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 وظائف البديع التعبريّية

 يف احلديث النبوّي

 البحث ملخص

إىل بيان الوظائف الداللية اليت تؤديها احملسناا  البديعينة      يسعى هذا البحث
وذلن  برنر    ، ميدان اخلطاب التأثريي واالستدالل العقلي   البيان الابوّي الكريم

بصنفة عاّمنة واينديث     -بيان فاعلية تل  احملساا    إثنرا  دالال  الناا ابدبني   
ّّ الدااسنا  ال  ، -الشريف بصفة خاصة ومنا داا     -بالغينة القدةنة  ال سّيما أن ُجن

قد حصر أثر تل  احملسناا    انال التن يل الرناهري      -فلكها من دااسا  عصرية
تفريعا ماها على تل  الاررة السائدة النيت جعلنم منن البنديال ذينال      ، وايلية اللفرية

 . تابعا لعلمي املعاني والبيان

علنى بينان فاعلّينة    إىل تقديم تصّوا علمّي يّ هذ املشكّ يرتكن    كما يهدف
وذل  عرب داس حتليلي لسبعة  ،تل  احملساا    إثرا  أدوا  البيان الابوّي الشريف

كمنا  ، فاون بديعية اائجة ُوّظفم فاّيا ضمن مجلة من نصوص ايديث الابوّي املختااة
سيتوّخى هذا الداس الكشف عن مساحة التأثري الذي حتدثه تل  احملساا    ميدان 

مال اإلشااة إىل وظائفها الداللية املتصنلة بالسنياا النذي واد     ، اإلقااعاالستدالل و
 . فيه

 هن7/8/1333وُقبّ للاشر                                  هن                        1/3/1333 واد البحث  
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Functions of Creative Persuasion in the 
Prophet's Hadiths (sayings) 

Abstract 
This research seeks to establish the semantic functions of 

creative improvers in the field of expostulatory persuasion and 
logical inference in the Prophet's discourse. This is achieved 
through substantiating the efficiency of these improvers in 
enriching the semantics of literary texts in general, and the 
Prophet's hadiths in particular, especially since the majority of old 
rhetoric studies and related contemporary ones have identified the 
role of those improvers as confined to superficial ornamentation 
and decoration of articulation, which is aimed at clearing the 
current misconception of creativity which views it as tail to the 
disciplines of eloquence and rhetoric.  

This study seeks to introduce a scientific vision of this 
controversy based on the efficacy of those improvers in enriching 
the mechanisms of eloquence in the Prophet's hadiths. This is 
achieved through analyzing seven common creative arts employed 
artistically within the context of a selected set of hadiths. The 
analysis reveals the expanse of the effect made by those improvers 
in the field of persuasion and reasoning, taking care to point to its 
functional significance as related to its occurrence in the context.  
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 :متهيد

ّّ الدااسا  البالغية املتأخرة كان  -وما داا يف فلكها من دااسا  عصرية -ج
يف اال الت يل الراهري واحللية اللفرينة إال منا    البديعيةتل  احملسنا   أثر قد حصر

رائج أثره البنال  يف تقلينّ أثنر احملسنن البنديعي يف صنناعة       وكان هلذا التصّوا ال .ندا
 فردا أثره يف تشكيّ اخلطاب ابدبني هامشنيا ثانوينا ال   ، املعنى وصوغ داللة اخلطاب

يف ذينّ اهتمامنا     -وفق ذلن  التصنّوا املربنون    -فاحملسنا  تأتي، يعّول عليه كثريا
واننا اليكيبينة والبيانينة    الناقد البالغي الذي يصرف هّمتنه الكنرب   إىل دااسنة ا    

وهذا ما يكشف عنه جبال  موضع علنم البنديع   . املتصلة بقضايا علمي املعاني والبيان
فقد صاا ذيال هلما كما يشري إىل ذل  تعريف اخلطينا القن ويو وأتباعنه    ، من افيقيه

 اعاية تطبيقه على مقتضى احلال بعد علم ُيعرف به وجوه حتسل الكالم :بأّنه  للبديع
 . (البيان)ووضوح الداللة  (املعاني)

، واملقابلنة ، الطبناا  :وهني ، وقد تناول البحث سبعة من فنون البديع املشهواة
. وا نناس ، واملنذها الكالمني  ، وصّحة التقسنيم ، وتشابه ابطراف، ومراعاة الّنرري

 على داس هذه ابنواع لتعّذا اإلحاطة جبميع الفننون البديعينة النواادة يف    اقتصرُ و
ومن جهة أخر  فإّن ذل  ، وذل  بسبا كثرة تل  ابنواع من جهة، احلديث النبوّي

يتطّلا استقرا  تاما ينّقا عن شواهد تل  ابنواع يف جوامع السّنة النبوية مبنا حتوينه   
بنّ يتطلنا   ، وهو ابمر الذي ال ةكن أن ينهض به حبث واحد، من آالف ابحاديث

 . كتبا مفردة وأحباثا متعّددة

واحلسنة  ابحاديث النبوية الصحيحةتأّلفم مادة هذا البحث من مجلة خمتااة من و
 . مع بيان داجتها الثبوتية، نسبتها إىل مصاداها من دواوين السّنة املعتمدة اليت وّثقُم
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 :الفنون البديعية

 :الطباا واملقابلة -0

هنذا  . متضناّدين ا مع بل معننيل   :بأّنه -أو املطابقة والتضاّد -ُيعرف الّطباا
ا مُع بل ِفعلي مصندا واحند ُمثٍبنم      :وهو، طباا السَّلا :وقسيمه، طباا اإلجياب

وللخروج من الصرامة املنطقية اتسعم مساحة الطبناُا عنند     . أو أمٍر ونهٍي، ومنفيٍّ
 .ما يقوم مقام الضدِّ :–باإلضافة إىل املتضاّدين  -لتشمّ  بعضهم

ثّم أضداٍدها ، أن ٍتذكٍر لفرل أو أكثر :وهي، ملطابقةداخلة يف ا واملقابلة عندهم
ژ  ٹ چ وُمثِّّ هلنا بقولنه  .  ثم مبا ُيقابلها على اليتيا، على اليتيا ابّول

  .81: التوبة چڑ  ڑ  ک

تنأتي يف سنياا اسنتيفا     ، وللّطباا يف احلديث النبوّي وظنائف داللينة عديندة   
إذ إّن . اّرد التحسل املعنوّي الراهرّي وال يقتصر أثرها على، متطلبا  مقتضى احلال

مبنا   -النيت هني عمناده   -كفا ة الطباا ُتقاس مبد  قداته على توظيف داللة التضناّد  
 . ويتيح تصويره لذهن املتلقي بطريقة أكثر جال  وإقناعا، يثري املعنى

ُّ وذل  فيما ينقسم فيه ا، فكثريا ما ُيوظَّف الّطباا إلفادة العموم واالسترراا - لك
ّّ  ، إىل قسيمل متضادين بّن أفنراده ال  ، فِبِذكرهما معا ٍيستويف املتكّلم أفنراٍد الكن

ّّ بذل  توّهم خروج بعض ابفراد عن حكمفيندفع ، خترج عن هذين القسمل  . الك

 :فمن صوا ذل  يف احلديث النبوي

لني  اللنهم اغفنر   "  :أنه كان يندعو بهنذا الندعا     أبي موسى عن النيّب حديث -0
ي دِِّجلي  اللهم اغفْر، يبه مّن وما أنم أعلُم، وإسرايف يف أمري، خطيئيت وجهلي
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ُّ، مديخطئي وٍعو، ليْ وٍه منا  و مُممنا قندّ  لني   اللهم اغفنرْ ، ذل  عندي وك
م وأننم  قندِّ أننم املُ ، بنه منو   أعلُم وما أنٍم، ما أعلنمو ما أسراُ و، ر أّخ
   . "وأنم على كّ شي  قدير ،رؤخِّامُل

، ما تأّخر/ما تقّدم، العمد/اخلطأ، اهل ل/ا ّد)ها هنا أابعة أزواج من الطباا ف
وهي ال ُترادا ذنبا من الذنوب علنى أّي وجنه  وقنع وبنأّي حناٍل      ، (ما ُأعِلن/ما ُأِسرَّ
ّّ طلا الرفران ، بّ حتيط بها مجيعا وتستقصيها واحدا واحدا، ااُتكا لتكون كلُّها حم

إذ إّن حننال ، أن يف هننذا الطبناا وفننا  مبقتضننيا  احلننال كمننا . منن الننرحيم الننر ن 
ويف حنرص املسنترفر علنى    ، االسترفاا حال انكساا وتذّلّ بل يندي الع ين  ا ّبناا   

إحاطة استرفااه جبميع ذنوبه صرريها وكبريها ما يشنعر ووفنه العرنيم ووٍجلنه ِمنن      
  . وذل  من أبرز ابسباب املؤذنة بقبول االسترفاا، ا ليّ

: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ٍاِضٍي اللَُّه ٍعنُه أن اجاًل سأل ٍاُسول اللَِّه حديثو -1
 ُّن مل ٍمو ن عرفمٍمقرأ السالم على وٍت، طعم الطعاٍمُت: "اإلسالم خري؟ قال أي

  . "تعرف

وِمن املعلوم أن حتّية اإلنسان ملنن يعنرفهم   ، يف احلديث حثٌّ على إفشا  السالم
، -كما يقول املتنّبني  –بّن املعااٍف يف أهّ النُّهي ذمم ، ة عاّمة الناسمما جر  به عاد

ولذا حّث على إفشنائه دون أن يقيَّند ذلن  مبنن يعرفنه      ، غري أن اإلسالم دين السالم
 (ن مل تعنرف ٍم)و (ن عرفمٍم)وجا  ِطباا السَّلا بل صليت االسم املوصولل. امُلسلِّم

ويف ، تفرقة بل املعروف مننهم لدينه وغنري املعنروف     يعّم بالسالم مجيٍع املسلمل دون
 ، ذل  إخراج للسالم من دائنرة التقاليند املعتنادة إىل ضنرب منن الُقربنا  املسنتحّبة       

إذ ال ُتبتٍرنى عنادًة أيُّ   ، ال سّيما أّن ُخلوٍص النّية أظهُر يف القسم الثاني مننه يف ابّول 
  .مصلحة دنيوية من سالم املر  على ٍمن ال يعرفه
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  بن  منن شنرِّ    ي أعوُذإّن اللهّم: "كان يقول يف دعائه عائشة أن النيب حديث و -3
  ". ّْما مل أعٍم ومن شرِّ، لُمِمما ٍع

واالستعاذُة منن شنّر منا ُعمنّ     ، طباٍا سلا( ٍمن)إذ إّن بل صليت املوصولل 
هنا  وذل  على ما ذ -وشّر ما مل ُيعمّ تستوعا الصواة الكّلية لألعمال من جهتل

 :-  إليه ُشّراح احلديث

ّ ( منا عملنم  ) فا هة ابوىل باعتباا كّلية الّ مان فاملوصول ذي الصلة املثبتة  -   يشنم
ّْ  ) واملوصول ذي الصلة املنفّينة ، ما ُعمّ يف زمن ماٍ  يشنمّ منا مل   ( منا مل أعمن

 وابعمال ال خترج عن ظرفّية أحد هذين. ُيعمّ ٍبعد مما قد يقع يف ال مان املستقبّ
 . ال منل

إّما من كسنا  :فأيُّ عمّ ال خيلو من أن يكون، وا هة الثانية باعتباا كّلية الفاعلل -
يشنمّ عمنّ   ( ما عملنمُ ) وعليه فاملوصول املثبم، املر  نفسه أو من كسا غريه

ّْملما )واملنفي، املر  نفسه ٍّ غريه(  أعم وُعلِّلم االستعاذة من شّر عمّ . يشمّ عم
ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ٹ چ أّنهنا منن جننو قولنه     غريه حبملها على

 . فشؤم املعصية قد يُعمُّ ا ميع، 1٢: ابنفالچ ېئ  ېئ

ومن فوائد الطباا أّنه ُمعٌل على الفْصّ بل ابموا اليت ُيخشى اختالُط بعضنها   -
 فنال سنبيّ اللتبناس   ، بّن الضدَّ يكون ُمحدَّد املعامل حل يقنين بضنّده  ، ببعض

