
 

 

781 

 

 

 الخطب النبويةتقييم صور المحسنات المعنوية في 

 

Evaluation of Samples of Moral Improvements in 
Nabawi Sermons A Rhetorical Study 

 

Dr. Kifayat ullah Hamdani 

Associate Professor 

Chairman, Department of Arabic Language, NUML, Islamabad 

 

Dr. Muhammad Iqbal 

Assistant Professor 

Department of Arabic Language, NUML, Islamabad 
           

ABSTRACT 

One of the most important parts of Arabic rhetoric is the science of 

the object, which is known as the object of improving speech after 

care matching the case and the meaning of the meaning of the 

meaning, and these two faces hit: hit Refers to the meaning and hit 

back to the pronunciation. Verbal optimizers are the ones for 

improvement to the word “originality” and to the meaning of 

“asceticism”, such as anaphylaxis and tapestry. Moral 

improvements are: The improvement is due to the meaning of 

originality and to the pronunciation of elation, such as repetition, 

repetition and luster Speech and there is no doubt that the Nabawi 

sermons have been frustrated by verbal improvisations. The 

characteristics of the accusation gleam from its drawers, and it is 

full of splendor and good healing. For a tendency to listen to him 
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with passion and discipline, he sees himself as a good witness, 

“Anaphylaxis, for example,” from the image of repetition and 

repetition, so the surprise takes her by surprise when she beats her 

among the tarab. One of the most important features of the 

Prophet’s sermons-the peace and blessings of peace be upon them: 

The  clear and clear compensator, and the innocent adult style of 

all weak points in which the preachers are characterized by the 

cost of showing eloquence, or the use of prettiness, conciliation, 

and complexity and the clarity of words and their parts and 

accuracy of choice, with the meaning and breadth of meaning, and 

safety, the sentences and words are composed not of a prior 

intention, but the amnesty of the hour, the dawn of the mind, and 

the end performance, and praise for all that is praised in the 

sermon, and the innocence of everything that is done on it. The 

great feature of the Nabawi sermon, which does not match the 

Prophet ملسو هيلع هللا ىلص is that one of the preachers, is that the sermon loses 

much of its influence if stripped of the occasion in this case, its 

splendor, its usefulness and its influence, but the prophetic 

sermons, remain the same and peace-does not increase the passage 

of days and went years and years, but the impact, and the virtue of 

God is inspired by world like to get knowledge of multiple 

features, we will evaluate the images of the significant 

improvements. 

 Keywords: Rhetoric, Prophet’s sermons, Anaphylaxis, Asceticism, 

Complexity. 
 

 المدخل إلى الموضوع 

بو وجوه حتسُت الكالـ بعد رعاية ادلطابقة من أىم أقساـ البالغة العربية علم البديع الذي تعرؼ 
وىذه الوجوه ضرباف: ضرب يرجع إىل ادلعٌت وضرب يرجع إىل  ،دلقتضى احلالووضوح الداللة على ادلعٌت ادلراد
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التحسُت فيها إىل اللفظ باألصالة وإىل ادلعٌت بالتشبيو مثل اجلناس يرجع  فاحملسنات اللفظية:ىي اليت، اللفظ
التحسُت فيها إىل ادلعٌت باألصالة وإىل اللفظ بالتشبيو مثل التكرار يرجع والسجع.واحملسنات ادلعنوية:ىي اليت 
 (.ٔ)والتجريد وادلذىب الكالمي والتورية...

تألأل من أدراج تن احملسنات اللفظية حظوظا موفورة، فطت م، قد تأب  اخلطب النبويةفال ريب يف أف 
صغى إليو باالشتياؽ واإلعظاـ، يلتئاـ، مستدعية دلميل لقرائنها خصائص اإلذلاـ، فًتاىا شلتلئة بالروعة وحسن اال

فإف نفسو ترى فيها حسن اإلفادة، مًتشحة يف "اجلناس مثاًل" من صورة التكرار واإلعادة، فتأخذىا الدىشة 
 باالستغراحبيث يفوؽ طرهبا من بُت الطراب.

ػ مث ال يوقظ نسقها ،ومن ذا الذي يقرأ سورة كاملة من سور القرآف طويلة أو قصَتة ومكية أو مدنية
 .إيقاعها العجب مشاعره؟ الرائع قلبو، ويهز  

من مطلعها أـ بعث إيقاعها الرخي ادلنساب أسورة الرمحن، فيتساءؿ: ىل  إف ادلرء ليحار إذا قرأ مثاًل 
من ختامها أـ من خالؿ آياهتا؟. وإذا ىو يقطع بأف النغم يسري فيها كلهايف فواصلها ومقاطعها، ويف ألفاظها 
وحروفها، ويف انسياقها وانيساهبا، حىت لو انتفى على حدة مقطع واحد من مقاطعها، أوموضوع واحد من 

يف كل جزء منو نغمة، ويف كل حرؼ منو حلن من  تلكانموضوعاهتا اجلزئية، والتمس يف أجزائو النغم واإليقاع 
 أحلاف السماء.

: اإلجياز مع اإلحكاـ، وادلعوض -على صاحبها الصالة والسالـ – النبويةطب اخلمن أىم ما دتتاز بو 
ر الواضح ادلبُت، واألسلوب البالغ ادلتُت الربيء من كل النوازع الضعيفة اليت تنتاب اخلطباء من التكلف يف إظها

مث وضوح األلفاظ وجزالتها ودقة اختيارىا، مع  ،الفصاحة، أو االستعانة باخلالبة والتزويق، والتعقيد واالستكراه
إبانة ادلعٌت واتساعو، وسالمة نظم اجلمل والكلمات من غَت هتيؤ سابق، وإمنا ىو عفو الساعة فيض اخلاطر، 

 بو اخلطيب، والرباءة من كل ما يعاب عليو. وجهارة البياف، وتفخيم األداء واستيفاء مجيع ما ديتدح
فيها أحد من  -صلى اهلل عليو وسلم –اليت ال يضاىي النيب  ةمث إف ادليزة الكربى للخطب النبوي

ا من تأثَتىا إذا جردت من ادلناسبة اليت ألقيت فيها، فال يبقى رونقها وفائدهتا ىي أف اخلطبة تفقد كثَتً ، اخلطباء
ال تزيد مبرور األياـ ومضى السنُت واألعواـ إال  -على صاحبها الصالة والسالـ -ب النبوية وتأثَتىا، ولكن اخلط

 وذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء.، تأثَتًا
حلصوؿ ادلعرفة على ادليزات ادلتعددة سنقـو بتقييم صور احملسنات ادلعنوية يف اخلطب النبوية يف 

 الصفحات القادمة، فنبدأ مباشرة فيها:
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 والنشراللف -۱

يعرؼ البالغيوف اللف والنشر بأنو ذكر متعدد على التفصيل أو اإلمجاؿ، مث ذكر ما لكل واحد من 
ويرجع اشتقاؽ اللف والنشر إىل ، غَت تعيُت ثقة بأف السماع يرده إليو لعملو بذلك بالقرائن اللفظية وادلعنوية

 :التنػزيل ومثالو يف .قوذلم، لف الثوب إذا مجعو، ونشر الثياب إذا فرقها
َوِمْن ر مْحَِتِو، َجَعَل َلُكْم الل ْيَل َوالنػ َهاَر لَِتْسُكنُػْوا ِفْيِو، َولَِتْبتَػُغْوا ِمْن َفْضِلِو، َوَلَعل ُكْم سبحانو وتعاىل: قولو

، فجمع بُت الليل والنهار بواو العطف، مث أضاؼ بعد ذلك لكل واحد منهما ما يتعلق بو، (ٕ)َتْشُكُرْوفَ 
فأضاؼ السكوف لليل، وأضاؼ ابتغاء الفضل أي السعي إىل الرزؽ للنهار، وليس ىذا على وجو اإلثبات 

 .ولكن يفهم من سياؽ الكالـ، والتأكيد

 ومثالو يف الشعر قوؿ الشاعر مشس الدين بن العفيف: 
 (ٖ)فأضٌت وأفٌت واستماؿ وتيما رأى جسدي والدمع والقلب واحلشا

قلب واحلشا وأتبعهم مبا يناسب كل واحد منهم فأضٌت للجسد وأفٌت للدمع فذكر اجلسد والدمع وال
 واستماؿ للقلب وتيما للحشا.

