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 السمخص:
 أالسبج ػكتكخار الرػرة الرػتية نفديا كالتكػيغ الشحػي ى، التػازي ضاىخة تخكيبية 

ثخه فيػ احج عشاصخ الدبظ الشحػي الحي يتسثل في تقديع الجسل بذكل متساثل لجعع السكػف أل
، السعشى كىحه السساثمة الشحػية بيغ الجسل تجحب الستمقي كتحقق دالالت متعجدة يبتغييا الشز 

اع كالتخقي كالتكثيخ كبياف انػ ، كالقرج كاالرشاد ، كيج كالتقخيخ كاالىتساـ كالتفخيع كالتعطيع أبيغ الت
ة كقج قجـ البحث بيانا نطخيا عغ التػازي كعغ التخكيب فتشػعت االنساط التخكيبيالثػاب  كأالعحاب 

نيا متكػنة مغ اسشاديغ ارتكد الشسط االكلى مشيا التي كرد عمييا التػازي فكانت جسبل مخكبة أل
سشة زشمبية متجسل فعمية ف الشسط الثانيأما عمى االستثشاء ككانت اسسية بػاقع ثبلث جسل ك 

كالخابع الشفي باألداة )لغ( امعتسجمعشى الذخط بػاقع اربع جسل متػالية .كمغ ثع جاء الشسط الثالث 
داة )لػ( باألشخشية  جسبلكانت فنيا تختكد عمى فعل الذخط كجسمة الجػاب جسل شخشية مخكبة أل

اداة ىا كاف مختكد  يزاجسل شخشية ا حسمتو مغ دالالت استحالة كتسغ كامتشاع كالشسط االخيخ كما
الذخط )مغ( التي خجمت بجاللتيا الشتيجة الحتسية لسدمكيغ عخضيسا الحجيث مغ بجايتو كمغ ثع 

لتحقق تخابصا عمى  (انعقجت مع اسمػب القرخ كالشيي تػاصبل مع بجاية الحجيث )التػكيج كالشيي
كقج حاكلت الجراسة اف تبخز دكر التػازي بتشػع الجسل كاالساليب في  صعيج الذكل كالسزسػف 

ككيف كضف كل اسمػب لخجمة السعشى فقج كاف لمستزادات الحزػر الػاسع ، انتاج السعشى 
عمى امتجاد الحجيث ككاف لمريغة االسسية كالفعمية في االلفاظ الجكر الفاعل في بياف الحخكة مغ 

  ابة الفعمية في ذىغ الستمقي.خبلؿ الثابت؛ لتحخيظ االستج
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 Abstract : 

Parallelism is a structural phenomenon , and repeat the same 
voice image and It is the grape compliance is the principle of its own it 
is one of grammatical casting .Which consists in evaluating sentences 
symmetrically to support the meaning .This grammatical similarity 
between sentences attracts the recipient and achieve multiple 
connotations desired by the text, between confirmation ,report, interest, 
amplification ,glorification ,intent, guidance, advancement and 
multiplication, and the sign the hope and multiplication the types of 
torment .the research present a theoretical statement on the parallelism 
and on the composition the structural patterns varied. The paraller 
response was a compound sentence because it consisted of two 
attributes of transmission, the first of which was based on the exception 
and was illiterate by three sentences and the second pattern was 
adopted negative which is the total of his request including the meaning 
of the condition by four successive sentences. Then sentence the third 
and fourth type of compound conditional clause because it is based on 
the action of the condition and the sentences response to the condition 
and the third pattern was administered by (LU) and his connotation of 
impossibility, wishing and abstinence ,and the last was based on the 
condition tool(of) which served in its significance the inevitable result 
outcome of two paths present both hadith from its beginning and then it 
was held with the intent and forbid style , they continued with the 



 …التهازي التخكيبي وداللته في االحاديث القجسية حجيث هلل يا عبادي   
 

247 

beginning of the hadith (confirmation and banishment) the study 
attempted to highlight the role of parallism with the diversity of 
sentences and method in producing meaning and how was he added 
every style to serve the meaner, as the opposites had wide presence 
over the extension of the hadith , the nominal actual formulation of the 
words was active role in the statement of movement through the 
constant and to move the response in the recipient. 

 
، ؼيسا يخكيو عغ ربو عد كجل  (عغ ابي ذر الغفاري _رضي هللا عشو _ عغ الشبي )

، فبل تطالسػا . يا عبادي ، انو قاؿ:"يا عبادي اني حخمت الطمع عمى نفدي كجعمتو بيشكع محخما 
، يا عبادي كمكع جائع اال مغ اشعستو  . فاستيجكني اىجكع، كمكع ضاؿ اال مغ ىجيتو 

، يا عبادي  . اكدكع فاستكدػني، كمكع عار اال مغ كدػتو ، يا عبادي  . فاستصعسػني اشعسكع
انكع ، فاستغفخكني اغفخ لكع . يا عبادي ، كانا اغفخ الحنػب جسيعا ، انكع تخصئػف بالميل كالشيار

، لػ اف اكلكع كاخخكع ، كلغ تبمغػا نفعي فتشفعػني . يا عبادي ، لغ تبمغػا ضخي فتزخكني 
، ممكي شيئا . يا عبادي كاندكع كجشكع كانػا عمى اتقى قمب رجل كاحج مشكع _ ما زاد ذلظ في 

كاندكع كجشكع كانػا عمى افجخ قمب رجل كاحج مشكع ما نقز ذلظ مغ ، لػ اف اكلكع كاخخكع 
، كاندكع كجشكع قامػا في صعيج كاحج فدألػني ، لػ اف اكلكع كاخخكع ، ممكي شيئا . يا عبادي 

ل البحخ . يا اذا ادخ فأعصيت كل كاحج مدألتو نقز ذلظ مسا عشجي اال كسا يشقز السخيط
فسغ كجج خيخا فميحسج هللا . كمغ كجج ، ثع اكؼيكع اياىا، عبادي انسا ىي اعسالكع احرييا لكع 

(1) غيخ ذلظ فبل يمػمغ اال نفدو "
 

 السجخل

  التهازي لغة واصطالحا

  مفههم التهازي عشج البالغيين القجامى 

أصل يجؿ عمى تجسع في ))السيسػز(.  كأمغ )كزا( )الػاك_ كالداء_ كالحخؼ السعتل  التهازي لغة:
ثع انصمق السعشى المغػي كتحجدت صػرتو لسا عخؼ مغ مفيػـ االسشاد  كمغ (2)((هكتشاز أالذيء ك 
، الذيء كزى إذا اجتسع كتؿبس.. كيقاؿ أكزيت ضيخي الى الذيء أسشجتو زى ػ ف))، كالسقابمة

                                                           

 . 6572، كتاب البخ كالرمة كاآلداب ،  صحيح مدمع (1)
 .6/107( معجع مقاييذ المغة، ابغ فارس :1)
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، (1)((كالسحاذاة ، كاألصل فييا اليسدة السقابمة كالسػاجية، كالسػازاة ، كزيتو اشخرتو كنربتوأكيقاؿ: 
كاكزى ضيخه اسشجه كلجاره جعل حػؿ حيصانيا  كىحه السعاني ترب في معشى اخخ ىػ االجتساع

التي دار حػليا ىي  لسعانيفا(2)، السدتبج بخأيو ، كالسدتػزي ، الصيغ كأستػزى في الجبل سشج ؼيو
الشقاد عشج السعاني كنجج صجى ىحه ، السقابمة(، السػاجية، السحاذاة ، البخكز، االسشاد، : )التجسع

، كاتداؽ البشاء، كالدجع، ق( كاحدغ الببلغة: التخصيع337بغ جعفخ )ت ةؿ قجاماالببلغييغ قك 
بتكخيخ كالسبالغة في الػصف ، كاشتقاؽ المفع مغ لفع اك عكذ ما نزع مغ بشاء، كاعتجاؿ الػزف 

فشمحع إشارات ، (3)كارداؼ المػاحق كتسثيل السعانيكتكافؤ السعاني في السقابمة كالتػازي ، الػصف
كتكخيخ ، كصحو التقديع باتفاؽ السشطػـ، تجؿ عمى حخكية ىحا الفغ في الشز )السعاني الستعادلة 

ق( 395الػصف كتكافؤ السعاني في السقابمة كالتػازي( كقج استعسمو ابػ ىبلؿ العدكخي)ت 
ف أكلكشو حاكؿ ، األخخ. كػنو جدءا مغ الدجع تعساؿكاالسبسعشييغ: األكؿ )السػاجية كالسقابمة( 

ف يكػف أكمغ ذلظ قػلو: الدجع عمى كجػه فسشيا ، يتػسع في مفيػـ التػازي فجعمو مخادفا لمتعادؿ
-تفاؽ الفػاصل عمى حخؼ بعيشو أبل يديج أحجىسا عمى اآلخخ مع فغ يغ متعادليالجدءاف متػازي

كبعج ذلظ ..فيحه األجداء متداكية ال زيادة فييا كال نقراف. ، كسا شخح التعادؿ بالتداكي في قػلو
، متػازية ال زيادة في بعس أجدائيا عمى بعس ىحه الفػاصل))شخح التداكي بالتػازي في قػلو: 

كاشمق  (4)((بل في القميل مشيا كقميل ذلظ مفتقخ كاف أمكغ أف تكػف األجداء متػازية كاف أجسل..
(5)ق(626)ت يعميو الدكاك

ق( كسا عجه الكثيخكف بسفيـػ 637ثيخ )بغ األاالسقابمة كعجه   
 ق( 654صبع)بي األأبغ أكأسساه  (6)التداكي 
ي )ت فػ ككانت نطخة الك(8) (( عمى ىحه الطاىخة)السػازنةق739كأشمق القدكيشي ) (7)السساثمة
اتفاؽ الذيئيغ قداـ الدجع كانسا نطخ إليو عمى أنو أمغ  قدسا ق( لمتػازي مسيدة فمع يجعمو1094

))السذاكمة ىي اتفاؽ الذيئيغ في الخاصة كسا  :الشػعية فقاؿك كفي الكسية يؽية كالك في الخاصة
كالسساثمة اتفاقيسا في الشػعية ، كالسداكاة اتفاقيسا في الكسية، أف السذابية اتفاقيسا في الكيؽية

التػازي  اقتخافيتحجث عغ  كنمحع الدجمساسي(9) ((كالسػازاة اتفاقيسا في جسيع السحكػرات
                                                           

 . 15/206( لداف العخب ، ابغ مشطػر:2)
 6/402القامػس السحيط ، الفيخكز ابادي: ( يشطخ:3)
  3/204( جػاىخ االلفاظ ، قجامة ابغ جعفخ:4)
 .97الرشاعتيغ ، ابػ ىبلؿ العدكخي/( كتاب 5)
 .87( مفتاح العمـػ ، الدكاكي /6)
 .205( السثل الدائخ في ادب الكاتب كالذاعخ ابغ االثيخ/7)

 .279( تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ ك بياف اعجاز القخاف/7)
 97( االيزاح في عمـػ الببلغة ، القدكيشي/8)
 .843، ابػ البقاء ايػب بغ مػسى الحديغ المغػي/ كالفخكؽ المغػية ( الكميات معجع في السرصمحات9)
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، لسعادلة إعادة المفع الػاحج بشػع الرػر فقط في القػؿا:))حيث قاؿ عشو ، بالسعادلة كالسشاسبة
كالسػازنة إعادة المفع الػاحج بالشػع في مػضعيغ مغ ، البشاء مختيغ فراعجافي غ يبسادتيغ مختمفت
، معتجلة الػزف ، متقاسسة الشطع ف تريخ أجداء القػؿ متشاسبة الػضعأكذلظ ، القػؿ فراعجا

بعاد حخكية أدقتو في بياف فتتجمى  (1) ((متػخي في كل جدء مشيسا اف يكػف بدنة اآلخخ..
فيي ىشجسة ، التػازي كقجرتو عمى تقديع الشز الى أجداء متشاسبة لخجمة السعشى السخاد بيانو

فزبل ، مػضػعة لغخض ماك التخاكيب كالسفخدات داخميا أ سلمغ الج خاصة تخزع ليا مجاميع
مخ يقع في التخكيب إذ يقػؿ في حجيثو عغ السشاسبة ف الدجمساسي ذكخ أف ىحا األأعغ ذلظ ف

فراعجا كل جدء مشيسا مزاؼ الى اآلخخ ك مشدػب إليو بجية ما  يغئجد تخكيب القػؿ مغ ))
، اد الشؿيسإيخ ، إيخاد السبلئع)نػاع أ ةكليسا اربع، مغ جية االضافة كنحػ مغ أنحاء الشدبة

عخفت الببلغة العخبية ىشجسة الشطع كراعت أف تكػف عشاصخه  كقج(2) ((التشاسب، االنجخار
تعسق ىشجستو كربسا تستج ىحه ، كتقاببلتثبلت اىشاؾ تسك ،  كالرػتية متداكية يةالتخكيبية كالرػر 

