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 :
یجــد ، إن المتأمــل فــي معــاني حــدیث رســول اهللا 

فیهــا عمــق الفكــرة، وقــوة اإلحكــام، وجمــال الــسبك، وســهولة
فس وشـــــدة تأثیرهـــــا علـــــى الـــــن، ووضـــــوح العبـــــارة، األلفـــــاظ

وقـد صــدق. البـشریة، ممـا جعلهــا خالـدة علـى مــر العـصور
: حینما قال فـي حـدیث رسـول اهللا–رحمه اهللا–الرافعي 

. )١()إنه كالم كلما زدته فكرا زادك معنى(
ه٤٧١: ت(وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني ، هذا

ضرب:على ضربینأن الكالم-رحمه اهللا–( ه٤٧٤أو 
وضرب آخر ال ، لة اللفظ وحدهتصل إلى الغرض بدال

ولكن اللفظ یدلك ، تصل إلى الغرض بداللة اللفظ وحده
.)٢(على المعنى داللة ثانیة تصل به إلى الغرض

وهــــو المفهــــوم مــــن ظــــاهر ، وعلیــــه فهنــــاك المعنــــى
اللفــظ، ومعنـــى المعنـــى، وهـــو أن تعقـــل مـــن المعنـــى الظـــاهر

.)٣(معنى آخر تصل إلیه 
.التربیة، جامعة الحسین بن طالللیة ، كمشاركأستاذ*

هـــذا الـــنمط مـــن األســـلوب، موجـــود فـــي حـــدیث رســـول
حیــث یــذكر الرســول عبــارة حدیثیــة أمــام الــصحابة،اهللا 

فیفهم منها الصحابة المعنـى القریـب المتبـادر إلـى أذهـانهم، 
وعنـــــدما یـــــستقر المعنـــــى فـــــي عقـــــولهم، یـــــأتي الرســـــول

. المقصودفینقلهم إلى المعنى اآلخر
هنــاك معنــى قریــب یتبــادر إلــى ذهــن المخــاطبین،: فــإذن

لـذا جـاء هـذا . ومعنى بعید یكـون فـي ذهـن رسـول اهللا 
البحــث لیكــشف عــن هـــذه الظــاهرة الموجــودة فــي أســـلوب 

ـــــشریف حیـــــث أذكـــــر مجموعـــــة مـــــن ، الحـــــدیث النبـــــوي ال
األحادیـــــث النبویـــــة التـــــي تنطـــــوي تحـــــت موضـــــوع معنـــــى 

ها دراســــة بالغیــــة تحلیلیــــة فــــي ضــــوء ثــــم أدرســــ، المعنــــى
. نظریة النظم عند عبد القاهر الجرجاني

: 
عــن أبــي میــسرة عــن عائــشة أنهــم ذبحــوا شــاة فقــال 

مــا بقــي منهــا إال كتفهــا : قالــت)مــا بقــي منهــا؟(النبــي 
. )٤()بقي كلُّها غیر كتفها: (قال

 

 

*

م١٣/٦/٢٠١٠: تاریخ قبول البحثم١٤/٢/٢٠٠٩: تاریخ وصول البحث
 

حیث جاء بعضها على شكل سؤال، وبعضها جاء على وجهلقد تناول هذا البحث طائفة من أحادیث رسول اهللا 
وفي جمیع هذه األحوال، یكون المعنى في أذهان الصحابة غیر المعنى . االستغراب والتعجب، وبعضها جاء على سبیل الخبر

) ما بقي منها؟(عندما ذبحوا شاة فقال لها النبي –رضي اهللا عنها–ما روته عائشة : ومثال ذلكالذي یقصده الرسول 
).كلها غیر كتفهابقي: (قال. ما بقي منها إال كتفها: قالت 

Abstract
This research has addressed a range of many of the Prophet of Allah - peace be upon him - where

some of them came in the form of a question, and some may come as a matter of surprise and wonder,
and some came for the news. In all these cases, the meaning is in the minds of companions is not the
meaning intended by the prophet - peace be upon him - for example: what was narrated Aisha - may
Allah be pleased with them - when they were slaughtered sheep said to her, the Prophet - peace be upon
him - (what's left of them?) Said: What is left of them except her shoulder. He said: (all remaining
non-shoulder).
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وهـو ، عظـم عـریض خلـف المنكـب: الكِتف والكْتف
نـي : وجـاء فـي المثـل. تكون لإلنسان وغیره، لفظ مؤنث ٕ وا

تــــــضرب لكــــــل شــــــيء ، ألعلــــــم مــــــن أیــــــن تؤكــــــل الكتــــــف
. )٥(علمته

یبـــین هـــذا الحـــدیث الـــشریف، أن أهـــل بیـــت الرســـول 

قــــد ذبحــــوا شــــاة، ویفهــــم مــــن الحــــدیث أن لحــــم الــــشاة قــــد وزع 
علــى الفقــراء والمــساكین، وقــد جــرى- ماعــدا الكتــف–جمیعــه 

رضـي اهللا - وبـین أم المـؤمنین عائـشةالحـوار بـین الرسـول 
) مــا بقــي منهــا؟: (قولــه . حــول توزیــع لحــم الــشاة- عنهــا

وهــو طلــب . أســلوب اســتفهام، واالســتفهام مــن الجمــل اإلنــشائیة
الفهــم، وفــي اصــطالح البالغیــین، طلــب العلــم بــشيء لــم یكــن 

فهم بهــا إحــدى أدوات االسـتفهام، ویــست) مــا(و. معلومـا مــن قبـل
. عن غیر العاقل

فلــم یخــرج إلــى ، وهــذا االســتفهام جــاء علــى حقیقتــه
، وهذه الداللـة عـادة تفهـم مـن سـیاق الكـالم، داللة مجازیة

تعــــود إلــــى الــــشاة ، فــــي منهــــا) الهــــاء(و. وقــــرائن األحــــوال
. المذبوحة

مـــا بقـــي منهـــا إال : (-رضـــي اهللا عنهـــا–قـــول عائـــشة -
مــا بعــد . قــه النفــي واالســتثناءوطری، أســلوب قــصر) كتفهــا

النافیــة یكــون ) مــا(ومــا بعــد ، یكــون المقــصور علیــه) إال(
. فهو مـن بـاب قـصر الـصفة علـى الموصـوف. المقصور

یـــستخدم فـــي )النفـــي واالســـتثناء(وهـــذا النـــوع مـــن القـــصر 
األمـــور التـــي یجهلهـــا المخاطـــب، أو عنـــدما ینـــزّل المخاطـــب

. منزلة الذي یجهل األمر
لـذلك ، ال یعلم عما بقي من لحم الشاةسول فالر 

-رضي اهللا عنها–فأخبرته عائشة )ما بقي منها؟(سأل 
االســتفهامیة فــي قولـــه ) مـــا(وبــین . أنــه بقــي منهـــا الكتــف

 :)النافیـة فـي قـول عائـشة ) مـا(وبـین ) ما بقي منها؟
، جنــاس تــام مماثَــل) مــا بقــي منهــا(: -رضــي اهللا عنهــا–

بمعنــى فــاألولى ، ختلفــان فــي المعنــىم، متفقــان فــي اللفــظ
فالجنـاس المماثَـل مـا كـان . االستفهام، والثانیة بمعنى النفـي

أي قــد ، أنــواع الكلمــةركنــاه، أي لفظــاه مــن نــوع واحــد مــن
. أو حرفین، أو فعلین، یكونا اسمین

. أسـلوب اســتثناء، )بقـي كلهـا غیـر كتفهـا: (قولـه -
. اء ومستثنىأداة استثن: وغیر، مستثنى منه: كلها

: وقولــه . مقــصود بــه جمیــع الــشاة) كلهــا: (قولــه - 
. مقصود به استثناء الكتف من كل الشاة) غیر كتفها(

فــأم المــؤمنین. وهنــا معنــى دقیــق فــي الحــدیث الــشریف
عمــاعنــدما ســألها الرســول - رضــي اهللا عنهــا–عائــشة 

بقــــي الكتــــف، وهــــذا هــــو المعنــــى : بقــــي مــــن الــــشاة، قالــــت
بینمـــا الرســـول . لمتبـــادر لعائـــشة فـــالنظرة مادیـــة صـــرفةا

یختلـف عـن مفهـوم عائـشة ، نظر إلى المعنـى نظـرة دینیـة
، بمعنــى أن مــا تــصدقنا بــه مــن الــشاة علــى الفقــراء، تمامــا

وأمــا ، فهــو البــاقي المــّدخر، نأخــذ ثوابــه وأجــره یــوم القیامــة
والـذي تـصدقنا ، فنأكله فیفنـى، الكتف الذي بقي من الشاة

والفــاني ، وفــرق عظــیم بــین البــاقي فــي اآلخــرة، بــه ســیبقى
. وهنا تضاد في المعنى، في الدنیا

: 
)انــصر أخــاك ظالمــا أو مظلومــا(قــال رســول اهللا 

أرأیـت ,أنـصره إذا كـان مظلومـا! رسـول اهللایا: فقال رجل
–أو تمنعــه–تحجــزه : (قــال؟إن كــان ظالمــا كیــف أنــصره

. )٦()فإن ذلك نصرهمن الظلم 
انـــصر أخـــاك (الـــشاهد فـــي هـــذا الحـــدیث قولـــه 

فــالمعنى القریــب المتبــادر إلــى الــذهن هــو نــصر ,)ظالمــا
للمـــسلم أن یقـــر یمكـــنوهـــذا أمـــر مـــستغرب إذ ال,الظـــالم

وفـــي )٧()الظلـــم ظلمـــات یـــوم القیامـــة: (الظلـــم لقولـــه 
عنى فـــالم. )٨()إن الظلـــم ظلمـــات یـــوم القیامـــة(: لفـــظ آخـــر

ولذا استغرب الصحابة هذا األمـر ,على ظاهره فیه غرابة
فمنــع الظــالم عنــدما ســمعوا هــذا القــول مــن رســول اهللا 

: فنصر الظالم له معنیان, من الظلم نصر له
اعتــادوه فــي وهــو مــا,معنــى جــاهلي متعــارف علیــه−

. الجاهلیة من مؤازرة الظالم والوقوف معه
فـــي ســول وضـــحه الر وهـــو مــا,ومعنــى إســالمي−

ــم,الحــدیث ــم هــو. وهــو منــع الظــالم مــن الظل : والظل
وأصــــل الظلــــم ,وضــــع الــــشيء فــــي غیــــر موضــــعه(

كمـــا یـــأتي بمعنـــى المیـــل , )٩()الجـــور ومجـــاوزة الحـــد
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والعــــدل ,والظلــــم ضــــده اإلنــــصاف)١٠(عــــن القــــصد
. ضده الجور

: التحلیل البالغي
انــصر) (انــصر أخــاك ظالمــا أو مظلومــا: (قولــه 

ـــة إنـــشائیة: )أخـــاك ـــب : واألمـــر,األمـــر: ونوعهـــا,جمل طل
وفعــــــل األمــــــر,حــــــصول الفعــــــل علــــــى وجــــــه االســــــتعالء

ألن األمــر صــدر مــن ؛یتــضمن المعنــى الحقیقــي)انــصر(
كمـا یتـضمن المعنـى المجـازي، , إلـى أصـحابهرسول اهللا 

حیـــث اســـتعملت الـــصفة فـــي ســـیاق , وهـــو النـــصح واإلرشـــاد
أي : معنــــى الــــدواممن كمــــا یتــــض, التعلــــیم ومــــا ینبغــــي فعلــــه

وقـــدم الظـــالم علـــى . داومـــوا علـــى نـــصرة الظـــالم والمظلـــوم
: المظلوم لألمور اآلتیة

فإذا نال ظلمه كثیـرا مـن األفـراد؛ . لفظاعة عمل الظالم: أوالً 
ـــــوء بالـــــضغائن  ـــــي جـــــو ممل ـــــإن المجتمـــــع یعـــــیش ف ف

وهــــذا ممــــا , ومــــشحون بالكراهیــــة والــــبغض, واألحقــــاد
. المجتمعیؤدي إلى خلخلة األمن في

ـــه:ثانیـــاً  ـــوال شـــعوره ,فالظـــالم أقـــوى مـــن المظلـــوم,لقوت فل
. بالقوة المادیة والمعنویة لما ظلم

حیث قـدم الظـالم لكثـرة الظلمـة فـي . )١١(للكثرة والغلبة:ثالثاً 
وقـد , فالظالم قد یقع منه الظلـم علـى نفـسه. المجتمع