 :أحدهما باآلخر كما هو احلال يف ما صدقّيا 

ما ال ِإَلى   ريُبما ٍي ْعٍد: "ِمْن ٍاُسول اللَِّه  رُمحِف :قال ،احلسن بن علي حديث -
  .  "يبٌةِا الكذٍبو مأنينٌةُط الصدٍا فإّن،  ريُبٍي
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 :يف هذا احلديث مجٌع بل طباا السلا واملقابلة

وقيمته تتجّلى ، (ا ال ٍيريب م) و(ما ٍيريب )حصّ بل صليت املوصول  :فابول
يف أّن الواع الكامّ يقتضي من املؤمن أن يتجّنا املشتبها  اليت خيتلط فيهنا احلنالل   

وال يتنأّتى لنه ذلن  بالفصنّ التناّم بنل املنطقنتل        ، (ما ٍيريا)باحلرام ( ما ال ٍيريا)
الجتمناع  وصوُغ هذا املعنى وفقا بسلوب الطباا يدّل علنى أن ال انال   ، املتضاّدتل

 . االثنل معا يف تصّوا املؤمن الوِاع

وجا   علنى  ، (الكذب ايبة) و (الصدا طمأنينة)حصلم بل مجليت  :والثانية
. والكذب ملا ُيريا، فالصدا هو ملا ال ُيريا، (غري املرّتا)منط اللّف والنشر امُلشّوش 

ذا اإلاشناد النبنوّي مبنا    فهي ُتقّدم تفسنريا هلن  ، توكيد داللة الطباا قبلها:وغاية املقابلة
 . واحلالل البّين، ُيع ِّز املفااقة العازلة بل املشتبه املريا

كما ُيعّد الطباُا من أفضّ الوسائّ البالغية امُلعينة على تصوير املفااقة املتوّلدة عن  -
فهو أبعد شني   ، فنقيُض الشي  ال جيامعه وال يلتقيه، التضاّد احلاصّ بل طرفل

 :منه

 :ا ذل فمن صو

ر ديبية يف أٍثبح باحُلالصُّ صالَةصلى بنا ٍاُسول اللَِّه : قال، زيد بن خالد حديث -0
ٍّ، مسا  كانم من الليّ هّ تنداون مناذا   " :فقال، اسعلى الّن فلما انصرف أقب

بني   منؤمنٌ ن عبنادي  ِمن  قال أصبٍح: "قال. ه أعلُمواسوُل اللَُّه: قالوا" كم؟قال ابُّ
، بالكوكنا  بي كافٌر ؤمٌنفذل  ُمّ اللَّه وا ته ْضقال ُمِطْرٍنا بَفن ا ٍمفأّم، وكافٌر

     . "بالكوكا بي مؤمٌن فذل  كافٌركذا وكذا  ِ ْون قال ُمِطْرٍنا بٍنا ٍموأّم
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وهو يصنّوا  ، " وكافٌربي  مؤمٌنأصبح من عبادي  : "فالطباا حاصّ يف قوله 
وهنو تبناين يبلن  احلندَّ     ، إنن ال املطنر  قْدٍا التباين احلاّد بل موقف الفريقل من نعمة 

وهنذا منا يسنتدعي منن املخناطبل االحتفنا  واالعتننا         ، الفاصّ بل الكفر واإلةان
إذ فيه التحذير واليهيا من عاقبة االنسياا ، بالتوجيه النبوّي يف هذه النازلة العريمة

، هنذه النعمنة  بأن للكواكا تأثريا يف تدبري شنؤون   - حيٍنها –خلف االعتقاد الشائع 
 . وما ييتا عليه من خروج صاحبه من مّلة اإلسالم

ولتفخيم ذلن  اليهينا فقند اسنتخدم اخلطناب النبنوي أسنلوب اإلطنناب         
 (املؤمن والكنافر ) إذ حصّ اإلبهام بذكر الفريقل، (اإليضاح بعد اإلبهام)املعروف بن

ُعنّ ز التفسنري   كمنا  ، دون تعيل أفرادهما ليحصّ التشويق إىل تفسنريهما بعند ذلن    
 بني كنافرٌ   فنذل  منؤمنٌ   :"بالّطباا أيضا توكيدا لتل  املفااقة الفاصلة بنل الفنريقل   

 " .بالكوكا بي مؤمٌن فذل  كافٌر. .،بالكوكا

ُّ الَِّذي " :قال وحديث أبي موسى ابشعري أّن الّنيبَّ  –1  الٍوالَّنِذي   ُهٍيْذُكُر ٍابٍَّمٍث
ُّ  ُهٍيْذُكُر ٍابَّ    ". اْلٍميِِّمٍو يِّاْلٍحٍمٍث

فكنان  ، يف طرفينه  -اإلجياب والسلا –اسُتعمّ يف هذا التشبيه الطباُا بنوعيه 
، (ال يذكُر ابَّه، يذكُر ابَّه)طباُا السَّلا من نصيا امُلشّبه يف مجليت الّصلة للموصولل 

 . (احلّي واملّيم)وطباُا اإلجياب من نصيا املشّبه به 
وأّنه حياٌة للّذاكر الذي ترّطنا  ، بيانه لفضيلة ِذكر اهللوبالغة الّطباا تتجلي يف 

 فال. 18: الرعد چىت  يت جث  مث  ىثچ  إذ بالّذكر تطمئن القلوب، لسانه به
وقد شّبهه البيان النبنوّي  ، غرو إذن أْن كان الٍبْون بل الذاكر وغري الذاكر شاسعا جّدا

واملّينم  ، متجنّددة فاعلنة  بالفرا الذي نلمسه بل احلّي الذي تندّب يف أوصناله اوح   
 . فهو والعدم سوا ، الذي فقد اإلحساس مبا حوله
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ِّ ؤتى بالرَُّين : "يقول ٍاُسول اللَِّه  مسعُم:قال، أسامة بن زيدوحديث  -3  ينومٍ  جن
، الرَّحىاحلماا يف  بها كما يدوُا فيدوُا، بطنه ق أقتاُبِلنٍداا فٍتلقى يف الّنالقيامة فُي

ُّ وتنهى ، باملعروف تأمُر ؟ أمل تكْنمالَ  يا فالُن: فيقولون، ااالنَّ فيجتمع إليه أه
وأنهنى عنن املنكنر    ، بناملعروف وال آتينه   آمُر كنُم قد، بلى: ؟ فيقولنكِرعن امُل
 .   "وآتيه

، (وأنهى عن املنكنر وآتينه  ) و (باملعروف وال آتيه آمُر)وقعم املقابلة بل مجليت 
طبناا  ] واإلتيناٍن بعندم اإلتينان   ، ملعروٍف بناملنكر وا، ابمٍر بالنهي :فقابّ ثالثة بثالثة

، وٍعملم املقابلُة على إيضاح املفااقة جلية بل مقال علمنا  الّسنو  وفعناهلم   . [سلا
فاستحّقوا جّرا  ذل  هنذه العقوبنة   ، فهم ُيرهرون يف العلن نقيض ما ُيبطنون يف الّسرِّ

 . وهذا املرهر القبيح، ابليمة

جليّ يف تصوير املفااقة ا  ائية بل الكسا الدنيوي و ا  ا  وللطباا أثر بيانّي  -
فالعمّ الصنا  ال خيلنو منن نصنا ومشنقة  نّو       ، ابخروي ثوابا كان أم عقابا

، بلنذة ومتعنة للعاصني    -مؤقتنا -والف اجياح املعاصي فإّنه مصنحوب  ، املؤمن
  ّ ثنواب نٍصنا    فيكنون ، فاقتضى العدُل اإلهليُّ أن يفيا العامالن يف جن ا  العمن

 . وجياز  على العصيان بالعذاب ابليم، الطاعة بالنعيم

 :فمن شواهد ذل 

 وا التامِّبالنُّإىل املساجد  مَلالرُّائل يف روا املّششِّبٍ" :لاق  النيبَّ ّنأ ريدَةُب حديث -0
    . " القيامة يوٍم

حملافرة على صنالتي  اليغيا يف ا :وغايُته، (النُّوا) و (الرَُّلم)وقٍع الطِّباا بل 
مع ما يف ذل  من جتّشنم مشنقة السنري يف الرنالم     ، العشا  والفجر مجاعًة يف املساجد
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وكنان هلنم الّننوا التناّم يف ظلمنا  القيامنة       ، فكان الثواب مقابال هلنذه املعانناة  ، إليها
 . وٍعٍرٍصاتها

ّّ وعال وحديث أبي هريرة عن النيّب  -1 ال أمجُع !وعّ تي:" قال، يروي عن اّبه ج
إذا أِمٍنو يف و ، إذا خافو يف الدنيا أّمْنُته يوٍم القيامة :على عبدي ٍخوفل و أمنل

   ". الدُّنيا أٍخْفُته يوٍم القيامة

 :وقعم املقابلة هنا بل حالل

وهو ، فكان ج اؤه بضّد هذا اخلوف، فيتقيه يف الدنيا، حال املؤمن الذي خياف اّبه -
 . ابمن يوم القيامة

فكان ج اؤه بضد أمنه ، فريتكا كّ امُلوبقا ، حال الكافر الذي ال خياف اّبه -
 . وهو اخلوف يوم القيامة، اخلادع

 :وهكذا عِملم املقابلُة على صناعة املفااقة من جهتل

عند مقابلة حالي اخلوف وابمن والندُّنيا مبنا يضناّد كناّل منهمنا يف ا ن ا         :ابوىل -
وةكننا . (أخفته/أمنو)، (أمنته/خافو)ليت الشرط وج ائه وذل  بل مج، ابخروي

 . أن نسّميها املقابلة الصُّرر 

عند املقابلة بل حالي املؤمن والكنافر جتناه اخلنوف منن اهلل يف الندنيا ويف       :والثانية -
 . وهي املقابلة الكرب . وذل  بل ا ملتل الشرطيتل، اآلخرة

 صرر                                      صرر 

 يوٍم القيامة (أخفته) يف الدُّنيا( أمنو) يوٍم القيامة        وإذا( أمنته)الدنيا   يف (خافو) إذا

 كرب     
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ويف مقام التعبري عن حتّول ابحوال يب ُّ الطِّباا سائٍر الوسائّ البالغينة يف قداتنه    -
 :ذل  يف احلديث النبوّيفمن شواهد ، التحّول على تصوير هذا

 م قلياًلُتْكلضِحلو تعلمون ما أعلم " :قال ٍاُسول اللَِّه بن مال  أّن أنو  حديث -0
     . "كثريًا مُتْيبَكوَل

تكشف التحّول الكنبري   (ولبكيتم كثريًا) و (لضحكتم قلياًل) فاملقابلة بل مجليت
 وهنو ، ف والوجنّ منع كثرتنه   وحنال اخلنو  ، حال الدَّعة والفرح مع قّلته :بل احلالل

ژ  ٹ چ واملقابلة ُمقتبسة من قوله. ما يقتضيه مقاُم التهديد و خطاب الوعيد
  .81: التوبة چڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک        گ

ا بابعمنال ِفتننا كِقَطنع اللينّ     بناداو " :قال وٍل اهلل أّن اس أبي هريرة حديث -1
ُّ ُمؤمنا امُلرلم يبيُع ، -ُيمسي مؤمنا وُيصبح كافرا:أو -ُيمسي كافراو ُيصِبح الرَّج

   ". ديٍنه بٍعٍرٍ  ِمن الدُّنيا
تكشنف عنن حتنّوٍل اعتقناديٍّ     " ُيمسي كنافرا "و" ُيصِبح ُمؤمنا : "فاملقابلة بل مجليت

 وذلن  يف زمنن وجين    ، ىل اإلةان وبالعكومن الكفر إ :جوهري من الضّد إىل الضّد
فاملقابلة ُتعل على تصوير ِعَرم شرِّ تل  الفن   . ال يتعد  طريف اليوم صبحا أو مسا 

