َواْلَيِت ُه اْلِمْس َفِنْعَم َصاِحُب اْلُمْسِلِم َما َأْعَطى ِمْن

ةِ َيْأُخُذُه ِبَغْيِر َحقِِّه َآالَِّذي َيْأُآُل َوَلا َيْشَبُع َوَيُكوُن َشِهيًدا َع ؛ لكن  )َلْيِه َيْوَم اْلِقَياَم
ا       ا وإّنم د فيه ا ويزه آّل هذه المفاهيم حول الدنيا ال تدعو اإلنسان آي يهمله

اة األخرى      ى الحي زاد إل ْوَم       (عليه أن يّتخذ فيها ال ْيِهْم َي ُه ِإَل ُر اللَّ ا َيْنُظ ٌة َل َثَلاَث
ُه     اْلِقَياَمِة َوَلا ُيَزآِّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َر الطَِّريِق َفَمَنَع اٍء ِب ُل َم ُجٌل َآاَن َلُه َفْض

َي         ا َرِض اُه ِمْنَه ِإْن َأْعَط ُدْنَيا َف ا ِل ُه ِإلَّ ِمْن اْبِن السَِّبيِل َوَرُجٌل َباَيَع ِإَماًما َلا ُيَباِيُع
اَل     ِر َفَق َد اْلَعْص ا    َوِإْن َلْم ُيْعِطِه ِمْنَها َسِخَط َوَرُجٌل َأَقاَم ِسْلَعَتُه َبْع ِذي َل ِه الَّ َواللَّ

لٌ     دََّقُه َرُج َذا َفَص َذا َوَآ ا َآ ُت ِبَه ْد َأْعَطْي ُرُه َلَق َه َغْي ائج  )ِإَل ي نت ا ف ،إذا نظرن
دناها تتكرر      اإلحصاء  في صحيح البخاري  وصحيح مسلم لهذه الكلمة وج

اري         ي  البخ لم     )  105(ف ي  مس رآن   )  84(وف ي الق ررت ف وتك
داد ) 107( ي أع ي    وه ة ف ذه الكلم ور ه ن حض ف ع ا تكش ارب  آم تتق

وين مضمون     ي تك نصوص الحديث باعتبارها موضوعا له أهمية ودوره ف
ي آتب          أليف ف ارة أّن  خضوع الت ا تجدر اإلش الرسالة المراد تبليغها ؛وهن
ا           ذه الكتب  وفق م ي ه واب ف ان  ترتيب األب الحديث لالعتبار الفقهي إذ آ

ول المحددة      يستدعيه الفقه خلق صعوبة ل من الحق في تتبع  دالالت آل حق
ت         وم ارتبط ي العم ن ف ة لك واب فقهي ّدة أب ي ع دنيا وردت ف ة  فال للدراس
بمفهوم الزهد آما واآبت ذآر اآلخرة ،وعلى هذا األساس رتبت األحاديث   

  .التي تصف الدنيا وتعطيها مفهومها الحقيقي في اعتبار المسلم 
دنيا خاصة     وعليه يمكننا رصد            الكلمات التي تدخل ضمن معجم ال

افر ،   : الكلمات التي لعبت دور التصوير والتعريف  ة الك الدنيا ، متاع ، جّن
اس      ا الن ك عليه ة تهال سجن المؤمن ، قيلولة ، رحلة يقوم بها المسافر ، جيف
ي صورة     ة ف وم القيام أتي ي اح بعوضة ،ت اوي جن يء وضيع ، ال تس ، ش

  ...عجوز شمطاء 
  معجم الصالة):  أ (-*



  

ي                        لم ف ا المس وم به ي يق ال الت وتحت حقل الدنيا مجموع األعم
ر فالصالة هي من        داللي الكبي ل ال حياته  وهو معجم له أهمية في هذا الحق

ا  (أهّم األعمال التي  فرضت على المسلم ُبِنَي اْلِإْسَلاُم َعَلى َخْمٍس َشَهاَدِة َأْن َل
ِت   ِإَلَه ِإلَّا ا جِّ اْلَبْي للَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوِإَقاِم الصََّلاِة َوِإيَتاِء الزََّآاِة َوَح

اَن ْوِم َرَمَض ي    ) َوَص ه ف ع أحوال ي جمي ه وف وال حيات ا ط ويجب أن يؤديه
ة    ا أهمي غل وله راغ والش ي الف ي الصحة والمرض وف ن والخوف وف األم

اة   ذآر ،        بالغة ألّنها تنّظم حي ه ذا شأن ي دنيا وتجعل وقت ي ال لم ف ُل  (المس َمَث
ْوٍم    لَّ َي الصََّلَواِت اْلَخْمِس َآَمَثِل َنْهٍر َجاٍر َغْمٍر َعَلى َباِب َأَحِدُآْم َيْغَتِسُل ِمْنُه ُآ

رَّاٍت َس َم ّين   ) َخْم م وتب ذا المعج اول ه ث تتن ن األحادي ر م د وردت آثي وق
ال وأجلّ  ه ،       دقائقه فهي من أفضل األعم ن ال صالة في ي  دي ر ف ا إذ ال خي ه

ذي      ل ال ذا العم ة  ه دين ؛ألهمي ن ال يا م ا أساس ثال جانب ا تم ك أّنه ى ذل معن
ماء ، وهي    ي الس د فرضت الصالة ف واله فق د وم ين العب ة ب يخص العالق
خمس صلوات وأجرها بخمسين صالة ، و هي محببة إلى رسول اهللا صلى 

ه  ّرة عين ت ق لم إذ جعل ه وس ال إذ اهللا علي ي الصالة ، وهي أفضل األعم ف
ه         ه وهو ساجد ول د من رّب تستوجب األداء في وقتها  وأقرب ما يكون العب
ر بعمر          ران الصالة بالوقت يفّس ان ؛ واقت أن يسأل اهللا ما يشاء عظم أو ه

دفع   . اإلنسان في هذه الدنيا   ى ي ويجد المسلم راحة فيها ألّنه يناجي رّبه حّت
نغص ا ي ه األذى وم ث  عن ي أحادي ذه الصفات وردت ف ل ه ه ، وآ طمأنينت

ن   وع م ذا الن ان  درس ه ا آ اده ، ولّم ّل أبع م الصالة وتشرح آ ّين معج تب
ذه    ى ه النصوص يمثل في   آثير من النواحي درسا ذا خصوصية عمدنا إل
وص   ن نص تفيدين  م اص  مس ى الخ ام إل ن الع ق م ي تنطل ة الت الطريق

زت بال  ار      مترابطة فيما بينها  تمّي ي اإلخب زام الصدق ف ة والت ادة  .دّق إّن العب
وم      ا ومفه اة آّله ي الحي مفهوم شامل استغرق آل حرآات  اإلنسان الخّيرة ف
ي  ه والت ي حيات لم ف ى المس ة عل ادة الواجب ر من مظاهر العب الصالة  مظه
عليه أن يحافظ عليها حفاظا آبيرا حّتى تنجيه مّما سيلقاه في رحلته الدنيوية 

ن الف ن     ؛ وم ع بم ق النف ة تلح ة بدني ا رياض ات أدائه ر حرآ ن اعتب اء م قه
ل   ه ، وال تقب الق  وطاعت را عن الخضوع للخ ك تعبي د ذل ون بع ا لتك يؤديه
ة بالصالة  فال الصوم وال الحج وال         األعمال األخرى إّال إذا آانت مقرون
ي     ن الصالة حاضرة   وآ م تك ا ل ل م ال تقب ن األعم ا م اة وال غيره الزآ

ة    نرصد عن  ا عالق ي له طريق اإلحصاء واستنطاق العدد في النصوص الت
ريم وفي          رآن الك ي الق ذا المعجم ف ع ه ى تتب بالنصوص المدروسة عمدنا إل

ة       ذه الكلم رآن فكانت ورود ه ا الق ي     _ الحديث الشريف أّم ّين ف ا هو مب آم
ّرة     _ الجدول أعاله   ة وستين م دد ثالث ا     )  63(بع ام  إذا نظرن وهو عدد ه



  

د ى  ع ر    إل ي عم ل ف ر يتمّث اء آخ ذا إيح ريم وله رآن الك ي الق زاب ف د األح
ا ال           لم  أعماره ه وس د صلى اهللا علي ة محم ذه أّم دنيا فه ذه ال اإلنسان  في ه

ة       ذه الكلم د وردت ه ي صحيح   : تفوق هذا الرقم ،أّما في  الصحيحين فق ف
اري   لم  )  330( البخ ي صحيح مس رة  وف ان   )  339( م ا رقم رة وهم م

ام      متقا ى عدد أي رقم إل ة ال ربان  لّما آان ارتباط الصالة بالعمر  فيمكن إحال
  .السنة  خاصة إذا اعتمدنا الحساب القمري

  معجم القرآن): ب (-* 
ل صالته                    لم ؛ فال تقب د  المس ي تعب لقراءة  القرآن أهمية آبيرة ف

رآن ن الق ة وشيء م ا بالفاتح رأ فيه ِذِه ا(إّال إذا ق ا ِإنَّ َه ُلُح ِفيَه ا َيْص َلاَة َل لصَّ
ْرآنِ          َراَءُة اْلُق ُر َوِق ِبيُح َوالتَّْكِبي َو التَّْس ا ُه اِس ِإنََّم اِم النَّ ْن َآَل رآن  ) َشْيٌء ِم ،والق

رآن       رأ الق ذي يق المؤمن ال ربيع قلب المؤمن  والناس في قراءته  صنوف ف
ُه َفَرجُ   (يشبه األترجة َدُخ َرْأُس ُه      َوالَِّذي َرَأْيَتُه ُيْش اَم َعْن ْرآَن َفَن ُه اْلُق ُه اللَّ ٌل َعلََّم

ةِ   ْوِم اْلِقَياَم رأ    ) ِباللَّْيِل َوَلْم َيْعَمْل ِفيِه ِبالنََّهاِر ُيْفَعُل ِبِه ِإَلى َي ذي يق افق ال ، والمن
م   القرآن يشبه   التمرة   ،فإذا آانت الصالة نهرا  دائم الجريان فالقرآن  دائ

ا  أّول م تالوة والحضور ف و  ال ل السطور  فه ي الصدور قب ُظ ف ظ ُيْحَف يحف
را    رآن أج ارئ الق ّم إّن لق دنيا  ث اة ال ذه الحي ي ه افر ف ان المس ؤنس اإلنس م
عظيما فبكل حرف عشر حسنات  ، وإّن الجوف الذي ال يحمل ُقْرآنا  يشبه 
ة اهللا       و مأدب ه  وه فيعا لحامل ة ش وم القيام أتي ي رآن ي رب ، والق ت الخ البي

ر   درك فمن طلب         ومن أحب الق القرآن  ي آن فليبشر  ، وآل شيء يطلب ب
وهو المنجي   . الدنيا أدرآها ومن طلب الجدل أدرآه ومن أراد اهللا فله ذلك 

ذي ال   من الفتن  القادمة ، وهو آتاب اهللا والتنزيل الحكيم والسبع  المثاني ال
  .يخلق عن آثرة الرد  وال تنقضي عجائبه 

  :المال): ج ( -*
ن                           ر م ه آثي د وردت في ال  وق دنيا الم ات ال ن مغري م

ي         الته الت ه يلهي اإلنسان عن رس األحاديث تحّذر من االنشغال  بجمعه ألّن
اِل  ( خلق من أجلها ُيوِشُك َأْن َيُكوَن َخْيَر َماِل اْلُمْسِلِم َغَنٌم َيْتَبُع ِبَها َشَعَف اْلِجَب

رُّ ِبِدي   ِر َيِف َتنِ   َوَمَواِقَع اْلَقْط ْن اْلِف ِه ِم ة حرص      ) ِن د بّينت األحاديث النبوي ؛ وق
ّلم   و أّن  : ( اإلنسان على جمع المال  وطلبه ومنها قوله صلى اهللا عليه وس ل

راب      اه إّال الت ن يمأل ف البن آدم واديا من ذهب  أحب أن يكون له واديان ول
اب   ن ت ى م وب اهللا عل ل   )  ، ويت ال جب ب الم ي طل ة ف ة جامح ي رغب وه

ذي         عل ة المطاف هي أن ال ي نهاي ي تصدمه ف ة  الت يها اإلنسان  لكن الحقيق
ي   . يمأل جوف اإلنسان  هو التراب  ونزعة االمتالك في اإلنسان متجذرة ف

ة الساطعة         ّين الحقيق ة ويب ذه الرغب ول  : ( نفسه وهاهو الحديث يشرح ه يق



  

بست فأبليت مالي مالي  وهل لك من مالك إّال ما أآلت فأفنيت أو ل: ابن آدم 
  ) أو تصدقت فأمضيت 

ه السالم بصورة              ال صّوره علي وإقبال اإلنسان على الحياة بجمع الم
ه            ي قول واردة ف ر من مفسري الحديث  وهي  ال دها آثي ا  : (    وقف عن ي

ه   ه في ورك ل خاوة نفس ب ذه بس ن أخ وة ؛فم ال خضرة حل ذا الم يم إّن ه حك
ه   ارك ل م يب ذه بإشراف نفس ل ن أخ د ،وم بع  والي ل وال يش ذي يأآ ه آال في

د السفلى      ر من الي ال       ) العليا خي ي وصف الم فجمع  الخضرة والحالوة ف
ان    ي نفس اإلنس ال ف ه الم ذي يحدث ر ال يم األث ّين  عظ وتلحق الصفات .يب

ان بخيال     بمالك المال فإذا أنفقها في سبل الخير آان آريما وإذا منع المال آ
ية     ّين نفس ول يب ديث الرس ل    وح ية البخي ذا نفس ق وآ ل  : (المنف ل البخي مث

دييهم       د من ث ان من حدي ه جّبت ا     اوالمنفق آمثل رجل علي ا ،فأّم ى تراقيهم إل
ره     و أث ه وتعف المنفق فال ينفق إّال سبغت وأوفرت على جلده حّتى تخفي بنان
و يوسعها      ا فه ة مكانه ،وأّما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إّال لزقت آل حلق

ي     )(  ع فال تّتس ِه ِف ى َهَلَكِت لَِّط َعَل َلا َحَسَد ِإلَّا ِفي اْثَنَتْيِن َرُجٌل آَتاُه اللَُّه َماًلا َفُس
رزق من   ).اْلَحقِّ َوَرُجٌل آَتاُه اللَُّه اْلِحْكَمَة َفُهَو َيْقِضي ِبَها َوُيَعلُِّمَها ولّما آان ال

ديدا       ا ش رص حرص ي أن يح ال داع ن آدم ف ّدرت الب ي ق ور الت ى األم عل
رزق            ي طلب ال ة اإلنسان ف ّين رغب د جاءت األحاديث تب تحصيل المال وق
د    ل، وق رزق األج بق ال ابقان فيس رء ويتس ان الم ل يطلب رزق واألج ن ال لك
الغنى          ال ف ة الم ة وبّينت أحاديث متنوعة حقيق ذه الرغب حذر اإلنسان من ه

و إنّ        ه فه ر ل و خي ال فه ة الم ره قّل ا يجمع   غنى النفس وإن آان اإلنسان يك م
ة         ة حواري ذا الرسول بطريق ر عن ه د عب : ( المال للورثة دون أن يعلم وق

ال    ... أيـّكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟  نكم أحد إّال م اعلموا أّنه ليس م
ا           ال وارثك م دمت وم ا ق ك إّال م ك من مال ا ل وارثه أحب إليه من ماله ، م

دنيا دون أن    ) .أخرت  ه أن     وعلى اإلنسان أن يطلب ال ل علي ه ب تكون  هّم
  .يجعل اهتمامه اآلخرة وستأتيه الدنيا وهي راغمة

ي تناولت                        ال الت إذا دققنا النظر في مجموع األحاديث األمث
ذا الموضوع            ر عن ه دنا  أن التعبي ه بصلة وج د إلي ا يم موضوع المال وم

زق ، الصدقة ،  الر: استعمل طائفة من الكلمات يمكن حصرها في ما يأتي 
  .الغنى ، الذهب ، خضرة ، حلوة ،الوارث،الدنيا ، درهم 

  المعامالت): د (-*
ة                          اك مجموع ه  ،فهن تّم تثمين لم ي ل المس ّل عم ان آ ا آ لّم

ى         لمين ؛ فعل ره  من المس لم مع غي ات المس آبيرة من األحاديث تنّظم عالق
ل   ن المس ره م لم أن يخلص النصح  لغي ؤمنين  المس فات الم ن ص مين ؛ وم



  

َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَراُحِمِهْم َوَتَوادِِّهْم َوَتَعاُطِفِهْم َآَمَثِل اْلَجَسِد (التواد والتراحم
ى       َهِر َواْلُحمَّ ِدِه ِبالسَّ اِئُر َجَس ُه َس َداَعى َل ذا   ) ِإَذا اْشَتَكى ُعْضًوا َت ، ومصدر ه

ا     ا(التواد  تقارب  األرواح  أو تباعدها اَرَف ِمْنَه ا َتَع َدٌة َفَم ْلَأْرَواُح ُجُنوٌد ُمَجنَّ
ِعيٍد         ُن َس ى ْب دََّثِني َيْحَي وَب َح ُن َأيُّ ى ْب اْئَتَلَف َوَما َتَناَآَر ِمْنَها اْخَتَلَف َوَقاَل َيْحَي

، وعلى المسلم أن ينصر أخاه ظالما أو مظلوما ، ومن صفات المسلم ) ِبَهَذا
ه     العفو فإذا ُأخَذ من حّقه در علي ن ق ا عّم ا  (وظلم وَقِدر على القصاص  عف َم

ِه      ٌد ِللَّ َع َأَح ا َتَواَض َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اللَُّه َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإلَّا ِعزًّا َوَم
لِ        )(  ِإلَّا َرَفَعُه اللَُّه َمًة َوَأْص ي ِعْص ُه ِل ِذي َجَعْلَت ي الَّ ي ِديِن ِلْح ِل ي  اللَُّهمَّ َأْص ْح ِل

وُذ      َخِطَك َوَأُع ْن َس اَك ِم ُدْنَياَي الَِّتي َجَعْلَت ِفيَها َمَعاِشي اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبِرَض
َت      ا َمَنْع َي ِلَم ا ُمْعِط ِبَعْفِوَك ِمْن ِنْقَمِتَك َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك َلا َماِنَع ِلَما َأْعَطْيَت َوَل

دُّ َوَلا َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْل ر ال        ).َج ذلك الرفق وهو خي لم آ ومن صفات المس
ى أمر     ) .َمْن ُيْحَرْم الرِّْفَق ُيْحَرْم اْلَخْيَر(ُيْحَرمه إّال شقّي لم عل وإذا عزم المس

ه أن    ؤتمن  فعلي في حياته وأراد أن يوفق فيه  استشار غيره ؛ والمستشار م
ي النصيحة      ى اإلخالص ف إ .يحافظ على السر وآذا المحافظة عل ذا آانت  ف

ة             اك عالق دين فهن ي ال ة األخوة ف لم هي عالق ين المس ة رابطة ب هذه العالق
ِرِه      (دموية هي صلة الرحم ي َأَث ُه ِف َأ َل ِه َأْو ُيْنَس َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِق

الرحم         )  َفْلَيِصْل َرِحَمُه ة ف ذه العالق ى ه لم المحافظة عل _ فمن واجب المس
ة   آما جاء في آثي رحمن  من وصله وصله      _ ر من األحاديث النبوي من ال

  .  اهللا ومن قطعه قطعه اهللا
  :اآلخرة : ثانيا-*

ّون من                    ار،  وتتك ة أو الن ا الجّن هي دار القرار وفيها الجزاء  إّم
أَ    (عدة مشاهد منها يوم البعث أو القيامة ا َيْس َرَة َأْن َل ا ُهَرْي ُلِني َلَقْد َظَنْنُت َيا َأَب

َعُد          ِديِث َأْس ى اْلَح َك َعَل ْن ِحْرِص ُت ِم ا َرَأْي َك ِلَم َعْن َهَذا اْلَحِديِث َأَحٌد َأوَُّل ِمْن
هِ   ِه َأْو َنْفِس ؛ )النَّاِس ِبَشَفاَعِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َقاَل َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َخاِلًصا ِمْن َقْلِب

يتعرض فيه الخلق لمصاعب متنّوعة  وهو يوم طويل مقداره مائة ألف سنة 
دنيا     ي ال ْدَعْوَن   (وتكون هذه المصاعب بحسب ما عمل اإلنسان ف ي ُي ِإنَّ ُأمَِّت

َل   ْنُكْم َأْن ُيِطي َتَطاَع ِم ْن اْس وِء َفَم اِر اْلُوُض ْن آَث يَن ِم رًّا ُمَحجَِّل ِة ُغ ْوَم اْلِقَياَم َي
ذلك   ؛ فإن آان محسنا  فإّنه يج)ُغرََّتُه َفْلَيْفَعْل يئا فك د  اإلحسان ،وإن آان مس

ة  وم القيام اهد ي ه بمش ا أصطلح علي ذا م د الحساب .يكون جزاؤه، وه وبع
  .والعدل بين الخلق يصير المحسن إلى الجّنة والمسيء إلى النار 

  :الجّنة )  أ (-*
ب                   ى قل ر عل معت وال خط ين رأت وال أذن س ا ال ع ا  م وفيه

ع   بشر ؛إّال أّن نصوص ا ا دف لحديث تعرضت لوصف الجّنة ونعيمها وهو م



  

ي تصف      المحدثين آي يضعوا الموضوع في حسبانهم برصد األحاديث الت
ة، فمن شرب            وم القيام لم ي ذي سيرده المس ا حوض الرسول ال الجّنة ،ففيه

ْن َحْوِضي َآمَ       (منه ال يظمأ بعدها  أبدا ا َع َأُذوَدنَّ ِرَجاًل ِدِه َل ي ِبَي ا َوالَِّذي َنْفِس
َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهٍر َماُؤُه َأْبَيُض ِمْن ) (ُتَذاُد اْلَغِريَبُة ِمْن اْلِإِبِل َعْن اْلَحْوِض،

ا          ا َفَل ِرَب ِمْنَه ْن َش َماِء َم وِم السَّ ُه َآُنُج ِك َوِآيَزاُن اللََّبِن َوِريُحُه َأْطَيُب ِمْن اْلِمْس
ي اَل النب ًدا ، َق ُأ َأَب ُت ا: َيْظَم ي ُأِري ُه ِإنِّ ْو َأَخْذُت وًدا َوَل ا ُعْنُق ُت ِمْنَه َة َفَتَناَوْل ْلَجنَّ

ْدُخُل  : َلَأَآْلُتْم ِمْنُه َما َبِقَيْت الدُّْنَيا، َقاَل النبي  ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َباًبا ُيَقاُل َلُه الرَّيَّاُن َي
رُ       ٌد َغْي ُه َأَح ْدُخُل ِمْن ا َي ِة َل اِئُموَن؟    ِمْنُه الصَّاِئُموَن َيْوَم اْلِقَياَم َن الصَّ اُل َأْي ُهْم ُيَق

اَل    ٌد،  َق َفَيُقوُموَن َلا َيْدُخُل ِمْنُه َأَحٌد َغْيُرُهْم َفِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق َفَلْم َيْدُخْل ِمْنُه َأَح
ِب َقْصرٍ            : النبي  ى َجاِن ُأ ِإَل َرَأٌة َتَتَوضَّ ِإَذا اْم ِة َف ي اْلَجنَّ ي ِف اِئٌم َرَأْيُتِن ا َن ا َأَن  َبْيَن
اُلوا   : َفُقْلُت رُ؟ َفَق َذا اْلَقْص ُت       : ِلَمْن َه ُه َفَولَّْي َذَآْرُت َغْيَرَت اِب ،َف ِن اْلَخطَّ َر ْب ِلُعَم

هِ َ: ُمْدِبًرا َفَبَكى ُعَمُر َوَقال ا    ) َأَعَلْيَك َأَغاُر َيا َرُسوَل اللَّ ا القصور وفيه ، وفيه
ذ        ّل ه ر من آ ذة للشاربين ، وأآب ا أن سكانها  أنهار من لبن وعسل وخمر ل

ي   سيرون اهللا فهي أعظم مّنة يلقاها المنّعمون ؛هذا الوصف عام فإذا دققنا ف
ي          رآن ف ع الق ل م دناها تتكام لم وج ه وس لى اهللا علي ول ص ث الرس أحادي
ي وصف             ا استعمل ف ا م رآن  أّم ه الق ا أجمل ا م ُل أحيان د ُتَفِص الوصف ،وق

دني    ي ال ود ف ز الموج ن حّي رج  م ه ال يخ ة فإّن ن   الجّن ي ذه خ ف ذي رس ا ال
ذا   المتلقي فاألنهار ذات األطعمة المتنّوعة يمكن للمتلقي أن يتخّيلها إّال أّن ه
و اطلعت      ين ل الخيال ال يمكنه أن يلم بكل  تفاصيل الصورة وهذه حور الع

  .على الدنيا لمألتها نورا وإشراقا وهي تتمّيز بالجمال الخارق 
  :النار ) ب (-*

د    وجزاء ا               ا وق ه مهان د في ي يخل يم ال يفن ار عذاب مق لمسيء الن
ذاب،  ُت  ( وردت آثير من األحاديث تصف ما يلقاه سكانها من أنواع الع ُأِري

الَ َ: النَّاَر َفِإَذا َأْآَثُر َأْهِلَها النَِّساُء َيْكُفْرَن ،ِقيل يَر   : َأَيْكُفْرَن ِباللَّهِ؟ َق ْرَن اْلَعِش َيْكُف
ا     َوَيْكُفْرَن اْلِإْح ْت َم ْيًئا َقاَل َك َش َساَن َلْو َأْحَسْنَت ِإَلى ِإْحَداُهنَّ الدَّْهَر ُثمَّ َرَأْت ِمْن

ال الرسول      طُّ ،وق ًرا َق َك َخْي ِعيٍف       : َرَأْيُت ِمْن لُّ َض ِة ُآ ِل اْلَجنَّ ُرُآْم ِبَأْه ا ُأْخِب َأَل
ُرآُ       ا ُأْخِب َأَبرَُّه، َأَل ِه َل ى اللَّ َم َعَل وَّاٍظ      ُمَتَضعٍِّف َلْو َأْقَس لٍّ َج لُّ ُعُت اِر ُآ ِل النَّ ْم ِبَأْه

اُر       . ُمْسَتْكِبٍر ْت النَّ اُر َفَقاَل ُة َوالنَّ ْت اْلَجنَّ لََّم َتَحاجَّ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس
ْدُخُلِني         ا َي ي َل ا ِل ُة َم ْت اْلَجنَّ ِريَن َوَقاَل اْلُمَتَكبِِّريَن َواْلُمَتَجبِّ َعَفاُء    ُأوِثْرُت ِب ا ُض ِإلَّ

ْن  ِك َم ُم ِب ي َأْرَح ِت َرْحَمِت ِة َأْن اَلى ِلْلَجنَّ اَرَك َوَتَع ُه َتَب اَل اللَّ َقُطُهْم َق اِس َوَس النَّ
اِدي     ْن ِعَب اُء ِم َأَشاُء ِمْن ِعَباِدي َوَقاَل ِللنَّاِر ِإنََّما َأْنِت َعَذاِبي ُأَعذُِّب ِبِك َمْن َأَش

ْط         َوِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُه وُل َق ُه َفَتُق َع ِرْجَل ى َيَض ُئ َحتَّ ا َتْمَتِل اُر َفَل َما ِمْلُؤَها َفَأمَّا النَّ
ْن              لَّ ِم زَّ َوَج ُه َع ُم اللَّ ا َيْظِل ٍض َوَل ى َبْع َها ِإَل ْزَوى َبْعُض ُئ َوُي َك َتْمَتِل َقْط َفُهَناِل



  

م   ) ُيْنِشُئ َلَها َخْلًقا َخْلِقِه َأَحًدا َوَأمَّا اْلَجنَُّة َفِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وتفصل  آيف أّنه
ال يموتون وال يحيون، وللنار درآات فالمنافقون هم في الدرك األسفل منها 
د وردت       ي ؛وق ذي ال ينته يم ال ذاب المق ا الع ى  فيه رم ليلق ، وإّن المج
ذابها ،         دة  ع ار وش ذه الن اد ه ة إيق رة تصف آيفي ة الكثي ث النبوي األحادي

ذلك مالئ  فت آ ال        ووص ة، ف ن الرحم وبهم م ت قل ذين أفرغ ذاب ال ة الع ك
ار  أآل ال          ار ؛ ولسكان الن دخول الن يهم ب م عل ذين حك يرحمون أحدا من ال
اء آالمهل يشوي            وا بم وا الغوث أغيث إذا طلب ي من جوع ،ف يسمن وال يغن
ا          ار آّلم ي الن ّذبين ف اء، وأن المع ع األمع اء يقّط ن م ربوا م وه، وش الوج

ا        نضجت جلودهم بدلهم ى م ذاب إل م والع ى يستمر األل اهللا جلودا أخرى حّت
ة  لم   .ال نهاي ب المس ى يتجّن ب  حّت دم غرض الترهي ذا الوصف يخ ّل ه وآ

ار بالشهوات فمن           د حّفت الن ة؛ فق ة المهلك ذه العاقب ل ه العاقل ما يورث مث
ئس     ار وب واه فمصيره الن ه ه ذ إله ن اتخ ار وم ى الن ه إل هواته قادت ع ش اتب

ّذ رار ؛ وح ودي   الق رة ت فات آثي ب ص ن عواق ة م ث النبوي رت األحادي
ا أصطلح        اهللا ؛أو م زور واإلشراك ب بصاحبها إلى النار آالكذب وشهادة ال

  .عليه بالكبائر 
دى                يبقى أن نشير إلى مالحظة تخص المعجم عموما وتصّوِره ل

اة  ة؛   المتلقي إذ يبني تصّور مثل هذه المفاهيم منطلقا من إدراآه للحي الدنيوي
وقد أنشئ الخطاب  على أساس الصورة المحصلة من المشاهدة الحسية إّال  
أّن هذا التصّور ال يرقي آي يكون شامال يحيط بكّل تفاصيل الموضوعات   
المذآورة ؛فالجّنة  التي احتوت على مظاهر النعيم المقيم ال يمكن أن نصل   

ي   ار الت ى األخب ا تبق ل لصفتها إنّم ى تصّور آام ّدم للمخاطب إل تصفها تق
ّورها؛       ن تص ه م ن ال تمكن ا لك ا بينه ل فيم ا تتكام ا م ة غالب اهد متنّوع مش
ة ال يصدع وال    ي الجّن ر ف ارب الخم دنيا فش الذ ال اك ليست آم المالذ هن ف

دا   د مثلت آل    .ينزف ، والشارب من الحوض ال يظمأ بعد تلك الشربة أب لق
فسكان الجّنة رضي اهللا عنهم  من الجّنة والنار تضادا على مستوى التصّور

ة        ل الجّن يم أله ك النع توجب ذل يهم  ،واس د غضب عل ار فق كان الن ا س أّم
والعذاب ألهل النار ؛ وفي الجّنة  ألوان من النعيم مقابله في النار ألوان من 

ا خاصية   .العذاب وهكذا  ولإلشارة فإّن دراسة المعجم في األمثال النبوية له
ع تحت       تتمثل في آون الكلمات  ثال يق ا فم ا بينه ي م المكّونة للنص تتكامل ف

ه      ع تحت ة تق ل الجن ة ،فحق دات الدال ن الوح ة م د طائف داللي الواح ل ال الحق
ة  ات اآلتي ائم     : ( الكلم لي ، الص ائم ،المص د ، الق لم ،المجاه ؤمن، المس الم

ع    ...) ،المتصدق ، قارئ القرآن ، الجليس الصالح  ا آي نتتب وهو ما دفع بن
وي    ورود هذ ه الكلمات في القرآن الكريم وآذا في بعض  آتب الحديث النب



  

بة ورود           ى نس ا إل ذه الكلمات ونقارنه رار ه بة تك الشريف حّتى  نرصد نس
آلمات أخرى تنتمي إلى الحقل الداللي نفسه ؛وهو ما ضمّناه جدوال في هذا 

  .الفصل
 تكرارها الكتاب  القرآن  الكلمة
  مسلم  63 الصالة

 البخاري
339     

  
330 

  مسلم 53 الجّنة
 البخاري

325  
  

338 
  مسلم 99 النار

 البخاري
337  

  
363 

  البخاري 107 الدنيا
 مسلم

105  
  

84 
  البخاري 110 اآلخرة

 مسلم
25  
  

24 
  البخاري 24 العلم

 مسلم
45  
  

31 
  البخاري 28 الهدى

 مسلم
9  
  

11 
  البخاري  11 المؤمن  

 مسلم
92  
  

82 
  البخاري 39 الشرك

 مسلم
7  
  
9 

  البخاري  15  الكفر
 مسلم

18  
  

16 
   

راء          ا إج نى لن ى يتس ريم حّت رآن الك ي الق ها ف ات نفس د الكلم ا برص وقمن
رة         ارات آثي ع العتب ام   يخض ذه األرق ير ه ظ أّن تفس ة  ،والمالح المقارن
رآن  وأعطوا            ي الق ا ف رار آلمات بعينه د تك وا عن فكثير من الدارسين وقف

ة م    ي        تفسيرات متنّوعة ، وقّل رار الكلمات ف د تك ن الدارسين من وقف عن
ل نصا        لمة أّن الحديث يمّث ا من  مس األحاديث النبوية الشريفة ؛ فإذا انطلقن



  

ن اإلحصاء     وفرة م ام المت ير األرق ا تفس هل علين ى   س ة ومعن ا لغ متجانس
ذه       تم ه ث ؛ وت دمها األحادي ي تخ ة الت ى  والغاي ار المعن اعها العتب بإخض

  .لكلمات في ما بينها العملية بمقارنة ا
ى           تكلم عل ز الم ى ترآي ل عل ي خطاب دلي ين ف ة مع رار  آلم إّن تك

إيصالها للمخاطب لما  لها من أهمية ؛فإذا أخذنا في الحسبان هذه المالحظة 
ي           ة ف آان  من الممكن إعطاء بعض التفسيرات لنسب ورود آلمات معين

  . خطاب محدد 
  :للمعجم استنتجنا بعض مميزاته  ونشير إلى أّننا في درسنا   

ة   ): أ(       بناء المعجم من قائمة من الكلمات  تحتوي طاقة شعرية وجمالي
  .أّهلتها آي ُتِنَتَقى  في ترآيب معين لتصبح جزءا هاّمًا من المثل

تعمال  ): ب(     وي باالس ديث النب ي  الح ات ف ض الكلم رة دوران بع آث
  .فرضت على المتلقي حضورها الدائم المتنّوع وفق السياقات المختلفة 

  

  الفصل الثاني  
  

ة     ا ببني لوبية   وعالقته مة األس الس
  الجملة 

وي            ي الحديث النب ا ف ا تكراره ي الحظن ا التراآيب الخاصة الت ونقصد به
ا بالترآي        ا  ربطه ال خاصة  ؛ وحاولن ة وفي األمث ي   بالشريف عام القرآن

ع الكلم  ي الفصل األّول م ا ف ا فعلن لوبية آم مات األس ذا الس ة  ؛ وآ ة النبوي
وي    األخرى آغلبة األسلوب الخبري عن األسلوب اإلنشائي في الحديث النب
ي الخطاب       ة ف الشريف عامة  وفي األحاديث األمثال خاصة ، وتنظيم اللغ
دما نراعي مستوى المتلقي           ذي يحصل عن الة ال ي الرس وازن ف بمراعاة الت

  .بالغية للغة خاصة إذا رآزنا على الوظيفة اإل
  
  
  
  
  
  



  

 نص الحديث الكتاب والرقم العبارة نص الحديث الكتاب والرقم العبارة
  ما أنا 

  
  
  
  
  
 

   3:البخاري 
  1904:البخاري

  
  228:البخاري 

  
اري  : البخ

6133  
  1290:مسلم

 2299:الترمذي

ُت  __ ا ُقْل ا َأَن َم
  .ِبَقاِرٍئ
ا   __  ا َأَن َم

  .ِبُمْعَتِكٍف  
ا أن__   داخل  ام ب

  عليهن شهرا
ُتُكْم__  ا َحَمْل ا َأَن  َم

  .َبْل اللَُّه
ا__ ا َأَن ْن  َوَم ِم

  .اْلُمْشِرِآيَن
ا  __   ا َأَن ي   َم ِف

ٍب    ا َآَراِآ دُّْنَيا ِإلَّ ال
  . اْسَتَظّل

 

ى  آف
 بالمرء 

  6:مسلم 
  
  

  1662:مسلم
  
  

 1442:أبو داود

اْلَمْرءِ __  ِذًبا   َآَفى ِب َآ
  .َأْن ُيَحدَِّث

ا   اْلَمْرِءَآَفى ِب__   ِإْثًم
ُك   ْن َيْمِل ِبَس َعمَّ َأْن َيْح

  .ُقوَتُه
ا   َآَفى ِباْلَمْرِء__   ِإْثًم

 .َأْن ُيَضيَِّع َمْن َيُقوُت

  إّن مما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أرأيتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1372:البخاري 
  

  3224:البخاري 
  
  
  

  1744:مسلم
  
  
  
  

   238:ابن ماجه 
  
  
  
  

  3799:ابن ماجه 
  
  
  
  
  
  

  497:البخاري
  
  
  
  
  
  
  

  531:البخاري
  
  
  
  
  

ا___    َوِإنَّ ِممَّ
ُل  ُع َيْقُت ُت الرَِّبي ُيْنِب

  َأْو ُيِلمُّ
اإِ __    نَّ ِممَّ

اُس ِم  ْن َأْدَرَك النَّ
  .َآَلاِم

ا __ َ   ِإنَّ ِممَّ
ِدي    َأَخاُف ْيُكْم َبْع َعَل

ْن  ْيُكْم ِم َتُح َعَل ا ُيْف َم
  .َزْهَرِة الدُّْنَيا

ا__   ُق  ِإنَّ ِممَّ َيْلَح
ِه  ْن َعَمِل ْؤِمَن ِم اْلُم
ِه  َد َمْوِت َناِتِه َبْع َوَحَس

  .ِعْلًما َعلََّمُه
ا__    ِإنَّ ِممَّ

اِل   ْن َجَل ْذُآُروَن ِم َت
ِبيَح اللَّ ِه التَّْس

  .َوالتَّْهِليَل
  
  
  

َلْو َأنَّ ُ َأَرَأْیُتْم ___ 
ِدُآْم  اِب َأَح ًرا ِبَب َنَه
 .َيْغَتِسُل ِفيِه ُآلَّ َيْوم

  
َلْيَلَتُكْم  َأَرَأْیُتْم___  

ِة    ِإنَّ َرْأَس ِماَئ َهِذِه َف
ى     ا َيْبَق ا َل َنٍة ِمْنَه َس
ِر   ِممَّْن ُهَو َعَلى َظْه

 .اْلَأْرِض َأَحٌد
ُتْم__   _ ِإْن  َأَرَأْی

ُة    ُة َوُمَزْيَن َآاَن ُجَهْيَن
  َوَأْسَلُم َوِغَفاُر

ُتم___    ْ ِإْن َأَرَأْی
ُن     ِه ْب ُد اللَّ َلَم َعْب َأْس

  .َسَلاٍم
ُتْم ___ َ  ا  َأَرَأْی َم

َ ََل ُذ ْ ُ َ َ ْ َأ

إّن 
  الشيطان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1134:البخاري
  
  

 1894:البخاري
  
  

 1897:البخاري
  
  

البخاري 
:6480  

  581:مسلم 
  
  
  
  

  1300:مسلم
  
  
  
  

  3761:مسلم 
  
  
  

  3794:مسلم
  
  
  
  

  5030:مسلم
  
  

  1782:الترمذي
  
  
  

ْيَطاَن___   ِإنَّ الشَّ
يَّ  دَّ َعَل ي َفَش َرَض ِل َع

  .ِلَيْقَطَع الصََّلاَة
ْيَطاَن___     ِإنَّ الشَّ

َغ     اِن َمْبَل ْن اْلِإْنَس َيْبُلُغ ِم
  .الدَِّم

ْيَطاَن___      ِإنَّ الشَّ
اِن   ْن اْلِإْنَس ِري ِم َيْج

  .ِمَمْجَرى الدَّ
ْيَطاَن___     َوِإنَّ الشَّ

  .َلا َيَتَراَءى ِبي
ْيَطاَن___     ِإنَّ الشَّ

َداَء  ِمَع النِّ ِإَذا َس
ى  َب َحتَّ َلاِة َذَه ِبالصَّ
  ِ.َيُكوَن َمَكاَن الرَّْوَحاء

وا ___    ا َتْجَعُل َل
اِبَر   وَتُكْم َمَق ِإنَّ ُبُي

ْيَطاَن ْن   الشَّ ُر ِم َيْنِف
ِذي ُتقْ   ِت الَّ ِه اْلَبْي َرُأ ِفي
  .ُسوَرُة اْلَبَقَرِة

ْيَطاَن___    ِإنَّ الشَّ
ا  اَم َأْن َل َتِحلُّ الطََّع َيْس

  .ُيْذَآَر اْسُم اللَِّه َعَلْيِه 
  

ْيَطاَن ___  ِإنَّ الشَّ
َيْحُضُر َأَحَدُآْم ِعْنَد ُآلِّ 

  .َشْيٍء ِمْن َشْأِنِه
َقْد  ِإنَّ الشَّْيَطاَن___  

َدُه  َس َأْن َيْعُب َأِي
َرِة  اْل ي َجِزي لُّوَن ِف ُمَص

  .اْلَعَرِب
َر ___   ا َمْعَش َي
اِر ْيَطاَن التُّجَّ  ِإنَّ الشَّ

َع  َراِن اْلَبْي ِإْثَم َيْحُض َواْل
 َفُشوُبوا َبْيَعُكْم ِبالصََّدَقِة

.  
ْيَطاَن___    ِإنَّ الشَّ

ٌ ا َّ َل ٌ ا َّ َ



  

   2995:أبو داود 
 4456:أبو داود 

 .َغشَّ
نْ __     َلْيَس ِمنَّا َم

ِبيٍَّة    ى َعَص ا ِإَل َدَع
َل     ْن َقاَت ا َم َوَلْيَس ِمنَّ
ْيَس   َعَلى َعَصِبيٍَّة َوَل
ى   اَت َعَل ْن َم ا َم ِمنَّ

  . َعَصِبيٍَّة

  
  
  

   5360:مسلم
  
  

الترمذي 
:2085    
  
  

الترمذي 
:3012   
  
  

الترمذي 
:3724   
  
 