فقـــد یقـــع منـــه الظلـــم , أمـــا المظلـــوم. یقـــع علـــى غیـــره
فهو مـن هـذه الناحیـة یـشترك مـع الظـالم , هعلى نفس

َتـــابَ : قـــال تعـــالى. فــي ظلـــم الـــنفس ـــا اْلِك ْثَن رَ ثُـــمَّ َأوْ
ِه  ُهْم َظــاِلٌم لَِّنْفــسِ ــْن ــا َفِم َن َباِد ــنْ عِ َنا ِم ــَطَفْی ینَ اصْ الَّــِذ
نِ اللَّــِه  ْذ ــِإ َاتِ ِب ر ْی ــاْلَخ ــاِبٌق ِب ُهْم َس ــْن ِم ٌد وَ ُهم مُّْقَتــصِ ــْن ِم وَ

لُ  ِلَك ُهوَ اْلَفضْ ِبیرُ َذ . ]٣٢: فاطر[اْلَك
وهــذا مــرتبط بـــاألمر , تقــدیم العمــوم علـــى الخــصوص:رابعــاً 

ـــث : فالظـــالم ظلمـــه عـــام. لكنهـــا مـــن بـــاب آخـــر, الثال
أمـا المظلـوم فیكـون ظلمـه . وظلمـه لغیـره, ظلمه لنفسه

, جنــــاس اشــــتقاق) مظلومــــا(و) ظالمــــا(وبــــین . لنفــــسه
ــا الجنــاس مختلفــان فــي المعنــى ولكــن یجمعهمــا, فركن

وهـذا الجنـاس مبنـي علـى . مادة واحدة وهي مادة ظلـم
. فالظالم والمظلوم متضادان, الطباق

ـــساً  فعنـــدما یقـــرع الـــسمع كلمـــة ,التنفیـــر مـــن الظـــالم: خام
حیـــث ,الظـــالم؛ فـــإن القلـــوب تنفـــر مـــن هـــذه الكلمـــة

یتمثل لها الظالم في صورة رجل بـشع شـرس یأكـل 
ویـــــؤذیهم بـــــشتى , ویتعـــــدى علـــــیهم,حقـــــوق النـــــاس
. الطرق والسبل

ظـالم ومظلـوم : وقد ذكـر الحـدیث صـنفین مـن البـشر
وهــو ) التقــسیم(وهــذا یــسمى فــي علــم البــدیع , وال ثالــث لهمــا

. )١٢()استقصاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخذ فیه(
وقــد یتبــادر إلــى الــذهن أن هنــاك صــنفا آخــر وهــو 

عنــــــد ولكــــــن، ال ظــــــالم وال مظلــــــوم: ســـــوى الــــــصنفین أي
فتبقـى ، نجد أن المظلوم ال یـسلم مـن ظلـم نفـسه، التحقیق

قـــد یكــــون : فـــالمظلوم، ظــــالم ومظلـــوم: القـــسمة كمـــا هـــي
یكـون : والظـالم، ظالما لنفسه وقد یكون مظلومـا مـن غیـره

. فالظلم عنده مركب، وظالما لغیره، ظالما لنفسه
انــصر أخــاك(: فــي قولــه ) أخــاك(وجــاءت كلمــة -

ــم یقــل). ... أو ) ابنتــك(أو ) ابنــك(أو ) أبــاك(انــصر : ول
أو ، )صـــدیقك(أو ، )صـــاحبك(أو ، )خالـــك(أو ، )عمـــك(
عامـــة ) أخـــاك(ألن كلمـــة ؛الـــخ...)جـــارك(أو ) زوجتـــك(

األب هـو أخ لـك مـن جانـب : شاملة لجمیع ما ذكر فمثال
ــوَةٌ : آخــر، لقولــه تعــالى ــونَ ِإخْ ُن ؤِْم ــا اْلُم .]١٠: الحجــرات[ِإنََّم

مــن ، تــشمل جمیــع المــؤمنین مــن ذكــر وأنثــى) فــالمؤمنون(
انـصر : فكـأن الحـدیث یقـول. قریب في النـسب وبعیـد فیـه

وانــصر ابنــك ظالمــا أو مظلومــا . أبــاك ظالمــا أو مظلومــا
) أخــاك(فبــدال مــن هــذا التعــدد، جــاء الحــدیث بكلمــة . وهكــذا

وغیــــر األقــــارب مــــن ، لتــــشمل جمیــــع األقــــارب مــــن جهــــة
. المؤمنین من جهة أخرى

وقــف رجــل ، )انــصر أخــاك ظالمــا: (ولغرابــة العبــارة
أنـــــصره إذا كـــــان ! یـــــا رســـــول اهللا: (مـــــن الـــــصحابة یقـــــول

)أرأیت إن كان ظالما كیف أنصره؟، مظلوما
ـــه ـــا رســـول اهللا: (انظـــر لقول حیـــث اســـتخدم أداة )! ی

،)١٣(، وهــي تــصلح للقریــب والمتوســط، والبعیــد)الیــاء(النــداء 
تـــستخدم لمنـــاداة ) الیـــاء(ن أن بینمـــا یـــرى بعـــض البالغیـــی

، فیكـــون اســــتخدامها مـــع القریــــب لغـــرض بالغــــي، البعیـــد
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وهــو تنزیــل القریــب منزلــة البعیــد للداللــة علــى علــو منزلــة 
ضـــــافة . )١٤(وعظـــــیم قـــــدره فـــــي قلـــــب المـــــتكلم، المنــــادى ٕ وا
. إضافة تشریف، إلى لفظ الجاللةالرسول 

قــدیر فت) أنــصره إذا كــان مظلومــا: (قــول الــصحابي
. إذا كان مظلوما أنصره: الكالم

ـــــستقبل مـــــن الزمـــــان: )فـــــإذا( ـــــد ، ظـــــرف لمـــــا ی تفی
–.الشرط، وهي لیست جازمة، والمـضاف إلیهـا جملـة فعلیـة

جملـــــة ) أنـــــصره(، -جملـــــة فعـــــل الـــــشرط: كـــــان مظلومـــــا
. جواب الشرط

علـــــى جملـــــة فعـــــل ) أنـــــصره(وقـــــدم جـــــواب الـــــشرط 
والوقــوف ، نــصر المظلــومألهمیــة) كــان مظلومــا(الــشرط 

الــشرطیة غیــر الجازمــة فــي ) إذا(وقــد جــاءت . إلــى جانبــه
، سـیاق المظلــوم لكـون الظلــم متحققــا وقوعـه فــي المــستقبل

وألنه جاء بعدها الفعـل الماضـي الـذي یـدل علـى حـصول 
عند البالغیین والنحـویین تـستخدم فـي ) فإذا. (الظلم قطعا

فهـــــي ، بلكـــــل مـــــا یقطـــــع المـــــتكلم بحـــــصوله فـــــي المـــــستق
. )١٥(تستخدم في األحوال التي یكثر فیها الوقوع
فــالظلم قــد یقــع ، فــالمظلومون كثیــرون فــي المجتمــع

ما من غیره)یظلم نفسه(على اإلنسان إما من نفسه  ٕ . ، وا
). أرأیت إن كان ظالما كیف أنصره: (قول الصحابي- 
نــص علــى ذلــك ، أخبرنــي: بمعنــى) أریتــك(و)أرأیــت(-

ـــلبعـــض ال وابـــن ، والفـــراء، واألخفـــش، ســـیبویه: علمـــاء مث
)أرأیــتكم(: وقــال الكرمــاني. )١٦(والفارســي وغیــرهم، كیــسان

فاالســـتفهام . )١٧(كلمـــة اســـتفهام وتعجـــب ولـــیس لهـــا نظیـــر
العــــرب لهــــا فــــي : (وقــــال الفــــراء. خــــرج لمعنــــى التعجــــب

ــــــان ومعنیــــــان)أرأیــــــت( أن یــــــسأل الرجــــــل : أحــــــدهما: لغت
والمعنـــى . . . فهـــذه مهمـــوزة؟أرأیـــت زیـــدا بعینـــك: الرجـــل

وتهمزهــــا ، أرأیتــــك وأنــــت تریــــد أخبرنــــي: اآلخــــر أن تقــــول
وهــو أكثــر ، وتتــرك الهمــزة إن شــئت، وتنــصب التــاء منهــا

. )١٨()كالم العرب
وردت بكثرة فـي القـرآن الكـریم ) أرأیت(وهذه الجملة 

فمــن ذلــك قولــه ، وتختلــف فیهــا التــاء بــاختالف المخاطــب
ُم ُقـــلْ أَ : تعـــالى ابُ الّلـــِه َأوْ َأتَـــْتُك ـــَذ ْم َع ـــُتُكم ِإنْ َأتَـــاُك رََأْی

ةُ  . ]٤٠: األنعام[...السَّاَع

 ْم ارَُك ــصَ َأْب ْم وَ ُك َع ــْم ــَذ الّلــُه َس ــُتْم ِإنْ َأَخ ــلْ َأرََأْی ...ُق
. ]٤٦: األنعام[

ــلَّى ــًدا ِإَذا صَ ْب ــى َع ي َیْنَه ــتَ الَّــِذ َأَْی ــا* َأر ــتَ ِإن َك َأَْی نَ َأر
ـَدى َلـى اْلُه ـالتَّْقوَىَع ــرَ ِب لَّى* أَوْ أََم تَـوَ ـذَّبَ وَ ــتَ ِإن َك َأَْی :العلــق[َأر

١٣- ٩[ . ِي ُیَكذِّبُ ِبالدِّین َأَْیتَ الَِّذ . ]١: الماعون[َأر
فهذا ؟أخبرني إن كان ظالما كیف أنصره: فالمعنى

ویطلـب مـن الرسـول ، الصحابي یتعجب من نصرة الظـالم
 وتقـــــدیر الكـــــالم. ه بكیفیـــــة نـــــصره الظـــــالمأن یخبـــــر :

. )نــــصره إن كــــان ظالمــــاأكیـــف ! أخبرنـــي یــــا رســــول اهللا(
خــــرج إلــــى معنــــى ) كیــــف أنــــصره(فاالســــتفهام فــــي جملــــة 

فعـــــل جملـــــة شـــــرطیة ) إن كـــــان ظالمـــــا(التعجـــــب وجملـــــة
دل ) أنـصره(والجـواب محـذوف تقـدیره ) كـان ظالمـا(الشرط 

مفهــــوم مــــن فجــــواب الــــشرط ) كیــــف أنــــصره؟(علیــــه جملــــة 
) إن(و). إن كـــان ظالمـــا أنـــصره: (الـــسیاق فتـــصبح الجملـــة

والــشرط بهــا ، وهــي أم البــابحــرف شــرط بإجمــاع النحــاة،
وهـي ال تـستخدم إال ، یعم ما كـان عینـا أو مكانـا أو زمانـا

. )١٩(ومحتمال للوجود والعدم، فیما كان مشكوكا فیه
خرجـت عـن األصـل الـذي وضـعت ، هنـا)إنْ (لكن 

ألنهــا ؛وهــو دخولهــا علــى المــشكوك والمحتمــل وقوعــهلــه، 
فالظـالم كـائن . علق علیها معلوم الوقوع، وهو وجود الظالم

نمــــــا حــــــسن اســــــتعمال ، ال محالــــــة ٕ الــــــشرطیة؛ ألن ) إن(وا
زمــــان وقـــــوع الظلـــــم مـــــن الظـــــالم غیـــــر معلـــــوم وقتـــــه فـــــي 

الـشرطیة یفیـد ) إن(ومجيء الفعل الماضي بعـد . الحدیث
اسـتخدمت الشرطیة قـد ) إن(فهنا . لمتحقق الظلم من الظا

فیمــا هــو قطعــي الوجــود وهــو وجــود الظــالم، فجــواب الــشرط 
معلــق علــى فعــل الــشرط أي إن النــصر معلــق علــى الظلــم، 

ونـصر الظـالم متـسبب عـن ، فالظالم سبب في وجود نـصره
. الظالم نفسه

أو هـو ، هو تعلیـق حـدث علـى حـدث، فالشرط إذن
ط الــسببیة حیــث یكــون األول ســببا الــربط بــین حــدثین بــراب

. )٢٠(والثاني یكون مسببا عن األول، للثاني
ذلكأو تمنعه من الظلم فإن–تحجزه : (قوله 
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انــــصر أخــــاك (معنــــى وهنــــا یفــــسر الرســــول . )نــــصره
وفـي روایـة أخـرى قـال . وهو أن تمنعه من الظلـم، )ظالما
) :وقـد ، والظلم قد یكون معنویا. )٢١()تأخذ فوق یدیه

