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 تسن هللا الرحوــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرحين
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﴿َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكم مّْن 

َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل 

ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّو 

 (13/الحجرات)َأْتَقاُكْم﴾

                                       صدؽ ا العظيـ
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 كممة شكر
أقدم شكري الكبٌر ألستاذة المشرفة الدكتورة لٌلى 

جغام التً قامت بتوجٌهً ودعمً أثناء انجاز البحث 

. 

كما أتقدم بالشكر كذلك إلى كل من مد لً ٌد 

 .العون من قرٌب أو من بعٌد 
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 مقّدمة
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 مف أجؿ ،"الٌتكاصؿ"اىتدل االنساف انطالقان مف فطرتو كحاجتو الطبيعٌية إلى  
الٌتفاىـ كنقؿ المعمكمات، كخدمةن ليذه الغاية أكجد لنفسو كسائؿ متنٌكعة، كانت الٌمغة 

 غير أٌف استعمالو ليا لـ يكف جزافان غير مضبكط؛ بؿ ، كأكثرىا فعالية في االبالغأرقاىا،
 . ٌتكاصؿضماف نجاح اؿؿظٌؿ مرتبطان بنظاـ تكٌكنو مجمكعة مف القكاعد 

 كيعتبر الٌتكاصؿ الٌمغكم مف المكضكعات اٌلتي أكالىا الٌدرس الٌمساني الحديث  
األىمية البالغة، لككنو ضركرة إنسانٌية لتماسؾ األفراد كالجماعات كحٌتى الٌشعكب، فيك 

 .المحكر  المركزم اٌلذم عمى أساسو يتشٌكؿ المجتمع ك ينمك كيتطٌكر

صكرة لبياف ىذا التكاصؿ الحادث بيف " األحاديث القدسية" كقد كاف بحثنا في 
الخالؽ كالبشر، باعتبارىا ممثال  لممصدر الٌتشريعي بعد القرآف الكريـ، كمتضٌمنة 

 . لمقاصده، كتفصيؿ مجممو، كتخصيص عمكمو كتقييد مطمقو 

كليذا كقع اختيارنا عمييا كدراسة الٌتكاصؿ الٌمغكم مف خالليا، فضال عمى ذلؾ 
كانت الٌدكاعي الممٌحة في اختيار ىذا المكضكع ىي االىتماـ بالسٌنة النبكٌية، الحتكائيا 

 .عمى جممة مف اآلليات اٌلتي مٌثمت المظاىر الجمالية لمٌتكاصؿ الٌمغكم

 دراسة –بالغة الّتواصل الّمغوي في االحاديث القدسّية  ) كمف ىنا كسـ البحث بػ 
، كالذم سعينا مف خاللو إلى استجالء معالـ جماؿ الٌتكاصؿ الٌمغكم في (لنماذج مختارة 

االحاديث القدسٌية، اٌلتي تعٌد االشكالٌية الٌرئيسٌية ليذا البحث، كمفاد ذلؾ السؤاؿ المطركح 
 فيما تجٌمى المنحى الجمالي لمٌتكاصؿ الٌمغكم في االحاديث القدسٌية؟:  

 كلإلجابة عف ىذه اإلشكالية اقتضت طبيعة  البحث اتٌباع خٌطة منيجٌية قكاميا 
الٌتكاصؿ  )مدخؿ كفصميف كخاتمة، جاء المدخؿ عبارة عف تمييد لمسار البحث، كسـ بػػػػ 

 الٌتكاصؿ أٌكليا ، كقد اندرجت تحتو مفاىيـ أساسٌية لمٌتكاصؿ (الٌمغكم االصكؿ ك االمتداد 
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الٌمغكم بيف المفيـك كاالصطالح، كثانييا ارىاصات الٌتكاصؿ الٌمغكم بيف العرب كالغرب، 
 .كثالثيا انماط الٌتكاصؿ الٌمغكم 

، كقد جاء التفصيؿ في (آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم  ) أمٌا الفصؿ االٌكؿ فعنكناه بػػػػػ
ـٌ انتقمنا فيو  بدايتو في تعريؼ الحديث القدسي، كبياف الفرؽ بينو كبيف الحديث الٌنبكم، ث

 . الفيـ كاإلفياـ، كاإلقناع، كالٌتكجيو : م تمٌثمت فيتإلى اآلليات اؿٌ 

، ضٌمناه بحث (جمالية الٌتكاصؿ الٌمغكم  ) بينما خٌصصنا الفصؿ الثٌاني لػ 
الجمالية في اآلليات الممٌثؿ ليا في الفصؿ األكؿ، كؿ حسب قيمتو ككركده، كجاءت 

 . الخاتمة ممٌخصة ألىـ الٌنتائج اٌلتي تكٌصمنا إلييا مف خالؿ البحث 

عمى المنيج الكصفي ألٌنو المناسب لكشؼ مفاىيمو كبحث جاء بحثنا معتمدا ك
مصطمحاتو، مستعينينا بآلية الٌتحميؿ كطريقة لتحميؿ النماذج كدراستيا، كاستقى بحثنا ىذا 

 : ماٌدتو مف جممة مف المصادر ك المراجع كانت دعمان لو نذكر أىٌميا

 . البياف كالتٌبييف : الجاحظ - 

  .  المساف كالميزاف أك التككثر العقمي :طو عبد الرحماف- 

  . استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية: بف ظافر الشيرم عبد اليادم- 

 . النفحات السمفية شرح األحاديث القدسية : محمد منير  الدمشقي - 

 ككحاؿ الباحثيف لـ يخؿ بحثنا مف صعكبات، لعٌؿ أىٌميا تشٌعب المكضكع كقٌمة 
 .الٌدراسات الٌمسانٌية في األحاديث القدسٌية

 كفي األخير يظٌؿ الفضؿ األٌكؿ  عٌز كجٌؿ شأنو في اعانتنا عمى إنجاز 
اٌلتي انارت لنا درب البحث بالنصيحة  (ليمى جغاـ  )ىذا البحث، ثـٌ ألستاذتي المشرفة 

 .ك ا مف كراء القصد. كالٌرأم الٌسديد، فميا كؿ االحتراـ ك الٌتقدير 
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 :المدخل
األصول : التواصل اللغوي

 واالمتداد
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 الّتواصل الّمغوي بين المفيوم واالصطالح: أّوالً 

 الّناحية الّمغوّيــــــــــــــــة/ 1                      

 الّناحية االصطالحّيـــــــــــة/ 2                       

 إرىاصات الّتواصل الّمغوي: ثانًيا

 الّتواصل الّمغوي في الّتراث العربي/ 1                      

 الّتواصل الّمغوي عند الغربّيين/ 2                       

 أنماط الّتواصل الّمغوي: ثالثًا

 الّتواصل الّذاتــــــــــــي/ 1                         

 الّتواصل الّشخصـــــــــــــــي/ 2                         

 الّتواصل االجتماعـــــــــــــــــــي/ 3                          
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 لمفكر اإلنساني، كذلؾ منذ أف كجد اإلنساف نفسو اكاف التكاصؿ البشرم كال يزاؿ مكضكع
ٌتفاىـ اؿحاجتو إلى إحداث : محاطان بالعديد مف المشاكؿ منيا عمى كجو الخصكص 

 بغية التآلؼ كالتجانس داخؿ المنظكمة االجتماعية، ،كنسج عالقات بيف أفراد المجتمع
ىذا األخير ال يمكف فيمو، . فكانت الٌمغة أرقى ىذه األشياء لتحقيؽ التكاصؿ اإلنساني

دراؾ مفاىيمو إاٌل بتعريفو لغة ك . اصطالحا  كا 

 :الّمغويةالّداللة (1

مف فعؿ كصؿ » : أٌف الٌتكاصؿ )(البن منظور" لساف العرب"جاء في معجـ   
. كصمت الشيء كصالن كصمةن ، ك الكصؿ ضٌد اليجراف  :كصؿ: كصالن كاٌتصاالن 

كصؿ الشيء بالشيء يصمو كصالن كصمةن . الكصؿ خالؼ الفصؿ :ابن سيده     
﴿ كلقد كصمناىـ القكؿ﴾، أم كصمنا ذكر األنبياء ك : كفي التٌنزيؿ العزيز . ..[.]كصمة

لـ : كاٌتصؿ الٌشيء بالٌشيء  . لعٌميـ يعتبركف أقاصيص مف مضى بعضيا ببعض،
. (1)« أنياه إليو كأبمغو إٌياه : ككصمو إليو كأكصمو . ..[.]ينقطع

  . الكصؿ ك البمكغ ك االنتياء عمى    يتبٌيف مف ىذه المادة الٌمغكية أٌف الٌتكاصؿ يدؿٌ 

الٌتكاصؿ في الٌمغة ضٌد االنفعاؿ ك يطمؽ عمى  »فقد كرد  "لمحيطا محيط" ٌما في قامكسأ
 . (2)« اٌتحاد الٌنيايات

 : االصطالحيةلّداللة ا(2

                                                           
  .726، ص(ك ص ؿ)، مادة 11ـ، المجمد1990، 1ابف منظكر، لساف العرب، دار صادر،بيركت، لبناف، ط -  (1)
 .  973ـ، ص 1987بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبناف، بيركت، لبناف، طبعة جديدة، –  (2)



      
 

 
16 

إاٌل أٌف  إٌف مصطمح الٌتكاصؿ بالٌرغـ مف تداكلو الكاسع بيف األفراد كالمجتمعات،    
 اٌلتي "Communis"كذكر العمماء أٌنو مشتؽ مف الكممة الالتينية »  مفاىيمو قد تنكعت

أك في المشاعر  تعني في أساسيا المشاركة؛ أم االشتراؾ سكاء في المعمكمات كتبادليا،
. (3)«كاالٌتجاىات ككجيات الٌنظر 

 » :كاٌلتي تعني ،"كسفوردا"في حيف نجد أف كممة اإلٌتصاؿ قد كردت في قامكس   
. (4)«تكصيؿ أك تبادؿ المعمكمات أك األفكار بالكالـ أك الكتابة أك باإلشارات  نقؿ أك

يدٌؿ عمى معاني ثالثة " التكاصؿ" لفظ » : إلى أفٌ طو عبد الرحمان   بينما ذىب 
: متمايزة فيما بينيا

نظران ألٌف ىذا  ،"الكصؿ"كلنصطمح تسميت ىذا الٌنقؿ بػػػػػػػػ  نقؿ الخبر؛ أحدىا،_ 
فالكصؿ ال يككف  المصطمح يفيد معنى الجمع بيف طرفيف بكاسطة أمر مخصكص ،

 " .الخبر"كالكاصؿ ىنا ىك بالٌذات  ،"كاصؿ"بػػػػػ
كلنطمؽ عمى ىذا  كالثٌاني، نقؿ الخبر مع اعتبار مصدر الخبر اٌلذم ىك المتكٌمـ؛_ 

 . "اإليصاؿ"الٌضرب مف الٌنقؿ اسـ
الثٌالث، نقؿ الخبر مع اعتبار مصدر الخبر اٌلذم ىك المتكٌمـ كاعتبار مقصده اٌلذم ك_ 

 .(5) « االتصاؿ ىذا الٌنكع مف الٌنقؿ باسـكىك المستمع معا؛ ك لندع
عتبار الخبر االخبر ب" ىك طو عبد الرحمان نجد مف تعريؼ التكاصؿ عند     

عتبار المتكمـ  ا باالتصاؿعتبار المتكمـ الذم ينتج الممفكظ كىك ا باإليصاؿذاتو،كىك 

                                                           
دار الكتب  سامية بف يامنة، االتصاؿ المساني كآلياتو التداكلية في كتاب الصناعتيف البي ىالؿ العسكرم،-  (3)

  .16ص ـ،2016، 1 ط العممية، بيرت، لبناف،
  .17ص نفسو،-  (4)
، 1 ط المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طو عبد الرحماف، المساف ك الميزاف أك التككثر العقمي،-  (5)

 . 254صـ، 1998
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كىك بذلؾ يقصد عكامؿ التكاصؿ المغكم المتمثمة في الرسالة ك المتكمـ  .المستمع معان ك
. المستمع ك
نشاط اجتماعي يتـ بيف طرفيف أك »: بأٌنو عبد اليادي ابن ظافر الشيري كعٌرفو    

كيككف منٌظمان حسب مقتضيات المغة المستعممة فيو؛كذلؾ لتنسيؽ عالقات  ،رأكث
. (6)«الناس
ٌتكاصؿ مف ىذا المنظكر نشاط يقـك عمى التٌبادؿ الكالمي بيف متكٌمـ يكٌجو اؿؼ     

كلتحقيؽ ىذا  .ليجمب انتباىو بيدؼ تأسيس عالقات بيف االفراد ك متمٌقي،حكالمو ف
.  المعتقداتكالٌتكاصؿ يشترط عنصرم المكاف كالٌزماف ، كاالشتراؾ في االعراؼ 

فقد   ( j.dubois/جون دوبوا)الذم اشرؼ عميو " المسانيات" ٌما في معجـ أ
: اقترح تعريفيف لمٌتكاصؿ

 ، تبادؿ كالمي بيف المتكٌمـ اٌلذم ينتج ممفكظان أك la communicationالٌتكاصؿ _ 1
 يرغب في الٌسماع أك إجابة كاضحة أك inter locuteurقكالن مكٌجيان نحك متكٌمـ آخر 

 le ، كذلؾ تبعان  لنمكذج الممفكظ اٌلذم اصدره المتكمـ explicite ou impliciteضمنية 
sujet parlant.  