والقسم الثاين من اللف والنشر ما يذكر فيو اللف على سبيل اإلمجاؿ دوف تفصيل، مث يأيت النشر بعد 
 :ذلك على اعتبار تفصيل اجململ، ومثالو

: فالضمَت يف "قالوا"(، ٗ)ْن يَْدُخَل اجْلَن َة ِإال  َمْن ُىْوًدا أَْو َنَصاَرىَوقَاُلْوا لَ : سبحانو وتعاىلقولو 
عائد على أىل الكتاب من اليهود والنصارى، فذكر الفريقُت على وجو اإلمجاؿ بالضمَت العائد إليهما، مث ذكر ما 

لن يدخل اجلنة إال من كاف  لك منهما، أي قالت اليهود: لن يدخل اجلنة إال من كاف ىودا، وقالت النصارى:
 نصارى، وىذا النوع أدؽ وألطف من النوع السابق.

 مثل:  -صلى اهلل عليو وسلم – النيب الكرميأما اللف والنشر يف كالـ 
 يِف  ةٍ هَ بػْ شُ  نْ مِ  اـٍ : إمَ ثٍ اَل ى ثَ دَ إحْ  نْ مِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  ـَ وْ يػَ  اسُ ى الن  تَ ؤْ ا يػُ من َ إِ " : -صلى اهلل عليو وسلم –قولو

ا ذَ إِ ، وَ ُْتِ قِ يَ الْ ا بِ ىَ وْ ل  أجِ فَ  ةٌ هَ بػْ شُ  مْ كُ لَ  تْ حَ ا اَل إذَ ا، فَ ىَ وْ لُ مَ اعْ  ةٍ مي  حلِِ  ةٍ ي  بِ صَ عَ  وْ ا، أَ ىَ وْ رُ ثػَ آ ةٍ ذ  لَ لِ  ةٍ وَ هْ شَ  وْ ا، أَ ىَ وْ بػُ كَ تَ ارْ  نِ يْ الد  
 (.٘")وفْ عَ الْ ا بِ ىَ ؤْ رُ دْ افَ  ةٌ ي  بِ صَ عَ  مْ كُ لَ  تْ نَ ا عَ إذَ ، وَ دِ ىْ الز  ا بِ ىَ وْ عُ مَ اقْ فَ  ةٌ وَ هْ شَ  مْ كُ لَ  تْ ضَ رِ عُ 

فقد مجع يف احلديث بُت ثالثة أشياء الشبهة والشهوة والعصبية مث أتى مبا يليق بكل واحد منها، فجعل 
 اليقُت لألوىل والقمع بالزىد للثانية والدرء بالعفو للثالثة.

 رصاداإل -2
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الفقرة أو القافية من البيت ما يدؿ عليها ىو أف يذكر الفاصلة بُت : اإلرصاد يف  اصطالح علماء اللغة
فمىت قرع مسع اإلنساف  .إذا عرؼ الروي، ومبعٌت أخر أف يكوف أوؿ الكالـ مرصدا لفهم آخره ويكوف مشعرا بو

. وقد ورد اإلرصاد يف القرآف الكرمي ويف الشعر ويف  أوؿ الكالـ فإنو يفهم آخره ويسرى ذلك على ادلنشور وادلنظـو
 . فمثالو من القرآف: -صلى اهلل عليو وسلم  – كرميالنيب الحديث 

فَاْصربْ َعَلى َما يَػُقْوُلْوَف َوَسب ْح حِبَْمِد رَب َك قَػْبَل طُُلْوِع الش ْمِس َوقَػْبَل : سبحانو وتعاىلقولو 
 َوقَػْبَل اْلُغُرْوب".ـ ىو " جيعلنا نتوقع أف بقية الكال "قَػْبَل طُُلْوِع الش ْمِس"،: سبحانو وتعاىلفقولو  (.ٙ)اْلُغُرْوبِ 

سبحانو  فقولو(. ٚ)َوَما َكاَف اهلُل لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنْػُفَسُهْم يَْظِلُمْوفَ سبحانو وتعاىل:وقولو 
 . أَنْػُفَسُهْم يَْظِلُمْوَف"بعد ذلك: "َعز  َوَجل  مرصد لقولو  "َوَما َكاَف اهللُ لَِيْظِلَمُهْم"، :وتعاىل

 اؿ اإلرصاد يف الشعر: ومث
 (ٛ)وجاوزه إىل ما تستطيع إذا مل تستطع شيئا فدعو           

 : -ومثالو يف كالـ النيب الكرمي:صلى اهلل عليو وسلم
ى عَ وْ أَ  غٍ ل  بػَ مُ  ب  رُ فػَ  وُ عَ ا مسَِ مَ كَ   وُ غَ ل  بػَ ا فػَ ئً يْ ا شَ ن  مِ  عَ مسَِ  ًءارَ امْ  اهللُ  رَ ض  نَ ": -صلى اهلل عليو وسلم –وقوؿ النيب

 (.ٜ")عٍ امِ سَ  نْ مِ 
 .(ٓٔ")اؾٍ وَ سِ  َْتِ غَ بِ  رََكْعةً  ُْتَ عِ بْ سَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ ، أَ اؾِ وَ الس  بِ "رََكْعَتاِف : -صلى اهلل عليو وسلم –وقوؿ النيب 
"اْلُمَؤذ ُف يُػْغَفُر َلُو َمَدى َصْوتِِو، َوَيْشَهُد َلُو ُكل  َرْطٍب : -صلى اهلل عليو وسلم –وقوؿ النيب

 .(َٔٔويَاِبٍس")
 االلتفات -۳

االلتفات يف اللغة: مأخوذ من قوذلم: التفت اإلنساف إذا حتوؿ بعنقو من اليمُت إىل الشماؿ أو من 
ا ىو العدوؿ عن أسلوب يف الكالـ إىل أسلوب آخر سلالف لألوؿ، وأوؿ من أطلق . إذً (ٕٔ)الشماؿ إىل اليمُت

 ىذه التسمية ىو األصمعي.
ِإَذا ُقربَ اْلَمي ُت أَْو قَاَؿ َأَحدُُكْم أَتَاُه َمَلَكاِف َأْسَوَداِف أَْزَرقَاِف يُػَقاُؿ " الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم :قَاَؿ َرُسوُؿ 