ْوَم    ا َي َزَل َتْحِريُمَه َن
  .َنَزَل 
ا َوِإنَّ __    َأَل
ْيَطا ْن  الشَّ َس ِم ْد َأِي َن َق

َأْن ُيْعَبَد ِفي ِبَلاِدُآْم َهِذِه 
  .َأَبًدا 

ا    َأَلا َوِإنَّ__    لَّ ِرًب ُآ
ِة َمْوُضوعٌ    ِفي اْلَجاِهِليَّ

.  
ٍة    َأَلا َوِإنَّ__   لِّ ُأمَّ ِلُك

ِذِه    يَن َه ا َوِإنَّ َأِم َأِميًن
ُن    َدَة ْب و ُعَبْي ِة َأُب اْلُأمَّ

 اْلَجرَّاِح

دخل  ال ي
 الجّنة

   2834:البخاري 
  
  

  5525:البخاري 
  5596:البخاري 

   66:مسلم 
  
  

   131:مسلم 
  
  

    151:مسلم 
:   الترمذي

1869    
  
  

  1886:الترمذي 
  
  

 13919:أحمد 

 َلا َیْدُخُل اْلَجنََّة__  
  .ِإلَّا َنْفٌس ُمْسِلَمٌة

 َلا َیْدُخُل اْلَجنََّة__  
  . َقاِطٌع
 َةَلا َیْدُخُل اْلَجنَّ__  
  . َقتَّاٌت 
 َلا َیْدُخُل اْلَجنََّة__  

اُرُه    ْأَمُن َج ا َي ْن َل َم
  . َبَواِئَقُه
ْدُخُل   __   ا َی َل

َة  ي اْلَجنَّ اَن ِف ْن َآ َم
ْن    اُل َذرٍَّة ِم َقْلِبِه ِمْثَق

  .ِآْبٍر
ْدُخُل  __    ا َی َل
  .َنمَّاٌم اْلَجنََّة
 َلا َیْدُخُل اْلَجنََّة__  

  .َسيُِّئ اْلَمَلَكِة 
 َلا َیْدُخُل اْلَجنََّة__  

ا    اٌن َوَل ا َمنَّ بٌّ َوَل ِخ
  . َبِخيٌل
 َلا َیْدُخُل اْلَجنََّة__  

ْحٍت   َلْحٌم َنَبَت ِمْن ُس
 .النَّاُر َأْوَلى ِبِه 

 
 

ره  ن س م
 أن 

 1310: البخاري 
  
  

البخاري 
:1925   
  
  
  
  

    2923:مسلم 
  
  
  
  

الترمذي 
:2679    
  
  

الترمذي 
:3256      
  
  
  
  
: رمذيالت

3304     
  
  
  
  
  

الترمذي 
:3672 

رَُّه َأنْ  __ َ  ْن َس  َم
ْن     ٍل ِم ى َرُج َر ِإَل َيْنُظ
ى   َأْهِل اْلَجنَِّة َفْلَيْنُظْر ِإَل

  .  َهَذا
رَُّه َأنْ __    ْن َس  َم

ِه َأْو     ي ِرْزِق ُه ِف ُيْبَسَط َل
ِرِه  ي َأَث ُه ِف َأ َل ُيْنَس

  . َفْلَيِصْل َرِحَمُه  
رَّهُ __     ْن َس ْن َأ َم

َرِب    ْن ُآ ُه ِم ُه اللَّ ُيْنِجَي
َنفِّْس   ِة َفْلُي ْوِم اْلِقَياَم َي

  .  َعْن ُمْعِسٍر
رَُّه َأنْ __    ْن َس  َم

ا   َيَتَمثََّل َلُه الرَِّجاُل ِقَياًم
اِر  َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّ

.  
رَُّه َأنْ __    ْن َس  َم

ِة      ْوِم اْلِقَياَم ى َي َر ِإَل َيْنُظ
ُه َرْأ  َآَأنَّ ْيٍن َفْلَيْق َرْأُي َع

  .  ِإَذا الشَّْمُس ُآوَِّرْت
رَُّه َأنْ __    ْن َس  َم

َد    ُه ِعْن ُه َل َتِجيَب اللَّ َيْس
ْرِب  َداِئِد َواْلَك الشَّ
ي   دَُّعاَء ِف ْر ال َفْلُيْكِث

  . الرََّخاء
رَُّه َأنْ __     ْن َس  َم

َيْنُظَر ِإَلى َشِهيٍد َيْمِشي  
َأْرِض    ِه اْل ى َوْج َعَل
ِن      َة ْب ى َطْلَح ْر ِإَل َفْلَيْنُظ

 .ُعَبْيِد اللَِّه
 



  

ا        اك   نوع إّن هن ة  ف وال داللي ّون  حق إذا آان المعجم قائمة من الكلمات  تك
ّين  وهو     آخر من التكرار  يتمثل في تكرار  عبارة أو جملة  أو ترآيب مع
ذه الترآيب هي     ما أثبتنا  جزءا منه في الجدول السابق ؛ وجدوى دراسة ه

  . أّنها  تضيء بعض خصائص األسلوب في  حديثه صلى اهللا عليه وسلم 
  :التكرار في األفعال -*

تم  : الفعل ) أ(  ه جماعة         :  أرأي تفهام وخوطب ب زة اس ذا الفعل بهم سبق ه
ى         دعو إل ب م كل فالمخاط ذا الش اع  ؛ وبه د اإلقن ر قص ى التبص ا إل ودع

لم  التفكير في القضية المطروحة ، وقد تكرر في حد ه وس ( يثه صلى اهللا علي
  مرة 14وقد تكررت هذه الصيغة في القرآن 

ا            ى م د الفعل إل أتي بع ا ي ى م النظر إل ذا االستعمال ب وقد  تنّوعت أشكال ه
  يأتي 
  ) الحرف لو + الفعل .........( أرأيتم لو  -1
 ) الحرف إن +الفعل ........ ( أرأيتم إن   -2
 )لموصول االسم ا+  الفعل ......... ( أرأيتم ما  -3
 ) اسم +الفعل .... (أرأيتم ليلتكم  -4
  الفعل المنفي ):  ب(

  ال يؤمن الذي يأخذ األشكال اآلتية 
  )أحدآم حّتى+ الفعل ...... ( ال يؤمن  أحدآم حّتى   -1
 )عبد  حّتى+ الفعل ....... ( ال يؤمن عبد حتّى  -2
 )العبد  حّتى + الفعل ....... (ال يؤمن العبد حّتى  -3
  الجّنة وقد تكررت في األشكال اآلتية  ال يدخل ) :ج(

  )إّال  أداة الحصر + العبارة ......... ( ال يدخل الجّنة إّال  -1
 )اسم + العبارة .......( ال يدخل الجّنة  قتات  -2
 )اسم الموصول من +العبارة .........( ال يدخل الجّنة من  -3

  افعل أفلح وأخذ الشكل  اآلتي) :د(
  )من + الفعل +قد ..........(قد أفلح من -1

ة            اء الجمل ي  بن دخل ف ا ي ا م هذا في يخص الفعل المثبت والفعل المنفي أّم
  )   َمْن (المرآبة  فله أشكال  آثير منها ما يعتمد على  اسم الشرط  

ط   -1 ّره أن يبس ن س ل ....     م ن .... ( فليص ل + م در + فع مص
  )فعل .... + مؤول 

ه   -2 نفس .....    من سّره أن ينجي ؤول   +فعل  + من  . ( ..فلي مصدر م
 )فعل ....+



  

ؤّول   + فعل  +من  ... ( فلينظر  .....    من سّره أن ينظر  -3 مصدر م
 )فعل ....+

ؤّول  + فعل +من ...(فليكثر ...من سّره  أن  يستجيب   -4 ... مصدر م
 ) فعل +

  الفعل الناقص ليس) هـ(
  )    و + فعل + مّنا من + العبارة ... ..( و.... و ... ليس مّنا من لطم -1
ّش    -2 ن  غ ا م يس مّن .                  ل

 )فعل +العبارة ( 
تغّن                   -3 م  ي ن  ل ا م يس مّن ل

 )فعل مجزوم +العبارة ( 
 )أو + فعل +العبارة .... ....   ( أو.... ليس مّنا من  خبب  -4
يس مّن -5 ا ل ن دع ل   .....ا م ن قات ا م يس مّن ارة ...( ول ل +العب + فع

 )عصبية +فعل+العبارة +عصبية 
  أشكال تكرار الحرف المشبه بالفعل إّن

  )صيغة أفعل  + إّن من ............. (إّن من  أفرى  -1
 )اسم +إّن من ............(  إّن من األنبياء  -2

  ) أال (أشكال تكرار  الحرف المشبه بالفعل المسبوق ب
  )شبه جملة + أال وإّن ............ ( أال وإّن لكل ملك  -1
 )اسم + أال وإّن ............ ( أال و إّن أّول الخالئق    -2
 ) آّل  + أال وإّن ............... ( أال وإّن آّل   -3

  )وشبه الجملة مّما(أشكال تكرار  الحرف المشبه بالفعل إّن  
  )فعل  +فعل +إّن مّما .. ( .........إّن مّما ينبت الربيع  -1
 )  اسم + فعل +إّن مّما ......( إّن مّما يلحق المؤمن من عمله  -2

  أشكال تكرار  الحرف المشبه بالفعل إّن  الداخل على جملة اسمية
  )فعل + جملة + اسم  + إّن ............ ( إّن الشيطان عرض لي  -1
 )فعل   + اسم +إّن ......... (إّن الشيطان يبلغ من اإلنسان  -2
 ) جملة فعلية  + اسم +إّن .............( إّن الشيطان  إذا سمع   -3

ؤدي       ا ت ة وباعتباره ال النبوي ى األمث وهذه العبارات تّم اختيارها اعتمادا عل
ل   به بالفع رار الحرف المش ر فتك ي التعبي ة خاصة ف ي ) إّن ( وظيف ان ف آ

د    األساليب الخبرية  وقد درسته البالغة العربية ضمن  ر ؛ وق دات الخب مؤآ
ّم وّضح       ا ث ّين حقيقته عقد لها الجرجاني فصال في آتابه دالئل اإلعجاز  فب

ا نحن بصدده أّن      : ( مواقعها  ة  م ى معرف واعلم أّن مّما أغمض الطريق إل
ي     ا ف م يجهلونه ههنا فروقا خفية تجهلها العامة وآثير من الخاصة ؛ليس أّنه



  

درو    ل ال ي ة       موضع ويعرفونها في آخر ب ي جمل ا ف ا هي وال يعلمونه ن أّنه
ه   )83(...)   تعمال إّن ل رار ألّن  اس ا تك ي آالمه د ف رب ال يوج ّين أّن الع فب

ى         ة وإصابة المعن ي الدق ة البالغة ف وظائف على مستوى المعنى  هي غاي
وق . الى ف اب اهللا تع ي آت تعملت ف ا اس را م د  وآثي ي التوآي وهي األصل ف

  .انيها المفسرون عندها ليرصدوا مع
  :غلبة البنية الخبریة على البنية  اإلنشائية-*

ه                     ا يمثل ى م اد عل لوبية باالعتم مة أس ية س ذه الخاص ا ه اعتبرن
ين    الخطاب الديني بالنسبة للمخاطب فهو مجموعة من التوجيهات تنوعت ب
ي     ات الت ن الخطاب ا م ه والتحضيض والحث وغيره ي والتنبي ر والنه األم

ود      يمكن إدراج لوبية  نع ذه السمة األس ها ضمن البنية اإلنشائية ؛ولتفسير ه
و         اس  فه ين الن ذي شاع ب ا للخطاب ال إلى األمثال النبوية باعتبارها نموذج
لوبية    آثير الدوران والحضور لما يمثله من خاصية موضوعية وخاصة أس
ين        ي موقف مع ه ف ر عن رأي اج للتعبي  لها عالقة حميمية بالمتلقي فكّلما احت

د     .استحضر هذا النص ليفي بالغرض المطلوب  اة الجدي نهج الحي ا أّن  م آم
ى ال      ه ، وحت هو في حاجة  لشرح معالمه وتقديم فكرة واضحة عن مكّونات
ائق متنّوعة       ار تشرح  حق يجد المتلقي ثقال بالتكاليف تقّدم إليه في شكل أخب

ه عال  ام حيات دار أي ى م ان عل ي تشغل اإلنس ائق الت ن الحق ال  ؛ فم ه  بالم قت
ا   : ( فيخبره الرسول شارحا هذه الحقيقة بالبيان النبوي  ن آدم وادي لو أّن الب

وب اهللا         راب ، ويت اه إّال الت ن يمأل ف ان ول ه وادي من ذهب أحب  أن يكون ل
  :استعمل الخبر في مواطن آثيرة  أهّمها ما يأتي.) على من تاب 

نفس البشرية  آحب اإلن    ): أ (   ائق ال و      شرح  حق و ل ال فه سان الشديد للم
آان لديه وادي من ذهب أحب أن يكون لديه ثانيا لكن الحقيقة الساطعة هي  

  .أّن ابن آدم ال يمأل فاه إّال التراب 
ار الصديق  ) : ب (  ي اختي ره  فف ان بغي ة اإلنس ائق تخص عالق شرح حق

  . يجب أن يعلم اإلنسان أّنه على دين خليله فالمرء على دين خليله
ا أحسنهم     ):  ج (  ؤمنين إيمان تحبيب الصفات الحسنة  للمخاطب فأآمل الم

الق ،          ارم األخ تّمم مك لم لي ه وس لى اهللا علي ول ص ث الرس د بع ا و ق خلق
ان          اء من اإليم ان  فالحي ه ألحق باإليم ى أّن ود  حّت والحياء من الخلق المحم

لم    . ه المس من  التحذير  ): د (آما أن الشكر   خلق حسن يجب أن يتصف ب
يئة  ة  :الصفات الس ي النسب والنياح ن ف الكفر الطع اس ب فصفتان تلحق الن
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ا    دعى إليه على الميت ؛ وشر الطعام طعام الوليمة ألّنه يمنعها من يأتيها وي
  .من يأباها

  :األساليب اإلنشائية -*
م أّن              ل رغ ة قلي ال النبوي ي األمث ا ف ائية فوروده اليب اإلنش ا األس أّم

اليب   الخطاب الديني  ذه األس طالما وصف بأّنه خطابا وعظيا ؛ وترواحت ه
ي    ة ف بين األمر والنهي واالستفهام  والنداء والقسم ؛ ونسبة األمر هي الغالب

  :مجموع األساليب اإلنشائية  وقد خدم معاني منها
لم       – 1 ه وس ه صلى اهللا علي ي قول إّن   : ( النصح واإلرشاد  آما ف استشر ف

ان والمستش ير مع قياء المستش د األش ه قائ وى فإّن ذر اله ؤتمن  واح ار م
  .فاالستشارة  تعين  اآلخذ بها على التوصل إلى الهدف الذي  ينشده )
إذا لم تستح : ( ... آما في قوله صلى اهللا عليه وسلم : التهديد والتقريع -2

  ) فاصنع ما شئت 
ي    إذا نظرنا إلى االستفهام من وجهة استعمال األداة                  دنا ف وج

تفهام        ل وأّي   ؛ واالس زة  وه ي الهم ة  ه ارة مجموع ث المخت األحادي
ل االستعمال  ؛    ه السالم يتخذ      ( آأسلوب إنشائي  قلي ريم علي والرسول الك

اء          م ج اح ؛ فك ادة اإليض اني ولزي ر المع عا لتقري ا واس تفهام باب ن االس م
تدراجا وتق    ه أو اس را ،ليصل عن    استفهامه تشويقا للسامع وقسرا النتباه ري

ه صلى     )84()طريق االعتراف إلى االقتناع بخطأ أو صواب  ي قول ونجده ف
أرأيتم لو أّن نهرا بباب أحدآم يغتسل منه آلّ  يوم خمس : ( اهللا عليه وسلم 

ّرات  يء ؟  ..م ه ش ن درن ي م ل يبق تفهام ) ه ذا االس و أّن  ( وه تم ل ) أرأي
ي الح  ذا ف ريم وآ رآن الك ي الق ررة ف ا صيغة متك ا يجعله ديث الشريف مّم

ر        ى هو التقري ذا الحديث معن ي ه تم   (سمة أسلوبية  وقد خدمت ف ه أرأي قول
و أن       ه ل ي هل يبقى قول هو   استفهام تقرير  متعلق باالستخبار أي أخبرون
نهرا قال الطيبي لفظ لو يقتضى أن يدخل على الفعل وأن يجاب لكنه وضع 

ا بقي       االستفهام موضعه تأآيدا وتقريرا والتق ذا لم دير لو ثبت نهر صفته آ
  )85()آذا

ه     ) هل (االستفهام الذي يعتمد على  األداة                  ه علي ي قول ده ف نج
مالي مالي وهل لك من مالك إّال ما أآلت فأفنيت   : يقول ابن آدم : ( السالم 

يت ؟     دقت فأمض ت أو تص ت فأبلي تكلم   ) أو لبس وم الم ن معل ؤال ع والس
ت  ب يس الجواب     والمخاط ر ب ى التقري ر الزم عل ون وراءه س ( دعي أن يك
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ال         و م ا زاد فه ة  وم ذه الثالث ا إّال ه ه حّق والسر هو أنه ليس للمر ء من مال
ه    وارثه إن آنزه ،وعليه  عذابه إن لم يؤد حّقه وهو ذريعة الشيطان إن أنفق

   )86(.)، وعليه عقاب إنفاقه 
ه السالم   )  أّي( ومن االستفهام المعتمد على األداة   ال   : (  قوله علي م م أيك

ل  من المخاطب لسان     ... ) وارثه أحب إليه  من ماله ؟  السؤال يضع العق
وال يخفى  ( الميزان ليصل عن طريق النظر في العاقبة إلى اختيار سبيلها ،

ر من األمر        ة ،وهو خي ى المقارن ما فيه من التلطف في النصح المرتب عل
ي سبيل   ى       المحض ببذل المال ف تفهام عل ائل يحصل باالس ر ، ألّن الس الخي

   )87()حكم من المخاطب يخجل لو تعداه ،ألّنه حكم منه على نفسه 
وي الشريف ولعل من                    ي الحديث النب ه سمة ف القسم وهو أسلوب ل

ث     ن األحادي ر م ي آثي لم ف ه وس ه صلى اهللا علي ررة  قول : ( صيغه المتك
ده     د بي ده     (أو ...) والذي نفس محم ذي نفسي بي ي    ...)  وال ة ف وهي طريق

ا  ا داللته د ثبت (القسم له ر اإلنسان عن نفسه باسمه دون ضميره وق تعبي
د   وع تجري ي األول ن ده وف ذي نفسي بي ق األخرى وال ي الطري بالضمير ف
وفي الحلف بذلك زيادة في التأآيد ألن اإلنسان إذا استحضر أن نفسه وهي   

ا آيف يشاء استشعر الخوف       أعز األشياء عليه بيد اهللا ت عالى يتصرف فيه
ان     يظ اإليم رع تغل م ش ن ث ه وم ا ال يتحقق ى م ف عل ن الحل دع ع ه فارت من

   )88()اإللهية وال سيما صفات الجالل 
  

  :أسلوب عصري -*
الوصف الذي يمكن أن نطلقه على  نص المثل  أّنه في الغالب هو            

ز     نص موجز مختصر قليل الكلمات لكن هذا ال ع وجود نصوص  تتمّي  يمن
بالطول ؛فإذا نظرنا إلى حجم هذه النصوص أمكننا تصنيفها في ثالث زمر   

ا        : هي  ة آم ة اسمية أو فعلي ان جمل ين تكّون ى آلمت نص موجز قد يعتمد عل
لم    ه وس لى اهللا علي ه ص ي قول يحة  : (ف دين النص د  ) ال ط ق ، ونص متوس

ه الس  ه علي ي قول ا ف ين  آم ن  جملت ّون م م : ( الم يتك ه ل ه عمل أ ب ن أبط م
ذا  ) يسرع به نسبه  ونص طويل وهو ما اعتمد على أآثر من جملتين ، وله

ين الجمل  اة الفصل ب ا مراع زات لعل أهّمه النصوص مجموعة من الممي
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الطهور شطر اإليمان ، والحمد هللا تمأل : ( ونجد هذا في  قوله عليه السالم 
د هللا ت  بحان اهللا والحم زان ، وس موات واألرض ،   المي ين الس ا ب آلن م م

ك أو          رآن حجة ل ان ، والصبر ضياء ، والق ور ، والصدقة بره والصالة ن
ا      ا أو موبقه ائع نفسه فمعتقه ّون    )  عليك ، آّل الناس يغدو فب ذا نص يتك فه

ل      ن الجم ا م ا وارتبطت بغيره ت بمعناه ة  اآتمل ّل جمل ل آ ع جم ن تس م
ي العص      رت ف رقيم ظه ات الت م أّن عالم نص    ورغ ذا ال ديث إّال  ه ر الح

ة مع           داخل جمل ه فال تت ي تنظيم جمل اعتمد على هذه الخاصية العصرية ف
ى     ريج للمعن ل والتخ دأ التأوي ة يب ن ثّم رى وم د  .األخ اة القواع ّل مراع فلع

ذي أآسب نص        الصوتية في النطق بالكلمات والجمل إسعافا للمتلقي هو ال
قاد وصف أسلوب عصري قاصدا     المثل هذه الخاصية التي أطلق عليها الع

وهذا الخاصية   .بذلك مراعاة عالمات الوقف التي تنّظم النصوص الحديثة 
ه   نسيج   بأّن النص هو)  Roland BARTHES(تؤآد ما ذهب إليه  يتخفى خلف

   )89(المعنى 

  بنية الجملة في األمثال النبوية- *
  : بين الجملة الفعلية والجملة االسمية -*                 

ي                   درس الترآيب النحوي ف نحاول في هذا القسم من البحث أن ن
ة   األمثال النبوية ابتداء من تحديد طبيعة الجملة  بإحصاء عدد الجمل المكّون
ى         ه حّت ارف علي وي المتع يم النح يمها التقس ّم تقس ارة  ث للنصوص المخت

ة    وي فالجمل ل النب ي المث وي ف ب النح ة الترآي ا طبيع رف  تتضح لن ي ع ف
ق اسم باسم ؛أو   اسم        ى تعّل وم عل النحويين هي آل آالم مستقل بنفسه وتق

ول الجرجاني   أن     :  ( بفعل وتعلق حرف بهما ؛آما يق ق باالسم ب االسم يتعّل
ان أو       يكون خبرا عنه،أو حاال منه  أو تابعا دا أو عطف بي ه صفة أو تأآي ل

ا بحرف دال أو عطف ل...ب م بالفع ق   االس ا تعّل ه أو  وأّم اعال ل ون ف أن يك ب
ة أضرب،أحدهما        .مفعوال ى ثالث ا فعل ق الحرف به ا تعّل ين   :أم أن يتوّسط ب

ّدي           أنها أن تع ن ش ي م ر الت روف الج ي ح ك  ف م،فيكون ذل ل واالس الفع
ه بأنفسها من األسماء        ا ال يتعدى إلي ى م اني من    ...األفعال إل والضرب الث

دخ    ي عمل  العامل     تعّلق الحرف بما يتعّلق به العطف وهو أن ي اني ف ل الث
ي األّول  ث .ف ي    :والضرب الثال روف النف ق ح ة آتعّل وع الجمل ق مجم تعّل

ه    دخل علي ا ي ة       )90()واالستفهام والشرط بم ل النحوي للجمل ذا التحلي ل ه يمث

                                                 
(89)  Roland BARTHES ,Le plaisir de texte ,édition du seuil, p100-101.  
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ة  ا  .العربية جزءا من نظرة النحويين العرب في تعاملهم مع الجملة العربي أّم
رة ا   ى فك ين فانصبت عل رة البالغي ين   نظ ا ب م فرق ي رأيه اك ف ر فهن لتعبي

ة االسمية     ة والجمل دل عن أحد الخطابين      .( التعبير بالجملة الفعلي ا يع وإنم
ة      د والمبالغ د       ؛إلى اآلخر لضرب التأآي ام زي ا ق ك قولن دا  ،فمن ذل وإن زي

وقولنا إن زيدا قائم معناه  ،فقولنا قام زيد معناه اإلخبار عن زيد بالقيام ،قائم
في الثاني زيادة ليست في األول وهي   إال أّن،زيد بالقيام أيضا  اإلخبار عن
دها         توآيده بإّن أتي بع ا ي ات لم أنها اإلثب ي من ش ي    ؛المشددة الت د ف وإذا زي

ه   ار بقيام ي اإلخب دا ف ر توآي ك أآث ان ذل ائم آ دا لق ل إن زي الم فقي ا ال خبره
ك  فم ؛وهذا مثال ينبني عليه أمثلة آثيرة من غير هذا النوع  ، ما جاء من ذل

الوا       {و:قوله تعالى  ياطينهم ق ى ش وا إل ا وإذا خل الوا آمن إذا لقوا الذين آمنوا ق
مإّن إنهم إّن }ا معك ا ُخف ياطينهم م ة  ؛ وش ة   الفعلي ؤمنين بالجمل وا الم طب

روا   بالجملة االسمية المحققة بإّن المشددة ألنهم في مخاطبة إخوانهم بما أخب
ى   ،ى اعتقاد الكفر به عن أنفسهم من الثبات عل ه عل والبعد من أن ينزلوا عن

د إخوانهم     ا عن نهم ورائج  ،صدق ورغبة ،ووفور نشاط ،فكان ذلك متقبال م
ا      ان خوف ارا لإليم ا وإظه الوا تكلف ا ق ؤمنين فإنم ه الم اطبوا ب ذي خ ا ال وأم

د         وآانوا يعلمون أنّه،ومداجاة  م عن ا راج له د لفظ وأسده لم الوه بأوآ و ق م ل
ؤمنين إ  ا الم ا ظاهرا ال باطن دهم باعث     ؛ال رواج ي عقائ م ف يس له م ل وألنه

ن    وانهم م ه إخ اطبوا ب ا خ ل م ؤمنين بمث ي خطاب الم ى النطق ف وي عل ق
فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين آمنا وفي خطاب إخوانهم     ،العبارة المؤآدة

م الفصاحة       وهذه نكت تخفى على من ليس ،ا معكمإّن ي عل دم راسخة ف له ق
ة رة     )91() والبالغ ة والنظ رة النحوي ين النظ رق ب اك ف و واضح هن ا ه فكم

ذه  ّل ه ن آ تفيد م لوبي يس دارس األس ن ال ة؛  لك ة العربي ة للجمل البالغي
ة،          وم الحديث ا العل ي تسمح به ائج الت ى النت دا عل المجهودات ،ويوظفها معتم
اه     ا زعمن د م خاصة علم اإلحصاء الذي حاولنا أن نأخذ به في دراستنا لنؤآ

بحثنا من تحري الدقة العلمية بالوصف المبني ال أسس واضحة ال يؤثر  في
  .عليه ال الميل وال االنتصار إلى نزعة

  بهما یتعّلق وما واالسمية الفعلية للجملة إحصاء جدول هذا في
صيغة  الفعل    نوع الترآيب   نوعها  الجملة   الرقم

  االسم 
  الفعل / الصفة  

 أحدآم أرأيتم لو أّن نهرا بباب*  01
س    *  وم خم ل ي ه آ ل من يغتس

  مّرات 
  هل يبقي من درنه شيء*
  ذلك مثل الصلوات الخمس *

ة  جمل
  فعلية

  
  

ة  جمل

  جملة مرآبة 
  
  

  جملة بسيطة 
  

  فعل ،: رأى 
  
  
   افتعل: اغتسل 
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  فعلية   يمحو اهللا بهن الخطايا*
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 

  فعل ، : بقي 
  
  

  فعل :محا 

الح *  02 يس الص ل الجل ا مث إّنم
والجليس السوء آحامل المسك  

  ونافخ الكير
  حامل المسك إّما أن يحذيك *
  يجذيك *
  تبتاع منه *
  تجد منه ريحا طيبة *
رق    * ا  أن  يح ر  إّم افخ الكي ن

  ثيابك
  يحرق ثيابك *
  تجد منه ريحا خبيثة*

ة  جمل
  اسمية

  
  

ة  جمل
  اسمية
ة جم ل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 

  جملة بسيطة
  
  

  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعيل : جليس
  فاعل: حامل
  فاعل : نافخ
  فعل : حذى
  افتعل: ابتاع
  فعل : وجد

  
  

  فعل : حرق
  
  

  فعيل : خبيثة
  

  

ين   *  03 ؤمن ح د الم ل العب ا مث إّنم
  يصيبه الوعك آمثل حديدة 

  يصيبه الوعك*
  تدخل في النار *
  يذهب خبثها *
  يبقى طيبها*

ة  جمل
  اسمية

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

  جملة مرآبة
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فاعل: أصاب 
  
  
  
  

  فعل: دخل
  فعل: بذه

ي ل : بق فع
  فعل: طيب

  المؤمن

ل    *  04 رآن آمث احب الق ا ص إّنم
  صاحب اإلبل المعقلة 

  إن عاهد عليها  أمسكها *
  وإن أطلق عقالها ذهبت*

ة  جمل
  اسمية

  
  

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  
  

  جملة مرآبة
  جملة مرآبة

  فاعل: صاحب  
  مفّعل: معّقل
  فاعل: عاهد
  افعل : أطلق

  المعقلة

ل     *  05 اس آمث ل الن ي ومث إّنما مثل
  رجل استوقد نارا 

  استوقد نارا *
  أضاءت حوله *

ة  جمل
  اسمية 

  
  

  جملة مرآبة
  
  

  جملة بسيطة

 استفعل  : استوقد
  
  
  

  



  

دواب * ذه ال راش وه ل الف جع
  التي تقع في النار يقعن فيها

  تقع في النار*
  جعل الرجل ينزعهن *
  فيقتحمن فيها *
  أنا آخذ بحجزآم عن النار *
  وأنتم تقتحمون*

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية
ة جمل

  فعلية 
  

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  أفعل: أضاء
  فعل : جعل
  فعل:وقع

  
  فعل: نزع  
  افتعل: اقتحم

  
  
  فعل: أخذ

ي اهللا    *  06 ا بعثن ل م إّنما مثلي ومث
  به آمثل رجل  أتى قوما 

  أتى قوما*
ال* ت  :فق ي رأي وم؛ إن ا ق ي

  الجيش بعيني 
  إّني رأيت  الجيش بعيني *
  إّني أنا النذير العريان *
  النجاء النجاء *
  أطاعه طائفة  من قومه  *
  
  فأدلجوا *
  وانطلقوا على مهلهم *
  فنجوا *
  مهوآّذبت طائفة من قو*
  فأصبحوا مكانهم *
  فصّبحهم الجيش*
  فأهلكهم*
  واجتاحهم*
  ذلك مثل من أطاعني *
  فاتبع ما جئت به *
  ومثل من عصاني *
  وآّذب بما جئت من الحق  *

ة  جمل
  اسمية

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 
ة جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل

  جملة مرآبة 
  
  

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة  مرآبة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  لة بسيطةجم
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة  بسيطة
  جملة بسيطة

  

  فعل: بعث  
  
  

  فعل:أتى 
  

  فعل: رأى
  
  

  فعيل : نذير
  فعالن: العريان

  
  أفعل: أطاع

  
  أفعل: أدلج

  
  فعل: نجا
  

  فّعل: آّذب 
  أفعل: أصبح 
  أفعل: أهلك
  افتعل: اجتاح

  
  أفعل: أطاع
  افتعل: اّتبع

  فعل: عصى
  

  العريان 



  

  اسمية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  فعلية 
  إياآم ومحقرات الذنوب *  07

ذنوب * رات ال ل محق ا مث إّنم
  آمثل قوم نزلوا ببطن واد 

  فجاء ذا بعود *
  حتى أنضجوا خبزتهم *
ى * ذنوب مت رات ال إّن محق

  يؤخذ بها صاحبها تهلكه

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة مرآبة
  جملة مرآبة

  
  

  جملة بسيطة
  ة بسيطة جمل

  جملة مرآبة

رات  : محّق
  مفّعالت 

  
  فعل: نزل

  فعل: نزل 
  أفعل : أنضج
  فعل: أخذ 

  

  الحال ل بّين *  08
  الحرام بّين *
  وبينهما مشتبهات *
  ال يعلمهن آثير من الناس *
تبرأ * بهات اس ى الش ن اتق م

  لدينه وعرضه
ع    * ي  الشبهات وق ع ف ومن وق

  في الحرام
 آالراعي يرعى حول الحمى *
  يوشك أن يرتع فيه *
  وإّن لكل ملك حمى  أال*
ه   * ي أرض ى اهللا ف أال وإّن حم

  محارمه
وإّن في الجسد مضغة  إذا  أال*

  صلحت صلح الجسد آله 
  إذا فسدت فسد الجد آله *
  أال وهي القلب*

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  ية فعل

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  اسمية 
  

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  
  

  جملة مرآبة 
  
  

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  

  جملة مرآبة
  

  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  
  
  
  
  فعل: علم

  افتعل: اتقى 
  عل استف: استبرأ

  
  

  فعل: وقع
  

  فعل: رعى 
  افعل : أوشك
  فعل  : رتع 

  
  
  
  

  فعل : صلح
  

  فعل: فسد 

  



  

  اسمية 
  ضرب اهللا صراطا مستقيما *  09

 على جنبتي الصراط سوران *
  فيهما أبواب مفّتحة *
  وعلى األبواب ستور مرخاة *
  وعلى باب الصراط داع *
ول* وا :يق اس أدخل ا الن ا اّيه ي

  الصراط جميعا 
  ال تنفرجوا *
  داع يدعو من فوق الصراط *
تح   * ان أن يف إذا أراد اإلنس ف

  بواب قالشيئا من تلك األ
  يفتح شيئا *
  ال تفتحه *
  فإّنك إن تفتحه  تلجه *
  الصراط اإلسالم *
  السوران حدود اهللا  تعالى*
ى رأس   * داعي عل ك ال ذل

  ّوجّل الصراط آتاب اهللا  عز
والداعي فوق الصراط واعظ  *

   اهللا  في قلب آل مسلم

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية
  

ة  جمل
  اسمية 

  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  ملة مرآبة ج
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة 

  جملة بسيطة  
  جملة بسيطة

  
  
  

  جملة بسيطة

  فعل : ضرب 
  مفّعلة : مفّتحة

  مفعلة : مرخاة 
  فعل : دخل 

  
  
  
  
  

  انفعل : انفرج 
  فعل: دعا 
  أفعل : أراد 

  
  

  فعل: فتح 
  فعل: فتح 
  فعل  :ولج 

  
  
  
  
  
  
  

  فاعل : داعي 
  فاعل : واعظ 

  مستقيما 
  مفّتحة

  مرخاة 

ن     *  10 ه م ي اهللا ب ا بعثن ل م مث
ث    ل الغي م آمث دى والعل اله

  الكثير
  بعثني اهللا به *
  أصاب أرضا *
  فكان منها نقية    قبلت الماء *
  فأنبتت الكأل والعشب الكثير*
ت منها* كت  أوآان ادب أمس ج

  الماء 
  ناس فنفع اهللا بها ال*
  فشربوا *
  وزرعوا *

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  ية فعل

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة 
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  جملة  مرآبة 
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  جملة بسيطة  
 جملة  بسيطة  
  جملة  بسيطة 
  جملة  بسيطة 

  فعل: بعث 
  
  
  

  افعل : أصاب 
  

  فعل: قبل 
  أفعل : أنبت 

  
  
  

  افعل  : أمسك 

  الكثير



  

   أخرىوأصابت منها طائفة *
إّنما هي قيعان ال تمسك الماء *
  وال تنبت الكل *
 ذلك مثل من فقه في  دين اهللا *
  ونفعه ما بعثني اهللا به *
  علم *
  عّلم *
 ومثل من لم يرفع بذلك رأسا *
ذي * دى اهللا ال ل ه م يقب ول

  أرسلت 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  حمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة 

 جملة   مرآبة 
  جملة مرآبة 

  فعل : نفع 
  فعل : شرب 
  فعل : زرع

  
  فعالن : قيعان 
  أفعل : أنبت 
  فعل: فقه 
  فعل : نفع 
م  : بعث : فعل  عل
  فعل
  فّعل : عّلم 
  فعل : رفع

ل  ل ، : قب فع
  أفعل  : أرسل 

ل   *  11 ق آمث ل والمنف ل البخي مث
  رجلين عليهما جّبتان من حديد

ق إّال    * ال ينف ق  ف ا المنف أّم
  سبغت 

  وأوفرت على جلده *
  حتى تخفي بنانه *
  وتعفو أثره *
وأما البخيل فال يريد أن ينفق  *

  شيئا إّال لزقت آل حلقة مكانها
  فهو يوّسعها*
  فال تتسع*

ة  جمل
  اسمية

  
  

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة  
  
  

  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة 
   جملة مرآبة

  
  

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة 

ل  ل : بخي فعي
  مفعل :  منفق

  
ق  ل  ، : أنف أفع
  فعل : سبغ 
  أفعل : أوفر 
  أفعل : أخفى 

  
  فعل :عفا 

  فّعل : وّسع 
  افتعل : اتسع

  

ل *  12 ل  الصلواتمث الخمس آمث
  نهر غمر  على باب أحدآم 

س * وم خم ل ي ه آ ل من يغتس
  مرات

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  يطة جملة بس
  

  جملة بسيطة 

  الخمس  افتعل : اغتسل 



  

  فعلية 
اس *  13 م الن ذي يعل الم  ال ل الع مث

ل     ه آمث ى نفس ر وينس الخي
  السراج

  يعلم الناس الخير *
  ينسى نفسه *
  يضيء للناس *

  يحرق نفسه* 

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 

  جملة مرآبة 
  

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة 

  ملة بسيطة ج
  جملة بسيطة 

  فّعل : عّلم 
  فعل : نسي 

  
  
  
  

  أضاء أفعل 
  فعل: حرق

م ( ذي يعل ال
  المعلم ) : الناس

ل  *  14 مثل المؤمن ومثل األجل مث
  رجل له ثالثة أخالء 

  قال له ماله *
  أنا مالك *
  خذ مني ما شئت *
  ودع ماشئت *
  وقال اآلخر*
  أنا معك أحملك *
  وأضعك *
  فإذا مت ترآتك*
  هذا عشيرته : الق*
  وقال الثالث*
  أنا معك *
  أدخل معك *
  
  وأخرج معك *
  مت *
  أوحييت *
  هذا عملك: قال *

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

 جملة بسيطة   
  
  

  جملة  بسيطة
  جملة  بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة 
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة
  جملة  بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة  بسيطة
  جملة  بسيطة
  جملة  بسيطة
  جملة مرآبة

  
  
  
  

  ل فع:قال 
  فعل : أخذ 
  فعل : شاء
  فعل : ودع

  أفعل :أضع  
  
  
  
  

  ترك  فعل
  فعل : حيي 

ات  ل :م فع
  فعل :ترك

  فعيل : عشير 
  

  فعل: دخل 
  ـ أفعل : خرج 

  

رآن  *  15 مثل المؤمن الذي يقرا الق
  آمثل األترجة 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة مرآبة  
  

  فعل: قرأ 
  أفعلة :أترجة 

رأ (  ذي يق ال
  القارئ ): القرآن



  

  يقرأ القرآن*
  ريحه طيب*
  وطعمها طيب *
ؤمن * ل الم ذي ومث رأ ال ال يق

  القرآن آمثل التمرة 
  ال ريح لها*
  وطعمها حلو *
رأ    * ذي يق افق ال ل المن ومث

  القرآن مثل الريحانة
  ريحها طيب*
  وطعمها مر*
رأ * ذي ال يق افق ال ل المن ومث

  القرآن  آمثل الحنظلة 
  ليس لها ريح *
  وطعمها مر *

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة ج مل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  حمل

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 

  
  جملة بسيطة

  جملة  بسيطة 
  جملة  بسيطة
  جملة مرآبة 

  
  

  جملة  بسيطة
  جملة  بسيطة 
  جملة مرآبة 

  
  

  جملة  بسيطة
  جملة  بسيطة
  جملة مرآبة 

  
  جملة  بسيطة
  جملة  بسيطة

  فعالن : القرآن 
  فعل : طيب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فعالنة : ريحانة 
  
  
  
  
  
  
  

ن  *  16 ة م ؤمن آالخام ل الم مث
  الزرع 

  تفيئها الريح مرة *
  وتعدلها مرة*
  ومثل المنافق آاألرزة *
ا     * ى يكون انجعافه زال حت ال ت

  مرة واحدة 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  لية فع

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  فعل :فاء 
  فعل : عدل 

  
  
  
  

 انفعال : انجعاف 

  

وادهم   *  17 ي ت ؤمنين  ف ل الم مث
ل    اطفهم مث راحمهم وتع وت

  الجسد الواحد
داعى * ه عضو ت إذا اشتكى من

 له سائر الجسد بالسهر والحمى

ة  جمل
  اسمية 

  
  
  
  

ة  جمل
  اسمية 

  

  جملة بسيطة
  
  
  
  

  جملة مرآبة 

واّد  ل : ت تفاع
 تفاعل  : ،تراحم 
  تفاعل : تعاطف 

  
  

  افتعل : اشتكى 
  تفاعل: تداعى 

  الواحد



  

بيل اهللا   *  18 ي س د ف ل المجاه مث
  آمثل الصائم القانت بآيات اهللا

  ال يفتر من صيام وال صالة *
حتى يرجع المجاهد في سبيل  *

  اهللا 

ة  جمل
  ية اسم

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية

  جملة بسيطة
  

  جملة بسيطة
  

  جملة بسيطة

  فاعل : قانت 
  

  فعل : فتر 
  مفاعل : مجاهد 

  

  القانت 

ود   *  19 لمين  واليه ل المس مث
والنصارى آمثل رجل استأجر 

  قوما 
  استأجر قوما*
ى    * ا عل ال يوم ه عم ون ل يعمل

  .الليل على أجر معلوم
  فعملوا له نصف النهار *
ال حاجة لنا إلى أجرك : لوافقا*
ذي     * ى أجرك ال ا إل ال حاجة لن

  شرطت لنا  وما عملنا باطل
  ال تفعلوا : فقال لهم*
  ال تفعلوا*
  أآملوا بقية عملكم *
  وخذوا أجرآم آامال *
  فأبوا *
  وترآوا *
  واستأجر آخرين بعدهم *
 أآملوا بقية يومكم هذا : فقال *
  اآملوا بقية يومك هذا *
ذي  * م ال ن  ولك م م رطت له ش