ظلـم : فالزنـا والقتـل مـثال. وقـد یجمعهمـا معـا، یكون حـسیا
ـــم معنـــوي، معنـــوي وحـــسي ـــسرقة ، والكـــذب والحـــسد ظل وال

. . ظلم حسي وهكذا
، النـــــصر عنـــــد العـــــرب اإلعانـــــة: قـــــال ابـــــن بطـــــال

وهــذا مــن بــاب ، وتفــسیره لنــصر الظــالم بمنعــه مــن الظلــم
. )٢٢(تسمیة الشيء بما یؤول إلیه

نـــا ســـمى اإلمـــام البخـــاري بابـــا فـــي صـــحیح ومـــن ه
عانــة. )٢٣(أعــن أخــاك ظالمــا أو مظلومــا: البخــاري بعنــوان ٕ وا

یكـــون قبـــل وقـــوع الظلـــم مـــن الظـــالم أو ، الظـــالم أو نـــصره
فــإذا نــوى الظــالم علــى الظلــم ثــم منعتــه مــن قبــل أن ، بعــده

. فهذا إعانة له على عدم الظلم، یوقعه على شخص
ذا وقـــــع فعـــــل الظلـــــم ٕ منـــــه علـــــى شـــــخص فلینهـــــه وا

. فهذا نصر له، ویؤنبه ویستبشع فعله
وبـین ، لنصرة الظـالموشتان بین مفهوم الرسول 

: یقول شاعرهمحیثمفهوم الجاهلیین 
مـو ظالـر أخي وهـا لم أنصـإذا أن

)٢٤(على القوم لم أنصر أخي حین یظلم

. اهللا فهذه حمیة الجاهلیة التي نهى عنها رسول

:
قال : قالعن أبي بكرة نفیع بن الحارث الثقفي

إذا التقــــــى المــــــسلمان بــــــسیفیهما فالقاتــــــل (رســــــول اهللا 
فمــا بــال, یارســول اهللا هــذا القاتــل: قلــت). والمقتــول فــي النــار

. )٢٥()إنه كان حریصا على قتل صاحبه: (قال؟المقتول
هـــــذا الـــــصحابي وغیـــــره مـــــن المفهـــــوم الـــــسائد عنـــــد 

وأمــا المقتــول فهــو مظلــوم ,أن القاتــل فــي النــار,الــصحابة
وهــذا هــو وجــه ؟فكیــف یكــون فــي النــار,یــدافع عــن نفــسه

وهــــو نفیــــع بــــن الحــــارث ,االســــتغراب عنــــد راوي الحــــدیث
لیغیــر المفهــوم ویــأتي الجــواب مــن رســول اهللا ,الثقفــي

فيكذلك ولـإن المقت: علیه عند الناس قائالالمتعارف
. النار؛ ألنه كان حریصا على قتل صاحبه

: التحلیل البالغي
إذا التقـــى المـــسلمان بـــسیفیهما فالقاتـــل : (قولـــه 

تــستخدم , أداة شــرط غیــر جازمــة: إذا). والمقتــول فــي النــار
وقــد , المــستقبلفــي ســیاق كــل مــایقطع المــتكلم بوقوعــه فــي 

لــة علـى حــصول للدال) التقـى(جـاء بعــدها الفعـل الماضــي 
. اللقاء بین المسلمین للقتال

وقـــد ســـماهما الرســـول. المواجهـــة وجهـــا لوجـــه: واللقـــاء
بینمـا , في الحدیث الـشریف مـسلمین فـي حـال لقائهمـا

: الطـائفتین المتقــاتلتین مـؤمنین فــي قولـه تعــالىسـمى اهللا 
ـ ِنینَ اْقَتتَُلـوا َفَأصْ ـؤِْم ـنَ اْلُم وا وَإِن َطاِئَفتَانِ ِم ن ِلُح ـا َفـِإ َنُهَم َبْی

تَّــى  ــي َح ِغ ــي َتْب ُلوا الَِّت ــرَى َفَقــاِت َلــى اُألخْ ا َع اُهَم ــَد ــتْ ِإحْ َبَغ
لِ  ـْد اْلَع ـا ِب َنُهَم وا َبْی ـِلُح ن َفـاَءتْ َفَأصْ رِ اللَّـِه َفـِإ َتِفيَء ِإَلى َأْم

ینَ  طِ ْقسِ بُّ اْلُم ُطوا ِإنَّ اللََّه ُیِح .]٩: الحجرات[وََأْقسِ
فمفهــــوم ,للعهــــد الــــذهني)المــــسلمان(ي والتعریــــف فــــ

كمــــا یكــــون التعریــــف ,المــــسلم معهــــود فــــي ذهــــن الــــسامع
): بـــسیفیهما. (أي جـــنس المـــسلم دون تخـــصیص,للجـــنس

فالــسیف آلــة ,)٢٦(جــاء بمعنــى االسـتعانة, البـاء حــرف جـر
. فالمسلمان قد استعانا بالسیف للقتال,الضرب والقطع

. )رفالقاتل والمقتول في النا: (قوله 
وتفیـد التتـابع بمعنــى أن ، واقعـة فـي جـواب إذا: الفـاء

وبــین القاتــل والمقتــول . القاتــل والمقتــول كالهمــا فــي النــار
ــــصاغان مــــن مــــادة  ــــث ی ــــاس اشــــتقاق، حی ــــل(جن ، وهــــذا )قت

الجنــاس مبنــي علـــى فــن بـــدیعي آخــر وهـــو الطبــاق، فالقاتـــل 
. لاسم مفعو : اسم فاعل، والمقتول: والقاتل. ضد المقتول

ســباب : (وهــذا الحــدیث ومــا جــاء فــي معنــاه كقولــه 
اثنتـــان فـــي : (وقولـــه )٢٧()المـــسلم فـــسوق وقتالـــه كفـــر

والنیاحــة علــى ، الطعــن فــي النــسب: النــاس همــا بهــم كفــر
ال ترجعـوا بعـدي كفـارا یـضرب : (وقولـه . )٢٨()المیت

. )٢٩()بعضكم رقاب بعض
، هـذا العمــلوالتنفیـر مـن، محمـول علـى بـاب الوعیـد
ال یكفــرون القاتــل إال مــن ، فمــذهب أهــل الــسنة والجماعــة

وال یلــزم مــن كــون : یقــول ابــن حجــر. كــان مــستحال للقتــل
القاتــــل والمقتــــول فــــي النــــار أن یكونــــا فــــي مرتبــــة واحــــدة "
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والمقتــول یعــذب علــى ، فالقاتــل یعــذب علــى القتــال والقتــل
. )٣٠("فلم یقع التعذیب على العزم المجرد، القتال فقط
فالفـــاء حـــرف جـــر یفیـــد الظرفیـــة . )فـــي النـــار(قولـــه 

فالنــار أصــبحت ظرفــا تحــیط بالمــسلمین ، والوعائیــة حقیقــة
. اللذین التقیا بسیفهما للقتال

فمــا ، هــذا القاتــل! یــا رســول اهللا: (قــول راوي الحــدیث-
.)بال المقتول؟

فــإذا . )٣١(حــرف نــداء للقریــب وللمتوســط وللبعیــد: یــا
ــــــباســــــ ــــــاداة القری ــــــاء لمن ــــــى أن ، تخدمت الی فیكــــــون المعن

. قریب من قلب راوي الحدیثالرسول  
ذا اســـتخدمت الیـــاء لمنـــاداة البعیـــد مـــع أنـــه قریـــب ٕ ، وا

للداللــة علــى ، فیكـون مــن بــاب تنزیــل القریــب منزلــة البعیــد
. وعظیم قدره في قلب المتكلم، علو منزلة المنادى

، إضــــــــافة تــــــــشریف، )اهللارســــــــول (واإلضــــــــافة فــــــــي 
. یتشرف أن یضاف إلى لفظ الجاللة فالرسول 

: هــذا) (فمــا بــال المقتــول، هــذا القاتــل: (قــول الــراوي
والجملــة خبــر . مبتــدأ ثــان وخبــره محــذوف: القاتــل، مبتــدأ

هــذا القاتــل یــستحق النــار لكونــه : والتقــدیر، المبتــدأ األول
. )٣٢()فما بال المقتول وهو مظلوم، ظالما

وقــد جــاء المــسند ، مــن المعــارف)هــذا(واسـم اإلشــارة 
فهـــو ، لبیـــان تعظـــیم جـــرم القاتـــل، إلیـــه اســـم إشـــارة للقریـــب

حیــــث یكــــون تمییــــزه ، یــــشیر إلــــى القاتــــل لتمییــــزه وتعیینــــه
ـــل ـــى استحـــضار صـــورة القات ـــشاعة ، باإلشـــارة أقـــدر عل وب

فكأنـــه اآلن انتهـــى مـــن عملیـــة القتـــل فیـــشار إلیـــه ، جرمـــه
. ال غیر) القاتلهذا(
أي مـــا ذنبـــه؟ ومـــا ) فمـــا بـــال المقتـــول؟: (قـــول الـــراوي-

ویــأتي . حالــه؟ وأســلوب االســتفهام خــرج إلــى معنــى التعجــب
كـان حریـصا إنـه : (لهذا المستفهمالجواب من رسول اهللا 

). على قتل صاحبه
تفیـــد أن المقتـــول ) بـــأن(مؤكـــدة ، هـــذه جملـــة خبریـــة

) حریــصا(واختیــار كلمــة . القتــلكــذلك كــان حریــصا علــى 
فــالتقى الحــرص والتوكیــد لبیــان ، تتنــاغم مــع توكیــد الجملــة

فالمـسلم . قوة العزم والتصمیم من المقتول علـى القتـل أیـضا

إذا عــزم علــى فعــل أمــر یكتــب لــه ســیئة، فــإذا نفــذ مــا عــزم 
علیه یكتب له معصیة، بعكـس الهـم ومـا یجـول مـن حـدیث 

ألمتـي عـن إن اهللا تجـاوز : (النفس فإنه ال یـأثم لقولـه 
ـــم یتكلمـــوا ، )٣٣()أو یعملـــوا بـــهمـــا حـــدثت بـــه أنفـــسها مـــا ل

ـــــال  ـــــدي بـــــسیئة فـــــال : قـــــال اهللا (: وق إذا هـــــم عب
. )٣٤()تكتبوها علیه

إن مــن عــزم علــى المعــصیة بقلبــه: (یقــول البــدر العینــي
ولهــذا جــاء ، أثــم فــي اعتقــاده وعزمــه، ووطــن نفــسه علیهــا
. )٣٥()بلفظ الحرص فیه

: والحاصـــل أن المراتـــب ثــــالث: (ویقـــول ابـــن حجــــر
الهـــم المجـــرد وهـــو یثـــاب علیـــه وال یؤاخـــذ بـــه، واقتـــران الفعـــل 

والعـزم وهـو أقـوى بالهم أو بـالعزم وال نـزاع فـي المؤاخـذة بـه، 
. )٣٦()من الهم وفیه النزاع

أن معنــى القاتــل والمقتــول فــي )٣٧(وقــد ذكــر العلمــاء
یــستحقان ذلــك، ولكــن أمرهمــا موكــول إلــى اهللا النــار، أنهمــا 

إن شــاء عاقبهمــا، ثــم أخرجهمــا مــن النــار كــسائر - تعــالى–
ن شـــاء عفـــا عنهمـــا فلـــم یعاقبهمـــا  ٕ أصـــال كمـــا الموحـــدین، وا

فــإن شــاء عفــا : (جــاء فــي حــدیث عبــادة بــن الــصامت
ن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار فأدخلهمـا ، عنهما ٕ وا
. )٣٨()الجنة

لهــا داللتهــا فــي الحــدیث الــشریف) حریــصا: (ولــه وق
شـــــدة اإلرادة والـــــشره إلـــــى : فـــــالحرص. فـــــي ســـــیاق القتـــــل
. )٣٩(المطلوب والجشع

ـــد وردت هـــذه الكلمـــة فـــي القـــرآن الكـــریم بـــالمعنى  وق
اُهمْ : نفسه قال تعالى َلى ُهَد ْ َع رِص . ]٣٧: النحل[ِإن َتحْ

نَّهُ : وقولـــه تعــــالى ــــَد َلَتِج َلــــى وَ ــــرَصَ النَّــــاسِ َع ْم َأحْ
َیاةٍ  َلـوْ : وقولـه تعـالى، ]٩٦: البقـرة[َح ثَـرُ النَّـاسِ وَ ـا َأْك َم وَ