يَػُقوُؿ ُىَو َعْبُد الل ِو َوَرُسولُُو  أَلَحِدِِهَا اْلُمْنَكُر َواآلَخُر الن ِكَُت فَػيَػُقوالِف َما ُكْنَت تَػُقوُؿ يف َىَذا الر ُجِل فَػيَػُقوُؿ َما َكافَ 
ُعوَف  َأْشَهُد أَْف ال إَِلَو ِإال الل ُو َوأَف  زُلَم ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو فَػيَػُقوالِف َقْد ُكن ا نَػْعَلُم أَن َك تَػُقوؿُ  َىَذا مُث  يُػْفَسُح َلُو يف قَػرْبِِه َسبػْ

ِذي ال لَُو ِفيِو مُث  يُػَقاُؿ َلُو ََنْ فَػيَػُقوُؿ أَْرِجُع ِإىَل أَْىِلي فَُأْخربُُىْم فَػيَػُقوالِف ََنْ َكنَػْوَمِة اْلَعُروِس ال  ِذرَاًعا يف َسْبِعَُت مُث  يُػنَػو ُر 
َعثَُو الل ُو ِمْن َمْضَجِعِو َذِلَك َوِإْف َكاَف ُمَناِفًقا قَاَؿ مسَِ  ْعُت الن اَس يَػُقوُلوَف فَػُقْلُت ِمثْػَلُو يُوِقظُُو ِإال َأَحب  أَْىِلِو إِلَْيِو َحىت  يَػبػْ

ِو فَػَتْخَتِلُف ِفيَها َأْضالُعُو َفاَل ال أَْدرِي فَػيَػُقواَلِف َقْد ُكن ا نَػْعَلُم أَن َك تَػُقوُؿ َذِلَك فَػيُػَقاُؿ لأَلْرِض اْلَتِئِمي َعَلْيِو فَػتَػْلَتِئُم َعَليْ 
َعثَُو ال  (.ٖٔ")ل ُو ِمْن َمْضَجِعِو َذِلكَ يَػزَاُؿ ِفيَها ُمَعذ بًا َحىت  يَػبػْ
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 .(ٗٔ)وث)ىم( على التفات، أي َن كما يناـ العروس حىت يبعثك اهلل، فالتفت وقاؿ: يبعػػػػػػ جيوز تعلقو بػ
 صورة االلتفات ىنا من اخلطاب إىل الغيبة، والفائدة منو تعظيم شأنو وعلو مرتبتو. 

 ةً غَ يػْ لِ بَ  ةً ظَ عِ وْ ا مَ نَ ظَ عَ وَ ا فػَ نَ يػْ لَ عَ  لَ بَ أقػْ  ، مُث  ـٍ وْ يػَ  اتَ ذَ  حَ بْ الص   -مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اهللُ ل  صَ  - اهللِ  ؿُ وْ سُ ا رَ نَ ى بِ ل  صَ "
: اؿَ قَ ا؟ فػَ نَ يػْ لَ إِ  دَ ه  عَ ا تػَ مَ فَ  عٍ د  وَ مُ  ةُ ظَ عِ وْ ا مَ هَ نػ  أَ كَ   !اهللِ  ؿَ وْ سُ ا رَ : يَ لٌ ائِ قَ  اؿَ قَ ، فػَ بُ وْ لُ قُ ا الْ هَ نػْ مِ  تْ لَ جِ وَ ، وَ فُ وْ يػُ عُ ا الْ هَ نػْ مِ  تْ فَ رَ ذَ 

ا، رً يػْ ثِ ا كَ فً اَل تِ ى اخْ رَ يػَ سَ فَ  مْ كُ نْ مِ  شْ عِ ي   نْ مَ  وُ إن  ا فَ ي  شِ بْ ا حَ دً بْ عَ  افَ كَ   إفْ ، وَ ةِ اعَ الط  وَ  عِ مْ الس  وَ  ى اهللِ وَ قْ تػَ بِ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ » 
 (.٘ٔ")ُْتَ يػ  دِ ادلهْ  نَ يْ دِ اشِ الر   اءِ فَ لَ اخلُْ  ةِ ن  سُ وَ  يِتْ ن  سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ فػَ 

إىل اخلطاب، وفائدتو  ا"حبشي   اعبدً "حيث التفت من  "فعليكم"فهنا من الغيبة إىل اخلطاب يف قولو 
 التنبيو على فعل ادلآمور وحسن الطاعة.

َدُه فَػُقوُلوا الل ُهم  َربػ َنا َلَك احلَْْمُد َيْسَمُع الل ُو َلُكْم فَِإف  " َع الل ُو ِلَمْن محَِ لل َو تَػَباَرَؾ َوتَػَعاىَل ا.... ِإَذا قَاَؿ مسَِ
َدُه َوِإَذا َكبػ َر َوَسَجَد َفَكبػ   ـَ قَاَؿ َعَلى ِلَساِف نَِبي ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم مسََِع الل ُو ِلَمْن محَِ َما ُروا َواْسُجُدوا فَِإف  اإْلِ

َلُكْم فَػَقاَؿ َرُسوُؿ الل وِ  َلُكْم َويَػْرَفُع قَػبػْ  (.ٙٔ")َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم فَِتْلَك بِِتْلكَ  َيْسُجُد قَػبػْ
َدهُ : "قوؿ الطييب: ىذه الرمزة مفتقرة إىل مزيد كشف وبياف ذلك أف قولو تعاىل َع الل ُو ِلَمْن محَِ وسيلة  "مسَِ

فات: وربنا ولك احلمد، طلب، وفيها التفات يف ربنا ولك احلمد من الغيبة إىل اخلطاب. وفائدة ىذه االلت
 اخلشوع يف نفس ادلؤمن وختصيص العبادة هلل رب العادلُت.

 ".ٍت ْ ( مِ مْ كُ )لَ  يَ ىِ  مُث   وِ لِ وْ سُ رَ وَ  لوِ لِ  ضَ رْ اأْلَ  ىادَ عَ ، وَ وُ لَ  وَ هُ فػَ  ضِ رْ اأْل  نَ ا م  اتً وَ مْ َي أَ حْ أَ  نْ مَ "

تعظيما لشأنو وأف ف ذكر اهلل دتهيد لذكر رسولو أا ببعد قولو )هلل( إشعارً  (مٌت)الشافعي قولو  قاؿ
 .حكم اهلل، ولذلك عدؿ من ىي إىل )رسولو( وفيو التفات -صلى اهلل عليو وسلم -حكمو

 وااللتفات ىنا من الغيبة إىل ادلتكلم.
اَف َلُو سَلْرٌَج َفَخل وا اْلُمْسِلِمَُت َما اْسَتطَْعُتْم فَِإْف كَ  قَاَؿ َرُسوُؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم اْدَرُءوا احلُُْدوَد َعنِ "

ٌر ِمْن أَْف خُيِْطَئ يف اْلُعُقوبَةِ  ـَ أَْف خُيِْطَئ يف اْلَعْفِو َخيػْ َما  .(ٚٔ")َسِبيَلُو فَِإف  اإْلِ
لو على إظهار الرأفة والرمحة، االلتفات يف ا مظهر أقاـ مقاـ ادلضمر على سبيل االلتفات من الغيبة حث  

 (.وْ ءُ رَ دْ اقولو ) 
 الحكيم أسلوب-4

تلقى ادلخاطب بغَت "فوه بقوذلم: ومن صور خروج الكالـ عن مقتضى الظاىر أسلوب احلكيم، وقد عر  
على أنو األوىل بالقصد، أو تلقى السائل بغَت ما يتطلب بتنزيل  اما يًتقب حبمل كالمو على خالؼ مراده تنبيهً 

 .(ٛٔ")على أنو األوىل حبالو أو ادلهم لو اسؤالو منزلة غَته تنبيهً 



 

 

711 

 

ىذا األسلوب أسلوب ادلغالطة، ومساه غَته من البالغُت أسلوب احلكيم، ألهنا  ويسمى عبدالقاىر
مغالطة حكيمة لطيفة، حيث مل تقم على ادلواجهة الصرحية ادلكشوفة، بل قامت على اإلخفاء واللطف والطرافة 

 مراعاة لألدب والذوؽ.
 اَل  سٍ خَْ  يفْ ، ضِ رْ اأْل  ؾَ وْ لُ مُ  مَ كْ بُ الْ  م  الص   اةَ رَ عُ الْ  اةَ فَ احلُْ  تَ يْ أَ ا رَ إذَ )وَ  وِ يْ فِ .... وَ  ةِ اعَ الس   نِ عَ  ينْ ربِْ خْ أَ فَ "......

