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١٧/١٠/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٨/٧/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
لیكشـف بأغراضـه ودواعیـه یوظف أسلوب التنكیر في أنساق أحادیث نبي البالغـة 

وأراد إبالغهــــا اعتمــــادًا علــــى مهمتــــه فة التــــي قصــــدها نبــــي الــــبالغ عــــن المضــــامین الشــــری

اإلبالغیة ووظیفته النبویة في دعوة الناس أجمع إلى التمسـك والعمـل بهـا لكونهـا األسـس والـدعائم 

العظــام للشــریعة التــي اعتنقهــا المبلغــون بطریــق الــوحي المتلــو وغیــر المتلــو ، وقــد تســّبق توظیــف 

ط الداللي ما بین أصل وضعه في اللغة وبین كونه مصطلحًا بالغیًا ومفهومـًا األسلوب ببیان الراب

مــن مفــاهیم علــم المعــاني ، وقــد تواشــجت األســماء المنكــرة مــع األســالیب البالغیــة األخــرى المبوبــة 

لتبــرع فــي دالالتهــا البالغیــة ولنــرى وجهــًا –المعــاني والبیــان والبــدیع –فــي أبــواب البالغــة الثالثــة 

أوجــه براعــة بالغــة النبــوة التنكیریــة بتضــافر غرضــین أو أكثــر فــي اللفــظ المنكــر لتبیــان آخــر مــن 

المناهج النبویة الرامیة إلى بناء األنموذج اإلنساني اإلسالمي األمثل .

Eloquence of in-definition in the Prophetic Tradition
(Hadith)

Dr. Ne'am Hashim Al-Jammas
University of Mosul/College of Education

Abstract:
Style of in-definition is applied in the patterns of the eloquent

prophetic traditions in order to unveil the sharif significances that the

Prophet of eloquence (PBUH) wanted by its objectives and aims and

according to what his proclaiming duty and prophetic job require. He

asked all people for following them because they are the great bases and

pillars of Sharia (Islamic Law) professed by informers by recited and un-

recited inspiration. Showing the significant link between placing it in the

language and being eloquent idiom and one of semantics concepts was

followed by applying the style. Indefinite nouns were interrelated with
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other eloquent styles divided into three eloquent sections: semantics,

rhetoric and science of figures of speech, in order to excel in their

eloquent significances and to see another aspect of excellent in-definition

prophetic eloquence. This can be achieved by combining two aims or

more in the indefinite saying to show the prophetic ways that aim to

construct the perfect Islamic human pattern.

تقدیم : 
التنكیر لغة : 

جاء في اللسان "نكر : النُّْكـُر والنَّْكـَراُء : الـدهاُء والِفطنـة . ورجـٌل َنِكـٌر وَنُكـٌر وُنُكـٌر وُمْنَكـٌر 

، أي َنُكـــَر اَألمــر ، بالضـــمقــد مــن قـــوٍم منــاكیر : داٍه َفِطـــٌن ، والنُّْكــُر والنُُّكـــُر : اَألمــر الشـــدید ... و 

َصُعَب واشتدَّ ... والنَِّكَرُة : إنكارك الشيء ، وهو نقیض المعرفـة . والنَِّكـَرُة : خـالف المعرفـة وَنِكـَر 

 ...هاألمــَر نكیــرًا وَأْنَكــَرُه ِإْنَكــارًا وُنْكــَرًا : جهلــه ... ویقــال َأْنَكــْرُت الشــيء وأنــا ُأْنِكــُرُه َأْنَكــارًا وَنِكْرتُــه مثلــ

ــُر : التََّغیُّــُر : عــن َكاُر اســتفهامك أمــرًا تُْنِكــُرهُ واِإلْنكــاُر : االســتفهام عمــا ُیْنِكــُرُه ... واإلْســِتنْ  ... والتََّنكُّ

حــاٍل َتُســرُّك إلـــى حــاٍل َتْكَرُههـــا منــه ، والنَِّكیـــُر : اســم اِإلْنكــاِر الـــذي معنــاُه التغییـــر . وفــي التنزیـــل 

أي ِإنكـاري . وقـد َنكَّـَرُه َفَتَنكَّـَر أي َغیَّـَرُه َفَتَغیَّـَر إلـى مجهـول ... )١(یـِر َفَكْیَف َكاَن َنكِ العزیز : 

وبالنظر البالغي إلى لفظ التنكیر فـي )٢(والتََّناُكُر : التَّجاُهُل . وطریٌق َیْنُكوٌر : على غیر قصٍد " 

مرجعیته المعجمیة یمكن استنتاج المالحظ اآلتیة : 

غـــي المنتمـــي إلـــى علـــم المعـــاني الـــذي یتطلـــب مـــن الـــدارس إعمـــال الفكـــر إنـــه األســـلوب البال.١

الستنتاج الدالالت البالغیة التي یدل علیها اللفظ المنكر وهذا یتطلب تفطن البالغي واعتمـاد 

ذائقته البالغیة لمعرفة األغراض التنكیریة المستقاة من تموضع اللفظ في سیاقه . 

وبذلك یخالف اللفـظ المعـرف الـدال علـى شـيء معـین ، ال یدل اللفظ المنكر على شيء معین.٢

ومن هذا المنطلق تنشأ العالقة مـا بـین المعنـى اللغـوي ... (َنِكـَر اَألمـَر : جهلـه ...والتَّنـاُكُر : 

التَّجاُهُل ... وطریق َیْنُكـُوٌر : علـى غیـر قصـٍد ...) والمعنـى البالغـي الكـامن فـي داللـة اللفـظ 

وص والتكثیر والتقلیل ... وغیرها من األغراض .المنكر على العموم والخص

٤٤یة سورة الحج ، اآل )١(

٢٨٢- ١٤/٢٨١لسان العرب مادة (نكر)  )٢(
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تكـــون مهمـــة البالغـــي البحـــث عـــن داللـــة التنكیـــر للفـــظ المنكـــر الـــذي البـــد مـــن أن ینـــدرج فـــي .٣

السیاق اللغوي بأنواعه المتعددة ... القرآني والنبوي ثم الشعري والنثـري فـي النصـوص العربیـة 

.

د عندما یكون اللفظ المنكـر متغـایرًا فـي قد یصعب األمر على دارس المصطلح البالغي ویشت.٤

–معانیه البالغیة ، ولما كانت بالغة اللفظ أو الكالم مطابقته لمقتضى الحال فقد یدل اللفـظ 

علـى  –من منظور بالغي آخر –على التعظیم ویدل اللفظ ذاته –من منظور بالغي معین 

ألسلوب البالغي عندما یشي اللفظ التكثیر ، ونلحظ التغایر المذكور في المرجعیة المعجمیة ل

المنكر بغرضین أو أكثر وبمعونة السیاق والمقام . 