الٌتكاصؿ حدث، نبأ ينتقؿ مف نقطة الى اخرل، كنقؿ ىذا الٌنبأ يككف بكاسطة مرسمة _ 2
ٌف أ مف ىذيف التعريفيف جون دوبواكيقصد  (7)ةاستقبمت العديد مف األشكاؿ المكفكؼ

لى إساسان في سعي المتكٌمـ أالكظيفة األساسية لٌمغة ىي الكظيفة الٌتكاصمية، كاٌلتي تتمٌثؿ 
. بالغو بأمر ماإلى متمٌقي،أك إنقؿ خبر ما 

 

                                                           
 ط عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية،دار الكتاب الجديد،بيركت،لبناف،-  (6)
.  10صـ، 2004، 1

.78ـ، ص2003عبد الجميؿ مرتاض، المغة كالتكاصؿ، دار ىكمو، الجزائر، _  (7)
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: ارىاصات الّتواصل الّمغوي: ثانًيا

يعد التكاصؿ المغكم الكظيفة األساس لمغة، ظير كعمـ منذ القديـ، كبظيكره ىذا   
  : سنحاكؿ رصد ثمة مف اآلراء حكؿ ارىاصاتو

: العربي التواصل المغوي في التراث_ أوالً 

ماء العرب رٌكزكا عؿنجد أٌف الباحثيف كاؿ إذا تصفحنا بعض الكتب الخاصة بالٌمغة
  في ىذا الٌصددكسنحاكؿ  ،في تعريؼ الٌمغة كالبالغة كالبياف عمى خاصية الٌتكاصؿ

مف العمماء العرب اٌلذيف صاغكا تعاريؼ كٌميا تصٌب في قالب الٌظاىرة  رصد ثٌمة
 .الٌتكاصمٌية 
 :(ه392ت )ابن جّني  (1

        لقد عني العمماء العرب بالٌمغة عناية كبيرة باعتبارىا مجمكعة مف العالمات يعبر 
حٌد الٌمغة  :» بقكلوجني ابنكليذا  يعرٌفيا . بيا المتكمـ ، ك يحاكؿ ايصاليا الى السامع 

لٌتعبير عف ؿأم أٌف الٌمغة كسيمة ؛ (7)« أغراضيـعف أٌنيا أصكات يعٌبر بيا كٌؿ قـك 
، إذ ال سمة اجتماعية مف سمات الٌتكاصؿ الٌمغكم ىي غايات أفراد المجتمع، كبالٌتالي

تككف الٌمغة لغة، إاٌل بكجكد طرفيف كىما المتكٌمـ اٌلذم ينتج الٌمغة ، كالٌسامع اٌلذم يستقبؿ 
 .الٌمغة 

 
 

 

                                                           
 يكسؼ تغٌزاكم، الكظائؼ التداكلية كاستراتيجيات الخطاب في نظرية النحك الكظيفي، دار الكتاب الجديد، إربد، – (7)

  . 17ـ، ص 2014، 1االردف، ط 
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  (:395ت  )ابو ىالل العسكري(2

 » :ىاأفٌ عمى عمى أساس خاصية الٌتكاصؿ "لبالغة ا"لػػػػ  قتعريؼ      إذ يذىب في 
 ...منتياه  :الٌشيء  .إذا انتييت إلييا، كبمغتيا غيرم :البالغة مف قكليـ بمغت الغاية

كسٌميت البيٍمغىةي بيمغة  فيفيمو، فسٌميت البالغة بالغةن ألٌنيا تنيي المعنى إلى قمب الٌسامع
ألٌنيا  الٌدنيا بالغ، :كيقاؿ  كىي البالغ أيضان، ألٌنؾ تتبٌمغ بيا فتنتيي بؾ إلى ما فكقيا،
أم  ﴿ىذا بالغ لمٌناس﴾؛:في قكلو تعالى تؤٌديؾ إلى اآلخرة كالبالغ أيضا التٌبميغ،

.  (8)«"تبميغ"
بؿ إنيا تقتضي  فالبالغة بيذه الٌداللة ال تختمؼ عف مفيـك اإلتصاؿ كاإلبالغ،    

ـن اؿفيي تقـك عمى مبدأ  » مفيـك الٌتكاصؿ ذاتو، ، اٌتكاصؿ، كاستخداـ الٌمغة استخدامنا سمي
بحسب اختالؼ  يضمف كصكؿ المعاني إلى المخاطبيف كما في نفكس المتكمميف؛

.  (9)« احكاليـ كمقاماتيـ
فمنجاح عممية التكاصؿ ،البد عمى المتكمـ استخداـ المغة استخداما سميما إليصاؿ    

كىي شركط إلحراز .ذلؾ بحسب الخطاب كمقامو كالمعنى المرجك لدل المتمقي، 
. المنفعة،كنجاح اإلبالغ

 :(ه255ت )الجاحظ  (2
.  يظير مفيـك الٌتكاصؿ في الٌتراث العربٌي،  مف خالؿ االبانة عف المعاني       كما 

 كالبياف اسـ »: حيث يقكؿ ،(البياف ك التبييف)في كتابو " الجاحظ"كقد اشار الى ذلؾ 
جامع لكٌؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى، كىتؾ الحجاب دكف الٌضمير، حٌتى يفضي 
الٌسامع إلى حقيقتو، كييجـ عمى محصكلو  كائنان ما كاف ذلؾ البياف، كمف أٌم جنسو 

                                                           
، 1 ط في المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي، بيت الحكمة، الجزائر، خميفة بكجادم،-  (8)

   .158ـ، ص2009
.  159ص نفسو، - (9)
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كاف الٌدليؿ ، ألٌف مدار االمر كالغاية اٌلتي إلييا يجرم القائؿ كالٌسامع إٌنما ىك الفيـ 
كاالفياـ، فبأٌم شيءو بمغت االفياـ كاكضحت عف المعاني ، فذلؾ ىك البياف في ذلؾ 

  .(10)«المكضع 
بكالمو عف البياف يقصد أٌنو البٌد في العممٌية الٌتكاصمٌية مف متكٌمـو " الجاحظ" فػػػ 

كسامع كغاية كٌؿ منيما الفيـ كاالفياـ عف طريؽ الٌمغة ، كبالفيـ كاالفياـ ييكشؼ المعنى 
كما أٌنو اخرج الٌتكاصؿ مف دائرتو الضٌيقة . المستكر كييتؾ الحجاب عف طريؽ الٌشفرة 

 جميع أصناؼ الٌدالالت عف المعاني مف لفظ ك »اٌلتي تعتمد عمى المنطكؽ فقط فجعؿ 
ـٌ الخٌط، ثـٌ  ـٌ العقد، ث غير لفظ خمسة أشياء ال تنقص كال تزيد، أٌكليا الٌمفظ ثـٌ االشارة، ث

 . (11)«الحاؿ اٌلتي تسمٌى الٌنصبة

اليككف بالمنطكؽ فحسب، بؿ بالكتابة أيضان ، ك »" الجاحظ"فالٌتكاصؿ حسب رأم 
، أك يككف باالشارة ك  (الخط)يجب أف يككف المخاطب متعٌممان كىك اٌلذم اطمؽ عميو 

، ك ىي  (الٌنصبة)االماءة، كقد يككف بالعقد ك أك الحاؿ الٌناطقة بالٌداللة، اٌلتي سٌماىا 
  .(12)«الٌناتجة عف الٌتأٌمؿ ك الٌتفٌكر

 

 

                                                           
، (د ت)، 2شرح عبد الٌسالـ كمحٌمد ىاركف، دار الفكر، بيركت، لبناف، ط كالجاحظ، البياف كالٌتبييف، تحقيؽ -  (10)

. 76 ، ص1ج
. 76 ص ،1 البياف ك التبييف، ج ،الجاحظ-  (11)
سميـ حمداف، اشكاؿ التكاصؿ في التراث البالغي العربي دراسة في ضكء المسانيات التداكلية، مذكرة لنيؿ شيادة _ (12)

/ ـ2008الماجستير، قسـ المغة العربية آدابيا، كمية اآلداب كالعمـك االنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .(مخطكط )، 7ـ،ص 2009



      
 

 
6 

     :التواصل المغوي عند الغربيين - ثانياً 

ٌف الحديث عف الٌتكاصؿ يقتضي بالضركرة الحديث عف الٌدرس الٌمساني  إ
 تأمالتعماؿ لسانييف كبار، حيث نجد في ثنايا مؤلفاتيـ ألى إالحديث، كخاٌصة بالعكدة 

. كآراء كمشاريع تقٌدمية حكؿ ىذا المفيـك

صكات أ» ٌف  أاٌلذم يرل (ـ. ؽ322- ـ. ؽ384 " )ارسطو"  كانطالقان مف 
في حيف يذىب . فيي بمثابة رمكز ينطقيا البشر ،(13)« الكالـ ىي رمكز لمشاعر الٌركح

    "فرديناند دي سوسير "ػػػٌف الٌمغة كظيفتيا الٌتكاصؿ ؾألى اعتبار إكثير مف الٌمسانييف 
De.Saussour(  1857 ـ 1913/ ـ)  محاضرات في  )اٌلذم عٌرفيا في كتابو
الٌمغة نسؽ مف العالمات كاالشارات ىدفيا الٌتكاصؿ، »  :، بقكلو  (المسانيات العامة

 خاٌصة أثناء اٌتحاد الٌداؿ مع المدلكؿ بنيكيان أك تقاطع الٌصكرة الٌسمعية مع المفيـك الٌذىني
". ابف جني" ، كىك المفيـك نفسو اٌلذم يرمي اليو ((14) «

 

عبارة عف تمفصؿ » : بقكلو )(Andre Martinet" اندري مارتنيو"كيعرفيا 
لى تمفصؿ أٌكؿ كىك إمزدكج كظيفتيا الٌتكاصؿ، كيعني ىذا أٌف الٌمغة يمكف تقسيميا 

 «لى فكنيمات كمكرفيمات اٌلتي تشٌكؿ بدكرىا الٌتمفصؿ الثٌاني إالمكنيمات، كبدكرىا تنقسـ 
 )، كفكنيمات صكتٌية  (كتب  )فيي تتٌككف مف مكنيـ  (يكتبكف  )ذا أخذنا كممة إؼ. (14)

الجماعة " كاك"ياء المضارعة، ك :، كمكرفيمات نحكٌية كصرفٌية، مثؿ(التاء كالباء كالكاؼ 
. لى كحدات أصغر منيا إكثر، فيي ال تتجٌزأ ألكٌف الفكنيمات ال يمكف تقسيميا . فاعؿ 

ذا جمعنا الفكنيمات كالمكرفيمات مع بعضيا البعض، إك. ألٌف الٌصكت مقطع ال يتجٌزأ 
ذا جمعنا الكممات بيف بعضيا البعض، إمكنيمات ، ك– في ىذا الٌصدد –  نكٌكف فإننا

                                                           
(13)

 40، ص  يكسؼ تغزاكم،الكظائؼ التداكلية استيراتيجيات الخطاب في نظرية النحك الكظيفي_ 

 
 . 40نفسو، ص –  (14)
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" بالجمؿ نكٌكف الفقرات كالمتكاليات ، كتككف الفقرات بما يسٌمى ك نكٌكف جمالن، فإننا
.  كمف ثـٌ يككف الٌنص بما يسٌمى بالٌمغة اٌلتي مف أىدافيا األساسٌية الٌتكاصؿ ، "الٌنص

مف خالؿ تعاريفيـ لٌمغة، أٌف كظيفة الٌمغة األساس ىي       فيؤالء الٌمسانييف اعتبركا،
ٌنما غالبان ما تكمـ عف إ في بداية االمر لـ يتكمـ عف الٌتكاصؿ، كفدي سوسيرالٌتكاصؿ، 

. الكالـ مف خالؿ افتراضو لكجكد شخصيف يقـك الٌتكاصؿ بينيما

الٌتكاصؿ الٌمغكم مسار يكٌكف المعنى اٌلذم أّن  ( Gerauld Katz )جيرولد كاتزكاعتبر 
يقرف بو المتكٌمـ األصكات، ىك المعنى نفسو اٌلذم يقرف بو المستمع األصكات نفسيا، فقد 

يككف مف الٌضركم أف يككف لمتكٌممي لغة طبيعٌية معٌينة أف يتكاصمكا فيما بينيـ في 
 . (15)لغتيـ، عمى اعتبار أٌف كالِّ منيـ يمتمؾ بصكرة أساسية تنظيـ القكاعد نفسيا 

مف نظرية التكاصؿ المغكم في دراسة الظاىرة المغكية ، فدرس " جاكبسون"انطمؽ بينما 
: عناصره الستة ،كالتي ال يمكف ألم تكاصؿ االستغناء عنيا ، كىي كاآلتي

: Destinateurالمرسل -1

الممقي، الباث، الباعث، المتٌكمـ، الٌناقؿ، : خرلأصطالحات إكيصطمح عميو      
كىك مصدر  .» الخ... المتمفّْظ، الاٌلفظ، المخاًطب، المتحٌدث، المحاكر، المناقش

الخطاب المقدـ، اذ يعتبر ركنان حيكياِّ في الٌدارة الٌتكاصمية الٌمفظية، فيك الباعث األٌكؿ 
كيستحيؿ عمى أٌم ،  [...]ليو في شكؿ رسالة إلى المرسؿ إنشاء خطاب يكٌجو إعمى 

. (16) «تصٌكر لكضع تخاطبي لفظي أف يستغني جزئياِّ أك كمياِّ عف المرسؿ 

:   Destinataireليو إالمرسل -2

                                                           
  .38، 37ـ، ص 2003عبد الجميؿ مرتاض، الٌمغة كالتكاصؿ، دار ىكمة، الجزائر، : ينظر–  (15)
الطاىر بكمزبر، التكاصؿ المساني كالشعرية مقاربة تحميمية لنظرية ركماف جاكبسكف، الدار العربية لمعمـك –  (16)

  .24ـ، ص 2007، 1ناشكف، بيركت، لبناف، ط 
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ليو، المستمع، إالمستقبؿ، المتمٌقي، المنقكؿ : خرل كىي أصطالحات إ لو ايضن أكىك      
يقـك بعممية كما . كيمٌثؿ الٌطرؼ اآلخر الٌذم يكٌجو المرسؿ خطابو إليو » .الممتقط 

ف قاـ المرسؿ أبعد  ...جزاء الٌرسالة سكاء أكانت كممة أـ جممة أـ نٌصان ألكٌؿ " التفكيؾ"
                                  . (17) « بتركيبيا

  :Message الّرسالة-3

 متتالية مف العالقات المنقكلة بيف المرًسؿ كالمرسىؿ إليو »كىي عبارة عف  
بكاسطة قناة تستخدـ لنقؿ الرَّامزة؛ أم ىي مجمكعة مف المعمكمات المترسّْخة حسب 

قكاعد كقكانيف متَّفؽ عمييا، تشكّْؿ بعدان مادّْيَّان محسكسان مف األفكار الَّتي يرسميا المرسؿ، 
 .                                                    (18) «كتحيؿ عمى المرجع العاـ المشترؾ بيف المرسؿ ك المرسؿ إليو 

  :Le code الّسنن-4

،  « Langue/ الٌمغة »بمصطمح  ( De. Saussure" ) دي سوسير"     كىك عند 
 ، بينما اطمؽ « Systéme/ الٌنظاـ »بمصطمح  (Helmslev " )ىيممسميف" كعند 
 .« Compétance ً / القدرة »مصطمح   (N.Chomsky" ) تشومسكي نوام"عميو 

    أٌما معناه فيك القانكف المنٌظـ لمقيـ اإلخبارٌية كاليـر الٌتسمسمي، اٌلذم ينتظـ عبر 
، فمنو ينطمؽ الباث  نقاطو الٌتقميدٌية المشتركة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو كٌؿ نمطو تركيبيٍّ