في الشثخ  ؤدييك  (3)لتذسل أكثخ مغ بيت أك تتدع دائختيا لتذسل مقصعا أك مقاشع ، العشاصخ 
  المتبلكيا نطخاخ القاؼية في الذعتؤديو حي الجكر ال

اي  (التجانذ الرػتي)الشاجسة عغ كجػد مبجأيغ متبلزميغ ىسا مبجأ ذاتيا نفذ الػضيفة الجسالية 
كيعج التػازي ، تفاؽ الفػاصل في الػزف أاي  (التجانذ الخصي)تفاؽ الفػاصل في الحخؼ كمبجأ أ

ف ػ الفشكرد العجد عمى الرجر ك العكذ كىحه ، كالتخديج، مع السجاكرةمغ أىع تذكيبلت التكخار 
تذابو البشيات ))ف التػازي ىػأكذكخ دمحم مفتاح ، (4)تتذكل عمى مدتػييغ افقي كراسي البجيعية

بحيث يكػف بيشيسا ، البشيةنفذ كىػ عبارة عغ تساثل جسمتيغ ليسا  (5)((كاختبلؼ في السعاني
كنمحع اإلشارة إلى كقػعو في ، (6)عمى أساس التزادمتيشة تقػـ عمى اساس السذابية ك  عبلقة

 (7) ةالتخكيب في قػلو "صػت متكخر لرػرة متداكية بذكل معيغ بيغ عشاصخ كل جسمة تام
أحج شخؼيو ال يعخؼ إال مغ ، مخكب ثشائي التكػيغ)) كُيعخؼ التػازي عشج بياف دكر التكخار بأنو

كمغ ثع فاف ىحا الصخؼ ، ىحا اآلخخ يتخابط مع األكؿ بعبلقة أقخب إلى التذابوخبلؿ اآلخخ ك 
                                                           

 22/508( السشدع البجيع في تجشيذ اساليب البجيع، الدجمساسي:1)
 22/508( السرجر نفدو:2)
، 22/1995( يشطخ ضاىخة لتػازي في قريجة الخشداء مػسى ربايعة مجمة دراسات العمـػ االسبلمية، ـ3)

 31ص
، ا سساعيل احسج ، مجمة جخش لمبحػث  السكاني البشائي لطاىخة التكخار في شعخ جخيخ( يشطخ التذكيل 4)

 184/ص3كالجراسات، ـ
 59، ص11/1988/ع16( مجخل الى قخاءة الشز الذعخي، دمحم مفتاح ، مجمة فرػؿ ـ1)
  7البجيع كالتػازي، عبج الػاحج حدغ الذيخ/ ( يشطخ:2)
 ( السرجر نفدو3)
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ك ألنيسا في نياية األمخ ، االخخ يحطى مغ السبلمح العامة بسا يسيده اإلدراؾ مغ الصخؼ االكؿ
بل كنحاكع أكليسا ، فإنشا نعػد كنكافئ بيشيسا عمى نحػ ما، شخفا معادلة ليدا متصابقيغ تساما

قانػنا مغ قػانيغ اإليقاع؛ فالتػازي تعادؿ فقخات عج كقج  (1)((كخرائز سمػؾ ثانييسابسشصق 
الكبلـ كجسمو كسا في الشثخ السددكج أك شصخي البيت الػاحج مغ حيث اإليقاع كالػزف بل كتصػر 

كتكخار القاعجة المغػية بيغ الجسمة كما يمييا مغ جسل ك أصبح ، ليذسل الجانب الشحػي كالرخفي
األفكار كاالندجاـ في الشز ك السقرػد بو الجانب الجاللي كعبلقتو بتساسظ الشز أي  يذسل

كمسا كاف تػزيع الثػابت أدؽ كمسا ك ، ، شكل مغ أشكاؿ التػازي ىػ تػزيع لمثػابت كالستغيخات
كىػ مسثل لمبشية ،  (2)كبخ أعمى التسييد بيغ التػازي كالتكخار كتأثيخ الستغيخات  ةقجر الكانت 

إذ أنو عشرخ بشائي في الشز يقػـ عمى تكخار أجداء متداكية ، يقة التي تحكع حخكة السعشىالعس
كىػ تساثل أك تعادؿ السباني كالسعاني في سصػر متصابقة الكمسات أك العبارات القائسة عمى ، ؼيو

، ستقابمةك تختبط ببعزيا كتدسى عشجئح بالستصابقة أك الستعادلة أك الستػازية اك ال، االزدكاج الفشي
فيػ تكخار كلكشو غيخ كامل نتيجة الستغيخات ، كالتكخار يذكل ركيدة أساسية في ابشية التػازي 

كاالختبلفات التي تجخل الصخفيغ فتشفي التصابق عغ الستػازيات؛ ألف التذابو في التػازي ال يرل 
سبظ تعسل عمى ترل إلى حج التزاد حتى يربح التػازي أداة ، الى حج التصابق كدالالتو مختمفة

فتكخار البشاء التخكيبي يحقق تخاكسا دالليا بفاعمية التخديج ،  (3)تساسظ أجداء الشز كمكػناتو
كىػ نتاج داللي مدتسخ تحجثو  (4)الحي يحيل السعشى إلى شبقات بعزيا فػؽ بعسالتجاكري 

متغيخات البشى نحػيا كببلغيا مختبصا بػحجة الػزف كيػدي الى سعة كتشػع الػصف كاالحتجاج في 
كألف البحث اختز بشػع مغ أنػاع التػازي ك ىػ  (5)السػضػع الػاحج; فالتػازي بشاء ايقاعي 

لمغة)التأليف كالزع كالجسع( التػازي التخكيبي ارتأيشا اف نقف عشج مرصمح التخكيب فيػ في ا
كلع يخخج السعشى  ا6)إذا كضع بعزو عمى بعس)، و تخكيبا  الحي يشيس في مقابمة األفخاد كركب
، تخاكب الدحاب كتخاكع إذا صار بعزو فػؽ بعس))فيػ:المغػي لمتخكيب عغ السفيػـ العاـ 

كركب ، تو في قػموردت بو كخيع أصل مشبأفبلف كخيع السخكب اذا ، كيجؿ عمى األصل كالسشبت
كركب الجكاء ألفو مغ مػاد ، الذيء الػاحج في السشطخة الذيء ضسو الى غيخه فرار بسثاب

                                                           

 129ي كبشية القريجة ، يػري لػتساف/( تحميل الشز الذعخ 4)
 49( يشطخ :البجيع كالتػازي/5)
 97( يشطخ: التذابو كاالختبلؼ)نحػ مشيجيات شسػلية( ، دمحم مفتاح/6)
( يشطخ: التػازي في نيج الببلغة، دراسة في الجاللة التخكيبية ، فاشسة كخيع، )مجمة كمية التخبية ابغ رشج، 7)

 52( /ص6/2013ع
  54فدو/( السرجر ن1)
 1/397( كيشطخ ,لداف العخب:2)
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كيانا كاحجا بشطاـ مع بعزو لتذكيل شيء بصخيقة يبجك  فيػ اجتساع اكثخ مغ شخؼ، (1)((مختمفة
اتج عغ ف أثخ ىحا البشاء الشاكيتزح مغ السعشى المغػي؛ ، معيغ كفق ندق معيغ لغخض معيغ

كحجتيغ يتكػف مغ تخكب شيء فػؽ شيء )القػة كالتأكيج كالثبات(؛ فالتخكيب في ابدط صػره 
تقػـ أساسا ، تتدع بالصابع الحزػري ، تتذكل ؼيسا بيشيسا عبلقات سياؾية، أكثخ متعاقبتيغ اك

عمى كبيحا فإف مفيػـ التخكيب ال يشصبق ، عمى تقابل عبارتيغ أك أكثخ في سمدمة مػجػدة بالقػة
كسا إف ، الكبلـ كالجسمة ىسا نػع مغ أنػاع التخكيب كاف.(2)الكمسات فحدب كانسا يخز مجسػعيسا

كتخكيب ، أف التخكيب عمى ضخبيغ إفخاد))العبلقة الشحػية ىي التي تحجد نػع التخكيب ذلظ 
ا نحػية يختبط بعزيفتخكيب االفخاد أف تأتي بكمستيغ فتخكبيسا كتجعميسا كمسة كاحجة ، إسشاد

أك عشرخا كاحجا مغ عشاصخ ، كاحجا يرمح أف يذغل كضيفة نحػية كاحجةى ببعس لتتع معش
كبحلظ يشتقل السخكب ، الجسمة بحيث إذا أفخدت ىحه السجسػعة كحجىا ال تكػف جسمة مدتقمة

، اإلسسي بػصفو عشرخا كاحجا مغ عشاصخ الجسمة الى مجاؿ داللي مختمف قج يتدع كقج يزيق
ادؿ مع كمسات أخخى ك يربح صالحا لبلستجابة الػضيؽية في عبلقة نحػية ؼيربح صالحا لمتب

كيف أف المفع يختار  ق(392)كيػضح ابغ جشي(3)((مع مجسػعة مغ مجاالت داللية أخخى 
ثع تشطخ ، أال تخاؾ حيغ تدسع )ضخب( كقج عخفت حجثو كزمانو))ؼيقػؿ: ، العبلقة الشحػية

فميت شعخي مغ ىػ؟ كما ىػ؟ فتبحث حيشئح إلى أف تعمع ، ىحا فعل البج لو مغ فاعل :فتقػؿ
اال تخى أنو يرمح أف يكػف فاعمو كل محكخ ، الفاعل مغ مػضع اخخ ال مغ مدسػع الزخب 

فالفعل ضخب بجاللتو عمى الدمغ كالحجث يختار  (4) ((يرح مشو العقل مجسبل غيخ مفرل..
فالتخكيب ذلظ التبلؤـ بيغ ، ى الزخبكاف يكػف قادرا عم افبل يرح إال أف يكػف محكخ ، فاعمو

الكمسات بػية الػصػؿ الى معشى معيغ؛ فيػ يتزسغ ضع الكمسات بعزيا الى بعس بشاء عمى 
معاني الشحػ كما يتختب عميو مغ تقجيع كتأخيخ كذكخ كححؼ ك  ةالسعشى السشذػد مع مخاعا

التػازي التخكيبي ىػ تشاضخ بيغ جسل مغ ىشا يسكغ القػؿ اف  (5)كغيخ ذلظ ، تعخيف كتشكيخ
العبارة يقػـ عمى أساس استعادة مخصط اسشادي كاحج اسسي أك فعمي في جسمتيغ متتاليتيغ أك 

كانتطع التػازي في  (6)أكثخ يقرج إلى تأكيج الجاللة اسشادا أك بػاسصة التجشيذ أك السصابقة 
 كالحي( يا عباديالشجاء بقػلو ) عمي بشاء تخكيب أكلي مفتاحو مػضػع بحثشا الحجيث الشبػي 

                                                           

 .9/132( الرحاح، الجػىخي:3)
 149( محاضخات في االلدشية العامة، دي سػسيخ/4)
 96_95( الشحػ كالجاللة، دمحم حساسة عبج المصيف/5)
 3/20( الخرائز ، ابغ جشي:6)
 82بيغ االسمػبية كالحجاثة كالببلغة العخبية، محسػد جاد الخب/ ( يشطخ:1)
 79/ص1999، 18التػازي كلغة الذعخ دمحم كشػني، )مجمة فكخ كنقج( الدشة الثانية، ع يشطخ:( 2)
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فكانت ، مع كل بشاء تذكيمي مغ الستػازيات الػاردة في نز الحجيث الشبػي الذخيف يتكخر كركده
فيي األداة االلدشية ، نقصة ارتكازيو داللية ايقاعية تتخدد اصجاؤىا في كل مفاصل الحجيث

أىسية بالغة في  ىاكلتكخار ، ممحػضا في استيبلالت السقاشع كميا  اكجػدالسفتاحية التي سجمت 
الكذف عغ شبكة الجالالت العسيقة فيي الزمة تكخارية في بجاية كل مقصع عسمت عمى ربط 

يا مختكدا نغسيا يمع أجداء الشز بخمتو كيتزح أف حخكة تمفاصل الحجيث بعزيا ببعس كمشح
متجاخمة كمتشػعة تتػلج مغ ثشائيات متقابمة متزادة  تكئ عمى انتاج انداؽ تػازتىحا الحجيث 

يا كتستج ضبلؿ ىحه الثشائيات عمى بشية السقصع كامبل ك تحاكر الجاؿ )، كصػال لسجلػالت الحجيث
ك ىػ اسمػب انذائي شمبي يدتجعي ، كقج كرد ىحا الشجاء بكثافة بػاقع عذخ مخات عبادي(

ألنو يعتسج ، اؾ السخاشب في الحجث الكبلمي حاضخا؛ كيعتسج اشخ  امصمػبا اك مشادى مخرػص
التفاعل بيغ الستكمع كالسخاشب كبسا أف الشجاء تكخر في نز ىحا الحجيث البج أف ندتحزخ 