التنكیر اصطالحاً : 
، ولـه دواٍع متعـددة ومتنوعـة یـدل علیهـا المسـند والمسـند )١(كل اسم دلَّ علـى غیـر معـین 

ي : " وقـد یظـن إلیه وهي مغایرة لدواعي األلفاظ المعرفة بحسب ما یستبان من مقولة ابن الزملكان

ظــان أن المعرفـــة أجلــى فهـــي مـــن النكــرة أولـــى ، ویخفــى علیـــه أن اإلبهـــام فــي مـــواطن خلیـــق وأن 

سلوك اإلیضاح لـیس بسـلوك للطریـق خصوصـًا فـي مـوارد الوعـد والوعیـد والمـدح والـذم اللـذین مـن 

ة متكثـــرة شــأنهما التشــیید ، وعلـــة ذلــك أن مطـــامح الفكــر متعــددة المصـــادر بتعــدد المـــوارد ، والنكــر 

األشــخاص یتقــاذف الــذهن مــن مطالعهــا إلــى مغاربهــا وینظرهــا بالبصــیرة مــن منســمها إلــى غاربهــا 

فیحصــل فــي الــنفس لهــا فخامــة وتكتســي منهـــا وســامة . وهــذا فیمــا لــیس لمفــرده مقــدار محصـــور 

امى ، ویفصح البالغیون القد)٢(بخالف المعرفة فإنه لواحٍد بعینه یثبت الذهن عنده ویسكن إلیه " 

والمحدثین عن المبررات البالغیة لتنكیر المسند إلیه وهي : 

إذا كان القصد أن المسند إلیه فرد غیر معین من أفـراد جنسـه كمـا فـي قولـه تعـالى : اإلفراد :.١

 َْن آِل ِفْرَعْوَن َیْكُتُم ِإیَماَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َأن َیُقوَل َربِّي .)٣(اللَُّه َوَقاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن مِّ

إذا كان القصد أن المسـند إلیـه ذو نـوع متمیـز خـاص مغـارق ومختلـف عـن األنـواع النوعیة :.٢

.)٤(َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمن مَّاء المعروفة المعهودة نحو قوله تعالى : 

ــْوٌم إذا كــان القصــد تعظــیم المســند إلیــه وتفخیمــه كقولــه تعــالى :التعظــیم والتفخــیم :.٣ ــَك َی َذِل

.)٥(مَّْجُموٌع لَُّه النَّاُس َوَذِلَك َیْوٌم مَّْشُهودٌ 

١/١٥٢ینظر : جامع الدروس العربیة  )١(

١٣٦البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن  )٢(

١/٤٦وینظر : اإلیضاح  ٢٨سورة غافر ، اآلیة  )٣(

١/٣٤٧وینظر : شروح التلخیص  ٤٥سورة النور من اآلیة  )٤(

٢/٢٨٦م المصطلحات البالغیة وتطورها وینظر : معج ١٠٣سورة هود ، اآلیة  )٥(
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َوَلَتِجــَدنَُّهْم َأْحــَرَص النَّــاِس إذا كــان القصــد تحقیــر المســند إلیــه نحــو قولــه تعــالى : التحقیــر :.٤

.)١(َعَلى َحَیاٍة 

المسـند إلیـه كقولـه تعـالى :  والقصد حسبما یقتضي المقام فـي السـیاق القرآنـي تكثیـرالتكثیر :.٥

 ٍَوإِنَّ َلَك َألَْجرًا َغْیَر َمْمُنون)٢(.

َوِرْضـَواٌن ِمـْن اللَّـِه َأْكَبـرُ والقصد إرادة معنى تقلیل المسـند إلیـه نحـو قولـه تعـالى : التقلیل :.٦
)٣(.

ند إلیه وأما أغراض تنكیر المسند فإنها تكاد تكون األغراض ذاتها الناتجة عن تنكیر المس
، وفي الحدیث النبوي الشریف تبدو أغـراض التنكیـر وفوائـده البالغیـة اآلنفـة الـذكر فضـًال عـن )٤(

أغراٍض ومبررات بالغیة أخرى یدل علیها اللفظ النبوي المنكر في سیاقه الشریف وبما یستفاد من 

یة وهذا ما سـیبدو جلیـًا المقام ومقتضى الحال اللذین یحددان المعاني البالغیة أللفاظ التنكیر النبو 

من خالل تحلیل نصوص من الحدیث النبوي فیما یأتي : 

الفــتن) علــى التهویــل والتفخــیم والتحــذیر والترهیــب والتكثیــر وقصــد (أوًال: * داللــة تنكیــر لفــظ 

النوعیة.

* داللة تنكیر لفظي(المؤمن والكافر) على التحقیر والتحذیر .

لعرض وقلیل) على التقلیل.ا(* داللة تنكیر لفظي

َوَسـلََّم َقـاَل : (تكـون بـین یـدي َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه َعْن َأِبـي موسـى األشـعري 

ْصِبُح الساعِة ِفَتًنا َكِقَطِع اللَّْیِل اْلُمْظِلِم ، ُیْصِبُح الرَُّجُل فیها ُمْؤِمًنا َوُیْمِسي َكاِفرًا وُیْمِسي ُمْؤِمًنا َویُ 

.)٥(ِبیُع ِدیَنُه ِبَعَرٍض ِمَن الدُّْنَیا قلیل)َكاِفرًا ، یَ 

فــي الهــدي النبــوي صــورة مــن صــور أهــوال البعــث ومنظــر مخیــف مــروع مــن منــاظر فنــاء 

الدنیا عندما تزف اآلزفة وتقرع القارعة وتبدو عالمات الفناء الدنیوي وأحداثه الجسام بظهور الفتن 

العصیبة السیما فتنة بیع الدین النكراء . 

یفصح أسـلوب التنكیـر فـي الحـدیث الشـریف عـن ماهیـة تلـك الفـتن التـي هـي فـي أصـلها و 

، وحقیقتهـــا فـــي المـــتن الشـــریف كامنـــة فـــي المحنـــة )٦(واالختبـــاراالمتحـــانجمـــع فتنـــة والمـــراد بهـــا 

١٢٥وینظر : علم المعاني  ٩٦سورة البقرة من اآلیة  )١(

١/٤٣وینظر : معاني النحو  ٣سورة القلم ، اآلیة  )٢(

٢٣٤وینظر : البالغة العربیة قراءة أخرى  ٧٢سورة التوبة ، من اآلیة  )٣(

 ١٢٦ي وعلم المعان ٢٨٧ینظر : معجم المصطلحات البالغیة  )٤(

٢٢٠٠ورقمه  ٦٣٨الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي  )٥(

٢/٦٨٠ینظر : المعجم الوسیط مادة (فتن)  )٦(
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، وهذا ما تجلیه الفتنـة السـوداء )١(والعذاب والشدة وكل مكروه كالكفر واإلثم والفضیحة والمصیبة 

والتفخــیم والتحــذیر والترهیــب مــن أن ینقلــب )٢(نكیـر فــي لفظهــا المجمــوع أفــاد معــاني التهویـل ، والت