ینَ  ِن ؤِْم ُم تَ ِب رَصْ . ]١٠٣: یوسف[َح
أتت بمعنى اإلرادة والتمني وقـد ، ففي اآلیات السابقة

ـــــرِیصٌ :تــــأتي بمعنـــــى الرأفـــــة والـــــشفقة كقولــــه تعـــــالى َح
م ُك َلْی . ]١٢٨: التوبة[َع

رصـحـــ: مـــأخوذ مـــن قـــولهم)حـــرص(وأصـــل الكلمـــة 
: والحارصــــة والحریــــصة، القــــصار الثــــوب أي قــــشره بدقــــة
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شـــجة تقـــشر : والحارصـــة. ســـحابة تقـــشر األرض بمطرهـــا
البخیـل مــذموم،: (ومـن هنــا جـاء فــي كـالم العــرب. )٤٠(الجلـد

ال : (وقــالوا أیــضا. )والحــریص محــروم، والحــسود مرجــوم
فـإن الحـرص علـى ، دنیا تكـن حافظـاتكن حریـصا علـى الـ
. )٤١()الدنیا یورث النسیان
أو في الحدیث دون صدیقه ) صاحبه(وجاءت كلمة 

ـــسیاق ـــى فـــي هـــذا ال ـــى المعن ـــه؛ ألنهـــا أدل عل . خلیلـــه أو أخی
القلیــــل مــــشتقة مــــن الــــصحبة، وهــــي تعــــم ) صــــاحب(فكلمــــة 
لكـن ، أي من تالزمه لفترة قصیرة أو لفترة طویلة، والكثیر

. وكثــرت مالزمتــه، عـرف خصــصها لمـن طالــت صـحبتهال
وقـد ، قد تكـون بدنیـة وهـي األصـل، والمصاحبة للصاحب
. )٤٢(تكون بالفكر والذهن
ــــصداقة ــــي المــــودة ، وأمــــا ال ــــاد ف فهــــي صــــدق االعتق

ـــى صـــدیقه ، والنـــصیحة ـــاطن كـــل صـــدیق إل ـــإذا صـــار ب ف
. )٤٣(كظاهره سمیا صدیقین

وال ، تــــصاص بــــالتكریمفهــــي تفیــــد االخ، وأمــــا خلیلــــه
یخـــص األنبیـــاء تقـــال هـــذه الـــصفة إال لنبـــي؛ ألن اهللا 

واألنبیـــاء: قـــال علـــي بـــن عیـــسى. بـــالوحي، وال یخـــص غیـــرهم
. )٤٤(كلهم أخالء اهللا
ألنهمـا ؛فصفة األخوة قائمة بینهما) أخیه(وأما كلمة 

القاتــــل والمقتــــول، فــــاألخوة تحــــصیل حاصــــل، لــــذا : مــــسلمان
المالزمـــة لفتـــرة الحتمالهـــا الـــصحبة ) احبهصـــ(جـــاءت كلمـــة 

زمنیــة قــصیرة، وعــدم صــدق االعتقــاد فــي المــودة والــصحبة 
كما هو الشأن في وصف الـصداقة، لـذا هـان االثنـان علـى 
بعــــــــــــــضهما، فحــــــــــــــرص كــــــــــــــل واحــــــــــــــد منهمــــــــــــــا علــــــــــــــى 

. قتل صاحبه

:
قــال رســول اهللا : قــالعــن عبــد اهللا بــن مــسعود 

) رعة فـــــیكمفمـــــا تعـــــدون الـــــذي ال : قلنـــــا: قـــــال؟الـــــصّ
ولكنـه الـذي یملـك نفـسه ، لیس بـذلك: یصرعه الرجال قال

. )٤٥()عند الغضب
اهللا وفي روایة أخرى لمسلم عن أبي هریرة أن رسول

ذيـالإنما الشدید، لیس الشدید بالصرعة: (قال

. )٤٦()یملك نفسه عند الغضب
مــن ) الــصرعة(وم یبــین مفهــ، هــذا الحــدیث الــشریف

: لها مفهومان) فالصرعة. (منظور شرعي
بمعنـى ، وهـو المفهـوم الـسائد عنـد العـرب:المفهوم األول

.)٤٧(الرجل القوي الذي یصرع الناس كثیرا
فهـو المفهـوم الـشرعي الـذي وضـحه :أما المفهـوم الثـاني

وهــو الرجــل الــذي یملــك نفــسه ، فــي الحــدیثالرســول 
جدیــد للــصرعة غیــر مــألوف فهــذا تعریــف، عنــد الغــضب

. عند العرب

: التحلیل البالغي
یبتــــدرهم ، ســــؤاال إلــــى الــــصحابةیوجــــه الرســــول 

وهــذا الــسؤال یحتــاج ) فمــا تعــدون الــصرعة فــیكم؟: (بقولــه
ــور بقـــولهم : إلـــى جـــواب مـــن الـــصحابة، حیـــث أجـــابوا علـــى الفــ

بـــــــالمفهوم أجـــــــاب الـــــــصحابة ). الـــــــذي ال یـــــــصرعه الرجـــــــال(
دیهم، وهـــو الرجـــل الـــشدید القـــوي الـــذي یـــصرعالمعـــروف لـــ

. الرجال وال یصرعونه
، بالـــضم والفـــتح الـــذي یـــصرع الرجـــال) فالـــصرعة(

. )٤٨(والصرعة بالضم والتسكین هو الذي تصرعه الرجال
وهـو من الـصرع، وهـو الطـرح بـاألرض،): الصرعة(و

. )٤٩(أیهما یصرع صاحبه، خاص باإلنسان
اســم : مــا)فمــا تعــدون الــصرعة فــیكم؟(: قولــه 

وغالبا ما یستفهم بها ، ویطلب بها تصور المفرد، استفهام
جــــــاء االســـــــتفهام لتوضــــــیح االســـــــم ، عــــــن غیــــــر العاقـــــــل

یـضاحه ٕ هــو ، واالســم المـراد توضــیحه فــي هـذا الحــدیث، وا
. وهنا جاء االستفهام على حقیقته، )الصرعة(

ن كلمـــــة ولكـــــ، بمعنـــــى تحـــــسبون) تعـــــدون: (وقولـــــه
فهي ، تحسبون(تعدون أدق في تصویر المعنى من كلمة 

یتناسـب ) تعـدون(فالفعـل ، )٥٠(مأخوذة من العد واإلحصاء
مـع صــورة المــصارعة التــي تتكــرر مــرة بعــد مــرة، بینمــا الفعــل 

ولكونــه یتــضمن ، الظــنفیــه معنــى العــد ومعنــى ) تحــسبون(
. معنى الظن فال یتناسب مع صورة المصارعة المتكررة

رارـبصیغة المضارع للداللة على تكالفعلوجاء
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المــصارعة عنــدهم فــي المجتمــع، ثــم للداللــة علــى استحــضار
. الصورة في ذهن السامع

الـذي: (جاء الجـواب مـن الـصحابة بحـسب مفهـومهم
. )ال یصرعه الرجال

جــاء المــسند إلیــه اســما موصــوال لتمكــین الخبــر: الــذي
. وهو أن الصرعة من یصرع الرجالفي ذهن المخاطب،

ــــاز هــــذا ، حــــرف نفــــي: ال) ال یــــصرعه الرجــــال(- ویمت
فـــإذن ، الحــرف بمــد الــصوت منـــه؛ ألن آخــره حــرف ألــف

مــا لـم یقطعــه ضــیق ، امتـداد لفظهــا یـوحي بامتــداد معناهـا
، )ال(فـالنفي تطـول مدتـه بحــرف ، ومـن أجـل هــذا، الـنفس

. )٥١(بمعنى أنها أدل على دوام النفي وطوله
وجـــاء الفعـــل بـــصیغة المـــضارع الستحـــضار الـــصورة،
. صــــورة الرجــــل القــــوي الــــشدید الــــذي یــــصرع الرجــــال أرضــــا

الدالـــة علـــى ) ال(بحـــرف ) یـــصرعه(فتأمـــل كیـــف ُنفـــي فعـــل 
وهذا یتناسب مع وصف الرجل الذي ، طول النفي ودوامه
ــــى ) بــــال(فنفــــي الفعــــل . ال تــــصرعه الرجــــال أن داللــــة عل

المنفــــي ) یــــصرعه(وجــــاء الفعــــل . غلبــــه أحــــدالرجــــل قــــوي ال ی
الرجـــل القـــوي ، بـــصیغة المـــضارع، الستحـــضار صـــورة )بـــال(

. الشدید الذي یصرع الرجال وال یصرعونه
ـــى جـــوابهم عـــن مفهـــومبعـــد أن اســـتمع الرســـول  إل

ولكنــه ، لــیس بــذلك: (أجــابهم، المعــروف لــدیهم) الــصرعة(
. )الذي یملك نفسه عند الغضب

نفـي لمـا قــالوه عـن مفهــوم ) لـیس بــذلك: (ه قولـ
ـــك: (أجـــابهم بقولـــه، ولكنـــه )الـــصرعة( ولكـــن الـــذي یمل

. )نفسه عند الغضب
ــــالمنظور ) الــــصرعة(فهــــذا وصــــف دقیــــق لمعنــــى  ب

فـــي األصــــل ) الـــصرعة(هـــذه الكلمـــة . اإلیمـــاني الـــشرعي
ــــصرع الرجــــال وال  ــــوي الــــذي ی وصــــف للرجــــل الــــشدید الق

للرجل الحلـیم الـذي یغلـب الرسول ثم نقلها، یصرعونه
هـو ، فالرجـل القـوي الحقیقـي، نفسه عنـد الغـضب ویقهرهـا

فأعــــــدى أعــــــداء ، ویقهــــــر نفــــــسه، الــــــذي یــــــصرع غــــــضبه
لــــسانوقــــد جــــاء فــــي ، نفــــسه التــــي بــــین جنبیــــه، اإلنــــسان

ب،ـالغضعندالحلیمبمعنى) الصرعة(العرب أن
. )٥٢()ألن حلمه یصرع غضبه

وة الغـــضب والغـــیظ، كمـــا یـــصرع فـــالحلم یـــصرع شـــه
فالحلم أمـر معنـوي، وهـو . الرجل القوي الرجال وال یصرعونه

وهـــو أمـــر للرجـــال، المـــصارع یقابـــل الرجـــل القـــوي المـــصارع 
الغضب، وهو أمـر معنـوي، یقابـل الرجـل : عحسي، والمصر و 

األرض، فهــذا مــن تــشبیه األمــر المــصروع، الــذي وقــع علــى 
. المعنوي باألمر الحسي

هــذا الحــدیث الــشریف یقــرر أن اإلنــسان الــشدید، هــو 
فالـذي ، وجـسمهالقوي بإرادته وعزیمته، ال القـوي بعـضالته 

. فهو المصارع الحقیقي، یسیطر على انفعاالته وغضبه
فالغضب له مفاسد ال تحمـد عقباهـا، فهـو تغییـر فـي 
الظـــاهر والبـــاطن، تغییـــر فـــي الظـــاهر، لمـــا نالحظـــه علـــى 

مــن تغییــر فــي المالمــح والخلقــة والهیئــة، وتغییــر الغــضبان 
فــي البــاطن لمــا نالحظــه علیــه مــن اضــطراب فــي الــنفس، 
وذهاب العقل، وخفقان القلب، وفقد األعصاب، مما یجعلـه 

)الغــــضب غـــول الحلــــم: (یـــؤذي النــــاس، لـــذا قالــــت العـــرب
رجــال بعــدم الغــضب فعــن وقــد أوصــى الرســول . )٥٣(

ال : (أوصـــني قـــالنبـــي أن رجـــال قــال للأبــي هریـــرة 
، وقولـــه )٥٤()ال تغـــضب: تغـــضب، فـــردد ذلـــك مـــرارا، قـــال

) :٥٥()ال تغضب ولك الجنة( .