ك باه تكشج االنعاء جاالست، الشجاء بػصفو فعبل خصابيااذ مغ كضائف  كضائف لتكخاره بيحا الكع
لشجاء العادي فإنو يقػـ بعسمية انتقاء لمسشادى ىحه الػضيفة تتحقق عشجما يدتيل الستكمع الخصاب با

كلع ،  (1)لو  كاستجعاء اك السخاشب الحي يشػي تػجيو الكبلـ إليو ؼيكػف الشجاء كسيمة استخعاء
كال ، كؿ كل كبلـ لظ بو تعصف الستكمع عميظأ))يغب ىحا االمخ عغ الشحاة القجامى فقاؿ سيبػيو 

ف السشادى مختز مغ بيغ أمتو ألمخؾ كذلظ أ،  (2)((السشادييتخؾ الشجاء إال بإؾباؿ السشادى عمى 
ز ك تشبيو لسغ قج يكػف معشيا بالكبلـ بعجه سػاء يكنييظ أك خبخؾ كىحا يعشي أف الشجاء تخر

في اكثخ مغ االستيبلؿ بو فقج كبسا أف الشجاء قج تكخر كسا ذكخنا  (3)نييا أـ أـ أمخكاف خبخا 
بػصفيا كضيفة ثانية لمشجاء كتتحقق ىحه الػضيفة حيشسا يػرد  (معشى )الحفع كالتعييغ أضفى

الستكمع الشجاء في ثشايا خصابو؛ فيػ يبتغي مغ ذلظ التشبيو عمى أنو ما زاؿ مدتسخا في التػاصل 
مع السخاشب الحي يكػف غالبا قج انتقاه؛ ؼيعامل السشادى كسا تعامل العبارات الحػافع الزامشة 

كالتخريز كالترحيح الػضيفة الثالثة لمشجاء كتتحقق عشجما يأتي ، (4)عسمية التخاشب الستسخار
كيحرل  فكخة السشادى بعج تساـ الخصاب ألنو ُيخاد بو تعييغ السخاشب اما بتخريرو أك ترحيح

؛ ك لفت انتباه السخاشب بحيث يكػف (5)ذلظ في مقاميغ مقاـ التباس الخصاب أك إمكاف تعجده 
شى كتخسيخو في الحىغ ك تأكيج حزػر السخاشب بكل مػقع مغ مػاقع لتػكيج السع اتكخاره ضاىخ 

( فسا بعجىا يجخل في إشار يا عباديككل ما جاء في ىحا الحجيث مخكده الشػاة الجاللية)، نجائو
                                                           

 102( مدائل الشحػ في قزايا الخصاب الػضيفي، احسج الستػكل/3)
 2/208( الكتاب، سيبػيو:4)
 163االنذاء في العخبية بيغ التخكيب كالجاللة، دراسة نحػية داللية، خالج ميبلد/ ( يشطخ:5)
 162، ا حسج الستػكل/ يشطخ :مدائل الشحػ في قزايا الخصاب الػضيفي( 1)
 106السرجر نفدو/ ( يشطخ:2)
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السشادى ىػ السكػف الخارجي الحي يدبق الجسمة أك يمييا أك يتخمميا ))فعشاية السعبػد بالعباد 
فزبل  (1)((أف الخصاب مػجو إلى الذخز السحاؿ عميو بعبارة الشجاء مؤشخا بكيؽية صخيحة إلى

كحث كتذجيع خػفا كحخصا عمى ، عغ ما كفخه تكخار ىحه البشية مغ شسأنة كرغبة في الثبات
كعصفا كدفعا لو لبلستجابة لسا يصمب مشو بأحب الرفات كىي العبػدية؛ التي تقتزي ، السشادى

ل عك بالجأ باالختيارك أكىحا السعشى يكػف بالتكػيغ ،  غاية التحلل كالخزػع مع االشاعة
إلى الزسيخ العائج عمى  السقػؿ بالشجاء بػصف السعبػد السزاؼ كابتجاء (، االنؿياد كالخزػع)

كىحا ، تعالى( ؼيو تعطيع لمسشادى كتؤذف ىشا باالىتساـ بسا سيقاؿ أك بأنو سيقاؿ ليع عغ ربيع(هللا
جخل في إشار العشاية يمعمػمات ك كل الحي كرد مغ تعاليع ف، مغ هللاكضع ليع في مقاـ السخاشبة 

كدؿ الحجيث أف جسيع الخمق عباد هللا شخعا كقجرا ك عمى لصف هللا بعباده ، مغ السعبػد بالعباد
ألف مقتزى ، أف صفة العبػدية تذخيفك ، حيث بجأىع بالسشاداة مغ غيخ سؤاؿ مشيع، كحفطو ليع

ذخفيع ت فاهلل تعالى اختار صفة، شاديو بيااحب األسساء إلى الدامع في الخصاب أف يختار السشادي
يا عبادي اني حخمت الظمم )كسا نمحع استيبلؿ الحجيث بالشجاء مرحػبا بالخبخ، ، غايو الذخؼ
اذ الخبخ كاالنذاء بيغ تشػيع ال والحي يتزح ؼيالشجاء االكؿ  (وجعمته بيشكم محخما عمى نفدي

شسأنة ك ، كيدتثيخه كيجحبو الى الشز دفعا لو لبلستجابة لسا ُيصمب مشو تويججد لمستمقي حيػي
بػجػد ))كرغبة في الثبات كحث كتذجيع كابتجأ الحجيث بػركد تػازي البشى الستغايخة الحي يتدع

تقابل داللي بيغ عشرخيغ أك بيغ مػقعيغ في سمدمتيغ كل متػالية عمى حجة كمثاؿ ذلظ التػازي 
السعخفة ك بيغ الشفي كاإلثبات ك بيغ الحكخ كالححؼ كبيغ االسع كالفعل كقج الحاصل بيغ الشكخة ك 

يكػف في بعس االحياف كفق الرػرة الشحػية نفديا التي تشتطع في صيغ متػازية نحػية كمختمفة 
كقج أشخنا إليو مع أنو ليذ تػازيا تخكيبيا إال أنو مفتاح الستػازيات التي كردت في  (2)((دالليا

لحا ارتأيشا أف نذيخ ، الحجيث فزبل عغ ارتباشو الجقيق بالتػازي التخكيبي الحي اختتع بو الحجيث
 _ خمتح) لفاظ لؤل بشى متغايخة بيغ االسسية كالفعمية بتكخار الجحر المغػي ت إليو إشارة; فقج كرد 

حؿيقة ثابتة ال  رلتقخ  ؛(نأفقج جاء بعج الشجاء جسمة خبخية مؤكجة ب) تظالسها( -الظمم)( محخما  
إفادة اك ، تقبل الذظ باعتبار مرجرىا فالخبخ يأتي لغخضيغ إفادة السخاشب حكع كاف جاىبل بو

داؼ األسمػب الخبخي لؤلسمػب كار جة ع عالع بالخبخ كيدسى الـز الفائالسخاشب أف الستكم
في حّخمو عمى عباده( ك  فسا حّخمو تعالى عمى نفدو) (3)((ُيدقط التخدد لجى السخاشب))االنذائي 

                                                           

( الشجاء بيغ التجاكلية كاراء الشحاة كالببلغييغ العخب القجماء .د. اسيل سامي اميغ جامعة القادسية كمية االداب 3)
 71/ص2013,، سشة6ع‘مجمة دراسات اسبلمية معاصخة 

 121خية دمحم كشػني، /( المغة الذع4)
( الببلغة الشبػية في االربعيغ الشػكية ، دراسة تصبيؿية تحميمية، رسالة ماجدتيخ ، خالج عبج العديد الدكبع ، 1)

2009/236 
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؛ كلديادة التػكيج أعاد السعشى السخاد بأسمػب انذائي اعتسج أداة الشيي (1)ىحا تػكيج كزيادة تغميع 
وجعمته بيشكم محخما )شمب الكف عغ الفعل عمى جية االستعبلء انو إذ ؛ (تظالسها ال)القصعي

نى حخمت الظمم عمى نفدي اييا عباد):مع أف السعشى فيع مسا سبق في قػلو  فال تظالسها(
  فالسعادلة التي تحققت بتػازي السغايخة في قػلو: وجعمته بيشكم محخما(

 
 (ثابت)الظلم اسم          (حرمت)فعل ماض              

 
 

 (فعل حركة)تظالموا ال                   (محرما)اسم ثابت 
 

 كالتاء التي ادمجت في قػلو أصميا ال تتطالسػا اكجىا بتقجيع شبو الجسمة )بيشكع( عمى السفعػؿ بو
حخمتو بيشيع الف ، مطمع بيشيع كبيغ غيخىع ا لتحخيسلغخض االىتساـ ؼيكػف ، الثاني لمفعل )جعل(

أك في  (3) "كالطمع في أصمو "كضع الذيء في غيخ مػضعو تعجيا (2) بقخيشة الدياؽ اشج كأكبخ
كيقاؿ في مجاكزة ، غيخ مػضعو السختز بو إما بشقراف أك بديادة كاما بعجكؿ عغ كقتو كمكانو 

كليحا يدتعسل ، كيقاؿ ؼيسا يكثخ كؼيسا يقل مغ التجاكز، الحق الحي يجخي مجخى نقصة الجائخة 
، الكفخ كالشفاؽاالنداف كبيغ هللا كأعطسو  بيغ كالطمع ثبلثة:، لكبيخ كالحنب الرغيخفي الحنب ا

أي تقجست عشو :كحخمت الطمع عمى نفدي (41)نفدو ك بيغ االندافك ، ، كالشاسبيغ االنداف 
شبو تشدىو اذ استعارة تبعية كىي فيػ في حقي كالذيء السحـخ عمى الشاس كصفا ، كتعاليت

ثع استعسل في جانب ، سا نيي عشو شخعا في االمتشاع عشوعتعالى عغ الطمع باحتخاز السكمف 
ما اشج تحخيع الطمع لحا ُصجر ، السذبو ما كاف مدتعسبل في جانب السذبو بو مبالغة كتذجيجا

فجاء قػلو  الحجيث بو إلعبلء صػت السشاداة بو كتجشبو لسا رتب هللا عميو مغ الػزر كاالثع الكبيخ
الشيي عمى معشى غيخ معشاه كخخج بو الى معشى الشرح كاالرشاد لعجـ معخفة  )تظالسها(فبل 

ك تػاشج ىحا الشيي مع الشيي الحي ختع بو الحجيث الذخيف في ، سابقة في الدياؽ بالػقػع ؼيو
يحسل  الشيي االخيخ الحي يذعخ بالتخػيف كلحا )من وجج غيخ ذلك فال يمهمن اال نفده(:قهله 

 ترييخالجعل ؼيو معشى الترييخ فإنذاء شيء مغ شيء اي:  وجعمته بيشكم(عمى معشى التيجيج )
كالجعل يتػقف عمى مػجػد مغايخ لمسجعػؿ كيكػف معو السجعػؿ ، وشيء شيئا أك نقمو مغ مكان

                                                           

 4/129( االبخىاف في عمـػ القخاف، نػر الجيغ دمحم بغ عبج هللا الدركذي :2)
 155الببلغة الشبػية، / ( يشطخ:3)
 319_318ت في غخيب القخاف/السفخدا ( يشطخ:4)
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( لسا يجب عبادي يا)يعػد الشجاء بعج االستيبلؿ ب ك( (1عغ عمع أك عشو كالسادة كالدبب كيكػف 
كيبلحع اتخاذ ىحه البشية  (2)ف يكػف عميو العبج مغ سخعة االستجابة لديجه كامتثاؿ أمخه كنييوأ

مفربلت إيقاعية لبلنتقاؿ بيغ الفقخات عمى مدتػى التخكيب كعمى مدتػى التػاتخ كالتشامي 
بعة مدتقمة ك لمسػضػع العاـ لمشز إذ يتع تػزيع داللة الشز الى فقخات متتاأالجاللي لمفكخة 

تحجدىا البشى اإليقاعية الستػازية في خسدة أنساط متشػعة األكؿ مشيا جاء مبشيا عمى االثبات 
الحي حققتو الجسمة االسسية السعتسجة عمى االستثشاء كامتجت الجسمة لتكػف مخكبة الحتػائيا أكثخ 

 لشسط االتيكفق امغ إسشاد كاحج ألداء الفكخة ك إتساـ السعشى السخاد إيرالو. فكانت 

مبتجأ+ خبخ اسع فاعل+ إال)االستثشائية( +مغ )يا عبادي +)عبلقة االستثشاء  ةاسسية معتسج اوال:
 + فعل ماض كفاعمو كمفعػلو( 

 يا عبادي +كمكم +ضال +اال +من +هجيته 

 يا عبادي +كمكم +جائع +اال +من +اطعسته 
 يا عبادي +كمكم +عار +اال +من +كدهته 

التكخارية بيغ التػافق كالتشاسب مزافا إلييا التزاد؛ فيتعمق التػازي التخكيبي بإيجاد  لبشيةنمحع ا
كتتسثل في التذابو التخكيبي السقخكف بالتساثل الرػتي في ، ركابط مغ نػع خاص بيغ الجسل