 (.ٜٔ")ثَ يْ غَ الْ  ؿُ ز  نػَ يػُ وَ  ةِ اعَ الس   مُ لْ عِ  هُ دَ نْ عِ  اهللَ  ف  )إِ  :أَ رَ قػَ  ، مُث   اهللُ ال  إِ  ن  هُ مُ لَ عْ يػَ 
تياف من يدعي علم الغيب، فإذا اجلواب إقاؿ الشارح: ففي اآلية واحلديث إرشاد لألمة وحتذير ذلم عن 

 .للمعلم عليها امن أسلوب احلكيم، أجاب عن سؤالو يف ضمن أشياء مهمة ال بدمن بياهنا لألمة وتنبيهً 
ْقَن فَِإين  أُرِيُتُكن  َأْكثػَ " َر أَْىِل الن اِر فَػُقْلَن َوِِبَ يَا َرُسوَؿ الل ِو قَاَؿ ُتْكِثْرَف الل ْعَن ......يَا َمْعَشَر الن َساِء َتَصد 

ْلَن َوَما نُػْقَصاُف ِديِنَنا َوَتْكُفْرَف اْلَعِشََت َما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن أَْذَىَب لُِلب  الر ُجِل احْلَازِـِ ِمْن ِإْحَداُكن  قػُ 
ِف َعْقِلَها ُسوَؿ الل ِو قَاَؿ أَلَْيَس َشَهاَدُة اْلَمْرأَِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة الر ُجِل قُػْلَن بَػَلى قَاَؿ َفَذِلِك ِمْن نُػْقَصاَوَعْقِلَنا يَا رَ 

 (. ٕٓ")أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت ملَْ ُتَصل  ومََلْ َتُصْم قُػْلَن بَػَلى قَاَؿ َفَذِلِك ِمْن نُػْقَصاِف ِديِنَها
ٍن( إىل آخر زيادة،  فاجلواب من األسلوب احلكيم ألف قولو )َما َرأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍلَوِديْ قاؿ الطييب

للناقصات على  ا( بيانً نْ ُتْكِثْرَف الل ْعَن َوَتْكُفْرَف اْلَعِشََت( جواب تاـ، وقاؿ: وجيوز أو حيتمل أف يكوف )مِ )فإف قولو 
رد من إحداكن ناقصات، ووصفها باجلمع على طريقة )شهابا ، جاسبيل التجريد كقولك: رأيت من أسدً 

 (.ٕٔ)(ارصدً 
 التجريد -5

آخر أو أكثر  اىو أف ينتزع من أمر ذي صفة أو أكثر، أمرً  اىو لغة: إزالة الشيء عن غَته، واصطالحً 
 افة، مبلغً مثلو فيها، إلفادة ادلبالغة بادعاء كماؿ الصفة يف ذلك األمر حىت كأنو بلغ من االتصاؼ بتلك الص

يصح أف ينتزع منو موصوؼ آخر متصف بتلك الصفة، فهي قبلو كأهنا تفيض مبثاالهتا كما يفيض ادلاء عن ماء 
 (.ٕٕ)البحر

أَْدِخْلُو اجْلَن َة َمْن َسَأَؿ الل َو اجْلَن َة َثاَلَث َمر اٍت قَاَلْت اجْلَن ُة الل ُهم  : "قاَؿ َرُسوُؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل مَ "
 (.ٖٕ")َوَمْن اْسَتَجاَر ِمْن الن اِر َثاَلَث َمر اٍت قَاَلْت الن اُر الل ُهم  َأِجْرُه ِمْن الن ارِ 

لتفات، وجيوز أف يقدر قاؿ الطييب: يف وضع )اجلنة والنار( موضع ضمَت ادلتكلم جتريد ونوع من اال
فالقوؿ: إذف حقيقي، وجو التجريد ىو أف الصفة ادلشهورة للجنة ىي مضاؼ، أي قالت خزنة اجلنة وخزنة النار 

د منهما صفة أخرى، وىي الكالـ والدعاء التنغم بإفضاؿ اهلل، أما الصفة ادلشهورة للنار فهي اإلحراؽ، وجر  
 لإلنساف، إشارة إىل كماؿ صفة احلياة واحليوية فيها.
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رََأى اْمَرأًَة فَأََتى اْمرَأََتُو زَيْػَنَب َوِىَي دَتَْعُس َمِنيَئًة ذَلَا فَػَقَضى : "ُو َعَلْيِو َوَسل مَ َعْن َجاِبرٍأَف  َرُسوَؿ الل ِو َصل ى الل  
َأَحدُُكْم  طَاٍف فَِإَذا أَْبَصرَ َحاَجَتُو مُث  َخرََج ِإىَل َأْصَحابِِو فَػَقاَؿ ِإف  اْلَمْرأََة تُػْقِبُل يِف ُصوَرِة َشْيطَاٍف َوُتْدبُِر يِف ُصورَِة َشيْ 

 (.ٕٗ")اْمَرأًَة فَػْلَيْأِت أَْىَلُو فَِإف  َذِلَك يَػُرد  َما يف نَػْفِسوِ 
جعل صورة الشيطاف ظرفا إلقباذلا مبالغة على سبيل التجريد، كما تقوؿ: رأيت فيك أسدا أي لست 

 غَت األسد.
ا اِلُب َحاَجٍة أَقْػَبَل َعَلى ُجَلَسائِِو فَػَقاَؿ اْشَفُعوا فَػْلتُػْؤَجُروْ اَف َرُسوُؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم ِإَذا أَتَاُه طَ "

من باب التجريد: إذا الظاىر أف يقاؿ: على لسانو، كأف يقاؿ : (.ٕ٘")َوْليَػْقِض الل ُو َعَلى ِلَساِف نَِبي ِو َما َأَحب  
 .اشفعوا إىل ...