فهي فتنٌة تهّ  اعتقادا  النناس النيت يفني     ، املرلمة اليت حّذا منها اخلطاب النبوّي
إال بعد نرنر   -ا ُيضاّدهافضال عّم -فيها أن تكون ااسخة ثابتة ال تتبدل إىل ما خيالفها

 . وتروٍّ ويف زمن ليو بالقصري عادًة
مخسا قبّ  اغتنْم: " ه ُرِعلرجّ وهو ٍي قال اسول اهلل : قال ، ن عباسحديث اب -3

ٍّ  شباٍب :مخو ٍّ  ٍتصّحو،  ِمٍرٍه قب ٍّ كناٍ ِغو،  ِمَقٍس قب   فراَغو، كِرْقَف قب
   " . موِتقبّ   حياٍتو،  ِلْرُشقبّ 
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ُّ زوج  ، احلديث الشريف مخسة أزواج متطابقة يف هذا ُاوعي فيها أن يتأّلف كن
ويف ذلن  حنثٌّ للمخناطبل علنى     ، منها من نعمة جليلة  مقرونة بآفتها املخوفة عليها

 ال سنّيما أن صناحبها  ، اغتنام تل  النِّعم قبّ زواهلا مبا يعييها من آفنا   وُمنّرصنا    
وال هو أيضا بقادا على أن ، ة عليها وهي كثريةال ةل  حتصينها من العواا  الطاائ

و ُمضيُّ ابيام ، بّ مآهلا إىل ما ُيضاّدها، يضمن لنفسه االستمتاع بها ما شا  من ال َّمن
 . الّ وال:ال يدفع بها إال إىل مصريها املنترر

 :أو املقابلة السياقية.. امُللحق بالّطباا -

ُع بل معنيل يتعّلق أحدهما مبا ُيقابنّ اآلخنٍر   اَ ْم :مّما أحلقه البديعّيون بالّطباا
چ ڀ  ڀپ  پ         پٹ چ  وُمثِّّ له بقوله   .نوٍع تعلٍُّق مثّ السببّية والّل وم

، إال إّنهنا ُعندَّ  منن بناب الطبناا     ، وإن مل تكنن ُمقابلنة للشنّدة    ، فالرَّ ُة1٢: الفتح
بٌة عنن اللِّنل النذي هنو ضند      أّن الرَّ نَة ُمسنبَّ   -كما قال اخلطيا الق ويو-والسبا 

   . الشّدة

هنذا الننوع    -وهو ابستاذ حممند اهلنادي الطرابلسني    -ومسَّى بعض الباحثل
ّّ مقابلة كانم عالقة امُلتقنابَلل فيهنا توزيعّينةً   " :وعّرفها بأّنها، مقابلة سياقّية ُّ  ، ك فٍتقاُبن

ا إىل أسنلوب الشناعر   وإّنمن ، الشِّّقل يف هذا النوع ليو مرجُعنه إىل الوضنع اللرنويّ   
    ".نفسه

 :فمن شواهدها يف احلديث النبوّي

ن ٍمن : فقنالوا ، ة اليت سنرقم خ ومّياملرأة امَل م شأُنٍهقريشًا أهمَّ أّن حديُث عائشة -0
ٍاُسول  اُّبن زيد ِح ن جييُئ عليه إال أسامُةٍم: ؟ فقالوااللَِّه  م فيها ٍاُسوٍلكلُِّي

دود اللَّنه  ن ُحن ِمن  يف حدٍّ أتشفُع": فقال ٍاُسول اللَِّه ، مه أسامُةفكّل !؟  اللَِّه
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ا ٍرهم كنانوا إذا ٍسن  كم أّنن قبَلٍم ما أهلَ إّن: "ثم قال، ثم قام فاختطٍا " !؟تعاىل
 لو أّن وَأْيمُ اللَِّه، أقاموا عليه احلدَّ فيهم الضعيُف ٍاوإذا سٍر، تركوه فيهم الشريُف

   . "هاٍدي قطعُمسرقم َل د حمّم بنٍم فاطمَة
إذا سنرا  )جر  املقابلة بل حالي الشريف والضعيف من إقامة حنّد السنرقة   

فهي ُتصوِّا فداحَة ، (أقاموا عليه احلدَّ وإذا سرا فيهم الضعيُف، تركوه فيهم الشريُف
الرلم وجسامة ا نوا النذي يكشنف عننه اخنتالُل املنوازين وازدواجينة املعنايري يف         

وُعفي عنن  ، فأقيم احلّد على أحدهما لضعفه، ُ رم نفٍسهالتعاطي مع سااَقل ااتكبا ا
 . اآلخر بجّ شرفه

، القنويّ :فضندُّه ، على أّن الضعيف ليو ضّدا للشنريف منن الناحينة اللروّينة    
لكْن مّلا كانم ٍضٍعُة النسا سببا يف الرالا الستضنعاف     .الوضيع :والشريُف ضّده

  :ضعيف ُملحقة بالّطبااصاحبها ساغ لذل  عدُّ العالقة بل الشريف وال

 الشريف                     الوضيع                     الضعيف

 مط لروية                     سببّية

 مط سياقية

 وللبالغة النبوية وجه آخر يف اختياا التعبري عن عدم إقامة احلّد با ملة الفعلية
ّ   ، ينإذ مل تلت م حرفية املطابقة بل التعبري، (تركوه) مل ُيقيمنوا  ) إْذ لو ُأايند ذلن  لقين

إشنااًة إىل  ، بّ ُأوِثر التعبري عننه بناليك مطلقنا   ، على سبيّ الطباا السليب (عليه احلدَّ
على حل أّن العبااة البديلة ال تفيد ، أّنهم مل يعاقبوه بأي عقوبة أخر  عوضا عن احلّد

     . ه مبا هو أخّف منهبّن تْرَك إقامة احلّد عليه ال يعو تْرَك عقاب، ذل 
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ما ُيصيا املؤمٍن من شوكة  فما فوَقها إاّل افٍعه " :قال وحديث عائشة أّن الّنيّب  -1
   ". خطيئًةأو حطَّ عنه بها ، داجًةاهلُل بها 

، مطابقة لروينة ( حّط) و (افع) وطابق فيهما بل، فاملقابلة وقعم بل ا ملتل
غنري أّن  ، احلسننة  :بن نقيض اخلطيئنة ، فسياقّية (طيئةاخل)و  (الداجة) أّما املطابقة بل

فنإّن زينادة احلسننا  سنبا لرفنع      ، التعبري عنها بالداجة ملا بينهما من التالزم السبيّب
 :الداجا 

 اخلطيئا                    احلسنا                  الداجا 

 مط لروية                      سببّية

 مط سياقية

هنا  ْيٍتٍبٍنٍجِبُبِعنٍث  إال  قنطُّ  ٌومش ما طلعْم:" قال ي الدادا  أّن النيّب حديث أب -3
ٍُّيسمعان ، ناديانكان ُيمَل ، كموا إىل ابِّلمٍُّه !ها الناُسأيُّ:لقَلالثَّ ابا  غرٍي أه

َّ فإّن    . احلديث" . ر وأهلىُثمما ك خرٌيوكفى  ما ق

 بّ الكفاية باإلهلا  وهما متباينانوقا، فقابّ القّلة بالكثرة وهي مقابلة لروّية
على حل أّن بل اإلهلا  وزيادة الرزا تالزما ، (ما زاد)هو ( ما كفى)فضّد ، ال ضّدان

وهو ما سّوغ املقابلة السياقية ، عن ال يادة فاإلهلا  ُمسبَّا، معنويا على سبيّ السببّية
 :بل الكفاية واإلهلا 

 دة                    اإلهلنا الكفاية                     ال يا

 مط لروية                      سببّية

 مط سياقية
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فهي داّلنة  ، وإيثاا املقابلة السياقية على اللروية ملا تنطوي عليه من فائدة وإجياز
وداّلنة  ، -سنببّيا كنان أم غنريه    -باملفهوم على الضّد اللرنوّي بداللنة النتالزم بينهمنا    

وهو مل وم الضّد اللروي امليّتا علينه  ، ىل بالقصد واالهتمامباملنطوا على ما هو أو
 . كاإلهلا  املتوّلد من كثرة املال

 :ُمراعاة النَّرري -1

. بأّنه ا مُع يف الكالم بل أمر وما ُيناسُبه ال بالتضنادّ    عّرفه اخلطيا الق ويو
فبعُضه يرمي بنرره ، ا وتتجّلى قيمته الفنّية يف اي  الكالم متالحٍم ابج ا  حمبوك البن

، فيأخنذ بلنّا السنامع   ، وبل أج ائه  تد أسباب التناسا ووجوه النتالؤم ، إىل بعض
وينت ع إعجابه بقداة املتكلم على حسنن نرمنه الكنالم وا منع بنل أطرافنه بلباقنة        

، وتنصرف مهّمة الناقد يف هذا الفّن إىل الكشف عن هنذه ابسنباب الداللينة   . وفطنة
 . ذل  على جودة السب  وُحسن االنتقا واالستدالل ب

 :فمن شواهد هذا الفّن يف احلديث النبوّي

وال  ا ٍصن ٍنِمنْن   صنيا املسنلمٍ  ما ُي" :قال  النيبَّ ّنأ ٍعْن أبي سعيد وأبي ُهٍرْيٍرَة -0
ر اللَّنه  شاكها إال كفَُّي حتى الشوكِة وال غمٍّ وال أذً ، نٍ وال ٍح وال همٍّ، اٍصٍو

 .   "اهبها ِمْن خطاي

 :يف احلديث مجع بل ثالثة أزواج متناظرة

وقند  . ابذ  والرنمّ  :وثالثهنا ، اهلمُّ واحلنٍ ن  :وثانيها، النٍَّصا والٍوٍصا :أّوهلا
مبنّية علنى منا بينهنا    ، ُاوعي يف ا مع بل أفرادها وجوٌه بديعة من التناسا والتالؤم

 :  من فروا لروية دقيقة
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والٍوصنا هنو   ، ن جهند صندا ِمنن صنحيح البندن     فالنَّصُا هو التعا الناشئ ع -
فجمٍع ذل  بل ُمصاب  صنحيح ا سند   . فهو وجع متوّلد من ُسقم البدن، املر 

 . وال خيرج اإلنسان املصاب من حّي  هذين القسمل، وآخر سقيم غري صحيح
ٍ ن وأّمنا احَلن  ، -يف املستقبّ –أّما اهلمُّ فمكروٌه ٍيِرد على القلا من توّقع أذً  قابّ  -

ٌّ يف احلال، فيكون على أذً  ماٍ  فجمنٍع يف ذلن  بنل    . وأّما الرمُّ فبما هو حاص
 . واستوفى بذل  قسمٍتها ال منّية، أزمنة املصائا الثالثة

، وأّما ابذ  فاسُم جنٍو ينداج حتته ما يصيا اإلنسان من ضرا بدنيٍّ أو وجدانّي -
يشنهد لنه االسنتعمال القرآنني هلنذه       وهو ما، وال يتقّيد ب من معّين خالفا للباقل

: البقننرة چې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ  ٹقولننه  املفننردة، كمننا تننر  يف
، 011: النسنننا  چچ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  چ  ، وقولنننه0٢1

ويندل علنى ابمل املتوّقنع يف املسنتقبّ     . فكالهما وجٌع قد حتّقٍق حصوله يف املاضي
 وقولننننه. 000: آل عمننننران   چڃ  ڃ  چ   چچ  ٹ كمننننا يف قولننننه

 چې  ې  ى  ى  ائائې  ې  ۉ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ
  .081: عمران آل

فنابذ  التسناع منا صندقّياته     ، فِذكُره هنا من قبيّ عطف العاّم على اخلناصّ 
ّ      ، يشمّ ابنواٍع السالفة وغريها مّما مل ُيذَكر  وما ُذكنر منهنا كنان علنى سنبيّ التمثين

 . ال احلصر
 وايئهنا يف سنياا صنلة املوصنول    ، وإذا تأّملنا تنكري هذه ابنواع من املصائا