:الحدیث الخامس
:قـال- رضـي اهللا عنهمـا–عن عبـد اهللا بـن مـسعود 

: قلنـا: قـال) ما تعدون الرَُّقوب فیكم؟(:قال رسول اهللا 
ولكنـه الرجـل ، لـیس ذلـك بـالرقوب(: قال. الذي ال یولد له

. )٥٦()الذي لم یقدم من ولده شیئا
ســؤاال فــي هــذا الحــدیث الــشریف، یوجــه الرســول 

قـــوب(إلـــى أصـــحابه، ســـائال إیـــاهم عـــن معنـــى  بفـــتح –) الرّ
، فأجــابوه بــالمعنى المعــروف لــدیهم، - الــراء وتخفیــف القــاف

ــــد ــــه ول ــــذي ال یعــــیش ل ــــشخص ال ــــدما اســــتمع . وهــــو ال وعن
، رد علـیهم بمفهـوم آخـر لـم یـألفوه إلى جوابهمالرسول 

هـو مـن لــم ) الرَّقُـوب(ولـم یعرفـوه، حیـث بـین لهـم أن معنـى 
ثوابیمت أحد من أوالده في حیاته، فیحتسب

. )٥٧(المصیبة وثواب صبره على المصیبة عند اهللا 

: التحلیل البالغي
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. )ما تعدون الرَُّقوب فیكم؟: (قوله -
فهم به غالبـا عـن غیـر العاقـل،اسم استفهام، یست: ما

ولــم یخــرج ، )الرقــوب(وهنــا جــاء االســتفهام لتوضــیح اســم 
. االستفهام عن حقیقته

فیــه ) تحــسبون(لكــن الفعــل ، بمعنــى تحــسبون: تعــدون-
فیــــه معنــــى الیقــــین ) تعــــدون(بینمــــا الفعــــل ، معنــــى الظــــن

. )٥٨(وهو مأخوذ من العد واإلحصاء، والتوكید
وجــاء الفعــل بــصیغة المــضارع الستحــضار صــورة 
الرجـــل الـــذي یمـــوت لـــه الولـــد، كمـــا أن مـــوت األوالد متكـــرر

. بین حین وآخر
فقـــد األوالد، : الرقـــوب: جـــاء فـــي لـــسان العـــرب) الرقـــوب(- 

الرقــوب : وقــال ابــن األثیــر. وهــو أمــر یتعلــق بمــصائب الــدنیا
ســــمي الرجــــل والمــــرأة إذا لــــم یعــــش لهمــــا ولــــد، و : فــــي اللغــــة

. )٥٩(بالرقوب؛ ألنه یرقب موتا خوفا علیه
الــذي ال (وقــد فــسر الــصحابة كلمــة الرقــوب بقــولهم 

. )یولد له
:اســم موصــول، وهــو مــسند إلیــه، وســره البالغــي: الــذي

. ال یولد له: تمكین الخبر في ذهن المخاطب، وهو قولهم
فامتـــــداد لفظهـــــا یـــــوحي ، حـــــرف نفـــــي: ال: ال یولـــــد

. )٦٠(امتداد معناهاب
ـــد ـــ: یول وجـــاء بـــصیغة ، )ال(ـفعـــل مـــضارع منفـــي ب

المــضارع لیفیــد استحــضار صــورة الــشخص الــذي ال یولــد 
مخالفــــا لمــــا ویــــأتي الجــــواب مــــن رســــول اهللا . لـــه ولــــد

قـــوب(عرفــوه مـــن معنـــى  : المعهــود فـــي كالمهـــم قـــائال) الرَّ
لـده ولكنه الرجـل الـذي لـم یقـدم مـن و ، لیس ذاك بالرقوب(

. )شیئا
المعـــروف ) الرقـــوب(قـــد نقـــل معنـــى فالرســـول 

في كالمهم إلى معنى الرجل الذي لم یقدم شیئا مـن الولـد 
. في حیاته

ــــد  ــــسبه عن ــــي للمــــسلم مــــن قدمــــه واحت ــــد الحقیق فالول
ـــــان، فـــــي اآلخـــــرةاهللا  ـــــالرقوب إذًا لهـــــا معنی ـــــى : ف معن

یعیش لـه وهو الشخص الذي ال ، مألوف في كالم العرب
وهــــو المعنــــى الــــشرعي ، ومعنــــي غیــــر مــــألوف لهــــم. ولــــد

ــم یقــدم ولــدا مــن  اإلیمــاني ویقــصد بــذلك الــشخص الــذي ل
. أوالده في حیاته

ومثله الشخص الذي لم یرزق من األوالد كالـذي ال 
ویقـع ، اسم یجمع الذكر واألنثـى، )ولد(وكلمة . )٦١(ولد له

. )٦٢(على الواحد والجمع
ذكـــرا: قوب هـــو الـــشخص المـــصاب بمـــوت أوالدهفـــالرَّ 

. كــان أو أنثــى، وهــذا هــو المفهــوم الــدنیوي فــي كــالم العــرب
ــم یمــت وأمــا فــي المفهــوم األخــروي، فهــو الــشخص الــذي  ل

ذكـــــرا كـــــان أو أنثـــــى حتـــــى ، أحـــــد مـــــن أوالده فـــــي حیاتـــــه
. في اآلخرةیحتسبه عند اهللا 

:
ــــرة  ــــي هری ــــعــــن أب ــــالي عــــن النب لــــیس : (ق
، )٦٣()ولكــن الغنــى غنــى الــنفس, الغنــى عــن كثــرة العــرض

ومــــن قواعـــــد , هــــذا الحــــدیث الــــشریف مــــن جوامــــع الكلــــم
اإلســـالم التـــي یقـــوم علیهـــا المجتمـــع النظیـــف الـــذي یكـــون 

غنیا بما یملك من متـاع ومـال فـي الحیـاة غنیا في نفسه ال
فالرسـول , خال من الـسؤال, والحدیث كما ترى. الدنیا

ولكنــه أورد الجملــة , لــم یــسأل الــصحابة عــن معنــى الغنــى
حیـــث ذكـــر أن الغنـــى غنـــى , الحدیثیـــة فـــي صـــورة الخبـــر

. غنى المالالنفس ال

: التحلیل البالغي
إن ). لــــــیس الغنــــــى عــــــن كثــــــرة العــــــرض: (قولــــــه 

, أنـــه مـــن كثـــر مالـــه فهـــو غنـــي, المفهـــوم الـــسائد فـــي المجتمـــع
یـضیف معنـى آخـر الرسـول لكـن , ومن قل ماله فهو فقیـر

وهـــــو أن الغنـــــى مـــــن كـــــان , للمعنـــــى المعـــــروف فـــــي كالمهـــــم
ـــنفس ـــى ال قانعـــا بمـــا رزق اهللا مـــع عـــدم الحـــرص , متـــصفا بغن

فالرســـول . مفتقـــرا إلـــى اهللا فـــي جمیـــع أمـــوره, علـــى متـــاع الـــدنیا
ینفي أن یكون الغنى بكثرة العرض .

لـیس الغنـى عـن : (فـي قولـه ) عـن(وحرف الجر -
لــیس الغنــى بــسبب كثــرة : للــسببیة والمعنــى)ة العــرضكثــر 

ــــه . العــــرض ــــرة العــــرض(وقول وصــــف للعــــرض ) كث
متـــــــاع الـــــــدنیا : والعـــــــرض بفـــــــتح العـــــــین والـــــــراء. بـــــــالكثرة
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)٦٤(جمیــع متــاع الــدنیا عــرض: قــال أبــو عبیــدة. وحطامهــا

. عرضینتفع به من متاع الدنیا فهوفكل ما
ــرْض: (وجــاء فـــي لــسان العـــرب , بـــسكون الـــراء) الَع

وأمــا , كــان مــن المــال غیــر نقــد وجمعــه عــروضكــل مــا
فمــا یــصیبه اإلنــسان مــن حظــه فــي ) العــرض(بفــتح الــراء 

, فــالَعرْض بفــتح العــین والــراء أشــمل فــي المعنــى. )٦٥(الــدنیا
. فهو یـضم كـل منـافع الـدنیا مـن مـال صـامت ومـال نـاطق

واألرض ومـــا تنبـــت مـــن , والعقـــار, النقـــود: فالـــصامت مثـــل
, والبقـر, اإلبـل: فمثـل, وأمـا النـاطق. ات والمعادن وغیرهانب

ـــرْض . ومـــا إلـــى ذلـــك, والطیـــور, واألغنـــام بـــسكون (فكـــل َع
ــرَض ) الــراء ولــیس كــل , )بفــتح العــین والــراء(داخــل فــي الَع

رَض عرْضا بسكون الراء . )٦٦(َع
تَّى : قال تعالى رَى َح انَ ِلَنِبيٍّ َأن َیُكونَ َلُه َأْس ا َك َم

ـــ ـــُد ُی ی ـــُه ُیرِ َیا وَاللَّ ـــدُّْن ـــرَضَ ال یـــُدونَ َع ـــي اَألرْضِ ُترِ نَ ِف ْثِخ
یمٌ  ِك یزٌ َح زِ رََة وَاللَُّه َع .]٦٧:األنفال[اآلِخ

َیا: وقولــــه تعــــالى ــــدُّْن ــــاِة ال َی ــــرَضَ اْلَح ــــوا َع َتُغ لَِّتْب

.]٣٣: النور[
رَضــا ألنــه عــارض زائــل غیــر ؛وســمي متــاع الــدنیا َع

ـــ ـــاق، ومـــن هن ـــذي یقـــل لبثـــه ب ـــشيء ال ـــال المتكلمـــون لل ا ق
رَضــــا: (ویــــزول )٦٧(وهــــو مــــا یخــــالف الجــــوهر عنــــدهم) َع

وعرض الدنیا متـاح للجمیـع یأخـذ . فكأنه یعرض ثم یزول
منــه المــؤمن والكــافر، والبــر والفــاجر، لكــن المــؤمن ینتفــع 

. به في اآلخرة إذا أخذه بحقه، وأنفقه في حالل
یعطیــــه اهللا لمــــن یــــشاء، إن المــــال مــــن نعــــم اهللا 

نمــا بحــسب مــا یتعلــق بــه، فــإن  ٕ وهــو خیــر لــیس لذاتــه، وا
ن أخــذ  ٕ أخــذ مــن حــالل، ووضــع فــي حــالل فهــو خیــر، وا
مــن حــرام، ووضــع فــي حــرام فهــو شــر واســتدراج، ووبــال 

. )٦٨(على صاحبه
هــذا األســلوب). ولكــن الغنــى غنــى الــنفس: (قولــه 

غنـــى لـــیس بكثـــرة ، أن الاســـتدراك، فعنـــدما ذكـــر الرســـول 
ـــه ـــى هـــذا المعنـــى بقول الغنـــى ولكـــن : (المتـــاع، اســـتدرك عل

). غنى النفس
النفسغنى متاع، وغنى نفس، وغنى: فالغنى نوعان

مقدم على حطام الدنیا ومتاعها؛ ألن غنـّي الـنفس، یكـون 
عزیــزا فــي نفـــسه، وعظیمــا فــي شـــأنه، نزیهــا فــي ســـلوكه، 

لي فــــي الـــدنیا، كمــــا یكـــسب الــــشرف الرفیـــع، والمقــــام العـــا
. في اآلخرةیكسب رضا اهللا 

جنـاس تـام مماثـل ) وغنـى الـنفس(، )الغنـى(بین كلمـة -
متفقــان فــي اللفــظ، مختلفــان : وقــع بــین اســمین، فالركنــان

بمعنـى غنـى المـال، ) الغنـى(فـي المعنـى، فالكلمـة األولـى 
. والثانیة بمعنى غنى النفس

لجنـــاس، وال بحركـــات التعریـــف فـــي ا) بـــأل(وال یعتـــد 
. اإلعراب عند البالغیین

ولكـــن (واســـتدراك ) لـــیس الغنـــى(وفـــي الحـــدیث نفـــي 
، معنــى الغنــى بــالمفهوم المتعــارف ، فبعــد أن نفــى )الغنــى

علیـــه عنـــد النـــاس، أكـــد علـــى أن الغنـــى الحقیقـــي هـــو اســـتغناء 
الـنفس، وعــدم حرصــها علـى الــدنیا بــل هـي راضــیة بقــضاء اهللا 

ـــد اهللا ال ینفـــد، أمـــا مـــن یحـــرص علـــى جمـــع لعلمـــه أن مـــ ا عن
المتـاع والمـال، فكأنـه فقیـر، فالمـال تحـت یدیـه، ولكنـه لـم ینتفـع 

.)٦٩(به ال في الدنیا وال في اآلخرة
جملــة خبریــة ) لكــن الغنــى غنـى الــنفس: (وقولـه 

حیــــث إن المخاطــــب ) فائــــدة الخبــــر(والغـــرض مــــن الخبــــر
. ة الخبریةجاهل بالمعنى الذي تتضمنه الجمل

ــة الخبریــة، مؤكــدة بمؤكــد واحــد وهــو  )لكــن(وهــذه الجمل
حـــرف مـــن الحـــروف الناصـــبة لالســـم الرافعـــة للخبـــر : وهـــي