المــرء مــا بــین عشــیة وضــحاها مــن اإلیمــان إلــى الكفــر ومــن الهــدى إلــى الضــالل ومــن النــور إلــى 

الظالم ، ولعل اإلخبار باللفظ المنكر ومجیئه بعد فعل (الكون) یفید تحقق الفتنة في الدین وغیرها

فیصــاب المفتــون بــأعظم المصــائب وأفــدح الفضــائح )٣(مــن الفــتن إذا مــا حانــت الســاعة واقتربــت

، ولعـــل تخصـــیص لفـــظ )٤(وأقـــوى اإلنتكاســـات إذ ال مصـــیبة أعظـــم مـــن خســـارة الـــدین واإلیمـــان 

(الفتن) بشبه الجملة التشبیهیة الوصفیة یزیدها َهْوًال وشدة إذ وصفت بكونها فتنًا سوداء موغلة في 

مهــاوي الطغیــان والكفــر واالنحــراف عــن جــادة الصــواب وعــن طریــق الحــق وعــن مســلك االســتقامة 

كظلمــة اللیـل المهیـب المتنــاوب فـي حلولـه قطعــًا تمـأل أرجــاء )٥(وهـي فـتن مظلمــة بآثارهـا الموجلـة 

الكون الفسیح وكـذلك الفـتن المذهلـة تمـأل أرجـاء األرض وتشـمل جمیـع البشـر ، وتبـدو فائـدة اللفـظ 

منكــر بمعونــة مقامــه وســیاقه التــي تــدعو الخلــق جمیعــًا وتحــثهم علــى التأهــب واالســتعداد لمقاومــة ال

في الحفاظ على أركـان الـدین تلك الفتن السیما فتنة الدین وذلك بالتمسك بأمر اهللا ورسوله 

وأن یكــون عملهــم الــدائم المســتمر موصــوفًا بالصــالح وكــل مــا هــو مــن الفضــائل ، ویبــدي اللفــظ 

منكر غرضًا آخر من أغراضه ومكمنه كثرة فتن الساعة فضًال عن داللة نبویة أخرى تكمـن فـي ال

أن الفـــتن متمیـــزة فـــي نوعهـــا وفـــي أهوالهـــا ومصـــائبها ومحنهـــا إذ ال نظیـــر لهـــا بـــل ال موازنـــة بـــین 

إماراتها المدهشة وبین إمارات الدنیا وما فیها من محـن ومصـائب ونوائـب متالحقـة ، ولكونهـا مـن 

مــور الغیبیــة التــي ال یعلــم میقاتهــا إال اهللا جــل وعــّز فقــد بــدا هــذا الغــرض التنكیــري واضــحًا فــي األ

الـــنظم النبـــوي ، وتتـــوالى مبـــررات التنكیـــر البالغیـــة وتبـــرع فـــي صـــورة المـــرء الـــذي یمیـــل مـــع هـــواه 

بــذلك ویفضــل متــاع الــدنیا وٕان زهــد ویلتــذ باللــذة الدنیویــة وٕان كانــت عــابرة ومــن أجلهمــا یبیــع دینــه

(ِمـــَن الـــدُّْنَیا) لیســـاند داللـــة العـــرض الـــبخس القلیـــل الحقیـــر وقـــد بلـــغ حـــرف الجـــر فـــي قولـــه 

التنكیر ثم تقوى الداللة التنكیریة مرة أخرى بتنكیر لفظ (القلة) الـدال علـى معنـاه وبتخصـیص ذلـك 

لتنكیـر (مؤمنـًا ، العرض بالوصف المنكر البلیغ ، ویدل التقابل في البنـى النبویـة الضـامة أللفـاظ ا

كــــافرًا) علــــى تلــــك الحالــــة االزدواجیــــة التــــي یتذبــــذب فیهــــا المــــرء ، وتخصــــیص اللفظــــین المنكــــرین 

باألوصــاف المذلــة المهینــة یجعــل المــرء یصــبح مؤمنــًا كاذبــًا ویمســي كــافرًا عنیــدًا أو یصــبح كــافرًا 

اء داعـي تنكیرهـا المركـوز فـي عنیدًا ویمسي مؤمنًا كاذبـًا ، وتـروع األلفـاظ المنكـرة المتقابلـة فـي إبـد

١١٧ینظر : كشف المنن في  عالمات الساعة والمالحم والفتن  )١(

٤١٥ینظر : الحدیث النبوي من الوجهة البالغیة  )٢(

١/٢٣٢ینظر : معاني النحو  )٣(

٢٩-٢٨نة ینظر : من كنوز الس )٤(

١٠/٦٥ینظر : شرح الطیبي  )٥(



نعم هاشم الجّماس

١٣١

تحقیـر ذلـك المـرء لضــعف إیمانـه وتزعزعـه فـي یــوم یتطلـب منـه الثبـات علــى الحـق وعلـى اإلیمــان 

وعلى الیقین باهللا تعالى وحسن الظن به سبحانه عما یصـفون . ولیـروع التنكیـر فـي غرضـه الـدال 

.على تحذیر المؤمنین من الحالة المتذبذبة ومن بیع الدین بعرض زهید

بضع) على التكثیر .(ثانیًا: * داللة تنكیر لفظ 

علـــى التكثیـــر والتعظـــیم واإلفـــراد وقصـــد النوعیـــة والحـــث )شـــعبة(* داللـــة تنكیـــر لفـــظ 

والتشویق والترغیب.

یَمـاُن ِبْضـٌع َوَسـْبُعوَن َأوْ (َوَسـلََّم َقاَل : َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة  اإلِْ

ــَه ِإالَّ اللَّــُه َوَأْدَناَهــا ِإَماَطــُة اْألََذى َعــْن الطَِّریــِق َوا ْلَحَیــاُء ِبْضــٌع َوِســتُّوَن ُشــْعَبًة َفَأْفَضــُلَها َقــْوُل َال ِإَل

یَمانِ  .)١()ُشْعَبٌة ِمَن اإلِْ

آداب اجتماعیـــة ومثـــل فـــي هـــذا الـــدین العظـــیم الـــذي جـــاء بـــه الصـــادق المصـــدوق 

فیعــة تجعلــه مفخــرة األدیــان ورائــد التشــریعات الســماویة والــنظم األرضــیة ... إنــه إنســانیة وأخــالق ر 

.)٢(دین اآلداب واألخالق والفضائل والكماالت 

وفي النظم النبوي بدا أسلوب التنكیر في لفظ (بضع) الدال على العدد المحدد من "ثـالث 

داعي التنكیر وهو تكثیر شعب ، وبانضمامه إلى العدد (سبعون) أو (ستون) ینجلي)٣(إلى تسع" 

اإلیمان لیكون الداعي ذاته في تنكیر لفظ (شعبة) المنبثق من مدخله اللغوي الدال على (القطعـة) 
، وبذلك یبرع المدلول التنكیري في بیان ثمرات )٥(وهو مستعار للداللة على الخصلة اإلیمانیة )٤(