ليو يعكد «codage»عندما يرسؿ رسالةن خطابٌيةن معٌينة، حيث يعمؿ عمى الٌترميز   ، كا 

                                                           
 لمنشر يكسؼ تغزاكم، استراتيجيات تدريس التكاصؿ بالمغة مقاربة لسانية تطبيقية، عالـ الكتب الحديث–  (17)

  .22ـ، ص 2015  ،1، أربد، االردف، ط كالتكزيع
رضكاف القضماني، نظرية التكاصؿ المفيـك كالمصطمح، مجمة جامعة تشريف لمدراسات كالبحكث العممية، –  (18)

 .ـ 2007، 1، العدد 29مجمد اؿسمسمة اآلداب كالعمـك االنسانية، الالذقية، سكريا، 
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كذلؾ عندما يستقبؿ رسالةن ما، فيفٌكؾ رمكزىا بحثان عف القيمة اإلخبارٌية اٌلتي شيحنت 
  .décodage»(19)»بيا

 :Contexte Leالّسياق -5

 كىك اٌلذم تفٌسر بو الٌرسالة، »، ( Réfèrence/ المرجع  )     كيصطمح عميو أيضان 
ـٌ الٌتفسير  بعممٌيةو ثالثٌية، سماعنا لسمسمةو مف األصكات  (فيـ المعنى  )ففي الكالـ يت

، كالٌمفظ يحيمنا عمى متصٌكرو قائـو في ذىننا، كىك المعنى  (الٌداؿ  )يحٌدد لنا الٌمفظ 
، كذلؾ المدلكؿ يحيمنا عمى الٌشيء المكجكد فعالن في العالـ الخارجٌي   (المدلكؿ (

المحسكس أك الخيالٌي، كذلؾ المكجكد فعالن ىك المرجع، أك الٌسياؽ اٌلذم نفيـ الكالـ مف 
 .(20) «خاللو 

  :Le canalالقناة - 6

     فتمٌثؿ محكر عممٌية الٌتكاصؿ؛ ألٌنيا مكاف تمظير الٌسنف في شكؿ رسالة ، كمركز 
كتختمؼ طبيعة القناة باختالؼ نكعٌية الٌتكاصؿ ، . االتصاؿ الفيزيقي بيف المتكٌمميف 

 فيي تمٌكجات ىكائٌية في »كذلؾ تبعان لمكسائؿ المستعممة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو، 
حالة االٌتصاؿ الكالمي، ك ذبذبات كيربائٌية في حالة االٌتصاؿ الياتفي، كأشٌعة ضكئٌية 
في حالة االٌتصاؿ الكتابي، كذبذبات كيربائٌية مغناطيسٌية في حالة االٌتصاؿ االذاعي 

  .(21) «كالٌتمفزيكني 

    إذف فالتكاصؿ مجمكعة مف عناصر تتفاعؿ فيما بينيا، كتشٌكؿ نسقو العاـ، كاٌلتي ال 
 :يمكف االستغناء عنيا، كيمكننا أف نكجزىا في المخٌطط اآلتي

                                                           
 . 28الطاىر بكمزبر، التكاصؿ المساني كالشعرية، ص –  (19)
، 1محمد كريـ الككاز، البالغة كالنقد المصطمح كالنشأة كالتجديد، مؤسسة االنتشار العربي، بيركت، لبناف، ط –  (20)

  .292ـ، ص 2006
  .292نفسو، ص –  (21)
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   ٌسياؽاؿ  

  ...
 

  
 المرسىؿ إليو ... الرّْسالة ... المرًسػؿ

  ...
 

  
   قناة اؿ  

  ...
 

  
   الٌسنف  

 (22) (اكبسونجالشَّكل يمثّْل مخطط عناصر عمميَّة التَّواصل حسب )

كاكتشؼ جاكبسكف أٌف لكٌؿ عنصر مف ىذه العناصر يكٌلد كظيفة في الكالـ كالمتمٌثمة 
:في  

 كتنشأ ىذه الكظيفة مف المرسؿ، كتشير بصكرة مباشرة إلى :الوظيفة الّتعبيرّية- 1
.مكقفو مف مختمؼ القضايا اٌلتي يتكٌمـ عنيا   

كتظير ىذه الكظيفة في الرسائؿ اٌلتي تتكٌجو إلى المستقبؿ : الوظيفة االفيامّية- 2
.إلثارة انتباىو أك طمب منو القياـ بعمؿ معٌيف   

كتظير في الٌرسائؿ ذات المحتكل، كىي اٌلتي تتناكؿ : الوظيفة المرجعية –3
.مكضكعات كأحداث معينة، كتشٌكؿ ىذه الكظيفةالتٌبرير االساسي لعممية الٌتكاصؿ   

كتيدؼ ىذه الكظيفة إلى تأكيد كتثبيت أك إيقاؼ :  وظيفة إقامة االّتصال– 4
بناء عمى ذلؾ كؿ العالمات اٌلتي تنشيء الٌتكاصؿ أك جاكبسون الٌتكاصؿ كيصٌنؼ 

.تسعى إلى إطالتو أك إيقافو   

كتظير ىذه الكظيفة في الٌرسائؿ اٌلتي يككف محكرىا ىك الٌمغة :  وظيفة ما فوق الّمغة–5
نفسيا، فتتناكؿ بالكصؼ الٌمغة ذاتيا، كتشمؿ ىذه الكظيفة عمى عناصر البنية الٌمغكٌية 

 .كتعريؼ المفردات 

                                                           

.34، ص"مقاربة تحميمية لنظرية ركماف جاكبسكف"الطاىر بكمزبر، التكاصؿ المساني كالشعرية  - (22)
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تبرز ىذه الكظيفة في الرَّسائؿ الَّتي تجعؿ المُّغة تتمحكر حكؿ   : الوظيفة الّشعرية –  6
الرّْسالة نفسيا؛ فتمثّْؿ عنصران قائمان بذاتو؛ أم تمثّْؿ العالقة القائمة بيف الرّْسالة كذاتيا، فيػي  
الكظيفة الجماليَّة بامتياز؛ إذ إفَّ المرجع في الفنكف، ىػك الرّْسالة الَّتي تكؼُّ عف أف تككف أداة 

 .(23)االتّْصاؿ لتصير ىدفو 

:  نماط الّتواصل المغويأ: ثالثًا

رادم كممنيج، يقـك بو الفرد في إىـٌ كظائؼ الٌمغة ، اذ ىك نشاط أ يعد الٌتكاصؿ مف 
يقتضيو  لى اآلخريف، بحسب ماإجؿ نقؿ المعمكمات أٌتصالية معٌينة مف إطار عممية إ

كدع في الٌمغة عالمو الخاص بكٌؿ صدؽ، أ بذلؾ يككف قد  فاإلنساف. المكضكع المعٌيف
فالٌمغة عبارة عف قدرات ذىنية تمٌكف االنساف مف الٌتكاصؿ كالٌتفاعؿ كالٌتعامؿ مع محيطو 

ىؿ ييحٌدث االنساف – فراد مجتمعو أالٌتكاصؿ مع - ف يحدث ذلؾ ألكف قبؿ .  كمجتمعو
 ذاتو؟ كنفسو ؟ أك باألحرل ىؿ يحدث الٌتكاصؿ بيف االنساف 

 : التواصل الذاتي/1

أٌنيا نسؽ مف االشارات كالعالمات ىدفيا الٌتكاصؿ، »  :     مف بيف تعاريؼ الٌمغة 
خاٌصة أثناء اٌتحاد الٌداؿ مع المدلكؿ بنيكٌيان أك تقاطع الٌصكرة الٌسمعية مع المفيـك 

 قفي كتاب" فرديناند دي سوسير" عمى حٌد تعبير . ((24) «الٌذىني 

ابن " ، كىك المفيـك نفسو اٌلذم ذىب اليو تقريبان (محاضرات في المسانيات العامة  )
أصكات يعٌبر بيا كؿ قـك » : عندما عٌرفيا بأٌنيا  (الخصائص  )في كتابو " جني

.  ((25) «عف أغراضيـ 

                                                           
، 1نكر الديف رايص، المسانيات المعاصرة في ضكء نظرية التكاصؿ، عالـ الكتب الحديث، إربد، االردف، ط –  (23)

  .84ـ، ص 2014
(24)

 . 40يكسؼ تغزاكم، الكظائؼ التداكلية كاستراتيجية االلتكاصؿ المغكم في نظرية النحك الكظيفي، ص –  
  .40نفسو، ص – 25)
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صكات يعٌبر بيا أٌف الٌمغة قدرة ذىنية، كىي عبارة عف أ     كيٌتضح مف ىذيف التعريفيف 
ٌكالن، كبذلؾ أف يحدثيا في نفسو أاٌل قبؿ إفكاره، لكٌنو ال يطمؽ تمؾ االصكات، أاالنساف عف 

. ف يتكاصؿ مع غيره أيككف قد تكاصؿ مع ذاتو قبؿ 

ذف إعممية تتفاعؿ كتأخذ مكانيا داخؿ المرء ، فيي  » :ك      كبالٌتالي فالٌتكاصؿ الٌذاتي ق
ـٌ فييا مخاطبة االنساف لذاتو، كىذا االٌتصاؿ ال يككف مجٌرد اٌتصاؿ  عممية شخصٌية بحتة تت

ٌنما يتأٌتى عف طريؽ الٌشعكر كالكعي كالفكر كالكجداف كعدد مف العمميات الٌنفسية إعادم 
 فيذا الٌنكع مف الٌتكاصؿ يككف عف طريؽ كعي الٌذات بكجكدىا ككينكنتيا، ،(25)« الٌداخمٌية 

.  ككعييا الٌداخمي بالعالـ الخارجي

فإذا كاف الخارجي      أٌما بالٌنسبة لعناصره فميس الحكار الٌداخمي ببعيد عف الخارجي،
لكف ال  يستكجب طرفيف كىما متكٌمـ كمستمع ، فإٌف الداخمي يستكجب كذلؾ الٌطرفيف نفسيما،

ذلؾ أٌف اإلنساف يفعؿ كالمان  » ،يككنا خارجٌييف ،فاإلنساف يشٌكؿ في ذاتو داخميان الٌطرفيف معان 
ـٌ إٌف  خفيان في داخؿ صدره، كيقطعو بالٌنفس فيككف كالما بالحقيقة إف كاف غير مسمكع ث

.    (26) « حدنا قد يحٌدث نفسو بنسيج ثكب أك بناء دارأ

  كمنو فاإلنساف يقيـ الحكار في نفسو داخميان، قبؿ أف يصدر منو في شكؿ أصكات مسمكعة،
مكضع  »  كىذا الٌنكع مف الٌتكاصؿ يضع اإلنساف،فيك متكٌمـ كسامع في آف كاحد كفي نفسو

 الكامنة كراء تصكراتو كأىدافو بكاعثو كأيضااإلدالء بآرائو ككجيات نظره كاعتراضاتو كمطالبو 
كثر أكثر يسران حتى تصبح تصٌكراتو كمقاصده أ بشكؿ كأحاسيسو ككذا مشاعره كأفكاره

                                                           
سميـ حمداف،أشكاؿ التكاصؿ في التكاصؿ البالغي العربي دراسة في ضكء المسانيات التداكلية، مذكرة لنيؿ –  (25)

ـ، ص 2009/ـ2008كآدابيا، كمية اآلداب كالعمـك االنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الماجستير، قسـ المغة العربية
  .(مخطكط  )، 21

  .41ـ، ص 1982، 1ابف سناف الخفاجي، سٌر الفصاحة، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط –  (26)
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لى اليقيف إخذ كرد ليصؿ بو أفيذا الٌداخمي يقيـ المرء في نفسو بعد . (27) « كضكحان في ذاتو
 .

: الّتواصل الّشخصي/  2

...  فيما سبؽ كيؼ يتكاصؿ االنساف مع ذاتو فيحٌمؿ كيناقش كيفٌكر كيٌقرررأينالقد  
ٌنو يتكاصؿ مع ألى ذلؾ إ كيضاؼ ،الخ، كفي ذلؾ كٌمو تكاصؿ يحدث داخؿ الٌنفس البشرية

 ؛"التكاصؿ الشخصي" كيدعى ىذا الٌنمط مف الٌتكاصؿ بػػػ ،كثرأك أغيره كيككف بيف شخصيف 
.  م بيف فرد آخرأ

لقاء إجماالن عبارة عف إالٌتخاطب ىك » كغرض ىذا الٌنمط مف الٌتكاصؿ االفادة، ألٌف 
فيك يقتضي جانبيف  [...]فياـ كٌؿ منيما اآلخر مقصكدان معٌينا إ بغرض ألقكاؿجانبيف 

تيافلقاء األقكاؿ إعاقميف في  ف تنضبط ىذه األقكاؿ بقكاعد تحٌدد كجكه أ األفعاؿ، لـز كا 
فالٌتكاصؿ الٌشخصي ىدفو نقؿ الٌرسالة مف  .(28) « ك قؿ فائدتيا الٌتكاصمٌيةأفائدتيا اإلخبارية 

، كعمى الٌسامع فؾ رمكز كاإلفياـلى الٌسامع في مكقؼ سياقي معٌيف قصد الفيـ إالمتكٌمـ 
.  كيمياأالٌرسالة كتحميميا كت

حيف يصدر المتكٌمـ لفظان كىك يعني بما يصدره شيئنا، كيحاكؿ تكصيؿ مايعنيو لممستمع 
ليو مشاعره تجاه إف ينقؿ أيضا أليو بعض الحقائؽ، كلكٌنو يريد إف ينقؿ أال يريد فقط » فيك 

لى إلفرد يختار المتمٌقي فيتكٌجو نحك ىذا المتمٌقي بالكالـ فيسعى ا فييا، كلذا ؼكرأيوالحقائؽ 
 «لى مخاطب دكف ىذا اليدؼ إرساؿ رسالة إ فمف العبث إليو،تكصيؿ محتكل الٌنفس ىذا 

                                                           
ألكؼ كالتر أليكؼ، البالغة كالتكاصؿ، ترجمة محمد أبك حطب خالد، دار المريخ، الرياض، المممكة . ك. ديتر–  (27)

  .246ـ، ص 2013العربية السعكدية، د ط، 
  .237طو عبد الرحماف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص –  (28)
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م مكقؼ تكاصمي ىدفا معينان بحسب الٌسياؽ المكقفي اٌلذم فيو كؿ مف  أ، فالبٌد مف كراء(29)
. المتخاطبيف 

 فإنيماساسييف ىما المتكٌمـ كالٌسامع أكألٌف الٌتكاصؿ الٌشخصي ييبنى عمى عنصريف 
ساس الكظائؼ بيف المخاًطب أيبنى الٌتكاصؿ عمى » يتبادالف الكظائؼ حتمان، حيث 