تبّين لنا أن هذا احملّسن البديعي قد جا  معّ زا للوظيفة اليت ُسنِب    ،املفيد للعموم (ما)
ومنترما يف سل  ابدوا  البالغية الرامية إىل تقرير هنذه احلقيقنة   ، من أجلها الكالم
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ملصائا بتفاو  أقدااها وتعّدد أزمنتها وتنّوع حماّل حصنوهلا ال  وهي أن ا، يف ابذهان
 . خترج عن موعود هذا احلديث النبوّي حبصول ابجر ا  يّ من الرّب ا ليّ

 جرٍيوُم، الكتاب ٍلنِ ُم اللَّهمَّ" :قال عبد اللَّه بن أبي أوفى أن ٍاُسول اللَِّهعن  -1
   . "نا عليهمْرنُصم واُهْمِ اه، ابح اب وهازٍم، حابالسَّ

وحصّ ذل  بال ُكلفنة  ، اجتمع يف هذا الدعا  الشريف السجع ومراعاة النرري
 :فقد استدعاهما املقاُم كما سنر ، أو تصّنع

هنازم  )، (ُمجنري السنحاب  )، (ُمنن ل الكتناب  : )عند تأّمّ ابوصاف الثالثنة 
وُيؤلنف  ، أخراها فريدُّ أوالها على، ستجد بينها جامعا معنويا ينرم عقٍدها (ابح اب

 :بل ٍعُج ها وٍصدِاها

   ّ ، (منن ل )فبل ابوىل والثانية منطقة متوسطة مشيكة ُيرشد إليهنا اسنم الفاعن
وكثريا ما ، فإن اُل الكتاب يستدعي إىل الذهن بطريقة جتاواية إن ال املطر من الّسحاب

، حياة القلنوب فبالوحي ، يقين فعّ اإلن ال يف القرآن الكريم بإن ال الوحي أو املطر
 . وباملطر حياة ابا 

فتسنوُقه  ، فهو الذي ُيرِسّ الرِّياُح لُتجري السنحابٍ ، واملطر كما النصر بيد اهلل
ّ   ، بأمر اهلل إىل حيث شا  من البقاع  وهلذا كان اختياا وصف اإلجنرا  يف اسنم الفاعن

هنازم  ) من دون الصفا  ابخر  املالبسة للسنحاب ُممهِّندا للفقنرة الثالثنة     (اري)
وأجربتهم على الرحيّ ، فه ةة ابح اب كانم بالريح اليت فّرقم مجٍعهم، (ابح اب

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ ٹ چ مهنن ومل منندحواين كمننا   

وهي الريح نفسها اليت ُتجنري   ،٢: ابح اب چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  



 وظائف البديع التعبريّية يف احلديث النبوّي 

 لعلوم اللغات وآدابهاجملة جامعة أم القرى                                                         18

ين للنريح دلينّ علنى    ويف ا مع بل هذين الوصفل املتضاّد. وتأتي باملطر، السحاب
وهو ما يناسا مقام دعا  الواثق بالنصنر اإلهلني   ، القداة اإلهلية اليت ال ُيعج ها شي 

 . واملدد الرّباني

 :وهذه خطاطة تلّخا هذا التناسا املعنوي

 من ل  الكتاب          اري     السحاب           هازم  ابح اب

 املطر                         الريح

 :وهناك وجه آخر للتناسا املعنوي

، نْرُم هذه الوجنوه يف سنل  الننِّعم الرّبانّينة     :ملّخصه، ذكره احلافظ ابن حجر
وبإجرا  السنحاب حصنلم   ، فبإن ال الكتاب حصلم النعمة ابخروية وهي اإلسالم

ٍّ ِحفنُظ النِّعمنتل  ، النعمة الدنيوية وهي الرزا : وكأّننه قنال   ، وبه ةة ابح اب حص
   . فأبِقهما، وٍحِفْرٍتهما، ابخروية والدنيوية: أنعمٍم بعريم النِّعمٍتل همَّ كماالل

 :كما أن للتناسا اللفري نصيبا من هذا الدعا 

، (مضناف إلينه  +مضناف )فاملناد  يف الفقرا  الثالث مؤّلف من ُمرّكا إضايف 
: املضاف إليهويف ، (هازم، ُمجري، ُمن ل)أن يكون اسٍم فاعّ : وقد ُاوعي يف املضاف

هن ٍم  ، أجنر  السنحابٍ  ، أنن ٍل الكتناب  )أن يكون يف حكم مفعوله من جهة املعننى  
 . (ابلف والبا )وُاوعي فيه أيضا اتفاُا الفقرا  الثالث يف قرينة السجع . (ابح اب

وال ب  من ٍز ي أعوُذإّن اللهمَّ:"  عا  ٍاُسول اللَِّهن ُدكان ِم :قال، وعن ابن عمر -3
    . "سخط  ومجيِع، قمت جا ة ِنوُف، عافيت  ِلوحتوُّ، عمت ِن
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وبينهنا منن التنناظر    ، يف هذه االستعاذة النبوية مجنٌع بنل أابعنة حمناذير خموفنة     
وتتجّلى مراعاة النرري فيها باملقابلة بل ، والتناسا ما يكشف عن بالغة البيان النبوّي

 :زموما بينهما من التال، حالي زوال النعمة وحلول النِّقمة
ففي احلال ابوىل ُعطف حتوُُّل العافية على زوال النعمة فكان من عطنف اخلناّص   - 

 . عن املر  مل يلتّذ بسائر النِّعمفمتى حتّولم ، بّن العافية هي أعرم النِّعم، على العام
علنى العناّم    (ُفجا ة النقمة)أما يف احلال الثانية فقد ُعِكو ابمُر فُقدِّم اخلاصُّ وهو- 

بّن ُفجا َة النِّقمة من أظهر عالمنا  السنخط اإلهلنّي وأسنرعها     ، (يع السَّخطمج)
ويف ختم الدعا  مبا هو عامٌّ ادٌّ للعُجن  علنى   . فوقٍع تقدُةها اعتناً  بشأنها، حصوال

 :الصَّدا من جهة اشياكهما معا يف العمومّية
 عام <خاص <خاص  <عام 

  

كر احملنذواا  علنى سنبيّ اليّقني منن      كما يبدو التناسا املعنوي يف ترتيا ِذ
 :ابدنى إىل ابعلى

ّّ حملَّها ُمصيبة الّ وال ُيقال يف شي   كنان  "بّن ، ف واُل الّنعمة ال يستدعي أن حي
أّما حتنّول العافينة فيندّل    .   "ذهاُبها من غري بدٍل:ف وال النِّعمة، ثابتا يف شي   ثّم فااَقه

بّن التحّول ترنيري الشني  ذاتنًا أو    ، بداهلا باملر وإ"، على زوال هذه النعمة بالتضّمن
 . فهذة اخلصلة أعرم ضراا من سابقتها   ". ُحكما

فهني  ، بنها العقوبة العاجلة املباغتنة ، أّما ُفجا ة النِّقمة فهي أعرم من سابقتيها
ّّ بصاحبها علي حل غفلة وأمن وال ُيعلَّق حصوُلها ، أكثر العقوبا  إيالما لكونها حت

 . بّ هي عقوبة العصيان مطلقا، تلّبو بنعمة  على
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ب  من ا نوع   ي أعوُذإّن اللهمَّ" :يقول كان ٍاُسول اللَِّه  :وعن أبي هريرة قال -3
 .   ". طانُةئسم الِباخليانة فإنها ِب ٍنب  ِم وأعوُذ، جيُعالضَّ ه بئٍوفإّن

ٌّ منن االسنتعا   فبعند أن  ، ذتلتبدو مراعاة النرري يف التعليّ الذي ُختمم به ك
وُعلِّلنم  ، اسُتعيٍذ من ا وع ُأتِبع ذل  بتعّلينّ االسنتعاذة مننه بكوننه بنئو الضَّنجيع      

 -الضَّنجيٍع والبطاننةَ   :أعنو  –وبل االثنل . االستعاذُة من اخليانة بكونها بئو البطانة
املنر    موهو ِلْفٌق ملا اقين به، فالضجيع منن ُيقاسن  ، فكالهما ُمالبو لرريه، مناسبٌة ظاهرة

 . فكالهما مالزٌم لقرينه ال ينفّ  عنه، وِبطانُة الثوب حتم ِظهااته ومالصقة هلا، فراشه
، وتبدو املالزمة يف حال ا وع يف كونه وصفا ال ُيفااا ا ائع حتى أثننا  نومنه  

بّن النوم مّرنة عدم اإلحساس مبا كان مؤملا حال ، وهي احلال اليت يؤّمّ انعدامه فيها
 . !والزم هذا أاّل يفااا اإلحساُس با وع صاحٍبه مطلقا، ادًةاليقرة ع

وُيبال  يف إسرااها لنئال ُيفتٍضنٍح   ، أّما اخليانة فإّنها خصلة ذميمة ُيبطنها اإلنسان
فأشنبه حاُلنه هنذا حناٍل ِظهنااة      ، وهو ما يقتضي منه إظهاٍا خالف ذلن  ، أمُر خيانته

وهنذا التناسنا   . كنون هلنا وقاينًة وسنتااا    وت، فالّرهااة ختفي البطانة، الثوب وبطانته
الداللي يقّدم تعليال مقنعا للجمع يف االستعاذة بل هذين ابمنرين تعييننًا دون سنائر    

 . ابنواع امُلستعاذ منها
 :تشابه ابطراف -3

هكنذا  . أن ُتفٍتتح ا ملة الثانية بالكلمة اليت ُختمم بها ا ملة ابوىل: وصواته
ومّثنّ لنه   . الذي أُطِلق عليه( التَّسبي )و آثره على مصطلح ،   مّساه ابن أبي اإلصبع

 چے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٹ چ  بقولننننه
 .  3٢: النوا
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أّما الق ويو وٍمن تِبٍعه فذهبوا إىل عّد تشابه ابطراف نوعنا منن أننواع مراعناة     
ٿ  ٹ   ٹ چ  ّوله يف املعنى كقولنه ٍخْتُم الكالم مبا يناسا أ "وعّرفوه بأّنه، النرري

غري أّن مذها ابنن      .013: ابنعام چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
النطوائه علنى تشنابه  لفرنيٍّ    ، أبي اإلصبع يبدو يف نررّي أكثر حتقيقا ملدلول املصطلح

 . وهلذا فقد آثر  طريقته على طريقة الق ويو، ظاهر بل طريف ا ملتل

كّ البديعي يف احلديث النبوّي يف املقاما  املقنّراة ملبندأ   وقد اسُتخدم هذا الش
والراينة علنى الواسنطة امُلوصنلة     ، كٍترّتا امُلسبَّا على السنبا ، الياتبّية بل ابشيا 

وُتمّثنّ املفنّردة املكنّراة حلقنة الواصنّ الرابطنة بنل        . والشرط على املشنروط ، إليها
فيكنون هنذا الشنكّ اليكنييّب سنبيال      ، هماوهو ما يوّثق العالقة بل مدلولي، ا ملتل

 . إلقناع املخاطا بيّتا أحد املتالِزٍمل على اآلخر

 :فمن صوا ذل 

 الربَّ وإنَّ، الربِّيهدي إىل  دٍاالّص إّن" : قال ٍاُسول اللَِّه :قال، ابن مسعود حديث -0
الكذب  وإّن. يقًااللَّه صدِّ عنٍد كتٍاحتى ُي ُايصُدجّ َلالرَّ وإّن، ةيهدي إىل ا ّن

 كتٍاحتى ُي ٍبجّ ليكِذالرَّ وإّن، اايهدي إىل الّن الفجوٍا وإّن، جوِاالُفيهدي إىل 
     . "ابًااللَّه كّذ عنٍد

، فعاقبنُة الّصندا الفنوُز با ننة    ، فاحلديث يعر  لربكة الصدا وشؤم الكذب
لواسطة امُلوصلة لبيان ا(تشابه ابطرف)وِمن هنا كان استعمال، ومآُل الكذب إىل الّناا