نيايات التخاكيب كىحا التذابو بيغ مجسػعة مغ التخاكيب الستػازية يػجج نػعا مغ التػحج يذي 
كقج تحقق التػازي التخكيبي بالجسمة االسسية الستكػنة مغ)السبتجأ كالخبخ( ، (3)ط الشز بتخاب

كنمحع التفاعل الدياقي كالجاللي القائع بيغ ، كاالستثشاء ب)إال( كالفعل الساضي كفاعمو كمفعػلو
كجاءت ثبػت بالجسمة )االسسية كالحخكة بالجسمة الفعمية( الالثابت كالستحخؾ بيغ )االسع كالفعل( 

في كل  متحج بسبتجألتجدج داللة العسػـ كالذسػؿ  (كمكم) (الجسمة االسسية السبجكءة ب)السبتجأ
داللة  تقجيع السدشج إليو السبتجأ عمى السدشج الخبخادى كقج  كمعجسيا الستػاليات صخؼيا كنحػيا
كاالحاشة كالجسع الف ع كاالستغخاؽ يفمفطة كل تفيج الذسػؿ كالتعس (4)التعسيع كالتػكيج كالتقػية 

كمغ ثع تبله مغ كل جية كيذسميع مغ كل جانب كىي احاشة معشػية  ألفخادالفع كل يحيط ب
حافع عمى تػارده بالريغة كاختمف معجسيا اذ  في الجسل الستػالية صخؼيا كنحػيا الستحجالخبخ 

كالتججد فيػ عمى االستسخار  ؿ(( )داعار، جائع، ضالفي الجسل الستػازية اسع فاعل ) انفدي
الثبػت كالجكاـ كاالستسخار في األزمشة ، الفعل الجائع إذ أنو يجؿ عمى الحجث كالحجكث كفاعمو

                                                           

 6/222( لداف العخب:1)
 83لخكضة البيية في شخح االحاديث القجسية االربعيشية/ ( ا2)
 101( نطخية عمع الشز، حداـ احسج فخج/3)
 155لببلغة الشبػية/ يشطخ :ا )1)
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بل الزمتو دالالت االفتقار إلى هللا كالحاجة الجائسة ك  (1)((السختمفة فيػ أدكـ كأثبت مغ الفعل
نفدو كىػ االفتقار إلى مخاعاة الثابت في الحكع  كمكم(إلى هللا كاشتخؾ السبتجأ ) الستأصمة في العبج

في معخض كردت باالسع بجأت االكداء( فالجسمة االسسية التي ، االشعاـ، حق الخبػبية )اليجاية
كيتزح أف حخكية ىحا السقصع تتكئ عمى ، ، تأكيج مزسػف الخبخ الحي سيمؿيو عمى السخاشبيغ

ستزادة كصػال الى الائيات ثشال التخكيب الشحػي الستساثل كمغ انتاج تػاٍز متجاخل تػلج مغ
يا مجلػالت الحجيث العسيقة كتستج ضبلؿ ىحه الثشائيات عمى بشية السقصع كامبل كتحاكر الجاؿ )

مقارنة لبياف حاؿ الزاؿ كحاؿ السيتجي بػصفو رأس ايجاد الحي ساعجه مغ اجل  عبادي(
كيقاؿ لكل ، السدتؿيعمت; العجكؿ عغ الصخيق مالسػضػع فالزبلؿ ضج اليجى كالخشاد ))يقاؿ اض

 ضياع الذيء كذىابو في غيخ حقو عجكؿ عغ السشيج عسجا  أك سيػا  يديخا  كاف اك كثيخا  كىػ
ثانيا في العمـػ ك  كمعخفة الشبػة كحجانيتو  في العمػـ الشطخية معخفة هللا ككالزبلؿ يكػف: أكال

؛ فيػ العجكؿ  2)((مخاتبيعكندبة الزبلؿ الى الكل بحدب  العخؼية كاألحكاـ الذخعية كالعبادات
في االخخة كاليجى عكذ  ىعغ الصخيق السدتؿيع في الجنيا السؤدي الى الغاية التي ال تختج

ػ كى و داؿ عمى الجشةنيدسى ىجى ألك كااليساف الجشة التسكغ مغ الػصػؿ الى  تفيج اذالزبلؿ 
ع االمتشاف تقجي)باب )مغ  الهجى( عمىالزالل ) تقجيعالصاعة كالػرع كالصخيق يدسى ىجى ك 

سشافعيا مغ الذبع لبأمػر الجيغ عمى االمتشاف بأمػر الجنيا كذكخ مشيا ما ىػ أصل فييا كمكسل 
د الجسل متحجة في كل عشاصخىا؛ ك بػر  دكر التػازي كنمحع  (3)((عشيسا ىكالمبذ كال يدتغش

الػضائف الشحػية تحقق عشجما تتداكى عشاصخ شخفي السعادلة ببشيتيا التخكيبية, ك تتفق في كالس
تبعا لمحاجات التي  هفتغيخ ، كالرخؼية التي تؤدييا, كقج أدى إلى بياف الثابت كالستغيخ مغ األمػر

ىا بسا يذسل الجنيا كاآلخخة كاردافيا بسا يذغل الشاس مغ مشافع الجنيا ؤ تخنػ إلييا الحات ك ابتجا
جاءت الجسمة اسسية في اصل )اإلشعاـ كاالكداء(؛: كعشج عخض حقائق ثابتة في أصػؿ الحياة 

ألنيا لع تؤد الفكخة السدتقمة ؛ (4)جسمة مخكبة  بػصفيااسشادىا األكؿ فعمية في اإلسشاد الثاني 
السفيجة فائجة يحدغ الدكػت عمييا بإسشاد كاحج كانسا تعجتو إلى أكثخ مغ إسشاد كاحتيج إلى 

لكدخ  الفعمية الستحخكة بالفعل الساضياالسسية الثابتة في اثبات الحقائق السقخة كمغ ثع اردافيا ب
ك ىحا الشػع  تحؿيقيا الى عسجالسعشى كي بتغييالغاية ي باالستثشاء كقيج ىحا الثابت الزيق السبلـز

يع عبادة بػاحجة مغ العبلقات التي تقاـ بيغ  مغ الجسل السخكبة أشار إليو الجكتػر دمحم إبخـا
)عبلقة االستجراؾ كاالستثشاء ك ذلظ باف يكػف السخكب الثاني )اإلسشاديغ في الجسمة السخكبة 

                                                           

 2/11( شخح الترخيح عمى التػضيح ، االزىخي ، خالج بغ عبج هللا:2)
  300( السفخدات/3)
 8/1389الكاشف عغ حقائق الدشغ، :( 4)
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كنمحع ما قبل االستثشاء ب)إال(  (1) ((استجراكا عمى السخكب األكؿ استثشاء مغ أحػاؿ مزسػنة
في حيغ أف ما جاء بعج )أال( داال  عمى الدعة كالبدط كاالفتقار كالحاجة يجؿ عمى الزيق 

، كداءكاالشعاـ كانتياء باألدنيػي كاخخكي  ءي مشصمق كل شيالتي ىبجأ مغ اليجاية كاالنفخاج 
كقج غ بشية داللية غيخ تخاكسية يكقج أفاد ىحا الشسط مغ تقشية االستثشاء التي تعتسج الخجػع, لتكػ 

ربط بعس الببلغييغ مرصمح االستثشاء بالخجػع مغ حيث مفيػمو؛ إدراكا لآللية الػاحجة التي 
، كىػ أف ُيحكخ الذيء ثع يخجع عشو كيجخل شيئا ثع يخخج مشو بعزوتعسل مغ خبلليا البشيتاف 

 االستثشاء حج ثيخفؽيو تقاشع مداري السدتػى الدصحي كالسدتػى العسيق كقج بمػر ابغ األ
يشقدع الى قدسيغ لغػي كصشاعي فالمغػي اخخاج القميل مغ الكثيخ ف االستثشاءفأما :))قػلوب

 ؛(2)((زائجا يعج مغ محاسغ الكبلـ شىالقميل مغ القميل معكالرشاعي ىػ الحي يفيج بعج اخخاج 
دامع كيتػصل الستكمع الى غايتو ؼباالستثشاء تخخج مغ الكبلـ ما ال تخيج أف يقع في ذىغ ال

نكار كثيخا  كفي السػاقف التي تشدؿ مشدلة اإلنكار أك تمظ السجيػلة في مقامات األ باالستثشاء
 انفتاحا  كانبداشا  كسعة أي، االستثشاء الحي قيجت بو الجسمة السخكبةفحقق ؛بالشدبة لمسخاشب 

( كالسدتثشى عاري ، جائع، ضالكعزج ىحا كركد السدتثشى مشو بريغة)االسع( ) البشاء التخكيبي
( فحخكة االستثشاء مع االسع كالفعل اعصت داللة كدهته، اطعسته، هجيته)بريغة الفعل( )

ثشاء ب)إال( مع االسع دليل عمى الزيق كاالفتقار في حيغ أف ما الزيق كالدعة فسا قبل االست
فطيخ مغ ىحا أف ليذ السخاد مغ اثبات الجػع كالعخي ))؛جاء بعج )إال( دؿ عمى الدعة ك البدط 

كليذ في السدتثشى اثبات الذبع كالكدػة مصمقا بل ، في السدتثشى مشو نفي الذبع كالكدػة بالكمية
عمى االكتفاء ك  كدهته(، اطعسته، )هجيتهلت الريغة جف ؛(3)((كتكثيخىساالسخاد بدصيسا 

، في مقابل االفتقار الثابت باالسع. كقج رافق التػازي التخكيبي تػازيا بالتزاد، كانفتاح( )حخكةزيادة
اف مغ تكىػ تذابو بيغ شخفيغ متعادليغ ك متتالييغ عمى مدتػى البشية التخكيبية كلكشيسا مختمف

كىحا نسط مغ التػازي التخكيبي الحي ىػ تأليف لسجسػعة مغ الثػابت كالستغيخات؛ ، داللتيساحيث 
فالثػابت عبارة عغ تكخارات خالرة في البشاء الشحػي لمجسل في مقابل الستغيخات التي ىي بسثابة 

ركد فػ  (4)بجكره يؿيع عبلقة داللية بيغ المفع كضجه  كىحا اختبلفات خالرة ترل إلى حج التزاد
عيج تذكيل معارؼ العباد كفق يل، يع في إبخاز التزاد كعسق داللتواساألبشية الشحػية متساثمة 

كعمى صعيج البشاء التخكيبي فاف التزاد يجعل الشز عالسا مشفتحا عمى امكانات السشيج الدميع 
فالزبلؿ يتزاد ، األكلى عبلقتيا ضجية خالرةف اكنمحع في الستزادات تفاكت، داللية عجيجة 
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مع اليجاية كالعخي يتزاد مع االكداء إال أف الجػع ال يتزاد تساما مع اإلشعاـ كإنسا عكذ 
الجػع الذبع كلكغ السعشى العاـ لمدياؽ يؤكج أنو شباؽ خفي ألنو يجسع بيغ معشييغ ال يتشاؼياف 

،  عبلقتو سببية فيػ مجاز مخسل،  (1)دببو كيفي ذاتيسا كلكغ يتعمق احجىسا بسا يقابل اآلخخ 
الحكؽ ك الدعة ك االختيار كىي ابمغ ك داللة عمى التشػع  (فاإلشعاـ سبب في الذبع كلمفع )اشعع

صمق عمى ما يذبع مغ الذبع التي ت لفطةيادة مغ اـ؛ ألنو مقاـ اكفاء هللا لمعبج كز في ىحا السق
أف التػازي يديع في كبسا ))الخصاب كتساسكو صباؽ آلة معجسية مداىسة في اتداؽ فال؛(2)البخ

كىحه  3) ((كحجة الشز كبشائو فإف السصابقة آلتو السيسة في ذلظ كعميو فإنو يشتج نديج الخصاب
الستػاليات جسيعا تعج متقابمة في عبلقتيا كمتػازنة في أدائيا لمػضائف الشحػية نفديا كأفاد الشز 

السفاضمة بيغ األشياء, كالحكات مغ الخبخ اسع الفاعل الحي يعمع ما ؼيو مغ السقجرة عمى إبخاز 
كعشجما تحققت لجيشا ضجية ضسشية بيغ الدكػف )االسساء( كالستحخؾ )االفعاؿ( بجأ الشز في 

كدػتو( الى الحث عمى أقرى ، اشعستو، الترعيج بتخديج األلفاظ كاألفعاؿ الساضية )ىجيتو
خار بالحجث كالفعل ك مغ درجات الحخكة بجاللة فعل األمخ كمغ ثع السزارع لمجاللة عمى االستس

 اغةبالري اباألكؿ معجسيا  مختمف متزسشا  معشى الذخط كمتربل:ىشا بجأ الشسط الثاني مغ التػازي 
 . يةالرخؼ

 
 
 
 
 

فعل هضازع هجزوم لىقىعه في + )هفعىال ته(الياء+فعل اهس هتصل تالىاو   +لفاء  اثانيا :   