، )٦(الشــــریعة وألعمالهــــا الشــــرعیة ثمــــرات اإلیمــــان وخصــــاله المتكثــــرة المتنوعــــة الشــــاملة ألبــــواب

وتفضــل الداللــة التنكیریــة إلیمائهــا إلــى كمــال اإلیمــان بــأداء أعمالــه كاملــة وتنفیــذ الطاعــات تامــة ، 

والحــث والحــض علــى ضــرورة التــزام الطاعــات فــي ضــم الشــعبة إلــى الشــعبة مــن جملــة التصــدیق 

لــة تنكیـر اللفظــین عـن فائــدة بالغیــة ، وقــد تفصـح دال)٧(بالقلـب واللســان الـذي هــو حقیقـة اإلیمــان 

مكمنهــا تعظــیم شــعب اإلیمــان وخصــاله وتعظــیم المتصــف بهــا ذلــك أنهــا ترجــع إلــى أصــل شــرعي 

١٥٢ورقمه  ٢/٨٨صحیح مسلم  )١(

٨٧ینظر : من كنوز السنة  )٢(

٣/٢٣٩فیض القدیر  )٣(

١/٤٨٦المعجم الوسیط مادة (شعب)  )٤(

٨٧) ینظر : من كنوز السنة ٥(

٢/٨٨ینظر : شرح صحیح مسلم  )٦(

٢/٨٨ینظر : شرح صحیح مسلم  )٧(



لحدیث النبوي الشریفمن بالغة التنكیر في ا

١٣٢

واحد وهو تكمیل النفس بصالح المعاش المؤدي إلى تحسین المعـاد واعتقـاد الحـق واالسـتقامة فـي 

ــذا أنبــأ خیــر األولــین واآلخــرین )١(العمــل  ا (قــول ال إلــه إال اهللا) ومــا بأفضــلها وأعالهــ، ول

تشعر به الخصلة من توحید اهللا وهو دعامة اإلسالم األولى التي ال تصح شعب اإلیمان كلهـا إّال 

، وأدنـى مراتـب اإلیمـان إزالـة األذى عـن )٢(بعد صـحة الشـعبة الفضـلى المتعینـة علـى كـل مكلـف 

العقیدة ومكارم األخـالق وٕان من تمام–وٕان دنت -یجعلها طریق المسلمین ونبي اآلداب 

خف المـؤذي وحقـر كشـوك أو خبـث أو حجـر ، ومـن هـذا المنطلـق یسـتبان الوجـه الشـرعي لـدنوها 
بـــین ، والحیــاء متوســـط المرتبــة بداللـــة الســیاق الشـــریف وقـــد جعلــه نبـــي الخلــق العظـــیم )٣(

توسـطها مـا بـین خصـلتي المرتبة األعلى واألدنى لیبلـغ فـي تنكیـر شـعبته المسـتأثرة الفضـلى ولعـل 

التوحید وٕاماطة األذى مكمنه أنها شعبة الطهر من الرجس واآلثام وأنها شعبة عظیمة لتخصصـها 

بجملة الجار والمجرور (من اإلیمان) الدالة على أن الحیاء هو اإلیمان بعینه واإلیمان هو الحیاء 

لتكــون المتمیــزة فــي نوعهــا التــي ، وقــد یــدل الــدال التنكیــري علــى انفــراد الخصــلة اإلیمانیــة بالــذكر 

یستحصل بتحققها ثواب المسلم والداللة التنكیریة تجعل ثواب االستحیاء عظیمًا مفاضـلة مـع غیـره 

. ذلك أن االستحیاء یعصم من ارتكاب )٤(من الثواب المتأتي من تأدیة خصال اإلیمان المتفاوتة 

یعتـري اإلنسـان )٦(وانكسـار، ألنه دال في أصل وضعه فـي اللغـة علـى تغیـر)٥(ارتكاب المعاصي

اإلنسان من خوف مـا یعـاب بـه ویـذم علیـه أو انحصـار الـنفس خـوف ارتكـاب القبـائح وتبلـغ داللـة 

الحیاء في شریعة الرحمن لكونها شـعبة وخلـق باعـث علـى اجتنـاب المنكـر مـانع مـن التقصـیر فـي 

عـن كـل حق ذي الحق ومما یزید الخصلة عظمة إیمان الحیي أن یخاف فضیحة الدارین فینزجـر

موبقة ویمتثل لكل طاعة ، وتعظیم رتبة الحیاء ورفعتها وتمیزها وانفرادها بالغ تمام البالغـة إذا مـا 

تحقق الحیاء من اهللا عز وجل الناشئ من مراقبة ثابتة للحـق والمعرفـة بـه سـبحانه وتلـك هـي أجـل 

ء اإلیمــاني المكتســب ، ویــروع المــدلول التنكیــري التعظیمــي إذا مــا تســّبق الحیــا)٧(مقامــات الحیــاء 

بحیاء النفس المخلوق في الجبلة لیتضافر النوعان على تحقیق معلم من معالم اإلیمان حائل دون 

اقتــراف الــذمائم مــن األقــوال واألفعــال فلــیس اإلیمــان إّال أن ال یخــرج المســلم عــن فعــل المــأمور بــه 

١/٣٥٦فالحین ینظر : دلیل ال )١(

١/٣٥٨ینظر : م.ن  )٢(

١/٣٥٨) ینظر : م.ن ٣(

١٢٨ینظر : من بالغة القرآن  )٤(

١/١٩٦ینظر : المعلم بفوائد مسلم  )٥(

١/٣٥٤ینظر : المعجم الوسیط مادة (حي)  )٦(

١/٣٥٨ینظر : دلیل الفالحین  )٧(



نعم هاشم الجّماس

١٣٣

وحـــث )٢(رغیـــب وتشـــویق" ، ویحســـن األســـلوب البالغـــي بإیمائـــه إلـــى "ت)١(واجتنـــاب المنهـــي عنـــه 

المؤمن على التوصف بخصال اإلیمـان أجمـع والسـیما بخصـلة االسـتحیاء ألن الحیـاء ال یـأتي إّال 

بخیر . 

القوم) على التحقیر واإلستهزاء واإلفراد(ثالثًا: * داللة تنكیر لفظ 

السیاط) على التخویف والتهویل والتكثیر(* داللة تنكیر لفظ 

نساء كاسـیات عاریـات) علـى التحقیـر واإلسـتهزاء واإلهانـة ودنـو (ة تنكیر األلفاظ * دالل      

الشأن.