لى متمٌقي خالؿ إلى مرسؿ كالمرسؿ إكالمخاطىب عبر نفس الكضع، ليتحٌكؿ المتمٌقي نفسو 
ع، ـلى المستإلقاء سؤالو إذ يصبح المتكٌمـ مستمعان بعد ، إ (30) «عممية االرساؿ كاالستقباؿ 

كىكذا يتبادؿ المتكٌمـ كالمستمع المياـ . ك االجابة أفي حيف يصبح المتكٌمـ مستمعان عند الرد 
.   ، فيككف كٌؿ منيما متكٌمـ كمستمع بالتٌناكبالتأٌثر كالٌتأثيرعف طريؽ 

 

: التواصل االجتماعي/3

     لقد تعرٌضنا فيما سبؽ عمى الٌتكاصؿ الٌشخصي اٌلذم يحدث بيف شخصيف، إاٌل أٌف 
كبما أٌف . يدكر بيف أفراد المجتمع ككؿ  ،امجاؿ الٌتكاصؿ تكٌسع كأصبح تكاصالن اجتماعيِّ 

قدرة ذىنية مكتسبة يمٌثميا نسؽ يتككف مف رمكز   :»دي سوسيرالٌمغة عمى حٌد تعبير 
كذلؾ لتحقيؽ غايات الٌتكاصؿ بينيـ،  ،(31) «اعتباطية منطكقة يتكاصؿ بيا أفراد مجتمع ما 

كفؽ ضركرات الحياة كمتطٌمباتيا اٌلتي تمٌثؿ الٌسياؽ االجتماعي كالثقافي اٌلذم يعيش فيو أفراد 
. المجتمع 

الحياة  ":»ليفي ستروس"جتماعي بطبعو، يعٌرفو إعتباره كائف ا     كاالنساف ب
االجتماعية بكصفيا نتاج العمميات الٌتكاصمية كذلؾ مف خالؿ ثالثة تنظيمات كىي تبادؿ 

                                                           
فاطمة الشيدم، المعنى خارج النص أثر السياؽ في تحديد دالالت الخطاب، دار نينكل، دمشؽ، سكريا، د ط، –  (29)

  .83ـ، ص 2011
  .150ـ، ص 2005ذىبية حمك الحاج، لسانيات التمفظ كتداكلية الخطاب، دار االمؿ، تيزم كزك، د ط، –  (30)
  .74فاطمة الشيدم، المعنى خارج النص، ص –  (31)
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 كتنظيـ االشخاص ،( مف خالؿ االقتصاد ) كتنظيـ المنافع ،(بكاسطة الكالـ)المعمكمات 
.  (32) « (عبر الٌطقكس عمى شاكمة الٌزكاج)

جتماعي بقدرتو الٌمغكية بكصفو كائنان إاالنساف كائف  ":»كمود حجاج"    كيعٌرؼ الٌمساني 
كتعتبر الٌمغة كسيمة  كمف ىنا يظير الٌتكامؿ بيف الفرد كالمجتمع في التكاصؿ، .(33) « مبينان 

  .تبميغ لما ليا مف دكر كبير في ربط أكاصر المجتمع الكاحد كتكحيد أفراده 

. ألٌنو مصدر عالقة بيف أطرافو  فالمجتمع ىك المجاؿ العاـ اٌلذم يقاـ فيو الٌتكاصؿ،
مستعمؿ الٌمغة مف انتاج عبارات لغكية كتأكيميا بما يتناسب مع أكضاع  »فبفضمو يمٌكف 

فالمجتمع ىك اٌلذم يسعى إلى تنمية الٌركح ، (34) « المتخاطبيف االجتماعية كظركفيـ  العاٌمة
     .كتحقيؽ الٌتعارؼ المثمر البناء الٌتشاركية كتفعيؿ المبدأ التعاكني

 أٌما بالٌنسبة لعناصره فيك يقـك عمى ذات العناصر اٌلتي يقـك عمييا الٌتكاصؿ 
  .المتكٌمـ كالٌسامع كالٌرسالة كيضاؼ إلييا المجتمع: كاألىـ فييا ثالثة الٌشخصي،

 

 

 

 
                                                           

، 1فيميب بالنشيو، التداكلية مف أكستف إلى غكفماف، ترجمة صابرالحباشة، دار الحكار، الالذقية، سكريا، ط –  (32)
  .49ـ، ص 2007

  .49نفسو، ص –  (33)
  .61يكسؼ تغزاكم، الكظائؼ التداكلية، ص –  (34)
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 األمــــــــــــــــــر/ 1                                   

 الّنـــــــــــــــــيي/ 2                                   

 اإلستفـــــــيام/ 3                                   

 الّنــــــــــــــــــداء/ 4                                    
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يشكؿ الخطاب الذم يتضمنو الحديث القدسي فضاءا ركحيا كفكريا، صاغ النمكذج 
العربي اإلسالمي كزكده بمنضكمة مف المفاىيـ كالقيـ كالممارسات كالرؤل المنيجيات كىك ما 

فما المقصكد . أكسب الخطاب خصكصية أدائية في تبميغ رسالتو كتكصيميا إلى الخاطبيف 
  بالحديث القدسي ؟ كما الفرؽ بينو كبيف الحديث النبكم الشريؼ؟

 :تعريف الحديث القدسي1

 القكؿ المأثكر عف األنبياء كالٌرسؿ، كقد اختٌص بو »: كرد في تعريؼ الحديث بأٌنو
القكؿ الذم أثر عف الٌنبي صٌمى ا عميو كسٌمـ، كأصبح الحديث عمما مف العمـك الٌدنية التي 

 .(1) «تدرسيا المعاىد االسالمية كأقساـ االستشراؽ في الجامعات األجنبية 

 الحديث القدسي ىك مف حيث »: بقكلو (ق 816ت  ) الّشريف الجرجانيكعٌرفو 
المعنى مف عند ا تعالى، كمف حيث الٌمفظ مف عند الٌرسكؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ فيك ما 
أخبربو ا تعالى نبٌيو بإلياـ أك بالمناـ فأخبر عميو الٌسالـ عف ذلؾ المعنى نفسو فالقرآف 

  .(2) «مفٌضؿ عميو ألٌف لفظو منٌزؿ عميو 

 : الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي2

إٌف الفرؽ بيف الحديث القدسي كالحديث الٌنبكم يكمف في ككف ىذا األخير نسبتو 
كحكايتو إلى النبي صٌمى ا عميو كسٌمـ، في حيف نسبة الحديث القدسي إلى ا كالٌنبي يركيو 

 .عنو

 :كمف الفركؽ الحاصمة بينيما نذكر ما يأتي

                                                           
، 2مجدم كىبة ككامؿ الميندس، معجـ مصطمحات العربية في المغة كاالدب، مكتبة لبناف، بيركت، لبناف، ط –  (1)

  .145ـ، ص 1984
ـ، 1991، 1محمد عبد الحكيـ القاضي، دار الكتاب المصرم، القاىرة، مصر، ط : الجرجاني، التعريفات، تحقيؽ –  (2)

  .97باب الحاء، ص 
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الحديث القدسي ينسبو النبي إلى ا، بينما الحديث الٌنبكم فال ينسبو الٌنبي إلى  (1
 .ا 

الحديث القدسي أغمبو يتعٌمؽ بمكضكعات الخكؼ ك الٌرجاء ككالـ ا مع  (2
مخمكقاتو، كقميؿ منيا يتعٌرض لألحكاـ الٌتكميفٌية، أمٌا الحديث الٌنبكم فيتطٌرؽ إلى ىذه 

 .المكضكعات باإلضافة إلى ىذه األحكاـ 
 .الحديث القدسي قميؿ بالٌنسبة لمجمكع األحاديث، أٌما فيك كثير جدِّا  (3
 .(3)الحديث القدسي قكلي فقط، أٌما الحديث الٌنبكم قكلي كفعمي كتقريرم  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .22، 16ـ، ص 2000، 11مناع القطاف، مباحث في عمـك القرآف، مكتبة كىبة، القاىرة، مصر، ط –  (3)
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إذا ما ألقينا نظرة فاحصة حكؿ تكظيؼ المغة في مختمؼ اإلستعماالت الٌمغكية، فإننا 
نالحظ أٌف كثيران ما تطرح لدل المنتميف لٌمغة الكاحدة قضية سكء الفيـ، كعدـ الٌدقة في 

تكصيؿ األفكار كالمعارؼ، كقد تزداد الٌدرجة لدييـ إلى أف تصؿ في بعض األحياف إلى 
إنعداـ الٌتفاىـ تمامان بيف طرفي الٌرسالة الٌمغكية، كيجعؿ الٌسامع غير قادر عمى إدراؾ المعنى 

 .اٌلذم يقصده المتكٌمـ مف الرسالة

 :اإلفيام والفيم:  أّوالً 

كليذا فإٌف الغاية األكلى كاألىـ لممتكٌمـ مف الٌتكاصؿ الٌمغكم أف يصؿ مكضكعو إلى 
 مدار األمر عمى إفياـ كؿ قـك بمقدار »ذىف المتمٌقي أك الٌسامع، فيقع الفيـ كاإلفياـ فػػػػػػػ

؛ أم عمى المتكٌمـ اف يراعي الٌطبقة اٌلتي يمقي (4)«طاقتيـ كالحمؿ عمييـ عمى أقدار منازليـ
إلييا خطابو، ك مدل معرفتيـ بالٌمغة، ألٌف ذلؾ مف شأنو أف يعيؽ إفياـ المتمٌقي كتحقيؽ 

 .الٌتكاصؿ

 يكمـ سٌيد األمة، كال الممكؾ بكالـ الٌسكقة؛ ألف ذلؾ جيؿ » كما أٌف عمى المتٌكمـ أالٌ 
، ألٌف مف شأف المتكٌمـ إنتاج الكالـ كفؽ (5)«بالمقامات، كأحسف اٌلذم قاؿ لكٌؿ مقاـو مقاؿ

إطار مقامي معٌيف، ككفؽ طبقة المتمٌقيف؛ إٍذ ليسكا عمى درجة كاحدة مف المعرفة كالييبة 
 .كالثقافة، حتى يكصؿ المتكٌمـ ما يريد تبميغو ألذىاف المستمعيف فيفيميـ مراده 

 إٌما إضافة معمكمة غير »: كيمكف أف يككف مف كراء رسالة المتكٌمـ ىدفاف أساسياف
متكافرة في مخزكف المخاطب، أك تعكيض إحدل معمكمات المخاطب بمعمكمة يعتقد المتكٌمـ 

                                                           
(4)

، 1، د ت، ج2الجاحظ، البياف كالتبييف، تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، بيركت، لبناف، ط-  
 . 93ص
  .93 نفسو، ص-  (5)



      
 

 21 

؛ أم أٌنو لحدكث الفيـ كاإلفياـ بيف المتخاطبيف كجب أف تحمؿ (6)1«أٌنيا المعمكمة الكاردة 
الٌرسالة الٌمغكية معمكمة جديدة لـ يكف لممخاطب عمـه بيا مف قبؿ أك أف يككف المخاطب عمى 

 .دراية بالمعمكمة بغير مضمكنيا اٌلذم كصمت إليو فتزيده فائدة

َسِمْعُت َرُسوَل اِ َصمَّى  »:  رضي ا عنو قاؿأبي ىريرةففي الحديث القدسي عف 
اَلَة َبْيِني َوَبْيَن َعْبِدي ِنْصَفْيِن َوِلَعْبِدي : َقاَل اُ َتَعاَلى: اُ َعَمْيِو َوَسمَّم َيُقولْ  َقسَّْمُت الصَّ

" الصالة "مف لفظة (العبد  )ففي ىذا الجزء مف الحديث يفيـ المرسؿ إليو ، (7)«َما َسَ لَ 
 َفِإَذا » العبد عبادة الصالة مع ا عٌز كجؿ لكف مع تتمة الحديث العبادة أم تقاسـ ىي

َذا َقالَ : الَحْمَد ِلَمِو َربّْ الَعاَلِميَن، َقاَل اُ َتَعاَلى: َقاَل الَعْبدُ  الرَّْحَماِن : َحِمَدِني َعْبِدي، َواِِإ
َذا َقالَ : الرَِّحيم، َقاَل اُ َتَعاَلى َدِني َعْبِدي، : َماِلِك َيْوِم الدّْيْن، َقالَ : َأْثَنى َعَميَّ َعْبِدي، َواِِإ َمجَّ

َ  ِإَليَّ َعْبِدي، َفِإَذا َقالَ : َوَقاَل َمرَّةً  يَّاَك َنْسَتِعيْن، َقالَ : َفوَّ َىَذا َبْيِني َوَبْيَن : ِإيَّاَك َنْعُبُد، َواِِإ
َراَط الُمْسَتِقيْم، ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَمْيِيْم، : َعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَ ْل، َفِإَذا َقالَ  ِاْىِدَيَنا الصّْ

اِليْن، َقالَ   .(8)«َىَذا ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَ ْل : َغْيِر الَمْغُلوِب َعَمْيِيْم َواَل اللَّ

، كسٌميت صالةن ألٌف الٌصالة ال تصٌح "الفاتحة"نجد أٌف المقصكد مف لفظة الصالة ىي
فبٌيف الحديث أٌف ا عٌز كجؿ قد قٌسـ الٌصالة ىذه الٌسكرة العظيمة بينو كبيف عبده . إاٌل بيا

 . نصفيف، فيك سبحانو لو نصؼ الحمد كالثٌناء كالٌتمجيد، كالعبد لو نصؼ الٌدعاء  كالٌطمب

 إلى «الَحْمُد  َربّْ الَعاَلِميْن  »:فإٌف نصفيا األٌكؿ مف قكلو سبحانو كتعالى  
. ، تحميد لعظمة قدرة ا تعالى كتمجيد لو كثناء عميو، كتفكيض لألمر إليو«َنْعُبدُ  ِإيَّاكَ »:قكلو

                                                           
، 1، دار األماف، الرباط، المغرب،ط"األصكؿ كاإلمتداد"أحمد المتككؿ، المنحى الكظيفي في الفكر المغكم العربي-  (6)

  .31ـ، ص 2006
. 137لجنة مف العمماء، األحاديث القدسية، مكتبة زىراف،  القاىرة، مصر، د ط، د ت، ص-  (7)
. 137نفسو، ص -  (8)
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يَّاَك َنْسَتِعيْن  »:كنصفو الثٌاني مف قكلو تعالى  إلى آخر الٌسكرة سؤاؿ العبد  تعالى «َواِإ
 . كطمب كتضٌرع

    كليذا فإٌف ا عٌز كجؿ في باب حديثو تكٌخى إفياـ عبده مف خالؿ استخداـ لفظة 
لى بياف ما يقصده منيا في الجزء الثاني مف الحديث القدسي، بغرض كصكؿ "الٌصالة" ، كا 