   جىاب الطلة
 اهدكن                               فاستهدوني                       هديته        
 اطعوكن                           فاستطعوىني            اطعوته                 
                      اكسكن                              نيىستكسأف            كسىته                  

 غفس لكن ا               فاستغفسوني                         جويعااغفس الرنىب 
كنمحع في ىحه الستػازيات التػازف التاـ في التخكيب الشحػي كالرياغة الرخؼية فيي متػازنة 

فيشتج ))إعادة مشتطسة متدقة لمريغ الرخؼية في كل مخة بعشاصخ معجسية ججيجة  اصخؼيا ألني
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كتحقق تخابط يسكغ اف نصمق عميو التخابط ، في البشية الػزنية استسخارعغ اشخاد تكخارىا 
الى  )ضاؿ/جائع/عار(بجأ االنفتاح في أسمػب االستثشاء مغ الزيق باالسعف (1)((الريغي

ك أقرى الحخكة التي )ىجيتو/اشعستو/كدػتو(الستحخؾ السشفتح بالفعل الساضي الستحقق بجاللتو 
كمغ ثع السحافطة عمى  (فاستكدػني /فاستصعسػني  جكني/)فاستيحفدىا الحث بفعل األمخ

األربع جسل الستػالية كقج كاحجة في الػتيخة الريػية ك استسخارية ىحه الحخكة بالفعل السزارع 
فتكخار  (جاءت دعسا لسزسػف فكخة الجسل األكؿ الستػازية االسسية كتأكيجىا كلكغ برػرة)األفعاؿ

داخل الشز يشحر بػجػد حخكة داخمية ذات حيػية نامية عمى  ااالفعاؿ كالتػازي الحاصل بيشي
اي شمب اليجاية كاجابتيا (اهجكم /استهجوني )صعيج البشاء االفقي كالعسػدي كالحخكة ىشا ثشائية 

 متعجدة اإلسشاد متزسشة معشى الذخطكقج تذخب الدياؽ معشى الذخط فكانت جسمة مخكبة 
ب الذخشي يتسيد بأف العامل الحي تشعقج بو القزية فالتخكيب الصمبي نػع مغ انػاع التخكي؛

كإنسا ىػ مطيخ نحػي في صمب التخكيب كنعشي بو جـد الفعل ، الذخشية ليذ لفطا صخيحا
فػصفيا السطيخ ، فالصمب ىػ جسمة شخشية اختدلت مشيا األداة ، السزارع في جػاب الصمب

يقػؿ ابغ يعير إف جػاب األمخ كاألشياء التي ذكخناىا معو ىي جػاب الذخط  (2)االعخابي 
أتيت  يغالسححكؼ في الحؿيقة؛ ألف ىحه األشياء غيخ مفتقخة إلى الجػاب كالكبلـ بيا تاـ كلكغ ح

كيزيف ابغ يعير إلى الصمب أيزا ما كاف في معشى االمخ  (3)إف()بجػاب كاف عمى تقجيخ 
ػف مجدكما ألف العمة في جـد جػاب األمخ إنسا كانت مغ جية السعشى ال كالشيي اذا أجيب؛ ؼيك

كقج عمل الشحاة  (4)مغ جية المفع كلسا كاف مغ جية السعشى لـد في كل مكاف معشاه معشى األمخ
كعمى ، ترػر معشى الذخط؛ فكأنسا ىشاؾ أداة شخط دؿ عمييا الدياؽب))الجـد في جػاب األمخ

عغ كجػد إف كفعل الذخط بيج أف أداة الذخط الغائبة تخكت أثخىا في ىحا فاف الدياؽ قج اغشى 
إف اسمػب الذخط في جػاب الصمب يقـػ  (5)((السزسػف كالذكل فالسزسػف شخشي كالذكل جـد

رقى مغ الصخيقة أف ىحه الصخيقة أكىشاؾ مغ يجج  مػسيؿيا كاضحا اعمى تػازف يزفي ايقاع
عمى ذىغ الدامع كادراكو لمسعشى الذخشي الكامغ  عتسادكا ، ففييا ايجاز ممحػظ، السداكية ليا
عمى أف يدتخجمػا محربلتيع العقمية ، سل السخاشبيغ اك السدتحقيغ؛حكيفيع مشو ، كراء التخكيب

                                                           

، اشخكحة دكتػراه، 1)   2005/329( دراسات لغػية لػسائل تخابط الشز، شعباف قخني جامعة الفيـػ
 89( يشطخ الذخط في القخاف الكخيع، عبج الدبلـ السدجي ودمحما لصخابمدي/2)
 7/48ير:السفرل، ابغ يع( يشطخ شخح 3)
 7/49( السرجر نفدو:4)
( في التخكيب المغػي لمذعخ العخاقي السعاصخ، دراسة لغػية في شعخ الدياب كنازؾ السبلئكة كالبياتي، مالظ 1)

 382السصمبي/
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، كنخى أف التخاكيب تتشػع داخل االسمػب الػاحج لكي تتشػع السعاني داخل الشز (1)كمجركاتيع 
كالذخط ، بيغ الذخط السقجر في جػاب الصمب، التخكيبيغالدمخذخي الفخؽ الجاللي بيغ ذكخ ك 

دكات الذخط فقاؿ: ))فاف قمت ىل مغ فخؽ بيغ اضسار الذخط كاضياره قمت: أالطاىخ باستخجاـ 
، دامع قصعا  انظ جعمت ىحا االتياف كالسأمػرية شخشا  في االكخاـالقصع ، اذا قمت: أئتشي اكخمظ

فجاء االسمػب الستزسغ معشى  (2)في ذلظ((  ةلو شبيكإف قمت: أف تأتي اكخمظ جاز اف يقع 
فزبل عغ اف ىحا الشسط  ةالحدع مغ دكف اف يداكره الذظ لمقزايا الخئيد ةاالمخ ك ؼيو دالل

  :بؤرة الحجيثكردت ؼيو اعمى ندبو تػازي ألربع جسل متػالية في 
 

 هعادلة                                             
 فاستهدوني                    اهدكن ديني        

 تانه واالقساز التىحيد داللة     و دنيىي                  فاستطعوىني                  اطعوكن      
 هللا يعطي اال ال فاستكسىني                  اكسكن  واخسوي      

 فاستغفسوني                    اغفس لكن             
 

جاءت الجسل الستػازية متحجة في الريغة الرخؼية ك في البشاء التخكيبي صيغو استفعل الجالة 
ىحه  ليكغ ديجنكع:ل الفاعل(اي مغ قبكضع الرفة عمى السفعػؿ ، عمى معاني )الصمب التحػؿ

فيج داللة )ي، كفي صيغة استفعل الدؤاؿ إما صخيحا  اك تقجيخا  ، عميا  اال هللافاالكامخ التي ال يحققيا 
كمغ أبخز معانيو السبالغة كالتػكيج كاالعتقاد التاـ ، كانو شمب مشظ أف تفعل (السداكلة كاالجتياد

كؼيو داللة تحخي االمخ كامتثالو كالداـ الشفذ كحسميا عمى شاعة ، كشمب الكثخة مغ االمخ (3)
بيغ الصمب  ااالسمػب مسدكجليكػف ؛السعبػد ؼيسا تحب كتكخه كاستثسخ التػازي فعل االمخ بكثافو 

فذخط االجابة االلحاح في الصمب بجاللة تكخار افعاؿ االمخ في كل ، سزاعفة االثخ لكالذخط 
ليجؿ عمى كساؿ العشاية بالداعي  ؛باإلجابة بالفعل نفدو مع اختبلؼ الريغةفيا كارد (4)جدئية 

جانب مغ جػانب لـ عخض كالسقاـ ىشا مقا، ليحا االمخ كاجابتو عمى أحدغ صػرة مع الدخعة 
أكتدب ىحا الشػع مغ التػازي كقج يكػف متجاخبل  مع الجعاء ك رحسة هللا بعباده كالغخض إرادة الجكاـ 

حزػر الجحر المغػي  يبي عمى السدتػى العسػدي بتاكيجالخباعي شاقتو الجاللية مغ التصابق التخك
يقرج بو السداكاة الكسية كالكيؽية لمبشية ك  (تػازي السكافأة)لؤللفاظ السكخرة كقج اسساه دمحم مفتاح

                                                           

 545( ا لترػيخ الفشي في الحجيث الشبػي ، دمحم لصفي الرباغ/2)
 7( االحاجي الشحػية ، الدمخذخي/3)
في الفعل الثبلثي في المغة العخبية)دراسة كصؽية( حشاف عسايخة اسساعيل مجمة الجامعة  ( يشطخ معاني الديادة4)

 18/ص4، ع20االسبلمية لمبحػث االندانية ، غدة مجمج
 169( يشطخ: دراسات ببلغية في االربعيغ الشػكية/1)
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الثبلثة االكلى مشيا متعمقة ، االعسق السحتػية عمى السحجث كالفعل فالجسل االربع الستػازية
تخكيبيا  بالتػازي الدابق الثبلثي الحي ارست معالسو الجسمة االسسية السعتسج عمى االستثشاء إلقخار 

))انكم حؿيقة معتسجة اسمػب التػكيج كادكاتو  ستيمت بأثباتاما الجسمة الخابعة فقج ا ةحقائق ثابت
عمى كتقجيع السدشج اليو )انا(  فػركد)اف(((تخطئهن بالميل والشهار وانا اغفخ الحنهب جسيعا  

كىحا الشػع مغ التخكيب يكػف السدشج اليو الثاني ىػ نفذ االكؿ  (اغفخالسدشج ىػ الجسمة الفعمية )
يجؿ عمى االستسخار (الميل والشهار)بكالتزاد ، كالغخض التػكيج كالتقػية  ةيقرج بو ذات كاحجك 

كفييا ، كاف الخصأ كججت السغفخة مدتسخة باستسخارية الميل كالشيار كتعاقبيسا ساحيث كالتػاصل
 ةحخكك الحث عمى الجعاء بسا يحتاجو االنداف حتى السأكل كالكدػة كال يعتسج عمى الدعي كحجه 

الميل كالشيار تذسل الدمغ بكل ابعاده فجاءت الجسمة الستػازية الخابعة مدتيمة بحؿيقة تحتػي كل 
( ))ليجعل القمب يجسع قػاه ليذج الى خالقو عباديما قجمتو الجسل الدابقة فكخر الشجاء بػ )يا 

الخطأ طة )باستعساؿ لف امعجسي كنمحع تحػال (1)الخحيل كيػقغ اف ربو يحبو كيجعػه الى عفػه(( 
انكم تخطؤون وانا اغفخ ) التي تبجك متخادفة كلكغ الدياؽ يخشح دالالت مغايخة ليا، والحنب(
ؼيريب غيخه ككأف الخصأ ، ئافالخصأ ما ليذ لئلنداف ؼيو قرج فيػ اف يقرج شي (، الحنهب

الف الحنب كاالخح بحنب ، أكلى فأف كقع مغ االنداف خصأ ؼيو عاؾبة اك تبعات أصبح ذنبا ةمخحم
الذيء اي ما يتبعو الحـ كما يتتبع عميو العبج مغ قبيح فعمو كيختبط الحنب بعبلقة تزاد مع 
السغفخة كالتي ىي محي الحنػب كالثػاب عمى التػبة عغ الحنب؛ ؼيصمب السغفخة بالجعاء كالتػبة؛ 

كالجسل االربع الستػازية (2) كال يجػز االستغفار مع االصخار إذ انيا تقتخف بالتخاجع عغ الحنب
كدالالت الريغ تؤكج  (الصمب كاالستجابة)فعل التؤكج حؿيقة جػىخية ميسة متحققة بالفعل كرد 

كحجانية هللا كاستغشائو عغ البذخ كلحا كانت اعمى ندبة تػارد جسل متػازية كبشيت عمييا الجسل 
 اسشادييغ كىي فعمية مشؽية ب )لغ( التالية التي اعتسجت الشفي كىي جسمة مخكبة فيياالستػازية 

 )مفعػال+الياء )فاعبل(+فعل مزارع+ الػاك +الػاك+ السفعػؿ بو+ الفاء فعل مزارع لغ+ :اثالث
  لن تبمغها ضخي فتزخوني يا عبادي إنكم

 فتشفعهني نفعي ولن تبمغها 

في تذابو تسثل بالانو تػاز يتكخر عمى السدتػى العسػدي كعمى السدتػى االفقي؛ فالعسػدي 
العبلقات الشحػية السقامة بيغ الجسل كاالفقي عمى عبلقة التزاد اك التقابل التي يبشييا التػازي 

مختمفة عغ كركدىا في الدياقات الدابقة كمعشى القػؿ  ةداللي ةىشا خاصي (يا عبادي)كلحكخه 
تع عمى ))فأنكع لػ اجتسعتع عمى عبادتي اقرى ما يسكغ ما نفعتسػني في ممكي كلػ اجتسع

                                                           