ٍّ ِليتسنَّى للمخاَطا التعّرف إىل بنية التسلسّ املتابع يف االنتقنال منن   ، إىل املآلل يف ك
فإّن ابعمال وإن صُرر  يف أعل أصحابها إال أّنها تكرب باملداومة ، مرحلة إىل أخري

 إاّل أّننه بناب منن أبنواب الفجنوا     ، فالكذب قد يكون صررية يف نرر الكاذب، عليها
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، واّبما مل يقّدا كثري من الناس املننافع الناجتنة عنن خليقنة الصندا     . املوصّ إىل الّناا
 :فكشفم هلم هذه الوسيلة البديعية عن ترّقي الصدا بأهله من لًة إثر من لة

 الفجوا         الكذب   الرب الصدا 0 املرحلة

 الناا الفجوا   ا نة  الرب 1املرحلة 

 الناا الكذب   نةا  الصدا  اخلا ة

وانضّم إىل هذا الشكّ البديعي شكالن آخران عمال على تع ي  قيمته املعنوينة  
فكنان يف ذلن  منن    ، فكانم املقابلة بل حالي الصدا والكنذب ومآليهمنا  ، اإلقناعية

كمنا عملنم بنينة التنوازي     . التنفري من الكذب واليغيا يف الصدا ما يثلج اخلاطر
فكالهما يسل  مسنااا مناقضنا   ، قابلة على تعميق املفااقة بينهمااليكييب بل طريف امل

 . لآلخر يف مجيع مراحله حتى يبل  سالكهما غايته ابخرية

وال ، نواؤِمُتحتى  َةا ّن نال تدخلو" : قال ٍاُسول اللَِّه، أبي هريرة قال حديث -1
 الٍموا السَّن م؟ أفُشُتْباٍبموه حتإذا فعلُت كم على شي  ال أدلُّ أٍو، واحتى حتاّبنوا ؤِمُت

   ."بينكم

وعّلقنم الثانينُة   ، ا ملة ابوىل من احلديث عّلقم دخوٍل ا ّننة علنى اإلةنان   
ونلمح يف الفصّ الثالث من احلديث ، حصوٍل كمال اإلةان على حتقيق احملّبة اإلةانّية

حتقيقا يف  (تشابه ابطراف) وكان ذل  بطريقة. تعليق حصول احملّبة على إفشا  السالم
 . على اعتباا أن االستفهام ُمجتَلا للتشويق والتفخيم، وتقديرا يف الثالثة، اُبٍوليل

وبد  فاعلّية هذا الشنكّ البنديعي يف ترتينا الشنروط بطريقنة التندّلي منن        
وثّننم بٍشنْرط   ، فبدأ  بالشرط الرَّكل لدخول ا نة وهو اإلةنان ، ابعلى إىل ابدنى
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ثم ٍختمنم  ، شرط وهو احملّبة اإلةانية اليت قد ُيرَفّ عن جاللة شأنهاحتّقق كمال هذا ال
 :وهي إفشا  السالم، ذل  ببيان الوسيلة الُفضلى القاضية بتحّقق شرط احملّبة

 الشرط       املشروط     
 اإلةان   ة            نّننا 

 احملّبة   ان         ناإلة
 السالم   ة         ناحملبّن

 بلن ٍ  ن أدجٍلوٍمن ، أدجٍل ن خنافٍ ٍمن " : قال ٍاُسول اللَِّه، أبي هريرة قال يثحد -3
 .   " ةاللَّه ا ّن سلعَة أال إّن، اللَّه غاليٌة سلعَة أال إّن، املن ٍل

يف احلديث استعااٌة  ثيلية إذ ُشبِّهم حاُل اجملتهد يف الطاعة حبال املسافر احلازم 
ا ّد :وا امع بينهما، سفره أسرع يف سريه واجتهد الذي إْن خاف مّما قد يعر  له يف

ٍّ  . واالجتهاد واملسااعة يف ك

 :وصندا الثانينة  ، "أدجٍل ن خاٍفٍم"ووقع تشابُه ابطراف بل خا ة ا ملة ابوىل
وهو ما عِمّ على توثيق اللُّحمنة بنل ا ملنتل جنّرا  تكرينر      . "املن ٍل بلٍ  أدجٍلن وٍم"

فاخلوف ، وهذا احلب  اللفري ُمؤِذٌن بتالزم معنوّي بينهما. همايف طرفي( أدجل)الفعّ 
فيتَّنٍا علينه ٍترتُّنٍا امُلسنبَّا علنى      ، كان الباعٍث على فعّ اإلدالج يف ا ملة ابوىل

 . إذ نتٍج عنه بلوغ املن ل، إىل سبا فاعّ يف الثانية(اإلدالج)ثم حتّول امُلسبَّا. السبا

 املسّبا      السبا 
 أدجل      من خاف 

 بل  املن ل      من أدجل           
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  : صّحة التقسيم -3

و تتمّثنّ بالغتنه يف   .   "اسنتيفاُ  أقسنام الشني  بالنذِّكر    "وُيعّرف هذا النوع بأّنه 
ِّ قسٍم من قسيمه ضنمن اجملمنوع   ، إحاطته بأقسام الكّلي بأوج  عبااة وتعيل موقع ك

صنّحة  :-  كما يقول السِّجلماسني -ابمر فيهاوِمالك . الكّلي الذي يتأّلف باجتماعها
واستقصنا  ابمنوا احلادثنة عنن     ، وُحسن سياقة ابعداد، واستيفا  ابقسام، التقسيم

 . القسمة وابشيا  اليت انقسم إليها الُكّليُّ

، غري أّن البديعيل أسرفوا يف تكثري ابننواع املتفّرعنة عنن هنذا الشنكّ الفّنني      
وا مع مع ، وا مع مع التقسيم، والتفريق، والتقسيم، معو ا ، اللّف والنشر:فهناك

على جهودهم االهتمام بالتصنيف الشكلي  .  وا مع مع التفريق والتقسيم، التفريق
لرواهره املختلفة دون التعويّ كثريا على ما تنطنوي علينه آلينة التقسنيم منن أسنراا       

 . داللية ووظائف إقناعية

، ى قاعدة تقسيِم الكّلي إىل أقسام تستويف أج ا هتقوم ُبنية فّن صحة التقسيم عل
باإلضنافة إىل إسنناد أحكنام تفصنيلية تؤّلنف بنل هنذه        ، وا مِع بل أنواعه املتقابلنة 

ٌّ مبا يناسبه، ابقسام وابنواع تااًة وتتجّلى براعة املنتكّلم  ، وُتفرِّا بينها تااًة أخر  ك
 . وطرا ترتيا ابحكام الالحقة بها، يف التفّنن يف أساليا عر  ابقسام وابنواع

وقداِتنه  ، ومل ٍيرفّ البيان النبوّي عن فاعلية التقسيم يف  تل اخلطاب اإلقناعي
إذ تتمحوا بالغة التقسنيم حنول   ، على تقرير ابحكام وتصويرها يف أذهان املخاطبل

، يبنا فيهنا  وهي تع ي  االجتاه السلوكي حنو أقسام بعينها من الكّلني ترغ ، وظيفة ائيسة
وهو ما يل م منه احلذا من االنضنوا  حتنم ابقسنام    ، وتأكيد ذل  حبصر اخلريّية فيها

 . ابخر  اليت ستكون ذميمة خلروجها عن اخلريّية مبقتضى احلصر
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 :فمن صوا ذل 

عرفنون  فٍت، ّ علنيكم أمنرا ٌ  سنتعمٍ ه ُيإّنن : "ه قنال أّن  يبِّمة عن النََّلٍس أّم حديث -0
. وتنابعٍ  ٍيِضن ن ٍاٍمن  ولكْن، مِلفقد ٍس ن أنكٍروٍم، ئِره فقد ٍبِرَكن فٍم. نكرونوُت

    ". ما أقاموا فيكم الصالَة، ال: "هم؟ قالُلقاِتاللَِّه أال ُن يا ٍاُسوٍل: قالوا"

الكنااه  :فقّسم احلديُث أحواٍل الّنناس إزاٍ  ابمنرا  الرََّلمنة إىل ثالثنة أصنناف     
وإذا تأّملنم هنذه   . والراضي مبنكرهم  امُلتابع هلم، وامُلنكر عليهم، بفعاهلم دون إنكاا

 :الِقسمَة وجْدٍتها قسمًة جامعة حاصرة

 :فالناُس أماٍم املنكرا  الواقعة ال خيلون من أن يكونوا أحد اجلل
 . إّما كااٌه هلا 
 . وإّما اا  بها 

 :والكااُه قد يكون
 . قاداا على اإلنكاا حبسا استطاعته يدا أو لسانا 
 . فيكتفي بإنكاِاها بقلبه، داأو غرٍي قا 

واحنصاُا القسمة بهؤال  ابصناف الثالثنة ال ُيتنيح للمكّلنف النتفكرٍي بوجنود      
فلنيو لنه منن خيناٍا سنو  االحنيناز إىل       ، من لة  ما بل من ليت الرضا باملنكر وكراهيته

ِّ حال، صفِّ كااهيها  . امُلنكرين هلا بقلوبهم على أق

 چژ  ڑ   چ  :وهو يقرأ  النيبَّ أتيُم: ري أنه قالّخعبد اللَّه بن الشِّ حديث -1
ن مال  إال ِم آدٍم وهّ ل  يا ابٍن !مالي مالي: آدم ابُن يقوُل: "قال،  0: التكاثر

   ". !؟فأمضيٍم قٍمأو تصّد، فأبليٍم ٍمْسِبأو َل، فأفنيٍم ما أكلٍم
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 تقندون أّن املنال  فكنثريون يع ، يف هذا احلديث تصويٌر دقيٌق ملفهوم املالّية احلنقّ 
، وأن ما ُأنفق منه فقد زالم عننه صنفة املالّينة   ، ما ُكن  يف اخل ائن ضّنا به عن أن ُينَفق

مبّينا ، فجا  اإلاشاد النبوّي لتصويا هذا التصّوا اخلاطئ. بّنه مل يُعد يف ِمل  صاحبه
ما ُيكتسا إلنفاقه بّن املال إّن، ما أّن احلقيق فعال بأْن ُيسّمى ماال هو ما قد ُأنفق ِفعال

 . ال ِلَكن ه
 :وجا   القسمة النبوية للمال ثالثيًة

 :فاملال ينقسم ابتدا  إىل قسمل
 . وما ليو مبال -ب    . ما هو ماٌل فعال -أ
 . والثاني ما مل ٍتُطْله يُد اإلنفاا -ب   . فابّول ما أنفَقه اإلنسان -أ

 :فعال على قسمل( أ)ثم جعلم ما هو ماٌل 
ومّثلم لنذل  بابكنّ واللبناس    ، ما ُأنفق يف حوائج اإلنسان وضروايا  معاشه -0

وفيمنا ُذكنر إةنا  إىل منا مل ُينذكر منن       ، (فأبلينمٍ  ٍمْسن ِبأو َل، فأفنينمٍ  ما أكلنمٍ )
 . ضروايا  املعاش وحاجّياته التحسينّية والتكميلّية

 . (فأمضيٍم قٍمأو تصّد)ما ُأنفق على وجه الصَّدقة  :وَقسيمه -1
ِّ منهما فاملناُل  ، وفاٍضلم القسمة النبوّية بل الَقسيمل حل أشاا  إىل مآل ك

واملناُل النذي   ، (أبلينم .. أفنينم )الذي أنفقه اإلنسان على نفسه مآُله الفنا  والن وال  
 . أنفقه هلل مآله البقا  واإلثبا  يف صحائف احلسنا 

 عود أّن الننيّب  وهذه القسمة تعتضد بقسمة مماثلة واد  يف حديث ابنن مسن  
 ا أحندٌ منا مّنن   !اهلل ينا اسنولٍ   :قنالوا  "؟مالنه  نإلينه ِمن   أحناُّ  هوااِثن  كم منالُ أيُّ" :قال
    ". رما أخَّ وااثه وماٍل، مما قّد هماَل فإّن" :قال. إليه أحاُّ هماُل إال
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ٍّ التنامَّ  ، ماٍل املر  وماٍل وااثه :إذ ُجِعّ املال فيها قسمل وهو ما يقتضي الفص
، منا قّدمنه لنفسنه باإلنفناا يف سنبيّ اهلل     :-علنى احلقيقنة   -فماُل املر ، القسيملبل 