 .معنى لفظة الٌصالة إلى فيـ المتمٌقي، بشرط أف يككف ىذا األخير قادران عمى فيـ القصد 

إٍذ يحمؿ ىذا ، «فالن، مفتوح بابو أربعًا وعشرين ساعة  »: ففي قكلنا   
الخطاب، في الٌظاىر قٌكة انجازية حرفية ىي اإلخبار، كلكف اإلخبار ليس قصد المرسؿ 

بؿ ىك الٌتدليؿ عمى أٌف فالنان كريمان؛ ألٌف مف لكاـز الكـر أف يبقى الباب مفتكحان [...]الرئيس
لمٌضيكؼ، فال يغمقو لكثرتيـ كاستمرار قدكميـ عميو، كليست الكناية في حٌد ذاتيا عف الكـر 

، مثؿ قكليـ  جباف الكمب ميزكؿ : فالف )كليدة الٌمحظة فقد ترٌددت كنايات قديمة عف الكـر
 .(9)«(الفصيؿ

    فالخطاب اٌلذم ينتجو المرسؿ في ظاىره يعني اإلخبار بينما في باطنو يقصد داللة 
كذلؾ . أخرل، كعمى المرسؿ إليو فٌؾ شفرات الخطاب الستنتاج ما يكٌنو مف دالالت كتأكيميا

ال يتحقؽ إاٌل كفؽ أبعاده الثٌقافية كاالجتماعٌية، كاٌلتي يتشارؾ فييا مع المرسؿ لفيـ القصد 
مف الخطاب، في حيف ال بٌد عمى المرسؿ أف يراعي حاؿ المرسؿ إليو، كىذا مف باب إفياـ 
المرسؿ إليو المقصكد مف الخطاب بكسيمة يدركيا كيكشؼ بيا المستكر المختمج في ذىف 
خراج المستكر إلى المعمـك ىك بمعنى اإلفصاح، كخاصة أٌف االستعماؿ يقٌرب  المتكمـ، كا 

، (10)« الخفي ظاىر كالغائب شاىدان كالبعيد قريبان »المعاني مف الفيـ يجمبيا لمعقؿ، كيجعؿ
 .عمى نحك يفيـ المرسؿ إليو الحمكلة المعنكية لمخطاب الذم أنتجو المرسؿ 

                                                           
، بيركت، لبناف، 1، دار الكتاب الجديد،ط"مقاربة لغكية تداكلية"عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب-  (9)

. 379-378ـ،ص2004
 .42، ص1الجاحظ، البياف كتبييف،ج-  (10)
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 :اإلقناع- ثانياً 

   إٌف البالغة العربية كما أسمفنا الٌذكر، تقـك عمى اإلفياـ كاإلقناع، ككٌنا قد رأينا أٌف 
اإلفياـ ىك كصكؿ قصد المرسؿ إلى ذىف المرسؿ إليو، كغاية المرسؿ أف يقنع المرسؿ إليو 

 .ألٌف اإلقناع ىدؼ مف األىداؼ التي ٌيرمي المرسؿ إلى تحقيقيا مف خالؿ خطابو

رسول ا كأقكاؿ القرآن الكريم،  اإلقناع بالحجاج كانت كاضحة في » كلعٌؿ آلية 
، كما نجد كثيران مف النماذج التي تجٌسد استعماؿ ىذه اإلستراتيجية في صّمى ا عميو وسّمم

 في خطابات سبقت ىذه الفكرة بكثير، كتمثؿ ذلؾ في المنجزات الخطابية كالمنافرات القبمٌية
ثـ تنامت ىذه الخطابات التي تجسد ىذه اإلستراتيجية بعد البعثة المحمدية العصر الجاىمي، 

مثؿ عمـك الفقو كأصكلو كعمـ الكالـ :في كثير مف السياقات، كتبمكرت في كثير مف العمـك
، فكانت إستراتجية اإلقناع بمختمؼ آلياتيا ىي الٌسبيؿ األقكل إلبراز [...]كالعمـك الٌمغكية

  .(11) «مكنكنات ىذه العمـك كالٌدفاع عنيا، كمحاكلة إحالليا في مكضكعيا الذم تستحقو

كعميو فقد استخدـ العرب آلية اإلقناع، في خطاباتيـ كعمكميـ إلثبات نتائجيـ لدل 
قامة الحٌجة كالٌدليؿ كالبرىاف إلقناعيـ كحصكؿ الٌتصديؽ  فصاحب الخطاب »المتمٌقيف كا 

يسعى أف يبٌمغ مف اإلقناع يستطاع اعتمادان عمى الٌشكاىد كاألقيسة اإلضمارية لما ليا مف 
كقع في الٌنفكس، كاألمثاؿ عادة ما تككف عامة، كىي بذلؾ تصادؼ جزئية في نفس المتمٌقي، 

 . (12)«فيقكل تأثيرىا فيو

                                                           
أحمد قادـ، شعرية اإلقناع في الخطاب النقدم كلبالغي، المطبعة ك الكراقة الكطنية الدكديات، مراكش، المغرب، -  (12)
 .80ـ، ص2009، 1ط
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 الريطكرٌية قٌكة تتكٌمؼ »: مصطمح اإلقناع في تعريفو لمخطابة إٍذ يقكؿأرسطوكما تناكؿ 
؛ أم اكتشاؼ كسائؿ كطرؽ اإلقناع (13)«اإلقناع الممكف في كٌؿ كاحد مف األمكر المفردة 

 .في أم مكضكع كاف، فكظيفة الخطابة عنده ىي اإلقناع 

كمف مسٌكغات اإلقناع التي ترٌجح عمى المرسؿ استعماؿ آلية اإلقناع لمٌتأثير في 
 :المرسؿ إليو كمف بينيا ما يأتي

 أٌف تأثيرىا التداكلي في المرسؿ إليو أقكل، كنتائجيا أثبت كديمكمتيا أبقى؛ ألٌنيا تنبع »/  1
؛ أم أٌف تأثير (14)«مف حصكؿ االقتناع عند المرسؿ إليو غالبان، ال يشكبيا فرض أك قٌكة 

الرسالة عمى المرسؿ إليو، أثبت في نفسو لسيكلة حصكؿ إقناعو، دكف ضغط عميو أك إرغاـ 
 . عمى االقتناع بمضمكف الرسالة

أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو -رضي ا عنو-أبي ىريرةففي الحديث القدسي عف 
َذا َكرَِه ِلَقاِئي َكرِْىُت : َقاَل اُ َعزَّ َوَجلْ  »: كسٌمـ قاؿ ِإَذا َأَحبَّ َعْبِدي ِلَقاِئي َأْحَبْبُت ِلَقاَءُه، َواِِإ

  .(15) « ِلَقاَءهُ 

الرسكؿ صٌمى  )يخبر المرسؿ إليو  (ا عٌز كجؿ  ) كمعنى الحديث ىنا أٌف المرسؿ 
عف أحرج ساعة في حياة اإلنساف، كىي آخر ساعة يٌكدع فييا الحياة  (ا عميو كسٌمـ 

فإذا شٌخص البصر، كحشرج الٌصدر، . الٌدنيا اٌلتي ال بٌد أف تمٌر عمى الجميع دكف استثناء
كاقشعٌر الجمد، كتشٌنجت األصابع، فعند ذلؾ مف أحٌب لقاء ا أحٌب ا لقاءه، كمف كره 

 .لقاء ا كره ا لقاءه 

                                                           
محٌمد العمرم، في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة مف القرف -  (13)

. 19-18ـ، ص 2002، 2 لبناف، ط،األكؿ، إفريقيا الشرؽ، بيركت
. 445عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص-  (14)
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و لو ىذا الخطاب، فيقتنع كيثبت في نفسو كيحدث  كلذلؾ فإٌف العبد الٌصالح إذا كيجّْ
فييا كاقعان، فإٌنو إذا حمؿ يطالب حميمو باإلسراع بو إلى القبر شكقان منو إلى ما أعٌده ا 
مف نعـ، كأٌما غير الٌصالح فينادم بالكيؿ كالثٌبكر اٌلذم سيقدـ عميو، لما يعمـ مف سكء 

كاٌلتي تحمؿ معنى الٌتخيير؛ أم اإلنساف " إذا"العاقبة، كليذا أفتتح الحديث بأداة الٌشرط 
مخٌير في حياتو بيف محٌبة لقاء ا تعالى، كبيف كرىو لمقاءه عٌز كجؿ شأنو دكف فرض قٌكة 

 .أك تخكيؼ 

 تمايزىا مف بيف اآلليات المتاحة األخرل، مثؿ اآلليات اإلكراىية لغرض قبكؿ القكؿ »/ 2
أك صرامة العمؿ عمى المرسؿ إليو دكف حصكؿ االندفاع الٌداخمي أك االقتناع الٌذاتي ؛ 

 . (16)«فاقتناع المرسؿ إليو ىدؼ خطابي يسعى المرسؿ إلى تحقيقو في خطابو

   كمف ثـٌ كجب إقناع المرسؿ إليو بما يتكافؽ كاستعداداتو الٌنفسية، بؿ إٌف مقصدية 
قناعو تككف مشركطة بمدل تكٌيؼ استعدادات ىذا  المرسؿ في الٌتأثير عمى المرسؿ إليو كا 

 ال يحٌب المكاقؼ التي تثير »: إٌف المرسؿ إليو أرسطواألخير مع نٌص الخطاب، كليذا يقكؿ 
 فعمى المتكمـ إف يعقد (17)«االضطراب الشديد في نفسو، بؿ إٌف يميؿ إلى مكاقؼ ترضيو 

رسالتو عمى متناكؿ المخاطب كحسب مقامو، حتى ال تككف عممية التأكيؿ معٌقدة، تتطمب 
مجيكدان كبيران كأف يخفؼ مف الجيد الذم بذلو في التأكيؿ الممفكظ، بغية الكصكؿ إلى المعنى 

 الخطاب في ذاتو يككف في أغمب الحاالت حسب ما يريده الٌسامع ال »الحقيقي؛ ألفٌ 
  .(18)«المتكٌمـ

                                                           
. 446عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص-  (16)
 . 208ـ، ص 1،2010ط محمد عابد الجابرم، التكاصؿ نظريات كتطبيقات، الشبكة العربية ، بيركت، لبناف،-  (17)
ق، 1436خميفة بكجادم، نحك منظكر تداكلي لدراسة البالغية، الكاقع ك المأمكؿ، جامعة سطيؼ، الجزائر، -  (18)
. 726ص
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َقاَل اُ  »: رضي ا عنو أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿأبي ىريرة  عف 
َأَنا َأْغَنى الشَُّرَكاِء َعِن الشّْْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِو َغْيِري، َتَرْكُتُو : َتَعاَلى َوَتَباَركَ 

 .(19)«َوِشْرُكوُ 

رسكلو الكريـ صٌمى  )الرسؿ أليو  (ا عٌز كجٌؿ  ) فيذا الحديث يدعكا فيو  المرسؿ
أف يحٌث فيو عباده بالٌصدقة، كالبذؿ كاإلنفاؽ في سبيؿ ا، كأٌنيا مف أعظـ  (ا عميو كسٌمـ 

خالؼ ا عمى العبد ما أنفقو في سبيمو، كعمى البذؿ  أسباب البركة في الٌرزؽ كمضاعفتو، كا 
كقد كعد سبحانو كتعالى في محكـ . كالعطاء ابتغاء األجر الجزيؿ مف ا سبحانو كتعالى

وما أنفقتم من شيء فيو يخمفو وىو خير  ﴿:تنزيمو عمى مف أنفؽ حيث قاؿ تعالى
 (.39/سبأ)﴾الرازقين

فنص الحديث يحمؿ رسالة إقناعية لممرسؿ إليو دكف إكراه بؿ بتأثير عمى نفسيتو 
كذلؾ مف خالؿ مضاعفة ا تعالى لحسناتو كٌمما كقع في نفس المرسؿ إليو مٌما أكجب 
اقتناعو بنص الحديث الذم جاء رٌدان عمى مف يظف أٌف الٌصدقة منقصة لمماؿ كجالبة 

 .لمفقر

 األخذ بتنامي الخطاب بيف طرفي عف طريؽ استعماؿ الحجاج، فالحجاج شرط مف »/ 3
ذلؾ؛ ألٌف مف شركط الٌتداكؿ الٌمغكم شرط االقناعية، فالمرسؿ عندما يطالب غيره بمشركتو 
ٌنما تتٌبع في  اعتقاداتو، فإٌف مطالبتو ال تكتسي صبغة إلكراه، كال تدرج عمى منيج القمع، كا 
تحصيؿ غرضيا سبالن استداللية متنٌكعة المخاطب، كتكجيو سمككو لما ييبيا ىذا اإلمتاع 

 .(20)«مف قٌكة  استحضار األشياء، كنفكذ في أشيادىا لممخاطب، كأٌنو يراىا رأم العيف 

                                                           
 .292لجنة مف العمماء، األحاديث القدسية، ص-  (19)
. 446، صاستراتيجيات الخطابعبد اليادم بف ظافر الشيرم، -  (20)
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كذلؾ . فاستعماؿ الحجاج كسيمة مف كسائؿ المتكٌمـ لمتأثير في متٌمقيو تثبيت اعتقاده
كلكي يتحقؽ ىذا األثر في المتمٌقي، عمى المتكٌمـ أف يضع في . باستخداـ طرؽ استداللية

 يمكف أف »الحسباف مستكل العقكؿ التي ييدؼ إلى إقناعيا ككذلؾ الكعي بنكعيتيا فال
إٌننا نستطيع التمييز بيف خطابات رجؿ . نيمؿ نكعية الجميكر الذم يتكجو الخطاب إليو

الٌسياسة كالمحامي كالعالـ كالمتكٌمـ كالفيمسكؼ، ال فقط بمكاضيعيا بؿ بتمٌيزىا أيضان 
 .(21)«كخاصة بالجميكر اٌلذم تتكٌجو إليو تمؾ الخطابات

 المتكٌمـ أف يراعي استعداد المتمٌقي لقبكؿ ما يمقى إليو مف حجج كىي »كما أٌنو عمى
فعمى المتمٌقي إقناع مخاطبيو . (22)«الحجج التي ينبغي أف تنطكم عمى عناصر مقبكلة

بحجج منطقية يقبميا العقؿ حتى ال ينفر منو، كال يككف نٌص خطابو مكضع كذب مشككؾ 
فيو، بؿ البد عميو استخداـ حجج مقبكلة حٌتى تستميؿ قمبو كتتثبت في عقمو كمنو إلى 