 10/52( :696( فتح السشعع في شخح صحيح مدمع ، كتاب البخ كالرمة ك االداب، باب)2)
 186( يشطخ: السفخدات/3)
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العبػدية كاالجتساع  ةاي تدخيخ داللة يا عبادي دالل (1)عرياني اقرى ما يسكغ لع تزخكني(( 
الشفي الستحقق ب)لغ(  ةكافاد التػازي ىشا مغ دالل، كالغاية الػاحجة كالقرج الػاحج لمشفع اك لمزخ

كفي ، كاالخخاجفالشفي في المغة يعشي الصخد كالبعج كالتشحي ، الجاخمة عمى الفعل السزارع
ت كىػ اسمػب لغػي تحجده مشاسبا، (2)االصصبلح اخبار بالدمب كسا أف الشيي شمب بالدمب 

مغ دكف قيج زماني فأنيا تكػف  ة)لغ( اذا جاءت في جسمب (3)القػؿ كيخاد بو الشقس كاالنكار
في شيء  عالىسبحانو كت هللا شفعاذف العبادة الخالرة ال ت ؛لمتأبيج اك مصمقة في الدمغ السدتقبل

كال تشفعو في شيء؛ فاهلل )تعالى( غشي عغ العباد ))اذ السشعع هللا كحجه كال سػاه كاالكلى ما يشعع 
كالجشاس ناقز الختبلؼ العجد في ، هللا بو عمى عباده مغ خيخات متتالية ك نعع ال تحرى

الببلغي ىشا عقج الكمستيغ مع كجػد التختيب في الحخكؼ االصمية )الشػف كالفاء كالعيغ( كالدخ 
السقارنة بيغ ما يقجمو هللا لعباده مغ الشعع كبيغ استحقاؽ هللا الذكخ كالثشاء بسا انعع لعجدنا عغ 

ى السقرػد راق الى تعشي االنتياء اذ انيا كقعيا في الدياؽ الستكخر بمغ كلمفطة (4)ذلظ((
حقق مغ مدمكيغ االكؿ الشفي تكالتأكيج ، (5)كالسشتيي مكانا  كاف اك زمانا  اكامخا  مغ االمػر السقجرة 

 ؛يا بجسمة مشؽية أخخى عمى نفذ الػتيخةاردف كليحاكالثاني ذكخ مشفي الشفع يقتزي اثبات الزخ, 
لشفي الشفع ؼيكػف نفي الشفع مختيغ االكلى تحققت بسا يدتحزخه ذىغ الستكمع في األكلى؛ الف 

النتباه في ىحه الستػاليات مغ الجسل كمسا يثيخ ا، الزخ عكذ الشفع كالثاني بحكخه صخاحة
الستػازية التي كقع فييا الشجاء انيا انتقمت مغ ثبلثية الى رباعية الى ثشائية مسا يدتجعي أنيا 

فسقػلة التػازي تتعجى كػنيا تقشيو ُتحخؾ البشية ، مع خزػع الجاعي لمشجاء ةشدجسجاءت م
يغ الشري عمى كل مدتػياتو ابتجاء مغ التخكيبية لؤللفاظ الى كػنيا ضاىخة متججده في التكػ 

ة كبالتالي مياصغخ مكػناتو المدانية الستسثمة في الجاؿ المغػي كاقدامو المدانية الى التخاكيب الجس
كانتقل التفاعل في ىحه الجسل بعج اف كاف بيغ الثابت )االسع كالستحخؾ  (6)الى بشية الشز الكمية 

الفعل( الى التفاعل بيغ االثبات كالشفي ؼبعج اف ذكخ ما يعبخ عغ الشفع التاـ كالبدط في الخزؽ 
ي لغ تبمغػا ا ؛يخ كالزيق ناسب اف يأتي بسا يجؿ عمى عجد العباد عغ السزخةقتكعجمو كعغ الت

اك تشفعػني حتى اتزخر مشكع أك ، كال يرح مشكع اف تزخكني، كال يدتؿيع مزختي لعجدكع عغ
االنتياء الى اقرى القرج  ىػالبمػغ ك كعجميا ضخا اك نفعا يا عبادي لغ تبمغػا بالعبادة  انتفع بكع

                                                           

 236( الببلغة الشبػية في االربعيغ الشػكية/1)
 304( ا لتخاكيب المغػية ، ىادي نيخ/2)
 246( يشطخ: في الشحػ العخبي نقج كتػجيو، ميجي السخدكمي/3)
 236( الببلغة الشبػية في االربعيغ الشػكية/4)
 236( الببلغة ا لشبػية /5)
 117( المغة الذعخية/1)
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يذتخكاف في حكع فعل )البمػغ  (الزخ كالشفعك)كالسشتيى مكانا  اك زمانا  اك امخا  مغ االمػر السقجرة 
بالعبادة( لمجاللة عمى اقرى ما يسكغ اف يبحؿ كتأتي )لغ( بجاللتيا عمى الشفي كالشرب كالقمب 

حقق معادلة  كتػازي الجسل .امتجاد قرج الزخ أك الشفع كاكاالستؿباؿ لتؤكج نفي )كصػؿ( 
زية في نفي بمػغيا التراؿ الفعل السػجية لمشفع كىي متػا ةبيغ القػة السػجية لمزخ كالقػ  اكتػازن

ع كمكع عمى عرياني ما ضخرتسػني كلػ اجتسعتع كمكع عمى كعااجتس انو حؿيقة لتؤكجبسفعػلو 
يعػد التػازي بعج اف أصبح ثشائيا  ال ثالث لو )اما نفع اك ك  عبادتي اقرى ما يسكغ ما نفعتسػني

لػ + اف+  : عابرا )لػ(باألداة  رجرالست الذخشية ةبالجسمضخ( الى جسل متػازية ثبلثية متحققة 
 اسسيا )خبخىا جسمة فعل ناقز( + جػاب الذخط مشفي ب ما + فعل ماض

 يا عبادي له ان اولكم واخخكم واندكم وجشكم كانها عمى اتقى قمب رجل واحج مشكم ما زاد ذلك 
 في ممكي شيئا

عمى أفجخ قمب رجل واحج مشكم ما نقص  قامها يا عبادي له ان اولكم واخخكم واندكم وجشكم
 في ممكي شيئا ذلك

كل واحج  فأعطيت يا عبادي له ان اولكم واخخكم واندكم وجشكم كانها في صعيج واحج فدألهني
  اال كسا يشقص السخيط إذا ادخل البحخ ما نقص ذلك مسا عشجيمدألته 

  

ختبلؼ مع امتػازية يجؿ عمى تججد داللتو  ةالية مع كل جسمتر الشجاء ثبلث مخات متاتكخ 
 كاعادة الشجاء في ذاتيا الػتيخةبالسػضػعات كتأكيج كتقػية حزػر السخاشب في الدياقات الثبلثة 

ألف ، يقرج بو تيػيل األمخ كاستخعاء الدسع اىتساما  بسا يدسعػنو ك اثشاء الكبلـ تكخيخ لؤلىسية
كل ىحه الجالالت الييع لمتشػيو بذأف الكبلـ الػارد ك قى الشجاء يدتجعي أؾباؿ أذىانيع عمى ما سيم

الشسط الخابع التػازي  ك اجتسعت مغ تكخار الشجاء في كل مفرل مغ مفاصل الحجيث الذخيف
بالجسمة السخكبة الذخشية؛ افاد البياف الشبػي مغ امكاف التػسع الذخشي )التعميق السخكب( الحي 

، يحرل باألداة الخابصة بيغ جدئي الذخط )فعل الذخط كجػابو(؛ كال يكتسل السعشى اال بيسا معا
، ، كالتدامو في البيع كنحػه الذخط معخكؼ الداـ الذيء، كالذخط لغة: حجكث الذيء لحجكث غيخه

فيػ يقع إللداـ الذيء كالتدامو عسػما  ، كجسعو شخكط كالذخط بالتحخيظ العبلمة جسعو اشخاط
ابغ يعير الفعل االكؿ. كمعشاه  وة فجعممكىشاؾ مغ ربط بيغ السعشى المغػي االخخ كىػ العبل

اني يدسى الجداء اك الجػاب الف الث؛ الذخط عشجه العبلمة كاشمق عمى الصخؼ االكؿ مغ التخكيب
كسا انو اشمق عمى العبلقة السعشػية التي تخبط ، (1)فػجػد الصخؼ االكؿ عبلمة عمى كجػد جػابو 

ال يخفى في  الذخط كسا)) ركشي الجسمة كىي السجازاة عمى حجث مذخكط كقاؿ عشو الجخجاني
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اسمػب فالذخط (1)(دكف اخخى( ةمشيسا عمى انفخاد كال في كاحج ةمجسػع الجسمتيغ ال في كل كاحج
يغ االكؿ بسشدلة الدبب كالثاني بسشدلة السدبب يتحقق الثاني لغػي يشبشي بالتحميل عمى جدء

الذخط ىي السعمق عمييا ك جسمة جػاب الذخط ىي التي  ةفجسم، كيشعجـ بانعجامو، بتحقق االكؿ
بيغ فعل الذخط كالجػاب ثبلثة أنساط  كاالرتباطفاذا كقع االكؿ كقع الثاني ، يتختب عمييا الفعل

اال اف ، كاالرتباط الدببي كالتبلزمي يبجك دالليا  ، (2)بي كارتباط تبلزمي كارتباط تقابلارتباط سب
يعتسج السقابمة بيشيسا كىحا ما تحقق في نز الحجيث مػضػع دراستشا إذا اف ، االرتباط التقابمي

)يا عبادي له ان اولكم واخخكم واندكم كسمع(  ىشاؾ مقابمو تحققت في قػلو )صمى هللا عميو
صعيج البشاء  (عمىشيئالك في ممكي كانها عمى اتقى قمب رجل واحج مشكم ما زاد ذ وجشكم

 جشكم(، اندكم( )اخخكم، اولكمابمي تحقق في أكثخ مغ ثشائية )لجسمي الػاحج اذ اف االرتباط التقا
كمغ ثع تحقق التقابل الستكخر ىحا عمى صعيج البشاء التخكيبي لمجسمة الذخشية الػاحجة ليشفتح ما 

يا عبادي له ان اولكم واخخكم )السستجة بقػلو  ةليابيغ الجسل فأصبح مختبصا  تقابميا  مع الجسمة الت
فزبل عغ  (وجشكم كانها عمى افجخ قمب رجل واحج مشكم ما نقص ذلك من ممكي شيئا واندكم

افجخ( ، اتقىانعقجت رابصة تقابل بيغ الجسمتيغ في قػلو ) بجاخميسا تكخار التقابل في الجسمتيغ
 ةايقاعية بػقػع تخابط بيغ معشى الجسمتيغ كىشا جاء التػازي التخكيبي بصاق يلتذ؛( نقص، )زادا

زػر التزاد عمى نابعة مغ التتابع كالتعاقب لمتخاكيب الشحػية الستشػعة مغ تختيب االلفاظ كح
بارز في التشػيع الجكر الالسدتػييغ العسػدي كاالفقي كقج امتج التخكيب؛ ليكػف لسكسبلت الجسل 

االيقاعي بسا تتزسشو مغ دالالت ججيجة ))كقػبل بيغ اكلكع كاخخكع كاندكع كجشكع كاتقى كافجخ 
تيح الغيب لو سبحانو ك ال ثبلث معاٍف تقابميا مثميا الف سعة ممظ هللا كمقاديخ الخمق كالخزؽ كمفا

كالف ىحا السعشى الكبيخ ال يجرؾ ، الصائعيغ كال معرية العاصيغ بل خدائشو ال تشفح ةتشفعو شاع
( 3)((في تقخيخ السعاني ك تػكيجىا انجج سخ السقابمة ىشا حاضخ ك بالسثل الدائخ كالعبارة القريخة 

كقاؿ الخضي عشيا انيا ، لػقػع غيخه ( ىشا كىي حخؼ لسا كاف سيقع)لهكنمحع فاعمية اداة الذخط 
اء الذخط فىي لمذخط اي لمقصع انتك ( 4)كقج تكػف بسعشى اذاتدتعسل في االستؿباؿ بسعشى )اف( 

شخط ؼيسا ال يتػقع حجكثو اك ؼيسا يستشع تحققو اك ؼيسا ىػ  ة فيي ادا ، فيمـد ذلظ انتقاء الجداء
عمى التسشي حيثسا يكػف االمخ  كضعت في االصل لمجاللةكقج محاؿ اك مغ قبيل السحاؿ 

( التي ترجرت ثبلث جسل و)له عسمت لمجاللة عمى الذخطمدتحيبل  اك في حكع السدتحيل ثع است
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 يا كىيالترقت بسامعيا تتجاعى في ذاكختو عشج كركدىا معاٍف متعجدة  فاف متػازية شخشية
الزسشي الحي ىػ  يالشفك، كىػ شمب يستشع حرػلووالتسشي ، )كىػ الصمب بخفق كليغ( العخض

ثبػت ، ثبػتولحاصل في الجسمة كقاؿ عشيا ابغ مالظ ))ىي حخؼ يجؿ عمى انتقاء تاٍؿ كيمـد 
كىي ىشا حخؼ امتشاع لػجػد كدخػليا  خجـ السعشى معشى التسشي كاالستحالة حزػرف،  (1)((تاؿٍ 

 الجاللةتجؿ عمى فخض مشتٍف عمى سبيل االستحالة كقج شاعت ىحه ؛عمى جسمو مػجبة ثع مشؽية 
يا عبادي لػ +  كبخزت في قالب مغ الرػر الفشية كالتذبيو ابتغاء تقخيب السعشى الى االذىاف.