 حسن التعليل -6
ويأيت بعلة أدبية طريفة تناسب  ،علة الشيء ادلعروفة اأو ضمنً  حسن التعليل أف ينكر األديب صراحةً 

 (.ٕٙ)الغرض الذي يقصد إليو
 دٌ يْ محَِ  كَ إن   مَ يْ اىِ رَ إبػْ  ى آؿِ لَ عَ وَ  مَ يْ اىِ رَ ى إبػْ لَ عَ  تَ يْ ل  ا صَ مَ كَ   دٍ م  زلَُ  ى آؿِ لَ عَ و   دٍ م  ى زلَُ لَ عَ  ل  صَ  م  هُ لل  اَ : "قولو

 دٌ يْ محَِ  كَ إن   ادلُْتَ عَ  الْ يِف  مَ يْ اىِ رَ ى إبػْ لَ عَ وَ  مَ يْ اىِ رَ ى إبػْ لَ عَ  تَ اركْ ا بَ مَ كَ   دٍ م  زلَُ  ى آؿِ لَ عَ و   دٍ م  ى زلَُ لَ عَ  ؾْ ارِ بَ  م  هُ لل  ، اَ دٌ يْ رلِّ 
 (.ٕٚ")دٌ يْ رل ِ 

"إنك محيد رليد" مجلة كالتعليل دلا قبلو وحكمة اخلتم هبما أف ادلطلوب تكرمي اهلل تعاىل لنبيو  :فقولو
ففي ذلك إشارة إىل أهنما كالتعليل  ،وذلك شلا يستلـز طلب احلمد واجملد ،وثناؤه عليو والتنويو بو وزيادة تقريبو

 (.ٕٛ)مد واجملد من النعم واإلحسافللمطلوب أوِها كالتذبيل لو وادلعٌت إنك فاعل ما تستوجب بو احل
 كُ لِ ديَْ  يْ ذِ ال   دُ يْ دِ ا الش  من َ إِ ": -صلى اهلل عليو وسلم -والشاىد ىنا يف احلديث حسن التعليل يف قولو 

العلة احلقيقية للشدة والقوة أهنا الغلبة واالنتصار  -صلى اهلل عليو وسلم -حيث أنكر النيب ". بِ ضَ غَ الْ  دَ نْ عِ  وُ سَ فْ نػَ 
وىي أهنا إمتالؾ النفس  ،اخلصم يف ادلصارعة، ولكن ذكر علة أخرى مناسبة ذلذا ادلقاـ غَت العلة احلقيقيةعلى 

عند الغضب، فهي علة ذكرت على وجو لطيف بليغ حصل هبا زيادة يف ادلقصود وناسب الغرض الذي من أجلو 
 ىذا احلديث. -صلى اهلل عليو وسلم -قالو الرسوؿ 

 المذهب الكالمي  -7
َوُىَو ال ِذْي يَػْبَدُؤ اخْلَْلَق مُث  ىو أف يورد ادلتكلم حجة دلا يدعيو على طريق أىل الكالـ كقولو تعاىل 

، أي اإلعادة أىوف عليو من البدء واألىوف من البدء أدخل يف الكالـ من البدء: (ٜٕ)يُِعْيُدُه، َوُىَو أَْىَوفُ 
 .(ٖٓ)وبفاإلعادة أدخل يف اإلمكاف من البدء، وىو ادلطل
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ُهَما قَاَؿ َلم ا نَػَزَلْت " رََتَك اأْلَقْػَرِبُْتَ َعْن اْبِن َعب اٍس َرِضَي الل ُو َعنػْ َصِعَد الن يب  َصل ى الل وُ  َوأَْنِذْر َعِشيػْ
َحىت  اْجَتَمُعوا َفَجَعَل الر ُجُل ِإَذا مَلْ َعَلْيِو َوَسل َم َعَلى الص َفا َفَجَعَل يُػَناِدي يَا َبٍِت ِفْهٍر يَا َبٍِت َعِديٍّ لُِبطُوِف قُػَرْيٍش 

ْخبَػْرُتُكْم أَف  َخْياًل بِاْلَواِدي َيْسَتِطْع أَْف خَيْرَُج أَْرَسَل َرُسواًل لِيَػْنظَُر َما ُىَو َفَجاَء أَبُو ذَلٍَب َوقُػَرْيٌش فَػَقاَؿ أَرَأَيْػَتُكْم َلْو أَ 
ُمَصد ِقي  قَاُلوا نَػَعْم َما َجر بْػَنا َعَلْيَك ِإال  ِصْدقًا قَاَؿ فَِإين  نَِذيٌر َلُكْم بَػُْتَ يََدْي َعَذاٍب تُرِيُد أَْف تُِغََت َعَلْيُكْم َأُكْنُتْم 

، َما أَ َشِديٍد فَػَقاَؿ أَبُو ذَلٍَب تَػب ا َلَك َسائَِر اْليَػْوـِ أذَِلََذا مَجَْعتَػَنا فَػنَػزََلْت  ْغٌَت َعْنُو َمالُُو َوَما  تَػب ْت يََدا َأِبْ ذَلٍَب و  َتب 
 (.ٖٔ")َكَسبَ 

-صلى اهلل عليو وسلم -يقوؿ ادلؤلف أسلوب احلديث يسمى يف علم البديع بادلذىب الكالمي، ألنو 
( أي إذا اعًتفتم بصدقي فاتبعوا مْ كُ ل   رٌ يػْ ذِ نَ  ين ْ إِ لزمهم بقولو )فَ أاستنطقهم أواًل مبا أقروا بو أنو صادؽ، فلما اعًتفوا 

 (.ٕٖ)وؿ لكمدلا أق
 التورية  -8

تعريف التورية: وىي أف يذكر لفظ لو معنياف قريب وبعيد ويراد البعيد، ويقصد معنياف عدـ احلصر بل 
 إمنا يعٍت بذلك الزيادة، وىي ضرباف: 

الر مْحُن َعَلى اْلَعْرِش سبحانو وتعاىلشلا يالئم القريب كقولو  ارلردة: وىي اليت ال جتامع شيئً 
حنو اجللوس  اوىو ادلراد ىنا، ومل جتامع شيئً ، ستيالء، فإف معناه القريب االستقرار، والبعيد اال(ٖٖ)اْستَػَوى

 االضطجاع، الستحالتو يف حقو تعاىل.
تعاىل سبحانو و شلا يالئم القريب كقولو  امرشحة: كما كانت االستعارة مرشحة وىي ما جتامع شيئً 

 َِناَىا بِأَْيٍد و إ ألف البناء العريف ال يكوف إال باليد اليت مبعٌت اجلارحة جامع  (،ٖٗ)ن ا َلُمْوِسُعْوفَ َوالس َماَء بَػنَػيػْ
يالئم معناه القريب أعٍت العضو ادلخصوص وىو البناء ألنو يالئم اليد، ومعناه البعيد ىو القوة وىو ادلراد، والطييب 

 رمحو اهلل أورد منوذجُت يف كتابو وِها: 
ِإَذا قَاَؿ الر ُجُل لِلر ُجِل يَا يَػُهوِدي  فَاْضرِبُوُه ِعْشرِيَن : "ْن الن يِب  َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم قَاؿَ َعْن اْبِن َعب اٍس عَ 

 (.ٖ٘" )َوِإَذا قَاَؿ يَا سُلَن ُث فَاْضرِبُوُه ِعْشرِيَن َوَمْن َوَقَع َعَلى َذاِت زَلَْرـٍ فَاقْػتُػُلوهُ 
ة وإهباـ، ألهنا حتتمل أف يراد بو الكفر والدقة، فادلعٌت القريب ىو الرجل فكلمة يا يهودي فيما توري

 الذي يدين باليهودية والبعيد ىو الكفر والذلة.
 االستطراد -9

 (.ٖٙ)تعريفو: وىو االنتقاؿ من معٌت آخر متصل بو مل يقصد بذكر األوؿ التوصل إىل ذكر الثاين
ـَ َمَسَح َظْهرَُه َفَسَقَط ِمْن َظْهرِِه ُكل  َنَسَمٍة ُىَو قَاَؿ َرُسوُؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعلَ " ْيِو َوَسل َم َلم ا َخَلَق الل ُو آَد