، فصاا بعد موته إىل يند وااثنه  ، ما كٍنٍ ه فلم ُينفْقه:وماُل وااثه. فاّدخره ليوم احلساب
 . ُيصِّرفه كيف يشا 

وتقّرا هذه القسمة العقلية يف ذهن املخاطا سيعمّ على إقناعه بالتعاطي منع  
وما ، ق املنروا الصائا  الذي أفرزته حل مّي   بل ما يستحق أن يكون ماالاملال وف

 . ال يستحق

ٍّ َأْجٌر ":قال اهلل  اسوٍل أبي هريرة أّن حديث -3 ُّ ِلٍرُج ٍّ ِسْتٌر، اْلٍخْي ٍوٍعَلى ، ٍوِلٍرُج
ٍّ ِوْزٌا ٌّ ٍاٍبَطٍها ِفي ٍسِب. ٍاُج ٍّ َأْجٌر َفٍرُج ِّ اللَِّه َفَأَطاٍل َلٍها ِفي َفَأمَّا الَِّذي ِهٍي ِلٍرُج ي

ٍذِلَ  ِمٍن اْلٍمْرِج ٍوالرَّْوٍضنِة َكاٍننْم َلنُه       َفٍما َأٍصاٍبْم ِفي ِطٍيِلٍها، ٍمْرٍج َأْو ٍاْوٍضة 
ٌّ ٍاٍبَطٍها ٍتٍرنًِّيا ٍوٍتٍعفًُّفا. فهي لذل  أجٌر:"إىل أن قال"... ٍحٍسٍنا   َلْم ٍيْنٍو ثمٍَّ ، ٍوٍاُج

ٌّ ٍاٍبَطٍها َفْخًرا ٍوِاٍيا ً ٍوِنٍواً   .ِاَقاِبٍها ٍوال ُظُهوِاٍها َفِهٍي ِلٍذِلَ  ِسْتٌرٍحقَّ اللَِّه ِفي  ٍوٍاُج
ِّ اإِلْسالِم َفِهٍي ٍعَلى ٍذِلَ  ِوْزٌا    . "َبْه

وااعنى يف ذلن  ابحكنام    ، قسَّم احلديث أصنحاٍب اخلينّ إىل ثالثنة أصنناف    
احلافظ ابن حجنر العسنقالني إفنادَة    ويشرح . االستحباب واإلباحة والتحريم :الثالثة

وجُه احلصنر يف الثالثنة   " :فيقول، القسمِة ٍحْصٍر أصحاب اخليّ يف هذه ابنواع الثالثة
ٍّ ٌّ منهما، إّما أن يقتنيها للركوب أو للتجااة :أن الذي يقتو اخلي إّما أن يقيٍن به  :وك

ُّ طاعِة اهلل وهو ابّول     ".تجرَّد عن ذل  وهو الثانيأو ي، أو معصية  وهو ابخري، ِفع
 :وإحاطته بالكّلي حبسا ما يقين به، وهذه ُخطاطة ُتوج  بالغة هذا التقسيم
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 له أجر    طاعة   + 

 عليه وزا    معصية   +      اقتنا  اخليّ 

 له سي           ية  معص -، طاعة -

ملاهلا وِلٍحٍسبها وِلٍجٍماهلا  :َأُة بْاٍبٍعُتْنكُح اْلٍمْر :"قال حديث أبي هريرة أن الّنيبَّ  -3
   ". َفاْظَفْر بذاِ  الدِّيِن ٍترٍبْم ٍيٍداَك، ٍولدينها

وقند حصنر احلنديث هنذه     ، ما ُيرغِّا الرجّ عادًة يف نكناح املنرأة   :الُكلِّي هنا
، املنال  :وهني ، امُلرغِّبا  يف أابعة أقسام قاداة على احتوا  صوا ال ِّجيا  وإن كُثنر  

ُّ فيهنا    ، فالثالثنة ابوىل دنيوّينة الراينة   . والّدين، وا مال، حلٍساوا إذ ُيراعني الرجن
وذاُ  ، فذاُ  املال ُتوّفر له أمنا مادّينا  :اّردة عن أّي اعتباا آخر، حروظ نفسه الذاتّية

ونالف  . وذاُ  ا مال تشبع حاجاته ا سندية ، احلٍسا  نحه ُسمعًة اجتماعية افيعة
فإّن اختياٍا ذا  الّدين يقع غالبا اّردا منن تلن    ، ي الطابع ابخروّيالقسم الرابع ذ
 . وُيقٍصد به وجه اهلل تعاىل، وُمقدَّما عليها، احلروظ النفسّية

وتوّخى البياُن النبوّي هنا إاشاٍد املسنلم إىل اختيناا القسنم الننافع لنه يف ديننه       
وهنذا منا يفّسنره ايئنه     ، اسوإن جا  ذل  القسم يف ذيّ اهتماما  عاّمة النن ، ودنياه

إال أّن هذا التنأخري ااعنى ُمناسنبَة امُلنؤخَّر خلا نة      ، متأّخرا يف الّذكر عن سائر ابقسام
وهكنذا عمنّ   . واحلنرص علنى الّرفنر بهنا    ، الكالم حيث ابمُر باغتنام ذا  الندين 

يف  ُمحسِّن التقسيم على صرف اهتمام املخاَطا إىل القسم امُلرَفّ عادًة عنند الشنروع  
 . وعدم االغياا مبا جر  عليه الُعرف الفاسد، اختياا ال وجة املناسبة

، فالقسمة الرباعية تقنع املخاطا بالتوجه إىل ذلن  القسنم ا ندير بنالرفر بنه     
 . واإلعرا  عن باقي ابقسام اليت كشفم القسمة عن قلة جدواها دينا ودنيا
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 :املذها الكالمي -٢

أن ُيوِاٍد املتكلِّم ُحّجًة ِلمنا يّدعينه علنى     :-  كما قال اخلطيا الق ويو-وهو 
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ٹ چ  ومّما ُمّثّ بنه لنه قوُلنه   . طريق أهّ الكالم

 :أي" ،17: الروم چڄ  ڄڃ  

 . واإلعادُة أهوُن عليه من الٍبْد  -

ُّ يف اإلمكان من البد  -  . وابهوُن ِمٍن البد  أدخ

ُّ يف اإلم - ُمؤلَّنف  ، فهو قياس برهانيٌّ   ". وهو املطلوب. كان من البد فاإلعادُة أدخ
ووجُه إدااج هذا ابسنلوب يف  . ُتفضي بالل وم إىل نتيجة قطعّية، من مقّدما  مسلَّمة

ٍّ فيه ُموٍاد على طريقة أهّ الكالم يف احِلجاج وا دل  .   فنون البديع أّن الدلي

فهنو منن وسنائّ    ، القياس العقليويف السّنة النبوّية صوٌا خمتلفة من استعمال 
 :وهذا بعٌض منها، وامُلعينة على تصوير املعاني يف أذهان املخاطبل، اإلقناع النافعة

ٌّ إىل النيب :حديث ابن عّباس قال -0 إّن أّمي ماتم ! يا اسوٍل اهلل :فقال، جا  اج
قاِضنيه   لو كان على أمِّ  ٍدْيٌن أكننمٍ :"َأفأقضيه عنها ؟ فقال، وعليها صوُم شهٍر

   ". فٍدْيُن اهلل أحقُّ أن ُيقٍضى" :قال. نعم: قال" عنها ؟

 :مؤّلف من مقّدمتل، فهاهنا قياس اقيانيٌّ

 . الوفا  بٍديون ابّم واجٌا على االبن :ابوىل

 . الصيام ٍدْيٌن تعّبديٌّ على ابّم :ةالثاني

 . قضاُ  ٍدْين الصيام واجٌا على االبن :والنتيجة
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ٍّ االست دالُل بتقرير املخاَطا أّوال حبقيقة وجوب الوفا  مبا على ابّم من وحص
ُّ تسليٍم وقبول عنده، ديون اآلدميل ثم ُترقِّنٍي بنه إىل تقرينر أّن الصنياٍم     ، وهو أمر حم

فيل م مننه أن يكنوٍن حكنُم قضنائه     ، الفائم هو من جنو الديون املستحّقة على ابمِّ
ٍدينُن  )وُأضنيف الندَّْين إىل لفنظ ا اللنة يف     . طلوبوهذا هو امل، كُحكِم تل  الدُّيون

 . وأّنه أوىل بالوفا  من سائر الديون، تعريما حلّق هذا الدَّين، (اهلل
وفخٍرها    إّن اهلَل أذها عنكم ُعبِّّيَة ا اهلّية:" قال حديث أبي هريرَة أّن الّنيّب  -1

وآدُم ُخِلنق ِمنن   ، ُس كلُّهم بنو آدٍمالّنا. إّنما هو مؤمٌن تقيٌّ وفاجٌر ٍشقيٌّ، باآلباِ 
   ".ُتراب 

وذلن  إلقنناع امُلخناطبل    ، واملذها الكالمي جا  يف شكّ القياس االقيانني 
 :ويتأّلف القياس من مقّدمتل. بيك التفاخر بنخوة ا اهلّية واالعت ا  بدعواها الباطلة

 . الناس كلهم أبنا  آدم :ابوىل
 . آدم أصله من تراب :الثانية

 :والنتيجة
بّن البياٍن مسوا لتقرير حقيقة أن ، وهذا هو املطلوب. الناس كّلهم من تراب

وآدم ، فأبوهم آدم، بّن أصّ الناس واحد، ال فضّ بحد على أحد من جهة النَّسا
فُأبِطلنم  . فكيف يفخر بعضهم على بعض وهم منن أصنّ واحند   ، ُخلق من الياب

 . ال ائفة بذل  دعو  ا اهلية ومفاخرا  أهلها
يا اسوٍل اهلل أيأتي أحُدنا : قالوا   حديث أبي ذاٍّ أنَّ ناسا من أصحاب النيّب  -3

أاأيُتم لو ٍوٍضعها يف حراٍم أكان علينه فيهنا   :"شهوٍته ويكون له فيها أجٌر ؟ قال 
   ". ِوزٌا؟ فكذل  إذا وضٍعها يف احلالل كان له أجٌر
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وُعنرِّف  ، يف يف صواة قيناس العكنو  حتّقٍق املذهُا الكالمي يف احلديث الشر
أّن الننيّب  " :وبيان ذلن     . إثباُ  نقيض احُلكم يف غريه الفياقهما يف عّلة احلكم :بإّنه
  نقيٍض ُحكم الوط  امُلباح ٍّ ، يف غنريه وهنو النوطُ  احلنرام     –وهنو اإلثنم    –جع

   ". وهذا حراما، الفياقهما يف عّلة احُلكم وهو كون هذا ُمباحًا

 :ناسا  -1

 ال بّد من اإلشااة ابتدا  عند حديثنا عن هذا الفنّن البنديعي أّن ا نناٍس التنامّ    
وقند شناع يف كتنا البنديعّيل     ، ال يكاد ُيوٍجد يف ما صّح من نصوص البيان النبنويّ 

ُّ له حبديث  :أي، وجرينٍر الناقنة  ، الصحابيَّ جريرا :أّي" . ٍخلُّوا جريًرا وا رير" :التمثي
 .   ه حديث ال ُيعرف مصداهلكّن. زماٍمها

 ، وهننذاأّمننا ا ننناس الننناقا فشننواهده يف احلننديث الشننريف كننثرية وفننرية  
ّّ أقنرب أنواعنه إىل    . ُيستررب بّنه يقع يف كالم البلرا  دون تقّصد أو تكّلفال  ولعن

 حيث يقع االختالف بل املتجانسنل يف هيئنة  ، (ا ناس امُلحرَّف)التاّم هو املعروف بن
 .  " ُخُلقيفأْحِسْن  ٍخْلقياللَُّهمَّ أْحٍسْنٍم " : وشاهُده قوله ، -ضبطها:يأ–احلروف 