 . إقناعو

َقاَل اُ  »قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ:  رضي ا عنو قاؿأبي ىريرةفعف 
ِإَذا َتَحدََّث َعْبِدي ِبَ ْن َيْعَمَل َحَسَنًة؛ َفَ َنا َأْكتثُبَيا َلُو َحَسَنًة َما َلْم َيْعَمْل، َفِإَذا : َعزَّ َوَجل

َعِمَمَيا َفَ َنا َأْكتُُبَيا ِبَعْشِر َأْمثَاِلَيا، ِإَذا َتَحدََّث ِبَ ْن َيْعَمْل َسيَّْئًة َفَ َنا َأْغِفُر َلُو َما َلْم َيْعَمْمَيا، 
 َقَالِت الَمالِئَكُة »: َوَقاَل َرُسوُل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّمَ «َفِإَذاَ َعَمَمَيا َفَ َنا َأْكتُُبَيا َلُو ِبِمْثِمَيا

اْرُقُبوُه، َفِإْن َعِمَمَيا، َفاْكتُُبوَىا : َفَقالَ . َوُىَو َأْبَصُر ِبوِ . َربّْ َذِلَك َعْبُدَك ُيِريُد َأْن َيْعَمَل َسيَّْئةً 
ن َتَرَكَيا   .(23)«َفاْكتُُبوَىا َلُو َحَسَنًة ِإنََّما َتَرَكَيا ِمْن َجرَّايَ  َلُو ِبِمْثِمَيا َواِِإ

                                                           
ـ، 2008، 1صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج مدخؿ كنصكص، صفحات لدراسات ك النشر، دمشؽ، سكريا، ط-  (21)
 .70ص

ـ، المجمد 2011، 2،عالـ الفكر، الككيت، العدد"أفالطكف كأرسطك كشايـ بيرلماف"محمد الكلي، مدخؿ إلى الحجاج، -  (22)
 .12، ص40

 .42،43، األحاديث القدسية، صلجنة مف العمماء-  (23)
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الرسكؿ صمى ا عميو  )لممرسؿ إليو  (ا عٌز كجؿ  )فنٌص الحديث يبٌيف المرسؿ 
فضمو العظيـ كرحمتو بعباده، كيبعث األمؿ في نفس المؤمف كيدفعيا لمعمؿ  (كسٌمـ 

قناعيـ . الٌصالح ككسب األجر كالٌثكاب، فيك يحمؿ رسالة ترغيب في كسب الحسنات كا 
ذا عمميا  فمف ىـٌ بعمؿ الحسنة كلـ يعمميا كتبيا ا لو حسنة كاممة بدكف مضاعفة ليا، كا 

ضاعفيا ا لو إلى عشر أمثاليا، كأٌما زيادة المضاعفة عمى العشر فيي لمف شاء ا 
تعالى أف يضاعفيا لو، فقد تضاعؼ إلى سبعمائة ضعؼ إلى أضعاؼ كثيرة كما جاء في 

مثل الذين ينفقون أمواليم في سبيل ا كمثل حّبة أنبتت  ﴿:محكـ تنزيمو، قكلو تعالى
سبع سنابل في كّل سنبمة مائة حّبة وا يلاعف لمن شاء وا واسع 

 [.261/البقرة]﴾عميم

فا عٌز كجؿ يبعث في خطابو ىذا األمؿ في نفس العبد المؤمف كيدفع لمعمؿ 
الٌصالح ككسب األجر كالحسنات إلى أضعاؼ مضاعفة، بالتالي فنٌص الخطاب يقنع 

المرسؿ إليو كيرغبو في اإلكثار مف العمؿ الٌصالح لكسب أضعاؼ مضاعفة مف الحسنات 
كىذا دليؿ عمى سعة رحمة ا تعالى، كخاٌصة إذا ىـٌ العبد بفعؿ سٌيئة ثـ تركيا ألجؿ ا 

فإٌنيا تكتب لو حسنة كاممة، بشرط أف يككف تركيا خكفان مف ا تعالى كما جاء في 
 . اليامش يعني مف أجمي «إنَّْما َتَرَكَيا ِمْن َجرَّاَي  »:الحديث

 ﴿:   أٌما إذا عمميا فإٌنيا تكتب عميو مف غير مضاعفة، كما قاؿ سبحانو كتعالى
فا عٌز كجؿ . [160/األنعاـ ]﴾جاء بالسيئة فال يجزى أاّل مثميا وىم ال يظممون ومن

بعد ىذا الفضؿ العظيـ يحث عباده عمى العمؿ الٌصالح، كيقنعيـ بحجج منطقية عمى 
ذا : الحٌث عمى العمؿ الٌصالح، حيث حججو جعؿ الٌسيئة حسنة إذا لـ يعمؿ العبد، كا 

ف لـ يعمميا أم نكاىا، فإف عمميا  عمميا كتبيا كاحدة أك يغفرىا، ككتب الحسنة لمعبد كا 
 .كتبيا عشر حسنات إلى سبعمائة ضعؼ إلى أضعاؼ كثيرة 
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كعف اإلقناع اٌلذم يكٌدم إلى اإلمتاع اٌلذم يكجو سمكؾ المخاطب كييبو قٌكة في    
 أبو فقاؿ ىريرة، أٌنو لقى فّعن سعيد المسّيب »استحضار األشياء، كأٌنو يراىا رأم العيف

َأِفيَيا : َفَقاَل َسِعيدْ . َاْسَ ُل َأْن َيْجَمَع َبْيِني َوَبْيَنَك ِفي ُسوِق الَجنَّةِ :  رضي ا عنوىريرة
 َأنَّ َأْىَل الَجنَِّة ِإَذا َدَخُموَىا َنَزُلوا »:َنَعْم َأْخَبَرِني َرُسوُل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّمَ : ُسوْق  َقالَ 

ِبَفْلِل َأْعَماِلِيْم ثُمَّ ُيْؤَذُن َلُيْم ِفي ِمْقَداِر َيْوِم الُجُمَعِة ِمْن َأيَّاِم الدُّْنَيا َفَيُزوُروَن َربُُّيْم،  ِفيَيا
َوَيْبُرَز َلُيْم َعْرَشُو، َوَيتَبدَّى َلُيْم ِفي َرْوَلٍة ِمْن ِرَياِ  الَجنَِّة، َفُتَوَلُع َلُيِم َمَناِبُر ِمْن ُنوٍر، 

ٍة، َوَيْجِمَس َأْدَنُاْىم َوَما ِفيُيْم َدِنيّّ َعَمى ُكْثَباِن الِمْسِك  َوَمَناِبَر ِمْن َذَىٍب، َوَمَناِبَر ِمْن ِفلَّ
 .(24)«َيَرْوَن َأنَّ َأْصَحاَب الَكَراِسي َأْفَلُل ِمْنُيْم َمْجِمساً  َوالَكاُفوِر، َوَما

 القدسي نبرة إمتاعٌية  تشكيقٌية لرؤية كجو ا سبحانو كتعالى  ففي ىذا الحديث
كما تضٌمف الحديث أفعاالن جعمت المخاطب يتشٌكؽ ليذا . كرؤية الجٌنة، كالتمٌتع بخيراتيا

الرسكؿ صٌمى ا  )كىذه كسيمة مف كسائؿ اإلقناع، كذلؾ مف خالؿ تجسيدالمرسؿ . الٌنعيـ
ألفعاؿ كىي أفعاؿ تدفع المخاطب إلى العمؿ الٌصالح ( العبد ) لممرسؿ إليو  (عميو كسٌمـ 

ركضة مف رياض : كما نجد أيضان األماكف المقٌدسة في الجٌنة كالمتمثمة. لمفكز بنعيـ الجٌنة
الجٌنة، كثباف المسؾ كالكافكر، يبرز ليـ عرشو، فيي أماكف جعمت المخاطب يجٌسدىا في 

 .الكاقع ككأٌنو يراىا رأم العيف 

 كليذا قصد رسكؿ  صٌمى ا عميو كسٌمـ مف ىذا األسمكب ىك الحٌث عمى العمؿ 
قناعيـ مف خالؿ استعماؿ كسيمة اإلمتاع كالتجسيد بغرض استمالتيـ إلى العمؿ  الٌصالح كا 

 .الٌصالح لمفكز بنكر كجو ا تعالى كنعيـ الجٌنة 

، كىك استمالة المخاطب بما (االستدراج) أفردت البالغة فٌنان مف فنكنيا سٌمي» كليذا 
يؤٌثره، كيأنس إليو، أك بما يخكٌفو كيرعبو، قبؿ أف يفاجئو المتكٌمـ ما يطؿ منو، كيككف 

                                                           
 .472- 471لجنة مف العمماء، األحاديث القدسية، ص–  (24)
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طماع  االستدراج بأف يقٌدـ المتكٌمـ ما يعمـ أٌنو يؤثر في نفس المتمٌقي مف تغيب كترىيب، كا 
 .(25)«كتزىيد، ألٌف أمزجو الٌناس تختمؼ في ذلؾ ينبغي أف يستماؿ كؿ شخص بما يناسبو

فاستمالة المتمٌقي كسيمة مف كسائؿ اإلقناع، كما ينبغي التفٌنف في استمالة المتمٌقي 
 .كذلؾ الختالؼ المتمٌقيف فمنيـ مف يسيؿ استمالتيـ، كمنيـ مف يصعب استمالتيـ 

كذلؾ حسب قدرة المتكٌمـ في طريقة إلقاء خطابو، . (26)«خشية سكء تأكيؿ الخطاب»/ 4
يصاؿ مضمكنو إلى ذىف متمٌقيو قصد إقناعو يستخدـ »أف  (المتكٌمـ)كما أٌف عميو. كا 

مقٌدماتو العقمٌية في بداية طرحو، فيك يسعى إلى بناء جسكر الٌتكاصؿ المقنع بينو كبيف 
مخاطبيو اٌلذيف يرغب في انخراطيـ معو في الٌتسميـ بتمؾ المقٌدمات، لكف عدـ الحذؽ في 
عدـ طرحيا مع ما ينسجـ مع المكضكع كالمقاـ معان، قد يسبب في رفض المخاطبيف لذلؾ 

 .(27)«الميثاؽ

 كنعني بشخصية المتكٌمـ »فشخصية المتكٌمـ ليا دكر كبير كميـ في نظر المخاطبيف
أماـ الجماىير، صغيرة أـ كبيرة، أف يككف مؤٌىالن لمحديث، بحيث يمقى قبكالن كترحيبان مف 

الحاضريف كال يككف ذلؾ إاٌل إذا كانت لديو مجمكعة مف اإلمكانيات اٌلتي تعينو عمى 
 .(28)«الٌنجاح في أداء رسالتو 

كعميو فإٌف آلية اإلقناع مطمب أساسي لنجاح عممية التكاصؿ الٌمغكم بيف المرسؿ  
متاعو  كالمرسؿ إليو، كعمى المرسؿ أف يتفٌنف في إقناع المرسؿ إليو مف خالؿ استمالتو كا 

 .كذلؾ بحسف إلقاءه لخطابو تجعؿ قمكبيـ تميؿ إليو 

                                                           
، 1، مؤسس األنتشار العربي، بيركت، لبناف، ط"المصطمح كالنشأة كالتجديد"محمد كريـ ككاز، البالغة كالنقد-  (25)

 .297، صـ2006
. 447عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص-  (26)
. 131سامية بف يامنة، االتصاؿ المساني كآلياتو التداكلية، ص-  (27)
. 449عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، -  (28)
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 :الّتوجيو: ثالثاً 

يمجأ المرسؿ في تخاطبو مع المرسؿ إليو إلى اعتماد آليات تحٌقؽ عممٌية الٌتخاطب 
بينيما كما تحقؽ أىداؼ العممية الٌتخاطبية، كتختمؼ أىداؼ الٌتخاطب بإختالؼ اآللية 
المتٌبعة أك المستعممة في الخطاب، فقد يككف اليدؼ منيا إقامة عالقة مع المرسؿ إليو 

فيعتمد بذلؾ المرسؿ إلى آلية تحٌقؽ لو ىذا اليدؼ، كيتميز الخطاب في ىذه الحالة بنكع 
 .مف المركنة كالٌتأٌدب 

كأحيانان أخرل يجد المرسؿ أٌف ىذه اآللية ال تحٌد منو في مكقؼ آخر ال يسمح بكجكد 
المركنة كال ينعدـ فيو التأدب نيائيان، بؿ يبقى جزئيان في الخطاب، فيمجأ بذلؾ إلى آلية 

، كبسبب اختيار المرسؿ ليذه اآللية في رأم "آلية التكجيو"أخرل يطمؽ عمييا الٌدارسكف 
بعض الٌدارسيف ىي إصرار المرسؿ عمى تبميغ قصده مف كراء الخطاب ككذا تكجيو 

 .المرسؿ إليو مف خالؿ الٌنصح كالٌتحذير كاإلرشاد 

كما ييكٌد باستعماؿ ىذه اآللية، أف يفرض قيدان عمى المرسؿ إليو بشكؿ أك بآخر، »
ف كاف القيد بسيطان، أك أف يمارس فضكال خطابيان عميو، أك أف يكٌجيو لمصمحتو بنفعو  كا 

كىذا ىك سبب تجاكز المرسؿ لتيذيب ...مف جية كبإبعاده عف الٌضرر مف جية أخرل
 .((29)«الخطاب، مف خالؿ استعماؿ بعض األساليب كاألدكات الٌمغكية 

 :كمف بيف األساليب الٌمغكية آللية الٌتكجيو نجد اآلتي

 :األمر- 1

                                                           
 . 322 الخطاب، صاتعبد اليادم بف ظافر الٌشيرم، استراتيجي -(29)
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 يعتبر األمر مف أكثر الٌصيغ دكرانان في الكالـ، كيعتبر مف األفعاؿ التكجييية حسب 
 مف أرجح معاني األمر ككنو »كاٌلذم يرل بأٌف أوستين نظرية أفعاؿ الكالـ اٌلتي أنشأىا 

أك االباحة أك التيديد أك الخض أك التعارض )يجعؿ مف التٌمفظ بالٌصيغة داللة عمى الكجكب
 .(30)« (عمى كجو مف االضراب

. أم أٌف التمٌفظ بصيغة األمر يمكف أف تتعدد دالالتو كيفيـ مف سياقة معاني متعٌددة
اٌل خرج إلى معاني كمقاصد أخرل   .كلذلؾ عمى المرسؿ أف يضبطو كا 

 صيغة تستدعي الفعؿ، أك قكؿ ينبىء عف استدعاء الفعؿ مف »: بقكلوالعمويكيعٌرفو 
 (أفعؿ)جية الغير عمى جية االستعالء، فقكلنا صيغة تستدعي، أك قكؿ ينبىء كلـ نقؿ 