المائالت الممیالت) على التحقیر واإلغراء(* داللة تنكیر لفظي 

َوَسـلََّم : (ِصـْنَفاِن ِمـْن َأْهـِل النَّـاِر َلـْم َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِه َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 

َرُهَمــا: َقــْوٌم َمَعُهــْم ِســَیاٌط َكَأْذَنــاِب اْلَبَقــِر َیْضــِرُبوَن ِبَهــا النَّــاَس َوِنَســاٌء َكاِســَیاٌت َعاِرَیــاٌت ُمِمــیَالٌت أَ 

وَجـُد ِمـْن ا َلیُ َماِئَالٌت ُرُءوُسُهنَّ َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَماِئَلِة َال َیْدُخْلَن اْلَجنََّة َوَال َیِجْدَن ِریَحَها َوإِنَّ ِریَحهَ 

.)٣()َمِسیَرِة َكَذا َوَكَذا

وهــذه فتنــة أخــرى مــن فــتن الــدنیا التــي نشــهد صــورها فــي وســط شــاذ مــن أوســاط المجتمــع 

...لمفسـدالعربي ... وسط متحضر متطور متقـدم السـیما بنسـائه داعیـات التقـدم والتطـور الفاسـد ا

... إنها ارات التبرج والسفور والفجورت رافعات شعالمتحلالت الكاسیات العاریات المائالت الممیال

الفتنة التي تثبت معجزة النبوة في إنبائها عن صنفین من أهل النار . 

الصنف األول من أهل النار المتمثل فـي وفي البیان الشریف یَنّكر نبي المعجزات 

نَّـاَس) وهـو تنكیـر : التحـذیر والتخویـف (َقْوٌم َمَعُهْم ِسَیاٌط َكَأْذَناِب اْلَبَقِر َیْضِرُبوَن ِبَها القوله 

من أن ُیتشبه بهم وتنكیر التحقیر واالستهزاء بالظلمة الجبابرة الذي یعتـدون علـى خلـق اهللا وعبـاده 

بالضــرب واإلهانــة والتعــذیب والتنكیــل ال عــن اســتحقاق بــل لمجــرد حــب التعــالي والظهــور وٕاشــباع 

وقــد یكــون المبــرر البالغــي لتنكیــر القــوم ) ٤(اء نفوســهم المتعطشــة إلــى ســفك الــدماء وتعــذیب األبریــ

الذین سیعذبون عذاب الحریق هو إفرادهم ألنهم فرد معـین مـن أفـراد جنسـهم مـن أصـحاب النـار ، 

ولعـــل تخصیصـــهم الوصـــفي بجملـــة (معهـــم ســـیاٌط) أدل فـــي تفـــردهم بـــالظلم العظـــیم وداعـــي تقـــدیم 

بالغة في التهویل من فعلهم اآلثم وهم حرف الجر المتصل بضمیر المجرمین على لفظ السیاط الم

١/٣٥٨) ینظر : م.ن ١(

٨٩) ینظر : من كنوز السنة ٢(

٥٥٤٧ورقمه  ٧/٢٣٥ صحیح مسلم )٣(

١١٣) ینظر : من كنوز السنة ٤(



لحدیث النبوي الشریفمن بالغة التنكیر في ا

١٣٤

تــروع العبــاد وتــزداد ترویعــًا وتهــویًال –بداللــة تنكیرهــا –یعتــدون علــى النــاس بســیاٍط غلیظــٍة كثیــرة 

، وممــا یزیــد )١(بتشــبیهها بأذنــاب البقــر فــي ســمكها ومتانتهــا وقوتهــا وفــي قســوتها والمهــا الشــدید 

موقف الظلمة هوًال ورعبًا تخصیص تنكیر السیاط بجملـة الوصـف الفعلیـة الماثلـة فـي قولـه 

لتدل على اسـتمرار وتكـرر الفعـل الشـنیع الـذي ُتظلـم بـه العبـاد ، وصـورة )٢((یضربون بها الناس) 

ـــة مشـــهورة ومشـــهودة فـــي هـــذا الزمـــان وهـــم یجـــورون باألحكـــ ام الضـــالة هـــؤالء الغـــادرین نراهـــا حی

ویظلمــون ویقتلــون وینســون أن اهللا تعــالى ســیعذب الُمعــِذبین وأبــدى مــا تكــون داللــة تنكیــر الصــنف 

الثــاني تحقیــر الفــاجرات الماجنــات واالســتهزاء بالمقلــدات للمنســلخات مــن لبــاس العفــة والحیــاء مــن 

العفـاف ونبـي اللواتي أوغلن في سقط الغیرة وبیع الشـرف وذهـاب)٣(نساء مجتمعات الغرب الكافر

یحذر بداعي التنكیر نساء اإلسالم من تقلیدهن واتباع فعلهن المخالف لتعـالیم الـدین األمة 

وآداب اإلسالم ومما یبرع به المدلول التنكیري وصف نساء الفجور باألوصاف التي تزیدهن إهانة 

لفــاظ النبــوة التــي وتحقیــرًا وهوانــًا وضــعة ودنــو شــأن وهــي أوصــاف بالمتطابقــات والمتضــادات مــن أ

تبلــغ فــي بیــان أوجــه الفســاد واإلفســاد فــي نســق نبــوي إیقــاعي یظهــر فیــه داعــي الســجع فداحــة فعــل 

األمـر ولكــنهن المنغمسـات الـذائبات فــي بوتقـة حضـارة الغــرب الشـیطانیة وهــن كاسـیات فـي ظــاهر

كاسـیات مـن ، ألنهن كاسـیات بلبـاس الزینـة عاریـات مـن لبـاس التقـوى وهـن )٤(في الحقیقة عاریات

الثیاب عاریات من فعل الخیر یسترن بعض بدنهن ویكشـفن بعضـه إظهـارًا للجمـال ، وهـن یلبسـنَّ 

لبـــاس الكـــافرات الرقیـــق الـــذي یصـــف لـــون أبـــدانهن وثیـــابهن ضـــیقة تصـــف عـــوراتهن وقـــد أرســـلن 

ــــى منــــاكبهنَّ غیــــر آبهــــات وال مكترثــــات لجــــرمهن الــــذي یفــــتن الرجــــال  ، وتتــــوارد )٥(شــــعورهن عل

بالمــائالت الممــیالت صــاف المنكــرة لتضــیف فضــاعة أخــرى فقــد وصــفهن نبــي اآلداب األو 

وفــي ذلــك غایــة اإلمعــان فــي اإلغــراء وٕابــداء الزینــة وٕاظهــار الفتنــة علــى أوجهــا ألنهــن بأوصــافهن 

المهینة زائغات عن الطاعة متبخترات في المشیة وهن مائالت للرجال ممیالت قلـوبهم إلـى الفسـاد 

بأكتــافهن وأكفــالهن ممــیالت فــي ترغیــب غیــرهن بفعلهــن الفــاحش ، وقــد أوغلــن فــي وهــن ممــیالت 

.)٦(رغبتهن النكراء بترك الحیاء 

ولعلنا نصیب بعد هذا التحذیر النبوي البلیغ إذا ما استنتجنا ناتجًا بالغیًا آخر لتنكیر لفظ 

ء نــدرة ألنَّ النبــي المربــي النســاء وبمعاضــدة المقــام وهــو التقلیــل فهــؤالء النســاء هــم نســاء قلــة ونســا

١١٣) ینظر : م.ن ١(

١١٢) ینظر : م.ن ٢(

١١٠) ینظر : كشف المنن في عالمات الساعة والمالحم والفتن ٣(

٣/٢٠٤) ینظر : المعلم بفوائد مسلم ٤(

٧/٢٣٥) ینظر : شرح صحیح مسلم ٥(

٤/٢٧٤) ینظر : فیض القدیر ٦(



نعم هاشم الجّماس

١٣٥

 قد عّلم نساء اإلسالم تعالیم دینهن الحنیف وفقههن بفقه لباس المرأة المسلمة وهیئتهـا هیئـة

الرزانة والتوقر واألدب والخلق الرفیع . 