ُهْم َوبِيًصا ِمْن نُوٍر  ـَ َخاِلُقَها ِمْن ُذر ي ِتِو ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َوَجَعَل بَػُْتَ َعيػٍَْتْ ُكل  ِإْنَساٍف ِمنػْ فَػَقاَؿ َأْي  مُث  َعَرَضُهْم َعَلى آَد
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نَػْيِو فَػَقاؿَ  ُهْم َفَأْعَجَبُو َوبِيُص َما بَػُْتَ َعيػْ َأْي َرب  َمْن َىَذا فَػَقاَؿ َىَذا  َرب  َمْن َىُؤاَلِء قَاَؿ َىُؤاَلِء ُذر يػ ُتَك فَػَرَأى َرُجاًل ِمنػْ
َكْم َجَعْلَت ُعْمَرُه قَاَؿ ِست َُت َسَنًة قَاَؿ َأْي َرب  زِْدُه ِمْن   َرُجٌل ِمْن آِخِر اأْلَُمِم ِمْن ُذر ي ِتَك يُػَقاُؿ َلُو َداُوُد فَػَقاَؿ َرب  

ـَ َجاَءُه َمَلُك اْلَمْوِت فَػَقاَؿ أَوملَْ يَػْبَق ِمْن ُعْمرِي أَْربَػعُ  وَف َسَنًة قَاَؿ أَوملَْ تُػْعِطَها ُعْمرِي أَْربَِعَُت َسَنًة فَػَلم ا ُقِضَي ُعْمُر آَد
ـُ َفَخِطَئْت ُذر يػ ُتوُ ابْػَنَك َداُوَد قَا ـُ فَػُنس َيْت ُذر يػ ُتُو َوَخِطَئ آَد ـُ َفَجَحَدْت ُذر يػ ُتُو َوُنس َي آَد  (.ٖٚ")َؿ َفَجَحَد آَد

 المقابلة  -01
تعريف ادلقابلة: وىيأف يؤيت مبعنُت متوافقُت أوأكثرمت يؤيت مبا يقابل ذلك على سبيل الًتتيب، ومن مناذج 

 ذلك: 
َا " نْػَيا أَلْربَػَعِة نَػَفٍر َعْبٍد َرَزَقُو الل ُو َماال َوِعْلًما فَػُهَو يَػت ِقي ِفيِو رَب ُو َوَيِصُل ِفيِو َرمِحَُو وَ ِإمن  يَػْعَلُم لِل ِو ِفيِو َحق ا الد 

اِدُؽ النػ ي ِة يَػُقوُؿ َلْو أَف  ِل َمااًل َلَعِمْلُت بَِعَمِل ُفاَلٍف فَػَهَذا بِأَْفَضِل اْلَمَنازِِؿ َوَعْبٍد َرزَقَُو الل ُو ِعْلًما وملَْ يَػْرزُْقُو َمااًل فَػُهَو صَ 
  بَِغَْتِ ِعْلٍم ال يَػت ِقي ِفيِو رَب ُو َواَل َيِصلُ فَػُهَو بِِني ِتِو َفَأْجُرُِهَا َسَواٌء َوَعْبٍد َرَزَقُو الل ُو َماال وملَْ يَػْرزُْقُو ِعْلًما فَػُهَو خَيِْبُط يف َمالِوِ 

 ِعْلًما فَػُهَو يَػُقوُؿ َلْو أَف  ِل َماال ِفيِو َرمِحَُو َوال يَػْعَلُم لِل ِو ِفيِو َحق ا فَػَهَذا بَِأْخَبِث اْلَمَنازِِؿ َوَعْبٍد ملَْ يَػْرزُْقُو الل ُو َمااًل َوال
 (.ٖٛ")َلَعِمْلُت ِفيِو ِبَعَمِل ُفالٍف فَػُهَو بِِني ِتِو َفوِْزُرُِهَا َسَواءٌ 

وعلما وبُت عبد مل يرزقو اهلل ماال وعلما وكذلك مقابلة بُت عبد  مقابلة بُت: عبد يرزقو اهلل مااًل فنجد 
 .اوبُت عبد رزقو اهلل ماال ومل يرزقو علمً  رزقو اهلل علما ومل يرزقو مااًل 

ـَ رَِضاهُ " ـَ  قَاَؿ َرُسوُؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَد مبَا َقَضى الل ُو َلُو َوِمْن َشَقاَوِة اْبِن آَد
ـَ َسَخطُُو مبَا َقَضى الل ُو َلوُ   "ومن شقاوة: "فإف قيل ما موضع قولو (.ٜٖ")تَػرُْكُو اْسِتَخارََة الل ِو َوِمْن َشَقاَوِة اْبِن آَد

 .افوض أمره بالكليةػ فقدـ اىتمامً بُت ادلتقابلُت؟، موقعة بعد القرينتُت لدفع توىم من يًتؾ االستخارة، وي
 ةِ ي  لِ اىِ  اجلَْ يف  مْ ىُ ارُ يَ ، خِ ةِ ض  فِ الْ وَ  بِ ىَ الذ   فِ ادِ عَ مَ كَ   فُ ادِ عَ مَ  اسُ الن  ": -صلى اهلل عليو وسلم -قوؿ النيب و 

 .(ٓٗ")فَ لَ تػَ ا اخْ هَ نػْ مِ  رَ اكَ نَ ا تػَ مَ وَ  فَ لَ تػَ ا ائػْ هَ نػْ مِ  ؼَ ارَ عَ ا تػَ مَ ، فَ ةٌ دَ ن  رل َ  دٌ وْ نػُ جُ  احُ وَ رْ اأْل ا، وَ وْ هُ قِ ا فَ ذَ ، إِ ـِ اَل سْ  اإْل يف  مْ ىُ ارُ يَ خِ 

يف حديث األعراِب الذي باؿ يف ادلسجد، قولو  -رضي اهلل عنو–وروى البخاري بسنده، عن أِب ىريرة 
 .(ٔٗ")نَ ريِ س  عَ ا مُ وْ ثػُ عَ بػْ تػُ  ملَْ وَ  نَ يْ رِ س  يَ مُ  مْ تُ ثْ عِ ا بُ من َ إِ فَ :"ألصحابو -صلى اهلل عليو وسلم -

 ىنا يف احلديث ادلقابلة "ميسرين ومعسرين". والشاىد
َصل ى اهلُل َعَلْيِو  -   يب الن   ظَ قَ يػْ تػَ اسْ "، قالت: -رضي اهلل عنها–وروى اليخاري بسنده، عن أـ سلمة 

! ماذا أنزؿ من اخلزائن! ومازا أنزؿ من الفنت! رب كاسية يف الدنيا عارية يف اهللِ  افَ حَ بْ : سُ اؿَ قَ فػَ -َوَسل مَ 
 .(ٕٗ")ةاآلخر 
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 اَل أَ "قاؿ: -صلى اهلل عليو وسلم -وروى البخاري بسنده، عن حارثة بن وىب اخلزاعي عن النيب 
 اظٍ وَ جَ  لٍّ تُ عُ  ل  ؟ كُ ارِ الن   لِ ىْ أَ بِ  مْ كُ رِب خْ  أُ .أاَل هُ ر  بػَ أَل  ى اهللِ لَ عَ  مَ سَ قْ أَ  وْ لَ  فٌ اعِ ضَ تَ مُ  فٍ يْ عِ ضَ  ل  ؟ كُ ةِ ن  اجلَ  لِ ىْ أَ بِ  مْ كُ ربِ خْ أُ 
 . (ٖٗ")!ربٌ كْ تَ سْ مُ 

والشاىد ىنا يف احلديث وجود ادلقابلة يف العبارات احلديث، حيث ذكر أوال صفات أىل اجلنة، مث 
 ذكر ما يقابل ذلك من صفات أىل النار.