  األجر
  فعملوا *
ر   * ين العص ان ح ى إذا آ حت

  لك ما عملنا : قالوا
ا    * ت لن ذي جعل ر ال ك األج ول
  فيه
  أآملوا بقية عملكم : فقال لهم*
  اآملوا بقية يومكم *
يء   * ار ش ن النه ي م ا بق إّن م

  يسير 
   فأبوا*
  واستأجر قوما *
  أن يعملوا له بقية  يومهم *
  فعملوا بقية يومهم *
  غابت الشمسحتى *
ريقين   * ر الف تكملوا أج واس

  آليهما 
  فذلك مثلهم *
  ومثل ما قبلوا من هذا النور*

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  
 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 
  
 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة مرآبة 
  
  

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة 

  
  

  جملة بسيطة
  

  مرآبة  جملة
  
  

  جملة مرآبة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  
  

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  طةجملة بسي

  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  

استفعل : استأجر 
  فعل  : عمل 

  
  
  
  
  
  
  

  فعل : شرط 
  
  
  
  
  

  أفعل : أآمل 
  فعل : أخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  
 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
  
 

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

استفعل : استكمل 
  
  
  
  
  

اة *  20 ل الش افق آمث ل المن مث
  العائرة بين غنمين 

ذه     * ى ه رة وإل ذه م تعير إلى ه
  مرة 

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  فعلية 

  جملة بسيطة
  

  جملة بسيطة

  العائرة  فاعل : عائر 
  

  إّنه نائم *  21
ال بعضهم* ة : ق ين نائم إّن الع

  والقلب يقظان 
  إّن العين نائمة *
  القلب يقظان *
 إّن لصاحبكم هذا مثال: فقالوا *
  إّن لصاحبكم هذا مثال*
  فاضربوا له مثال : قال*
  اضربوا له مثال*
  مثله آمثل رجل *
  بنى دارا *
  وجعل فيها مأدبة *
  وبعث داعيا *
  فمن أجاب الداعي دخل الدار*
  وأآل من المأدبة *
ومن لم يجب الداعي لم يدخل *

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة

  فاعل : نائم 
  فعالن: يقظان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  الدار  ولم يأآل من المأدبة 
  أّولوها له يفقهها: فقالوا*
  الدار الجّنة *
  والداعي محمد*
  
اع   * د أط دا فق اع محم ن أط فم
  اهللا
د  * دا فق ى محم ن عص وم

   عصى اهللا
  ومحمد فّرق بين الناس*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 
ة جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 

  جملة مرآبة  
  
  

  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

 جملة  مرآبة  
  جملة مرآبة 

  ملة بسيطةج

  
  
  
  

  فعل: جعل 
  فعل : بعث 

  افعل: أجاب 
  فعل:أآل 

  فاعل: داعي 
  مفعلة : مأدبة 
  فّعل : أّول 

  
  
  
  

  أفعل: أطاع 
  فعل: عصى 

  فّعل : فّرق 

ل *  22 اء آمث ل األنبي ي ومث مثل
  رجل بنى دارا

  بنى دارا *
  تّمهاأف*
  لبنة وأآملها إّالموضع*
  فجعل الناس يدخلونها*
  ويتعجبون منها *
  لوال موضع اللبنة:ويقولون *
  لوال موضع اللبنة*
  أنا موضع اللبنة*
  جئت فختمت األنبياء*

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  ة جملة مرآب
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة

  جملة مرآبة  

  أفعل: أتّم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  فعل : عجب 
  

  مفعل : موضع 
  
  
  

  فعل: ختم 

  



  

ة  جمل
  فعلية 

دود اهللا *  23 ى ح ائم عل ل الق مث
والواقع فيها آمثل قوم استهموا 

  على سفينة
  استهموا على سفينة*
فلها إذا * ي أس ذين ف ان ال فك

ة من    استقوا من الماء مروا عل
  فوقهم 

لو أّنا خرقنا في نصيبنا :فقالوا*
  خرقا 

 لو أّنا خرقنا في نصيبنا خرقا *
  ولم نؤذ من فوقنا *
ا أرادوا  * وهم وم إْن يترآ ف

  هلكوا جميعا
  وإْن اخذوا على أيديهم نجوا *
  ونجوا جميعا*

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية
ة جم ل

  فعلية 
  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 

  جملة مرآبة
  
  

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  
  

  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  جملة مرآبة  
  

  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  فاعل: قائم 
  استفعل: استهم

  
  
  
  
  
  

  استفعل : اشستقى 
  
  

  فعل : خرق
  
  
  
  

  أفعل:أراد 
  فعل : هلك

  
  

  

ع  *  24 ّم يرج ذي يتصّدق ث ل ال مث
  في صدقته مثل الكلب 

  يرجع في صدقته*
  يقيء*
  يرجع فيأآل قيئه*

ة  جمل
  اسمية

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية

  جملة مرآبة 
  

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  تفّعل : تصّدق 
  
  

): الذي يتصدق  (
  المتصدق

ذي     مثل*  25 ه وال ذآر رّب الذي   ي
ي    ل الح ه مث ذآر  رب ال ي

  والميت 
  يذآر ربه *

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  فعلية 

  جملة  مرآبة 
  

  جملة بسيطة

  فعل: ذآر 
  

  

د  *  26 ى اهللا األل ال إل أبغض الرج
  الخصم

ة  جمل
  اسمية 

أفعل ألّد : أبغض   جملة بسيطة
  أفعل: 

  الخصم

ان*  27 ا  اثنت ا بهم اس هم ي الن ف
  ن في النسبآفر الطع

ة  جمل
  اسمية

فعل ،طعن : آفر   جملة بسيطة
  فعل: 

  

ن آدم *  28 ره  : إثنان يكرههما اب يك
ؤمن  ر للم الموت ،والموت خي

  من الفتنة
  الموت خير للمؤمن من الفتنة*
  يكره قّلة المال * 

  وقّلة المال أقّل للحساب* 

ة  جمل
  اسمية

  
  
  
  

ة  جمل

  جملة مرآبة 
  
  
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعل : آره 
  
  
  
  
  
  

  



  

  اسمية
ة  جمل

  فعلية
ة  جمل

  اسمية

    جملة بسيطة
  
  

  أجملوا في طلب الدنيا *  29
ه  * ق ل ا خل ر لم ّال  ميس إّن آ ف

  منها

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  أفعل: أجمل 
  مفّعل : ميّسر 

  

  

الى   *  30 ى اهللا تع أحب األعمال  إل
  أدومها

  وإّن قّل* 

ة  جمل
  اسمية

ة ج مل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  أفعل: أحب 
  
  
  

  

  يا غالم إّني أعّلمك آلمات*  31
  احفظ اهللا يحفظك*
  احفظ اهللا تجده  تجاهك*
  إذا سألت فسأل اهللا *
  وإذا استعنت فاستعن باهللا *
ت    * و اجتمع ة ل م أّن األّم واعل

  على أن ينفعوك بشيء 
ه     * د آتب لم ينفعوك إّال بشيء ق

  اهللا عليك 
  رفعت األقالم*
  وجّفت الصحف*

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 

  
  

  جملة مرآبة 
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  لفّع: عّلم
  فعل : حفظ 

  
  
  
  

  استفعل: استعن 
  افتعل: اجتمع 

  
  فعل: نفع 

  
  

  فعل:رفع 
  فعل:جّف 

  

  أّد األمانة إلى من إئتمنك *  32
  وال تخن من خانك* 

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  افتعل: إئتمن
  فعل :خان 

  

اء     *  33 د ب اه فق ر الرجل أخ إذا أآف
  بها أحدهما

ة  جمل
  اسمية

  أفعل: أآفر   مرآبة جملة 
  

  

اءتك   *  34 نتك وس ّرتك حس إذا س
  سيئتك فأنت مؤمن

يء    * درك ش ي ص اك ف إذا  ح
  فدعه

ة  جمل
  اسمية

  
ة  جمل

  اسمية

  جملة مرآبة 
  

  جملة مرآبة 

  فعل :سّر 
  فعلة : حسنة 
  فعلة: سيئة 
  فعل: حاك

  

ي  *  35 ة ف ت الخطيئ إذا عمل
هدها  ن ش ان م األرض آ

  .فكرهها آمن غاب عنها
اب عنها فرضيها آان ومن غ*

ة  جمل
  اسمية

  
  

  جملة مرآبة 
  
  
  

  فعل: رضي 
  فعل : شهد 

  
  

  



  

    آمن شهدها
  

ة  جمل
  اسمية

  
  جملة مرآبة 

  
  

اس   *  36 ك الن ل هل ال الرج إذا ق
  فهو أهلكهم

ة  جمل
  اسمية

    أفعل: أهلك   جملة مرآبة 

إّن مما أدرك الناس من آالم   *  37
تح     م تس ى إذا ل وة األول النب

  فاصنع ما شئت
  إذا لم تستح فاصنع ما شئت*

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  اسمية

  جملة مرآبة 
  

  جملة مرآبة 

  أفعل" أدرك 
  : استحى  

  فعل: صنع 

  األولى 

إذا نظر أحدآم إلى من فضل   *  38
ق فلينظر     ال والخل عليه في الم

  إلى من هو أسفل منه
  ُفّضل عليه *

ة  جمل
  اسمية

  
  
  

ة  جمل
  فعلية

  جملة مرآبة 
  
  
  

  جملة بسيطة

  فّعل : فّضل 
  
  
  
  

  

انتظر *  39 ة ف ّيعت األمان إذا ُض
  الساعة

ه    * ر أهل ى غي إذا وسد األمر إل
  فانتظر الساعة

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 

  فّعل : ضّيع 
  
  

  فّعل: وّسد 

  

ة   اسمح يسمح لك*  40 جمل
  فعلية

    فعل: سمح   جملة مرآبة 

  أعذر اهللا إلى امرئ*  41
ر* تين  أجل أخ ه الس ى بّلَغ ه حت

  سنة

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  أفعل: أعذر 
  فعل : أخر 

  

لوا *  42 ابكم تص وا أنس اعرف
  أرحامكم

الرحم إذا  * رب ب ه ال ق فإّن
  قطعت  

  وإن آانت قريبة *
  والبعد إذا وصلت *
  وإن آانت بعيدة*

ة  جمل
  فعلية 

  
ة  جمل

  اسمية
ة  جمل

  فعلية
ة  جمل

  اسمية
ة ج مل

  فعلية 

  جملة مرآبة 
  

  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة 
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة

  فعل : عرف
  فعل : وصل 

  

  أفلح من هدي إلى اإلسالم *  43
  وآان عيشه آفافا*

  وقنع به* 

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة 
  جملة  مرآبة 
  جملة بسيطة

    أفعل: أفلح 

ر إذا ابتغ*  44 ة إّن األمي ى الريب
  أفسد  في الناس أفسدهم

ة  جمل
  اسمية

    أفعل: أفسد   جملة مرآبة 

ع  *  45 ى اهللا أن ال يرتف ا عل إّن حق
  شيء إّال وضعه

ة  جمل
  اسمية 

    افتعل : ارتفع   جملة مربكة

ة   إّن الدين يسر *  46     فعل : يسر   جملة بسيطة جمل



  

  لن يشاد الدين أحد إّال غلبه*
  فسددوا *
  وقاربوا*

ة  *  دوة والروح تعينوا بالغ واس
  الدلجة وشيء من

  اسمية
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية

  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  

  فاعل : شاّد 
  فّعل : سّدد 

  فاعل : قارب 
تفعل  : استعان  اس
  فعلة : روحة

ة  ة : دلج فعل
  فعلة : ،غدوة

د آ  *  47 ب العب رزق ليطل ا إّن ال م
  يطلبه أجله 

ة  جمل
  اسمية

  جملة مرآبة
  

    فعل: طلب 

  إّن السعيد لمن جنب الفتن *  48
  ولمن ابتلي فصبر فواها*

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  فعيل : سعيد 
  افتعل : ايتلى 

  

ن   *  49 ري م يطان يج إّن الش
  اإلنسان  مجرى الدم 

ة  جمل
  اسمية

  فعل: جرى   جملة مرآبة 
  مفعل: جرى م

  

ة   إّن لصاحب الحق مقاال*  50 جمل
  اسمية

    فاعل: صاحب   جملة بسيطة

ة   إّن من البيان  لسحرا*  51 جمل
  اسمية

    فعالن: بيان   جملة بسيطة

ة   إّن من الشعر  حكمة*  52 جمل
  اسمية

    فعلة : حكمة    جملة بسيطة

ة   إّن الولد مبخلة مجبنة *   53 جمل
  اسمية

ة   جملة بسيطة ة م: مبخل فعل
  مفعلة: مجبنة 

  

  الرواح جنود مجّندة *  54
  فما تعارف منا ائتلف *

  وما تناآر منها اختلف* 

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 

  مفّعلة : مجّندة 
ارف ل : تع تفاع

  افتعل  : ائتلف 
  .تفاعل: تناآر

  مجّندة

   إّنما الناس آاإلبل المائة*  55
  ال تكاد تجد فيه راحلة*

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  فاعلة: راحلة 
  فعل: وجد 

  المائة 

ه     *   56 ر في ت ال تم ة بي ا عائش ي
  حياع أهله

ة  جمل
  اسمية

  فعال : جياع   جملة مرآبة
  

  

رك *   57 ين الش ل وب ين الرج ب
  والكفر ترك الصالة 

ة  جمل
  اسمية

    جملة بسيطة
  
  

  

  لبر حسن الخلق ا*  58
  واإلثم ما حاك في صدرك *

ه *  ع علي ت أن يطل وآره
  الناس 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  فعل: حسن 
  فعل : حاك 
  اّفعل :اّطلع 

  

ة   البرآة مع أآابرآم *   59 جمل
  اسمية 

    أفاعل : أآابر   جملة بسيطة

رار الن *  60 ن ش د م وم تج ة اس ي     فعال : شرار   جملة مرآبة جمل



  

أتي   ذي ي وجهين ال ة ذا ال القيام
  هؤالء بوجه

ؤالء    *  ه وه ؤالء بوج أتي ه ي
  بوجه  

  فعلية 
  
  

ة  جمل
  فعلية 

  
  

  جملة بسيطة

  
  

  فعل: أتى 

  تجدون الناس معادن *  61
ارآم    * ة خي خيارآم في الجاهلي

  في اإلسالم إذا فقهوا 
ذا    * اس في ه ر الن وتجدون خي
  آراهية  شأن أشدهم له ال

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  
  
  
  

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  
  
  
  

  جملة مرآبة

  مفاعل: معادن 
  فعال    : خيار 

  
  
  
  
  أفعل: أشد

  

ي *  62 يء إّالف ل ش ي آ ؤدة ف الت
  عمل اآلخرة

ة  جمل
  اسمية

  جملة مرآبة
  

    تفعلة : تؤدة 

  التأني من اهللا *  63
  الشيطانوالعجلة من * 

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  تفّعل : تأني
  فعلة : عجلة 

  

اهر   *  64 القرآن  آالج اهر ب الج
  بالصدقة 

ر *  القرآن آالمس ر ب والمس
  بالصدقة

ة  جمل
  اسمية

  
  

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  
  

  جملة بسيطة

  فاعل: جاهر
  
  

  مفعل : مسر 

  

  حفَّت الجنَّة بالمكاره *  65
  فَّت النَّاُر  بالشهواتوُح*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعل : حّف 
  
  

  

ة   الحرب خدعة*  66 جمل
  اسمية

    فعلة : خدعة   جملة بسيطة

ة *   67 لعة ممحق ة للس الحلف منفق
  للبرآة

ة  جمل
  اسمية

  مفعلة : منفقة   جملة بسيطة
  مفعلة : ممحقة 

  

ة   ير الحياء ال يأتي إّال بالخ*  68 جمل
  اسمية

    فعل : أتى   جملة بسيطة

ن    *  69 ان ع ا آ دقة م ر الص خي
  ظهر غنى 

  وابدأ بمن تعول*

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  

  فعل : عال 

  

 أال أخبرآم بخيرآم من شرآم*  70
  خيرآم من يرجى خيره *
  ويؤمن شره*
ره    * ى خي ن ال يرج رآم م وش

  وال يؤمن شره

ة  جمل
   فعلية

  
  

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل

  جملة بسيطة
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  أفعل: أخبر 
  فعل : أمن 

  



  

  اسمية 
ة   خير النكاح أيسره *  71 جمل

  اسمية
    فعال: نكاح   جملة بسيطة

  الخير عادة *  72
  والشر لجاجة*
ه   *  را يفقه ه خي رد اهللا ب ن ي م

  في الدين

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  فعلة : عادة 
  فعالة: لجاجة  

  فّعل: فّقه 

  

دع ما يريبك إلى ما ال يريبك *  73
  فإّن الصدق طمأنينة *
  وإّن الكذب ريبة*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعل : راب 
  فعيللة: طمأنينة 

  فعيلة: بة ري

  

  دعه *  74
  فإّن الحياء من اإليمان*

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

    فعل: ودع 

  الدنيا سجن المؤمن *  75
  وجّنة الكافر*

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعل :سجن 
  فاعل: آافر 

  

  الدنيا آلها متاع *  76
رأة *  دنيا الم اع ال ر مت وخي
  لصالحةا

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعال : متاع 
 فاعلة : صالحة  

  الصالحة

  الدين النصيحة*  77
وله * ه ولرس  ةوألئمهللا  ولكتاب

  المسلمين وعامتهم

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة

  فعلية : نصيحة 
  

  

ان من رضي *  78 م اإليم ذاق طع
ا  اهللا رب ا ب الم دين وباإلس

  وبمحمد رسوال
  رضي باهللا ربا*

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  فعلية

  جملة مرآبة 
  
  

  جملة بسيطة 

  فعل : ذاق 
  

  فعل: رضي 

  

  مدفوع باألبواب  أشعثرب *  79
  لو أقسم على اهللا ألبره*

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  مفعول : مدفوع 
  أفعل : أبر

  مدفوع 

ن صيامه ر*  80 ه م ّب صائم حظ
  الجوع والعطش

ه   * ن قيام ه م ائم حظ ورّب ق
  السهر

ة  جمل
  اسمية

  
  

ة  جمل
  اسمية

  جملة مرآبة
  
  

  جملة مرآبة

  فاعل: صائم 
  فاعل: قائم

  

ة   رضاها صمتها*  81 جمل
  اسمية

    فعل: صمت   جملة مرآبة

ة   سبق درهم مائة  ألف*  82     فعل : سبق   جملة بسيطة جمل



  

ن   * ذ م ر أخ ال آثي ه م ل ل رج
  ألف  هعرض

  فتصّدق بها *
  درهمان  ّالإورجل ليس له *
  
  فأخذ أحدهما*
  فتصّدق به*

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 
  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة مرآبة
  
  

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  

  تفّعل : تصّدق 
  
  
  
  
  
  فعل: أخذ  

  

  سعد في بطن اّمه  السعيد من*  83
ن   *  ي بط قي ف ن ش قي م والش

  أّمه 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة مرآبة
  جملة مرآبة

عيد  ل : س فعي
  فعل: ،سعد

قي ّل : ش : فع
  فعل: شقي 

  

  السفر قطعة من العذاب *  84
رابه * ه وش دآم طعام ع  أح يمن

  ونومه 
ى    * ه فليعجل إل فإذا قضى نهمت

  أهله 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة 

  
  

  جملة مرآبة

  فعل : سفر 
  فعال:عذاب 
  فعال:طعام 

راب  ال : ش فع
  فّعل: عّجل 

  

م مرضاة  *  86 رة للف واك مطه الس
  للرب

ة  جمل
  اسمية

    مفعلة : مطهرة   جملة بسيطة

الع      *   87 ا في  رجل شح ه شر م
  وجبن خالع

ة  جمل
  اسمية 

:  فعل، هالع: شّح  جملة بسيطة
  فاعل 

بن  ل : ج فع
  فاعل: ،خالع 

  

  اهللا  اتقي*  88
  واصبري *
دمة  * د الص بر عن ا الص إّنم

  األولى 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  افتعل : اّتقى 
  فعل: صبر 

  فعلة: صدمة 

  األولى 

  طعام االثنين آافي الثالثة *  89
  األربعةوطعام الثالثة آافي *

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

    فاعل: آافي 

  عمل قليال*  90
  وأجر آثيرا*  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعل : عمل 
  فعل: أجر 

  

غدوة أو روحة في سبيل اهللا    *  91
  خير من الدنيا  وما فيها

ة  جمل
  اسمية

دوة   جملة بسيطة ة : غ فعل
  فعلة : ة ،روح
  فعيل: سبيل 

  

  ال تكثروا الضحك *  92
ت * حك تمي رة الض إّن  آث ف

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  أفعل: أآثر  
  

  



  

ة   القلب جمل
  اسمية 

  أفعل : أمات 

دث    *  93 ذبا أن يح المرء آ ى ب آف
  بكل ما سمع

ة  جمل
  فعلية 

  جملة مرآبة
  

ى  ل : آف فع
  فعل : ،آذب 
ّدث ل  ، : ح فّع
  لفع: سمع 

  

  آل بني آدم خّطاء *  94
  وخير الخّطائين التوابون* 

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فّعال : خّطاء
  فّعال: تّواب 

  

  نعم*  95
  آل ميسر لما خلق له *

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
ر  ل : ميس مفّع

  فعل:،خلق 

  

ك غريب أ  *  96 و آن في الدنيا آأّن
  عابر سبيل

ة  جمل
  فعلية 

  جملة مرآبة
  
  
  

  فعيل : غريب 
  فاعل: عابر 

  

ن  *  97 ا م ن آدم وادي و أّن الب ل
  يكون له واديان أنذهب أحب 

  يكون له واديان*

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  فعلية

  جملة مرآبة 
  
  

  جملة بسيطة
  

  أفعل : أحّب 
  فعل:ذهب 

  

  ليس الشديد بالصرعة*  98
ذي يم *  ك نفسه   إّنما الشديد ال ل

  عند الغضب

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  فعيل : شديد 
  فعلة : صرعة 
ك  ل ، : مل فع
  فعل :غضب 

  

 ليس الغنى عن آثرة العرض *  99
  لكن الغنى غنى النفس*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

    فعلة : آثرة 

ين    *  100 ذي يصلح ب ليس الكذاب ال
  لناس ا
  فينمي خيرا *
  أو يقول خيرا *

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فّعال  :آّذاب 
  فّعل : نّمى 

  

ما مأل ابن آدم وعاء شرا من  *  101
  بطنه 

  بحسب ابن آدم أآالت *
  يقمن صلبه *
ث * ة فثل ان ال محال إن آ ف

ث   رابه وثل ث لش ه وثل لطعام
  لنفسه

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  فعل : مأل 
  فعالت : أآالت 

  أفعل : أقام 
  فعل : صلب 
  فعل: ثلث  

  

  ما نقصت صدقة من مال *  102
و إّال  * دا بعف ا زاد اهللا عب وم

  عزّا
  وما تواضع أحد هللا إّال رفعه*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة مرآبة

  فعلة : صدقة 
ل  ، : زاد  فع
  فعل : عفو 

  تفاعل: تواضع 

  



  

ة  جمل
  فعلية 

  ما لي وللدنيا؟*  103
  ما أنا إّال آراآب *
  استظل تحت شجرة *
  ثّم راح *

  وترآها* 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  ةجملة بسيط
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة

  
  

  فاعل : راآب 
 استفعل : استظّل 
  فعل : راح

  فعل :ترك 

  

  من خاف أدلج *  104
  ومن أدلج بلغ المنزل *
  أال إّن سلعة اهللا غالية *
  أال إّن سلعة اهللا هي الجّنة*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة 
  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة

اف  ل ، : خ فع
  أفعل : أدلج 
  فعل : بلغ 

  فاعلة : غالية 

  

  من سكن البادية جفا *  105
  ومن اتبع الصيد غفل *

لطان   *  واب الس ى أب ن أت وم
  أفتتن

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة مرآبة
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة

كن  ل ، :س فع
  لة فاع: بادية 
ع  : جفا  فعل ، اّتب

  افتعل  : 
فعل ،أفتتن :صيد 

  أفتعل : 

  

من سأل  الناس أموالهم تكثرا *  106
  فإّنما يسأل جمرا*
  فليستقلل *
  أو ليستكثر*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

  جملة مرآبة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

أل  ل : س فع
  تفّعل : ،تكّثر 

  
  
  
  استفعل: ستقلل ا

 استفعل : استكثر 

  

ة   من صمت نجا *  107 جمل
  اسمية 

مت   جملة مرآبة ل ، :ص فع
  فعل:نجا 

  

 أنصر أخاك ظالما أو مظلوما*  108
  تأخذ فوق يده*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

ر  ل ، :نص فع
  فاعل : ظالم 
  فعل : أخذ 

  ظالما 
  مظلوما

ر   من يحرم الرفق ي *  109 حرم الخي
  آّله

ة  جمل
  اسمية

فعل ، رفق  :حرم  جملة مرآبة 
  فعل:

  فعل:خير 

  

اس  *  110 الط الن ذي يخ ؤمن ال الم
ويصبر على أذاهم أعظم أجرا  

  من الذي ال يخالطهم 
  يصبر على أذاهم*
  ال يصبر على أذاهم*

ة  جمل
  اسمية 

  
  
  
  

ة  جمل

  جملة مرآبة 
  
  
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  مفعل : مؤمن 
  فاعل: خالط 
  أفعل : أعظم
  فعل: أذى 

الط  ( ذي يخ ال
  المخالط) الناس



  

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 
  المؤمن من أمنه الناس *  111

لمون * لم المس ن س لم م والمس
  من لسانه ويده

  والمهاجر من هجر السوء*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية

  
  

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة 

  
  

  جملة بسيطة

ن   ل  ، : أم فع
  مفعل: مؤمن 
لم  ل ، : مس مفع

  فعل:سلم 
  مفاعل: مهاجر 

  

  المؤمن غّر آريم*  112
  والفاجر خب لئيم*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

ريم  :غّر  فعل ، آ
  فعيل : 

فاعل  لئيم :فاجر 
  فعيل : 

  آريم
  لئيم

س   *  113 ط آالب م يع ا ل بع بم المتش
  ثوبي زور

ة  جمل
  اسمية

  متفّعل  :متشّبع   جملة بسيطة
  فاعل: البس 

  

نعمتان مغبون فيهما آثير من *  114
  الناس الصحة والفراغ

ة  جمل
  اسمية 

ة   جملة مرآبة ة ، : نعم فعل
  مفعول : مغبون 
ر  ل  ، : آثي فعي
  فعلة : صحة 

  

  يقول ابن آدم *  115
  مالي مالي *
ا     * ك إّال م ن مال ك م ل ل وه

  أآلت
  أآلت فأفنيت *
  أو لبست فأبليت *
  ت فأمضيتأو تصّدق*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة   جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  
  
  

  فعل  :أآل 
  أفعل : أفنى 
  أفعل : أبلى 

  تفّعل : تصّدق 
  افعل: أمضى 

  

  ال يغني حذر من قدر*  116
م الدعاء ينفع م* ا ل ما نزل ومم

  ينزل 
ه  * زل فيتلق بالء لين وإّن ال

  ءالدعا
  فيعتلجان إلى يوم القيامة* 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  فعل : غني 
  فعل : حذر
  فعل : قدر

  افتعل : اعتلج 

  

ر    *  117 ن جح ؤمن م دغ الم ال يل
  مرتين

ة جم ل
  فعلية 

دغ   جملة بسيطة ل ، : ل فع
  فعل : جحر 

  

  يهرم ابن آدم*  118
  وتشب منه  اثنتان*

ال  *  ى الم رص عل الح
  والحرص على العمر

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعل : هرم 
  فعل: شّب 

  فعل : حرص 

  

ارم  *  119 م مك ت ألتّم ا بعث ة إّنم     فعل :بعث   جملة بسيطةجمل



  

  مفاعل: مكارم   فعلية   األخالق
در  *  120 ة ق ة عل ت المعون نزل

  المؤونة 
ة  جمل

  فعلية 
زل   جملة بسيطة ل ، :ن فع

  فعولة :معونة 
  

من أبطأ به عمله لم يسرع به *  121
  نسبه

ة  جمل
  اسمية

أ   جملة مرآبة  ل :أبط أفع
  أفعل:،أسرع 

  

ب  *  122 ر وأح وي خي ؤمن الق الم
  ن المؤمن الضعيفإلى اهللا م

  وفي آل خير *
  احرص على ما ينفعك *
  واستعن باهللا *
  وال تعجز *
  وإن أصابك شيء فال تقل *
  لو أّني فعلت آان آذا وآذا *
  ولكن قل *
  قّدر اهللا *
  وما شاء فعل*
  فإّن لو تفتح عمل الشيطان *

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة 

  أفعل : أحب 
  فعيل :ضعيف 
  فعل : حرص 

  فعل :نفع 
استفعل  : استعان 

  فعل : عجز 
  أفعل : أصاب 

  فعل: فعل 
  
  
  

  فّعل: قّدر 
  

  فعل : فتح 

  القوي  
  الضعيف 

  الطهور شطر اإليمان *  123
  والحمد هللا تمأل الميزان *
وسبحان اهللا والحمد هللا تمآلن  *

  ما بين السموات واألرض
  والصالة نور *
  والصدقة برهان *
  والصبر ضياء *
  والقرآن حجة لك أو عليك*
  اس يغدو فبائع نفسهآل الن*
  فمعتقها    *

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

   ةفعلي

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة مرآبة

  
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  فعل : شطر 
  فعل :  مأل

  فعالن : سبحان 
  

  فعالن : برهان 
  
  
  
  
  

  فعلة : حجة 
  فاعل : بائع 

  مفعل: معتق 

  

د   *  124 ة العب ا بتوب د فرح هللا أش
ي أرض  ل ف ن رج ؤمن م الم

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  

  أفعل : أشد 
  

  دوية
  مهلكة



  

  مهلكة  دويه
ه    * ا طعام ه عليه ه راحلت مع

  وشرابه
  فنام*
  فاستيقظ *
  وقد ذهبت *
  فطلبها *
  حتى أدرآه العطش *
  ثم قال *
اني * ى مك ذي آنت أرجع إل ال

  فيه  
  حتى أموت *
اعده  * ة س ه عل ع رأس فوض

  ليموت
  فاستيقظ *
ا زاده  * ه عليه ده راحلت وعن

  وطعامه وشرابه
د    * ة العب دفرحا بتوب اهللا أش ف

 المؤمن من هذا براحلته وزاده

  
  

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
    اسمية

  
  

ة  جمل
  اسمية 

  
  

  
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  جملة مرآبة 

  
  

  
  فاعلة : احلة ر
  
  

  فعل : نام 
  

  استفعل : اسيقظ 
  فعل: ذهب 
  أفعل  : أدرك 

  
  
  

  فعل : رجع 
  
  
  

  فعل : مات   
  فعل  : وضع 

  
  

  فاعلة : راحلة 
  فعل : فرح  

  فعلة : توبة 

  كم راع لآ*  125
  وآلكم مسؤول عن رعيته *
ن   * ؤول ع ام راع ومس اإلم

  رعيته 
   أهلهوالرجل راع  في *
  و مسؤول عن رعيته وه*
رأة* ت  والم ي بي ة ف راعي

  زوجها 
  ومسؤولة عن رعيتها *
  والخادم راع في مال سّيده*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فاعل: راعي 
 مفعول : مسؤول 

  فعيلة  : رعية 
  
  
  
  
  
  
  
  

  فاعل : الخادم  
  

  



  

ة  جمل
  اسمية 

رأة  *  126 عادة  الم ن الس ع م أرب
ع  كن الواس الحة والمس الص
ب    الح والمرآ ار الص والج

  الهنيء
ار  * قاوة الج ن الش ع م وأرب

السوء والمرأة السوء والمسكن  
  الضيق والمرآب السوء

ة  جمل
  اسمية 

  
  
  
  

ة  جمل
  اسمية

  جملة  مرآبة
  
  
  
  

  جملة مرآبة

  فاعلة : صالحة 
  فاعل: واسع 
  مفعل : مسكن 
  فعل: هنيء 

وء  ل :س فع
  فعل: ،ضيق 
  مفعل  : مرآب 

  الصالحة
  الواسع

  الهنيء 
  

  السوء

ثالث من آن فيه وجد حالوة  *  127
  اإليمان 

ب  * وله أح ون اهللا ورس أن يك
  إليه مما سواهما 

ب الم * ه إّال ء روأن يح ال يحب
  هللا 
ر    * ى الكف ود إل وأن يكره أن يع

  آما يكره أن يقذف في النار

ة  جمل
  اسمية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  فعلية 

  جملة مرآبة  
  
  

  جملة بسيطة 
  

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة

  
  جملة بسيطة

  فعالة : حالوة 
  
  

  أفعل: أحب 
  
  
  

  فعل : آره 
  فعل : قذف 

  

  ثةالخيل لثال*  128
  لرجل أجر *
  ولرجل ستر*
  وعلى رجل وزر *
  رجل ربطها في سبيل اهللا *
  فأطال في مرج أو روضة *
ك     * ا ذل ي طيله ابت ف ا أص فم

ه    ة ل رج أو الروض ن الم م
  حسنات

ا    * ت طيله ا قطع و أّنه ول
فاستنت شرفا أو شرفين آانت   

  أرواثها وأثارها حسنات
ولو أّنها مرت بنهر  فشربت   *

ك حسنات  منه  ولم يرد آان ذل
  له
  فهي لذلك أجر*
  ورجل ربطها تغنيا وتعففا*
ه     * نس حق اهللا في رقاب ثّم لم ي

  وال ظهورها 
  فهي لذلك ستر*
اء * را وري ا فخ ل ربطه ورج

  ونواء ألهل اإلسالم 
  فهي على ذلك وزر*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

  
  
  
  

ة  جمل
  فعلية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  جملة مرآبة

  
  
  
  
  

  جملة  مرآبة
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  
  

  جملة بسيطة
  لة بسيطةجم
  

  جملة بسيطة
  

  
  فعل : أجر 
  فعل : ستر 
  فعل : وزر 
  فعل :ربط  
ال  ل  ، : أط أفع
  فعل : مرج

  فعلة : روضة 
  فعل : طيل 

 فعالت : حسنات 
  استفعل: استّن 

  
  
  

رب  ل ، :ش فع
  فعل  : نهر 

  
  

  تفّعل :تغنّي 
  تفّعل: تعفف 
  فعال : رقاب 
  فعول: ظهور 
  فعال : رياء 
  فعال : نواء 

  



  

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  اسمية 
م يشكر      *  129 ل ل م يشكر القلي من ل

  الكثير
ومن لم يشكر الناس لم يشكر  *

  اهللا 
  والتحدث بنعمة اهللا شكر *
  وترآها آفر *
  والجماعة رحمة *
  والفرقة عذاب*

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 

  جملة مرآبة
  

  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 
  جملة بسيطة

  جملة بسيطة 

فعل ،قليل : شكر 
  فعيل : 
  
  
  
  
  

  تفّعل : تحّدث 
  فعل : ترك 

  فعلة : رحمة 
ة  ة :فرق فعل
  فعال: ،عذاب 

  

ال خضرة   *  130 يا حكيم إّن هذا الم
  حلوة

فمن أخذه بسخاوة نفس بورك *
  له فيه

ذه * ن أخ رافوم م  بإش س ل نف
  يبارك له فيه

  آالذي يأآل وال يشبع *
د ال*  د   والي ن الي ر م ا خي علي

  السفلى

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  اسمية 
ة  جمل

  اسمية 
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  
  

  جملة مرآبة
  
  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

رة   ة : خض فعل
  فعلة : ،حلوة  

  
  فعالة : سخاوة 
  فاعل: بارك 

  
  

افعال   : إشراف 
  
  

ا  ى  ، : علي فعل
  فعلى : سفلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   العليا
  السفلى 

كم مال وارثه أحب إليه من  ُيأ*  131
  ماله؟

  اعلموا  أّنه*
ال      * د إّال م نكم أح يس م ه ل أّن

  وارثه أحب إليه من ماله
  مالك من مالك إّال ما قدمت *
  ومال وارثك ما أخرت *

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 
  

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  

  جملة مرآبة
  آبةجملة مر

  
  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فاعل : وارث  
  أفعل : أحب 
  فّعل : قّدم 

  فّعل : أّخر 

  

  ازهد في الدنيا يحبك اهللا *  132
وازهد فيما أيدي الناس يحبك  *

ة  جمل
  فعلية 

  جملة مرآبة
  جملة مرآبة

    فعل : زهد 



  

ة   الناس جمل
  فعلية

  حالوة الدنيا مرارة اآلخرة *  133
  ة اآلخرةومرارة الدنيا حالو*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعالة : حالوة 
  فعالة : مرارة 

  

ة   جهد المقل*  134 جمل
  اسمية 

    مفعل : مقّل   جملة بسيطة

  اتقوا النار *  135
  ولو بشق تمرة*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة

  افتعل : اّتقى 
  فعل: شق 

  

بس  *  136 ن ل ي   م هرة ف وب ش ث
ة  في   أالدنيا  لبسه اهللا ثوب مذل
  اآلخرة

ة  جمل
  اسمية

  

هرة   جملة مرآبة ة ، : ش فعل
  فعل : لبس 
  مفعلة : مذلة 

  

ة   اإليمان قّيد الفتك*  137 جمل
  اسمية

    فعل : فتك   جملة بسيطة

كرهم   *  138 اس هللا أش كر الن أش
  للناس

ة  جمل
  اسمية 

  

    أفعل : أشكر   جملة بسيطة

ا أحس   أآمل*  139 هم نالمؤمنين إيمان
  أخالقا

ة  جمل
  اسمية 

ل   جملة بسيطة ل ، : أآم أفع
  أفعل: أحسن 

  

  رضا اهللا في رضا الوالدين *  140
  وسخطه في سخط الوالدين *

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

ا  ل :رض فع
  فعل : ،سخط 

  

  آل معروف صدقة *  141
ى   *  روف أن تلق ن المع وإّن م
  اك بوجه طلقأخ

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة  مرآبة

روف  : مع
  مفعول
  فعلة : صدقة 
  فعل: طلق 

  

  يسروا *  142
  وال تعسروا *
  بشروا *
  وال تنفروا*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فّعل : يّسر 
  ل  فّع: عّسر 
  فّعل : بّشر 
  فّعل : نّفر 

  

ة   ال يدخل الجّنة قتات*   143 جمل
  فعلية

    فّعال : قّتات   جملة بسيطة

  إّن اهللا حيي آريم*  144
  يستحي أن يمد العبد يده إليه *
  فيردها خائبة*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  فعيل : حيي 
  فعيل: آريم 

 استفعل : استحى 

  آريم

  المرء على دين خليله *  145
  من يخالل أحدآمفلينظر *

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

  فعيل : خليل 
  فاعل : خالل 

  



  

  فعلية
  اتق اهللا حيثما آنت *  146

  وأتبع السيئة الحسنة تمحها*
  وخالق الناس بخلق حسن*

جملةفعلية 
ة  جمل

  فعلية
ة  جمل

  فعلية 

  لة مرآبةجم
  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  افتعل : اّتقى 
  أفعل : أتبع 

الق  ل :خ فاع
  فعل: ،حسن 

  

من سره أن يمد اهللا في عمره *  147
ه      دفع عن ه  وي ويوسع في رزق
ق اهللا وليصل   وء فليت ة الس ميت

  رحمه
  يوّسع في رزقه *
  ويدفع عنه ميتة السوء *

ة  جمل
  اسمية 

  
  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية

  مرآبة جملة
  
  
  

  جملة بسيطة
  جملة  بسيطة

ّر  ّد :س ل ،م فع
  فعل :

ع   ل ،  : وّس فّع
  فعل :دفع 

  فعل   :وصل 
  

فعل ،ميتة :رزق 
  مفعلة :

  

  ال إيمان لمن الأمانة له*  148
  وال دين لمن العهد له *
  والذي نفس محمد بيده*
ل * ن رج تقيم دي ال يس

  حتىيستقيم قليه
تقيم  *  وال يستقيم قلبه  حتى يس
  نهلسا

ة  جمل
  اسمية

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  
ة  جمل

  فعلية 

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة مرآبة
  جملة مرآبة

  
  

  جملة مرآبة

  فعالة :أمانة 
د  : دين : فعل ،عه

  فعل 
  استفعل: استقام 

  
  
  
  

  

  إياآم والتمادح *  149
  فإّنه الذبح *

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  تفاعل: تمادح 
  فعل:ذبح 

  

رحم  *  150 م ي ن ل ا م يس مّن ل
  صغيرنا

  ويوقر آبيرنا* 

ة  جمل
  فعلية

ة  جمل
  فعلية

  جملة مرآبة
  جملة بسيطة

  فعل : رحم 
  فّعل : وّقر

  

  من أحب دنياه أضر بآخرته*  151
  ومن أحب آخرته أضر بدنياه*
  فآثروا ما يبقى على ما يفتى*

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  ية فعل

  جملة مرآبة
  جملة مرآبة

  فاعل : آثر 
ي ي  :بق ل ، فن فع

  فعل:

  

  سدمهومن آانت الدنيا هّمه *  152
  جعل اهللا الفقر بين عينيه 

  ولم يأته منها إّال ما آتب له*
ه * رة هّم ت اآلخ ن آان وم

ي   دنيا    وه ه ال دمه أتت وس
  راغمة

ة  جمل
  اسمية 

  
ة  جمل

  فعلية 
ة  جمل

  اسمية 

  جملة مرآبة
  

  بةجملة مرآ
  جملة مرآبة

ّم   : فعل ، سدم:ه
  فعل 

  
  فعل :آتب 

  

اريان   *  153 ان ض ان جائع ا ذئب م
جائعان في غنم تفرقت بأسرع  
فسادا من امرئ في دينه يبتغي 

ة  جمل
  اسمية 

  

  جملة  مرآبة 
  
  

ائع  ل :ج فاع
  فاعل :،ضاري 

  فّعل : فّرق 

  جائعان 
  ضاريان 

ت ( ): تفّرق



  

  الدنيا وشرفها  ومالها
  تفرقت*
  أحدهما في أّولها *
  واآلخر في آخرها *
  يبتغي شرف الدنيا ومالها*

  
  

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  ية اسم

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

  
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

رع  ل : أس أفع
  فعال  : ،فساد 
  افتعل : ابتغى 

  متفرقة

  استشر *  154
  فإّن المستشار معان *
  والمستشار مؤتمن *
  احذر الهوى  و*
  فإّنه قائد األشقياء*

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  اسمية 

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  اسمية

  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة
  جملة بسيطة

 استفعل :استشار 
ار  : مستش

  مستفعل
  مفتعل  : مؤتمن

  فاعل : قائد 

  

  آن ورعا تكن أعبد الناس *  155
    تكنوارض بما قسم اهللا*

  أرضى الناس 
اورك  * ن ج وار م ن ج وأحس

   مؤمناتكن 
ا تح  وأحب للناس * لنفسك   بم

  تكن مسلما

ة  جمل
  فعلية 

ة  جمل
  فعلية 

  
  