والـــــسر البالغــــي فـــــي تأكیـــــد الجملـــــة . ومعناهــــا االســـــتدراك
الحدیثیـــــة، هـــــو زیـــــادة طمأنینـــــة للمخاطـــــب، وعـــــدم التـــــردد 
والـــشك فـــي معنـــى غنـــى الـــنفس ال غنـــى المـــال، والحـــدیث 

وهم مقتنعون فیمـا سـمعوه، ولكـن موجه إلى الصحابة، 
إلــیهم الخیــر مؤكــدا؛ مــن بــاب الحیطــة ألقــى الرســول 

ألن المخــاطبین لیــسوا علــى درجــة واحــدة فــي تلقــي الخبــر 
. الذي سمعوه

كمــا أن هــذا الخبــر یتــضمن معنــى آخــر، وهــو النــصح
مملـــوك ممـــتحن فـــي صـــورة(ولـــیعلم اإلنـــسان أنـــه . واإلرشـــاد

ـــك هللا . )٧٠()مالـــك متـــصرف ـــه مل ـــسان هـــو ومال ، فاإلن
. فهو عند موته یبتلى بأخذ ماله جمیعه، ویسأل عنه كله

نـلك: (عندما قالاهللا رسول ا صدقـومن هن
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، وهذا الغنى هو المدخر لإلنسان یـوم )الغنى غنى النفس
. القیامة، فالقناعة كنز ال یفنى
ثــل فــي تعظــیم الخــالق نعــم، إن غنــى الــنفس یتم

طلبـــا لثوابـــه، وخـــشیة عقابـــه، ال طلبـــا لتعظـــیم المخلـــوقین 
ــیهم مــن أجــل الفــوز برضــاهم، ونیــل  ومــدحهم، والثنــاء عل
المنزلـــة الرفیعـــة عنـــدهم، فـــذلك هـــو الغنـــى المقـــصود فـــي 

. حدیث رسول اهللا 

:
أبـا ذر یـا(قـال لـي رسـول اهللا عن أبـي ذر 

وتــرى قلــة : قــال. نعــم: قلــت؟ثــرة المــال هــو الغنــىأتــرى ك
إنما الغنى : قال! رسول اهللانعم یا: المال هو الفقر؟ قلت

. )٧١()والفقر فقر القلب, غنى القلب
فـــي هـــذا الحـــدیث الـــشریف، تـــأتي المبـــادرة فـــي الـــسؤال 

عــن مفهــوم الغنــى ، حیــث یــسأل أبــا ذر مــن الرســول 
أن الغنـــى : ن النـــاس لـــو ســـئلواوالفقـــر، فیكـــون رده كغیـــره مـــ

یكـون فـي كثـرة المــال، وأن الفقـر یكـون فــي قلـة المـال، ولكــن 
یـــــضیف إلـــــى هـــــذا المفهـــــوم الـــــدنیوي، مفهومـــــا الرســـــول 

أخرویــــا غیـــــر هــــذا، فـــــالغنى الحقیقـــــي والفقــــر الحقیقـــــي مـــــن 
. الوجهة اإلیمانیة الشرعیة، هو غنى القلب

: التحلیل البالغي
.)أترى كثرة المال هو الغنى؟یا أبا ذر: (قوله - 

ــــــدأ حــــــدیث رســــــول اهللا  ــــــداء، وهــــــذا ب بأســــــلوب الن
األســلوب، یفیــد تنبیــه المخاطــب علــى أمــر مهــم ســیأتي بعــد 

. النداء، وهنا ال بد من إصغاء المنادى لهذا الشيء المهم
ـــــداء واســـــتخدم الرســـــول  ـــــاء(أداة الن ، وهـــــذه )الی
ریــب، والوســـط، والبعیــد مـــسافة األداة، تــستخدم لمنـــاداة الق

. )٧٢(وحكما، كالنائم والغافل
ــــي األصــــل یكــــون للبعیــــد، لوجــــود  وهــــذا الحــــرف ف

ألنــه یــساعد علــى مــد الــصوت، ؛حــرف األلــف فــي آخــره
لكــن مــع كثــرة االســتعمال لهــذا الحــرف، صــار ینــادى بــه 
البعیـــد أدنـــى مـــسافة منـــك، ثـــم الحاضـــر معـــك، ومـــن هنـــا 

. )٧٣(م حروف النداءكان هذا الحرف یعد أ
ةـیمكن أن ینزل القریب منزلالبالغیین، دـوعن

البعیــد، فینــادى بغیــر حــروف النــداء التــي تــستخدم للقریــب 
كالهمزة وأي، وذلك لغرض بالغي یحدده السیاق، وقرائن 

. األحوال
) الیــاء(والــسر البالغــي فــي اســتخدام حــرف النــداء 

، وهــو أبــو ذر الغفــاري هــو علــو منزلــة المنــادى وقــدره
. )٧٤(حیث نزّل بعد المنزلة، منزلة بعد المكان

ـــــه  ـــــى؟(قول ـــــرة المـــــال هـــــو الغن ـــــرى كث ـــــة ) أت جمل
الفهــم، : اســتفهام، واالســتفهام لغــة: الحــدیث إنــشائیة، ونوعهــا

جــاء . طلــب العلــم بــشيء غیــر معلــوم مــن قبــل: واصــطالحا
الحدیثیـة تفیـد االستفهام بحرف الهمزة، وهـي فـي هـذه الجملـة

ـــة، ویقـــل  ـــى الجملـــة الفعلی التـــصدیق حیـــث یكثـــر دخولهـــا عل
ـــــــــــة  ـــــــــــى الجمل ، ویكـــــــــــون الجـــــــــــواب االســـــــــــمیةدخولهـــــــــــا عل

. بنعم أو ال
وقــول البالغیــین، یطلــب بــالهمزة التــصدیق، یقــصدون 

: فقـول النبـي . ثبوتا أو نفیـا: بذلك النسبة بین شیئین
هنـا عـن نـسبة كثـرة فالـسؤال ) أترى كثرة المال هو الغنـى(

المـال؟ هل یحصل الغنى بكثرة : المال إلى الغنى، بمعنى
ولــذا أجــاب أبــو ذر بكلمــة ). ال(أو ) بــنعم(فیكــون الجــواب 

. عن معنى الغنىعندما سأله الرسول ) نعم(
وخـــرج االســـتفهام فـــي الحـــدیث الـــشریف إلـــى معنـــى 

یتوقــع أن یكـــونالتقریــر بالنـــسبة ألبــي ذر فالرســـول 
جــواب أبــي ذر أن معنــى الغنــى عنــده كثــرة المــال، بینمــا 

خــرج االســتفهام إلــى معنــى اإلنكــار، فــي مفهــوم الرســول 
ــــرة المــــال، فالرســــول  نمــــا ینكــــر أن یكــــون الغنــــى بكث ٕ وا

. الغنى هو غنى القلب
ـــم، والرؤیـــة غیـــر العلـــم، ) تـــرى(والفعـــل  بمعنـــى تعل

لنـــاس، بـــأن فهـــي أدق فرؤیـــة أبـــي ذر، كرؤیـــة غیـــره مـــن ا
. الغنى یكون بكثرة المال

والمال قد وصف بالكثرة، فإذا كان المال كثیرا فهو 
للتأكیـد علـى أن الغنـى ) هو(وجاء ضمیر الفصل . الغنى

ألن القلــوب ؛وســمي المــال مــاال بهــذا االســم. بكثــرة المــال
ســؤالوبعــد أن أجــاب أبــو ذر باإلثبــات علــى . تمیــل إلیــه

:ه ـال الثاني وهو قولجاء السؤ الرسول 
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.)وترى قلة المال هو الفقر؟(
هـــــــذه الجملـــــــة اإلنـــــــشائیة معطوفـــــــة علـــــــى الجملـــــــة 
ـــــى، وحـــــرف االســـــتفهام الهمـــــزة محـــــذوف  ـــــشائیة األول اإلن

) أتـرى قلـة المـال هـو الفقـر؟: لداللة السیاق علیه والتقدیر
طبــــاق، فــــالكثرة ضــــدها : وبــــین كثــــرة المــــال، وقلــــة المــــال

. القلة
) بـــنعم(وجـــاء الجـــواب مـــن الـــصحابي أبـــي ذر 

بطریــق اإلثبــات؛ ألن رؤیتــه ثابتــة بالنــسبة لمفهــوم الغنــى 
مغـــایرا والفقـــر ویـــأتي الجـــواب القـــاطع مـــن رســـول اهللا 
إنمــــا : (لمفهــــوم أبــــي ذر عــــن الغنــــى والفقــــر فیقــــول 

هــذا أســلوب قــصر). الغنــى غنــى القلــب، والفقــر فقــر القلــب
. یه یأتي بعدهابإنما، والمقصور عل

. مقصور: مقصور علیه، الغنى: غنى القلب
فقــصرت صــفة الغنــى علــى غنــى القلــب، فهــو مــن 
بــــاب قــــصر الــــصفة علــــى الموصــــوف، وهــــو مــــن قــــصر 

. الصفة قصرا إضافیا
، یتــضمن معنــى النفــي واالســتثناء، )بإنمــا(والقــصر 

ـــة الحـــدیث ـــ: (إذ تـــصبح جمل ـــى القل ـــى إال غن ). بمـــا الغن
والــسر البالغــي فــي اســتخدام أســلوب القــصر هــو تمكــین 
الكالم وتقریره في ذهن أبي ذر، وهو أن الغنـى هـو غنـى 

: وقوله . القلب
أســلوب قــصر أیــضا، معطــوف) والفقــر فقــر القلــب(

). إنمــا الفقــر فقــر القلــب: (والتقــدیر. علــى الجملــة األولــى
.المقصور: مقصور علیه، الفقر: فقر القلب

أي إن الفقـــر مقـــصور علـــى فقـــر القلـــب، فهـــو مـــن 
بـــاب قــــصر الـــصفة علــــى الموصــــوف، وهـــذا مــــن قــــصر 

ـــصفة قـــصرا إضـــافیا والغـــرض البالغـــي فـــي اســـتخدام . ال
أســلوب القــصر، هــو تمكــین الكــالم وتقریــره فــي ذهــن أبــي 

وبین الغنى والفقـر . وهو أن الفقر، هو فقر القلبذر 
القلـــــب طبــــاق أیـــــضا، طبــــاق، وبــــین غنـــــى القلــــب وفقــــر

. وبضدها تتمیز األشیاء

:
,مــن خــالل األحادیــث التــي اختیــرت موضــوعا للبحــث

كــان یبــادر الــصحابة بــسؤال یتوقــع یتبــین أن الرســول 

یتوقعـه وقـد حـصل مـا كـان , منهم جوابا خالفا لما یقصده
عمــا عنــدما ســألها–رضــي اهللا عنهــا–لعائــشة كقولــه 

؟ فقالـــت )بقـــي منهـــامـــا: (المذبوحـــة فقـــالبقـــي مـــن الـــشاة
فقــال , )مــا بقــي منهــا إال كتفهــا: (عائــشة ردا علــى ســؤاله

وكقولــــه ). بقــــي كلهــــا غیــــر كتفهــــا: (مخالفــــا جوابهــــا
؟فكـان جــواب )فمـا تعـدون الـصرعة فـیكم: (للـصحابة

فـــــرد علـــــیهم ) یـــــصرعه الرجـــــالالـــــذي ال: (الـــــصحابة 
ولكنه , لیس بذلك: (الرسول خالفا لما یعتقدونه حیث قال

وكقولـه للـصحابة عنـدما ). الذي یملك نفسه عنـد الغـضب
؟ )تعـــدون الرقـــوب فـــیكممـــا: (ســـألهم عـــن معنـــى الرَّقـــوب

ــــذي ال: (فكــــان جــــوابهم ــــهال ــــد ل لكــــن الرســــول , )یول

لــیس ذلــك : (یجیــبهم بفهــم آخــر لمعنــى الرَّقــوب حیــث قــال
ـــده شـــیئ, بـــالرَّقوب ـــم یقـــدم مـــن ول ). اولكنـــه الرجـــل الـــذي ل
؟أتــــرى كثــــرة المــــال هــــو الغنــــى: (ألبــــي ذروكقولــــه 

وتــرى : (مـرة أخـرىثـم یــسأله . نعـم: فیكـون جـواب أبــي ذر
! رســـول اهللانعــم یــا: ؟ فیكـــون جوابــه)قلــة المــال هــو الفقــر

بعكــس مــا قالــه أبــو وهنــا یــأتي الجــواب مــن رســول اهللا 
). فقر القلبوالفقر, إنما الغنى غنى القلب: (ذر