وال يقتصر أثر ا ناس على اّرد التحسل اللفري كما ُيفهم من تصنيفه ضمن 
و بنه  ، بّ ا ناس البلي  هو ذل  ا ناس النذي يقتضنيه املقنام   ، فنون البديع اللفري

وقند تنوااد   . عنها أي لفظ بديّ للفظ امُلجناِنو  يكتسا الكالم فائدة معنوّية ال يسّد
وهنو  ، البديعيون على معنى ما قاله عبدالقاهر ا رجاني يف بيان فائدة ا ناس البلين  

 ،  عن الفائندة وقند أعطاهنا   ُعخيٍد هكأّن فرَةقد أعاد علي  اللَّ اآلخٍر واأيٍم.. :"قوله
كنننان  كتنننُةوهلنننذه النُّ، اهننناووّف ينننادَةال ِّ وقننند أحسنننٍن َكْده مل ينننِ   أّننننُمنننوِهوُي
ُحْسُن اإلفادة مع أّن الصُّواَة  :ووجه ُحسِنه" :وخّلا ذل  الق ويو بقوله .  "جنيُوالتَّ
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غري أن هذا التحسل يبقى مقصواا على ا ناس التناّم دون سنائر    .  " صواُة اإلعادة
 . أنواعه ابخر  خللّوها من كمال اإلعادة واوعة املفاجأة

ا تأّملنا عددا من شواهد ا نناس يف احلنديث النبنوي فإّننه ةكنننا      على أّنه إذان
القول أن التشابه الشكلي اخلااجي بل اللفرل املتجانسل يقتضي نوعا منن التشنابه   

، بعضا من مقّوماته -بفضّ ا ناس-فكال اللفرل يكتسا من قرينه ، الداللي بينهما
، قوّما  اليت يشيك فيهنا اللفرنان معنا   أو يتحّصّ به تكثيف اهتمام املتلّقي ببعض امل

 . ويكون التجنيو حينها ذايعة إىل حتقيق تل  الراية

 :فمن ذل 

 أكنذبُ  الرننَّ  فنإنّ ، اكم والرننَّ إّين : "قنال  أبي هريرة أن ٍاُسول اللَّنِه   حديث -0
باغضوا وال وال تنافسوا وال حتاسدوا وال ٍت، سواال جتّسوسوا ال حتّسو، احلديث

 .  " كماللَّه إخوانًا كما أمٍر وكونوا عباٍد ،دابرواٍت

ويدّل التماثّ الراهري بينهمنا  ، (حتّسو) و (جتّسو) وقع ا ناس بل الفعلل
ومنن اللرنويل ٍمنن ذهنا إىل أّنهمنا مبعننى       ، على التقااب الداللّي بل مضمونيهما

 :لكن يبدو أّن بينهما فرقا من وجهل، واحد

و تطّلنُا ابخبناا عمومنا    فالتحّسن ، خصوصنا منن وجنه   أّن بينهما عموما و :ابّول
وعلينه  .   وأما التجّسو فهو حتّسو خناص بتطّلنا العنواا    ، واملالحرة بالتنّصم

َّ جتّسو حتّسنو ال العكنو   وعلينه فنإّن عطنف التجّسنو علنى      . ةكن القول أن ك
اع وكأّن البيان النبوّي حّذا منن اّتبن  ، التحّسو هو من قبيّ عطف اخلاّص على العام

ثنم خنّا   ، النَّهم الفضولي الذي يدفع باملر  إىل التفتيش عن أخبناا النناس وتطّلبهنا   
 . وكشفا لعوااته، بّن فيه هتكا لسي املسلم، التجّسو بالنهي لعرم ضراه وفساده
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. فالتحّسو سبا ُمسنِلٌم إىل املسنبَّا وهنو التجّسنو    ، أّن بينهما تالزما سببّيا :الثاني
على سنّد بناب النذاائع امُلفضنية إىل تتّبنع العنواا  احلاصنّ         وحرص البيان النبوّي

 . فأغلق باب التحّسو بالكّلية وإن مل يقع ابتداً  بقصد تطّلا العواا ، بالتجّسو
ٍّ كان ٍاُسول اللَِّه : قال، ابن عمر حديث -1 ُّ إذا سافر فأقب  ينا أا ُ : "قال اللي

ما  وشرِّ، في  لٍقما ُخ وشرِّ، ما في  ك وشرِّأعوذ باهلل من شرِّ،   اللَّهي وابُّابِّ
ن ساكن وِم، ة والعقربومن احلّي، أسوٍدو أسد  وأعوذ باللَّه من شرِّ. علي  بُّيُد

  .   " وما ولٍد ن والد وِم، البلد

وهو ، -بّنه ُير  من بعيد أسوٍد، وهو الشخا –فجانٍو بل ابسد وابسود 
بنل منا    -وهنو هننا النواو    -حلنرف ال ائند  جناٌس ناقا ُيعنرف بنامُلكتٍنف لتوّسنط ا   

وقيمة هذا ا ناس تتجّلى يف تكثيفه االهتمنام بناملقّوم املشنيك بنل اكنينه       .  اكتنفاه
وهو أمر ظاهر بالنسنبة لألسند   . وهو هنا ُمقوِّم اإليذا  واإلضراا، (وابسود، ابسد)

اإلنسان هننا بابسنود    غري أّن التعبرٍي عن، ملا ُعرف من عالقته العدوانية ببو اإلنسان
ٍّ إىل إقنناع املخاطنا بتحّقنق صنفة         ، أوجٍد  اثال لفرّيا بينهما وهنو منا ُيمهِّند السنبي

ليكون ذل  مبثابة التعليّ لالستعاذة ، اإلضراا يف اإلنسان كتحّققها يف ُمجاِنسه ابسد
 . وٍجْعِلهما معا يف َقٍرن واحد ، النبوّية من شروا االثنل

ٌّ :قال، عن أبي هريرة -3  دقِةالصَّن  اللَّنِه أيُّ  يا ٍاُسوٍل: فقال،  إىل النيبِّ جا  اج
، ّ الرنىوتأُم، ختشى الفقٍر، شحيٌح صحيٌح وأنٍم ٍاصدٍَّت أْن" :أجرا؟ قال أعرُم
وقند كنان   ، كنذا  الٍنُفن وِل، كنذا  الٍنُفِل:" قلٍم لقوٍماحُل حتى إذا بلرِم ّْمِهوال ُت

  .  "النلُف
وهو ما ُأبِدل من  –جناٌس الحٌق (شحيح)و (صحيح)ميتجر  ا ناس بل كل

وهنذا التماثنّ اللفرني يكشنف عنن عالقنة       ، -  أحد ُاكنيه حرٌف من غري ٍمخرِجه
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مقنبال علنى   ، فحل يكون املنر  صنحيح ا سند   ، السببية اليت تربط بل اكو ا ناس
بّننه  ، نن ه وحينرص علنى ك  ، فإّن ذل  يدفعه غالبا إىل أْن يكون شنحيحًا مبالنه  ، احلياة

 . والعكو بالعكو. بّن احلياة تبدو يف عينه طويلة، ُيؤّمّ إنفاَقه يف املستقبّ
 .  " ٍيماٍن اإلةاُن" :قال حديث أبي هريرة أّن النيبَّ  -3

وهو نسبة اإلةان ، جا  التجنيو هنا لُيحّقق الرر  الذي سيق بجله احلديث
ولكون اإلةان منهم قد وقنع علنى   ، لفةإشااة إىل حصوله منهم بال ُك، إىل أهّ اليمن

فُركننا ا نناس مل خيتلفنا إال ب ينادة     .   حتى صّح نسبُته إلنيهم ، وجه الكمال والتمام
 . وهو ما يؤيد ذل  الرر ، (إةان)احلرف ابّول من 

ٍمردوٌف -اهلم ة-بّن حرٍف ال يادة، (ا ناس امَلردوف)وُيعرف هذا الضرب بن
      . يسّمى أيضا امُلكرَّا واملردودو، مبا وقع فيه التجانو

كما ُيسِهم ا ناس االشتقاقي يف تعليّ ابحكام وتقديم تفسري مقنع هلا، وذل  
 ما مجنعٍ :وُيعرَّف هذا الّنوع بأّنه . باالعتماد على اشياك اكنيه يف ابصّ اللُّروّي عينه

ٌّ واحٌد يف اللُّرة    . ماثّم اختلفا يف حركاتهما وسكناته، ُاكنيه أص
 :فمن شواهده

ينوٍم   ُظلمنا ٌ  الرُّلٍْْمفإنَّ ، اّتقوا الرُّلٍم" :قال حديث جابر بن عبداهلل أّن النيّب  -0
   ". القيامة

وقند عمنّ   ، (م، ل، ظ)فالرُّلم والرلما  مشنتّقان منن جنذا لرنوّي واحند      
ا ناس على توكيد الوحدة ا امعنة بنل مضنمون اكنينه باشنياكهما االشنتقاقي يف       

ومن ٍثمَّ فإّن ذهن املخاطا سيستسني   بسنبا ا نناس حقيقنة حتنّول      ، بصّ نفسها
 . ملا بينهما من تالزم اشتقاقّي، الرلم إىل ظلما  على صاحبه يوم القيامة
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 ُعصيَُّةو، اهلل سامَلها أسلُمو، اهلل هلا غفٍر ِغفاُا:" قال حديث ابن عمر أّن النيّب  -1
   ". اهلَل واسوَله ٍعصِم

يف ا ملتل ابوليل مشنتّقا   -  أو اإلخباُا على أحد القولل –جا  الدُّعا   إْذ
وٍعِمنّ  . وبسنلٍم بالسنالمة  ، فكان الدعاُ  لِرفاا باملرفرة، ومالئما له، من عَلم القبيلة

وذلن  ملنا   ، ا ناس هنا على تقديم ُمسّوغ ُمقنٍع ملضمون ا ملة الّدعائية اليت احتوتنه 
 . فكالهما مشتق من ابصّ اللروّي نفسه، ا وتآلفبل اكنيه من تناس

فنإّن اإلخبناا عنهنا باملعصنية يتناسنا منع امسهنا         (ُعصّية)وابمر كذل  مع 
وحتى تعرف قيمنة  . من أصّ واحد( عصّية، عصى)الشتقاا ُاكو ا ناس ، اخلاص

تتخّينّ  فلن  أن  ، ا ناس يف تقوية املعنى وإظهااه يف ثوب ُمقِنع ُمؤيَّد بالندليّ علينه  
سيفقده اإلخباا عن تل  القبائّ من قيمة تعبريية ُموحية يف حال ايئه ُغفال من هذا ما

 . وعصية كفر  بأنعم اهلل، وأسلم غفر اهلل هلا، ِغفاا ا ها اهلل:التجنيو كأْن قيّ مثال

*** 

وختاما فآمّ أن تكون هذه الدااسة قد كشفم اللثام عن بعض أسنراا بالغنة   
و ّكنم منن تقرينر ابثنر ا لينّ النذي ُتحدثنه       ، يث النبوّي الشريفالبديع يف احلد

وأّنها ليسم اّرد ُحلنى وأصنباغ ُين ّين    ، احملسّنا  البديعية يف مقاما  التأثري واإلقناع
بّ إّنهنا تشنااك بفاعلينة يف صنياغة     ، بها الكالم بعد أن يفرغ من أدا  اسالته الداللية

وةكن أن جنمنّ أبنرز   ، ع العقّ وتستميّ الوجدانوتقدةها بصواة تقن، تل  الرسالة
 :إليها فيما يأتي النتائج اليت توّصلُم
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ُّ إىل قسيمل متضادين ّّ ،ينقسم فيه الك  . فِبِذكرهما معا ٍيستويف املتكّلم أفراٍد الك
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بّن ، باا على الفْصّ بل ابموا اليت ُيخشى اختالُط بعضنها بنبعض  كما ُيعل الط -
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  .فنقيُض الشي  ال جيامعه وال يلتقيه، طرفل
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وينت ع إعجابه بقداة املتكلم على حسن نرمنه الكنالم وا منع بنل     ، بلّا السامع
 . من كالمه أكثر إقناعا وتأثريا وهو ما جيعّ، أطرافه بلباقة وفطنة