ة  جمل
  فعلية 

  
ة  جمل

  فعلية 

  جملة مرآبة
  جملة مرآبة 

  
  

  جملة مرآبة
  

  جملة مرآبة
  
  

ل  ، :ورع  فع
  أفعل :أعبد 

  أفعل : أرضى 
  مفعل : مؤمن 
  مفعل: مسلم 

  

يها   *   156 ود بنواص ل معق الخي
  الخير 

ة  جمل
  اسمية 

ود   جملة بسيطة ول : معق مفع
  فاعلة :،ناصية 

  

 
ة                         ة الفعلي ر بالجمل ديثا لتفسير  التعبي ديما وح اهتم الدارسون ق

ى الخطاب   ل عل ن الجم وع م ذا الن ة ه يرات  وغلب ي تفس هور ف ن المش فم
ة االسمية   ة االسمية      البالغيين في استخدام الجمل ة  أّن الجمل ة الفعلي والجمل

ا إذا       (تدّل على ثبوت  شيء لشيء  ة أّم دوام واالستمرار بقرين د ال ا تفي وإّنم
ة االسمية   ... آان الخبر في الجملة االسمية فعال فالجملة تفيد التجدد   فالجمل

دوام        د ال ا تفي وت وإنم د الثب إذا آان فيها اسما مفردا أو جملة اسمية فهي تفي
ة    .وإذا آان الخبر فيها جملة فعلية فإّنها تفيد التجدد.ائن بقر ة الفعلي ا الجمل أم

د االستمرار     د تفي ي       )92()فإّنها تفيد الحدوث وق ة ف ائج المبين ى النت اء عل وبن
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ان      ي اإلمك يس ف ة   ول الجدول هناك غلبة من حيث االستعمال للجملة الفعلي
يب   ه س ا آانت     إعطاء تفسير  يبرر هذا االستعمال  ألّن ا مهم يرا جزئي قى تفس

ذه        ق روح ه راه يواف ا ن نعطي م ن س ا لك تند عليه ي يس ررات الت المب
اة ،فكل       ي الحي ى  التبصر ف النصوص عندما خدمت أهداف هداية الناس إل
ذه    ل ه وفر مث تمرار   وال تت دد و االس ى التج اج إل اد تحت يح وإرش نص

زمن      ي تحمل ال ة  الت دخل     الخاصية إّال في الجملة الفعلي د ي ر  وق ي التعبي ف
  .هذا المنحى في تفسير المقولة أّن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان 

  :أزمنة الفعل   -*
: يتوفر في األمثال النبوية ثالثة أزمنة  بحسب التحديد النحوي هي          

فعل  األمر  والفعل المضارع وفعل الماضي،وقد استعملت في هذه 
سياق   فكان لكل زمن  دوره في التعبير عن  النصوص وفق ما يقتضيه ال

وسنرآز محاولتنا في درس الزمن في .المعاني التي يتطلبها ذلك السياق 
األمثال النبوية على هذه االستعماالت التي تنتج  المعنى وتدخل في  
توضيح خصائص األسلوب  وتجلية مكّوناته ،خاصة عندما تستعمل 

الماضي بدال من ( آأن يستعمل.ه األزمنة في غير ما وضعت  من أجل
المضارع  للداللة على زمن الحال  وإّنما يكون في بعض المواضع اللغوية 

  )93()وهو يأتي آما يقول  علماء البالغة  لنكتة بالغية .القليلة 
  :الفعل األمر): أ (-*

ه طلب الفعل                ى أّن يتفق النحويون والبالغيون في تعريف األمر عل
ة   ى جه ي       عل يغ ه أربع ص يغه ب ددوا  ص ّم ح تعالء  ث ر  :االس ل األم فع

الم األمر         رن ب الصريح والمصدر النائب عن فعل األمر والمضارع المقت
تنتاج          ى اس ا إل ال قادن واسم فعل األمر  ،وتفحصنا لمجموع األحاديث األمث

ا   األمر والفعل المضارع    : هو أنه قد استعمل من صيغ األمر صيغتان  هم
أّما مقارنة نسب استعمال األفعال الثالثة فإّن األمر يأتي .م األمرالمقترن بال

ة األخرى          ل استعماال من األزمن و األق ة فه ة الثالث ا أستعمل   .في المرتب آم
  ليخدم في معاني  منها 

لم  : التهديد والوعيد): أ ( ه وس م  : ( وهو ما نجده في قوله صلى اهللا علي إذا ل
يلقى الجزاء       فاإلنسان ) تستحي فاصنع ما شئت ا يعمل وهو  س مرهون بم

ذا      ن ه ع ع ن يّطل ل م د  آ ى التهدي ى يلق ر للمخاطب حت ه األم ه  ووج عن
د       (الحديث؛  ى عائ اس عل ع الن ة ويجوز رف إّن مما أدرك الناس  أي الجاهلي

غ  اء  ... محذوف ونصبه على أن العائد ضمير الفاعل وأدرك بمعنى بل فالحي
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ي إال    لم يزل أمره ثابتا واستعماله وا ا من نب جبا منذ زمان النبوة األولى وم
ائج       ذا من نت وة أن ه ى النب وقد حث عليه وندب إليه وافهم بإضافة الكالم إل
ا      تح فاصنع م م تس رائع إذا ل ع الش ي جمي ه ف أمور ب اء م وحي وأن الحي ال

   )94()فهو أمر تهديد لتارآه) فإنك مجزي به( شئت
ه      : الترغيب ): ب ( ي قول ده ف ا نج لم    وهو م ه وس أنصر  : ( صلى اهللا علي

ة وشيوع الموقف    ) أخاك ظالما أو مظلوما  فرغم شيوع العبارة في الجاهلي
الم       رة األخ الظ دا لنص ا جدي ل مخرج ول جع رة األخ إّال أّن الرس ي نص ف
ي أمر     بالشّد على يده ونصحه آي يكّف عن ظلمه لآلخرين وبهذا يرغب ف

ل ؛     ن ذي قب اس م ده الن م يعت ود ل ذ    وع(محم ى األخ اء إل ة إيم ر بالفوقي ب
ى          ة عل ى المحافظ ث عل عار بالح ه إش ا قبل ه وفيم وة وفي تعالء والق باالس

   )95()الصديق واالهتمام بشأنه 
لم  : الحث ) : ج (  ى من هو     : ( آما في قوله صلى اهللا عليه وس فلينظر إل

  )أسفل منه 
يم ): د (  لم   : التعل ه وس لى اهللا علي ه ص ي قول ا ف ا  احرص : ( آم ى م عل

ه        ...) ينفعك واستعن باهللا وال تعجز  د يدفع ه ق ا ينفع ى م فحرص المرء عل
ك     ه الرسول ذل في بعض األحيان إلى التأسف على ما فاته وهذا ما حّذر من
ه       د ينجر وراء تطلعات ع الحاالت  وق أّن التوفيق ال يحالف اإلنسان في جمي

ا دام  المذمومة وهي نوعان أحده( فيتأسف على ما فاته بلو ؛ ما في الحال م
ان            ذا آ و أن آ ول ل د شيء آخر فال تق رك ألجل فق فعل الخير ممكنا فال يت
ر           ل يفعل الخي م يوجد ذاك ب و ل ه ول ى فعل ه عل موجودا لفعلت آذا مع قدرت
دنيا فال يشغل           ه أمر من أمور ال اني من فات ويحرص على عدم فواته والث

ى المقادير وتعجيل تحسر نفسه بالتلهف عليه لما في ذلك من االعتراض عل
ؤول   ال يغني شيئا ويشتغل به عن استدراك ما لعله يجدي فالذم راجع فيما ي
در      ى الق راض عل ى االعت في الحال إلى التفريط وفيما يؤول في الماضي إل

   )96() وهو أقبح من األول
لم       : التشريف والتكريم ):  هـ( ه وس ه صلى اهللا علي ي قول ا ف وا   : ( آم اعلم

  )م من أحد إّال مال وارثه أحب إليه من ماله ما منك
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ذير ): و (  لم : التح ه وس ه صلى اهللا علي ي حديث ا ف و : ( آم ار ول وا الن اتق
ار          ) بشق تمرة  أوى لكل جب ة وم وم القيام ات  ي ّل المخلوق ا آ ار  ترده فالن

رة ؛      و بشق تم ا ول وا  (عنيد فيا أيها المسلمون احذروا النار باتقائكم إياه اتق
اء     النا ان االتق و آ ر  أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية أي حجابا من الصدقة ول

رة    ل شق تم د     ... بالتصدق بشيء قليل جدا مث ه يفي ا أو نصفها فإن أي جانبه
ل   ا للتقلي و هن ك فل ر المتصدق ذل ال يحتق ل ف يما للطف ق س د الرم د يس ... فق

ع   واالتقاء من النار آناية عن محو الذنوب إن الحسنات يذهبن ال يئات ؛أتب س
   )97()السيئة الحسنة تمحها 

  :الفعل المضارع  -*
ذه             ي ه اة ف زمن  وللنح ى ال ة عل ي الدالل وهو فعل قريب من فعل األمر ف

وال   يغة أق م       ( الص ة ،فه ة الثالث ي األزمن يغة ف ذه الص تعمال ه رة اس لكث
ى    دل عل يذآرون أّنها تدل على زمن الحال واالستقبال بوضعها األصلي وت

ى          الماض ة عل رجح للدالل ه يت ال أّن نهم من ق ة ،وم ة أو معنوي ي بقرينة لفظي
ره         ه لغي د تعين ي ق ة الت ة أو المعنوي رائن اللفظي الحال إذا آان مجردا من الق

ع    )98() ى جمي دل عل وي  لي ديث النب ي الح ل المضارع ف تعمل الفع د اس وق
ي          ة ف اع األزمن ذا االستعمال اجتم ّم خاصية له ّل أه حديث    األزمنة ؛ ولع

واحد يدل المضارع على الحال والمستقبل والماضي وهو ما نجده في قوله  
الطهور شطر اإليمان والحمد هللا تمأل الميزان  وسبحان اهللا : ( عليه السالم 

ائع نفسه      ... والحمد هللا تمآلن ما بين السموات واألرض دو فب اس يغ ّل الن آ
ي   تمأل   فقد استعمل في هذا الحدي) فمعتقها أو موبقها  ث الفعل المضارع ف

د  يمأل    تقبل فالحم زمن الماضي والحاضر والمس ى ال د دال عل دو وق ، ويغ
موات واألرض ؛         ين الس ا ب أل اآلن م بيح يم زان ، والتس ة المي وم القيام ي
والحقيقة الدائمة الوقوع هي أّن البشر آّلهم في هذه الحياة  يغدو فيبيع نفسه   

ى أن   ذ األزل وإل وم الساعة   باستمرار من ة      . تق ى الحقيق دو يشير إل ففعل يغ
دنيا       اة ال ذه الحي ي ه المستمرة في حياة اإلنسان فكّل إنسان عليه أن يسعى ف
وهو بين أمرين إّما أن  يعتق نفسه أو يوبقها ؛ لذا استعمل الفعل المضارع   

  .للداللة على االستمرار 
تق       ي المس ي الحاضر أو ف ك   يدل الفعل المضارع عّما يحدث ف بل  ومن ذل

لم  ه وس لى اهللا علي ه ص ة ذا  : ( قول وم القيام اس  ي ر الن ن ش دون م تج
ذا     ) الوجهين الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء بوجه      تقبل ل ة مس وم القيام في

                                                 
  .138ص  1ج  ،فيض القدير  (97)
  .70ص  1ج،التعبري الزمين عند النحاة العرب   (98)



  

لتصوير مشاهد أخروية ولكّنه مضارع مجرد من (  استعمل فعل المضارع
ق     ا تحق ر لم ال تقري ي الح ورها ف ار ص تقبال الستحض ك   أداة االس ن تل م

   )99()المشاهد
ه        : الغالبية في الحدوث  -2            ه صلى اهللا علي ي قول ده ف ا نج وهو م

ل  : ( وسلم  ذا ، ولكن        : فإن أصابك شيء فال تق ذا وآ ان آ ي فعلت آ و أّن ل
ل تعمل     : ق ا اس يطان  فكّلم ل الش تح عم و تف إّن ل ل ،ف اء فع ا ش ّدر اهللا وم ق

  .لو دائما تفتح بابا من أبواب الشيطان  اإلنسان التأسف على ما فاته فإّن 
  الفعل الماضي  -*

إذا            ي الماضي وانتهى ف ع  ف ى حدث وق وضع الفعل الماضي للداللة عل
د استعمل   .لحقته بعض األدوات صّيرته داال على الحاضر أو المستقبل   وق

  :الماضي ليدل على معاني منها 
لم    العلم األزلي  وهو ما دل عليه حديثه -1      ه وس ّدر  : ( صلى اهللا علي ق

ل   اء فع ا ش ت الصحف   ( أو ) اهللا وم الم وطوي ت األق ن  ) جّف ا م وغيره
األحاديث التي عبرت عن المشيئة والقدرة والقضاء والقدر وأّن علم اهللا بما 

  .سيصير إليه اإلنسان  أزلي 
التحقق من الحدوث بمعنى أن الحدث إذا توفرت مجموعة من الشروط فإّنه 

لم  واق ه وس ان من    : ( ع ال محالة  آما في قوله صلى اهللا علي م اإليم ذاق طع
  ...)رضي باهللا ربا 

  :الفعل وصيغه في األمثال النبوية-*
دنا    ة ووج ضّمنا الجدول خانة رصدت فيها أوزان األفعال في األمثال النبوي

  :أّن من الصيغ المستعملة   األوزان اآلتية
ة فأغلب        وقدر استعمالها بكثر: َفَعَل   ة العربي ة اللغ ى طبيع ة وهذا راجع إل

  .أبنيتها من الفعل الثالثي على هذا الوزن 
  وهو وزن يفيد التعدية: َأْفَعل
  اْفَتَعل
  ويفيد المشارآة : َفاَعل
  ويفيد المبالغة في الفعل: َفعَّل

  ويفيد المشارآة : َتفاَعل 
َتْفَعل لى اهللا  : اْس ه ص ي قول ا ف ل آم ة الفع د معالج لم  ويفي ه وس : ( علي

  ). استوقد نارا ...
  ويفيد أّن القيام بالفعل فيه شّدة وقّوة: َتَفعَّل
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ّل   صيغ الفعل هذه أهم                     المستخدمة في األمثال النبوية  ولك
ّلم        ه وس ه صلى اهللا علي ى  فقول ى المعن ود  : ( استعمال أثره عل األرواح جن

ا  ا اختلف     مجّندة فما تعارف منها ائتلف وم اآر منه ين    ) تن ّل من الفعل ( فك
اآر  ارف وتن ك أّن األرواح تشترك ) تع ى ذل ى وزن  تفاعل ومعن اء عل ج

ا شاء    : (أّما قوله عليه السالم  . في التعارف وتتبادله فيما بينها  ّدر اهللا وم ق
ى          ) فعل  ي الصبر عل ا ف ك أّن اإلنسان يجد تعب ّوة ذل ّدة وق ففي فعل قّدر ش

ب      القضاء والقد ّي يتغّل ّدة  آ ر وما قد يصيبه من الشدائد فهو يكّلف نفسه ش
الي  : يقول ابن آدم : ( وفي قوله عليه السالم .عن مشاعر القنوط واليأس  م

ا أآلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصّدقت        مالي ؛ وهل لك من مالك إّال م
ه )  فأبقيت  ان وهي س ادة اإلنس ي ع دخل ف ي ت ال الت دأ الرسول باألفع لة ب

ه اإلنسان            ى فعل يجد في ى أن وصل إل ذآر إل د ي متأتية لكّل إنسان بال جه
د أورثت الشح     انية فهي ق نفس اإلنس ى ال يس سهال عل صعوبة فالتصدق ل
وة            ي فعل تصّدقت الشدة والق ل ف ادت صيغة  تفّع د أف ذا فق والبخل  ومن ه

ر حتّ           ي عراك نفسي مري انية من تعب ف نفس اإلنس اه ال ى وعبرت عّما تلق
  .تتغلب عن سيطرة الشح 

ا          ؤد دوره م ت ة االسمية ل ي أّن الجمل ة ال يعن ولكن هذه الغلبة للجملة الفعلي
ة االتصال وحمل          ي عملي اعال ف ل لعب االسم دورا ف في توصيل المعنى ب
درس بعض      دور ن ذا ال الرسالة التي يدرها المتلقي فتؤثر فيه، وفي ضوء ه

  :خصائص الجملة االسمية 
  :والتنكيرالتعريف -*
  :التعريف ): أ ( -*

  : من خصائص االسم التعريف وقد أدى في المثل النبوي  معاني آثيرة منها
لم المسلمون من     : ( الكمال آما قوله صلى اهللا عليه وسلم  -1 المسلم من س

ه   ي الحديث    ) لسانه ويده ، والمهاجر من هاجر ما نهى اهللا عن د وردت ف فق
رف   اجر مع لم والمه ا المس الم ، آلمت األلف وال ه   (تين ب الم في ف وال ل األل قي

وتعقب بأنه يستلزم أن من  . للكمال نحو زيد الرجل أي الكامل في الرجولية
امال   ان آ ذا خاصة آ اقي   . اتصف به اة ب ذلك مراع راد ب أن الم اب ب ويج

وق     : قال الخطابي ، األرآان  ى أداء حق المراد أفضل المسلمين من جمع إل
وق الى أداء حق لمين  اهللا تع ى . انتهى . المس ى معن م الشيء عل ات اس وإثب

م     ي آالمه ذلك أن     ، إثبات الكمال له مستفيض ف راد ب ويحتمل أن يكون الم
لمين من      يبين عالمة المسلم التي يستدل بها على إسالمه وهي سالمة المس

افق      ، لسانه ويده  ة المن ي عالم ه ف راد    . آما ذآر مثل ويحتمل أن يكون الم
ارة  ه إذا أحسن            بذلك اإلش ه ألن د مع رب ة العب ى حسن معامل ى الحث عل إل



  

ى      ، معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه  األدنى عل ه ب اب التنبي من ب
الدين  : ( ؛ والمعنى نفسه نجده في  حديثه صلى اهللا عليه وسّلم)100()األعلى 

وام   )النصيحة  دين  فقد عرف المسند والمسند إليه في العبارة، فالنصيحة ق لل
وليس في آالم العرب  ، ومختصر الكالم ، من وجيز األسماء  الكامل وهي

أخوذة من        ة وهي م ذه الكلم ى ه ارة عن معن ا العب ردة يستوفي به ة مف آلم
ا يتحراه من صالح     . نصح الرجل ثوبه إذا خاطه  فشبهوا فعل الناصح فيم

دين و    .المنصوح له بما يسده من خلل الثوب  اد ال ى الحديث عم ه  ومعن قوام
  .النصيحة

ّلم  -2 ي   : ( المبالغة في تحقق الخبر آما في قوله صلى اهللا عليه وس ا مثل إّنم
ي رأيت الجيش    : ومثل ما بعثني اهللا به آمثل رجل أتى قوما فقال  يا قوم إّن

فقد وردت آلمة النذير معرفة وموصوفة    ) بعيني ، وإني أنا النذير العريان 
د العرب وأصله أن    م      فهو مشهور عن ه وإعالمه ذار قوم الرجل إذا أراد إن

رهم       نهم ليخب دا م ان بعي يهم وإذا آ بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إل
ك             مبما داهمه  ا يفعل ذل بهم ، وإّنم وم ورقي ة الق ذا طليع ا يفعل  ه ر م وأآث

  . ألّنه أبين وأغرب وأشنع منظرا فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو 
رة آم -3 ّلم  الكث ه وس ه صلى اهللا علي ي قول ى اهللا : ( ا ف ال إل أبغض الرج

ا        ) األلد الخصم  وادي وهم دي ال أخوذة من لدي فاأللد هو شديد الخصومة م
و            ا الخصم فه ي جانب آخر وأّم ه بحجة أخذ ف جانباه ؛ألّنه آّلما احتج علي
وم         ى العم ة عل الحاذق بالخصومة ، وقد عّبر الحديث بأفعل التفضيل للدالل

  .يكون سبب البغض  آثرة المخاصمة  التي تقتضي الذم ل
أدِّ األمانة إلى من ائتمنك : ( آما في قوله صلى اهللا عليه وسّلم : العموم  -4

فاألمانة هي آّل شيء لزمك أداؤه وأّنها ال تخان أبدا ) وال تخن من خانك
وم ألّنها ألّن صاحبها إّما أمين وإّما خائن فاألمانة وردت معّرفة لتفيد العم
  .تطلق على آّل األشياء الواجبة األداء سواء آانت صغيرة أو آبيرة

ّلم    : الشمول واالستغراق  -5 ه وس ْت  : ( آما في قوله صلى اهللا علي إذا ُعِمَل
فالخطيئة هي المعصية  وهي خطيئة في أي زمن ...) الَخطيَئُة في األرض 

ي الف        ة شرطية  بن ي جمل ة وردت ف ه  ومن ثّم ا للمجهول    عملت في عل فيه
ا  ان مرتكبه ا آ ة مهم ا خطيئ ى أّنه دل عل ال صاحب ضوء المصباح  ( لي ق

وع         ار الن رأة أو باعتب ل والم نس آالرج ار الج مول باعتب ان الش واء أآ س
  . )101()آالسارق والسارقة 
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  :التنكير ): ب(-*
  :استعمل التنكير في المثل النبوي ليدل على المعاني اآلتية    

ّلم     للداللة ع – 1 ه وس ه صلى اهللا علي ي   : (لى الواحدية آما في قول ا مثل إّنم
ي اهللا     (أو ...) ومثل الناس آمثل رجل استوقد نارا  ا بعثن ل م ي ومث إّنما مثل

  )به آمثل رجل أتى قوما
ّلم – 2 ه وس ه صلى اهللا علي ي قول ا ف ا : ( الشيوع آم ى قوم ل رجل أت آمث
  .هذا األمر فالتنكير في آلمة قوم أفاد شيوع حصول مثل )
ر أصاب أرضا    : (التكثير آما في قوله عليه السالم  -3 ) آمثل الغيث الكثي

اة   فحال الغيث مع األرض هو ما ذآره الحديث ينزل عليها ليحدث فيها  حي
  .وهذا األمر آثير الحدوث فهو متكرر

يئا    : (التحقير آما في قوله عليه السالم-4 د أن ينفق ش ) وأّما البخيل فال يري
ه صادر عن نفس            فمه ر ألّن و حقي را وصغيرا فه ل آبي اق البخي ان إنف ما آ

  . شحيحة
اب أحدآم   : (التعظيم آما في قوله عليه السالم -5 ...) أرأيتم لو أّن  نهرا بب

  .فشبهت الصالة المعروفة للمؤمن بالنهر في االتساع والغزارة واالستمرار
  
  
  
  
  

  :الجملة النبوية بين البساطة والترآيب-*
تبرهن النتائج المثبتة في الجدول  أّن  من خصائص الجملة             

النبوية  البساطة في الترآيب ولو تضّمنها  نص يمثل سياقها الكبير ، 
ونقصد بالترآيب  الترآيب النحوي للجملة  وقد يعّبر عنه بطريقة أخرى 
هي ما اصطلح عليه المتأخرون من النحويين  بالجملة الصغرى والجملة 
  الكبرى  وفي االعتبارين راعينا العالقة اإلسنادية بين عناصر الجملة   

ن          ب م ي الغال ب ف ناد المرآ ى اإلس ائم عل يط الق ب البس ب الترآي د غل لق
ي       ة االسمية والفعل والفاعل ف عنصرين هما المبتدأ والخبر في حالة الجمل

د يكون الفعل متع      ا وق وي  حالة الجملة الفعلية  إذا آان الفعل الزم ديا  فتحت
ي       .  الجملة ثالثة عناصر ع المصّنفين ف ذي دف ويكون هذا االستعمال هو ال

ي     ث القصار  ف ى األحادي ز عل ى الترآي ه إل ارين لمنتخبات ديث والمخت الح
تأليفهم  فرصدوا آثيرا من األحاديث النبوية الشريفة التي أطلقوا عليها اسم  

ي         اروا ف ال  وأش مية األمث م أو تس ع الكل ائص     جوام ى خص اتهم إل مؤّلف



  

الوا    ذه األحاديث فق ك        : العبارة  في ه ا ؛وإّن ا وغزر معناه ّل لفظه ا ق هي م
ان       رار البي ن  أس ك ع فت ل اعا وآش ر زادت اّتس ا النظ ت  فيه ا  أمعن آّلم

ة     ام        . النبوي المحاط بالعصمة اإللهي ا ق ة البسيطة هي م ا آانت الجمل ولّم
بط  ا الحديث        اإلسناد فيها على أبسط أشكاله وارت ز به ذا بخاصية تمّي ّل ه آ

ر عن  ة ليعب ي الجمل از  ورد الحذف ف وي الشريف هي خاصية اإليج النب
ر عن            ة لتعب اظ اللغ در ممكن من ألف ل ق ي توظيف أق النزعة االقتصادية ف

  :أآبر قدر من المعاني 
  الحذف في الجملة النبویة-*

ويمكن أن نفسر  من  مباحث الجملة التي عني بها  علماء البالغة الحذف
هذا االهتمام بخاصية تمّيز اللغة العربية وهي اإليجاز الذي من أهم 

  :مظاهره الحذف ، وللحذف ميزتان هما
  آمال المعنى مع المحذوف من جهة  -1
 أغراض بالغية تفهم من هذا الحذف من جهة أخرى  -2
ي             ة ف ه من أهمي ا ل رزا م ى الحذف مب وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إل
بيه بالسحر   : ( ظم الن هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب األمر ، ش

د             ادة أزي ذآر ،والصمت عن اإلف ذآر أفصح من ال رك ال ه ت رى ب ، فإّنك ت
ّين      م تب ا إذا ل لإلفادة ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،وأتّم ما تكون بيان

   )100()وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر ،وتدفعها حتى تنظر 
أّما الترآيب في الجملة النبوية فيتعدى المنطق النحوي للجملة إلى المنطق   

ي       ي التعريف النحوي نجدها  ف الذي يحكم نّصا آامال ؛ فالجملة المرآبة ف
ه     رط  بأنواع لوب الش اليب  آأس ي     .األس ا ف ا هام ذف موقع ذ الح د أخ وق

ى   ديثا وغلبت عل ديما وح ة ق ي بحثت النصوص القرآني ذه الدراسات الت ه
بابه          د أس ي التعامل مع الحذف  فحاولت تحدي ة ف الدراسات النزعة البالغي

ى الظاهر   ( ا  ... فمنها مجرد االختصار واالحتراز عن العبث بناء عل ومنه
التنبيه على أّن الزمان  يتقاصر عن اإلتيان بالمحذوف وإّن االشتغال بذآره 

اب التحذير      دة ب ذه هي فائ اب اإلغراء   ...  يفضي  إلى تفويت  المهّم وه وب
اء      . اج البلغ ي منه ازم ف ال ح ام ،ق يم واإلعظ ا التفخ ن  : " ومنه ّا يحس إّنم

ياء          د أش ه تعدي ه ،أو يقصد ب ة علي ّوة الدالل ى لق الحذف ما لم يشكل به المعن
ه         ال علي ة الح ي بدالل ذف  ويكتف آمة ،فيح ول وس دادها ط ي تع ون ف ،فيك

ى با   ياء  المكتف ي األش ول ف نفس تج رك ال ى  ،وتت ا عل ن ذآره ال ع لح
ل  :قال .الحال وبهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهوي
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الى      ه تع ه قول وس ،ومن ى النف ْت   { : عل ا َوُفتَِّح ى ِإَذا َجاُءوَه َحتَّ
ك ال   )101(}َأْبَواُبَها د ذل فحذف الجواب ؛إذ آان وصف ما يجدونه  ويلقونه عن

ى ض     يال عل ا يشاهدونه      يتناهى ،فجعل الحذف دل يق الكالم عن وصف  م
ه       ه علي ك لقول ا هنال ه م ،وترآت النفوس تقّدر ما شأنه ،وال يبلغ مع ذلك آن

ى قلب بشر    : ( الصالة والسالم  ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر عل
  )102()ومنها التخفيف ؛لكثرة دورانه في آالمهم ) ... 

بة عال      تعمال نس ث االس ن حي لوب م ذا األس ل ه نيفه    ويمث ن تص ة  ويمك ي
  :بالرجوع إلى  أداة الشرط إلى ما يأتي 

  ) إذا ( أسلوب شرط يعتمد على أداة الشرط   -1
 )لو ( أسلوب شرط يعتمد على أداة الشرط  -2
 )إن ( أسلوب شرط يعتمد على  أداة الشرط  -3

ي دراسة أسلوب الشرط بشتى  أنواعه وتعرضوا          اة ف وقد  استفاض النح
  للفرق بين أدواته  

يقن والمشكوك       : ال ابن الجوزي ق( ى المت ا عل ه بجوز دخوله الذي أظّنه أّن
كوك ك    ى المش دخل عل رط  ت ى الش النظر إل رط ،فب ا ظرف وش " إن"ألّنه

ائر الظروف     يقن آس ى المت ذا    )103()وبالنظر إلى الظرف تدخل عل ى ه وعل
ا          و م ي  وه ل اليقين ى الفع دخل عل رط إذا ت ائع أّن أداة الش اس فالش األس

إّن مّما : ( اه ماثال في  األمثال النبوية ومن قوله صلى اهللا عليه وسلم وجدن
ففعل ) إذا لم تستحي فاصنع ما شئت : أدرك الناس من آالم  النبوة األولى 

االت      ق الرس ن طري ر العصور ع خت عب ي ترس فات الت ن الص اء م الحي
هل    ه  السماوية فمن لم يستح فكل األعمال التي يقوم بها تكون مباحة س ة علي

أّما إذا رآزنا على جواب الشرط في جملة الشرط التي اعتمدت على  أداة .
د         ى التهدي ل معن ذي يحم را  ال ون أم ا يك ا م ا غالب ل فيه رط إذا فالفع الش
ؤدي   ل الشرط ألّن حصول الشرط   ي ي فع وع ف ة الوق ن مغب ذير م والتح

إذا لحظت  وإّنما امتنع دخول إذا على المشكوك( يقينا إلى حصول الجواب 
ان وجود الشرط       ي زم فيها الظرفية ألّن المعنى  حينئذ   التزام   الجزاء ف

زام       يس الت ه  ل ا  )104(.) ،والتزام الشيء في زمان ال يعلم وجود شرط في أّم
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ى األداة    ائم عل ل        " إْن"الشرط الق ه يمث ذي يجعل افي ال دد الك وافر بالع م يت فل
نص  آام تقل  ب م يس ا ل لوبية  آم نص خاصية أس ي ال ا ف ل ورد  مبثوث ل ب

: (  استدعته حاجة المتكلم في إحداث الربط  ففي قوله صلى اهللا عليه وسّلم 
أداة الشرط    )  ويحك إن تفتحه تلجه  وقد وردت هذه العبارة   ولها ارتباط ب

ال     ( إذا  واب ق ك األب ك   : إذا أراد اإلنسان أن  يفتح شيئا من تل ال تفتحه فإّن
وقد تعرض البالغيون لهذا االستعمال في آثير من اآليات ) إْن تفتحه تلجه 

ذا االستعمال       ة استخلصوها من ه ان   ( القرآنية  ولهم إشارات لطيف ا آ ولّم
د   ل بع الى     " إن "الفع ه تع ه  آقول ن تحقق تعمل ع ه يس ا ب إذا { : مجزوم ف

يئة     بهم س ذه وإن تص ا ه الوا لن نة ق اءتهم الحس ب  } ج ي جان إذا ف يء ب فج
إ  ذا         الحسنة وب راد بالحسنة جنس الحسنة وله يئة ؛ ألّن الم ي جانب الس ن ف

إذا   وجيء    عّرفت وحصول الحسن مقطوع به فاقتضت البالغة التعبير  ب
المرض          ة آ ى الحسنة المطلق ادرة بالنسبة إل ا ن يئة ألّنه بإن   في جانب الس

   )105()بالنسبة إلى الصحة والخوف بالنسبة إلى األمن
ي   ويأخذ الترآيب في ال ى األداة   الت جملة  أشكاال متنوعة دون االعتماد عل

ذي ال     ك ال ذا التماس ر  وه ين أو أآث ين جملت ك ب دث التماس ب تح ي الغال ف
ث الفصل والوصل       ي مبح ة ف ة العربي ته البالغ ى   األداة درس د عل يعتم

ه    ا في فمن عرف الفصل والوصل     . ومن أهميته أن لخصت البالغة برمته
  .اأدرك  البالغة آّله

ه     دنا ب وقد رصدنا مواطن متنّوعة للحذف اعتمدنا في تحديدها على  ما يم
ى آتب شرح الحديث        ة  وعل ة العربي النحو من تقدير للمحذوف  في الجمل
ي حاجة          انوا ف ذين شرحوا الحديث  آ ك أّن ال وما ُبثَّ فيه من إشارات  ذل

ي بعض الموض       اد ف ا أرادوا االجته وعات أو لتقدير الحذف في الحديث لّم
ة     ق مقارن ن طري ديث ع وص الح ن نص ق م ا أرادوا التحق حينم

  .ورتبنا هذه المواطن وفق ما يمليه النحو العربي  .الروايات
  :حذف الفعل ): أ (-*

لم     -1        ه وس ه صلى اهللا علي : ( ونجده في أسلوب التحذير  آما في قول
ا فق         ى قوم ل رجل أت ه آمث ي اهللا ب ا بعثن ي    : ال إّنما مثلي ومثل م وم إّن ا ق ي

ان  فالنجاء النجاء     دير  ...) رأيت الجيش بعيني ،وإّني أنا النذير العري والتق
ي أسلوب  ون ف ة رصد اللغوي ي اللغ ذا الحذف مشهور ف اء وه وا النج طلب

ي         . التحذير دناه ف ا وج اك وهو م ا استعمال الضمير إي وللتحذير طرق منه
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وتقدير الفعل في هذه الحالة )  إياآم ومحقرات الذنوب: ( قوله عليه السالم 
  .احذروا 

ي العطف -2    ديث : ف ي الح ا ف ل  : ( آم بيل اهللا آمث ي س د ف ل المجاه مث
  الصائم القائم

القانت بآيات اهللا ال يفتر من صيام وال صالة حتى يرجع المجاهد في سبيل  
ى الصيام فأصل         ) اهللا تعالى  دما عطفت الصالة عل ع عن فحذف الفعل  وق

ه   : العبارة  ال يفتر من صيام وال يفتر من صالة  ونجد الحذف نفسه في قول
ذه   : ( عليه السالم  ى ه مثل المنافق آمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير  إل

  ) . مرة وإلى هذه مرة 
  : حذف الفعل الناقص -3 

رة  ) اتقوا النار ولو بشق تمرة : ( آما في الحديث  ولو آان اتقاؤآم بشق تم
ذا ال ة وه رز أهمي و حذف يب ي   وه راث النحوي العرب ي الت ائع ف دير ش تق

ة      ي الجمل م ف د يغطي عن المه دل   شغل المخاطب بكالم  ق الموضوع فب
  .اختصر الكالم عن طريق الحذف

  حذف الفاعل) ب ( -*
لم       ه وس ه صلى اهللا علي ي قول ا ف لوب الشرط  آم ي أس كن : ( ف ن س م

تن   البادية جفا ، ومن اتبع الصيد  ففي  ) غفل ، ومن أتي أبواب السلطان افت
رط       واب الش ة ج ي جمل ل ف دير  فاع ن تق ديث يمك ذا الح ن ه ة م ّل جمل آ
ذا   فالجفاء يكون في الطبع  و الغفلة تلحق القلب ،واالفتتان يصيب العقل  ول

كل   ذا الش ديث به ن صياغة الح ع  : يمك ه ، واتب ا طبع ة جف كن البادي ن س م
  .ى أبواب السلطان افتتن عقله الصيد غفل قلبه ، ومن أت

ي -2       ده ف يع  ونج ة التوش ي البالغ ه ف ا اصطلح علي يم  أو م ي التقس ف
لم  ه وس ه صلى اهللا علي ان : ( قول ن آدم وتشب من اثنت رم اب الحرص : يه

  .والتقدير وتشب من خصلتان اثنتان )  على المال ، والحرص على العمر 
  حذف المفعول): ج ( -*

الم    -1           ه الس ه علي ي   حديث ده ف ود  : (  ونج لمين واليه ل المس مث
ى        ل عل ى اللي ا إل ه عمال يوم والنصارى آمثل رجل استأجر قوما يعملون ل

الوا   ذي      : أجر معلوم فعملوا له نصف النهار ، فق ى أجرك ال ا إل ال حاجة لن
ى اعتمد هذا النص عل  ... )ال تفعلوا : شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم 

  .طريقة الحكاية  ومن ثمة سهل التقدير  ال تفعلوا  ما عزمتم عليه 
  في أسلوب الشرط  -2        

ي أعّلمك آلمات احفظ اهللا     : ( آما في قوله صلى اهللا عليه وسلم  يا غالم إّن
يحفظك احفظ اهللا تجده تجاهك ، إذا سألت فسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن   



  

ه        فالمحذوف  هو  ...)  باهللا  دليل علي ة فسأل اهللا  وال دا المعون إذا سألت أح
  .هو أّن الفعل متعدي 

  :مع فعل األمر  -3 
ه        : ( آما قوله  عليه السالم    دين أحد إّال غلب اد ال ن يش دين يسر ، ول إّن ال

روا   اربوا وأبش ّددوا وق ى   ... )  فس اج إل ر  يحت ال األم ن  أفع ل م ل فع فك
يم والتعظ   اربوا      مفعول وحذف لغرض التفخ ديره  فسددوا األمور وق يم وتق

  ..األعمال 
  حذف المبتدأ) : د(-*

يل   -1       ي تفص دد ف ى الع دت عل ي اعتم ث الت ي األحادي د ف ونج
الم    ه الس ول علي ي ق ا ف ن آدم : ( الموضوع  آم ا اب ان يكرهمه ره : اثنت يك

ل   ال أق ة الم ال وقّل ة الم ره قّل ة ويك ن الفتن ؤمن م ر للم وت خي وت والم الم
دأ  للغرض ) لحساب ل د حذف المبت ة فق ان  ومن ثم دير خصلتان اثنت فالتق

  .التعظيم 
  في الجمل المرآبة   -2    

ا   : ( وهو الترآيب القائم على جملتين  آما قوله عليه السالم   رضاها همته
ديث    )  ي الح وافر ف ده مت ذف نج ذا الح و صمتها ، وه دير رضاها ه والتق

  .النبوي الشريف بكثرة 
  في الجملة الواقعة جوابا  -3   
ال  ) جهد المقل : ( آما في قوله صلى اهللا عليه وسلم   فالتقدير  أحب األعم

  .جهد المقل 
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ل األّول ي  : الفص وير ف ات التص فني
    التمثيل النبوي 

                          
  
  

ة                       الة خاتم لّما آان الرسول صلى اهللا عليه وسّلم حامال لرس
ي      ائدة ف اهيم الس ن المف ر م ور لكثي ادت التص ا أع ها أّنه ن خصائص م

رية  ات البش االمجتمع ود   ؛آم اس للوج رة الن الة نظ ذه الرس ي ،غّيرت ه فه
تقيم   ى الصراط المس اس إل ة للن ة    ؛هادي ارة والعاطف ل ت ارة تخاطب العق ت

ونقل الرسول األعظم أخبارا آثيرة مبّلغا رسالة رّبه  مصورا لعوالم .أخرى
اس    ا    ،مرئية يشاهدها آل الّن ة     ،ويشهدون عليه ر مرئي خّص  ،وعوالم غي

ة اإلسراء      ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم بمشاهدتها ال رحل على سبيل المث
ى الجنّ        ه السالم عل ا الرسول علي ع فيه ى   والمعراج  التي اّطل ار وعل ة والن

ماوات  ل،الس ا بالرس ى أثناءه القرآن  .والتق لم ب ه وس ول علي وخوطب الرس
ذه        ل ه ه ؛آ اس ب ا خوطب الن ة  آم ن صور رائع ه م ا في ى م ريم عل الك
ة فخلقت            ال النبوي ي األمث ي ترآيب الصورة ف ة شارآت ف العوامل مجتمع

اء  المعن        وير وإحي ة التص ز ببراع ي تتمّي ة  الت اهد الرائع ه  المش ى وجعل
  . مفعما بالحياة وآأّنه آائنا حّيا يسعى  فيلقى لدى المتلقي آل القبول 
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  ر  في التمثيلتقنيات التصوي*                                  
  مصادر التصوير في التمثيل*                                 
  األشكال الترآيبية للتمثيل*                                 

                     



  

  
التمثيل من وسائل التبليغ الهامة في إيصال الفكرة  عن                

وقد توفرت  ،بة إلى األذهان  وتفصيلها حتى تكون قري ،طريق تجسيدها
هذه الوسيلة في أحاديث  الرسول بكثرة وأخذت أشكاال متنوعة طابقت 

ويعتبر التمثيل بابا من أبواب البالغة إذ  .الموضوع والسياق والغرض
درست البالغة العربية التمثيل وجعلته قرينا للتشبيه وفي هذا الصدد قال 

فاعلم أّن التشبيه عام والتمثيل : (جرجانيإمام البالغة العربية عبد القاهر ال
البالغّيون  ؛ ويرأى )أخّص منه ،فكل تمثيل تشبيه وليس آل تشبيه تمثيال

أّن للتمثيل مواقع  يحسن فيها فيؤثر أثرا بالغا في نفسية المتلقي؛فأفضل ما 
آما هو  ،يستعمل في أعقاب المعاني فيرآزها ويجعلها ماثلة في األذهان 

بة للمثل السائر وتجدر اإلشارة هنا أّن هناك فرقا بين المثل الشأن بالنس
السائر وبين التمثيل رغم االشتراك في التسمية ويظهر هذا الفرق فيما 

  :يأتي
يتميز المثل السائر يإيجاز العبارة في حين يغلب التفصيل على *         
  التمثيل
ل      *        ر التمثي ا يفتق ورد ومضرب بينم ائر م ه     للمثل الس زة ألّن ذه المي له

  .ينشأ لتجسيد الفكرة
ن  *        بيه لك تعارة والتش ائر تصويرا آاالس ل الس ا يتضمن المث ا م غالب

  .ينشأ التمثيل للتشبيه             ونقل المعاني المجردة إلى حّيز المحسوس
ريم وصّنفه                                رآن الك وقد اّطرد ورود التمثيل في الق

ل   الدا دم المث ين النصين وخ تالف ب م االخ ا رغ ل عموم ون ضمن المث رس
  :القرآني موضوعات متنوعة منها