كما يقكؿ المتكٌممكف كاألصكليكف لتدخؿ جميع األقكاؿ الٌدالة عمى استدعاء الفعؿ  (لتفعؿ)ك
عمى االستدعاء مف غير  [كذا  ]كالتركية، كالٌركسية فإٌنيا كٌميا أداة  [كذا  ]في الفارسية

عمى االستدعاء مف  [كذا  ]نزاؿ، كصو، فإٌنما يداٌلف : الٌصيغة افعؿ، كلتفعؿ، كنحك قكلنا
 .(31)«مف جية الغير، نحترز بو عف أمر االنساف نفسو : كقكلنا (افعؿ  )غير صيغة

 ىك طمب الفعؿ كىك ال يعني بذلؾ صيغة اٍفعىٍؿ أك لتىٌفعٍؿ، كما العموي فاألمر عند 
 " .لتفعؿ"ك" افعؿ"ذىب إلى أٌف ىناؾ صيغ تحمؿ داللة األمر مف غير دخكؿ صيغتي

 العالقة الٌتخاطبية األساسية اٌلتي يككف بيا ىي عالقة تراتب كاقعي » كمنو فإٌف 
يعانيو المتخاطباف أك اعتبارم يعتقده المتكٌمـ، كىك تراتب أساسو أف يككف المتٌكمـ في مرتبة 

كال عبرة في ىذا المستكل الٌمغكم األساسي بكجكه التمييز . أعمى كالمخاطب في مرتبة أدنى
 .(32) «المختمؼ اٌلتي تنكع األمر إلى عرض كالتماس تضٌرع كنصح 

                                                           
 . 91أكستيف،  نظرية أفعاؿ الكالـ العامة، ترجمة عبد القادر قينيني، إفريقيا، الشرؽ، الٌرباط، المغرب، ص–  (30)
 . 341عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص–  (31)
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سمعت رسكؿ ا : قاؿ- رضي ا عنو- عقبة بن عامر ففي الحديث القدسي عف 
 َيْعَجُب َربَُّك ِمْن َراِعي َغَنٍم؛ ِفي َرْأِس َشْظَيِة الَجَبِل، ُيَؤذُّْن »:ا صمى ا عميو كسٌمـ يقكؿ

اَلِة َوُيَصمّْى، َفَيُقوُل اُ َعزَّ َوَجلْ  اَلَة، َوَيَخاُف :ِبالصَّ اُْنُظُروا ِإَلى َعْبِدي َىَذا، ُيَؤذُّْن َوُيِقيُم الصَّ
 . (33)«ِمنّْي، َقْد َغَفْرُت ِلَعْبِدي، َوَأْدَخْمُتُو الَجنََّة 

إاٌل أٌنو ال يحمؿ  (أنظركا  )فتضٌمف نٌص الحديث صيغة أمر كالمتمٌثمة في فعؿ األمر 
لى عبادة ا عٌز كجؿ، في حيف آخر يحمؿ  داللة األمر بؿ يفيد معنى الٌدعاء إلى اليداية كا 

ِإَلى ِعَباِدي َقْد َقَلْوا  اُْنُظُروا »:كفي الحديث أيضا عف قكؿ ا  تعالى. داللة التعٌجب
 . (34)« َفِريَلَة، َوُىْم َيْنَتِظُروَن ُأْخَرى

ففعؿ األمر ىنا أنظركا يحمؿ داللة الفخر، فا عٌز بعباده الصالحيف الذيف ىـ 
 . لعباداتو يتزاحمكف في حيف يمكف أف يحمؿ داللة الٌتحقير

 »:   رضي ا عنو عف النبي صٌمى ا عميو كسٌمـأبي ىريرةكفي الحديث عٌز عف 
ِىَي َناِري، ُأَسمُّْطَيا َعَمى َعْبِدي الُمْؤِمْن ِفي الدُّْنَيا، ِلَتُكوَن َحظَُّو ِمَن : َأْبِشْر، َفِإنَّ اَ َيُقولْ 

تحمؿ " أبشر"، فا عٌز كجؿ رؤكؼ بعباده الصالحيف ففعؿ األمر (35)«النَِّار ِفي اآلِخَرِة 
داللة تجعؿ نفس المؤمف يطمئف كليس الغرض منو فعؿ األمر بؿ إيالج البيجة كالسركر 

 .كعدـ الخكؼ 

 

 

 

                                                           
  . 19-18، االحاديث القدسية، صلجنة مف العمماء– (33)
  .159نفسو، ص–  (34)
 . 159نفسو، ص –  (35)
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 :الّنيي- 2

 عف رغبة المتكٌمـ في أف يكٌؼ »يعد الٌنيي ايضا آلية تكجييية، ككسيمة صادرة 
كيككف النيي عمى صكرة لفظية كاحدة تجعؿ التركيب . المخاطب عف عمؿ ىك بصدد تحقيقو

 .                  ، كفي ىذه الحالة تأثير بالفعؿ أم معنى االمتناع سمككيان (36)«يبدأ بػػػ ال الٌناىية

كما يمكف أف نجد أسمكب الٌنيي مف ظاىر الكالـ؛ أم الٌسياؽ اٌلذم كرد فيو مثؿ ما 
 قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو »: رضي ا عنو قاؿأبي ىريرةجاء في الحديث القدسي عف 

 الِكْبِرَياُء ِرَداِئي َوالَعَظَمُة ِإَزاِري َفَمْن َناَزَعِني َواِحدًا ِمْنُيَما، َقَذْفُتُو ِفي: قاؿ ا عٌز كجؿ: كسٌمـ
 .(37)«النَّارِ 

 فنٌص الحديث كرد في سياؽ الٌنيي عف الكبر كاالستعالء عمى الخمؽ، كمعناه أف 
عمى الكبر، ألٌف العظمة كالكبرياء  (العباد  )ينيى المرسؿ إليو  (ا عٌز كجؿ  )المرسؿ 

صفتاف  سبحانو كتعالى اختص بيما، كال يجكز أف يشاركو فييما أحد، كما أف ىذا الٌنيي 
 . يحمؿ داللة الكعد كالكعيد لكؿ مف يٌتصؼ بيما أٌنو سيمقى العقاب مف ا عٌز كجؿٌ 

كعميو فإٌف الٌصفة اٌلتي ينبغي أف يككف عمييا المسمـ ىي الٌتكاضع مف غير ذؿ كليف في 
 .غير ضعؼ كال ىكاف 

: فقد جاء في الحديث أيضا عف سعيد بف المسيب عف ابي ىريرة رضي ا عنو قاؿ
  يؤذيني ابن آدم يسب الدىر: قال ا عز و جل  »:قاؿ رسكؿ ا صمي ا عميو ك سمـ

 .(38)«وأنا الّدىر بيدي، أقّمب اّلميل والّنيار 

                                                           
  .193ص لمغكية،  اشكرم مبخكت، دائرة األعماؿ–  (36)

  .272 ص، االحاديث القدسية،لجنة مف العمماء – (37)

  .24نفسو، ص – (38)
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عف سٌب الدىر ، فما الذم  (العبد  )المرسؿ إليو  (ا عز ك جؿ  )فقد نيي المرسؿ 
يستفيده االنساف كيجنيو إذا ظؿ يمعف الدىر كيسٌبو صباح مساء، ىؿ سيغير ذلؾ مف حالو؟ 

فإٌف ذلؾ لف يغٌير مف حالو كال مف كاقعو شيئا، بؿ يعتبر سٌب الدىر أذية  عز كجؿ ، 
إّن الذين يؤذون ا ورسولو لعنيم ا  في  ﴿:كليذاأاثبت ا األذية في القرآف  فقاؿ تعالى

كليذا فإٌف السياؽ  ىك اٌلذم دٌلنا عف  (57/االحزاب)﴾الّدنيا واآلخرة وأعّد ليم عذاًبا ميينا 
 .النيي ك ليس مف خالؿ صيغتو ، ك نجد كراء كؿ نيي تيديد بالعقاب 

 رضي ا عنو ، عف النبي صمي ا عميو ك سمـ فيما يركيو عف ربو ابن عباسكعف 
فقد جاء في نص . (39)«َأنَُّو َخْيٌر ِمْن ُيوِنْس ِاْبِن َمتَّى: اَل َيْنَبِغي ِلَعْبٍد َأْن َيُقوَل  »:قاؿ 

كقد جاء بيا اٌلرسكؿ صٌمى ا عميو ك سمـ  (ال ينبغي  )الحديث بأسمكب النيي  بصيغتو 
 . بغرض الٌنصح كاإلرشاد عف الٌطبقية ، فالٌناس كٌميـ سكاسية كأسناف المشط 

الناىية لتككف االقرب الى األذىاف  لمكٌؼ  (ال)كما جاء بأسمكب النيي ك بصيغتو  بػػػػ 
عف األمر ك ارشادىـ الى الٌطريؽ المستقيـ كىك ال تمايز بيف الٌناس كال ذاؾ افضؿ مف ذاؾ 

 . 

 :االستفيام / 3

يعد االستفياـ مف االساليب التكجييية  المغكية إذ بو يتكجو المرسؿ إليو إلى خيار كاحد 
 تقسـ أليس »مف بيف عدة خيارات، ك تسييره تجاه ما يريده المرسؿ كذلؾ حسب الٌسياؽ  كما

إذ  [...]فريد االسـ المثنى كظائؼ األسئمة إلى عدة أقساـ إذ بمغت عندىا ست عشرة كظيفة 
كجد أٌف األسئمة تستعمؿ ألنكاع متنكعة مف المعمكمات، كما أٌنيا تمد المرسؿ بالكسائؿ 
الاٌلزمة لمٌسؤاؿ عف العالـ الخارجي، كعف حياة المرسؿ إليو كمشاعره، كعف المناسبات 

كالخبرات المشتركة، ككذلؾ عف الحكار نفسو بيد أٌف ىناؾ  بعض األسئمة اٌلتي تخمكا مف 

                                                           
 . 240، صلجنة مف العمماء، االحاديث القدسية–  (39)
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المعمكمات؛ ألف بعضان مف ىذه يستعمميا المرسؿ ليجعؿ المرسؿ إليو يركز عمى نقطة محددة 
 .(40)«في الحكار، أك ليتحقؽ مف أٌف المرسؿ إليو مركز عمى نقطة محٌددة سمفا

أم أٌف آلية الٌتكجيو تندرج في األسئمة االستفيامية اٌلتي يطرحيا المرسؿ عمى المرسؿ 
. إليو أف يجيب كيكٌجيو مف خالؿ الجكاب ذلؾ حسب الٌسياؽ كعمى حسب سؤاؿ المرسؿ

فالمرسؿ إليو بمثابة مكٌجو الستفياـ المرسؿ كأكثر ضبطان عمى نقطة محددة، حٌتى ال يككف 
 المستفيـ يبني إرادتو عمى إقتضاء مفاده أٌنو »الٌسؤاؿ مفتكحا، كيككف الجكاب مكٌجيان فػػػػ

كمفاد ذلؾ اعتقاد  . (41)«يعرؼ جزءن مف المطمكب كلكٌنو ليس متيٌقنان مف مطابقتو لمخارج 
المرسؿ أف المرسؿ إليو يمتمؾ اإلجابة التي يطمبيا كىك قادر عمى إفادة المتكٌمـ بيا،  فتككف 

 .   االجابة قدر السؤاؿ

قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا :  رضي ا عنو قاؿ أبي ىريرةففي الحديث القدسي عف 
َماَيُقوُل ِعَباِدي  -  َوُىَو َأْعَمُم ِبِيمْ –َفَيْسَ ُلُيْم َربُُّيْم : ،  َقالَ [...]ِإنَّ ِ َماَلِئَكةً  »: عميو كسمـ

ُدوَنكَ : َيُقوُلونَ : َقالَ   . (42)« ...َىْل َرَأْوِني : َفَيُقولُ ، ُيَسبُّْحوَنَك، َوُيَكبُّْروَنَك، َوَيْحَمُدوَنَك، َوُيَمجّْ

لكف . فقد تضمف نص الحديث جمال استفيامية، دارت بيف اا عٌز كجؿ كمالئكتو
ليس الغرض مف الجمؿ االستفيامية طمب العمـ بشيء، فا عٌز كجؿ عالـ بكؿ شيء كال 
تخفى عنو خافية، بؿ الغرض منو تأكيد القصد، كيؤٌكد لممالئكة صنؼ األخيار مف عباده 

كقد كاف االستفياـ . اٌلذيف يرجكف رحمتو، كأٌنيـ مككمكف بمراقبة عباد ا كينقمكف أعماليـ
التي طغت عمى نص الحديث، كىذا دليؿ عمى أٌف المرسؿ عالـ بيكية المكضكع " ىؿ"باألداة 

. 