ـــة مـــن الحـــدیث تثیـــرانـــا یـــذكر الرســـول وأحی جمل
انصر أخاك : (استغرابا وتعجبا عند الصحابة كقوله 

یثیــر فنــصر المظلــوم أمــر مــألوف ال). ظالمــا أو مظلومــا
ولكـــن الـــذي یثیـــر االســـتغراب هـــو , اســـتغرابا عنـــد الـــصحابة

: نصر الظالم ممـا دعـا أحـد الـصحابة أن یثیـر هـذا الـسؤال
أرأیــــت إن كــــان , إذا كــــان مظلومــــاأنــــصره!یــــا رســــول اهللا(

یـــأتي الجـــواب مـــن رســـول اهللا ؟ وهنـــا)ظالمـــا كیـــف أنـــصره
 ـــم یـــألفوه لمعنـــى نـــصرة : الظـــالم فیقـــولبمفهـــوم جدیـــد ل
: وكقولــه ). تحجــزه أو تمنعــه مــن الظلــم فــإن ذلــك نــصره(
).إذا التقــــى المــــسلمان بــــسیفیهما فالقاتــــل والمقتــــول فــــي النــــار(

,الناریكون من أهلأنمستغربالیسفالقاتل
نمــا المــستغرب أن یكــون المقتــول فــي النــار ٕ وهنــا یــسأل . وا

رســول اهللا هــذا القاتــل فمــا بــال یــا: (أحــد الــصحابة قــائال
انـإنه ك(الجواب من الرسول فیكون؟)ولـالمقت

). حریصا على قتل صاحبه
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موضـــحا, خبـــرا للـــصحابةیلقـــي الرســـول وأحیانـــاً 
یریـده مـن الحـدیث دون أن یـأتي الحـدیث لهم المعنـى الـذي

علــــى صــــورة الــــسؤال أو علــــى صــــورة االســــتغراب والتعجــــب 
ولكــن الغنـــى , لــیس الغنــى عــن كثــرة العــرض: (كقولــه 

ـــنفس إمـــا , وهكـــذا جـــاءت األحادیـــث المدروســـة). غنـــى ال
مـــا , بــشكل ســـؤال ٕ مــا علـــى وجــه االســـتغراب والتعجــب وا ٕ وا

ــــى ســــبیل الخبــــر ــــع هــــذه األحــــوا. عل یكــــون , لوفــــي جمی
المعنــى فــي أذهــان الـــصحابة غیــر المعنــى الــذي یقـــصده 

. الرسول 

 :

وحــي، )م١٩٣٧- ه١٣٥٥: ت(الرافعــي مــصطفى صــادق ) ١(
. ٧ص، ٣ج: لبنان- ، دار الكتاب العربي، بیروتالقلم

م أو ١٠٧٨- ه٤٧٤أو - ه٤٧١ت(الجرجــاني عبــد القــاهر ) ٢(
محمـــود محمـــد : ، شـــرح وتعلیـــقدالئـــل اإلعجـــاز، )م١٠٨١

.٢٦٣شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص
.٢٦٣: السابق) ٣(
صــــــحیح،)م٨٩٢-ه٢٧٩ت(الترمـــــذي محمــــــد عیــــــسى) ٤(

، دار الكتـــاب الترمـــذي بـــشرح اإلمـــام العربـــي المـــالكي
.٢٩٠ص،٩ج: بیروت، أبواب صفة القیامة-العربي

-ه٧١١ت(ابــن منظــور جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم، ) ٥(
، ٩، دار صــــــادر، بیــــــروت جلــــــسان العــــــرب،)م١٣١١

.مادة كتف٢٩٤ص
-ه٢٥٦ت(البخـــاري عبـــد اهللا بــــن إســـماعیل بـــن إبــــراهیم ) ٦(

، كتــــاب المظــــالم، بــــاب أعــــن صــــحیح البخــــاري) م٨٦٩
ـــــة، المكتبـــــة  أخـــــاك ظالمـــــا أو مظلومـــــا، المطبعـــــة المنیری

.بیروت-الثقافیة
، صــحیح مــسلم، )م٨٧٤-ه٢٦١ت(مــسلم بــن الحجــاج ) ٧(

م،١٩٨٠- ه١٤٠٠، ١محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، ط: تحقیـــق
ـــــاء والـــــدعوة: اشـــــرالن رئاســـــة إدارات البحـــــوث العلمیـــــة واإلفت

، كتاب١٩٩٦، ص٤السعودیة، ج- الریاض، واإلرشاد
).١٥(البر والصلة واآلداب، باب 

.١٩٩٦ص،٤ج:السابق) ٨(
.مادة ظلم٢٧٣ص،١٢ج،لسان العربابن منظور، ) ٩(
.  مادة ظلم٢٣٣ص،١٢ج،السابق) ١٠(

محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد اهللا، الزركـــــــشي بـــــــدر الـــــــدین:انظـــــــر) ١١(
ـــــشر، ،)م١٣٩١-ه٧٩٤ت( دار المعرفـــــة للطباعـــــة والن

.م١٩٧٢-ه١٣٩١، ٢لبنان، ط-بیروت
ت (ابـــــن أبـــــي اإلصـــــبع المـــــصري زكـــــي الـــــدین :انظـــــر) ١٢(

تحریر التحبیر في صناعة الـشعر ، )م١٢٥٦-ه٦٥٤
حنفـي محمـد شـرف، .د:، تحقیـقوبیان إعجـاز القـرآن
ابــــن :انظــــر، و ١١٣ص: مــــصر-لجنــــة إحیــــاء التــــراث

: تحقیـــق٦٥ص: أبـــي اإلصـــبع المـــصري، بـــدیع القـــرآن
-الفجالـــــة-حنفـــــي محمـــــد شـــــرف، دار نهـــــضة مـــــصر

.٦٥، ص٢القاهرة، ط
الغالیینـــي مــــصطفى، جـــامع الــــدروس العربیـــة، المكتبــــة ) ١٣(

م،١٩٧١- ه١٣٩١، ١١بیـــروت، ط- العـــصریة، صـــیدا
المـــالقي أحمـــد بـــن عبـــد النـــور:انظـــر، و ١٤٥ص،٣ج
رصــــــف المبــــــاني فــــــي شــــــرح، )م١٣٠٢-ه٧٠٢ت(

أحمـد محمـد الخـراط، دار /د: ، تحقیـقالمعـانيحروف
.٥١٣م، ص١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٢القلم، دمشق، ط

العـــاكوب عیـــسى علـــي، المفـــصل فـــي علـــوم / د:انظـــر) ١٤(
ـــم  ، ١اإلمـــارات العربیـــة، ط–البالغـــة العربیـــة، دار القل

عبــد العزیــز / د:انظــر، و ٢٨٦م، ص١٩٩٦-ه١٤١٧
ــــانيق، عتیــــ ــــم المع ، ٢بیــــروت، ط-، دار النهــــضةعل

فــــضل حــــسن عبــــاس، / د:انظــــر، و ١٢٥ص: م١٩٧٠
ــاني-البالغــة فنونهــا وأفنانهــا ــم المع ، دار الفرقــان عل

ــــــــع، عمــــــــان ــــــــشر والتوزی -ه١٤٠٩، ٢األردن، ط-للن
١٦٥ص: م١٩٨٩

العـــاكوب عیـــسى علـــي، المفـــصل فـــي علـــوم / د:انظـــر) ١٥(
ناصـــــر محمـــــد /د:انظـــــر، و ١٩٤البالغـــــة العربیـــــة، ص

، أســـلوب الـــشرط بـــین النحـــویین واألصـــولیینكریــري، 
جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود -وزارة التعلـــیم العـــالي

-ه١٤٢٥، ١الـــــــــسعودیة، ط-اإلســــــــالمیة، الریـــــــــاض
.٤٥ص،م٢٠٠٤

-ه٧٤٥ت(أبــــو حیـــــان محمـــــد بـــــن یوســـــف األندلـــــسي ) ١٦(
، دار الفكـــر للطباعـــة تفــسیر البحـــر المحـــیط) م١٣٤٤

ـــــــــــــــــشر  ٤م، ج١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٢والتوزیـــــــــــــــــع، طوالن
.١٢٩ص

.١٢٨ص،٤ج:السابق) ١٧(
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ــــــاني، )م٨٢٢-ه٢٠٧ت (الفــــــراء یحــــــي بــــــن زیــــــاد ) ١٨( مع
ــرآن م،١٩٨٣- ه٣،١٤٠١بیــروت ط–، عــالم الكتــب الق

.٢٣٣ص،١ج
-ه٥٣٨ت (الزمخـــــــشري محمـــــــود بـــــــن عمـــــــر:انظـــــــر) ١٩(

ــــة) م١١٤٣ ــــم العربی ــــي عل ــــصل ف –، دار الجیــــلالمف
ناصـــــــر محمــــــــد /د:انظــــــــر، و ٣٢٢ص،٢بیـــــــروت، ط

كریـــــري، أســـــلوب الـــــشرط بـــــین النحـــــویین واألصـــــولیین، 
.٤٥ص

المحـیط فـي أصـوات العربیـة ونحوهـامحمد األنطـاكي، ) ٢٠(
،٣ج،٣، دار الــــــشرق العربــــــي، بیــــــروت، طوصــــــرفها

.٥٣ص
ــاري شــرح صــحیحالعــسقالني أحمــد بــن علــي، ) ٢١( ــتح الب ف

.  ٩٨ص،٥ج،)م١٤٤٨-ه٨٥٢ت(البخاري
.٩٨ص٥ج, السابق:انظر)٢٢(
، )م٨٦٩ه٢٥٦ت(البخــــــــاري محمــــــــد بــــــــن إســــــــماعیل ) ٢٣(

تركیــا، -، المكتبــة اإلســالمیة اســتانبولصــحیح البخــاري
.، كتاب المظالم٩٨ص،٣م، ج١٩٧٩، ١ط

ـــــسابق:انظـــــر) ٢٤( ـــــن :انظـــــرو .٩٩ص،٥ج: ال المفـــــضل ب
الفاخر في األمثـال) م٩٠٣-ه٢٩١ت(سلمة الضبي 

: الناشـــر, قـــصي الحـــسین:حقیـــقت)موســـوعة األمثـــال(
.  ٩٥ص,م٢٠٠٣, ١ط,دار ومكتبة الهالل

, )م٨٦٩-ه٢٥٦ت(ســـــــماعیلإالبخـــــــاري محمـــــــد بـــــــن ) ٢٥(
, تركیـا-اسـتانبول, المكتبـة اإلسـالمیة, صحیح البخـاري

ن , )٢(كتـــــــــاب اإلیمـــــــــان رقـــــــــم , م١٩٧٩, ١ط ٕ بـــــــــاب وا
طائفتــان مــن المــؤمنین اقتتلــوا فأصــلحوا بینهمــا فــسماهم 

مــــــــــسلم بــــــــــن الحجــــــــــاج :انظــــــــــرو , ١٣/ ١: المــــــــــؤمنین
, صـــــــحیح مـــــــسلم, ) م٨٧٤-ه٢٦١ت (يالنیـــــــسابور 

, ١٩٨٠-١٤٠٠, ١ط, محمد فؤاد عبد البـاقي: تحقیق
والـدعوةاءـرئاسة إدارات البحوث العلمیـة واإلفتـ: الناشر

شــــراط اة، كتــــاب الفــــتن و ـالــــسعودی-الریــــاض,واإلرشــــاد
ــــــساعة ــــــاب إذا تواجــــــه المــــــسلمان بــــــسیفیهما, ال ،٤ج:ب

.٢٢١٣ص
فيرصف المباني,بن عبد النورالمالقي أحمد:انظر) ٢٦(

٢٢١ص : شرح حروف المعاني
مــــسند اإلمــــام, )م٨٥٥-ه٢٤١ت (أحمــــد بــــن حنبــــل ) ٢٧(

الـشیخ : تحقیـق,)الموسـوعة الحدیثیـة(احمد بن حنبـل 

ـــــــؤوط وآخـــــــرین , م١٩٩٩/ه١٤٢٠, ٢ط, شـــــــعیب األرن
.١٩ص،٧ج؛١٥٧ص،٦ج, مؤسسة الرسالة

, صــحیح مــسلم،)م٨٧٤- ه٢٦١ت (مـسلم بــن الحجــاج ) ٢٨(
بـــاب , كتـــاب اإلیمـــان, محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: تحقیـــق