  .الدعوة لتوحيد اهللا واإلخالص في عبادته*
  .الدعوة إلى اإليمان بالبعث*       

  .تصوير الجّنة والّنار *
  .الترغيب في إتيان الفضائل * 

ا              زا هام ل حّي غل المث ذا ش ي الت له ي ؛ وأدى دورا  ف ر  القرآن عبي
ي        اء المشاهد  الت اني بتصويرها  وإحي ل   المع فاعال في تبليغ الرسالة ونق
ي        ل  ف تدعو القارئ للتفكير والتفاعل مع الموقف واختلفت نصوص التمثي
ذي    التعبير القرآني  فتراوحت  بين الطول والقصر  وذلك بحسب السياق ال

ذي سخرت لخد     ه  والغرض ال ه  أدرجت في ذه النصوص     .مت ة ه ومن أهمي
ى    وعظيم أثرها في التعبير  فقد آان حضورها الكمي في القرآن  شاهدا عل



  

ا ومن         اني وتقبله ع  بالمع اره  أن يقتن ى المتلقي وإجب آفاءتها في التأثير عل
   )106(ثّمة  بلغ عدد النصوص المدرجة ضمن المثل واحدا وثالثين مثال

ية                                       ذه  الخاص ن ه وي م ان النب ل البي م يخ ول
ام        ع اإلم ا  دف و م ام وه ور  ه ل حض ان للتمثي ة  فك لوبية  الهام األس

أثورة      آتاباآي يخصص  )107(الترمذي ال  الم ه   بعض األمث للمثل  ذآر في
رآن  . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ويمكن أن  نفسر  حضور المثل في الق

ديث بخصائصه  اإل ة والح اني ويصيرها ماثل ة إذ يكشف المع ا  ،قناعي آم
رة  و  درج   مع تصعيد       إيقنع المتلقي   بتصوير الفك ق الت ا  عن طري ثارته

ذهن       ؛المعنى وتلوينه  رة  ل ا مثي اني  جعله اب المع فإذا جاء التمثيل في أعق
هد        ا ألّن المش ا تفاعلي وع  تجاوب ع الموض اوب م ى التج ه عل ي تحث المتلق

اة       ،يرتسم أمامه ا الحي دب فيه رة المجردة وت ويشعر المتلقي    ،فتتحرك الفك
أّنه يتعامل مع آائن  حّي  ؛و للتمثيل استعماالت متنوعة تخدم  األغراض    

ي النفوس      (التي يرمي إليه المتكلم  ل ف فإن آان مدحا آان أبهى وأفخم وأنب
دح           ى الممت رح وأغلب عل ّز للعطف وأسرع لإللف وأجلب للف وأعظم وأه

ه        .شفاعة للمادحوأوجب  ذع ووقع ه أوجع وميسمه أل ان مّس ا آ وإن آان ذّم
ه أبهر    .أشّد حّدة وإن .وإن آان حجاجا آان برهانا أنور وسلطانه أقهر وبيان

وب أخلب     ول أقرب وللقل ان أشقى     .آان افتخارا آان للقب ا آ ان وعظ وإن آ
ه  ي التنبي غ ف ر وأبل ب  )108(.)للصدر وأدعى للفك ي آت ل ف ا ورود التمثي وم

ز         ن حّي رج م ى يخ ه حت ى وتحريك وين المعن ي تل ه ف ين إّال لمزيت البالغي
ى  ،التجريد إلى حّيز المحسوس الملموس  فتتلقاه  النفوس  وقد أشربت المعن

ي    ب ف ا ري حته وال يخامره ي ص ك ف ا ش ية ال يرواده ا راض واعتنقته
ه        . وجاهته ألة بقول ذه المس اهر الجرجاني ه د الق اقش  عب د ن ة  : (وق ا العل  أّم
أثير؟:والسبب ذا الت ل ه ان للتمثي م آ دنا…ل ك وج ا عن ذل بابا  إذا بحثن ه أس ل
ال  ن   …وعل ا م ى تخرجه وف عل وس موق ره أّن أنس النف ك وأظه أّول ذل ف

ا      ي الشيء تعّلمه ا ف الخفي إلى الجلي،وتأتيها بصريح بعد مكنى ،وأن ترده
ى ا …إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم  إلحساس  نحو أن تنقلها من العقل إل

ع           … ة الطب ا من جه تفاد من طرق الحواس أو المرآوز فيه م المس ألّن العل
ّوة        ي الق ر ف ر والفك ة النظ ن جه تفاد م ل المس رورة يفض ّد الض ى ح وعل
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اليقين   : آما قالوا …واالستحكام  ّن آ ة وال الظ د    )109()ليس الخبر آالمعاين لق
ي ال  ية وه ة حس نفس معرف ل يكسب ال ات واضحا  أّن التمثي ي  ب ة الت معرف

  .تأنس لها وتطمئن إليها  وتقتنع بها
اره                                              ل باعتب ي دراسة التمثي ا ف أّما منهجن

ا صورة     ا أعطتن من أهم العناصر المكونة للتصوير في األمثال النبوية ألّنه
اع المتلقي آي يستجيب          ي إقن ي تستخدم ف واضحة عن فنيات التصوير الت

ا ل راد تحقيقه الة الم ل    ؛لرس ة ضمن التمثي عنا النصوص المدرج د أخض فق
ة  ة العربي ي البالغ بيه ف ه التش تقر علي ذي اس يم ال بيه  ،للتقس ان التش أي أرآ

بيه دون أن نهمل   باألربعة   وهي المشبه والمش ه به ووجه الشبه وأداة التش
ى    توى المعن ى مس راض عل ن أغ ل م ه التمثي ا يخدم ه  ،م ا يقدم ن وال م م

ي تصنيف أشكال      د ف صور بديعة على مستوى التصوير ؛وحاولنا أن نجته
ل         ،التمثيل   د   أشكال التمثي ا تحدي ات سهال علين ذه العناصر ب وباجتماع ه

ة ى خصائصها الفني ع الوقوف عل اءة . م ز بكف ذا اإلجراء يتمّي رى أّن ه ون
وي    ل النب لوبية للتمثي ائص األس ى آشف الخص اعد عل دما   ،تس ة عن خاص

وذلك لما لمسناه من تشابه على مستوى الموضوع  ،نقارنه باألمثال القرآنية
توى الصياغة ؛   ، ى مس ذا عل ار  ( وآ ة إلظه ل أداة فطري بيه والتمثي والتش

ي تصويرها  ا ف ا آافي ر عنه رى التعبي تكلم ال ي د الم ة عن ي  -صورة ذهني ف
ا له      ا  ومطابقته د قياسها به ر  صورة أشّد وضوحا،وأآمل أطرافا يزي ا تقري

ا يكفي اللفظ المجرد          ا، م ياء المحدث عنه ة،فمن األش المعاني وتأآيد الدالل
ه   تمكن  ،في بيانه والوصف القائم في الداللة به،ومنها ما ال تكمل داللت وال ت

ذا     ه ه ه إال بإخراج دان مدلول ك الحس والوج نفس صورته ،وال يمل ي ال ف
ر      ن فك نفس م وى ال اون ق ذي تتع ويري ال رج التص ي  المخ ا ف ال مع وخي

والبيان النبوي يضرب بسهم وافر في هذا الميدان  ه ،إحكامه وبث الحياة في
ويتخذ من التصوير بهذه الوسيلة أداة ناجحة فعالة للوصول إلى الهدف من   

يلة  ،شغل الحس الظاهر  والباطن  وامتالك النفس بكل ما فيها ألّن هذه الوس
ا أمل      ،أقرب إليها ا آنس وله ا      وال ،وهي به ي جاء به الة الت يما أّن الرس س

اني ال    ،وتعديل للمفاهيم،البيان النبوي تجديد للقيم  وتعريف بأنماط من المع
وتأثير الوجدان  ،يسيغها العقل  الدارج على ضدها إال مأخوذا بقهر العاطفة

د النظر  ه ليعي دليل ،يثنيان ر ال ه  ،ويختب وى نفس ل ق تكلم بك ه الم ا ينتج وإنم
()110(   
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واع       بتطبي   ة أن ا أن نرصد ثالث ة أمكنن ال النبوي ق هذه الخطوات على األمث
  :من الترآيب في التمثيل فهناك 

  :تشبيه الحسي بالحسي في التشبيه  البسيط-*
ال الفاضلة          ي األعم ب ف راءة  : الترغي اد وق الصالة والصيام والجه

  القرآن    
ب النصوص              م  أن نرت ذا القس ي ه نحاول ف ا  س ة ترتيب المدروس

ي ترسم دوام الفعل         ا؛  صورة الصالة الت موضوعيا متوخين التنسيق بينه
تعمله        اء يس ة فالم ارة معنوي ية  وطه ارة حس لم طه ي المس دث ف ذي يح ال

ا          ي آل وقت من أوقاته أ للصالة ف ذا الفعل مستمر    ،المصلي لكي يتهي وه
التي قررت أّن من   يؤمن بالرسالة المحمدية ،مادام المصلي على قيد الحياة

ه   ،أقام الصالة فقد أقام الدين  ن ال صالة في ذا   ،ومن ترآها  فال خير في دي ل
أضحى القيام بالتطهر عمال يوميا يتكرر في اليوم خمس مرات بعدد أوقات 

امال      ا متك ى ساعات النهر توزيع ا    ،الصالة المفروضة الموزعة عل وهو م
ان  أوحى إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم با دائم الجري من عجائب   .لنهر ال

ى    ا إل بيه  الحسي بالحسي إذا نظرن ي تش ه ف ن إدراج ا يمك ل أّنن ذا التمثي ه
ل مصدر       ذي يمث ي الوضوء والنهر ال ل ف لم المتمث ين فعل المس المناسبة ب
ل األدران    ذي يزي اء ال ة الم ى عالق ا إل ا نظرن ا إذا حّولن دفق ؛أّم اء المت الم

لم ه المس ذي يرتكب ذنب ال ن  بال ت م د انتقل ا الصورة ق ه بالصالة ألفين فيزيل
ذنب شيء       وي بالمحسوس فال بيه المعن تشبيه المحسوس بالمحسوس إلى تش

.                                        معنوي يلحق بالمسلم عند اقترافه لعمل ال يقبله الشرع
بيه                         ذا التش مها ه ي رس ن الموضوعات الت موضوع فم

اب أحدآم يغتسل       : (الصالة  ى ب مثل الصلوات الخمس آمثل نهر غمر عل
رات   وم خمس م ل ي ه آ ن أن  .من ذي يمك درن ال اخ وال ي األوس اء ينق فالم

يصيب اإلنسان يرشحه آي يكون مشبها به ألن الصالة تذهب درن الذنوب 
ه  ي قول درن  وف اء ال ذهب الم ا ي هولته  :آم ى س ارة إل دآم إش اب أح ى ب عل

فيه داللة على أن الماء العذب أنقى :قال ابن عبد البر ( )111()ب تناوله  وقر
اء من اليسير      ّد إنق ر أش يدا      )112()للدرن آما أّن الكثي ل تجس د عرض المث لق
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ذنب  وال يزيل    ق الم ا يلح اره درن ذنب باعتب ة    هلل و إقام د ه ل واح إال عم
ر          اء العذب الكثي ذنوب الم ة ال ي إزال به ف ي تش ام الرسول    الصالة الت ذا أق ل

النهر الغمر      بهها ب را فش صلى اهللا عليه وسلم تمثيال للصالة باعتبارها مطه
ا    يدان هم ل تجس ي المث رات فف لم خمس م ه المس اه يغتسل في ر المي أي آثي

ي    .  تشبيه الذنب بالدرن والصالة بالنهر ال الت ولما آانت الصالة من األعم
دين رآّ     ال ا ألّن ال لم أن يترآه ن للمس ايمك ائم     ،ز فيه د بالص به المجاه ش

ت  اتالقان ن     بآي ي  م الة  وه يام وال ص ن ص ر م ذي ال يفت اهللا  ال
ل  : (بقوله الموضوعات التي أقام لها الرسول صلى اهللا عليه وسلم تمثيال مث

اهللا ال يفتر من صيام  بآياتالمجاهد في سبيل اهللا آمثل الصائم القائم القانت 
ي سبيل اهللا  وال صالة حتى يرجع المجاهد  رز الرسول فضل     )  ف ؛فلكي يب

ال القاضي عياض   ( المجاهد شبهه بالمصلي وبالصائم يم عظيم    : ق ذا تفخ ه
ى    اد حت للجهاد ألن الصيام وغيره مما ذآر من الفضائل قد عدلها آلها الجه
ى     بة عل دل المواض ة تع د وتصرفاته المباح االت المجاه ع ح صارت جمي

ه الفضائل ال    ا وفي ا هي إحسان من اهللا        الصالة وغيره اس وإنم درك القي ت
ى أنّ      )113()لمن شاء دل عل ا لي ر عنه ذي ال يفت  آلّ  شبه المجاهد بالمصلي ال

واب    ،له بها أجر  حرآة من حرآات المجاهد ر ث ه بغي ذا   ،فال يضيع وقت وه
ان    .ما يدل على الترغيب في الجهاد لعظيم ثوابه ا آ واألعمال الجليلة هي م

ال        ثوابها عظيم فبقدر ت اك أعم ذا هن اده يأخذ األجر  ل لم واجته ضحية المس
ذي      د ال ا فللمجته تفضل أخرى فالجهاد يفضل الصالة الصيام دون أن يلغيه
اه  ا يفضل العمل أخ ال فكم ذه األعم ار من ه واب اآلخرة  أن يخت يرجو ث
م        تعمل  اس م ذات فاس به  اس اء المش ذا ج اه ل ه أخ ل ب ذلك يفضل العام فك

ة     ) في مقابل المصلي والصائم والقانت   المجاهد ( الفاعل  رز أهمي ولكي تب
م الفاعل  ا أّن اس ه وإذا علمن به ب أآثر من مش د ب به الواح ل المش ل قوب العم
ه      ل ودوام تمرارية الفع ى اس ذا إل ا ه ارع أحالن ل المض ن الفع ذ م يؤخ

اني  :فالموازنة بين الفعلين  فعل الصالة وفعل الجهاد تقودنا إلى أّن الفعل الث
دث ى    يح رد إل دى الف ا يتع ن أثره ددة لك ي ظروف مح ة وف رة معين ي فت ف

األثر ال      تمراره ب ل واس ون دوام الفع ذا يك ة ل التكرارالجماع   ب
بة ذه   .والمواض ل ه دم  آ ة  تخ ن ثم ائصوم ي   الخص ب ف غرض الترغي
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لة ال  الفاض يام    .األعم اد والص ة لصالة والجه زت الصور المقام د تمّي وق
ه     باالستمرارية  فالنهر دا ي رحلت د ف ئم الجريان يوحي باالستمرار والمجاه

يعبر عن االستمرارية ومعنى ذلك أّن الدوام واالستمرار هو خاصية العمل  
   .المأجور عند اهللا

ى                       ود عل ي  تع ال الت ي  األعم ل ف ب بالتمثي إّن  الترغي
ي  التمثي( المسلم باألجر  والفائدة الدنيوية   مرده إلى  أّن  ل يضرب زيادة ف

ول         ا  والمعق ل متحقق ي القلب ويريك المتخي ع ف التوضيح والتقرير ألّنه أوق
محسوسا لذلك أآثر اهللا تعالى في آتبه من لألمثال وال يضرب المثل إّال لما 

ة  ه غراب رآن   )114()في ى الق ة عل ى المحافظ لم عل ب حث المس ن الترغي وم
ا ا وحفظ رآن آمث: (درس ل صاحب الق ا مث ة إن إّنم ل المعقل ل صاحب اإلب

ا ذهبت    ه من       .)عاهد عليها أمسكها وإن أطلقه ار الرسول المشبه ب د اخت لق
ه وال       ا من ا قريب رى المحسوس محسوس الطبيعة المحيطة بالمخاطب حتى ي

تهجنه تغربه أو يس ة  ؛يس يد المحسوس بطريق ة تجس دم غاي ل يخ ذا التمثي فه
ل    ر والتأم ى التفكي دعو إل ل المخا ؛ ت ا يجع ا   مم الفكرة ويراه ع ب ب يقتن ط

ه من ألف    (صوابا ألّن اإلبل عندهم حالها آذلك ؛  فصاحب القرآن المراد ب
ب ه نظرا وعن ظهر قل ك ذل ،تالوت إن داوم ذل انه  ف ه لس ه ،ل وسهلت علي

ل  ،وشقت عليه ،فإذا هجره ثقلت عليه القراءة ،قراءته هو آمثل صاحب اإلب
شبه درس القرآن ،بعقال وهو الحبل  المعقلة أي  مع اإلبل المعقلة المشدودة

ا         تفظ به ا أي اح د عليه راده إن عاه اف ش ر يخ ربط بعي ه ب زوم تالوت ول
ده موجودا     …والزمها أمسكها  ا دام تعه شبه القرآن باإلبل المقيدة بالعقل فم

وخص ،فحفظه موجود آما أن اإلبل مادامت مشدودة بالعقال فهي محفوظة 
والمراد بالحصر حصر مخصوص    ،لي نفورااإلبل ألنها أشد الحيوان األه

ل        ر بالعق افظ البعي درس آح ه بال و دوام حفظ ر مخصوص وه  )115()ألم
ة        د بنيت الصورة القائم آرس هذا التمثيل تشبيه المحسوس بالمحسوس وق
وا           د أحب ك العه ي ذل اس ف دى العرب؛ والن ودة ل على التشبيه من أمور معه

ر  و وّفروا لها من الو ،اإلبل وتعهدوها ا آبي  ،قت ما يعبر على أّن شغفهم به
ة  د المبالغ د يصل  ح بة .ق ل آانت المناس ي باإلب اة العرب ا ارتبطت حي ولم

التامة في عقد التمثيل بين المتعهد للقرآن والمتعهد لإلبل فالفعل األّول فعل   
ي       النفع ف ه ب ود علي اني فيع يعود بالفائدة على المسلم في معاشه أّما الفعل الث
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ا هو      آخرته  و دبر ومالحظة آم راءة ت من  تعهد القرآن قراءته المستمرة ق
ه    الشأن لمتعهد اإلبل الذي يداوم المالحظة والرعاية لإلبل دون أن يأخذ من

  .فإذا غفل آانت النتيجة فقدان ما ثمره لمّدة طويلة ،التعب أو الملل  غفلة
و                             ّذر الرس ي ح ن الموضوعات الت ل صلى اهللا وم

نفس      اس مع نسيان ال اب     ،عليه وسلم تعليم الخير للن ارة ألهل الكت ه إش وفي
ر       : (عندما وبخهم اهللا على مثل هذا الفعل  اس الخي م الن ذي يعل الم ال ل الع مث

ال الزمخشري   ). (وينسى نفسه آمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه  ق
ه وحسنه وبهجه ووجه مسرج و      الشمس سراج   من المجاز سرج اهللا وجه

به    اج وش راج الوه ول اهللا الس د رس ؤمنين ومحم راج الم دى س ار واله النه
ذا  ده وآ ى فروعه بع وار بسهولة وتبق ه األن بس من ه تقت الم بالسراج ألن الع
ة         ه مخاف ى دخول م يتجاسر اللص عل العالم وألّن البيت إذا آان فيه سراج ل

دوا  اس اهت ين الن انوا ب اء إذا آ ذا العلم ب الحق  أن يفتضح وآ ى طل م إل به
والسنة وإزاحة ظلم الجهل والبدعة وألنه إذا آان في البيت سراج موضوع 
م   راج العل ذا س ه وآ ت وخارج ة أضاء داخل البي دودة بزجاج وة مس ي آ ف

ر    )116()يضيء القلب وخارج القلب  اس عب العالم هو إشعاع يحمل النور للن
نفعهم وا     ا ي اس لم ة الن ه هداي ن واجبات ور  وم ث  العص ي األحادي اظر ف لن

ا       ر منه ي آثي رر ف هور ومك النور مش م ب بيه العل د أّن تش ة يج إن (النبوي ف
ا؟       :قلت ة بينهم ا المناسبة التام ما الحكمة في التشبيه بخصوص السراج وم
ت ن     :قل ر ده ى بغي راج ال يبق بهات والس اوس والش ّره الوس باح تض المص

د لمصباح     والعلم ال يبقى بغير توفيق وال بد للسراج من حافظ   ده والب يتعه
ان      ه آ م يعمل بعلم العلم من متعهد وهو فضل اهللا وهدايته فإذا علم العالم فل
ره      ي أّن صالح غي آالمصباح من جهة أّنه يضيء للناس ويحرق نفسه يعن
رى أحسن وال        ه وال ي م يعمل بعلم في هالآه  وهذا مثل بديع ضربه لمن ل

وة و   الم النب ن آ ل م ز للمتأم هألطف وال أوج دائع آداب ائع  )117()ب ن الش وم
ذا   ه إال أّن ه ريفا لغايت ه وتش ي مهّمت ا ف ل بالسراج تحبيب الم العام بيه الع تش
اس دون أن       يم الن ة تعل أداء مهم وا ب التشبيه تضمن تحذيرا للعلماء الذين آلف

  .ينسوا أنفسهم
ه ومن الصور التي أقامها الرسول صلى اهللا علي                               

ه اق قول يئة هي النف لم لصفة س ين :(وس ائرة ب اة الع ل الش افق آمث ل المن مث
رة      ذه م ى ه رة وإل ذه م ي      )الغنمين تعير  إلى ه ردد الحاصل ف ر عن الت فعب
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افرين     :قال الطيبي(نفس المنافق بكلمة عائرة  ؤمنين والك ين الم ردده ب شبه ت
ة لل    اة الطالب ردد الش فحل فال تستقر    تبعا لهواه وقصدا ألغراضه الفاسدة آت

ل     ي التنزي ى هؤالء وال      (على حال ولذلك وصفوا ف ك ال إل ين ذل ذبين ب مذب
وفي هذا التمثيل نقل نفسي لما يلقاه المنافق من حيرة تفرضها  ) إلى هؤالء 

ذا الوضع         ومآربهعليه أغراضها  ارا له ا نقلت احتق رة باستمرار آم المتغي
ين       ين الغنم ائرة ب اة الع به بالش يئا      المزري حين ش تطلب الفحل وال تجد ش

ا   وليست الصورة غريبة على المتلقين بل هي من صميم الحياة التي يحيونه
اع           ة وجد اإلقن نهم ومن ثّم ام أعي ا أم ه يحدث دائم ومن المتعارف عليه ألن
وفر     ه مت إلى نفوسهم السبيل السهلة الواضحة ألّن آال من المشبه والمشبه ب

  .مكن إدراآه بسهولةفي المجال الحسي المادي الذي ي
دعا إليها اإلسالم وحفز على اإلتيان بها آي ينال  ة فضائل األعمال آثير   

ذه       ن ه نقص وم ا ال د يعتوره ي ق ال الت ل أعم ر ويكم واب الكثي لم الث المس
ا   ي إذا خالطه ال الصدقة الت ٌناألعم ا  ف   َم ر رض دت وإذا أخرجت بغي س

ذلك ي إخراأّم ،فسدت آ لم ف ردد  المس اا إذا ت ّم أخرجه ا ث ى  ،جه زم عل فع
ي      :(فهو آما صوره الرسول األعظم ؛استردادها  ّم يرجع ف ل المتصّدق ث مث

ه      م يرجع فيأآل قيئ يء ث ي صدقته آالكلب     )  صدقته مثل الكلب يق د ف العائ
به        (يعود في قيئه  ي الصدقة أوساخه وأدناسه فأش ه أخرج ف وجه التشبيه أّن

يء    دى      و)118() تغّير الطعام إلى حال الق ودة ل ذه الصورة وإن آانت معه ه
ة اإلنسان            ذي يحط من قيم ذا العمل ال ر من ه ديدة التنفي المتلقي إال أّنها ش

تنتج  ا سبق نس ذي (ومم ى الجانب النفسي ال ز عل ززة ترآ أن الصّور المق
ر   يردع آل من تحدثه نفسه ليقوم بعمل مشابه يحتمل أن يكون التشبيه للتنفي

  )119() قذرخاصة لكون القيء مما يست
ه                                    ي حيات لم ف ه المس وم ب ي يق ال الت الذآر من األعم

به الموت   ؛فإذا تهاون فله جزاء ينتظره ي     ،منه أن حياته تش ال الرسول ف ق
ذي ال    :(وصف الذي يذآر رّبه والذي ال يذآر ربه ه  وال ذآر رب مثل الذي ي

ذي ي ) يذآر رّبه مثل الحّي والمّيت  ة هو      إّن ال اة والموت حقيق وصف بالحي
ه       راد ب ا ي الساآن ال الموطأ وإن إطالق الحي والميت في وصف البيت إّنم

ه         (ساآن البيت  اة وباطن ور الحي زين بن ذي ظاهره مت الحّي ال ذاآر ب فشبه ال
ل        ه باط ل وباطن اهره وعاط ذي ظ ت ال ذاآر بالبي ر ال ة وغي ور المعرف بن

في الحّي من النفع لمن يواليه والضر   موقع التشبيه بالحي والميت لما:وقيل
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ت ي المي ك ف يس ذل ه ول ن يعادي ذي  )120()لم ت الشخص ال م يقصد بالمي ول
ذآر       ذي ال ي ذآر فالبيت ال فارق الحياة إّنما الشخص الذي أفرغ نفسه من ال

ي       .قبر فيه اهللا اني وترسيخها ف ر المع ي تقري را ف إذن لعب التشبيه دورا آبي
ه يقر   ي ألّن ن المتلق ية   ذه ورة قياس ا بص ن    ،ره ة م د بخصيص ا تأآ وآلم

فإذا انتقل عن الجمع  ( والتصوير عمقاخصائص التقوية زاد المعنى تقريرا 
ى        يلة أعل ان وس اد آ دا لالتح بيه وتأآي بين الطرفين لفظا وتقديرا تناسبا للتش

ا تضّمنت    )121()للتشخيص والتجسيم المالحظ في األمثال التي تّم تحليلها أنه
ه   رآنين هم ى طرف واحد     ؛ا المشبه والمشبه ب ائم عل ل ق ويخدم  ؛وهو تمثي

ب   ب و الترهي ا الترغي ين هم ه غرض ت نفس ي الوق اك ،ف ين هن ي ح ف
ل   هذا فيو ،مجموعة من األمثال النبوية تقوم على ازدواجية الغرض التمثي

ا يتضادان      يالذي  ا م ومين غالب ال    ؛جمع بين صفتين أو مفه ذه األمث ومن ه
اج     ؛عليه وسلم محذرا من صفة البخلقوله صلى اهللا  ذا التحذير احت وفي ه

ل  :(في البخل واإلنفاقمثلين عليه الصالة والسالم إلى مقابلة المعنيين المت مث
ى         دييهما إل ن ث د م ن حدي ان م ا جبت ين عليهم ل رجل ق آمث ل والمنف البخي
ي  ى تخف ده حت ى جل رت عل ق إال سبغت وأوف ال ينف ق ف ا المنف ا فأم تراقيهم

ة            جلده  يئا إال لزقت آل حلق د أن ينفق ش ل فال يري ا البخي ره ؛وأم و أث وتعف
ع  ال تتس عها ف و يوس ا فه ابي) (مكانه ال الخط ول  : ق ل ضربه الرس ذا مث ه

ل      لم للمتصدق والبخي ه وس رجلين أراد آل واحد      ؛صلى اهللا علي فشبههما ب
ا يس    بس درع ا أن يل ه تمنهم ن تر ب هما     م ه ليلبس ى رأس دوه عل الح ع س

ي        والدرع ، ه ف دخل اإلنسان يدي ى أن ي ديين إل أول ما تقع على الصدر والث
ابغة       ،آمهما ا س بس درع ل من ل ى     ،فجعل المنفق آمث ه حت فاسترسلت علي

ا أراد    ،سترت جميع بدنه  ه آلم ى عنق وجعل البخيل آمثل رجل غلت يداه إل
ه  ي عنق ت ف ها اجتمع ه ،لبس ت ترقوت ّم   ؛فلزم واد إذا ه راد أّن الج والم

اق   ،نفسح لها صدرهبالصدقة ا ل إذا  ،وطابت نفسه فتوسعت في اإلنف والبخي
داه  ،حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه  وق   ؛فضاق صدره وانقبضت ي ومن ي
ون    م المفلح ك ه ه فأولئ ح نفس ل     )122()ش ين البخي ة ب دمت المقابل ه خ وعلي
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ا يلحق آالً      والمنفق تفضيل المنفق على البخيل وذلك عندما يتتبع السامع م
ر (صين ؛من الشخ ى تفضيل       :قال الزين بن المني دليل عل ام ال ل مق ام التمثي ق

ة مقاصد      ى أن يضمن الترجم المنفق على البخيل فاآتفى المصنف بذلك عل
ذا الحديث         )123()الخبر على التفصيل  ي تفسير ه ّراح الحديث ف واختلف ش

ا       ( ،فيم ضرب؟ اه وتمحوه ذهب بخطاي و رجاء أي ت ى تعف ل معن ل   ،فقي وقي
ه     ضرب المث ا ألّن المنفق يستره اهللا بنفقت دنيا     ،ل بهم ي ال ه ف ويستر عورات
ه فبقي        لالبسها  ة ّنآستر هذه الج ،واآلخرة ى ثديي ة إل بس جّن والبخل آمن ل

ورة  ادي الع وفا ب رة    مكش دنيا واآلخ ي ال حا ف ل  )124()مفتض إّن تقاب
الصورتين في ذهن المتلقي تجعله يختار األفضل فيهما وهي صورة المنفق 
ألّنه مستور بإنفاقه والستر يشمله في الدنيا واآلخرة فهناك إذن ستران ستر  
دنيا ؛وستر            اة ال ي أمور الحي التوفيق ف ك ب دنيا وذل ي ال مادي حسي يكون ف

د تضمن     نمعنوي وهو  ع ذا فق ام اهللا ؛له د االفتضاح في موقف المحاسبة أم
اع  ه اإلقن ة ففي ة والمختلف اع المتنوع دات اإلقن ديث مؤآ ق  الح ن طري ع

ي اآلخرة         ه الترغيب ف ه الترهيب من البخل وفي اق وفي ي اإلنف الترغيب ف
  . والترهيب مما ينتظر البخيل من عذاب

بيه                                تملت تش ي اش ث الت ن األحادي لمحسوس ا وم
ابلين   بالمحسوس وآذا مشبهين اثنين يجمعهما التقابل ويخدمان غرضين متق

إّنما مثل الجليس الصالح :(والترهيب قوله صل اهللا عليه وسلمهما الترغيب 
ا أن يحذيك         ر ؛فحامل المسك إّم افخ الكي والجليس السوء آحامل المسك ون
ا أن يحرق    وإّما أن  تبتاع منه وإّما أن تجد منه رائحة طّيبة،ونافخ الكير إّم

ه    د من ا أن تج ك ؛وإّم ا ثياب ة ريح ه  )خبيث لى اهللا علي ه ص ه تمثيل لم  في وس
ر      بَح الصالح  الجليَس افخ الكي يس السوء بن ه فضيلة   (امل المسك والجل وفي

م      ورع والعل ارم األخالق وال مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومك
اس   ،والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع،واألدب  أو ،ومن يغتاب الن

ه  ره وبطالت ر فخ ة ،يكث واع المذموم ن األن ك م و ذل ديث  )125()ونح ي الح ف
رة    ي آث ب بوضوح ف ذا الترغي ى ه د تجل ار وق ة األخي ي مجالس ب ف ترغي

الح  الجليس الص ارات ف د    ل االختي ك الفوائ ل المس ا لحام رة آم د آثي ه فوائ
ه         ا أن تجد من ه وإّم اع من ا أن تبت الكثيرة فهو إّما أن يحذيك أي يعطيك وإّم
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ي آل األحوال      ،رائحة طيبة ة   فاالختيارات ثالثة وأنت ف تفيد ال محال  ،مس
ذه    ل ه ي مث ب ف ن الترغي د م ب تزي ى الترتي ة عل ة المتتالي ذه الجمل فه

به حامل المسك           ففأ.المجالسة يئا وهو من أش م يكلفك ش ضل الجلساء من ل
ه     ه فإّن اع من الذي يعطي المسك بدون مقابل ويأتي بعده في الدرجة الذي تبت

ة     ال يغشك في السلعة  ويأتي في الدرجة األخيرة ال ه رائحة طيب ّم من ذي تش
د    .إذن فالجلساء ثالثة آل له فضله ومزيته يس السوء فق أما الترهيب من جل

ا    ه ريح د من ا أن تج ك وإم ا  أن يحرق ثياب و إّم ار فه ة االختي ي قل ر ف ظه
  : لقد بني التقابل هنا بالشكل اآلتي. خبيثة ال رائحة

                                                                                                     
  يحذيك

                                                                                                     
  تبتاع منه

ل    الح                                                       حام يس الص الجل
  المسك

                                                                                                     
  ئحة طيبةاجد منه رت

  
                                                                                                     

  يحرق الثياب
   جليس السوء                                      نافخ الكير                                   

                                                                                                     
  تجد منه ريحا  خبيثة

ه                                ه صلى اهللا علي ل قول ى التقاب ومن التمثيل القائم عل
لم ؤمن آ:(وس ل الم ّرة  مث ا م د له ّرة وتع ريح م ا ال زرع تفيئه ن ال ة م الخام

افق آ  ل المن دة   ألرزة  الاومث رة واح ا م ون انجعافه ى يك زال حت به )  ت ش
ة        ة أو الغض ة اللين ة الطري ي الطاق زرع وه ن ال ة م ؤمن بالخام ال (الم ق

ى ساق واحد   :الخليل ل المؤمن    )126()الخامة من الزرع أّول ما ينبت عل فمث
ز  زرع ال ت ل ال بالء  مث يبه ال ؤمن يص زال الم ه وال ي ريح تميل ل ( ال ال ومث

ى تستحصد ز حت ل شجرة األرز ال تهت افق آمث د أّن )127() المن الحديث يؤآ
الء   به  المؤمن مصاب بالبالء ال محالة  وهو ب زرع      يش ل ال ي تمي ريح الت ال
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اء        ى النم ة هي مساعدته عل ه خدم ّدم ل افق    ؛فال تقضي عليه إّنما تق ا المن أّم
اح    َرَجه بشَ بِّفقد شُ  ا الري ي ال تميله ي      ،ة األرز الت ا ف إذا عتت قضت عليه ف
ه صلى     . لحظات االبتالء قول ومن األحاديث التي بّينت أّن المؤمن يصلب ب

ل   : (اهللا عليه وسلم ى آمث إّنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحّم
ا    ى طّيبه ا ويبق ذهب خبثه ار في دخل الن دة ت د ) حدي به العب ذي ش ؤمن ال الم

ل   ـزيد تصيبه الحمى بالحديدة التي تدخل في النار فال يلحقها ضرر ب اء   ت نق
وهناك اتفاق بين المشبه والمشبه به فحرارة الحمى تقابلها حرارة ،وصالبة 

دة          ه ش ا يصيبه من أذى الحمى يقابل ى م النار وصالبة المؤمن وصبره عل
من على يلقاه من األذى الحديث السابق يعرض لصبر المؤ.الحديد وصالبته

ال    وهناك أمثال نبوية أخرى موضوعها المؤمن في مواجهة قضية تشغل ب
ره   ؤرق فك ان وت ة      : (اإلنس ه ثالث ل ل ل رج ل مث ل األج ؤمن ومث ل الم مث

ا  :أنا مالك خذ مّني ما شئت ودع ما شئت،وقال اآلخر:األّولأخالء،قال له  أن
ال  –معك أحملك وأضعك فإذا مت ترآتك    ذا عش  :ق ا  :يرته،وقال الثالث ه أن

ال ك:معك أدخل معك وأخرج معك مت أو حييت،ق ذا عمل األخالء . ) ه ف
ه      ،المال والعشيرة والعمل: الثالثة هم ي حيات فكل هؤالء يصحب المؤمن ف

ا   ان هم ه اثن ه ترآ اء أجل إذا ج و  : ف د ه حبه واح ال وص يرة والم العش
ل ل    .العم ى الخلي ديث إل ير الح ود يش ب المقص ذا الترتي ذي  وبه ي ال الحقيق

  .    إّنه العمل ،تطلب صحبته ألّنه مالزم للمؤمن في حياته وموته
  :تشبيه المعقول بالمحسوس -*

ه صلى                           ا قول ول محسوس ي تصّير المعق ومن األحاديث الت
ر    :( اهللا عليه وسلم  ل الغيث الكثي مثل ما بعثني اهللا به من الهدى والعلم آمث
ا  به) أصاب أرض ع    ش و النف ا ه به بينهم ه الش ث ووج م بالغي دى والعل اله

ي اإلنسان    ره   (لإلنسان فكل منهما يبعث الحياة ف ي وغي ال القرطب ضرب  :ق
ذي              ام ال ثال بالغيث الع دين م ه من ال ا جاء ب لم لم ه وس النبي صلى اهللا علي

ه     ل الغيث يحي        ،يأتي الناس في حال حاجتهم إلي اس قب ان حال الن ذا آ وآ
  )128()فكذا علوم الدين تحيي القلب الميتالبلد الميت 

  :تشبيه الهيئات-*
ان                              ي األذه ي ف د المعن يط يؤآ بيه البس ان التش إذا آ

بيه       (،فإّن الهيئات المرآبة أشد تأآيدا وي مسلك التش ان النب وقد استعمل البي
لوب   اهرة أس راه ظ ذا ن ائل اإليضاح وله ن وس يلة م ي آوس عة التمثيل ية واس
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اني    ق المع ي قامت     )129(الجوانب بعيدة الغور في تعمي ال الت اس لألمث وبالقي
ي وردت   على التشبيه البسيط نجد أّن األمثال التي قامت على التشبيه التمثيل

ه السالم      ه علي ال قول ذه األمث اس     : ( بنسب أآبر ومن ه ل الن ي ومث ا مثل إّنم
ه   ا حول دواب      آمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت م ذه ال راش وه جعل الف

ا آخذ         ا ،فأن تحمن فيه ه فيق زعهن ويغلبن التي تقع في النار تقع فيها فجعل ين
ا  ون فيه تم تقتحم ار وأن زآم عن الن ور  ).بحج ين أم ع ب بيه وق م أّن التش رغ

ّبه        .حسية إّال أّنه تشبيه مرآب  لم ش ه وس ه صلى اهللا علي مقصود الحديث أّن
دنيا مع    له بالفراش وتساقطهم المخالفين في نار اآلخرة بتساقطهم في نار ال

اع الهوى  ا اتب امع بينهم اهم والج ه إي ك ومنع ي ذل وع ف ى الوق حرصهم عل
ي  .وضعف التمييز  ن العرب اني     :وقال القاضي أبو بكر ب ر المع ل آثي ذا مث ه

ة  ا   ،والمقصود أّن الخلق ال يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد التهلك وإنم
ك     يأتون على قصد الم ار ال ليهل تحم الن الحق يق نفعة واتباع الشهوة آما أّن ب

ن الضياء ه م ا يعجب ل لم ا ب اال ،فيه ا ال تبصر مج ل إّنه د قي د  وق و بعي وه
ّوة يظهر      : وإنما قيل( ا آ دت أّنه إّنها تكون في ظلمة فإذا رأت الضياء اعتق

ده   ور فتقص ا الن رق   ،منه ك فتح ل ذل ل   ،ألج عر وقي ي ال تش ك :وه إّن ذل
ّوة فترمي  لضعف ب ثال آ م وأّن السراج م ي بيت مظل ا ف تظّن أّنه صرها ف

ى أن         ة فترجع إل ي الظلم ع ف ا تجاوزه فتق بنفسها إليه وهي من شّدة طيرانه
ى الشهوات من         :قال الغزالي.تحترق اب عل ى صورة اإلآب ع عل ل وق التمثي

ار   ي الن ت ف ى التهاف الحق عل اب ب ان بإآب ي()130() اإلنس ال الطيب ق :ق تحقي
د حدود    :(بيه الواقع في الحديث يتوقف على معرفة معنى قولهالتش ومن يتع

به صلى    )اهللا فأولئك هم الظالمون  ه فش وذلك أّن  حدود اهللا محارمه ونواهي
اب والسنة     اهللا عليه وسلم إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكت

ي مشارق األ ك ف ّبه فشو ذل ار وش تنقاذ الرجال من الن ا باس رض ومغاربه
ان    ذلك البي بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد وشبه الناس وعدم مباالتهم ب
ذات والشهوات       ك الل تيفاء تل ى اس والكشف وتعديهم حدود اهللا وحرصهم عل
بن       ار وتغل ي الن تحمن ف ي تق ومنعه إياهم عن ذلك بأخذ حجزهم بالفراش الت

ت  .المستوقد على دفعهن عن االقتحام ا أّن المس ه     آم ان غرضه من فعل وقد آ
ا     راش لجهله ك والف ر ذل تدفاء وغي ن االستضاءة واالس ه م ق ب اع الخل انتف
ا      ة واجتنابه داء األم ات اهت جعلته سببا لهالآها فكذلك آان القصد بتلك البيان
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ومما  )131()ما هو سبب هالآهم وهم مع ذلك لجهلهم جعلوه مقتضية لترديهم
ائم     ل الق ا أّن التمثي ددة األطراف يحتمل       سبق يّتضح لن ى الصورة المتع عل

ي ينظر       ة الت راء الزاوي ذا اإلث ا   القراءات المتنوعة التي أثرته وسبب ه منه
ذا الشرح استعمال الرصيد المعرفي         ؛إلى الحديث ي آل ه لكن المالحظ ف

م الصحيح      ة للتوصل للفه  ،الخاص بالدين والرصيد المعرفي الخاص بالبيئ
تجالء م  ة اس ة محاول ن ثّم وي  وم ديث النب ي الح ة ف ال والروع واطن الجم

تجالب           . و اس ل ه ذا المث ي ه ّوة ف را بق اع حاض ل اإلقن ذي يجع ل ال ولع
ة إذِْ  ه أّن الفراشة تطلب مصدر الضوء       َتالُم الصورة من الطبيع ارف علي ع

ذي      الخطر ال ا ب ها لجهله ك نفس ا  تهل اك وآأّنه ث أن تقضي هن ن ال تلب لك
ه وم حول ل  .تح ذا المث ي ه د ف ة  ونج ي محاول ة ف ة والمتمثل تصويرا للحرآ

ال     ا انفع ة فيه الرجل لمنع الفراش والجنادب آي ال تقع في النار وهي حرآ
  .نفسي يفسره علم الرجل بالخطر وجهل الفراش به

ال                            ومن األمثال التي تصور الحرآة المصاحبة لالنفع
ى   إنما مثلي ومثل :(قوله صلى اهللا عليه وسلم ما بعثني اهللا به آمثل رجل أت