 )اف+ اسسيا كخبخىا( تقجيخه حجث + ما الشاؼية + فعل ماض

 مشكم ما زاد ذلك في ممكي له ان اولكم واخخكم واندكم وجشكم كانها عمى اتقى قمب رجل واحج
 شيئا

 ذلك مساله ان اولكم واخخكم واندكم وجشكم كانها عمى أفجخ قمب رجل واحج مشكم ما نقص 
 عشجي شيئا

امخ جمل كمعتقج كبيخ كتقخيخ ذلظ يحتاج الى حذج ، يو القمػبعاف تفالسعشى الحي ُيخاد
السخاد باألكؿ ما قابل االخخ كالسخاد ك الستزادات كالسقابمة بيشيسا حتى يشار القمب كتدداد البريخة 

كتخؾ التعبيخ بحلظ مع ، باألخخ ما قابل االكؿ كالسعشى جسيعكع فيػ مغ التعبيخ عغ الكل بالجدء
الجالة عمى االمتشاع القتزاء العادة  )له(لسقاـ يشاسب االششاب كعبخ بػ  اخترارا كثخانو ا

كتدتػقفشا السشاسبة بيغ فعل التقػى مغ العبج ،  (2)كػف جسيع العباد عمى تقػى اتقاىعبامتشاع 
فالتقػى ىي الػقاية مغ ، كزيادة السمظ لمسعبػد ك فعل الفجػر مغ العبج كنقز السمظ لمسعبػد 

ـ دكف اكتخاث كىي كالفجػر االنبعاث في السعاصي كالسحار  لحالعحاب كالسعاصي بالعسل الرا
الف البشى ، البشى التخكيبية الستػازية الدابقة السدبػقة بالشفي ناسب ذلظك ، (3)مغ اعطع الحنػب

، البعس األخخ نتيجة لمتعالق التخكيبي الحاصل بيشيا ية الستػازية يجؿ بعزيا عمى معانيبالتخك
بؿية االجداء اما بالسػافقة كأما  ةفكأف داللة الجدء االكؿ مغ التخاكيب الستػازية تتزسغ دالل

ى ما في الجاللة الزسشية مغ تأثيخ في اثبات ببلغة الشز الحي تدداد ادبيتو بالسخالفة كال يخف
ففي البشى الستػازية السشؽية اثبت عجـ بمػغ ،  (4)كمسا ازدادت قجرتو عمى انتاج الجاللة الزسشية 

العبج الزخر كالشفع بالعبادة بأسمػب الشفي السؤبج الحي تحقق بػ )لغ( كاالف جاءت )لػ( لتجؿ 
لسزسػف التػازي االكؿ  االشقز بالتقػى كالفجػر تأكيج كاكقػع الديادة في السمظ  ةتحالعمى اس

ككانت قمػبيع عمي ارفع ما يبمغو ، ة اتؿياءر بأف هللا غشي عغ العالسيغ فمػ كاف الخمق كميع بخ 
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 ةشكخ ال)افعل( الى ةثع في اضاف، لع يدد ذلظ في ممكو سبحانو شيئا عبج مغ تقػى هللا عد كجل
قمبا  مغ ىحا  اتقى عمى انظ لػ تقريت قمب رجل رجل مغ كل الخبلئق لع تجج داللةسفخدة ال

 انو تقارب بيغ شيئيغ اك مفخدتيغ الخجل كقج بخز االختبلؼ مغ خبلؿ التذابو في التػازي ))اذ
كنجج في التػازي الحي اعتسج  (1)لمتشػع(( لتبياف الستذابييغ كالسختمفيغ كىػ نسػذج تكخر مبلئع

 التقػى كالفجػر فقج ثشائية لبمػغيسا اما العسل كىي العبادة كالشفع قج ركد عمى ضاىخ الشفي لمزخ
قرى أنو اترمت بالقمب فتتعمق بالباشغ اكثخ أل قابمت الديادة كالشقز في السمظ كيبجك انيا

الشفي في مت اقػى اداة في سكلحا استعالحات  في االعبادات تشفي جمب الزخ كالشفع فيػ اقػى اثخ 
خط الحي احتػاه سياؽ الذاما الشفي الثاني ريباف الحات لقمة العمع اك الفزل ىحا السقاـ النيسا ي

كتأتي الجسمة الثالثة عمى الشسط نفدو ما(ألف أثخه عمى السمظ ) داة نو تحقق باألفيػ اخف أل
كتأتي الجسمة الجػاب عغ الجسمتيغ الدابقتيغ ( مع فارؽ بديط في )لهباالعتساد عمى األداة 

 الجػاب. الجسمتاف الدابقتاففي مع فارؽ بديط  (لػ)الثالثة عمى الشسط نفدو باعتساد داللة 

فدألهني فأعطيت كل ، في صعيج واحج قامها يا عبادي له ان اولكم واخخكم واندكم وجشكم)
))اي السعشى (مدالته ما نقص ذلك مسا عشجي اال كسا يشقص السخيط إذا ادخل البحخ اندان

في مقاـ كاحج الف  جتساعالاكقيج الدؤؿ ب، كميع اجسعػف  كقفػا كاستسخ في مقاـ كاحج فدألػني
تداحع الدؤاؿ كازدحاميع مسا يجىر السدؤكؿ كيعدخ عميو انجاح مأربيع كاسعاؼ مصالبيع 

لػ  ؼيو ذكخ ىالجسمتيغ االكل في (2)((( اي في اف كاحج في مكاف كاحج كفي مقاـ كاحجفأعطيت)
خخ كانػا عمى أتقى أك أفجخ ما زاد ذلظ كما نقز في ممظ أكؿ ك أ، كاف مجسػع الخمق انذ كجغ

كىػ تأكيج لسعشى االفتقار الحي ذكخ في مدتيل الحجيث الى هللا  هاهلل مدتغغ عغ عبادفهللا شيئا 
عشجه بصاعة فاهلل ال يديج ما ؛عشظ ؼيرح سمػؾ االنداف في العبادة كالتػحيج  ف هللا مدتغغ؛أل

خمقو كسا ال يشقز مغ ممكو كلػ كانػا افجخ الخمق ىحه السعاني في العطسة االليية مغ اسباب 
كبعجىا رتبت عمى استغشاء هللا عغ العباد مدألة العصاء انو قادر اف ، تػجو السخمػؽ الى الخالق

الذخط ىشا عمى  كبشي .يعصيظ سؤالظ ميسا كاف إذف ال بج مغ المجػء اليو كالسدألة فييا تػحيج
نقراف خدائغ هللا عشج ة فالسذبو صػر ة تذبيو تسثيمي كالرػرة في السذبو كالسذبو بو مخكب

التفزل عمى الخمق كالسذبو بو صػره نقراف البحخ اذا اخح مشو شيء يغسذ ؼيو )السخيط( 
يحكخنا  ما نقص ذلك مسا عشجي اال كسا يشقص السخيط(األداة الكاؼ كىػ اسمػب قرخ )

عمى عجـ حرػؿ الشقز بأسمػب االستثشاء الحي بجا لمجاللة لة عمى الحرخ ىشا االج االساؿ استع
ؼيو الحجيث لمجاللة عمى افتقار العبج كسعة عصاء هللا في اكؿ ثبلثية متػازية؛ فالبحخ رمد لمدعة 
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ية في بجااعتسج تثشاء الحي ُتحاكي معشى االسكىي  ةاالكتفاء كزياد ةكالتجفق كالعصاء كالحيا
ىػ اسمػب قرخ مػصػؼ عمى صفة قرخ حؿيقي ))كنقراف البحخ بغسذ السخيط ك  الحجيث

الف كل كاحج يعمع انظ لػ أدخمت السخيط ثع اخخجتو فانو ال ، مغ باب السبالغة في عجـ الشقز
ف ما عشج هللا ال يجخمو ألكفي ىحا تقخيب لؤلفياـ كمعشاه ال يشقز شيئا  أصبل,  (1)(يشقز البحخ

ألنو غاية ما ؛فزخب السثل بالسخيط في البحخ ، كانسا يجخل الشقز السحجكد الفانيالشقز 
عطع السخئيات أ كالبحخ مغ  هيزخب بو السثل في القمة كالسقرػد التقخيب الى االفياـ بسذاىج

ال يتعمق بيا ماء  ةعيانا  كاكبخىا كاألبخة مغ أصغخ السػجػدات اذا اخح في الحىغ انيا صقيم
الػاحج ىشا داؿ عمى  قمب رجل واحج() )صعيج واحج(كنمحع في قػلو (2)قخب((أ كانت الرػرة

 كالتأمل فيعشج العبج  لتحقيق الشقز؛الجسع كاحجية السشصمق كالسعتقج كالدؤاؿ كالجيج السدمط 
فدألهني ب)ما( ) انؽي (كب )اال انمحع فييا حرخ  يجعمشا ىحه الجسمة األخيخة مغ الستػازية

التي في بجأيو الحجيث  )كمكم(( تشاضخ حج مدألتهواكل الصمب كالذخط الزسشي )( معشى فأعطيت
( يا عباديكيعػد الشجاء بػ ) ىة في نطع الجسل الستػازية االكلدنيػي ة اخخكية أككالتي لحقتيا حاج

ليختتع ما بجأ كيعػد معو معشى التشبيو كاالىتساـ بسزسػف الخصاب مع تكخار الشجاء بالريغة 
يا عبادي انسا هي اعسالكم أحريها لكم ثم اوفيكم )كالرفة نفديا بعج ذلظ تبعو اسمػب القرخ 

ؤكؿ معبخة عسا سي ةبػصفو مجخبل  لعخض الشتيجة لتتػج الشرػص الستػازية الدابقة بثشائي (اياها
كانسا ، جسالية فقط ةليذ ضاىخ  فيػة ياستجاللية مشصؿ ةاليو حاؿ العباد كبيحا حقق التػازي ؾيس

كبيحا يجخل مػضػع ، تدتصيع اف تخفج الشز بالتبلحع كالتخابط ةيكتدب كضيفة بشائية تخكيبي
يعػد الشجاء كىحا ما أثبتو تػزيع الجسل الستػازية في نز الحجيث كمو.  (3)الشز في تذكيل بشائو 

( في خاتسة الحجيث ليؤكج استسخاريو التػاصل مع السخاشب نفدو بشفذ الػتيخة في يا عباديب )
يا عبادي انسا هي اعسالكم أحريها لكم ثم اوفيكم اياها فسن وجج خيخا فميحسج هللا ومن )):قػلو

يا قرخ مػصػؼ عمى صفو اي قرخ االعساؿ عمى كػن(وجج غيخ ذلك فال يمهمن اال نفده
غ يذيء معبمحرػرة عمى العباد كىػ قصعا قرخ اضافي بالشدبة لمسقرػر كالسقرػر عميو 

كتدتعسل انسا لمخد عمى مغ يعتقج نفي ما أثبتو (4)كليذ حكخا  عميو بل يتعجاه كيتجاكزه الى غيخه 
كتفيج اثبات  كال تأتي اال حيشسا يخاد ترحيح معتقج اك ضغ يحىب الى نؿيس السفيػـ مشيا(5)بيا 

( معشاه العج كتجسع الذيء كاحرى كل االحراءكىي تؤدي دكر التػكيج )ك االمخ كنفي ما سػاه 
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كاحرى كل ، كاإلحاشة بكل شيء مغ معانيو، شيء بعمسو اي ال يفػتو دقيق مشيا كال جميل
ياىا كعصفيا عمى الػفاء فقاؿ ثع اكؼيكع ا اي احاشو بعمسو سبحانو باستيفاء عجد كل شيء، شيء

)اتساـ العيج كاكساؿ الذخط كيقاؿ  فالهفاء الحجيث كتتشاسب مع ما كرد ؼيو ةيانججىا تحاكي بج
كىػ  (1)(اكفيت الذيء إذا قزيتو اياه كاؼيا كاستػفيت إذا اخحتو كمو حتى لع تتخؾ مشو شيئا

التي تجؿ عمى التختيب كالتخاخي كالػفاء ىشا تحكيخ مسا بجا الحجيث بو بثم معصػؼ عمى أحرييا 
اي ليذ نفعيا كضخىا راجعا الي  (أنى حخمت الظمم عمى نفدي وجعمته بيشكم محخما  )كىػ قػلو

ألنو تعالى ىػ ىادي الزبلؿ  (هللا حسجفسن وجج خيخا فمي)ألجازيكع بيا ، بل أحرييا لكع
كمكم يمع نفدو ألنو باٍؽ عمى ضبللو الحي اشار اليو بقػلو فمكمػفقيع لمخيخات كمغ كجج شخا 