الدرهم والمتاع) على التقلیل .(رابعًا:  * داللة تنكیر لفظي 

یام والزكـــاة) علـــى التقلیـــل والتخســـیر والتحـــذیر        الصـــالة والصـــ(* داللـــة تنكیـــر األلفـــاظ 

وقصد النوعیة .

َوَسـلََّم َقـاَل : (َأتَـْدُروَن َمـا اْلُمْفِلـُس ؟ َقـاُلوا َأنَّ َرُسوَل اللَّـِه َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 

ــاَع َفَقــاَل ِإنَّ اْلُمْفِلــَس  ــُه َوَال َمَت ــْوَم اْلِقَیاَمــِة ِبَصــَالٍة اْلُمْفِلــُس ِفیَنــا َمــْن َال ِدْرَهــَم َل ــْأِتي َی ِتــي َی ِمــْن ُأمَّ

َطـى َوِصَیاٍم َوَزَكاٍة َوَیْأِتي َقْد َشَتَم َهَذا َوَقـَذَف َهـَذا َوَأَكـَل َمـاَل َهـَذا َوَسـَفَك َدَم َهـَذا َوَضـَرَب َهـَذا َفُیعْ 

َقْبَل َأْن ُیْقَضى َما َعَلْیِه ُأِخَذ ِمـْن َخَطاَیـاُهْم َهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناِتِه َفِإْن َفِنَیْت َحَسَناُتهُ 

.)١(َفُطِرَحْت َعَلْیِه ُثمَّ ُطِرَح ِفي النَّاِر)

كــل مــؤمن مــن أمــة اإلیمــان إلــى وهــذه دعــوة نبویــة هادیــة یــدعو فیهــا نبــي الهدایــة 

لتــي یحـرم أن تجتمــع معرفـة حقیقـة اإلفــالس ... هـي دعــوة لنبـذ عــادات الجاهلیـة وفعالهــا الضـالة ا

في خلق المسـلم وأفعالـه وأقوالـه التـي ینبغـي أن تتسـم بفاضـل األفعـال واألقـوال فـال سـب ألي امـرٍء 

ألن ســبابه فســوق وال قــذف بالفاحشــة وال إراقــة للــدماء ألن قتــال النــاس بغیــر ذنــب كفــر وتعــذیبهم 

والتنكیل بهم طریق إلى السعیر . 

فظي (درهم) و(متاع) اللذین كونا الداللة الوهمیة ذلك ونلحظ أسلوب التنكیر واضحًا في ل

أن اإلفالس بحسب عـرف النـاس هـو كـل مـا انتفـى اإلنتفـاع بـه مـن عـروض الـدنیا قلیلهـا وكثیرهـا 

، وممــا یتســق مــع داللــة تنكیــر االســمین ) ٣(، ومــن منطلــق ذلــك یكــون داعــي التنكیــر التقلیــل )٢(

ذكــر الــبعض وأراد الكــل بعالقــة الكلیــة ألنــه مجــئ لفــظ الــدرهم علــى ســبیل المجــاز المرســل

فعبر بالدرهم عن كل ما یملكه المرء من األمـوال ولعـل مـا یسـاند داللـة اإلفـالس الـوهمي التـي دل 

علیها داال التنكیر ، تكرار النفي بـ (ال) لیكنى بالدالین المنفیین عـن الخسـران الظنـي الـوهمي وهـو 

فالسًا إلمكانیة زواله وانقطاعه بموت المفلس وربما یزول وینقطـع في حقیقة أمره لیس خسرانًا أو إ

٦٥٢٢ورقمه  ١٨٩- ٨/١٨٨) صحیح مسلم ١(

١٧٩) ینظر : من كنوز السنة ٢(

٢/١٢) ینظر : الطراز ٣(



لحدیث النبوي الشریفمن بالغة التنكیر في ا

١٣٦

، ویبرع األسـلوب البالغـي فـي تبیـان داللـة اإلفـالس الحقیقیـة )١(بیسار یحصل للمفلس في حیاته 

إذ ینظــر إلــى اإلفــالس مــن منظــار شــرعي أوغــل وأعمــق ألنــه التــي أنبــأ بهــا نبــي الــرحمن 

 یــدعو أتباعــه مــن أمتــه إلــى التفكــر والتــدبر فــي حقیقــة الخســران یهــتم بــالواقع ال بــالمظهر و

فــالمفلس الحقیقــي هــو مــن یــأتي یــوم القیامــة بصــالٍة وصــیاٍم وزكــاٍة وقــد ضــاعت حســناتها وذهــب 

ــیهم والمغــرر بهــم الــذین القــوا أعتــى أنــواع األذى مــن المفلــس الحقیقــي وتنكیــر  ثوابهــا للمجنــى عل

اتج التقلیل والخسران لتالشي الحسنات وضیاع األجـر وفقـدان أركان اإلیمان أدعى إلى أن یفرز ن

الخیرات المتأتیة بطریق تنفیذ مبادئ األركان ولوازمها ویشـعر تنكیـر األلفـاظ بالتحـذیر مـن تعـذیب 

العبــاد وٕاهــانتهم وظلمهــم وأكــل أمــوالهم ســحتًا وبغیــر حــق ، ولعــل براعــة نظــم األســماء المنكــرة ممــا 

التقلیلــي ، إذ أن تقــدیم وتــأخیر األركــان اإلســالمیة منبعــث مــن أهمیــة یعاضــد المــدلول التخســیري 

، فضــًال عــن أن )٢(أداء كــل منهــا ، وســبقها بحــرف الجــر أفــاد التبعــیض المســاند للداللــة التقلیلیــة 

األلفاظ المنكرة ذات معـاٍن كنائیـة عـن الخسـران الحقیقـي واجتماعهـا فـي السـیاق النبـوي أدعـى إلـى 

واإلفالس الحقیقي ألنها األركان التي اجتمعت مع جمع السیئات من أكل الحرام اإلشعار بالهالك 

والشـــبهات والتقصـــیر فـــي الطاعـــات واإلســـراع إلـــى المخالفـــات وظلـــم خلـــق اهللا تعـــالى ، وفـــي هـــذه 

الحاالت ینتج التنكیر ناتجًا بالغیًا آخر مكمنه تمیز الصالة والصوم والزكاة بأنها من نـوع خـاص 

، ألن المصــلي أو الصــائم أو المزكــي لــم تنهــه صــالته وصــومه وزكاتــه مــن )٣(ها مــن أفــراد جنســ

فعـــل المحرمـــات ولـــم تعصـــمه وتمنعـــه مـــن الوقـــوع فـــي الزلـــل والتـــرذل بالرذائـــل ولـــم تجنبـــه الســـوء 

ــــر اُألخــــر ومنهــــا : الحــــث علــــى أداء العبــــادات  ــــاس ، وتحســــن نــــواتج التنكی والفحشــــاء وٕایــــالم الن

ه مـــن الكـــف عـــن إیـــذاء المســـلمین والتحـــذیر مـــن مغبـــة التشـــبه بـــالمفلس اإلســـالمیة مـــع مـــا تســـتلزم

الحقیقي ألن التشبه به یعني الطرح في النار . 