ان فالنجاء          :قوم فقال ذير العري ا الن ي أن ي وإّن ي رأيت الجيش بعين يا قوم إّن
ذبت       م فنجوا وآ ى مهله انطلقوا عل النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا ف

ل     مفأهلكهطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصّبحهم الجيش  ذلك مث احهم ف واجت
) به ومثل من عصاني وآّذب بما جئت من الحق من أطاعني فاتبع ما جئت

وارق     ن الخ داه م ا أب ذلك لم ثال ب ه م اء ب ا ج ه ولم ي لنفس رب النب ض
وه   ا ألف اطبين بم ام المخ ا إلفه ى القطع بصدقه تقريب ة عل والمعجزات الدال

ه ي         ( ويعرفون دهما بعين دات أح ن التأآي واع م ه أن ي آالم ي ف ال الطيب ق
ه    :ثها قولهوإّني أنا ثال:وثانيهما قوله دو وألّن العريان ألّنه الغاية في قرب الع

ي حرص     )132() الذي يختص في إنذاره بالصدق ة ف فالحرآة النفسية المتمثل
ذير ي     الن ك ف ل ذل رجم آ ة وت ة انفعالي ه أنتجت حرآ ّدقه قوم ى أن يص عل

ي    .األسلوب إذ تعّددت أنواع التأآيدات ل ف ذا المث وإذا وازنا المثل السابق به
ى يتسق          خاصية ه  يال حت ار ل اد الن ل األّول ذآر إيق وان نجد أّن المث ي األل

ة         د ذآر أن الطائف اني فق ل الث ا المث يال أّم ذلك مع فكرة طلب الفراش للنار ل
التي أطاعت المنذر أدلجت ليال تطلب النجاء ومن ثّمة أستعمل الليل ليكون  

ى الهالك    ائل  .في منج من الهالك ومرة ليكون مساعدا عل اع   ومن وس اإلقن
ي تصديق    اس ف ه العقل؛فالن يم يقبل و تقس يم وه اد التقس ل اعتم ذا المث ي ه ف
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ان ذر طائفت باح    :الن ى الص ت حت ة مكث اة والثاني ب النج ى أدلجت تطل األول
وبين المشبه والمشبه به تقارب يتمثل فيما يلقاه طالب النجاة .فأهلكها الجيش

ذي يجت     ؤمن ال اه الم ا يلق دلج وم دما ي يش عن ن الج ا   م ادة طلب ي العب د ف ه
للنجاة،فكالهما يلقى الصعوبات الكثيرة فللمشي بالليل أخطار ال تجهل هي    

ي تصّده عن قصده  ه الت ي حيات ؤمن ف ا الم ي يلقاه تن الت ل الف ق .تماث وتحق
ذي     :المصير بالنسبة للفريقين اة للمصدق ال المصدق والمكذب إذ آتبت النج

داهم ولح   ر ال ن الخط الهروب م ل ب ر العم ذي  باش ذب ال ة بالمك ت الفاجع ق
ر   ل أآث ل المث ق يجع ذا التحق ى صبحه الجيش فأهلكه؛ه اون حّت وانى وته ت

ان       .إقناعا لعهد النفوس بمثل هذا المصير  ي البي ذا الحديث مطرد ف ل ه ومث
ذي أآسب     النبوي يجعل الصورة ماثلة في األذهان تدب فيها الحياة ولعل ال

ال التي تعبر عن الحرآة بشتى  الصورة مثل هذه الخصيصة استعمال األفع
  .النفسية والمادية:أنواعها

ه                                  يم قول ى التقس ومن األمثال النبوية التي بنيت عل
ل الغيث       : (صلى اهللا عليه وسلم م آمث ه من الهدى والعل مثل ما بعثني اهللا ب

أل وا       ت الك اء فأنبت ت الم ة قبل ا نقي ان منه ا فك اب أرض ر أص ب الكثي لعش
قوا      اس فشربوا وس ا الن الكثير،وآانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع اهللا به
اء وال  ان ال تمسك م ا هي قيع ة أخرى ،وإّنم ا طائف وا وأصاب منه وزرع
م          م وعّل ه فعل ي اهللا ب ا بعثن ه م ن اهللا ونفع ي دي تنبت آأل؛فذلك مثل من فقه ف

ه ومثل من لم يرفع بذلك رأسا،ولم يقبل هدى اهللا الذي  د انقسم   ) أرسلت ب لق
الناس إلى ثالثة فئات في تقبل الهدى والعلم الذي جاء به الرسول صلى اهللا  

اه  (وهذا الحديث تمثيل للهدى الذي جاء به الرسول بالغيث .عليه وسلم ومعن
ع    ن األرض ينتف النوع األول م اس ف ذلك الّن واع وآ ة أن أّن األرض ثالث

ت    ا وينب ان ميت د أن آ ي بع المطر فيحي دواب  ب اس وال ا الن ع به أل فتنتف الك
م فيحفظه         ه الهدى والعل اس يبلغ وع األّول من الن والزرع وغيرها وآذا الن

ع       ع وينف ره فينتف ه غي ه ويعلم ل ب ه ويعم ه قلب ا ب ن   .فيحي اني م وع الث والن
اء           دة وهي إمساك الم ا فائ ي نفسها ولكن فيه اع ف األرض ما ال تقبل االنتف

م حافظة        لغيرها فينتفع بها الناس وا اس له اني من الن وع الث ذا الن لدواب وآ
اني         ه المع تنبطون ب ل يس ي العق م ف لكن ليست لهم أفهام ثاقبة وال رسوخ له
ى            ه حّت م يحفظون ه فه ي الطاعة والعمل ب اد ف دهم اجته يس عن واألحكام ول

اع ف      ع واالنتف م أهل للنف أخذ  ييأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العل
فهوالء نفعوا بما بلغهم والنوع الثالث األرض السباخ التي ال منهم فينتفع به 

وع الثالث           ذا الن ا وآ ا غيره ع به اء وال تمسكه لينتف ع بالم تنبت فهي ال تنتف
م ال     معوا العل إذا س ة ف ام واعي ة وال أفه وب حافظ م قل اس ليست له ن الن م



  

رهم    ع غي ه لنف ه وال يحفظون ون ب ي    )133()ينتفع ذي يحي ث ال ورة الغي وص
ذي يعرف األرض   ا ألرض هي صورة تجدد في آل سنة أمام الناس لكن ال

درآوا       اس لي وأغوارها هم قّلة من الناس آأّن المثل ضرب للخاصة من الن
ل    .آنهه ومرماه ذا التمثي ي ه ولو نظرنا من الوجهة األسلوبية لوجدنا ميزة ف

ام        اك أقس ديث أّن هن ارحين للح ض الش يم وإن رأى بع حة التقس ي ص  اه
  . من الناس في موقفهم من العلم والهدى أخرى

ريم                        رآن الك ي موضوع  الق ال تضرب ف ت األمث ومازال
م    ،وفي قراءته  الحرف آ أجور ب فللقراءة فضل آبير ذلك أّن قارئ القرآن م

نة  د النظرة وضوحا         ؛من حس ل ليزي ذا المث ذلك ضرب الرسول ه ل  : (ل مث
ل    :ل األترجة المؤمن الذي يقرأ القرآن آمث ا طيب،ومث ا طيب وطعمه  ريحه

ؤمن ل  الم ا حلو،ومث ا وطعمه ح له رة ال ري ل التم رآن آمث رأ الق ذي ال يق ال
ل     ا مّر،ومث ب وطعمه ا طي ة ريحه ل الريحان رآن مث رأ الق ذي يق افق ال المن

قيل ).(المنافق الذي ال يقرأ القرآن آمثل الحنضلة ليس لها ريح وطعهما مّر
زم للمؤمن     خص صفة اإليمان بالطع ان أل الريح ألن اإليم م وصفة التالوة ب

زم          م أل ذلك الطع راءة وآ دون الق ان ب ول اإليم ن حص رآن إذ يمك ن الق م
ي      ة ف ل الحكم ّم قي للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه ث
م    تخصيص األترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاآهة التي تجمع طيب الطع

ة ألّن  ريح آالتفاح ن   وال ا ده ن حبه تخرج م رها ويس داوى بقش ه  ه يت ل
افع ائيتين ه        )134()من ى ثن ائم عل يم الق ديث التقس ذا الح ي ه ح ف اوواض : م

افق ( رأ     ( و) المؤمن يقابله المن ذي ال يق ه ال رأ يقابل ذي يق دار الحديث   ) ال وم
ه    : (هو القرآن وإذا أضفنا إلى هذه الثنائيتين ثنائية أخرى هي ه يقابل يعمل ب

ه      ) هال يعمل ب ا اشتمل علي رآن وال يخالف م ومنه نكتشف أّن الذي يقرأ الق
ل        إن قي تالوة ف ق ال ى مطل أن      :من أمر ونهي ال عل يم آ رة التقس ان لكث و آ ل

ال ام     :يق ه واألقس رأ وعكس ل وال يق ذي يعم ه وال ل وعكس رأ ويعم ذي يق ال
ه     األربعة ممكنة أّما المنافق فليس ار بعمل ه ال اعتب إذا  له إال قسمان فقط ألّن

ر اق آف ه نف ان نفاق ل .(آ ذي حذف من التمثي ك أن ال أّن الجواب عن ذل وآ
ال   بيهان بح ا ش رأ وهم ل وال يق ذي ال يعم ل وال رأ وال يعم ذي يق مان ال قس

ة    اني بالحنظل ة والث بيه األّول بالريحان يمكن تش افق ف م أّن  )135()المن رغ
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دخل ضمن ا   ن أن ي بيه يمك و تش ية وه ور حس ين أم ع ب بيه واق بيه التش لتش
ذي          المؤمن ال ات ف بيه الهيئ البسيط إال أّن التقسيم يرشحه آي يكون من تش

م  :يقرأ القرآن يشبه األترجة ووجه الشبه محدد في الحديث بأمرين هما الطع
د  بيه يعتم يم التش رين ألّن تقس ذين األم ى ه ه إل ر موج أن األم والرائحة وآ

ا م ال.عليهم ل ث دأ باألآم ب يب ل لترتي ع المث ا يخض ا دون آم ّم م ل ث كام
ريم     .ذلك رآن الك راءة الق ي ق الترغيب واضح المعالم في الحديث إذ رغب ف

ا الطيب  ز بطعمه ي تتمّي ة الت رآن باألترج رأ الق ذي يق ؤمن ال به الم حين ش
ة  ا الطيب ديث    ،ورائحته ي الح ع ف د اجتم رةلق دمت   زم ائص خ ن الخص م

به ه الش ر  وج ي ذآ ا الترتيب ف بيه منه اد الث ،التش ة واعتم ي نائي ي ف ،الترق
  .الصفة

ه صلى اهللا                      ومن األمثال النبوية التي بنيت على التقسيم قول
لم ه وس ي الصراط سوران : (علي ى جنبت تقيما وعل ضرب اهللا صراطا مس

: فيهما أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور مرخاة  وعلى الصراط داع يقول
وق الصراط   الناس أدخلوا الصراط جميعا  يا أيها وال تنفرجوا وداع يدعو ف

ال    نفإذا أراد اإلنسان أن يفتح شيئا م  واب ق ك األب ك    :تل ويحك ال تفتحه فإّن
راط  ه تلجه؛فالص وران :إن تفتح الم، والس الى،واألبواب  :اإلس دود اهللا تع ح

 آتاب اهللا عزّ :على رأس الصراط يالداعمحارم اهللا تعالى، وذلك :المفتوحة
وق الص    داعي ف ل ،وال لم   :راطوج ل مس ب آ ي قل ظ اهللا ف ال ) (واع ق

ي ي     :الطيب ى اهللا ف ى أال وإّن حم ك حم ل مل ديث أال إّن لك ذا الح ر ه ونظي
ة       ع فيه؛فالستور بمنزل األرض محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يق
د     ين العب د الفاصل ب دود اهللا الح تور ح اب والس ة الب ا بمنزل ى وحوله الحم

و ل  ظ اهللا ه ارم اهللا ؛وواع ة    ومح رى لّم ؤمن واألخ ب الم ي قل ك ف ة المل م
ه        رآن ألّن وق داعي الق الشيطان،وإّنما جعل لمة الملك التي هي واعظ اهللا ف

ابال      ان المحل ق ه إذا آ ع ب ووي  .إّنما ينتف ال الن ام      :وق ه أق ذا الحديث أّن سر ه
ى          داعي اآلخر معن اب وال ى للكت داعي معن ام ال الصراط معنى لإلسالم وأق

ل   ب آ ي قل ة ف الم  للعظ و اإلس دائم وه ى الصراط ال ت عل ؤمن فأن   )136()م
لم   ؛يصور هذا الحديث آل ما يتعلق بعقيدة المسلم في حياته اليومية فكل مس

ا      ؛له هذه الشروط يمكنه االختيار بينها اجتمعت ي يتكون منه والعناصر الت
ربط المشبه         ي ت ة الت ا فضال عن العالق المثل ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيق

ن        با ا ع ذين  نتج يم الل ك والتنظ ديث بالتماس ص الح ز ن ه إذ يتمّي به ب لمش
ر    ة ذآ ي البداي ه  فف به ب به والمش ين المش د ب تعمال التباع اس
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به تور،والداعيان(المش وران، األبواب،الس ذه ) الصراط،الس ر ه ّم يفس ث
دى    ق ل ا يخل ر مم يالعناص يل   المتلق ة التفاص ويقا لمعرف وي  .تش ا يحت آم

ه أن يحدث   الحديث تقرير  لحالة يعيشها المسلم دائما لكن هذا التقرير بإمكان
عور بالطم  لم الش س المس ي نف ى   ننيأف واب وتحاش تح األب ن ف د ع ة إذا ابتع

  .محاره اهللا
ها                                       ة نفس دت التقني ي اعتم ال الت ن األمث وم

يّ  : (في التصوير قوله صلى اهللا عليه وسلم ا   الحالل ب ن والحرام بّين،وبينهم
ه   تبرأ لدين بهات اس ى الش اس،فمن اتق ن الن ر م ن آثي تبهات ال يعلمه مش
الراعي يرعى حول   رام، آ ي الح ع ف بهات وق ي الش ع ف وعرضه،ومن وق
ي     ى اهللا ف ى أال وإّن حم ك حم ل مل ه،أال وإّن لك ع في ك أن يرت الحمى،يوش

ه،وإذا  أرضه محارمه،أال وإّن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ا لجسد آّل
ب    ي القل ه،أال وه د آّل د الجس دت فس الراعي   )  ( فس هوات ب ذ الش ّبه آخ ش

ى    ث المعن ن حي ذير م د التح ّم أّآ ه ث ا حول بهات بم الحمى والش ارم ب والمح
ده     : بقوله ا بع ع م أال حرف افتتاح قصد به أمر السامع باإلصغاء لعظم موق

اس       ه عن الن ويتوعد من قرب    وإّن لكل ملك من ملوك العرب حمى يحمي
ي أرضه   وك ف ك المل و مل الى وه ات أال وإّن حمى اهللا تع ّد العقوب ه بأش من
رك         ات وت ا يشمل المنهي ا م ا هن د به محارمه أي المحارم التي حّرمها وأري

اب     ا استحق العق ي   )137( )األمور ومن دخل حمى اهللا بارتكاب شيء منه بن
ى أجزاء يظهر تر      ابع    هذا الحديث على تفصيل الصورة إل دما يت ا عن ابطه

و       بهات ه ذ الش ه وآخ ي محارم اه ه و اهللا وحم ك ه يرها فالمل ي تفس المتلق
ذا   ل ه ا حول الحمى؛آ بهات هي م ذي يحوم حول الحمى والش الراعي ال
ة        ى الجمل ه إل ود بذهن ة ويع ورة آامل درك الص يل ي ع للتفاص ل المتتب يجع

إذا    الحالل بّين والحرام بّين وما بين:األولى في الحديث وهي تبهات ف ا مش هم
بالحرص على  ا تصور آل العناصر المكونة للصورة خلق في نفسه شعور
رام اد عن الح بهات وتحري الحالل واالبتع ذه الش اء ه ل .اتق ان المث وإذا آ

ه       ل ضرب للرسول صلى اهللا علي اك مث ا فهن لم عموم السابق ضرب للمس
ا األمث  ترك فيه ي تش ه بعض الخصائص التصويرية الت لم وفي ي وس ال الت

ه      : (تعتمد على الترآيب في الصورة ي صلى اهللا عي ى النب ة إل جاءت مالئك
ال بعضهم   :وسلم وهو نائم فقال بعضهم  ه نائم،وق ة والقلب    :إّن ين نائم إّن الع

ال  ال بعضهم    :يقظان،فقالوا إّن لصاحبكم هذا مثال،ق ه مثال،فق إّن :فاضربوا ل
الوا  ب يقظان،فق ة والقل ين نائم ل :الع ل رج ه آمث ا   مثل ل فيه ى دارا؛وجع بن
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م       ة،ومن ل دار،وأآل من المأدب مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل ال
ة   ن المأدب ل م م يأآ دار ول دخل ال م ي داعي ل ب ال ا.يج الوا أّولوه ه  فق ل

هم   ال بعض هم  :يفقهها،فق ال بعض ه نائم،وق ة،والقلب  :إّن ين نائم إّن الع
دا     محمد صلى اهللا علي :الجّنة،والداعي:يقظان،فالدار لم فمن أطاع محم ه وس

اس     ّرق الن د ف د عصى اهللا،ومحم دا فق ن عصى محم اع اهللا،وم د أط . )       فق
اني( ال الكرم ل    :ق المفرد ب رد ب بيه المف ل تش ذا التمثي ن ه يس المقصود م ل

ردات من الطرفين ة المف ع قطع النظر عن مطابق بيه المرآب م  )138( )تش
ة وإن ظهر أّن       ذا الحديث مرآب ي ه المفرد     الصورة ف رد ب ل المف اك تقاب هن

ألّن الترآيب يكمن في التالحم بين العناصر المكونة للصورة وآذا الترتيب  
ر  دما تفس ة عن درج خاص دار(المت داعي/ال ب/ ال رافض/ المجي ن ) ال وم

ا حين       ان ليكون قريب األهداف التي يخدمها المثل هو تقديم البعيد عن األذه
ا ام فيه ي تق دار الت ة بال به الجّن م أّن  تش ى يفه ا حت اس إليه دعى الن ة وي مأدب

ا       ع منه ة ال يمن دخول الجّنة أمر مرغوب فيه ألّن النتيجة هي حضور مأدب
  .أحد إال من أبى إجابة الداعي

ك من    نتبّينمتنوعة  ويمكننا أن  ة وللتمثيل خصائص ترآيب               ذل
إذا آرر موضوع بأشكال متنّوعة م       ة  خالل تكرار الموضوعات  ف ن ناحي

ى     ريف عل وي الش ديث النب ي الح ّوع الحاصل ف اف التن هل اآتش ظ  س اللف
ة    ررت بطرق تعبيري ي تك ن الموضوعات الت ر  فم ة التعبي توى طريق مس

  .متنّوعة تعريف المؤمن 
  :أشكـال التمـثيل -*

ى أطراف                   ائم عل ا يخص التصوير   الق  ؛والمقصود باألشكال  م
اه   مفم ك         ا يجلب االنتب ه  وذل وي  تشعب المشبه والمشبه ب ل النب ي التمثي ف

ى التوسيع والتشعب    ،خدمة للمعنى  تشعب آل من    ،فكّلما آان في حاجة إل
دة أشكال  متنوعة للتمثيل،صّنف     ها ناالمشبه والمشبه به؛ويمكن أن نرصد ع

  .الشكل البسيط والشكل المرآب: في شكلين اثنين هما
ذا  وفي الشكل البسيط نجد  ) أ(    وع مجموعة من األحاديث  اعتمدت ه  الن

ي    درج ف ولعّل الذي فرض الطريقة البسيطة هو اتفاق المعنى مع الشكل الم
ب ياق المناس ق   .الس ن طري اع ع ي اإلقن يط ف كل البس ة الش تلخص وظيف وت

  .التقابل المنطقي بين العناصر المتبادرة لذهن المتلقي
ن األح  ) ب( ة م د مجموع ب   نج كل المرآ ي الش ث  وف ذه  ادي انتهجت ه

الطريقة، وغالبا ما يخلق هذا النوع من التمثيل تفريعات تجعل من الحديث   
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ع            ده شغف التطل ق عن ذاهب الكالم فيخل ّل م ي آ المتلقي ف ذهب ب يطول  وي
توفي    ة تس ن ثّم ي تخص الموضوع وم ن التفاصيل الت د م الآتشاف المزي

ه السؤال     أبعاده ، وهذا ما يوفر للمتلقي جّو الحوار الداخ ذي يطرح في لي ال
تدرج       ة تس ة منطقي ي طريق ه ،وه ة أمام ة  الفوري د اإلجاب ه فيج ى نفس عل
يل          ه تفاص ترجع خالل را يس ه أث رك في وع فيت ع بالموض ي يقتن ي آ المتلق

  .الصورة مختارا ما ينفعه
  التشبيه وخصائصه في المثل النبوي -*

  :على  تقابل طرفينالمبنية   الصورة  -*
و                                               بيه ه ة التش ي دراس ا ف ومنهجن

وي  االستفادة من اإلشارات ى ال   األسلوبية الواردة في شرح الحديث النب حت
اطئ ل الخ ي التأوي ع ف ى اآتشاف  نق اعدنا عل ذي يس ر  ال ون الكبي  ؛فهي الع

ه   أبعاد النص ي       ، النبوي في تنّوعه وتلّون ة ف ا خّط ذي فرض علين  األمر ال
ا      ة  مع مراع ة البالغة العربي  ةدرس التشبيه تعتمد في األساس على  طريق

الترتيب   وتقديم خصوصية النص النبوي وما يفرضه فيه المعنى من تغليب
ا ف ؛خصوصية أسلوبية الموضوعي على أّي ود البالغة      م ه جه توصلت إلي

لوبيا  نستثمرهمن نتائج جزئية  ة     نل أس ائج عام ى نت تضيء األسلوب   صل إل
ة    التشبيه مبحث بالغي   .النبوي عموما وأسلوب المثل خصوصا لقي العناي
دا   ين ضبطا وتحدي ن الدارس ة م هالكافي ددت أنواع ر فح ت أغراضه حوش

دراسته   تـبات مستعمال في معظم اللغات  ولما آان التشبيه.وبّينت محاسنه 
ود إنساني وتف    ر  محط أنظار آثير من المناهج النقدية ألّنه يعبر عن مجه كي

الم     ف الع اول تعري ري يح ورة  ،بش ب الص ود  وتقري ذا الوج ة له ؛  الذهني
ة نظره و بيه ليشرح وجه ى التش ان إل اج اإلنس ي ،يحت الة الت وإيصال الرس

ا  بيه      .ُحمِّل أداءه لوبيون أّن التش د الدارسون األس د أآ ُم    لق نشاط إنساني يّتس
ل   ؛فالتشبيه جار آثيرا في آالم العرب  (  بالتوسع والتنّوع  ال قائ حتى لو ق

والتشبيه هو أبرز أنواع التصوير اطرادا في  )139( )هو أآثر آالمهم لم يبعد
ذا بغريب فعن     آالم البشر عاّمة المسموع والمقروء على حد السواء وما ه
ل           ا أمكن من الوقت وأق ي أقرب م ارف البشر ف طريق التشبيه اتسعت مع

   )140(من جهد
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التشبيه في اللغة الداللة على مشارآة أمر ألمر                                  
ى    (في معنى أو هو جعل الشيء شبيها بآخر  ة عل أّما في االصطالح  الدالل

ه     ى وج تراك عل ذا االش ون ه ث ال يك ى بحي ي معن ر ف ر ألم ارآة أم المش
د  ه التجري ة وال وج تعارة بالكناي ه االس ى وج ة  وال عل تعارة التحقيقي ) االس

ل       يأتي التش)141( ي المث ل من حيث وروده ف د التمثي بيه في المرتبة الثانية بع
له أهمية آبير ة في تقريب المعنى عن   النبوي ونستشف من هذا أّن التشبيه

   .طريق  التقارب بين معنيين 
لقد اطرد هذا النوع من التشبيه في المثل النبوي : تشبيه الحسي بالحسي )أ(

  .بكثرة 
  :العقول صورة تأثير البيان على -* 

ان        لم للبي ه وس ا الرسول صلى اهللا علي إّن : (ومن ذلك  الصورة التي أقامه
فهو مصدر  العرب  ابه افتخرتفالبيان من األمور التي ) لسحرا  البيان َنِم

دعيها     ارز فحول مب دان تب ي شيء       ف، اعتزازها ومي رآن وتحداهم ف جاء الق
م يجدوا ردا   بهم      جرت العادة لديهم أن يتنافسوا فيه فل ذي غل ذا التحدي ال له

ديم    .في أعز ما يملكون ذ األزل الق والسحر مما تعارفت عليه المجتمعات من
ي       ، ا ف ه آل منهم ذي يترآ ر ال والربط بين المعنيين وارد إذ يجمع بينها األث

راد   .(المرءنفسية  قال الخطابي البيان اثنان أحدهما ما تقع به اإلبانة عن الم
ا د   روق للسامعين ويستميل       بأي وجه آان واآلخر م ه الصنعة بحيث ي خلت

ى      نفس حت ى ال ب عل ب وغل ب القل حر إذا خل به الس ذي يش و ال وبهم وه قل
ي معرض   اظر ف وح للن ه فيل ه ويصرفه عن جهت يحول الشيء عن حقيقت
ى           ذم فعل ى الباطل ي ى الحق يمدح وإذا صرف إل غيره وهذا إذا صرف إل

ذموم وي   ه هو الم به بالسحر من ذي يش ذا فال انع من تسمية  ه ه ال م عقب بأّن
تمالة     ى االس ق عل د حمل بعضهم الحديث     .اآلخر سحرا ألّن السحر يطل وق

ى تحسين الكالم دح  والحث عل ى الم ر عل اظ  وتخّي ه بعضهم  ،األلف وحمل
على الذم لمن تصنع في الكالم وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره 

ة      ر الحقيق ل غي ة     )142()فشبه بالسحر الذي هو تخيي ه فالصورة المقام وعلي
ى ذم          وا عل م اتفق دو أّنه ه لكن يب ان أم لذم للبيان مختلف فيها أهي لمدح البي

قال القاضي البيان (المتكلف من البيان الذي يصنع صنع السحر في األنفس 
ل        ي األص حر ف ى والس ار المعن ة باعتب ظ والبالغ ي اللف احة ف ع الفص جم

ا من      الصرف وسمي السحر سحرا ألّن مصرو    راد هن ه  والم ف عن جهت
                                                 

  .27ص ، املعرفة جدةعامل ، األمثال يف القرآن الكرمي،الشريف منصور العبديل  (141)
  .148ص06ج ،حتفة األحوذي  (142)



  

ل             يهم ويخي روج عل ول الباطل وي ى ق وب السامعين إل ا يصرف قل البيان م
ى فيكون صفة        دبر المعن لهم ما ليس بحق حقا ويشغلهم بتمويه اللفظ عن ت

را       )143()ذم ويؤيده ما ورد صريحا في مذمته  ذه الصورة آثي ارت ه لقد أث
كال   ن اإلش ذيم دي   ال ذا الح ارحي ه ا ش وا   دع ى يبّين ده حت وف عن ث الوق

ى     ود إل ديث يع م الح ي فه ذا التضارب ف بب ه رى أن س ه ون المقصود من
ه به ب ي     ،المش تعمل ف ه اس ع  ألّن ي المجتم وذة ف ور المنب ن األم حر م فالس

اس   إلحاق ر          ،الضرر بالن ى فالمقصود هو التنفي ه معن به ب ة إذا ش ومن ثم
الناس التي طالما تباروا فيها  و إن آان من األمور المحببة عند،من المشبه 
  .متفاخرين

  :والمتخالفة المتآلفةصورة األرواح  -*
وس                        كل محس ي ش وي ف دت المعن ي  جس ور الت ن الص وم

لم       ه وس ه صلى اهللا علي ي حديث األرواح  : (صورة تشبيه األرواح بالجنود ف
ف   ا اختل اآر منه ا تن ف وم ا ائتل ارف منه ا تع دة فم ود مجّن فالصورة )  جن

ي    المعهودة في أذهان الناس للجنود هي االصطفاف واالستعداد واالنتظام ف
كال متكامل ـةأش اربت التالحم والتق ي   ،وحي ب ى الت ت الصورة المثل ذا آان ل

األرواح جمع        ي البشر ف ذي يجمع بن يمكنها أن تعرف بالتقارب الروحي ال
ي تعرض     ذه الصورة الت ذا الجمع     غيبي ال يمكن أن ندرآه إّال به ا له أمامن

ي   ،فتعارف األرواح يشبه تعارف الجنود؛الحاضر   إذ اللقاء آان من قبل ف
ود جمع   (مكان ما من العالم في مهمة معينة  األرواح أي أرواح اإلنسان جن

زب          ا ح زب اهللا ومنه ا ح ة منه ة أو مختلط دة متقابل وع مجن د أي جم جن
األبدان ائتلف أي حصل الشيطان فما تعارف بعضها ببعض قبل حلولها في 

ا أي    اآر منه بينهما األلفة والرأفة حال اجتماعهما باألجساد في الدنيا وما تن
  )144()في عالم األرواح اختلف

  :صورة الناس في افتقارهم لصفة الكمال-* 
ومن الصور التي قام فيها التشبيه على المحسوس قوله صلى اهللا عليه 

شبه الناس ) ال تكاد تجد فيها راحلة   إّنما الناس آاإلبل المائة: (وسلم
قال ( يلباإلبل لما افتقدت في الناس صفة الكمال  فرغم آثرتهم إّال نفعهم قل

   )145()معنى الحديث أّن الناس آثير والمرضي منهم قليل : ابن بطال

                                                 
  .525ص02ج،فيض القدير   (143)
  .124ص13ج ،عون املعبود  (144)
  .335ص11ج،فتح الباري   (145)



  

  :تشبيه قارئ القرآن بالمتصدق-*
ني في من الصور   قدمت فكرة واضحة عن خصائص التصوير الف       

الجاهر بالقرآن آالجاهر : (األمثال النبوية قوله صلى اهللا عليه وسلم
إذ جمعت الصورة بين القراءة )  بالصدقة والمسر بالقرآن آالمسر بالصدقة

فهما من أبواب الخير   ،أهمية في حياة المسلم لهما  األمرينألّن والصدقة 
أي بقراءته آالجاهر  فالجاهر بالقرآن( ما أمكن ذلك  الجتهادلالمفتوحة  

بالصدقة والمسر بالقرآن آالمسر بالصدقة ؛شبه القرآن جهرا وسرا 
أبعد من الرياء فهو أفضل  األسراربالصدقة جهرا وسرا ووجه الشبه أّن 

بني التشبيه في )146() لخائفه فإن لم يخفه فالجهر لمن لم يؤذ غيره أفضل 
هان يتكون آل منهما من هذا الحديث على ازدواجية الطرفين فهناك تشبي

  :طرفين
  المشبه                                                         المشبه به       

  القرآن جهرا                             المتصدق جهرا  قارئ   
  القرآن سرا                               المتصدق سرا قارئ   

ا هذا التشبيه الترغيب في العملين بالصفتين ألّن ومن المعاني التي خدمه
آال منهما يعود على المسلم بالخير إذ يجني منهما أجرا لذا تّم التأآيد على 

قال الطيبي جاء آثارا بفضيلة بالجهر ( عليهما بصفتي  الجهر والسر 
أفضل لمن  األسراربه والجمع  بأن يقال   األسراربالقرآن وآثارا بفضيلة 

لرياء  والجهر أفضل لمن ال يخافه بشرط أن ال يؤذي غيره من يخاف ا
غيرهما ،وذلك ألّن العمل في الجهر يتعدى نفعه إلى غيره  مصل ونائم  أو

تعلم أو ذوق أو آونه شعارا للدين وألّنه يوقظ قلب  أي من استماع أو
ويجمع همه ويطرد النوم عنه وينشط غيره للعبادة فمتى حضره   القارئ

بالترآيز على التقسيم الذي   )147()هذه النيات فالجهر أفضل شيء من
المعاني التي يستدعيها   يمكننا أن نلمس  نع اخضع له هذا التشبيه  وآذ

ما للعملين من أهمية آبيرة في حياة المسلم فالقراءة فعل يقوم به المسلم آي 
صالة  أجرا  وله مواطن يجهر بالقراءة فيها وأخرى  يسر؛آما في ال يأخذ

فصالة الصبح والمغرب والعشاء تكون القراءة فيها بالجهر وأما صالة 
 اإلسرارالظهر والعصر فالقراءة فيها سرا ومن هذا نستنتج أّن الجهر فاق 

فهذه دعوة تعتمد على الجهر في إعالن مبادئها وتقديمها للقريب ،
  .وللبعيد؛للصديق وللعدو

                                                 
  . 354ص03ج ،املرجع نفسه  (146)
  . 191ص  08ج ،حتفة األحوذي  (147)



  

  :ي بهذه الطريقةوإذا عدنا إلى شكل التشبيه وجدناه  بن
المشبه                                                                                             

  المشبه به
              

          القراءة                                                                                   
  الصدقة

            
                                                                     القارئ                        

  المتصدق
   
  
الجاهر                           المسر                  

  هر                            المسر الجا
  التصدق بالمال : قراءة القرآن       المشبه به : المشبه: فأصل التشبيه هو

  .القرآن والمال: على طرفين هما اآثر وجدنا التشبيه قائمأوإذا أمعنا  
في هذه الصورة هي هندسة يقبلها الفكر  التشبيهإّن الهندسة التي قام عليها 

وآل ذلك يعود لما توفر في اللغة العربية من إمكانات  ثّم التصور
وقد .تصويرية تجعل المعنى أسهل في التلقي وأقرب في االستساغة 

مع تدرج  تدرجتتمّيزت الصورة  المبنية على التشبيه بالتوافر والتوالد إذ 
المعاني  وتصاعدت مع تصاعدها مما أآسبها تنوعا وغنى ؛ فمن 

وما االتساع فكلما أمعنا في تتبع جزئياته زاد خصائص هذا التصوير عم
له صلة وثيقة  اتساعا وهناك سرا في التعبير باسم الفاعل في الحديث

بالتصوير هو االستمرار والديمومة فاسم الفاعل مصوغ من الفعل 
  .المضارع الذي يفيد مثل هذه المعاني

منه ما نجده في   متنوعة إّن التصوير النبوي يأخذ أشكاال                   
وصورة ) الدنيا سجن المؤمن  وجّنة الكافر: ( قوله صلى اهللا عليه وسلم

الدنيا هي صورة متكررة في التصوير النبوي لكن في هذا الحديث شبهت 
فمرة هي ) فالدنيا سجن المؤمن وجّنه الكافر (الدنيا مرتين بشيئين مختلفين

قوله الدنيا سجن (للكافر سجن بالنسبة للمؤمن ومرة هي جّنة بالنسبة 
 له من المثوبة وجنة الكافر في جنب ما أعد المؤمن وهذا في جنب ما أعد

له وقيل المؤمن يسجن نفسه عن المالذ ويأخذها بالشدائد والكافر 
وقال النووي ألنه ممنوع  عن الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف .بعكسه



  

فالتعب  )148()والكافر بعكسهبالطاعات فإذا مات انقلب إلى النعيم الدائم 
الذي يلقاه المؤمن في حياته جراء ما حمل من الواجبات يجعل من دنياه 

فهو مسجون ال يمكنه أن يفرط في  ؛سجنا فيه آثير من المشاق واأللم
أّما الكافر فهو مطلق العنان في تتبع المالذ بشتى  ؛تعاطي  الشهوات

والمكان فالذي يعيش طليقا يفعل  فهو في جّنة  محدودة بالزمن ا لذاأنواعه
قال السهر .(ما يشاء هو في جّنة يصيب منها ما يشاء ال يردعه رادع

والسجن والخروج منه يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي :وردي 
الساعات ومرور األوقات ألّن النفس آلما ظهرت صفاتها أظلم الوقت على 

ييق وحجر من الخروج القلب حتى ضاق وانكمد ؛وهل السجن إّال تض
فكلما هم القلب بالتبري من مشائم األهواء الدنيوية والتخلص عن قيود 

فضاء الملكوت ومشاهدة  فيوتنزهاالشهوات العاجلة تشهيا إلى اآلجلة 
 وذآروا أن الحافظ بن حجر لما آان قاضي القضاة مر   ،الجمال األزلي

فر يبيع الزيت نه يوما بالسوق في موآب عظيم وهيئة جميلة فهجم علي
الحار وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة فقبض على 
لجام بغلته وقال يا شيخ  اإلسالم تزعم أّن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر فأّي سجن أنت فيه ونصف جنة أنا فيها فقال أنا بالنسبة لما 

اآلن في السجن  وأنت بالنسبة لما أعد اهللا لي في اآلخرة من النعيم آأني 
فمهما تعذب   )149()أعد لك في اآلخرة من العذاب األليم آأّنك في جّنة

المؤمن في حياته فال يساوي العذاب الذي سيلقاه الكافر يوم القيامة ومن 
ثمة نرى أّن الصورة التي عرضت بواسطة التشبيه لها ارتباط في تفسيرها 

ننا أن نكتشف أبعادها ونستجلي أغوارها إّال بالحياة األخرى إذ ال يمك
  .احتكمنا لمثل هذه  االعتبارات

سجن وجّنة  وبين : وهو تشبيه قام على التقابل بين طرفين هما       
مؤمن وآافر  وهو ما اصطلحت عليه البالغة العربية باسم التشبيه البليغ 

فيه أآثر إدعاء  ء وجه الشبهاوهو شكل يكون فيه ادع  ،ألّن األداة محذوفة
فهذه الصورة تعطي الدنيا وصفين مختلفين فمرة الدنيا سجن ومرة جّنة فقد 

من حيث قصر خطوه عن اللذات ( شبهت الدنيا بالسجن بالنسبة للمؤمن 
ومن أحسن ما سمعته في هذا المعنى أّن بعض ،وآبح لجامه عن الشهوات 

لم : له فقيل فتونينالمالزهاد المنقطعين طلب القوت من بعض الّراغبين 
أنا مسجون وهو مطلق ،وهل يأآل المسجون إّال من يد : ذلك؟ فقال

                                                 
  . 303ص01ج ،شرح سنن ابن ماجه  (148)
  546ص 03ج ،فيض القدير  (149)



  

المطلق؟  وشبهها عليه السالم بالجّنة للكافر من حيث استوعبت فيها 
بالتمعن في شكل التشبيه يمكن أن ندرجه   )150()شهواته واستفرغ لّذاته 

اثنين  ويكون  ينومشبهضمن التصوير البسيط الذي يقوم على مشبه واحد 
  : شكله آما يأتي

  )الدنيا: (  المشبه                                                     
)                 سجن :       ( المشبه به  
  )جّنة( 
  
  

لتزّود  للرحلة فالمؤمن يرى الدنيا رخيصة ال تأخذ من اهتمامه أآثر من ا
مالذها ألّنها فانية ومؤذية فقد تشغله  نآما جاء في الحديث فهو يعرض ع

كل هذه  االعتبارات والمفاهيم تجعله يعيش في فعن التزّود ؛ومن ثّمة 
بين السجن وهذه االعتبارات أّن مجموعها يخلق في  والمناسبة  ؛سجنها

ا مسجونة ال تبرح نفس المؤمن تحديدات وزواجر تجعل رغبته في الدني
له الفرصة للخروج من سجنه لما تردد  ألّنه مفروض  فالسجين لو أتيحت

السجن  بينأّما العالقة .عليه أّما المؤمن فعن قناعة أدخل نفسه هذا السجن 
جّنة فكلمة السجن تحيل إلى الحرمان  والتقييد أّما الجنة فتحيل إلى لوا

ولو أّن استعمالهما في  ؛لكلمتينالمالذ واالنطالق إذن هناك فارق بين ا
زد إلى هذا أّن المعتاد أن يكون ،الواقع ال يجمع بينهما في ترآيب واحد 

في  اإلبداعوهذا من عجيب ؛الجّنة والسجن  بينالتقابل بين الجّنة والنار ال 
ولعل ما جمع  بين هاتين الكلمتين وساعد عليه هو الترآيب .التشبيه

ات الجديدة التي يفرضها المعتقد؛ومما ساعد النحوي ممزوجا باالعتبار
بين  على هذا الجمع  التقابل بين الكافر والمؤمن ولو أّن التقابل المعهود هو
الدنيا ( المسلم والكافر،آل هذه الكلمات جمعت لتدرج في حقل داللي واحد

  )، سجن  ،جّنة ، المؤمن، آافر 
  الدنيا                                                       

     سجن                                                                                
  جّنة 

  
            المؤمــــــــــن                                                                 

  الكافر
                                                 

  . 52ص ،اجملازات النبوية  ،الشريف الرضي ،أبو احلسن حممد بن احلسني   (150)



  

لعب الترآيب النحوي دورا هاما  قام التشبيه على التقابل بين العناصر لقد
في تنظيمها والمواءمة بينها فإذا أردنا أن نحدد العالقات بين هذه العناصر 
أمكننا أن نوجزها في نوعين عالقات أفقية  تنظمها التراآيب النحوية 

آل هذا أضفى على الصورة .وعالقات عمودية تنظمها  التراآيب البالغية 
لعب دور  ) المشبه به(االتساع  فالسجن المادي نوعا من التوالد والتداعي و

تقريب المعنى إلى الذهن لكّنه  أآسب الصورة اتساعا في الداللة فالمقصود 
وقد عبر الحديث بكلمة .بالسجن هو سجن التعاليم التي اقتنع بها المؤمن 

مالذ الحياة ألّن  نالمؤمن بدل المسلم ليدل على صفة االقتناع  بالتخلي ع
يمان  ال تتأتى للمسلم إّال إذا اجتهد في تنفيذ تعاليم الدين وطهر صفة اإل

فهو  إليه  أّما ما تحيل آلمة جّنة  ؛نفسه من آل الخبائث التي قد تلحق بها
فيها : صفها الحديثقد ووصف القرآن ومن خالل  هاما يتصّوره المسلم عن

قدمت رغم ذلك .عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر  ما ال
اآليات  واألحاديث تصورا تقريبيا لها وذلك انطالقا من الموجودات في 

  .الدنيا
إّن من خصائص التصوير النبوي اتحاده وتقاطعه                         

بالتصوير القرآني إذ يتداخالن مرة وقد يفسر الحديث تصوير القرآن مرة 
تاع وخير متاع  الدنيا الدنيا م: ( ففي قوله صلى اهللا عليه وسلم. أخرى