: إطـــالق اســـم الكفـــر علـــى الطعـــن فـــي النـــسب والنیاحـــة
المكتبـــــة , صــــحیح البخــــاري, البخــــاري:انظــــرو ١/٨٢

والروایــــة , ٢٣٨ص٤ج: تركیــــا-اســــتانبول, اإلســــالمیة
خــالل مــن (قــال –رضــي اهللا عنهمــا–عــن ابــن عبــاس 
... الطعــــــن فــــــي األنــــــساب والنیاحــــــة, خــــــالل الجاهلیــــــة

).واالستسقاء باألنواء
بــاب , كتــاب اإلیمــان, صــحیح مــسلم, مـسلم بــن الحجــاج) ٢٩(

،)الترجعــــوا بعــــدي كفــــارا(:معنـــى قــــول النبــــي , )٢٩(
.٨٢ص،١ج

صـحیح فتح الباري بشرح, ابن حجر العـسقالني:انظر) ٣٠(
.٢٤ص٣ج, البخاري

فـي رصـف المبـاني, المالقي أحمد بن عبدا لنور:انظر) ٣١(
الغالیینـــي :وانظـــر,٥١٣ص: شـــرح حـــروف المعـــاني

.  ١٤٥ص،٣ج: جامع الدروس العربیة, مصطفى
-ه٨٥٥ت (العینـــــــي بـــــــدر الـــــــدین أحمـــــــد بـــــــن موســـــــى ) ٣٢(

دار , عمــدة القــارئ شــرح صــحیح البخــاري, )م١٤٥١
.٢١١ص،١ج, الفكر

، ١١٦ص،١، جمــــسلمصــــحیح مــــسلم بــــن الحجــــاج، ) ٣٣(
).٥٨(كتاب اإلیمان، باب 

).٥٩(، كتاب اإلیمان، باب ١١٧، ص١ج:السابق) ٣٤(
, العــسقالنيابــن حجــر :انظــرو , ٢١٢ص،١ج:الــسابق) ٣٥(

.٣٤ص،١٣ج: فتح الباري بشرح صحیح البخاري
صـحیح فتح الباري بشرح, ابن حجر العـسقالني:انظر) ٣٦(

.٣٤ص،١٣ج،البخاري
عمــدة القــارئالعینــي :انظــرو , ٣٣ص،١٣ج: الــسابق) ٣٧(

.٢١٢ص،١ج: شرح صحیح البخاري
،١ج, صـــحیح البخـــاري, البخـــاري محمـــد بـــن إســـماعیل) ٣٨(

.٢١٢ص
مـــادة ١١ص،٧ج: لــسان العـــرب, ابــن منظـــور:انظــر) ٣٩(

-ه٥٠٣ت (الراغـــــــب األصـــــــفهاني :انظـــــــرو . حـــــــرص
نــدیم : تحقیــق, معجــم مفــردات ألفــاظ القــرآن،)م١١٠٨

.١١٢ص : بیروت-ر الفكر دا, مرعشلي
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 ٢٣

ت(الفیروز آبـادي مجـد الـدین محمـد بـن یعقـوب :انظر) ٤٠(
ـــــز فـــــي لطـــــائف ) م١٤١٤-ه٨١٧ ـــــصائر ذوي التمیی ب

،٢ج، لبنــان, بیــروت, المكتبــة العلمیــة, الكتــاب العزیــز
مفــردات معجــم, الراغــب األصــفهاني:انظـرو , ٤٥٠ص

.١١٢: ألفاظ القرآن
لطـائف ائر ذوي التمییـز فـيبـص, الفیروز آبادي:انظر) ٤١(

.  ٤٥٠ص،٢ج،الكتاب العزیز
ت(الكفــــــــوي أبــــــــا البقــــــــاء أیــــــــوب بــــــــن موســــــــى :انظــــــــر) ٤٢(

ـــــــــــات) م١٧٦٠-ه١١٧٤ عـــــــــــدنان / د: إعـــــــــــداد, الكلی
.٥٥٨ص, ٥٥٧ص, مؤسسة الرسالة, درویش

, الراغـب األصـفهاني:انظرو .٥٥٧ص،السابق:انظر) ٤٣(
:انظـرو , ٢٨٦ص،معجم مفردات ألفـاظ القـرآن:انظر

الفـــــروق ،)م١٠٠٥-ه٣٩٥/ت(أبـــــا هـــــالل العـــــسكري 
دار الكتـــــب , حـــــسام الـــــدین القدســـــي: تحقیـــــق, اللغویـــــة

, م١٩٨١-ه١٤٠١, لبنـــــــــــــــــان-بیـــــــــــــــــروت , العلمیـــــــــــــــــة
.٢٣٧ص

ـــة, العـــسكري أبـــا هـــالل:انظـــر) ٤٤( : تحقیـــقالفـــروق اللغوی
بیـــروت، –حـــسام الـــدین المقدســـي، دار الكتـــب العلمیـــة 

.٢٣٦م، ص١٩٨١-ه١٤٠١، ١ط
: تحقیــق, صــحیح مــسلم،مــسلم بــن الحجــاج النیــسابوري) ٤٥(

, م١٩٥٥-ه١٣٧٤, ١ط, محمـــــــد فـــــــؤاد عبـــــــد البــــــــاقي
كتـــــاب البـــــر والـــــصلة , عیـــــسى البـــــابي الحلبـــــي وشـــــركاه

ــــد الغــــضب, واألدب ــــك نفــــسه عن ــــاب فــــضل مــــن یمل : ب
ــــووي:انظــــرو , ٤/٢٠١٤ ــــشرح الن ــــسلم ب : صــــحیح م

١٦/١٦٢.
.٤/٢٠١٤،صحیح مسلم, مسلم) ٤٦(
.١٦/١٦٢: صحیح مسلم بشرح النووي, مسلم:انظر)٤٧(
.، مادة صرع٨/١٩٨: لسان العرب, ابن منظور) ٤٨(
.٨/١٩٧: السابق) ٤٩(
,)م١٧٨٩/ه١٢٠٤ت (الزبیــــدي محمــــد مرتــــضى :انظــــر) ٥٠(

,اةـدار مكتبـة الحیـ, تاج العروس من جواهر القـاموس
ةـالمطبع،ه١,١٣٠٦ط,لبنان-بیروت 
.، مادة عدد٨:٣٥٣, مصر-الخیریة 

ــــــدائع , )م١٣٤٩/ه٧٥١ت (ابــــــن قــــــیم الجوزیــــــة :انظــــــر) ٥١( ب
.  ٩٥, ١, لبنان- بیروت , دار الكتاب العربي, الفوائد

.١٩٨, ٨, لسان العرب, ابن منظور:انظر) ٥٢(

.١٩٨, ٨: السابق) ٥٣(
فـــتح البـــاري شـــرح, ابــن حجـــر العـــسقالني أحمـــد بــن علـــي) ٥٤(

,الریـــــاض- حدیثـــــة مكتبـــــة الریـــــاض الصـــــحیح البخـــــاري
١٠/٤٦٥.

.  ٤/٤٦٥: السابق) ٥٥(
بـاب , كتاب البر والصلة واألدب, صحیح المسلم, مسلم) ٥٦(

:انظـرو ٤/٢٠١٤, فضل من یملك نفـسه عنـد الغـضب
.١٦/١٦١: صحیح مسلم بشرح النووي

.١٦/١٦٢: صحیح مسلم بشرح النووي،مسلم:انظر) ٥٧(
س مــــنتــــاج العــــرو , الزبیــــدي محمــــد مرتــــضى:انظــــر) ٥٨(

.٨/٣٥٣, جواهر القاموس
.١/٤٢٧: لسان العرب, ابن منظور:انظر) ٥٩(
.من البحث٢٤ص:انظر) ٦٠(
.١/٤٢٧: لسان العرب, ابن منظور:انظر) ٦١(
.٣/٤٦٧: السابق) ٦٢(
محمـد توفیـق : إشراف, صحیح البخاري, البخاري:انظر) ٦٣(

ـــــضة ـــــاء كتـــــب , م١٩٧٠/ه١٣٩٠, ١ط, عوی لجنـــــة إحی
, القـــاهرة-ألعلـــى للـــشؤون اإلســـالمیة المجلـــس ا, الـــسنة
فتح البـاري , ابن حجر العسقالني:انظرو , ١٥: الرقاق

محمـد فـؤاد :انظـرو , ١١/٢٧١: بشرح صحیح البخاري
, فیمـا اتفـق علیـه الـشیخان,اللؤلؤ والمرجـان, عبد الباقي

،المكتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمیة
صــــحیح , مــــسلم:انظــــرو .١/٢٢١: تركیــــا–اســــتانبول

.٧/١٤٠: ويمسلم بشرح النو 
ـــــسان العـــــرب, ابـــــن منظـــــور:انظـــــر) ٦٤( مـــــادة ،٧/١٧٠: ل

فـــتح البـــاري, ابـــن حجـــر العـــسقالني:انظـــرعـــرض، و 
العینـي بـدر :انظـرو , ١١/٢٧٢: شرح صحیح البخـاري

, ٢٣/٥٤: شــرح صــحیح البخــاريعمــدة القــارئ , الــدین
التفـــسیر , )م١٢٠٩-ه٦٠٦ت(الـــرازي الفخـــر:انظـــرو 

ــــر ــــاء التــــراث , الكبی ــــان-بیــــروت ، العربــــيدار إحی , لبن
.  ٤/١٩٠ه١٤١٧, ٢ط

عرضمادة٧/١٧٠: لسان العرب, ابن منظور:انظر) ٦٥(
.٧/١٤٠: صحیح مسلم بشرح النووي, مسلم:انظرو 

مـــــادة ٧/١٧٠: لـــــسان العـــــرب, ابـــــن منظـــــور:انظـــــر) ٦٦(
.عرض

.٤/١٩١،التفسیر الكبیر, الرازي الفخر:انظر) ٦٧(
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 ٢٤

صـحیح فتح الباري بشرح, يابن حجر العـسقالن:انظر) ٦٨(
.١١/٢٧٢: البخاري

, عمــدة القــارئ شــرح صــحیح البخــاري, العینــي:انظــر) ٦٩(
٢٣/٥٥.

طریـــــــق الهجـــــــرتین وبـــــــاب , ابـــــــن قـــــــیم الجوزیـــــــة:انظـــــــر) ٧٠(
عمــــــــر بــــــــن : تحقیــــــــق, )م١٣٥٠-ه٧٥١(الــــــــسعادتین 

ـــــــیم  , ٢ط, الـــــــدمام-محمـــــــود أبـــــــو عمـــــــر دار ابـــــــن الق
.١/٢٩, م١٩٩٤/ه١٤١٤

فـتح البـاري شـرح صـحیح, ن حجر العسقالنياب:انظر) ٧١(
.  ١١/٢٧٢, البخاري

فـي رصـف المبـاني, المالقي أحمد بن عبد النور:انظر) ٧٢(
, أحمـد محمـد الخـراط/د: تحقیق, شرح حروف المعاني

ـــــــــــــــــــــــــم, م١٩٨٥/ه١٤٠٥, ٢ط ،دمـــــــــــــــــــــــــشق-دار القل
جـــامع الـــدروس, الغالیینـــي مـــصطفى:انظـــرو , ٥١٣ص

م المطبعــــــة العــــــصریة ١٩٧١/ه١٣٩١, ١١ط, العربیــــــة
.٣/١٤٥, لبنان-صیدا, للطباعة والنشر

فـي رصـف المبـاني, المالقي أحمد بن عبد النور:انظر) ٧٣(
.٥١٣،شرح حروف المعاني

المفـــصل فـــي علـــوم, العـــاكوب عیـــسى علـــي/د:انظــر) ٧٤(
, ١ط, اإلمـــارات العربیـــة-دار القلـــم , البالغـــة العربیـــة

روحشــــــــــــــــــ:انظـــــــــــــــــرو .٢٨٦ص،م١٩٩٦/ه١٤١٧
مطبعـــــة عیـــــسى البـــــابي , عـــــروس األفـــــراح, التلخـــــیص

:انظــــــــــرو .٣٣٤ص،٢ج, الحلبــــــــــي وشــــــــــركاه مــــــــــصر
ــة, بــسیوني فیــود علــم المعــاني/د ــة ونقدی دراســة بالغی

, مؤســــسة المختــــار للنــــشر والتوزیــــع, لمــــسائل المعــــاني
, الـــــسعودیة-األحـــــساء , دار المعـــــالم الثقافیـــــة, القـــــاهرة

.١١٦ص،٢ج،م١٩٩٨/ه١٤١٩, ١ط
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