٨/١٨٩) ینظر : شرح صحیح مسلم ١(

٤٤) ینظر : معاني الحروف في القرآن الكریم ٢(

١٦٤) ینظر : خصائص التراكیب ٣(



نعم هاشم الجّماس
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الهدى) على الحث والترغیب والتكثیر والتعظیم .(خامسًا: * داللة تنكیر لفظ 

األجور واآلثام) على التكثیر .(* داللة تنكیر لفظي

الضاللة) على التحذیر والترهیب والتحقیر والهوان.(ر لفظ * داللة تنكی

الشيء) على التكثیر .(* داللة تنكیر لفظ 

َمـْن َدَعـا ِإَلـى ُهـًدى َكـاَن َلـُه (َوَسـلََّم َقـاَل : َأنَّ َرُسوَل اللَّـِه َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 

َیْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِهْم َشْیًئا َوَمْن َدَعا ِإَلى َضـَالَلٍة َكـاَن َعَلْیـِه ِمَن اْألَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتِبَعُه َال 

ْثِم ِمْثُل آثَاِم َمْن َتِبَعُه َال َیْنُقُص َذِلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشْیًئا) .)١(ِمَن اإلِْ

وهــذا هــدي نبــوي موضــح للتبــاین والتمــایز بــین دعــوتین مآلهمــا مــربح أو مخســر فالــداعي 

بالــدعوة األولــى قــد ســنَّ فــي اإلســالم ســنة حســنة بنقــیض الــداعي بالــدعوة الثانیــة فإنــه یســّن الســنة 

، وشتان ما بین السنتین . )٢(السیئة 

بنـاء علـى مــا تقـدم نلحـظ فــي المـتن النبــوي الشـریف داللتـین تنكیــریتین متطـابقتین بــدالتیها 

لترغیب والحـث علـى دعـوة الهدایـة بكـل مـا متضادتین (هدى ، ضاللة) : فالداللة األولى مكمنها ا

، ومن هذا المنطلق الدعوي تكـون )٣(تتطلبه وتستلزمه من اإلرشاد إلى فعل الخیر العظیم الكثیر 

، والــنظم الكــریم مشــعر بتعظــیم الـــداعي )٥(كثیــرة ) ٤(الــدعوة الصــالحة ذات ســبل متعــددة متنوعــة 

ى عظیم وأعظمه الـدعوة إلـى اهللا تعـالى ومزاولـة الهادي وتعظیم دعوته الصالحة ألنه داٍع إلى هد

العمــل الصــالح بأنواعـــه المختلفــة التــي بفعلهـــا یعــم الخیــر ویسترشـــد العبــاد إلــى مـــا فیــه صـــالحهم 

أمـــا الداللـــة الثانیـــة : فمكمنهـــا )٧(، وأدنـــاه إماطـــة األذى عـــن الطریـــق )٦(ونفعهـــم إلـــى یـــوم الـــدین 

السـبل الشـیطانیة الغاویـة المتعـددة المتنوعـة الكثیـرة ومـا الترهیب والتحذیر من دعوة الضـاللة ذات 

تتطلــب مــن ارتكــاب عظــام الــذنوب وكثیــر الموبقــات والــنظم الشــریف بلیــغ فــي الكشــف عــن معــاني 

تحقیر الـداعي بـدعوة الشـیطان وتحقیـر دعوتـه الضـالة ألنـه یـدعو إلـى كـل مـا یسـوء مـن األعمـال 

اعیة بالـداعي والمـدعو إلـى السـعیر وال جـرم أن الغـایتین فتكـون دعوة الخـزي والهــوان واإلذالل السـ

الدعویتین متفارقتان متناقضتان على الرغم من توحد الحرف الدال على الغایة (إلى) المتكرر فـي 

٦٧٤٥ورقمه  ٨/٢٧٢) صحیح مسلم ١(

٨/٢٧٢) ینظر : شرح صحیح مسلم ٢(

١/٤٤٨لحین ) ینظر : دلیل الفا٣(

٢٦) ینظر : كشف السرائر ٤(

١/٤٣) ینظر : معاني النحو ٥(

٦/١٦٧) ینظر : فیض القدیر ٦(

١/٤٤٨) ینظر دلیل الفالحین ٧(
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، ولعل ما یتسق مع مبررات التنكیر البالغیة تمحور اللفظان )١(سیاقین نبویین متبایني الدالالت 

ن (َمـْن دعـا إلـى هـدى ... ومـن دعـا إلـى ضـاللة ...) مفیـدتین إثبـات المنكران في جملتین اسمیتی

المضــامین الشــریفة ثــم تخصــیص االســمین المنكــرین بالوصــفین المتقــابلین فالهــدى المســتقیم یقابــل 

الضـــاللة المنكـــرة ، والنســـق التقـــابلي التشـــبیهي یجعـــل الثـــواب والمفـــاز فـــي مقابـــل الجـــزاء والعقـــاب 

ع تنكیــر (األجــور واآلثــام) إلفــراز داللــة تكثیرهــا فــداعي الهــدى والصــالح ویتــآزر التشــبیه النبــوي مــ

رهم وال یـنقص منهـا شـیئًا وفـي یكافأ باألجور المتكثرة المستحصلة بطریق كثـرة التـابعین وكثـرة أجـو 

أجـــر التـــابع وضـــمه إلـــى أجـــر بـــالتنقیص مـــنا یتـــوهم أن أجـــر الـــداعي إنمـــا یكـــون "دفـــع لمـــذلـــك 

الضــالل فســیعاقب باآلثــام المســتكثرة المتأتیــة بطریــق دعوتــه المنكــرة ومــن ، وأمــا داعــي)٢(الــداعي"

، والالفت للنظر براعة النظم التقـابلي الـذي یجعـل )٣(ثامهم وال ینقص منها شیئاً كثرة تابعیه وكثرة آ

مـــن تكـــرار لفـــظ (شـــيء) المنكـــر دال علـــى المبالغـــة فـــي تكثیـــر الحســـنات أو الســـیئات التـــي ینالهـــا 

ي أو الضال والشك في أن الجزاء یكون دائمًا من جنس العمل بما تعـورف علیـه فـي الداعي الهاد

  العادة . 