موضوع الدنيا موضوع متكرر في الحديث إّال أّن )  المرأة الصالحة 
قال في الكشاف  ( متنوعة من نص إلى آخر  في صورتصويرها يتجدد 

 شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر  حتى يشتريه ثّم يتبّين
المتاع إفهاما لخستها لكونه  وعبر بلفظ:وقال الحرالي .له فساده ورداءته 

من أسماء الجيفة التي إّنما هي منال المضطر على شعوره برفضه عن 
قال .وأصل المتاع  انتفاع  ممتد من قولهم ماتع .قرب  مرتجى الفناء منها

هو من متع النهار إذا طال ولهذا يستعمل في امتداد مشارق : في الكشاف
ولذا غلب استعماله في .لتمتع بالنساءومنه متاع المسافر وا.للزوال  األرض

وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ؛ قال .معرض التحقير سيما في القرآن
المتاع من التمتع بالشيء وهو االنتفاع به وآل ما ينتفع به من : الطيبي 

تمتاعات الدنيوية آلها السعروض الدنيا هو متاع والظاهر أخبر بأّن ا
: ك أّنه تعالى ذآر لما ذآر أصنافها ومالذها في آيةيؤبه بها وذل حقيرة  وال

) ذلك متاع الدنيا : ( آل عمران  أتبعه بقوله) ُزّيَن للنَّاِس حبُّ الَشَهواِت ( 
قال الحرالي .آل عمران ) المآبواهللا عنده حسن : ( آل عمران ثّم قال بعده

بسبعة أشياء  إيماء إلى أّنها أطيب حالل الدنيا ألّنه سبحانه زّين الدنيا: 
وتلك السبعة هي مالذها وغاية  آمال  طالبها وأعمها زينة وأعظمها شهوة 



  

النساء ألّنها تحفظ زوجها عن الحرام وتعينه على القيام باألمور الدنيوية 
في شرح الحديث يتبّين لنا أّن الكلمة التي  أوردناهومما )151()  والدينية 

اع أي المشبه به آما أشارت أخذت اهتمام شارحي الحديث هي آلمة مت
تفسيراتهم إلى الغرض  الذي خدمه التشبيه لّما صور الدنيا على أّنها متاع 
ثّم عطف على هذا التصوير تصويرا آخر هو أّن المرأة من خير متاع 

إلى التقاطع بين المضمون  إشاراتالدنيا  وهناك في غضون هذا الشرح  
احدة من سبعة أشياء زّينت بها الحياة فالدنيا  و، النبويالقرآني والمضمون 

  :                      أّما شكل التشبيه فهذه المرة انقلب إذ تعدد المشبه والمشبه به واحد.
  )مشبه (الدنيا                                   

                                                                                                    
  )مشبه به(متاع  

  )مشبه(المرأة                                     
  .حّد التماثل لذا جاء التشبيه بليغا لقد تناسبت عناصر الصورة واتسقت إلى

وفي الجز ء الثاني من الصورة يترآب التشبيه من عنصرين  هما المرأة  
وبهذا تتم الصورة . مشبها به باعتبارهع  باعتبارها مشبها  وخير المتا

وآأّنها أنشئت ألجل تثبيت المعنى الثاني وهو تصوير المرأة على أّنها 
  .متاع لكن يحتوى على الخير  

أّما األحاديث الداعية إلى االهتمام بالدين وتخليصه                        
الدين : ( لسالممما يلحقه من دخيلة أو غش فمنها قوله عليه الصالة وا

إذا اعتبرنا الدين مشبه والنصيحة مشبه به فإّن ترآيز من )  النصيحة 
شرحوا هذا الحديث ترآز على معنى آلمة النصيحة  وهو ما أعطى 

قال اإلمام أبو سليمان الخطابي رحمه (للصورة أبعادا وضالال متنوعة ؛  
ويقال هو : قال.لهالنصيحة آلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح : اهللا 

من وجيز األسماء ووجيز الكالم و ليس في آالم العرب آلمة مفردة 
يستوفي بها العبارة عن المعنى هذه الكلمة آما قالوا في الفالح ليس في 

وقيل النصيحة  : قال .آالم العرب آلمة أجمع لخير الدنيا واآلخرة منه
لناصح فيما يتحراه مأخوذة من نصحت الرجل ثوبه إذا خاطه فشبهوا فعل ا

وقيل إّنها مأخوذة : قال.من صالح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب 
من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع شبهوا تخليص القول من الغش 

ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه : قال.بتخليص العسل من الخلط 
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مد الدعوات تعت )152()الحج عرفه أي عماده ومعظمه عرفه: النصيحة آقوله
الجديدة على القول آي تبلغ المعاني الجديدة التي تريد أن تنشرها ومن ثّمة 

فيحتاج للتسديد والتصويب   فيكون هذا التصويب   للخللفقد يتعرض القول 
و دين آل ؛نصحا يشبه تخليص العسل من الخلط وما يلحقه من شوائب  

مثابة الثوب الذي قد فهو ب ؛مسلم يحتاج في الغالب إلى النصح والتسديد
يتعرض للخرق فيحتاج لإلصالح والترقيع  وهذه الصورة مصدرها معاني 

وهي آلمة  تنقلت في االستعمال بتنوع معانيها  )  النصيحة (المشبه به 
وهذا ما أآسب الصورة اّتساعا ووضوحا و إن آان في بداية األمر ال 

خال منها قائم على تظهر صورة في العبارة بل يظهر الترآيب على أّنه 
ولعل هذا التنوع في استعمال الكلمة ما دعا . الحقيقة ال يصاحبها مجاز 

قلنا لمن؟ .الدين النصيحة: ( الصحابة آي يطلبوا يستزيدوا قصد التوضيح
  )هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم: قال

ففيه تصوير لما ) السفر قطعة من العذاب : ( أّما قوله صلى اهللا عليه وسلم
عما يحصل في   الناشئباأللم  (يلقاه المسافر من مشاق تجعله يشعر 
يمنع أحدآم آأّنه فصله عما قبله : الرآوب والمشي ومن ترك المألوف قوله

يمنع : آيف ذلك ؟ فقال: ستئناف آالجواب لمن قالبيانا لذلك بطريق اال
اعتمدت  )153()قةالخ ووجه الشبه االشتمال على المش   …أحدآم نومه 

الصورة في هذا الحديث على التشبيه البليغ وهو ما ذآر فيه الطرفان فقط 
وحذف منه الوجه واألداة وسبب تسميته بذلك أن حذف الوجه واألداة يوهم 
اتحاد الطرفين وعدم تفاضلهما فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به وهذه 

  )154(لغة في قوة التشبيه اهي المب
للسفر مشاق  آثيرة يلقاها المسافر  في تنقله  تولّما آان                    

آن في : ( رشحه آي يكون مشبها به آما في حديثه صلى اهللا عليه وسلم 
فكال الصفتين تتوّفر في المسافر فهو )الدنيا آـأّنك غريب أو عابر سبيل 

( لته؛ابر سبيل في مدة رحعغريب عندما ينقطع عن بلده بطول سفره وهو 
ليست أو للشك : آن في الدنيا آأّنك غريب أو عابر سبيل قال الطيبي : قوله

بمعنى بل،فشبه الناسك    تكون   أن   واألحسن بل للتخيير واإلباحة 
يسكنه ثّم ترقى وأضرب عنه إلى     مسكن  له السالك بالغريب  الذي ليس
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عابر السبيل  عابر السبيل ألّن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخالف
القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومغاور مهلكة وقطاع طرق فإّن 

لما آان الغريب :وقال ابن بطال.من شأنه أن ال يقيم لحظة وال يسكن لمحة
يكاد  يمر مستأنس  قليل االنبساط  إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ  ال

 ينفذ في سفره إّال بقوته به فهو ذليل في نفسه خائف وآذلك عابر السبيل ال
بغيته من قصده شبهه بهما وفي ذلك  عليه  معه زاده وراحلته يبلغانه إلى

 إشارة  إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها  فال يحتاج  المسافر إلى
أآثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك ال يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أآثر 

معنى الحديث ال ترآن إلى الدنيا وال : ل النووي قا.مما يبلغه المحل 
تتخذها وطنا وال تحدث نفسك بالبقاء فيها وال تتعلق منها بما ال يتعلق به 

المراد أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب : وقال غيره.الغريب 
ه بشيء من بلد الغربة بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع بفال  يعلق قل

ومما سبق تبدو الصورة  واضحة فالمؤمن الحقيقي حاله في  )155()إليه
الدنيا آحال الغريب أو آحال عابر السبيل إذ ال يتعلق بأمر من أمورها بل 
يحدث نفسه بالرجوع إلى وطنه فقلبه قد تعّلق به ؛ورسمت الصورة مالمح 

إلى الناسك الزاهد في الدنيا فجعلته غريبا يسكن بالد غيره وال يلبث يعود 
وطنه فإقامته محدودة  ثّم وضحت مالمحه أآثر حين جعلته آعابر السبيل 

يتزود منه بما يعينه  الذي ال يعير اهتماما للمكان التي يمر به إّال قدر ما
على سفره الطويل لذا عليه أن يحدث نفسه بالسفر ال  بالمكان الذي  وصل 

  .إليه
المتمثلة في  تدرج  قّدم الحديث بعض مميزات التصوير النبوي     

الصورة بتدرج المشبه به ففي البداية شبه الناسك بالغريب ثّم شبهه بعابر 
هذا عطف العام على الخاص وفيه نوع من الترقي : قال الكرماني( السبيل
هذا الترقي    )156()قات الغريب المقيمقات  عابر السبيل أقل من تعّلألّن تعّل

يب وعابر السبيل فالغريب قد يتعلق الف حال آل من الغرتناتج عن اخ
ببعض األمور في غير وطنه لكن عابر السبيل حاله تدفعه آي يكون 

  .له في سفره حازما يجد في السفر ال  تتعلق نفسه بشيء مما يعترض
وعليه فشكل التشبيه بسيط لكن اعتمد الترقي في التصوير  آما هو  

  :موضح في الشكل اآلتي
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)                  الغريب( المشبه به                    )   الناسك( المشبه 
  ) عابر السبيل(المشبه به

: ( ومن الصور المجسدة للمعنوي ما ورد في قوله صلى اهللا عليه وسلم
لقد أحدث )ليس الشديد بالصرعة إّنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب 

ع الذي أعتاد على أّن الشديد هذا التعريف الجديد للشديد مفارقة لدى السام
الذي يصرع الرجال وال يصرعه أحد فنفى عليه الصالة والسالم  مثل  هو

ب روهذا من األلفاظ التي نقلت عن موضوعها اللغوي لض(هذا  التعريف 
من المجاز والتوسع وهو من فصيح الكالم وبليغه ألّنه لما آان الغضبان 

شدة من الغضب فقهرها بحلمه بحالة شديدة من الغيظ وقد ثارت عليه 
وصرعها بثباته وعدم عمله بمقتضى الغضب آان  آالصرعة الذي 

وهذا التصوير عجيب ألّنه جعل  )157( )يصرع الرجال وال يصرعونه
له  الغضب آأقوى الرجال الذين قد يصارعهم المخاطب لكن لما لم يكن

يصرع وجود مادي جعله  عليه الصالة والسالم يصرع الصرعة أي من 
لقد لعب التصوير دورا في تعديل المفاهيم ذلك أّن .الرجال وال يصرعونه

المخاطب ال يلبث أن يقتنع بأّن الصرعة من الرجال هو الذي يتغلب على 
غضبه  ويكون هذا التغلب ببذل جهد نفسي يتمثل في الحلم وآظم الغيظ 

تلقي إلى أن يذهب ؛وعلى هذا األساس أنشئت الصورة حتى تلقى من الم
  .تجاوبا وانصياعا لمعانيها

ومن الصور التي حذرت المسلم  ما ورد في قوله صلى                   
ففيها تحذير من ) ما مأل ابن آدم  وعاء شرا من بطنه: ( اهللا عليه وسلم

وإّنما جعل عليه الصالة والسالم البطن بمنزلة الوعاء ( األآل المبالغ فيه 
شراب ؛ وما يستحيالن إليه من الفروث واألخباث ألّنه قرار للطعام  وال

 )158()وآأّن المأآل والمشرب إيعاء فيه ،وآأن إفراز الغدد والتبرز تفريغ له
ثّم جعله شر ( لشأنه احتقاراُشِبَه بطُن اآلدميِّ  بالوعاء توضع فيه األشياء 

به الصلب  ىوعاء ألّنها استعملت فيما هي له والبطن خلق ألن يتقو
ام وامتالؤه يفضي إلى فساد الدين والدنيا فيكون شرا منها ووجه بالطع

تحقق ثبوت الوصف في المفضل عليه أّن ملء األوعية ال يخلو عن طمع 
ض حوالشبع يوقع في مدا.أو حرص في الدنيا وآالهما شر على الفاعل 

فيزيغ صاحبه عن الحق ويغلب عليه الكسل فيمنعه من التعبد ويكثر فيه 
ول فيكثر غضبه وشهوته ويزيد حرصه فيوقعه في طلب ما زاد مواد الفض
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توضع األطعمة في البطن لكي تخدم غرضا وحدا هو  )159()على الحاجة 
إقامة الصلب ألداء العبادات فإذا حاد عن هذه المهمة فهو شر ألّنه سيوقع  

لقد َرسمت الصورة البطن  في شكل وعاء توضع فيه  .في المهالك 
وعة ثّم انجر عن هذه الصورة  أّن ملء يؤدي إلى صفات األغراض المتن

طمع والحرص في الدنيا ثّم يصبح آل جمع أو ملء  لغير حاجة لاآسيئة 
وقد حصلت هذه المعاني بالموازنة  بين مختلف األوعية ومقارنتها   .شرا

. هن المتلقي وحقق المعاني في نفسه ذوهو ما وضح الصورة  في 
من : (ر المسلم من الصفات التي ال تليق  به آمسلمومازالت األحاديث تحذ

فعلى المسلم  أن يكرم نفسه ) سأل الناس أموالهم تكثرا إّنما يسأل جمرا
قال القرطبي هذا أمر على وجه .( في آسب الرزقنفسه باالعتماد على 

حاله ومعناه أّنه يعاقب على القليل  مآلالتهديد أو على وجه اإلخبار عن 
شبه المال المكتسب من غيره  وجهه  وذلك عن   )160()يرمن ذلك والكث

طريق السؤال بالجمر  وهي إشارة للجزاء الذي سيلقاه الجامع لمثل هذا 
من سأل الناس أموالهم تكثرا أي لتكثر ماله ال لحاجة (المال يوم القيامة 

فإّنما يسأل جمر جهنم أي سبب للعقاب بالنار أو هي قطع عظيمة من 
ة يعذب بها آمانع الزآاة ألخذ ما ال يحل أو لكتمه  نعمة اهللا الجمر حقيق

وهو آفران فإن شاء فليستقل منه أي من ذلك السؤال أو من المال أو من 
ولما آانت األموال التي تجمع  )161()الجمر أو فليستكثر أمر توبيخ وتهديد 

ار من هذا الباب غير مرغوب فيها ألّن جامعها  يتأذى  منها شبهت بالن
  .بجامع اإلذاء وإلحاق الضرر

: واألحاديث التي ترهب المسلم قوله صلى اهللا عليه وسلم                    
شبه الفاجر بالخب في الخبث واللؤم ) المؤمن غّر آريم والفاجر خب لئيم(
فالمؤمن المحمود  ؛الفاسق  الذي يسعى في األرض  بالفساد هوالفاجر ؛و

لة الفطنة للشر وترك البحث عنه وليس ذلك جهال من آان طبعه الغرارة وق
ء والتوغل في معرفة الشر وليس ذا امنه والفاجر من عادته الخبث والده

قال .اع الساعي بين الناس بالفساد والشر الخّد هو والخب ؛منه عقال 
  )162()الخب استعمال الدهاء في األمور الدنيوية صغيرها وآبيرها: الراغب
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ث في صورة الخب المخادع فيه إحياء للصفة فتكون دليال إّن تصوير الخب
على ما يلحق المسلم من أذى إذا لم يتجنب  مثل  هذه الصفات  الخبيثة 
؛وقد تميزت لصورة  باالتساع الرتباطها الوثيق بالمعنى الذي أنشئت من 

  .أجل ترسيخه في ذهن السامع
مدعي ما ليس فيه قوله ومن التصوير الذي يحقر ال                        
ألّنه يزّور )   المتشبع بما لم يعط آالبس ثوبي زور: (صلى اهللا عليه وسلم

فيلبس لباس ذوي التقشف ويتزي بزي أهل الزهد والصالح ( على الناس
والعلم و ليس هو بتلك الصفة وأضاف الثوبين إلى الزور ألّنهما لبسا ألجله 

ن المتحلي بما ليس له آمن لبس ثوبين  وثنى باعتبار الرداء واإلزار يعني أ
المتشبع لها : قال الزمخشري .بآخرمن الزور فارتدى بأحدهما وتأزر 

المشبه :معنيان أحدهما المتكلف إسرافا في األآل وزيادة في الشبع ؛والثاني
بالشبعان وليس به وبهذا المعنى استعير للمتحلي بفضيلة وليس من أهلها 

لنفاق في شكل محسوس في المتشبع بما لم يعط جسدت الصورة ا   )163()
له ثوبين ثوب قوامه التزييف وهو الذي  يواجه  به الناس وآخر  إذ جعلت

فسية اس فالحقيقة الّنأمام الّن أدعىحقيقي يعرفه في قرارة نفسه فمهما 
  .تفرض نفسها عليه فهو مدعي لنعمة  ليست في حوزته 

قريب المعاني فقد تشمل حياة اإلنسان ويستعمل التصوير في ت              
وهدفه فيها  وطالما تكرر تصوير  الحياة بالسفر أو الرحلة أو المقيل تحت 
الشجرة لقصر مدتها ؛وينضاف إلى آل هذه الصور ما ورد في قوله صلى 

من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل أال إّن سلعة اهللا : ( اهللا عليه وسلم
لعل ما يمّيز هذه الصورة  ترآيزها على )  الجّنةغالية ؛أال إّن سلعة اهللا

من المسلم الذي يريد أن يصل  الجانب النفسي فالخوف قوام أفعال تصدر
هذا مثل ضربه  النبي صلى : قال الطيبي رحمه اهللا ( في أمان إلى المنزل 

اهللا عليه وسلم لسالك اآلخرة فإّن الشيطان على طريقه والنفس وأمانيه 
فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من  وانهالكاذبة أع

ن قّطع الطريق بأعوانه ثّم أرشد إلى أن سلوك طريق مالشيطان وآيده و
أال : اآلخرة صعب وتحصيل اآلخرة متعسر ال يحصل بأدنى سعي فقال

بالتخفيف للتنبيه إّن سلعة اهللا غالية أي من متاعه من نعيم الجنة غالية أي 
أال إّن سلعة اهللا الجّنة يعني ثمنها األعمال الباقية  المشار إليها  رفيعة القدر
) والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمال: ( بقوله سبحانه
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  )164()لهم الجّنة إّن اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأّن: ( وبقوله 
أهوال تتهدده من آل  ُشبهت حالة الخائف من اهللا بحالة المدلج الخائف من

فهو يجتهد في السير حتى يصل إلى المنزل أين يجد األمن فمن  ؛جانب 
أدلج أي سار في أول الليل  يعني من خشي اهللا أتى منه آل خير ( خاف 

المراد : وقال في الرياض.ومن أمن اجترأ على آل شر آذا في الكشاف
وف  السلوك إلى من خاف ألزمه الخ: وفي الترغيب .التشمير في الطاعة

اآلخرة والمبادرة ؛ وقيل هو حث على قيام الليل   فجعل قيامه من عالمات 
الخوف ألّن الخائف  يدلج أي يمنعه الخوف من نوم آل الليل ؛واألظهر أّنه 
ضرب مثال لكل من خاف الردى أو فوت ما يتمنى أن يصل إليه بالسري 

والواضح هو اعتماد   )165()فال يرآن إلى الراحة والهوى حتى  يبلغ المنى 
التصوير في هذا الحديث على الفعل خاصة فعل أدلج وفعل خاف وهو ما 
دفع شارحيه إلى تأويل الحديث بطرق متنوعة تتكامل فيما بينها ولعل الذي 
أوحى لهم بمثل هذا التأويل من ناحية أخرى  هو ضرب  الحديث في شكل 

بنى على التصوير ؛ فالخائف المدلج مثل من األمثال السائرة التي عادة ما ت
ال يفعل ذلك إّال لخطر  يتهدده ثّم تتالحق الصور  بتالحق المعاني فإذا 

  :جئنا إلى ترتيبها 
الخائف من اهللا                                                    المدلج 

  الخائف من خطر
  قيام الليل                 التشمير للطاعة                                 

سالك إلى اآلخرة                                          الوصول إلى 
  المنزل 

إّن اعتماد الفعل جعل الصور تتالحق فكل األفعال  تصدر من المسلم بدافع 
اهللا واإلقبال على طاعته وطلب اآلخرة واإلعراض عن  ةالخوف آخشي

  . الدنيا
وسلعة اهللا هي الجّنة  وبهذا فقد شبهت الجّنة بالسلعة التي تباع               

وتشترى  لكّنها سلعة غالية ألّنها ال تشترى إّال بأبهض األثمان آالتضحية 
من أجل إعالء آلمة الحق  والجود باألموال  دفاعا عن محارم  نفسبال

  .اإلسالم لهذا فسلعة اهللا غالية
خشى اهللا إقامة الصالة فهي عماد الدين ومن أعمال المسلم الذي ي       

وبها يتصل  العبد بربه   ومن الصور التي  حببت هذا العمل إلى المسلم ما 
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الطهور شطر اإليمان ،والحمد هللا : ( ورد في قوله صلى اهللا عليه وسلم
تمأل الميزان ،وسبحان اهللا والحمد هللا تمآلن ما بين السموات واألرض  

الصبر ضياء ،والقرآن حجة لك أو وة برهان ،والصالة نور والصدق
لقد جمع هذا الحديث ) عليك،آل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها

العظيم الكثير من أعمال المسلم التي لها أجر عظيم  فالطهور  نصف 
اإليمان إذا قصد باإليمان الصالة ؛وشكر اهللا تمأل الميزان لعظيم ثوابها ؛ 

أبواب الخير  أّما الصالة فقد ُشبَهت  يفتح  ر فهو الذيلتسبيح شأن آبيلو
ومعناه أّنها تمنع من العاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي (بالنور 

وقيل معناه   أن يكون أجرها نورا .إلى الصواب آما أّن النور يستضاء به 
وقيل ألّنها سبب إلشراق أنوار المعارف وانشراح .لصاحبها يوم القيامة 

قلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى اهللا تعالى بظاهره ال
وقيل معناه أن تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة ويكون في .وباطنه

فتشبيه الصالة   )166()الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخالف من لم يصل
آه الصالة بالنور استدعى آثيرا من الصور المتالحقة يجمع بينها ما تتر

ُيهتدى به في الحياة الدنيا وفي الحياة   من أثر في المصلي  فهي نور
تمنع صاحبها من المعاصي ألّنها فرضت لتنهى عن الفحشاء  ،اآلخرة

والمنكر فالمسلم  ال يزال يستضيء بصالته مستهديا مستمرا على فعل 
  .الصواب 

حرير معناه ُيفزع قال صاحب الت(أّما الصدقة فهي البرهان              
آأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف  ،إليها آما ُيفزع إلى البراهين

: قال .تصدقت به :فيقول  ،ماله آانت صدقته براهين في جواب السؤال
له على حاله  ويجوز أن يوسم  المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا

ر القرآني في الجمع بين لقد جاء التعبير النبوي على نسق التعبي  )167()
 صورة إلىالالصالة والصدقة إذا اعتبرنا الصدقة من الزآاة  ونقلت 

المتلقي فجعلته يتخيل حوارا يوم القيامة   يسأل فيه عن ماله فتكون  
ومعناه الصبر المحبوب في (أّما الصبر فهو الضياء .الصدقة برهان 
والصبر ،لى معصيته والصبر ع ،ر على طاعة اهللا تعالىبالشرع وهو الص

والمراد أن الصبر محمود  ال يزال  ،على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا
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إذن الصبر من   )168()صاحبه مستضيئا  مهتديا مستمرا على الصواب 
األعمال المحمودة التي تعود على المسلم باألجر ؛ ويتمثل في االهتداء إلى 

لصبر بالضياء مع أّن  أعظم وخصت الصالة بالنور وا(السبيل القويم 
يونس  ألّن الصبر ُأس ]  هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا[ شهادة 

جميع  األعمال ولواله لم تكن الصالة وال غيرها وألّن  الضوء فيه إحراق 
   )169()والنور محض إشراق والصبر شاّق  مر المذاق 

  
  

  :نيالفصل الثا
  
  

  :ذفالتصوير القائم على الح    
  .االستعارة وأنواعها في األمثال النبوي *
  . االستعارة   في التراث البالغي العربي والغربي*
  بناء االستعارة في المثل النبوي*
  الكناية  وأشكالها * 
  
  
  

  :االستعارة في لتراث البالغي العربي والغربي-*
ي للبالغ                      ر التقن ى التعبي تعارة تنتمي أصال إل ي  آلمة اس ة وتعن

ذا          ون ه ة  ويك ي الجمل تعمالها  ف ة  باس ا الكلم ل فيه ة تنتق ورة معنوي ص
ويرا       من تص د يتض ى جدي ى معن ادي  إل تعمال الع ا لالس تعمال مخالف االس
ا      ر م ي غي ،وهي عند العرب أسلوب من الكالم يكون في اللفظ المستعمل ف
ى         ي والمعن ى الحقيق ين المعن ابهة ب ة مش ل لعالق ي األص ه ف ع ل وض
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ه؛فهي ضرب من    .لمجازيا وهي ال تزيد عن التشبيه إّال بحذف المستعار ل
والعالقة بين الموصوف وصورته هي  .التشبيه حذف أحد طرفيه الرئيسيين

اء   التشابه دائما غير أّنه تشابه آااللتحام وتقارب آانسجام ألّنه مفض إلى فن
  .المجاز أحد الطرفين  في اآلخر ولذلك آانت االستعارة عندهم من قبيل 

م           وقد تفنن البالغيون في دراستها وتبويب أنواعها ولم تفتهم زاوية ل
رز        ر من التشعب وأب ى آثي ينظروا إليها منها ولكن ذلك أفضى بالقضية إل

  :زوايا النظر عندهم ثالث
  :زاوية المستعار-*

ر           تعارة ويعتب ه االس وم علي وهذا هو العنصر الجوهري الوحيد الذي تق
د         .حورهام تعارة تصريحية وق ي الترآيب بلفظه فتسّمى االس فقد يصّرح ف

  .عن لفظه ويقتصر على شيء من لوازمه فتسّمى مكنيةيستغنيى 
  :وزاوية المتعلقات بطرفي االستعارة -*

ه والمستعار                   ي خلت من مالئمات المستعار ل تعارة الت فسّموا االس
تعا     م المس ا مالئ ا      مطلقة،والتي ذآر معه ي ذآر معه ه  فقط مجردة،والت ر ل

  .مالئم المستعار فقط ،مرشحة
  :وزاوية اللفظ الذي جرت فيه-*

ا أو             ود لفظه ن جم ا م نفين انطالق تعارة ص ّنفوا االس وص
تق أو      ي المش ة ف د والتبعي ي الجام لية ف ى أّن األص تقاقه،واعتماد عل اش

ة  الفعل،فهي استعارة أصلية إذا آان اللفظ الذي جر ت فيه اسما جامدا،وتبعي
  .إذا آان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعال

ة       تعارة بلفظ القرين ي االس وقد اصطلحوا على تسمية المانع من االلتباس ف
دون       م يجته ذي جعله ة هو ال والقرينة عندهم  لفظية أو حالية ومفهوم القرين

دة وبي        ى ح ة عل اب القرين ي ب دخل ف ا ي ان م ي بي ّرة ف ّل م ي آ ة ف ان بقي
ذي     ا وهو ال العناصر المدققة على حدة وإلى التكلف في الفصل بينهما أحيان
ال أو       ي أفع رت ف ي ج تعارات الت ب االس ي تبوي رددون ف ذلك يت م آ جعله

اهيم          . )170(مشتقات ى مف ذا االستعمال إل تعارة من ه ة اس د تطورت  آلم وق
ع وموض   عنفدلت استعماالتها  ا  دور اللغة في التعبير عن الواق حة إمكاناته

دما     الم      يفي  االقتصاد اللغوي خاصة عن ر حول تصورنا للع تمحور التعبي
ة      ة باللغ ا الحميمي ور عالقتن ذا التط ر ه ه؛وربما فس يش في ذي نع ال

ي مرآب     .(والعالم ان ف فاالستعارة هي اختيار معجمي تقترن بمقتضاه آلمت
ي  جام منطق دم انس ارض أو ع ى تع ا ينطوي عل ا داللي د .لفظي اقتران ويتول
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ة        دى المتلقي شعورا بالدهشة والطراف ر ل عنه بالضرورة مفارقة داللية تثي
ي         أة للمتلق ن مفاج ة م ه المفارق ا تحدث ة فيم ة والطراف ة الدهش ن عّل ،وتكم

  )171()بمخالفتها االختيار المنطقي  المتوقع
دناها                   ة وج إذا نظرنا إلى أصل آلمة استعارة في اللغات الغربي

تعمل   ت د اس رد ؛لق المفهوم المج ذلك ب ادي وآ المفهوم الم ول ب ى التح دل عل
ة فكتب     ة اللغ تعارة هي   :"أرسطو الكلمة في آتابه الشعر ليصف عملي االس

ى الفصيلة  أو       ل من الجنس إل نقل األشياء بكلمة  لتدل على معنى آخر ؛نق
وازي ة الت ى مجموع )172("   العكس ،أو بعالق دعو إل ذا التعريف ي ن ه ة م

م     ،المالحظات فاعتبار الكلمة في اللسانيات الحديثة داال ذا الشكل ل فنحن به
ر  ادر التعبي لبنغ ة  و يحي ذا اللغ ه   ه اءت ب ذي ج دلول ال ى مصطلح الم إل

  .سوسير و تلميذه شارل بالي دو اللسانيات الحديثة بمجهودات فرديناند
ا ووص          تعارة وتأويله ول االس ات ح ت النظري د تنوع ىوق ّد  لت إل ح

  :االختالف،وذلك ناتج عن االتجاهات المختلفة وأهم هذه النظريات
ق  :االبدالية) أ(   ولها مرتكزاتها األساسية   وتتمّثل في أّن االستعارة ال تتعل

ة       ذه الكلم ه ؛وله وارد في إّال بكلمة معجمية واحدة بقطع النظر عن السياق ال
ا أنّ   تبدال     معنيان ؛معنى حقيقي ومعنى مجازي  ؛آم تعارة تحدث باس االس

ى           ة عل ة مبني تبدال تكون العالق ذا االس ة ؛وفي ه ة مجازي آلمة حقيقية بكلم
  .المشابهة الحقيقية أو الوهمية

ين       ادات البالغي وقد وردت هذه المرتكزات في البالغة العربية  وفي اجته
  .العرب  وهي متطابقة مع النظريات البالغية العربية السائدة

ان                      ر وضوحا  للعي ي أآث تبدالية ه ة االس ذه النظري ل ه ولع
تعارة  التصريحية األصلية   رب باالس ون الع ميه البالغي ا يس ان فيم واألذه
رن    ر مقت المطلقة التي ُيصرح فيها بلفظ المشبه به الذي هو اسم جنس  وغي

ا الم     ي ُيحذف فيه ة الت به   بصفة ؛وهي أقل وضوحا فيما باالستعارة المكني ش
ولكن هذا اإلجراء ليس مجمع عليه من قبل .ويرمز إليه  بشيء من لوازمه 

رى أّن          ان ي ه أّن بعضهم آ ّين من ذا يتب اع ه البالغيين العرب ،وعدم اإلجم
  .اإلجراء اإلبدالي غير موف بالطلب 

ة ) ب(        ة التفاعلي دثون  : النظري ون المح ه البالغي دى إلي ا اهت ذا م وه
ة  وترتكز      الذين اقترحوا ن ددة أشهرها التفاعلي ظرية جديدة ذات أسماء متع

                                                 
  .14ص ،يف النص األديب أسلوبية إحصائية  ،سعد مصلوح  (171)
(172)  POUILLOUX  Jean-yves, métaphore ,encyclopédie 

universalis ,édition 2002.     



  

ا      يس له ة ل على أّن االستعارة تتجاوز االقتصار على آلمة واحدة وأّن الكلم
ا أّن        ه آم ذي ينتج و ال ياق ه ا الس ة وإّنم ة نهائي دد بكيفي ي مح ى حقيق معن

ين االستعارة ال تنعكس في االستبدال ولكّنها تحصل من التفاعل أو التوتر ب 
ل        ابهة فقط ب ة بالمش ه؛وال تتحدد العالق بؤرة المجاز وبين اإلطار المحيط ب
د           ي البع تعارة ف ة االس ا ال تنحصر قيم ات أخرى   آم اك عالق قد تكون هن
في و      اطفي والوص د الع ى البع داه  إل ا تتع ي وإّنم الي  والتشخيص الجم

ي البالغة   وقد تقترب بعض االجتهادات  ف.المعرفي أو بتعبير آخر نحيا بها
ؤول          وم اإلدعاء  لي ق من مفه ة فالسكاآي ينطل ذه النظري عند العرب من ه

ذل      : ( على ضوئه ما يسمى باالستعارة المكنية ،مثل اح ال ا جن واخفض لهم
ة إضافة       ) من الرحمة ه بقرين ه عّين فعنده الذل المراد به الطائر باإلدعاء أّن

ذل مجرد    الجناح الذي هو من خواص الطائر ولوازمه ،وليس المراد من ال
ه   الخضوع حتى يكون مستعمال في معناه الحقيقي بل الذل المفروض هو أّن
ة            ى محدد بكيفي ا معن يس له ذل ل ة ال ذا أّن آلم ى ه عّين الطائر إدعاء ومعن

ياق    ا بالس ب معناه ا تكتس ة ولكّنه ة ونهائي ذي   .مطلق ق ال الل التعلي ن خ وم
ر     رآن الك ن الق ورة م ى  ص كاآي عل ل   أورده الس اة تفاع ح مراع يم توض

ا يط به ار المح ين اإلط از وب ؤرة المج ين ب نهم ؛ب ا بي ات فيم أن   .الكلم آ
ا       :"يقولوا تقة منه ال ،والصفات المش ي األفع ة ف معار قرينة االستعارة التبعي

ال  ى األفع بتها إل ى نس دت  ".عل ب ه ى الترآي ة إل رة  الكلي ذه النظ إّن ه
تعارة  موا االس ى يقّس رب إل ين الع ّردة  البالغي حة  ومج ى مرش إل

  .ومطلقة،فالمرشحة  هي التي تقترن  بما يالئم المستعار منه
  رمتني بسهم ريشه الكحل                   ظواهر  جلدي وهو للقلب جارح

ففي البيت قرائن لغوية تحول دون ذهاب الذهن إلى تصّور المعنى الحقيقي 
ل ا    ب تجع رح القل د وج اهر الجل الم ظ دم إي ل وع تنتج أّن فالكح ارئ يس لق

ه    ي آفيت د المتلق ي ،وترش هم الحقيق ر الس ر غي يء آخ ه ش هم مقصود ب الس
ين      ى أّن المقصود هو الع ة إل درك أّن     .اللغوية والثقافي إّن المتلقي ي ذا ف وهك

االستعارة لم تقتصر على آلمة واحدة في البيت ولكن تلك  الكلمة هي بؤرة 
اد أّن المقصود    استعارية أحدثت توترا ومفارقة في البيت  ه أي االعتق جميع

  .هو السهم الحقيقي    تارة وأّنه النظر مرة أخرى
  :النظرية العالقية) ج(

ربيين                      ين الغ رون البالغي ون المعاص ون الغربي د البالغي انتق
ر أّن       ا غي وا بتراآيبه م يهتم تعارة ول ى االس وا بمعن م يهتم م ل دماء ألّنه الق



  

ة ال  دد        البالغة العربي ة وتع ا المختلف تعارة ببنياته ة راعت تراآيب االس قديم
   )173(.وظائفها

ع الفكري         ويمكن اعتبار االستعارة استعماال  خاصا لّلغة يعبر عن الواق
ن     تكّلم م ا لم ة حسب م ان آثاف ذان الواقع اوت ه تعمل ويتف اطفي للمس والع

  )174(استعداد فطري وحسب وسطه االجتماعي والحالة التي يكون فيها

  :االستعارة في المثل النبوي -*
وي                                    ل النب ي المث تعارة ف ي دراسة االس ا ف أّما منهجن

ل شرحها     رصد على   فينصب ى نقف    من آتب الحديث     الصور ونق حت
ذا الرصد الموضوع ؛فمن        بالحذف  على أسرار التصوير    ي ه تحكم ف وي

ا   ي األمث لم     الموضوعات التي تكررت ف ه وس ه صلى اهللا علي ة قول : ل النبوي
اء   ()حّفت الجّنة بالمكاره  وحّفت النار بالشهوات ( ال العلم ديع    :ق ذا من ب ه

ل      ن التمثي لم م ه وس ا صلى اهللا علي ي أوتيه ه الت الم وفصيحة وجوامع الك
ار بالشهوات       اره والن ة إّال بارتكاب  المك الحسن ومعناه ال يوصل إلى الجّن

ان ب ذلك محجوبت ك    وآ وب فهت ى المحج اب وصل إل ك  الحج ن هت ا فم هم
ا         ار بارتكاب الشهوات فأّم اره  وهتك حجاب الن حجاب الجّنة باقتحام المك
ى          ا والصبر عل ة عليه ادات والمواظب ي العب اد ف ا االجته المكاره فيدخل فيه
يء    ى المس ان إل دقة واإلحس م والص و والحل يظ والعف م الغ اقها وآظ مش

حرمة آالخمر والزنا والنظر إلى األجنبية والغيبة والصبر عن الشهوات الم
ك   و ذل ي ونح تعمال الماله هوات        )175()واس اره والش ن المك ال م به آ ش

ة      ف الجّن اب  تح اره آالحج ار فالمك ة والن ف الجّن ذي يح اب  ال بالحج
لم      يدية تحث المس تعارة تجس والشهوات آالحجاب تحّف النار وبهذا فهي اس

ورتي    ين الص ارن ب ي يق ورة      آ ة وص ف الجّن ي تح اره الت ورة المك ن ص
ة        ين الجّن ل ب ى التقاب ت عل ة قام ن ثّم ار وم ف الن ي تح هوات الت الش

اره ى  /،المك ى لتصل إل ن المعن دأ الصورة  م ذا تب هوات،وعلى ه النار،الش
ه         ذهن المتلقي ويجعل درج ب ى الت د عل ه يعتم التصّور وهو سبيل منطقي ألّن

ة         يقارن  بين الحقائق التي تلقى  ة ؛فصورة الجّن ائج مقنع ى نت ه ليصل إل إلي
ة   وص القرآني دمتها النص ورات ق ات والتص ن المعلوم يد م ي رص ه
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ة دار  لم أّن الجّن دى المس ا رسخ ل وي الشريف ومم ونصوص الحديث النب
ل البشري أن يحيط      الجزاء بها قصور وغرف وأشياء أخرى ال يمكن للعق

ى   بها مهما اتسع وتخّيل ففيها ما ال عين  رأت وال أذن سمعت وال خطر عل
ة ال   لم للجّن ا المس ي يقيمه م أّن التصّورات الت ذا نعل ل ه ن آ قلب بشر  وم
ق التصوير أّن       ذا الحديث عن طري يمكن أن تقترب من حقيقتها ويخبرنا ه
دأ من         اّقة تب ة ش ك وهي رحل الطريق إلى  الجّنة محفوفة بالمخاطر والمهال

ي  ل وتنته دنيا وهي دار العم رز  ال ي يب زاء ولك رة وهي دار الج ى اآلخ إل
ة     عليه الصالة والسالم صعوبة هذه الرحلة  خص تصويرها باستعمال آلم

ل   ن فع يَغت م ي ِص اره الت ره( المك زة  ) أآ ه هم ه  ففي ه دالالت ل ل و فع وه
اة   التعدية   التي تفيد إآراه النفس وإلزامها على تحمل المشاق من أجل النج

د  ي ق اطر الت ل المخ ن آ ا م ة  .تهلكه ل اللغوي تنتج أّن العوام ذا نس ل ه ومنك
  .تشارك آذلك في إنتاج الصورة 

وبربط الصور المرصودة بعضها ببعض تتكون لدينا صورة                
وتشرح الغرض من الحياة التي تنتظر ؛آاملة توضح الهدف من هذه الحياة 

ي   خدمة غرض ذلك أّن التصوير في األمثال النبوية  تشترك ف، اإلنسان 
محدد مما جعل الموضوع يتحكم فيها فال يترك لنا مجاال في اختيار ترتيب 

لقد أآد الحديث السابق عن طريق التصوير أّن الرحلة إلى اآلخرة .آخر 
إّن الدين يسر : ( ويشرح حديثه صلى اهللا عليه وسلم ؛باألمر  الهّين  تليس

ربوا  وأبشروا ،واستعينوا ،ولن يشاد الدين أحد إّال غلبه ،فسددوا وقا
الطريقة المثلى المؤدية إلى  الجّنة ) بالغدوة  والروحة وشيء من الدلجة

في هذا :قال ابن التين (وهي اتباع الدين والتزام تعاليمه وأخذها بيسر 
الحديث علم من أعالم  النبّوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا آلَّ متنّطع في 

منه طلب األآمل في العبادة فإّنه من األمور الدين ينقطع ،وليس المراد 
المحمودة بل منع من اإلفراط المؤدي إلى المالل ، والمبالغة من التطّوع 

ضي إلى ترك األفضل أو إخراج الفرض عن وقته آمن يصلي الليل مفال
آلَّه ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صالة الصبح 

ا السداد والصواب  وقاربوا أي إن لم تستطيعوا األخذ فسددوا أي الزمو.
باألآمل فاعملوا بما يقرب منه وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن 
قّل واستعينوا بالغدوة   والروحة وشيء من الدلجة أي استعينوا  على 

وفي هذا لحديث    )176()مداومة العبادة بإيقاعها في األوقات المنشطة 
السفر  إلى اهللا تعالى بالسفر الحسّي  ومعلوم أّن المسافر إذا استمر تشبيه  
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على السير انقطع وعجز وإذا أخذ األوقات المنشطة نال القصد بالمداومة  
إّن : ( وفي هذا الحديث إلى  حديث آخر اشتهر أّنه من األمثال النبوية 