كٍترّتنا امُلسنبَّا علنى    ، يؤّسو حمّسن تشابه ابطراف ملبندأ الياتبّينة بنل ابشنيا      -
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ة بنل  وهنو منا يوّثنق العالقن    ، املفّردة املكّراة حلقة الواصّ الرابطة بنل ا ملنتل  
فيكنون هنذا الشنكّ اليكنييّب سنبيال إلقنناع املخاطنا بيّتنا أحند          ، مدلوليهما

 . املتالِزٍمل على اآلخر

وقداِتنه علنى تقرينر ابحكنام     ، تعمّ حمّسنا  التقسيم يف  تل اخلطاب اإلقناعي -
وهي ، إذ تتمحوا بالغة التقسيم حول وظيفة ائيسة، وتصويرها يف أذهان املخاطبل

وتأكيد ذل  حبصنر  ، الجتاه السلوكي حنو أقسام بعينها من الكّلي ترغيبا فيهاتع ي  ا
وهو ما يقنع املخاطا بتجّنا ابقسام ابخر  النيت سنتكون ذميمنة    ، اخلريّية فيها

 . خلروجها عن اخلريّية مبقتضى احلصر

 وم إىل ُتفضني بنالل  ، ةثّ املذها الكالمي قياسا برهانّيا ُمؤلَّفا من مقّدما  مسلَّمة -
 . وهلذا فهو أبرز الفنون البديعية املستعملة يف مقام اإلقناع واحلجاج، نتيجة قطعّية
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ترهر فاعلّية ا ناس يف  التماثّ اللفري الذي يكشف عن عالقة السببية اليت تربط  -
كما أن التشابه الشكلي اخلااجي بل اللفرل املتجانسل يقتضي  ،بل اكو ا ناس
 -بفضّ ا ناس-فكال اللفرل يكتسا من قرينه ، به الداللي بينهمانوعا من التشا

أو يتحّصّ بنه تكثينف اهتمنام املتلّقني بنبعض املقوّمنا  النيت        ، بعضا من مقّوماته
ويكون التجنيو حينها ذايعة إىل حتقيق تل  الراينة النيت   ، يشيك فيها اللفران معا
يف تعليّ ابحكنام   -تعيينا-شتقاقي كما ُيسِهم ا ناس اال. ُيراد إقناع املخاطا بها
وذل  باالعتماد علنى اشنياك اكنينه يف ابصنّ اللُّرنوّي      ، وتقديم تفسري مقنع هلا

 . عينه
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام 

                                      
 :انرر مثال - 0

الشركة العاملية للكتاب،  3ط إيضاح التلخيا، شرح عبداملنعم خفاجي،: الق ويو، اخلطيا -
 . 377ص :0٢8٢بريو ، 

طراز احلّلة وشفا  الرّلة، حتقيق اجا  ا وهري، ط مؤسسة الثقافة :الررناطي، أ د بن يوسف -
 . 7٢- 78ص :  . ا امعية، االسكنداية، د

 . 013ص :  0٢3٢شرح عقود ا مان، ط مصطفى البابي، القاهرة، :السيوطي، جالل الدين -
 . 377إيضاح التلخيا ص  :الق ويو، اخلطيا - 1

الداا العربية للموسوعا ، بريو ،  0معجم املصطلحا  البالغية، ط: مطلوب، أ د: وانرر
1111 :1 /1٢0 . 

الكايف يف العرو  والقوايف، حنقيق احلساني عبداهلل، ط مؤسسة عامل : التربي ي، اخلطيا: انرر - 3
  .071ص  :  . د املعرفة، بريو ،

 . 38٢ص : إيضاح التلخيا: الق ويو، اخلطيا - 3
 : انرر - ٢

 . 38٢ص : إيضاح التلخيا: الق ويو، اخلطيا -
 . 017ص : شرح عقود ا مان: السيوطي، جالل الدين -

بشرحه فتح البااي، حتقيق حما الدين اخلطيا، املطبعة السلفية، ]اواه البخااي يف صحيحه  - 1
داا  1حتقيق فؤاد عبدالباقي ط]ومسلم يف صحيحه (. 13٢٢، 13٢8)اقم [ 0٢٢٢القاهرة، 

 (. 170٢)اقم [ 0٢71إحيا  الياث، بريو ، 

 لني  اغفنر  اللهم" :سجوده يف يقول كان ِ اللَّه ٍاُسول أن قّ مثّ هذا عن حديث أبي هريرةو - 7

  .(383)اقم مسلم اواه. "هوسّر وآخره، وعالنيته لهه، وأّولَّوِج هقَِّد :هكلَّ ذنيب
 (. 13)ومسلم اقم (01)اواه البخااي اقم  - 8
 (. 1701)اواه مسلم اقم  - ٢
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 :انرر - 01
حتقيق . الكاشف عن حقائق السُّنن: شرحه على مشكاة املصابيح املسّمى:الطييب، شرف الدين -

 . 1/0٢03: 0٢٢7مكتبة ن اا الباز، مكة،  0عبداحلميد هنداوي، ط
 . 3/038:هن 031٢تيح شرح مشكاة املصابيح، ط املطبعة امليمنية، القاهرة، مرقاة املفا :عليالقااي،  -

. 111٢، داا الرسالة العاملية، دمشق، 0اواه اليمذي يف جامعه، حتقيق شعيا ابانؤوط، ط - 00
 . هذا حديث صحيح: ، وقال(1187)اقم 

 (. 70)ومسلم اقم( 831)اواه البخااي اقم  - 01
مثّ البيم الذي ُيذَكر اهلل فيه :"بلفظ (77٢)واواه مسلم اقم(. 1317)اواه البخااي اقم  - 03

ُّ احلّي واملّيم  . "والبيم الذي ال ُيذَكر اهلل فيه مث
 (. 1٢8٢)ومسلم اقم (3117)اواه البخااي اقم  - 03
[  0٢1٢، نشر حممد علي السيد،  ا، 0حتقيق ع   دعاس، ط] اواه أبو داود يف سننه  - 0٢

 . وهو حديث حسن مبجموع طرقه(. 110)مذّي يف جامعه اقم والي( ٢10)اقم 
، مؤسسنة  0كشف ابستاا عن زوائد البّ اا، حتقيق حبيا النر ن ابعرمني، ط  ]اواه البّ اا  - 01

اإلحسان يف تقريا صنحيح ابنن حّبنان،    ]وابن حّبان ( 3133)اقم [ 0٢8٢الرسالة، بريو ، 
منن حنديث أبني    ( 131)اقم [ 0٢88و ، مؤسسة الرسالة، بري 0حتقيق شعيا ابانؤوط، ط

وهو حديث حسن كما جتد بيان ذل  يف سلسلة ابحاديث الصنحيحة للشنيا ابلبناني    . هريرة
 . 3٢1 – 3٢٢ص  0ا 1[:  0٢٢1، مكتبة املعااف، الريا ، 0ط]

 (. ٢10)ومسلم اقم (0133)قطعة من حديث اواه البخااي اقم  -07
 (. 008)اواه مسلم اقم  - 08
[  . ط داا الكتنناب العربنني، بننريو ، د  ] علننى الصننحيحل  احلنناكم يف املسننتداك  هاوا - 0٢

وقال احلنافظ العراقني    .هذا حديث صحيح على شرط الشيخل ومل خيرجاه: وقال  (3/311)
اواه ابن أبي ( : "3/3٢٢[ ) . ط داا املعرفة، بريو ، د]يف ختريج إحيا  علوم الدين للر الي 

 . " الّدنيا بإسناد حسن
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حتقيق فؤاد ]وابن ماجه ( ٢31٢، ٢318)والنسائي اقم ( 0٢37)اواه أبوداود اقم  - 31

وصّحح إسناده (. 33٢3)اقم [   . عبدالباقي، ط داا إحيا  الياث العربي، بريو ، د
[ 0٢81، مؤسسة الرسالة، بريو ، 0حتقيق شعيا ابانؤوط، ط] يا  الصاحلل الّنووّي يف ا

 (. 038٢)حديث اقم  ٢٢1ص
 . 131- 11٢ص : 0٢٢7بديع القرآن، حتقيق حفو شرف، ط نهضة مصر، القاهرة  -37

داك فإّن اللُّطٍف ُيناسا ما ال ُيداك بالبصر، واخِلربة ُتناسا ٍمن ُيداك شيئًا، فإّن ٍمن ُي: "وقال -38
 . 3٢1إيضاح التلخيا ص . " شيئًا يكون خبريًا به

 (. 1117)ومسلم اقم (11٢3)اواه البخااي اقم   - 3٢
 (. ٢3)اواه مسلم اقم  - 31

واحلاكم يف املستداك  -حديث حسن غريا: وقال -( 1108)اواه اليمذّي يف جامعه اقم  -30
: ديث الصحيحة لأللبانيوانرر الكالم عليه يف سلسلة ابحا. وصّححه( 318- 3/317)
٢/331 . 

 :وانرر. ٢1٢، ٢11، وذكر له الق ويو أيضا تعريفل آخرين ص٢01ص : إيضاح التلخيا - 31
 . 1/31٢:معجم املصطلحا  البالغية: مطلوب، أ د -

مكتبة  0املن ع البديع يف جتنيو أساليا البديع، حتقيق عالل الرازي، ط: السجلماسي، القاسم -33
 . 3٢٢ص : 0٢81رباط، املعااف، ال

 :انرر مثال -33
 . ٢1٢ – ٢13ص : إيضاح التلخيا: الق ويو، اخلطيا -
 . ٢30، ٢18، ٢13، ٢03، ٢00، ٢11، 3٢3ص: طراز احللة: الررناطي، أ د بن يوسف -
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 (. 1٢٢8)اواه مسلم اقم  - 31
 (. 1177)اقم البخااي  اواه - 37

 . حلبّ الذي ُتشّد به الفرسا:الطٍِّيّ - 38
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 . 0٢٢3داا ابن كثري، بريو ، 

 . 0٢81، ، داا البشائر، بريو 1السُّنن الصرر ، بعناية عبدالفتاح أبو غدة، ط :بن شعياالنسائي، أ د  -
، مؤسسة الرسالة، 0ايا  الصاحلل، حتقيق شعيا ابانؤوط، ط: الّنووّي، حييى بن شرف -

 . 0٢81بريو ، 
، 0كشف ابستاا عن زوائد البّ اا، حتقيق حبيا الر ن ابعرمي، ط: اهليثمي، نوا الدين -

 . 0٢8٢مؤسسة الرسالة، بريو ، 
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 .  . حتقيق فؤاد عبدالباقي، ط داا إحيا  الياث العربي، بريو ، د:ابن ماجه، حممد بن ي يد -
 . 0٢٢7ن، حتقيق حفو شرف، ط نهضة مصر، القاهرة بديع القرآ :املصري، ابن أبي اإلصبع  -
 . 1111، الداا العربية للموسوعا ، بريو ، 0معجم املصطلحا  البالغية، ط: مطلوب، أ د -
 . 0٢71، داا املعرفة، بريو ، 1فيض القدير شرح ا امع الصرري، ط:املناوي، عبدالرؤوف -

، 0ليهيا، حتقيق حميي الدين مستو وآخرين، طاليغيا وا: املنذاّي، عبدالعريم بن عبدالقوي -
 . 0٢٢3داا ابن كثري، بريو ، 

 . 0٢81، ، داا البشائر، بريو 1السُّنن الصرر ، بعناية عبدالفتاح أبو غدة، ط :بن شعياالنسائي، أ د  -
، مؤسسة الرسالة، 0ايا  الصاحلل، حتقيق شعيا ابانؤوط، ط: الّنووّي، حييى بن شرف -

 . 0٢81بريو ، 
، 0كشف ابستاا عن زوائد البّ اا، حتقيق حبيا الر ن ابعرمي، ط: اهليثمي، نوا الدين -

 . 0٢8٢مؤسسة الرسالة، بريو ، 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