كذلظ ، تشتيي الى تفزيل عالع الخيخ عمى عمع الذخ ة كيقػـ التػازي ىشا عمى ايجاد معادل، ضال
المػـ كبحلظ حقق التػازي ضخبا  مغ الحسج ك  كمييسا الفعميغ ة متشاقزة كما يتختب عمىفي مػازا 

ة السعصػفة عمى جسمفي كركد الجسمة الذخشية مغ التحكيخ عمى سبيل الػعع بسريخ االنداف ف
 .تذكل الشسط الخامذ كقج الف فييا أكثخ مغ اسشاد كاحج بل اسشاديغ ، ايزااخخى مخكبة 

 :جسمة مخكبة تذكمت كفق ما يأتي :خامدا  

 الفاء+ )البلـ اك ال الشاـية + فعل مزارع ـ. بو(مغ + فعل ماٍض + ـ. بو + 

 فميحسج هللا  خيخا وجج من

 فال يمهمن اال نفده  غيخ ذلك وجج من

الف  )له(التخكيبي يجؿ عمى كقػع االمخ بل كاثباتو كميدىا كاكجىا كركد الذخط الدابق ب  ءبشاالك 
لكل ما كرد في مفاصل  اتتػيجامخا  غاية في االىسية ألف ؼيو ، داللتو كانت عمى االستحالة

في سياؽ الذخط كىي في أصميا لمجاللة عمى  )من(الحجيث بخمتو كىحا ما أداه كركد األداة 
ف التػجو الرحيح أ)العاقل( كىي جازمة كداللتيا عمى العاقل تشدجع مع الدياؽ بذكل تاـ اذ 

 فسغ اختار شخيق اليجايةلمعاقل كالسجرؾ لسا كرد مغ تػجييات في الحجيث بخمتو تخاشب العاقل 
كالثاني الحي سار ، كالتػحيج مغ الدبل السؤدية الى الخيخ فديجج مبتغاه كبالتالي يحسج هللا 

 بصخيق
 وجج(فجاللة لفع )؛مغايخ فيػ ضاؿ كالعقل يتصمب مشو اف ال يمػـ اال نفدو عمى ما كجج 

التسكغ مغ ك ييا داللة الدعة ف، كادرؾ مبتغاه، كضفخ بغايتو ، )اكتذف بعج تفتير بعج جج كعشاء
كالسػجػدات ثبلثة أضخب مػجػد ال مبجأ لو كال مشتيي كىػ )هللا( كمػجػد لو مبجأ ، الذيء

كليحا ُفتح الدياؽ ( 2)كمشتيى كالشاس ك االمػر الجنيػية كمػجػد لو مبجأ كليذ لو مشتيي )األخخة( 

                                                           

 8/173لداف العخب:( 1)
 .2/822يشطخ : لداف العخب: ( 2)
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، الزائع في أنو ال يعخؼ مػضعوعمى نفدو ألف الػججاف يصمق لسا ضاع اك ما يجخي مجخى 
الحجيث اليجاية التي ىي كضع  ةيافيتخابط لفع كجج مع ما كرد في بج،  كلحلظ يقاؿ كججت الزالة

كمعخفة هللا ، فالسػجػدات تتعمق بسا ذكخ مغ أمػر دنيػية ك ديشية، الذيء في مػضعو الرحيح
ؿ الجداء الستختب عمى الساضي لتأكيج حرػ  ةككركد فعل الذخط بريغ، ىػ فاتحة كل خيخ

كلحا كانت القخيشة ، الفعل في مقاـ التخىيب أك التخغيب ترػيخا  لو صػرة الػاقع ليتجشب اك ليمتـد
عمى اشبلؽ الفعل بدمشو الساضي عقمية كجػاب الذخط مزارع مدتسخ مدبػؽ بأسمػب شمبي 

يغ خ ام بيغ امعقػد بلخارج في االكلى الى معشى االمخ كفي الثانية الى معشى الشيي كنجج تقاب
 متعاكديغ

 
 امر        )افعل(           فليحود هللا خيسا        

 تضاد       
 ال تفعل()      نهيهن وجد                                                           

 فال يلىهن اال نفسه                  ذلك  غيس 
 
، العجؿ الفزل الذيء الشافع، فيياعػالع غيخ محجكدة العسق عمى إشبلؽ الخيخ ىشا ؼيو انفتاح ك 

( ليذسل كل )غيخ ذلككيقابمو انفتاح العقل عمى ، الصيب كىػ يقابل الذخ كالزخ مخة، الكثيخ
كأف  االمػر الزارة كالذخ كىػ ايزا  غيخ محجكد يقابل الخيخ في كل ما يتػقع أك ال يتػقع.

استعساؿ الفاء في الجػاب يذيخ الى حخكو انقصاع الحجث الحي يفتخض انقصاعو كاالنتقاؿ الى 
حجث تمظ الجسمة السرجرة بالفاء الحجث االكؿ الذخط بالساضي كالحجث الثاني الجػاب مزارع 
)حاضخ مدتسخ( كارتبط الدمغ الساضي باشار العسل الجنيػي كما يتختب عميو مغ جداء قخيب في 

ا أك بعيج في األخخة ككرد فعل الذخط بريغو الساضي لتأكيج حرػؿ الجداء الستختب عمى ما الجني
الجػاب مدببة عغ عبارة الذخط  ةقجمو الفعل السزارع مغ الجداء في الجنيا كاألخخة كسا اف عبار 

ججه فسغ كجج خيخا  يحسج هللا بدبب الخيخ الحي ك ،  اكتقابمي االذخشي ىشا سببي االرتباطلحا كاف 
عغ ما كجج  اففالحسج كالمػـ كىػ العحؿ كالتعشيف متدبب، غيخ ذلظ يمػـ نفدو لسا كجج كمغ كجج

 ةيافي فعل الذخط كالبشاء التخكيبي لمشيي ىشا يحاكي البشاء التخكيبي لمشيي الحي جاء في بج
الجسمة بخمتيا مؤكجة بأداة الحرخ كنػف  ال يمهمن اال نفده(( كيبخز الشتيجة )ال تظالسهاالحجيث )

التػكيج التي دخمت عمى السزارع لتؤكجه فالخؽيفة بسشدلو تكخار الفعل مختيغ كاما الثقيمة فيي 
كتخمز السزارع لبلستؿباؿ كال يؤكج بيا اال االفعاؿ التي فييا ، بسشدلة تكخار الفعل ثبلث مخات

 نػاع السكخكهأشياء مغ أامع يحىب بفكخه الى ))الد تكانفتاح ىحه الشتيجة جعم معشى الصمب
 افمع يجر اييس، جشاس السخػفات الستػقعاتأيقف عشج جشذ مغ ضخكب العقاب كال كسيتػىع
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الى  حسج هللبخاتسة الحجيث كيذيخ االسمػب في (1)كقع في الشفذ(( أبياـ العقػبة أألف ، يبقى
االنغبلؽ عمى الحات كالعػدة الييا ال يمهمن اال نفده سمػب الحرخ أاالنفتاح في حيغ حقق 

عصف جسمة متػازية عمى  كىكحا تحقق في كل األنساط، مقابمة بيغ فعميغ كرد الفعل السقابل ليسا 
الستذابية ليا مغ حيث التخكيب يكػف أكثخ اندجاما  ، جسمة كفي عصف الجسمة عمى الجسمة

ف تعصف الجسمة ذات أمة اسسية ك ف تعصف الجسمة االسسية عمى جسأك، كتكػف الشفذ أكثخ قبػال  
(2)كىحا ىػ االصل(( ، كحلظ الجسل ذات الفعل الساضي، الفعل السزارع عمى مثميا

 

 :خاتسةبكفي نياية السصاؼ بيحه الجراسة نػجد اىع ما جاء فييا 

ضاىخة التخكيب التي تتػسل بأدكات تتخكب ، الحجيث جسع بيغ ضاىختيغ ىسا التخكيب كالتػازي اف 
كالتػازي الحي يؤدي كضيفة بشائية ، خبلليا الجسمة الػاحجة كتتكامل عشاصخىا لتعبخ عغ فكخةمغ 

تخجـ البعج تيغ ميستيغ ذلظ التذاكل الشحػي في تذابو جسمتيغ اك أكثخ؛ يؤدي كضيف، لمسعشى
فزبل عغ ، و ذك شابع تأثيخي اإليقاعي بتكخار التخكيب كانتطامو كييجؼ إلى تبميغ رسالة ما ألن

  كالعبلئؿية. السعشػية شبيعتو
نسػذجا  مبلئسا  لمتشػع فقج أبخز التذابو بالتخاكيب السذكمة لمجسل الستػازية االختبلؼ أشكل التػازي 

 التأكيجكمغ ثع عسق السعشى كخجمت أنساط التػازي السدتػى العسيق مغ الجاللة إذ اتزح 
 متػازية في الحجيث جسل عجد السخكدي بػاقع أكبخ

شاغيا ممحػضا شكل ضاىخة مػجية لسدار الستػازيات  كجػدا مػب الشجاء بػ )يا عبادي(حقق أس
بأنػاعيا ككانت أداة مفتاحية محػرية استقصبت كل السػضػعات التي عخضتيا مفاصل الحجيث 

الحجيث كقج حقق ، فكانت ىشاؾ شبكة عبلقات معقػدة بيغ الشز كالشجاء الستكخر بالريغة نفديا
الشجاء غخض التشبيو كالجحب كشج الدامعيغ لتمقي ما بعجه كفي كسط الحجيث ب الشبػي الذخيف

حقق الحفاظ عمى التػاصل بيغ شخفي العسمية االترالية كفي الشياية لخز نتيجة الحقائق التي 
 الشبػي  الحجيث امتجاد قجميا عمى

االستثشاء في الجسل فكاف ألسمػب ،  بالجسل السخكبة التػازي األساليب التي كرد عمييا  تتشػع
بخاز فئة انعع هللا عمييا ثع أكخميا هللا إلى إل، مػضفا بػاقع ثبلث جسل الستػازية السخكبة االكلى

كىػ اكبخ عجد  بأربع جسل متػالية الحج األعمى الستحقق باألسمػب الصمبي الستزسغ معشى الذخط
عاؿ التي جاءت عمى كتيخة فكاالكرد في الحجيث مغ الجسل الستػازيات عشج السعشى السخكدي 

 االداميا كشخشي امعشى الذخط؛ ليكػف مفعػليا مددكجا  شمبي ااسمػب الصمب متذخب معتسجة كاحجة
، كاالكداء ،  االستصعاـ،  ل متصمبات العبج الجيشية)االىتجاءكلخرت ىحه الجس، متػالية

                                                           

 325تمخيز البياف في مجازات القخاف ، الخضي/( 1)
 51السػازي، نطخية في بشاء الكمسة كبشاء الجسمة، فاضل حدغ عباس/البشاء ( 2)
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عاد ليكمع الفئة الباؾية بأف يشفي عشيع بمػغيع ثع  في الحجيث البؤرة الخئيدة بػصفيا كاالستغفار(
 يالغ( الجاؿ عمى تأبيج الشفي ماٍض )بحخؼ الشفي  تافثشائيجسمتاف  ضخه أك نفعوبعبادتيع 
استحالة تأثيخ  بثبلث جسل)بمػ( فيػ غشي عغ عبادتيع كمغ ثع بيغ بأسمػب الذخط، كمدتؿببل

تقػاىع أك فجػرىع بديادة أك نقز ممكو فيػ كاسع السمظ كمغ ثع كضفت أداة الذخط مغ الجازمة 
لتحجد مريخ الفئتيغ التي كججت الخيخ لتحسج هللا كالتي كججت غيخ ذلظ ال يشاليا اال لػـ نفديا 

كاف تػزيع األساليب التي  لحا ثالث ليا ثشائية ال اال تأتييسكغ اف  ال كىشا كاالنكفاء عمى الحات
ح اف بشية التػازي اتز مغ ىشاكردت في الحجيث الشبػي مؤثخة في ابخاز السعشى ك ايزاحو 

مع  اثشائي اثبلثي اثشائي ارباعي اغخيبا مػضفا في الشز ثبلثي اشكميا فقج حقق تػازنيكغ  كتػزيعو لع
 تشػع االساليب التي كرد عمييا 

الستػالية عمى نفذ الشطاـ الرخفي كالشحػي تقاببل بيغ عشرخيغ األكؿ أبخز التػازي بيغ الجسل 
كذلظ إلحجاث تسثيل أفزل لمسعشى كأصبح ىحا ، حاضخ بقػة كانفتاح كحخكة كاآلخخ غائب ثابت

الدياؽ مغ بجاية  التقابل مخكديا  بػصفو نتيجة محتػمة تتػج كل التقاببلت الجدئية التي اكضحيا
 الشز الى خاتستو
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 . ـ1981، بغجاد  -دار الخشيج لمشذخ ، : مالظ السصمبي كالبياتي  السبلئكة
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