 الطباق -00
أو غَت صريح وسواء كاف  اادلطابقة ىي: أف جتمع يف كالـ واحد بُت ادلتقابلُت سواء كاف التقابل صرحيً 

أو بالسلب واإلجياب أو بغَتِها، وسواء كاف ادلتضاداف امسُت أو فعلُت أو حرفُت أو  التقابل بالضدين
 (.ٗٗ)سلتلفُت

َكاَف َرُسوُؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم ِإَذا بَػَعَث َأَحًدا ِمْن َأْصَحابِِو يف بَػْعِض أَْمرِِه : "َعْن َأِب ُموَسى قَاؿَ 
 (.٘ٗ")ف ُروا َوَيس ُروا َواَل تُػَعس ُرواقَاَؿ َبش ُروا َواَل تُػنػَ 

والتنفروا فجمع بينهما ليعم اقاؿ الطييب: ادلقابلة ىنا معنوية إذ احلقيقة أف يقاؿ: بشروا والتنذروا واستأنو 
 البشارة والنذارة واالستنياس والتنفَت، واحلديث من قبيل ادلطابقة وىي مطابقة معنوية.

ال يَْدُخُل الن اَر َأَحٌد يِف قَػْلِبِو ِمثْػَقاُؿ َحب ِة َخْرَدٍؿ ِمْن ِإديَاٍف َوال :"ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل مَ قَاَؿ َرُسوُؿ الل ِو َصل  
 (.ٙٗ")يَْدُخُل اجْلَن َة َأَحٌد يِف قَػْلِبِو ِمثْػَقاُؿ َحب ِة َخْرَدٍؿ ِمْن ِكرْبِيَاءَ 

عنوية وىو من أنفسها وأغرهبا، فإنو باإلدياف أشار يقصد بالكرب الكفر والشرؾ فلذا يف الباب ادلقابلة ادل
إىل أف يكوف الكرب من صفات الكافرين ادلتمردين فيجب أف حيتجب عنو وبالكرب دلح إىل أف التواضع من مسات 

 .ادلؤمنُت احملسنُت، فينبغي أف يرغب فيو
 من كفر. فيو الطباؽ بُت النار واجلنة ومن كاف يف قلبو من اإلدياف ومن كاف يف قلبو

 (.ٚٗ")اجْلَاِلُب َمْرُزوٌؽ َواْلُمْحَتِكُر َمْلُعوفٌ :"قَاَؿ َرُسوُؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل مَ  

قاؿ الطييب: قوبل ادللعوف بادلرزوؽ وادلقابل احلقيقي مرحـو أو زلرـو ليعم، فالتقدير التاجر مرحـو 
 .وملعوف لتضيقو عليو، واحلديث فيو ادلطابقة ادلعنويةومرزوؽ لتوسعتو على الناس، وادلمتكر زلرـو 

يف حديث األعراِب الذي باؿ يف ادلسجد، قولو  -رضي اهلل عنو–وروى البخاري بسنده، عن أِب ىريرة 
 ."نَ يْ رِ س  عَ ا مُ وْ ثػُ عَ بػْ تػُ  ملَْ وَ  نَ يْ رِ س  يَ مُ  مْ تُ ثْ عِ ا بُ إمن َ فَ :"ألصحابو-صلى اهلل عليو وسلم -

وكذلك . ’’بعثتم ومل تبعثوا: “-صلى اهلل عليو وسلم -احلديث طباؽ السلب يف قولو والشاىد ىنا يف 
 طباؽ اإلجياب يف: "ميسرين ومعسرين".
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َها -ةَ مَ لْ سَ  ـ  خاري بسنده، عن أُ بوروى ال َصل ى اهلُل َعَلْيِو  -يِب  الن   ظَ قَ يػْ تػَ سْ اِ ": تْ الَ قَ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 ."ةِ رَ خِ  اآْل يِف  ةُ يَ ارِ ا عَ يَ نػْ  الد  يِف  ةٍ يَ اسِ كَ ب   ! رُ نَتِ فِ الْ  نَ مِ  ؿَ زَ نػْ أَ  َذاامَ ! وَ نِ ائِ زَ اخلَْ  نَ مِ  ؿَ زَ نػْ ا أَ ا ذَ ! مَ اهللِ  افَ حَ بْ : سُ اؿَ قَ فػَ  -َوَسل مَ 

 ."لدنيا واآلخرة"اويف ، ’’كاسية وعارية“ :والشاىد ىنا يف احلديث طباؽ اإلجياب يف
 المشاكلة -02

، ومن مناذج (ٛٗا )أو تقديرً  االشيء بلفظ غَته لوقوعو يف صحبتو حتقيقً تعريف ادلشاكلة: وىي ذكر 
 :ذلك

اَل َعْدَوى َواَل َصَفَر َواَل َىاَمَة : "َأف  أَبَا ُىَريْػَرَة َرِضَي الل ُو َعْنُو قَاَؿ ِإف  َرُسوَؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم قَاؿَ 
نَػَها فَػَقاَؿ أَْعرَاِبٌّ يَا َرُسوؿَ  فَػُيْجرِبُػَها  الل ِو َفَما بَاُؿ ِإبِِلي َتُكوُف يف الر ْمِل َكأَنػ َها الظ َباُء فَػَيْأيت اْلَبِعَُت اأْلَْجَرُب فَػَيْدُخُل بَػيػْ

 (.ٜٗ")فَػَقاَؿ َفَمْن أَْعَدى اأْلَو ؿَ 
 .زدواجفيقوؿ الطييب: أف ذكر أعدى للمشاركة واال

قَػب َل َرُسوُؿ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم احلََْسَن ْبَن َعِليٍّ َوِعْنَدُه األَقْػرَُع "الل ُو َعْنُو قَاَؿ:  َأف  أَبَا ُىرَيْػَرَة َرِضيَ 
ُهْم َأَحًدا فَػنَ  إِلَْيِو َرُسوُؿ الل ِو َصل ى  ظَرَ ْبُن َحاِبٍس الت ِميِمي  َجاِلًسا فَػَقاَؿ اأْلَقْػرَُع ِإف  ِل َعَشَرًة ِمْن اْلَوَلِد َما قَػبػ ْلُت ِمنػْ

 (.ٓ٘")الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم مُث  قَاَؿ َمْن اَل يَػْرَحُم اَل يُػْرَحمُ 
لعل وضع الرمحة يف األوؿ )من ال يرحم للمشاركة فإف ادلعٌت من مل يشفق على األوالد ال يرمحو اهلل 

 (.ٔ٘ا)أولي   تعاىل، وأتى بالعاـ لتدخل فيو الشفقة دخواًل 
َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْدُعو ِبَدْعَوٍة لَْيَس ِفيَها ِإمْثٌ َوال َقِطيَعةُ :"َعْن َأِب َسِعيٍد أَف  الن يب  َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم قَاؿَ 

د ِخَرَىا َلُو يف اآلِخَرِة َوِإم ا أَْف َيْصِرَؼ َعْنُو َرِحٍم ِإال أَْعطَاُه الل ُو هِبَا ِإْحَدى َثاَلٍث ِإم ا َأْف تُػَعج َل َلُو َدْعَوتُُو َوِإم ا أَْف يَ 
 (.ٕ٘" )ِمْن الس وِء ِمثْػَلَها قَاُلوا ِإًذا ُنْكِثُر قَاَؿ الل ُو َأْكثَػرُ 