٢٤) ینظر : معاني الحروف في القرآن الكریم ١(

٦/١٦٧) فیض القدیر ٢(

 ٨/٢٧٢ینظر : شرح صحیح مسلم  )٣(
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ثبت المصــادر والمراجــع
اإلیضاح في علوم البالغة : جالل الدین محمد بن عبـد الـرحمن الشـهیر بالخطیـب القزوینـي ، -

  م .١٩٥٨لبنان ، –شرحه وعلق علیه ونقحه : محمد عبد المنعم خفاجي ، بیروت 

البرهـــان الكاشـــف عـــن إعجـــاز القـــرآن : كمـــال الـــدین عبـــد الواحـــد عبـــد الكـــریم ابـــن الزملكـــاني ، -

  م . ١٩٧٤العراق ، –، بغداد  ١تحقیق : د. خدیجة الحدیثي ود. أحمد مطلوب ، ط

  م .١٩٩٧-هـ١٤١٨مصر ، –البالغة العربیة قراءة أخرى ، د. محمد عبد المطلب ، القاهرة -

لـــدروس العربیـــة ، الشـــیخ مصـــطفى الغالیینـــي ، المطبعـــة العصـــریة للطباعـــة والنشـــر ، جـــامع ا-

  م .١٩٦٦-هـ١٣٨٥بیروت ، –، صیدا  ١٠ط

-هــ٢٠٩الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي ، اإلمام : أبي عیسى محمد بـن عیسـى الترمـذي -

  م .٢٠٠٢-هـ١٤٢٢لبنان ، –، بیروت  ١هـ) ، دار ابن حزم ، ط٢٧٩

لبنـان ، –، بیـروت  ١النبوي الشـریف مـن الوجهـة البالغیـة ، د. كمـال عـز الـدین ، طالحدیث -

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  م . ١٩٧٩مصر ، –خصائص التراكیب ، محمد أبو موسى ، القاهرة -

دلیل الفـالحین لطـرق ریـاض الصـالحین ، محمـد بـن عـالن الصـدیقي الشـافعي األشـعري المكـي -

  م .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤لبنان ، –، بیروت  ٣هـ) ، دار الفكر ، ط١٠٥٧(

شرح الطیبي على مشـكاة المصـابیح المسـمى الكاشـف عـن حقـائق السـنن ، اإلمـام شـرف الـدین -

هــ) ، اعتنـى بـه وعلـق علیـه : أبـو عبـد اهللا محمـد ٧٤٣الحسین بن محمد بن عبد اهللا الطیبـي (

  م . ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لبنان ، –علي سمك ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

شروح التلخیص ، طبع بمطبعة عیسى البابي الحلبي بمصر ویتضمن : -

 مختصر شعد الدین التفتازاني

 مواهب الفتاح البن یعقوب المغربي

 عروس األفراح لبهاء الدین السبكي

 اإلیضاح للقزویني

حاشیة الدسوقي على شرح السعد

ن النــووي : یحیــى بــن شــرف أبــي زكریــا صــحیح مســلم بشــرح اإلمــام المحــدث الفقیــه محــي الــدی-

هـ) المسمى : ٦٧٦الدمشقي الشافعي (

الطــراز المتضــمن ألســرار البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــاز : یحیــى بــن حمــزة العلــوي الیمنــي ، -

لبنان ، (د.ت) –أشرفت على مراجعته وضبطه وتدقیقه جماعة من العلماء ، بیروت 

دیة لمسـائل المعـاني ، د. بسـیوني عبـد الفتـاح فیـود ، مؤسسـة دراسة بالغیة ونق–علم المعاني -

  م .٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥مصر ، –، القاهرة  ٢المختار للنشر والتوزیع ، ط
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  م .١٩٨٥العراق ، –علم المعاني ، د. قصي سالم علوان ، البصرة -

رؤوف فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر مــن أحادیــث البشــیر النــذیر ، العالمــة محمــد عبــد الــ-

  م .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤مصر ، –، القاهرة  ٢المناوي ، مكتبة مصر ، ط

هـ ، تحقیق ودراسـة د. فـؤاد ٨٨٧كشف السرائر في معنى الوجوه واألشباه والنظائر ، ابن عماد -

، یمان داؤود ، مؤسســـــة شـــــباب الجامعـــــةعبـــــد المـــــنعم أحمـــــد ، تقـــــدیم ومراجعـــــة د. محمـــــد ســـــل

مصر ، (د.ت) .–االسكندریة 

م اإلسـالمي فـي ضـوء رؤیـة لمسـتقبل العـال–كشف المنن في عالمات الساعة والمالحم والفـتن -

–، بیــروت ١ولیــد ، دار ابــن حــزم ، ط، جمــع وٕاعــداد : محمــود رجــب حمــادي الالكتــاب والســنة

  م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لبنان ، 

مصر ، (د.ت) .–لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور األنصاري ، القاهرة -

معــاني الحــروف فــي القــرآن الكــریم ، الشــریف قصــار ، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب ، الجزائــر ، -

  م .١٩٨٤

العراق ، (د.ت) .–، بغداد  ١معاني النحو ، د. فاضل صالح السامرائي ، ط-

  م .١٩٨٧العراق ، –معجم المصطلحات البالغیة وتطورها ، د. أحمد مطلوب ، بغداد -

  م .١٩٦٠، أخرجه إبراهیم مصطفى وآخرون ، مصر المعجم الوسیط -

م ، تقــدیم ١١٤١-هــ٥٣٦المعلـم بفوائـد مســلم ، أبـو عبــد اهللا محمـد بــن علـي بــن عمـر المــازري -

لبنـــان ، –، بیـــروت  ٢وتحقیـــق الشـــیخ : محمـــد الشـــاذلي النیفـــر ، دار العـــرب اإلســـالمي ، ط

  م .١٩٩٢

  م .١٩٥٠ -هـ١٣٧٠مصر ،  –لقاهرة ، ا ٤من بالغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي ، ط-

ـــوز الســـنة - ـــة مـــن الحـــدي الشـــریف –مـــن كن ـــة ولغوی ـــي الصـــابوني ، –دراســـات أدبی محمـــد عل

  م .٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣بیروت ، –المكتبة العصریة ، صیدا 

المنــة الكبــرى فــي النجــاة مــن الفــتن وذكــر أشــراط الســاعة الصــغرى والكبــرى ، الشــیخ : محمــود -

  م .٢٠٠٤القاهرة ، –، دمشق  ١لكتاب العربي ، طالغرباوي ، دار ا

المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج ، رقمــه وخــرج أحادیثــه علــى كتــاب تیســیر المنفعــة : -

، من عـادل بـن سـعد ، دار ابـن الهیـثممحمد فؤاد عبد الباقي ، اعتنى به وحققه : أبـو عبـد الـرح

  م .٢٠٠٣مصر ، –، القاهرة  ١ط