ابه في المنقطع عن أصح:المنبت ) المنبت ال ظهرا أبقى وال أرضا قطع
قاله عليه الصالة والسالم لرجل اجتهد في العبادة (السفر والظهر الدابة 

هذا الدين متين فأوغل فيه  له إّن حتى هجمت عيناه أي غارتا فلما رآه قال
برفق إن   المنبت   أي الذي يجد في سيره حتى ينبت أخيرا سماه بما 

يضرب لمن يبالغ في تؤول إليه عاقبته آقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون 
فالدين على هذا   )177()طلب الشيء ويفرط حتى ربما يفوته على نفسه

االعتبار رجل يغالب فيغلب الناس ألّنه ال يمكنهم أن  يتشددوا فيه ليسره  
فعلى المسلم أن يكون مسافرا  ذآيا ينشط وقت النشاط ويعطي لنفسه فسحة 

تباره  مقارنة باالعتبارات من الراحة تسترد فيها طاقتها؛لكن للعمل اع
) من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه: (األخرى آالنسب لهذا قال رسول اهللا

والمعنى من أخره عمل عن بلوغ درجة (فالنسب ال يزيد  في قيمة اإلنسان 
السعادة لم يسرع به نسبه من اإلسراع أي لم يقدمه نسبه يعني لم يجبر 

 يحصل التقرب إلى اهللا تعالى بالنسب بل نقيصته لكونه نسيبا في قومه إذ ال
وبهذا للعمل في اإلسالم االعتبار األعظم  أّما  )178()باألعمال الصالحة
وهذه استعارة؛ والمراد أّن من تأخر بسوء عمله عن (النسب فيأتي بعده 

غايات الفضل وموافق الفخر لم يتقدم إليها بشرف نسبه وآريم حسبه فجعل 
م اإلبطاء واإلسراع مكان التأخر والتقدم ألّن المبطئ عليه الصالة والسال

متأخر والمسرع متقدم وإضافتهما إلى العمل والنسب وهما في الحقيقة 
لصاحبهما ال لهما ،ولكن العمل والنسب لما آانا سبب اإلبطاء واإلسراع 

وهذه  )179()حسن أن يضاف ذلك إليهما على طريق المجاز واالتساع 
وبينهما تضاد  وهو ما ) أبطأ وأسرع (على  فعلين همااالستعارة مبنية 

يؤآد مرة أخرى أّن االستعارة في األمثال النبوية خادمة للمعنى فالمبطئ 
هو من تأخر في العمل فكأّن هناك سباقا بين العمل والنسب وفي هذا 
ِ إلى مكاٍن يفوز به بالسعادة األبدية  وبهذا  السباق ُيحمل الشخُص لَيصَل

ازال التصوير يؤآد فكرة الرحلة التي خلق اإلنسان آي يجتاز الشكل م
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إياآم وآثرة : ( مفاوزها المتنّوعة وهاهو الرسول الكريم يحذر منها 
ال تكثر الضحك ( ومعنى الحديث) الضحك فإّن آثرة الضحك يميت القلب 

ومنزلة الميت   الظلماتفإّن الضحك يميت القلب أي تصيره مغمورا في 
وهذا    )180()فع نفسه بنافعة عنها مكروها ،وهذا من جوامع الكلمالذي ال ين

يعنى أّن آثرة الضحك تلحق الضرر بالقلب الذي يجب أن يكون دائما يقظا  
ومن ثّمة فموته تعني الغفلة عّما يؤدي بالمسلم إلى  السالمة في رحلته  

اة وموت والضحك المميت للقلب ينشأ من الفرح والبطر بالدنيا  وللقلب حي(
،فحياته بدوام الطاعة وموته من النفس والهوى والشيطان بتواتر أسقام 
المعاصي تموت األجسام بأسقامها واقتصر  موته على آثرة الضحك وهو 

وهي  )181()ينشأ النتشائه من حب الدنيا وحبها رأس آل خطيئة بنص الخبر
موت ؛وقد استعارة مزدوجة فالضحك آالسم يقتل والقلب آالكائن الحّي ي

يهرم : ( حّذر   عليه الصالة والسالم من  الحرص على الدنيا  وحبها فقال
ففي الحديث ) الحرص طول العمر وحب المال: ابن آدم وتشب فيه اثنتان

العمر والمال فإذا آان الشيخ : تحذير من الوقوع في أمرين  مشترآين هما
ستعارة ومعناه تشب ا: قال النووي( يحرص عليهما فالشباب أآثر حرصا 

أّن قلب الشيخ آامل الحب للمال محتكم في ذلك مثل إحكام قّوة الشباب في 
في هذا الحديث آراهة الحرص على طول األمل : وقال القرطبي.شبابه

الحكمة في التخصيص :وقال غيره.وآثرة المال وأّن ذلك ليس بمحمود
غب في بقائها بهذين  األمرين أّن أحب األشياء إلى ابن آدم نفسه فهو را

فأحب لذلك طول العمر وأحب المال ألّنه من أعظم األسباب في دوام 
الصحة التي ينشأ عنها غالبا طول العمر فكلَّما أحسَّ  بقرب نفاذ ذلك اشتّد 

الستعارة في هذا الحديث على القد بنيت  )182()حّبه ورغبته في دوامه
ل المضارع للداللة على واستعمل الفع) يهرم و تشب(التقابل بين فعلين هما

التحقق فكذلك دأب ابن آدم في الحياة ؛فكلما قرب منه الهرم الذي يذآره 
بالنهاية المحتومة شبت فيه الخصلتان فاالستعارة تبّين أّن الخصلتين بمثابة 
الكائن الحّي الذي يمكن أن يكون حّيا في قوة من الشباب فالحرص آالشاب 

  .آثر من ذلك تزداد هذه القوة باستمرارالقوّي الحريص على الحياة  وأ
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: ( وطالما ورد المال في أحاديثه صلى اهللا عليه وسلم وآان مرادفا للدنيا  
لقد شبه المال بما يستلذه اإلنسان من الفواآه ) إّن هذا المال حلوة خضرة 

إّن هذا المال خضرة : التي تجمع بين صفتين هما الحالوة والخضرة فقوله
الخبر ألّن المراد الدنيا شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص أّنث ( حلوة 

النفوس عليه بالفاآهة الخضراء المستلذة فإّن األخضر مرغوب  على 
انفراده بالنسبة  إلى اليابس  والحلو مرغوب  على انفراده  فيه بالنسبة 
للحامض  فاإلعجاب بهما إذا اجتمعا أشد بسخاوة نفس أي بغير شره  وال 

اح وهذا بالنسبة إلى اآلخذ ويحتمل أن يكون   بالنسبة إلى  المعطي أي إلح
لقد نبه عليه الصالة   )183()بسخاوة نفس المعطي أي انشراحه بما يعطيه

والسالم إلى أّن المال يجب أن يؤخذ بسخاوة نفس ال بشره ألّنه إذا أخذ 
أّنه شّبه وهو (بالشراهة آانت الدنيا هما ؛وفي هذه االستعارة سر لطيف 

المال بالثمرة التي َحُسَن َمْنَظُرَها  وطاب مخبرها وليس آل ثمرة مأآولة 
آذلك صفتها ألّن في النباتات والثمرات ما يحسن ظاهره ويقبح باطنه 

فجعل عليه الصالة والسالم المال مخابره ومنها ما تقبح ظواهره وتحسن 
   )184()فواه والقلوبمن قسم النباتات التي تروق في العيون وتحلو في األ

إذن المال آالفاآهة الخضراء الحلوة فاالستعارة تصريحية  إذ صرح 
بالمشبه وحذف المشبه به وُأبقي على خاصية من خصائصه ؛ ولّما آان 

الدنيا واإلقبال عليها أقام الرسول صلى اهللا  المال من أقوى أسباب حّب
وب شهرة في الدنيا ألبسه لبس ث( عليه وسلم للمتفاخر في الدنيا صورة فمن

فأسند إسنادا مجازيا الثوب للشهرة مرة وللمذلة ) اهللا ثوب مذلة في اآلخرة
الشهرة ظهور الشيء في شنعة بحيث يشتهر به : قال القاضي( مرة أخرى 

،ألبسه اهللا يوم القيامة التي هي دار الجزاء وآشف الغطاء ثوب مذلة أي 
في ذلك الجمع األعظم بأن يصّغَرُه  في يشمله الذل آما يشمل الثوب البدن 

العيون ويحقره في القلوب ألّنه لبس شهوة الدنيا ليفتخر بها على غيره 
لقد َشبََّه عليه السالم الذل بالثوب  لشموله بالمتفاخر   )185()فيلبسه اهللا مثله 

بالدنيا فاللباس جعل زينة دون أن يفتخر اإلنسان على غيره محتقرا إياهم 
  .عل ذلك آان جزاؤه يوم القيامة آذلكفإذا ف
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وآي يتجّنب المسلم مثل هذه الصفة التي تورث االحتقار  والذل يوم     
اإليماُن : ( القيامة  أخبره عليه الصالة والسالم أّن اإليمان هو الدواء فقال

فاإليمان قيد الفتك (فاإليمان يقّيد  المؤمن  حتى ال يفتك بغيره  ) قيََّد الفتَك
يمنع من الفتك الذي هو القتل آما يمنع القيد من التصرف يمنع اإليمان أي 

من الغدر ال يفتك مؤمن خبر بمعنى النهي ألّنه متضمن للمكر والخديعة أو 
الفرق بين الفتك والغيلة ؛أّن الفتك أن تهتبل غرته :قال الزمخشري.هو نهي

ولإليمان  )186()فتهلكه جهارا والغيلة أن تكمن له في محل فتقتله خفية
ذاق طعم : ( صور أخرى أخرجها الرسول للوجود إذ جعل له طعما فقال

وجعل لذوق اإليمان ثالثة شروط  هي الرضا باهللا ربا وبمحمد ) اإليمان 
معنى رضيت بالشيء قنعت : قال صاحب التحرير(رسوال وباإلسالم دينا 

خلصت  به واآتفيت به ولم أطلب معه غيره  ومن آانت هذه صفته فقد
معنى : وقال القاضي عياض رحمه اهللا.حالوة اإليمان إلى قلبه وذاق طعمه

الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه ألّن رضاه  
بالمذآورات  دليل لثبوت  معرفته ونفاذ بصيرته  ومخالطة بشاشته قلبه 
 ألّن من رضي أمرا سهل عليه فكذا المؤمن إذا دخل قلبه اإليمان سّهل

فاإليمان  آالفاآهة الحلوة يتذوقها  )187()عليه طاعات اهللا تعالى ولّذت
وال يخلو إّما :قال الطيبي( المؤمن الذي رضي باألمور الثالثة المذآورة 

أن يراد باإلسالم االنقياد آما في حديث جبريل  أو مجموع ما يعبر بالدين 
غيته فقد وصلت عنه آما في خبر بني اإلسالم على خمس ومن آانت  هذا ب

حالوة اإليمان إلى قلبه  وذاق طعمه شبه األمر الحاصل الوجداني وهو 
الرضا باألمور المذآورة بمطعوم يستلذ به ثّم ذآر  المشبه به وأراد المشبه  

والذوق وجود الطعم في الفم وأصله  فيما :قال الراغب.ورّشح بقوله ذاق
ل في القرآن بمعنى وجوب يقل تناوله وإذا آثر  يقال له األآل واستعم

هود،وإّما في )ولئن أذقنا اإلنسان منا رحمة (اإلصابة إّما بالرحمة نحو 
فهذه استعارة بنيت على الفعل   )188(.)النساء) ليذوقوا العذاب(العذاب نحو 

ومن الصور التي جعلت اإليمان .اإليمان: وله داللة إذ عبر عن قلة المشبه
ي لسانه ما ورد في قوله صلى اهللا عليه محسوسا يجد المؤمن حالوته ف

فاإليمان آالعسل  في ) ثالث من آن فيه وجد حالوة اإليمان: ( وسلم
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معنى حالوة اإليمان استلذاذ الطاعات وتحمل : قال العلماء( الحالوة 
المشقات في رضى اهللا عّز  وجل  ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وإيثار 

رّبه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات   ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد
وطعم    )189()وترك مخالفته  وآذلك محبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

استعارة الحالوة المحسوسة للكماالت اإليمانية العقلية بقرينة (اإليمان 
إضافتها إلى اإليمان  بجامع االلتذاذ بكل منهما فليحب المرء ال  يحبه 

ويّبن هذا   )190()يحبه إّال ألجل اهللا ال لغرض آخر لشيء إّال هللا أي ال 
  .الحديث أّن اإليمان يحصل من المعاملة الحسنة بين العبد وأخيه

ومازالت األحاديث تبّين الطريق في هذه الرحلة التي                      
له آيف يتدارك  يسافر  فيها اإلنسان وتقدم له النصائح التي تنجيه  وتوضح

اّتق اهللا حيثما آنت وأتبع السّيئة الحسنة تمحها وخالق الناس (  :أخطاءه
فإذا ارتكب المسلم سيئة عليه أن يتبعها بحسنة فإّنها تمحها ) بخلق حسن

تمحها أي تدفع  الحسنة السيئة الصادرة منك ( وقد تحّولها إلى حسنة ؛ 
يوان واإلسناد مجازي والمراد يمحو اهللا بها  آثارها من القلب أو من د
  )191()الحفظة وذلك ألّن المرض  يعالج بضده فالحسنات يذهبن السيئات 

فالحسنة مزيل سريع يمحو السيئة وآثارها من القلب  وقد تتسع السورة 
لتصبح حقيقة إذا  أخذنا بعين االعتبار ما يكتبه المالئكة الحفظة على 

  .المكلف  من الحسنات والسّيئات
به المسلم فينال عنه الجزاء الكبير  التصدق ولو ومما يقوم                

فبين ) سبق درهم مائة ألف درهم: ( آان ذلك قليال ففي قوله عليه السالم
اإلنفاق الكثير واإلنفاق القليل  تسابق في الخير حكم الرسول فيه بالسبق 

فإذا أخرج رجل من ماله مائة ألف وتصدق : قال اليافعي(لإلنفاق القليل ،
رج آخر درهما واحدا من درهمين ال يملك غيرهما طّيبة بها نفسه بها وأخ

وقال في .صار صاحب الدرهم الواحد أفضل من صاحب مائة ألف درهم
فيه دليل  على أّن الصدقة من القليل أنفع وأفضل منها من الكثير : المطامح

لقد ُعبِّر بفعل سبق   )192(] )ويؤثرون  على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة [
عن أجر الصدقة فالدرهم الواحد في سباق مع ألف درهم وهو 
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إّن الرزق : ( وتكررت صورة السباق في قوله صلى اهللا عليه وسّلم.يسبقه
فكل من الرزق واألجل  يتسابقان للوصول ) ليطلب العبد  آما يطلبه أجله

  .إلى العبد وتكون النتيجة أن يسبق الرزق األجل
انب ما يقوم به من الخير  والتسابق فيه أن وعلى المسلم إلى ج         

: يكون صابرا وأفضل الصبر هو الذي صّورة عليه الصالة والسالم بقوله
الثبات أّول شيء يهجم (المعنى إذا وقع ) إّنما الصبر  في الصدمة األولى (

على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذي ترتب   عليه 
ضرب الشيء الصلب  بمثله فاستعار للمصيبة  وأصل الصدم.األجر

أراد أن ال  يجتمع عليها مصيبة الهالك : قال ابن بطال.الواردة على القلب
صدر هذا الجواب منه صلى اهللا عليه وسلم عن : وقال الطيبي.وفقد األجر

دعي االعتذار فإّني ال : قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم    آأّنه قال لها
ففي هذه االستعارة تجسيد للمعنوي  )193()اهللا وانظري لنفسكأغضب لغير 

في شكل محسوس إذ جعل هجوم المصيبة على اإلنسان بالصدمة التي 
  .تكون بين األشياء المادية

وحتى يظهر الرسول أّن الملتزم بهذه التعاليم يجد السهولة في اجتياز        
ها المسلم صعبة المنال في الصعوبات  بّين أّن أآبر  األعمال التي قد يرا

البر حسن الخلق واإلثم ما حاك : ( األصل سهلة إذ ال تكلفه أمرا يذآر فقال
  )في صدرك وخشيت أن يّطلع عليه الناس

  
ة  ال النبوي ي األمث ي تضمنت    :التصوير ف وع النصوص الت دول مجم ذا الج ل ه يمث

  .تصويرا
  
  
  
  

  الرقم  الصورة  النص

  01  شبه الصلوات بالنهر ؛ تمثيل  مثل الصلوات الخمس آمثل نهر

ر ؛       مثل الجليس الصالح وجليس السوء افخ الكي وء بن يس الس ك وجل ل المس الح بحام يس الص به الجل ش
  تمثيل

02  

  03  تمثيل شبه المؤمن المحموم بالحديدة ُتدخل في النار  مثل المؤمن حين يصبه الحّمى

                                                 
  .150 ص 03ج ،فتح الباري  (193)



  

  04  ن تشبه حال صاحب اإلبل المعقلة حال صاحب القرآ  مثل صاحب القرآن آمثل اإلبل المعقلة

  05  شبه الداعي  بمن يدافع الحشرات التي تتساقط في النار   مثلي ومثل الناس

  06  شبه نفسه بالنذير العريان الذي ينذر قومه  مثل مابعثني اهللا به؛أنا النذير العريان

  07  ر شبه الذنوب المحقورة بالعيدان تجمع إلشعال النا  إياآم ومحقرات الذنوب

  08  المحارم آالحمى  أال إّن حمى اهللا محارمه
ة    ضرب اهللا صراطا مستقيما واب المفتح دود واألب واب والصراط ؛السوران الح السوران واألب

  المحارم والداعي آتاب اهللا
09  

  10  شبه العلم بالغيث الذي يصيب األرض  مثل مابعثني اهللا به 

ه والمنفق بالرجل تشبيه البخيل بالر  مثل البخيل والمتصدق ة تضيق علي بس جب جل الذي يل
  يلبس جبة تتسع عليه

11  

  12  شبه الصلوات التصالها بالنهر الجاري  مثل الصلوات الخمس آمثل نهر جار 

ر      اس الخي م الن ذي يعل الم ال ل الع مث
  وينسى نفسه

  13  شبه العالم بالسراج

  14  شبه  قاريء القرآن بالثمرة   مثل الذي يقرأ آاألترجة

  15  شبه المؤمن بالزرع والمنافق باألرزة  مثل المنافق آاألرزة والمؤمن آالزرع

  16  شبه التراحم والتعاطف بالبنيان  مثل المؤمنين في تراحمهم 

  17  شبه المجاهد في عمله بالقانت الذي ال يفتر من صيام وال صالة  مثل المجاهد آمثل القانت 

  18  تشبه العمل خالل النهار  الرسالة  مثلكم ومثل اليهود والنصارى

  19  شبه المنافق في تردده بالشاة المترددة بين غنمين  مثل المنافق مثل العائرة

  اهللا هو الملك والدار اإلسالم والبيت هي الجّنة   الدار الجّنة 
  

20  

  21  من الدارشبه مجيء الرسول  وموقعه من األنبياء بموقع اللبنة  مثلي ومثل األنبياء آمثل رجل بنى دارا

  22  شبه المتعدي على حدود اهللا بخارق السفينة  مثل المدهن آمثل قوم استهموا سفينة

  23  شبه الذي يرجع في هديته بالكلب يقيء ثم يأآل قيئه  العائد في هديته آالكلب
ذآر  ذي ال ي ه وال ذآر رّب ذي ي ل ال مث

  رّبه مثل الحي والمّيت
  24  شّبه الذاآر بالحي والمعرض بالميت

  31  آناية عن تمام  آتابة أفعال اإلنسان  جفت األقالم وطويت الصحف

  46  شبه الدين بشخص  تمكن مغالبته؛ استعارة  لن يشاد الدين أحٌد إّال غلبه



  

  47  شبه الرزق باإلنسان الذي يطلب ويسعى؛استعارة  إّن الرزق ليطلب  العبد آما يطلبه أجله

إّن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى    
  لدما

  49  شبه وسوسته بمالزمة دم اإلنسان ؛استعارة

  51  شبه البيان بالسحر في لتأثير  إّن من البيان لسحرا

  54  شبه األرواح بالجنود  األرواح جنود مجّندة
  55  شبه الناس باإلبل   الناس آاإلبل المائة 

ي      اك ف ا ح م م ق واإلث ن الخل ر حس الب
  نفسك

  58  حاك  في نفسك تحرك وتردد

  64  شبه قارئ القرآن جهرا بالمتصدق جهرا   ر بالقرآن آالجاهر بالصدقةالجاه

ار    ت الن اره وحّف ة بالمك ت الجّن ُحفَّ
  بالشهوات

  65  شّبه المكاره والشهوات بالحائل ؛استعارة

  69  شبه االآتفاء  والقدر بالظهر  الصدقة ما آانت على ظهر غنى

  75  بالسجن وبالجّنةشّبه الدنيا   الدنيا سجن المؤمن  وجّنة الكافر

  76  شبه الدنيا بالمتاع الذي يباع ويشترى  الدنيا متاع

  77  نصح الثوب إذ أصلحه وآذلك تفعل النصيحة  الدين النصيحة

  78  شبه اإليمان بما يستلذ بذوقه  ذاق طعم اإليمان 

  82  شبه الدرهم بالمتسابق   سبق درهم مائة ألف 

  84  عض العذاب شبه السفر بب  السفر قطعة من العذاب 

  88  شبه هجوم المصيبة بالصدم الذي يحدث  بين شيئين ماديين  إّنما الصبر في الصدمة األولى 

  92  شبه القلب الغفل بالقلب الميت  الضحك يميت القلب 

ابر   ب أو ع ك غري دنيا آأّن ي ال ن ف آ
  سبيل 

  96  شبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه 

  98  شبه مغالبة الغضب بالصراع،فكأّن الغضب  شخص يغالب   الصرعة  ليس الشديد ب

  101  البطن آالوعاء يمأل   ما مأل آدمي شرا من بطن

  103  شبه الدنيا برحلة واإلنسان فيه بالمسافر   مالي وللدنيا إّنما أنا آراآب 

  104  مدلج الذي يريد األمنشبه حالة االهتمام بأمور اآلخرة بحالة ال  من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل



  

  106  شبه المال المكتسب بالسؤال بالجمر  من سأل الناس تكثرا إّنما سأل جمرا

  108  األخذ فوق اليد المقصود منه المنع من الظلم  تأخذ فوق يده 

  109  شّبه الرفق بشيء يزين  ال يكون الرفق في شيء إّال زانه

  112  بالخب المخادع شبه الفاجر  المؤمن غر آريم الفاجر خب لئيم
  113  شبه  الذي يدعي نعمة بمن لبس ثوبي زور  المتشبع بما لم يعط آالبس ثوبي زور

  117  شبه الخداع باللدغ  ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين
  118  شبه  الحرص بالشباب بجامع القوة واالستحكام   يهرم ابن آدم وتشب فيه اثنتان

  121  آأّن نيل المنازل فيه إسراع و إبطاء  من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه
ان والصبر   ور والصدقة بره الصالة ن

  ضياء
  123  شبه الصالة بالنور والصبر بالضياء

  124  شبه توبة العبد بالعثور على الراحلة وما ينشأ عنها من مسرة  هللا أفرُح بتوبة العبد من رجل نزل 

  127  بشيء حلو  شبه اإليمان  ثالث من آن فيه وجد حالوة اإليمان 
ة  ل لثالث ي  …الخي ق اهللا ف نس ح م ي ول

  رقابها
  128  خص الرقاب 

  130  شبه الدنيا بالفاآهة الخضراء والحلوة  إّن هذا المال خضرة حلوة 
  131  نسبة للوارث في حياة الموروث نسبية  أيكم مال وارثه أحب من ماله

وب       ه اهللا ث هرة ألبس وب ش بس ث ن ل م
  مذلة

  136  جعل للذل ثوبا

  137  اإليمان آالقيد يمنع من الفتك  اإليمان قّيد الفتك 
  146  جعل الحسنة تمحو السيئة آما يمحو الماء الحبر    أتبع السيئة الحسنة تمحها 

  151  جعل الدنيا شخصا عاقال يلحقه الضرر  من أحب دنياه أضر بآخرته 
  152  جعل الفقر بين العينين يالزمه   من آانت الدنيا همه 

  153  شبه الحرص والطمع بالذئبين  ذئبان جائعان ما 

  
  :والمقارنة بين أنواع التصوير في األمثال النبوية تقودنا إلى النتائج اآلتية 

نسبة التصوير بالتمثيل  هي الغالبة  إذا ما قارّنها بنسبة التصوير  :1 
  .بالتشبيه أو االستعارة أو الكناية 

الشريف  دورا توضيحيا عن طريق لعب التصوير في الحديث النبوي :2 
تجسيد المعاني لتقريبها  من المتلقي  والنظرة المتفحصة لمجموع الصّور  

  .نجدها نقلت المعاني من المجال المجرد إلى حّيز  المحسوس 
رغم أن الصورة تنشأ  لغاية محددة هي إيصال الرسالة  فقد تضّمنت  :3 

ت  تنمي اإلحساس  لدى بعض فنيات التصوير التي ال تخلو  جماليا
  المتلقي الشعور  بالجمال 

  :بين االستعارة القرآنية واالستعارة النبوية-*



  

ولعل من النقاط التي يتقاطع بها النصان استخدام فعل بعينه للتعبير        
أستخدم في القرآن مرات عديدة وفي ) ذاق (عن الصورة  ففعل 

تبشير بالجزاء الحسن  وقد تكرر موُضوَعين اثنين هما التهديد بالعذاب وال
هذا الفعل في سبع  آيات قرآنية صّور فيها العذاب والرحمة عن طريق 

َوِإَذا َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُهْم ِإَذا َلُهْم َمْكٌر ِفي (االستعارة 
ومن     21:يونس) ُتُبوَن َما َتْمُكُروَنآَياِتَنا ُقْل اللَُّه َأْسَرُع َمْكًرا ِإنَّ ُرُسَلَنا َيْك

الواضح أّن الفعل ذاق هو الذي يتحكم في االستعارة القرآنية وآذا 
االستعارة النبوية  لكّن الفعل استعمل في القرآن لمعنيين هما الرحمة 

والعذاب في حين استعمل في الحديث للداللة على اإليمان وما يلقاه المؤمن  
  .رحمة وهو  أقرب  إلى ال

إّن المقارنة بين النّصين في التصوير  قادنا الآتشاف  خصائص           
األسلوب النبوي   الذي خدم بدوره المهمة األساسية التي بعث من أجلها 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهي توضيح الرسالة وإقناع الناس بالدخول 

متنوعة منها لقد خدمت الصور في المثل النبوي أغراضا .في اإلسالم 
اإلقناع إذ أخذت الدليل من الحياة اليومية للمخاطب ؛فالمنافق آالشاة 
العائرة بين غنمين ، والناس اإلبل المائة ال تكاد تجد فيهم راحلة ،والدنيا 
آمن استظل تحت شجرة ثّم ترآها ليكمل سفره ، ونشير هنا أّن اإلقناع قد 

ولهذه الخاصية عالقة بالفعل إذ . ليتنّوع بين اإلقناع العاطفي واإلقناع العق
أرأيتم قصد إثارة انتباه المخاطب حتى يستحضر  ذهنه : أستعمل الفعل 

  .للوصول إلى الحقيقة التي يشوبها  شك 
وتفحصنا لمجموع الصور الواردة في األمثال النبوية يثبت أّن معظمها      

وال .  بها  جسد المعنوي وقربه من المخاطب حتى يدرك الرسالة ويقتنع
يخفى ما للتصوير من أهمية في إيصال المعنى وتقريبه من المتلقي  وقد 
آان له في القرآن الكريم قبل الحديث الحضور المميز   وهو ما دفع 

فالتصوير هو األداة المفضلة في أسلوب (مفسري القرآن  إلى االهتمام به 
الذهني  والحالة  فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى.القرآن 

النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج اإلنساني  
ونظرة بسيطة لمجموع األحاديث األمثال تؤآد     )194()والطبيعة البشرية 

تشابه النصين في االعتماد على هذه الخاصية األسلوبية بل هناك  تكرار 
تصوير ؛ ويجب أن وللنصين تقارب من جهة تنوع ال.للموضوعات  
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فهو .نتوسع في معنى التصوير حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن 
  .تصوير باللون وتصوير بالحرآة وتصوير بالنغمة 

  :الكنایة النبویة -*
تعتبر الكناية من وسائل التصوير النبوي الهامة التي                    

في قوله صلى اهللا عليه ترآز الصورة في آلمة واحدة آاستعمال اليد  
فاليد العليا هي المنفقة  ومن ثّمة ) اليد العليا خير من اليد السفلى : ( وسّلم 

يمكن تصّور شخص ينفق ماله يرجو مرضاة اهللا ؛ وقد تكرر هذا 
أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ( االستعمال في أحاديثه عليه السالم فمنه 

هو المنع  وإذا قارنا هذا التكرار بما فاألخذ فوق اليد ) تأخذ فوق يده  ...
ورد في القرآن من آلمة اليد وجدنا أّنها تفيد في الغالب القدرة والنعمة  
وهي في المواطن التي تكرر فيها أفادت الفوقية وهو ما نجده في حديثه 

  .صلى اهللا عليه وسّلم
تقاطعا وقد وجدنا في درسنا للكناية في المثل النبوي أّن هناك            

بين نص المثل ونص القرآن الكريم خاصة في استعمال الفعل  آاستعمال 
فعل يرفع فقد استعمل في المثل ليدل على صورة من لم يهتد رغم توفر 

واستعمل في القرآن ليدل على )  من لم يرفع بذلك رأسا ( آّل الظروف 
ا الَِّذيَن آَمُنوا َياَأيَُّه: (صورة من اتصف بالعلم واإليمان آما في قوله تعالى 

ِإَذا ِقيَل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُحوا َيْفَسْح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا 
َفانُشُزوا َيْرَفْع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما 

لقد ورد الفعل في نّصين يذآران العلم والهدى  )195() )11(ٌرَتْعَمُلوَن َخِبي
وعبر عن آناية األولى في الحديث النبوي وهي آناية عن صفة  الضالل 

ويقاطع نص المثل مع . والثانية في القرآن وهي آناية عن صفة آذلك 
النص القرآني في استعمال االسم آما في آلمة اليد فقد استعملت في المثل 

ة على قدرة اإلنسان على الظلم ؛ أّما في القرآن فقد استعملت للداللة للدالل
  .على قدرة اهللا في تصريف األمور وقد استعملت في القرآن بعدد محدود 

ومن خصائص استعمال الكناية في التصوير  بناء الحديث   على           
َأْبَواِب َلْو َأْقَسَم ُربَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع ِباْل: (أساس تناقضها آما في الحديث 

فقوله مدفوع باألبواب آناية عن الحقارة والوضاعة عند ) َعَلى اللَِّه َلَأَبرَُّه 
الناس أي ال قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه احتقارا 

آناية عن عظم المكانة عند اهللا ،أي )لو أقسم على اهللا ألبره (له ، أّما قوله
وقوع شيء أوقعه اهللا إآراما له بإجابة سؤاله وصيانته من  لو حلف على
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الحنث في يمينه ،وهذا لعظم منزلته عند اهللا تعالى وإن آان حقيرا عند 
  .الناس 

وقد ترد الكناية لتبّين القدر الذي يجب على المسلم التزامه في عمل          
َعاًء َشرًّا ِمْن َبْطٍن ِبَحْسِب َما َمَلَأ آَدِميٌّ ِو: (معين آما في قوله عليه السالم 

اْبِن آَدَم ُأُآَلاٌت ُيِقْمَن ُصْلَبُه َفِإْن َآاَن َلا َمَحاَلَة َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِه َوُثُلٌث ِلَشَراِبِه 
األآالت التي تكفي ابن آدم هي التي تقيم صلبه أي تبعث فيه ) َوُثُلٌث ِلَنَفِسِه 

قامة الصلب آناية عن أّنه ال يتجاوز القوة ومن ثّمة يتقوى على عبادة ، وإ
ومن الكنايات التي تبّين مكانة .ما يحفظه من السقوط ويتقوى على الطاعة

َقاَل َما َنَقَصْت : (المتحلي باألخالق الفاضلة قوله صلى اهللا عليه وسّلم 
اَضَع َأَحٌد ِللَِّه ِإالَّ َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اللَُّه َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإال َِّعزًّا، َوَما َتَو

آناية عن الرفعة ،فالذي يعفو يمنحه اهللا مكانة عالية ويرفعه ) َرَفَعُه اللَُّه 
أحدهما أّنه : على الناس  في الدنيا واآلخرة ، وقد فهم الحديث على وجهين 

على ظاهره ،وأّن من عرف بالفعو والصفح ساد وعظم في القلوب ، وزاد 
فهي آناية  .ثاني المراد أجره في اآلخرة وعّزه هناكعّزه وإآرامه ،وال

  . تحتمل معنيين مّرة المكانة في قلوب الناس ومّرة األجر عند اهللا
ومن خصائص الكناية في المثل النبوي أّنها تبنى من آلمة تستدعي        

ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن : (صورا متتالية وهذا ما وجدنا ه في قوله عليه السالم 
فالغبن يكون في التجارة وهو ما ) ِهَما َآِثيٌر ِمْن النَّاِس الصِّحَُّة َواْلَفَراُغ ِفي

يحيلنا إلى صفة التاجر الذي يغبن  إذا آان غافال ؛ فكثير من الناس لهم 
رأس مال يتمّثل في الصحة والفراغ مجتمعين  لكن يكسلون ويغفلون 

  . فيغبنون 
: آما في قوله صلى اهللا عليه وسّلم  وقد توظف الكناية لتردع صفة سيئة  
َيا َحِكيُم ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة َنْفٍس ُبوِرَك َلُه ِفيِه (

َوَمْن َأَخَذُه ِبِإْشَراِف َنْفٍس َلْم ُيَباَرْك َلُه ِفيِه َآالَِّذي َيْأُآُل َوَلا َيْشَبُع اْلَيُد اْلُعْلَيا 
فعلى من أخذ من غير أن تصف بالقناعة وأن ) ْيٌر ِمْن اْلَيِد السُّْفَلى َخ

يرضى بما قسم اهللا له من الدنيا فإّنها تفتن ،ثّم توالت الكنايات في الحديث  
فاليد العليا آناية عن  المنفق المعطي واليد السفلى آناية عن اآلخذ من 

يب والحث على األخذ غيره ،وقد لعبت الكنايات في الحديث دور التأد
  .باألحسن فالمنفق أفضل من المنفق عليه

ومن الكنايات التي استعملت لتفتح أبواب الخير في وجه المؤمن          
ُآلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة َوِإنَّ ِمْن اْلَمْعُروِف َأْن : (الفقير  ما في قوله عليه السالم
فالمعروف آّله )  َغ ِمْن َدْلِوَك ِفي ِإَناِء َأِخيَك َتْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه َطْلٍق َوَأْن ُتْفِر

صدقة  وبعض المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق آناية عن البشاشة 



  

وانبساط الوجه ،وفي الحديث إشارة إلى أّن الصدقة ال تنحصر في األمر 
المحسوس منه فال تختص بأهل اليسار مثال بل آل واحد قادر على أن 

حوال بغير مشقة فمن جملة أنواع المعروف أن تلقى يفعلها في أآثر األ
  .أخاك المسلم بوجه منبسط متهلل

ومن الكناية المحفزة على فعل الخيرات ما ورد في قوله                   
من سّره أن يمد اهللا في عمره ويوّسع في رزقه : ( صلى اهللا عليه وسّلم 

فتوسيع الرزق ومّد العمر   )ويدفع عنه ميتة السوء فليتق اهللا وليصل رحم 
آناية عن البرآة فيهما ذلك أّن الرزق مقدر واألجل آذلك لكن إذا بارك اهللا 

وفي ، معنى التوسيع في الرزق البرآة فيه  و.فيهما فكأنّما وّسعا ومّدا
ألن صلة أقاربه صدقة والصدقة تربي ، العمر حصول القوة في الجسد 
ألن رزق اإلنسان يكتب وهو في بطن ،  المال وتزيد فيه فينمو بها ويزآو
ومن الكنايات التي صورت المعنوي ما .أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل

  .إشارة إلى وسوسته ) فإّن لو تفتح عمل الشيطان: (...في قوله 
وتصّور الكناية اإلنسان في تعامله مع الدنيا واآلخرة فإذا هّمته الدنيا        

ة جعل اهللا الفقر بين عينيه آناية عن مالزمته إياه فعمل لها مهمال اآلخر
فهو يجتهد  فال يحقق مبتغاه إلهماله نصيب اآلخرة من العناية ؛ وهي 

َآلَّا َلِئْن َلْم َيْنَتِه (صورة نجدها في القرآن الكريم وقد دلت على األخذ بالقوة 
  .))15(َلَنْسَفعًا ِبالنَّاِصَيِة

صوير في األمثال النبوية فمن تمثيل إلى تشبيه لقد تنّوعت وسائل الت        
فاستعارة وآناية وآّلها مصطلحات بالغية تحمل صورا متنّوعة  وتعّبر 
عن وضعية  المتكّلم ورغبته في الـتأثير في المخاطب ،  ومن آّل ما سبق 
نستنتج  بعض خصائص التصوير النبوي في األمثال ؛إّنه التصوير الذي 

ط فيجمع أجزاء الصورة بطريقة التتابع والتجاذب إذ يخاطب الخيال البسي
يستدعي جزء الصورة الجزء اآلخر بطريقة فكرية تسعف خيال المتلقي 

  .لتتكّون في ذهنه صورة متجانسة شكال وألوانا
هذه الصورة المنطبعة في ذهن المتلقي تستدعي بدورها مجموعة من   

العالم الموجود ثّم ينتقل الصور تتكامل فيما بينها لتكّون مشهدا يفّسر 
التصوير النبوي  ليرسم معالم العالم اآلخر بواسطة تقريب أشكاله وألوانه 

ومن ثّمة فأهّم مميزات هذا . وأبعاده بما يحتمل أن يتصّوره المتلقي
التصوير االبتكار  الذي سيفتح فيما بعد مجاال خصبا لألدباء آي يعملوا 

ية خيالهم منتجين أعمال أدبية  عالم
*

تحمل طاقة إنسانية مستوحاة من هذا  
                                                 

  .إشارة إىل ما أبدعه أبو العالء املعري يف رسالة الغفران متأثرا برحلة اإلسراء واملعراج  *



  

التصوير الذي آّلما أعملنا فيه الفكر زاد اتساعا ؛ إّنه الخيال الحقيقة فرغم 
تعارض الكلمتين إّال أّننا نرى الوصف مالئما ذلك أّن التصوير النبوي هو 
نقل لمجموعة من الحقائق تخّص العالم اآلخر فهو بالنسبة للمسلم المؤمن 

  .قعة ال محالة وهو بالنسبة لغيره خيال واسع وتصّوير بديع حقيقة وا
  الــَخاِتَمــــــُة

لقد سّطرنا لهذا البحث أهدافا أزمعنا تحقيقها؛ ونخال                   
مجهودنا المتواضع قد أوصل الرسالة التي ألجلها قيل  هذا النص ، وشرح 

لذي سعينا آي يدرآه آلُّ فقد آان الهدف الكبير ا.المغزى الذي ألجله وجد 
لهذا البحث إبانة  بعض خصائص أسلوبه عليه السالم  والوقوف  قارٍئ

على نص الحديث الشريف عموما وعلى نص المثل النبوي خصوصا 
وقوف قراءة متذّوقة تطلب األثر الفني وتبّين جمالية الخطاب النبوي فكان 

ليل األسلوبي وذلك من لتحقيق هذا الهدف السامي  أن الزمنا أنفسنا بالتح
فمرمى األسلوبين عامة تنزيل عملهم منزلة .باب الموضوعية العلمية 

ُن القارئ من إدراك انتظام خصائص األسلوب الفني المنهج الذي ُيَمكِّ
  )196(إدراآا نقديا مع الوعي بما تحقّقه تلك الخصائص من غايات وظائفية 

امى الذين اهتموا بالحديث النبوي لقد ذاعت في آتابات القد                 
الشريف أحكام اتسمت بالعموم  ،آما شاعت أحكام قد نصفها بالجزئية إذ 
استشهدوا بالحديث ليوّضحوا خاصية أسلوبية تخدم موضوعهم في مجال 
معّين دون أن يتوّسعوا في درس الحديث فنتج عن ذلك إشارات أسلوبية 

ينا لنفهم هذه اإلشارات فبدأنا بجمعها متفرقة  ال يحكمها رابط  ومن ثّمة سع
ثّم حاولنا تصنيفها فكانت لنا عونا هاما في بناء دراستنا وضبطها وفق ما 
تتطلبه الدراسة األسلوبية ؛ فضال على أّننا استخدمنا هذه النتائج في توسيع 

  .الدراسة وتأآيد األحكام المسبقة  عن طريق جمع الكثير من األدلة 
ر من الدارسين على ألفاظ الحديث النبوي الشريف حكم آثي        

بالفصاحة وأردنا أن نبرهن على صحة هذا الحكم فرصدنا التعريفات 
المتنوعة لهذا المفهوم البالغي وخلصنا إلى ما أتفق عليه لنطّبقه على 
مجموع ألفاظ األمثال النبوي من أسماء وأفعال ووجدنا أن نسبة الثالثي 

  .هن على سالمة هذا الحكمهي الغالبة مّما يبر

                                                 
(196)  RIFFATERRE ,Essais stylistique strucurale,p14.     Michel   



  

وانطلقنا إلى أحكام أخرى تخّص الجملة من حيث الترآيب              
فمعظم ما ورد في هذا المجال آان يؤآد على بساطة الترآيب ،وعلى 

  :ضوء  هذا االّتفاق أحصينا الجملة في المثل النبوي وآانت النتيجة 
  .الجملة النبوية  فيغلبة الترآيب البسيط  -1  

  .تكرار مجموعة من التراآيب النمطية سمّيناها السمات األسلوبية-2        
تقاطع الترآيب في المثل النبوي مع الترآيب في الحديث عموما  -3       

واتفاقه مع الترآيب القرآني أيضا ؛ ودفعنا ذلك آي نتتبع بعض التراآيب 
  .حّتى نؤآد صحة حكمنا 

تى أشكاله حّيزا هاما من الدراسة  في هذا وأخذ التصوير بش              
البحث لتوّفره في المثل النبوي الشريف توفرا يؤآد دوره البارز في إقامة 
عملية االتصال عن طريق تجسيد المعاني وبث الحياة فيها آي تحدث في 

  .القارئ أثرا يتجدد آّلما استحضر الصورة أو جال في ذهنه ما يستدعيها 
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  المصـــــــــــادر ) :أ ( 
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