 يقوؿ الطييب: بُت نكثروا أكثر مشاكلة.
 المبالغة -01

، وقيل اأو مستعبدً  مستحياًل  اتعريف ادلبالغة: ىي إدعاء بلوغ وصف يف الشدة أو يف الضعف حد  
تسمى ادلبالغة: اإلفراط والغلو واإليغاؿ ومعٌت ىذه األمساء متقاربة وبعضها أرفع من بعض، قاؿ علماء البياف: 
ادلبالغة الزيادة على التماـ ومسيت مبالغة لبلوغها إىل زيادة على ادلعٌت لو أزيلت تلك الزيادة وأسقطت كاف ادلعٌت 

 (.ٖ٘)تأكيد ذلك ادلعٌت يف النفس وتقريرهدوهنا لكن الغرض هبا  اتامً 
ْعُت الن يب  َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم يَػُقوؿُ  اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَف ِمْن ِلَسانِِو :"عن َجابِر يَػُقوُؿ مسَِ

مل يأت بسائر األركاف وإف  ،ايقوؿ الشارح: فإف قيل: فإذا سلم ادلسلموف منو يلـز أف يكوف مسلمً  (.ٗ٘")َويَِدهِ 
 لًتؾ اإليذاء. ا؟: ىذا وارد على سبيل ادلبالغة تعظيمً 
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َمْن َشِهَد أَْف اَل إَِلَو ِإال  الل ُو َوْحَدُه اَل : "عْن ُعَباَدَة َرِضَي الل ُو َعْنُو َعْن الن يِب  َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم قَاؿَ 
ُة َحقٌّ َوالن اُر ْبُدُه َوَرُسولُُو َوَأف  ِعيَسى َعْبُد الل ِو َوَرُسوُلُو وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإىَل َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنُو َواجْلَن  َشرِيَك َلُو َوأَف  زُلَم ًدا عَ 

 (.٘٘" )َحقٌّ أَْدَخَلُو الل ُو اجْلَن َة َعَلى َما َكاَف ِمْن اْلَعَملِ 
 . مصدر للمبالغة يف حقيقة وأهنا عُت احلق

ِلَك َلَدَخْلَت َوتَػْعَلَم أَف  َما َأَصاَبَك ملَْ َيُكْن لُِيْخِطَئَك َوَما َأْخطََأَؾ مَلْ َيُكْن لُِيِصيَبَك َوَلْو ِمت  َعَلى َغَْتِ ذَ "
َوَما َكاف اهلُل لُِيطِْلَعُكْم تعاىل سبحانو و وضع موضع احملاؿ، كأنو يقوؿ: زلاؿ أف خيطئك كقولو (. ٙ٘" )الّنار

أف  .قْوا فَػَلُكْم َأْجٌر َعِظْيمٌ ى اْلَغْيِب َوَلِكْن اهلَل جَيَْتيِبْ ِمْن ر ُسِلِو، َمْن ي َشاُء َفآِمنُػْوا بِاهلِل َوُرِسِلِو، َوِإْف تُػْؤِمنُػْوا َوتَػت  َعلَ 
 ،ال ينبغي وال يصح وزلاؿ أف يطلعكم عليو، ألف فيو ثالث مبالغات: دخوؿ الالـ ادلؤكدة للنفي يف اخلرب

 سرايتو يف اخلرب.، و تسليط النفي على الكينونةو 

ِإف  اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع يِف قَػرْبِِه َوتَػَوىل  َعْنُو :"عن أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَؿ قَاَؿ َنيِب  الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل مَ 
َمَلَكاِف فَػيُػْقِعَدانِِو فَػيَػُقواَلِف َلُو َما ُكْنَت تَػُقوُؿ يِف َىَذا الر ُجِل قَاَؿ فََأم ا  َأْصَحابُُو إِن ُو لََيْسَمُع قَػرَْع نَِعاذلِِْم قَاَؿ يَْأتِيوِ 

ْقَعًدا ِمْن َقْد أَْبَدَلَك الل ُو بِِو مَ  اْلُمْؤِمُن فَػيَػُقوُؿ َأْشَهُد أَن ُو َعْبُد الل ِو َوَرُسولُُو قَاَؿ فَػيُػَقاُؿ َلُو اْنظُْر ِإىَل َمْقَعِدَؾ ِمْن الن ارِ 
يًعا  (.ٚ٘")اجْلَن ِة قَاَؿ َنيِب  الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم فَػيَػرَاُِهَا مجَِ

 .ليؤذف بأف كل من أجزاء تلك ادلطرقة براسها مبالغة "ادلطارؽ"أفرد ضربة ومجع 
َمْن بَاَع َعْيًبا ملَْ يُػبَػيػ ْنُو ملَْ يَػَزْؿ :"ُو َعَلْيِو َوَسل َم يَػُقوؿُ َعْن َواثَِلَة ْبِن اأَلْسَقِع قَاَؿ مسَِْعُت َرُسوَؿ الل ِو َصل ى الل  

 (.ٛ٘")يف َمْقِت الل ِو ومََلْ تَػَزْؿ اْلَمالِئَكُة تَػْلَعُنوُ 
عيبا أي معيبا، وقد تقرر يف علم ادلعاين أف ادلصدر إذا وضع موضع الفاعل أو ادلفعوؿ كاف للمبالغة 

 .م من العدؿ والتنكَت للتقليلحنو رجل عدؿ أي ىو رلس
 الخاتمة:

 بعد ىذه اجلولة السريعة حنن توص لنا إىل النتائج التالية: 
بو وجوه حتسُت الكالـ بعد رعاية ادلطابقة علم البديع من أىم أقساـ البالغة العربية وىو الذي تعرؼ 

 . دلقتضى احلالووضوح الداللة على ادلعٌت ادلراد

تألأل من أدراج قرائنها خصائص تمن احملسنات اللفظية حظوظا موفورة، فبوية قد تأبط ت اخلطب الن
 . صغى إليو باالشتياؽ واإلعظاـيلتئاـ، مستدعية دلميل لاإلذلاـ، فًتاىا شلتلئة بالروعة وحسن اال

اإلجياز مع اإلحكاـ، وادلعوض الواضح ادلبُت، واألسلوب البالغ النبوية: طب اخلمن أىم ما دتتاز بو 
دلتُت الربيء من كل النوازع الضعيفة اليت تنتاب اخلطباء من التكلف يف إظهار الفصاحة، أو االستعانة باخلالبة ا
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مث وضوح األلفاظ وجزالتها ودقة اختيارىا، مع إبانة ادلعٌت واتساعو، وسالمة نظم  ،والتزويق، والتعقيد واالستكراه
 . اجلمل والكلمات من غَت هتيؤ سابق

ىي ، فيها أحد من اخلطباءصلى اهلل عليو وسلم، اليت ال يضاىي النيب  ةلكربى للخطب النبويإف ادليزة ا
ا من تأثَتىا إذا جردت من ادلناسبة اليت ألقيت فيها، فال يبقى رونقها وفائدهتا وتأثَتىا، أف اخلطبة تفقد كثَتً 

 . أثَتًاولكن اخلطب النبوية ال تزيد مبرور األياـ ومضى السنُت واألعواـ إال ت

  .سنات ادلعنوية يف اخلطب النبويةىناؾ ميزات متعددة بتقييم صور احمل
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