 :النداء/ 4
                                                           

 . 353عبد اليادم بف ظافر الشيرم،  استراتيجيات الخطاب، ص–  (40)
  .195مبخكت، دائرة االعماؿ الٌمغكية، صاؿشكرم –  (41)

  .5-4-3 ص، االحاديث القدسية،لجنة مف العمماء – (42)
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يعٌد الٌنداء كسيمة تكجييية ألٌنو يحمؿ المرسؿ إليو إلى اٌتخاذ رٌدة فعؿ تجاه المرسؿ 
 إنّ  »:  رضي ا عنو قاؿ رسكؿ صمى ا عميو سٌمـأبي ىريرةفعف ". يا"كأداتو األساسية 

َيا َربّْ َكْيَف َأُعوُدَك  : َقالَ . َيا ِاْبَن آدم، َمِرْلُت َفَمْم َتُعْدِني: اَ َعزَّ َوَجَل َيُقوُل َيْوَم الِقَياَمة
كفي حديث . (43)«َأَما َعِمْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفاَلًنا َمِرَ  َفَمْم َتِعْدُه : َقالَ  . الَعاَلِمينَ  َوَأْنَت َربُّ 

َيا ِعَباِدي ُكمُُّكْم َلاٌل ِإالَّ َمْن  [...]َياِعَباِدي، ِإنّْي َحرَّْمُت الظُّْمَم َعَمى َنْفِسي ]...[ »آخر
َيا ِعَباِدي، ُكمُُّكْم َعاٍر ِإالَّ َمْن  [...]َياِعَباِدي ُكمُّّكْم َجاِئْع ِإالَّ َمْن َأْطَعْمُتوْ  :َىَدْيُتوْ 

  . (44)«[...]َكَسْوُتوْ 

فقد اشتمؿ ىذا الحديث عمى الكثير مف صيغ الٌنداء كاٌلتي تحمؿ العديد مف قكاعد 
الٌديف كأصكلو، فنٌص الحديث عمى تحريـ الٌظمـ بيف العباد جاء تأكيد فيو عمى أىمية الدعاء، 
كىذا ما تحممو صيغة الٌنداء، كطمب اليداية مف ا كحده ال شريؾ لو، كسؤاؿ العبد ربو كؿ 

 .ما يحتاجو مف مصالح دينو كدنياه 

 . كالجمؿ اٌلتي تمي صيغة الٌنداء تضمنت معنى كحقيقة صفات الكماؿ  عٌز كجؿ

كما نجد أف صيغ النداء تضمنت معنى التنبيو مف خالؿ تنبيو ا عز كجؿ لعباده إلى 
محاسبة أنفسيـ كتفقد األعماؿ، كالندـ عمى الذنكب، كلذلؾ نجد أف صيغة النداء تكررت 
كلذلؾ لمفت انتباه كالتأكيد عمى دعكة ا عز كجؿ الناس إلى االلتزاـ بأكامره لما فييا مف 

 .خير كمنفعة ليـ 

 كىذا التنكع ييدؼ إلى التفاعؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو كغرس القيـ االخالقية في 
. نفكس الناس كتكجيييـ نحك الصكاب في حياتيـ اليكمية لفيـ مقاصد الشريعة االسالمية

رشاده           .كليذا جاء الحديث لتكجيو سمكؾ المخاطب كنصحو كا 

                                                           
  .263 ص، االحاديث القدسية،لجنة مف العمماء – (43)

  .265نفسو، ص–  (44)
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 :خالصة الفصل

كنختـ حديثنا في ىذا الفصؿ، أٌف آلليات الٌتكاصؿ الٌمغكم في الحديث القدسي دكر 
كبير في تبييف المعنى لممتمٌقي، كذلؾ مف خالؿ ربطيا بالٌسياؽ اٌلذم جاءت عميو االحاديث 

كعميو فقد أسيمت آلية الفيـ كاالفياـ عمى إيصاؿ . القدسية اٌلذم يحكمو مبدأ قصد المرسؿ 
المعنى المرجٌك إلى ذىف المتمٌقي لفيـ قصد المتكٌمـ، بينما كانت آلية االقناع كسيمة لجذب 

المتمٌقي لما في االحاديث القدسية مف حجج منطقٌية، تسيؿ عمى المرسؿ استمالة الرسؿ إليو، 
في حيف كاف آللية الٌتكجيو الٌدكر الفٌعاؿ في تكجيو سمكؾ المرسإلليو نحك الٌرشاد ك الٌصكاب 

. 
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 :الفصل الثانً

 جمالٌات التواصل اللغوي
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 :تمييد

 إٌف الحديث القدسي ال يقؼ في ركعتو عند الحدكد اٌلتي يقؼ عندىا الكالـ المألكؼ مف 
حيث ركنؽ الٌمفظ كجماؿ الٌتعبير فيو فحسب، بؿ ىك ذكؽه أدبيّّ رفيع  كتعبيره فريده،  بمغ 

الحسف في التٌنسيؽ كالجماؿ، راعى الٌطبيعة البشرٌية اٌلتي يؤٌثر فييا القكؿ الحسف  كالكممة 
الطٌيبة كالمكعظة الٌرقيقة كاألسمكب المٌيف، بما يساير ىذا الكائف البشرم، اٌلذم تتمٌثؿ فيو 

 .مجمكعة مف المشاعر كاألحاسيس

تجسيده حي لمٌظاىرة -  اٌلذم بيف أيدينا - كمف المعمـك أٌف شكؿ الحديث القدسي  
ا جماليِّا بالغ الٌركعة في  الجمالية كالفنٌية عمى حدٍّ سكاء، فقد سمؾ طريقان فنيِّا في األداء، كمنيجن

 .الٌتعبير

  كمف ىذا المنظكر انطمقت رؤية ىذا الفصؿ محاكليف استجالء المعالـ اٌلتي تقؼ 
شاىدةن عمى المنحى الجمالي ليذا الخطاب القدسي الحافؿ بالقيـ الجمالية، اٌلتي تجمع بيف 

 .ركعة التصكير كدٌقة التعبير كقٌكة الٌتأثير، كاٌلتي نممسيا في نصكص مدٌكنتنا

 كنظران لما تتمٌتع بو مدٌكنتنا مف حضكر جمالي، حاكلنا ابراز معالمو مف خالؿ آليات 
الٌتكاصؿ الٌمغكم، لماليا مف دكر فٌعاؿ في اظيار ذلؾ المنحى الجمالي اٌلذم صبغت بو 

 . مدٌكنتنا، كىذا ما طمح الكصكؿ إليو البحث 
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 :جمالية الفيم واإلفيام:أّوالً 

  إٌف الٌتكاصؿ الٌمغكم الٌناجح ىك ما يحدث فيو الٌتطابؽ بيف قصد المرسؿ كالمعنى 
المؤٌكؿ مف طرؼ المرسؿ اليو؛ ذلؾ أٌف إلدراؾ معنى العبارة الٌمغكٌية يتكٌجب، بكجوو عاـ، 

دراؾ قصد المتمٌفظ بيا مف جية أخرل  كتتـٌ . الكصكؿ إلى فحكل العبارة ذاتيا مف جية، كا 
قصد المتكٌمـ،  : عممٌية الٌتأكيؿ بنجاح كامؿ حيف تحصؿ المماثمة بيف العناصر الٌثالثة اآلتية

  .(1)داللة العبارة، كفيـ المتمٌقي

نتاج    كعميو فإٌف كؿ مف المرسؿ ك المرسؿ اليو شريكاف في عممٌية فيـ الخطاب كا 
المعنى، فالمتكٌمـ المحسف لمكالـ شريؾ المتمٌقي المحسف لمٌتذٌكؽ، إذ ىك منتج الخطاب يغٌمفو 

بمشاعره كأحاسيسو، كينقمو إلى متمٌقيو بمغةو مكحية كمؤٌثرة، بينما يحاكؿ المتمٌقي استقباؿ 
دراؾ أبعاده الفنٌية كالجمالٌية مف منطمؽ مشاعره كبيئتو االجتماعٌية كالثٌقافٌية  .الخطاب، كا 

 ىذا الٌتفاىـ بيف الٌطرفيف يخمؽ جٌكا جمالٌيان، يغمب عميو الٌطابع االمتاعي، اٌلذم يمٌس 
 .الكجداف كيثير الٌنفس إلدراؾ القيـ الخفٌية كالخصائص اٌلتي نغفميا في مضمكف الٌرسالة

 كىذا ما سنحاكؿ تمٌمس جكانبو الجمالٌية اٌلتي تحمميا مبادئ كقيـ الٌشريعة اإلسالمٌية، 
 :كنستيٌميا بنٌص الحديث القدسي اآلتي

                                                           
عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجٌيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية، دار الكتاب الجديد، بيركت، لبناف، : ينظر–  (1)
  .220ـ، ص 2004، 1ط 
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قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو  : قاؿ- رضي ا عنو" - انس بن مالك" عف 
: َفَرَ  اُ َعَمى ُأمَِّتي َخْمِسيَن َصاَلًة، َفَرَجْعُت ِبَذِلَك،َحتَّى آِتَي ُموَسى، َفَقاَل ُموَسى»:كسٌمـ

َفاْرِجِع ِإَلى َربَّْك، َفِإنَّ : َقالَ . َفَرَ  َعَميَّ َخْمِسيَن َصاَلةً : َماَذا ِاْفَتَرَ  َربَُّك َعَمى ُأمَِّتَك  ُقْمتُ 
: َفَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى َفَ ْخَبْرُتُو، َفَقالَ . َفَراَجْعُت َربّْي، َفَوَلَع َعنّْي َشْطَرَىا. ُأمََّتَك اَل ُتِطيُق َذِلكَ 

ِىَي َخْمٌس، َوِىَي َخْمُسوَن، اَل : َفَراَجْعُت َربّْي، َفَقالَ . ِاْرِجْع ِإَلى َربَّْك َفِإنَّ ُأمََّتَك اَل ُتِطيُق َذِلكَ 
َقْد ِاْسَتْحَيْيُت ِمْن : ِاْرِجْع ِإَلى َربَّْك، َفُقْمتُ : َفَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى، َفَقالَ . ُيَبدَُّل الَقْوُل َلَديَّ 

  . (3)«َربّْي

 جاء الحديث مف باب فرض الٌصمكات الخمس ك المحافظة عمييا، إذ دار الحكار بيف 
حكؿ عدد الٌصمكات  (الٌرسكؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ  )كالمرسؿ إليو  (ا عٌز كجؿ  )المرسؿ

 إذ فرضت في بداية األمر خمسيف صالةن، –صٌمى ا عميو كسٌمـ - المفركضة عمى أٌمتو 
ثـٌ طمب رسكلنا الكريـ مف ا عٌز كجؿ الٌتخفيؼ عمى أٌمتو لكثرة عددىا،  فاستجاب ا عٌز 

 .كجؿ لطمبو، إلى أف بمغت خمس صمكات في اليـك 

 نممح مف خالؿ ىذا الحكار اٌلذم دار بيف ا عٌز كجٌؿ كرسكلو الكريـ نبرة الٌتفاىـ 
 كاضحة كجمٌية بينيما، إذ اٌتسمت بخاٌصية بالغٌية جمالٌية، تمٌثمت في 

 ، كذلؾ لتككيده كتثبيتو في (4)«زيادة الٌمفظ عمى المعنى لفائدة »كىك  (االطناب  )
الٌنفس ، كتكضيحان لما يعنيو المرسؿ، كليذا طاؿ الحديث بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو حكؿ 

 .اإلقالؿ مف عدد الٌصمكات عمى العبد، لتثبيتيا في نفسو، كمكاضبة اٌلتعٌبد بيا 

 كعميو فإف خاصية االطناب أسيمت في تكضيح المعنى المراد ليبمغ االذىاف، لما 
 .اشتمؿ عميو مف الحقائؽ كالمعاني الجمالٌية، اٌلتي تثبت في عقؿ االنساف 

                                                           
  .130-129ص القاىرة، مصر، العمماء، األحاديث القدسية، مكتبة زىراف،مف لجنة -  (3)
الٌسيد أحمد الياشمي، جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع، ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ يكسؼ الٌصميمي، المكتبة -  (4)

 .201ص  ـ،1991، 1العصرية، بيركت، لبناف، ط
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أٌف رسكؿ ا صٌمى - رضي ا عنو–أبي ىريرة  كفي نص الحديث القدسي، عف   
ِاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا، َفَذَىَب َفَنَظَر : َلمَّا َخَمَق اُ الَجنََّة َقاَل ِلِجْبِريلَ  »:ا عميو كسٌمـ قاؿ

، َوِعزَِّتَك اَل َيْسَمُع ِبَيا َأَحٌد ِإالَّ َدَخَمَيا: ِإَلْيَيا، ثُمَّ َجاَء َفَقالَ  : ثُمَّ َحفََّيا ِباْلَمَكارِِه،ثُمَّ َقالَ . َأْي َربّْ
، َو ِعزَِّتَك َلَقْد َخِشيُت : َفَذَىَب َفَنَظَر ِإَلْيَيا، ثُمَّ َجاَء َفَقالَ . َيا ِجْبِريُل ِاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا َأْي َربّْ

َيا ِجْبِريُل، ِاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا، َفَذَىَب : َفَممَّا َخَمَق اُ النَّاَر، َقالَ : َقالَ . َأْن اَل َيْدُخَمَيا َأَحدٌ 
َيا : َفَحفََّيا ِبالشََّيَواِت، ثُمَّ َقالَ . َوِعزَِّتَك اَل َيْسَمُع ِبَيا َفَيْدُخَمَيا: َفَنَظَر ِإَلْيَيا، ثُمَّ َجاَء َفَقالَ 

، َوِعزَِّتَك َلَقْد َخِشيُت َأْن اَل : ِجْبِريُل، ِاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا، َفَذَىَب َفَنَظَر ِإَلْيَيا، َفَقالَ  َأْي َربّْ
يخبر  (الٌرسكؿ صٌمى ا عميو ك سٌمـ ) نستشٌؼ مف أٌف المرسؿ .(5)«َيْبَقى َأَحٌد ِإالَّ َدَخَمَيا

بالٌطرؽ المفضية إلى الجٌنة، كبصعكبة مسالكيا ككعكرتيا، فيي قد حفت  (العباد)المرسؿ إليو
 .بالمكاره كاألشكاؾ 

 كالمراد بذلؾ أٌف جميع األفعاؿ اٌلتي تكصؿ إلى الجٌنة يتطٌمب فعميا مشٌقةن كصبران، كفي 
ىذا تكجيو بميغ إلى أٌف كٌؿ مف يريد الجٌنة، عميو أف يتزٌكد في رحمتو الشٌاقة المحفكفة 

 .بالمخاطر، كخير زاد في ذلؾ تقكل ا، كمقاكمة الٌشيكات الٌنفس كىكاىا

  كيكٌضح الحديث أيضان سيكلة طريؽ الٌنار؛ ألٌف األفعاؿ المؤٌدية إلييا مالئمة لطباع 
الٌناس، لما فييا مف لذائذ كشيكات، كليذا نجد الحديث قد اٌتسـ بخاٌصية اإلطناب، إلفياـ 

ف مالت إلييا الٌنفكس،  العباد الٌسبؿ المؤٌدية إلى الجٌنة كالٌنار، كحٌثيـ عمى ترؾ المعاصي كا 
ف كرىتيا الٌنفكس  .كالحرص عمى الٌطاعات كا 

 كمف االسرار الجمالٌية اٌلتي نممحيا في الحديث، ك اٌلتي زادت بدكرىا مف قٌكة تأثيره 
، «حّفيا بالّشيوات  » ك«حّفيا بالمكاره  »:كالمتمٌثمة في (االستعارة المكنٌية  )عمى اإلفياـ 

                                                           
. 459-458العمماء، االحاديث القدسية، صمف لجنة -  (5)
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مف حفيؼ األشجار، كىك صكت أكراقيا، مٌما يجعؿ الٌمفظ خفيؼ الكقع عمى  (حؼٌ )فالفعؿ 
 .المرسؿ إليو، لعذكبة مكسيقاه، ككذلؾ المعنى اٌلذم يعٌبر عنو 

كليذا استمٌد الحديث اٌلذم بيف أيدينا نصاعتو ك جمالو مف االستعارة المكنٌية، لما أثارتو 
مف قيـ جمالٌية كمشاعر، كما أسيمت في تجميؿ الٌمفظ كتزيينو كتنقيحو كتيذيبو، حٌتى ال 

 .ينفر منو المرسؿ إليو 

 :جمالية االقناع:ثانياً 

لقد أشرنا فيما سبؽ إلى أٌف اإلقناع ىك تكصيؿ الكالـ إلى قمب الٌسامع كالتأثير فيو،    
لككنو غاية أٌكلية تؤٌدم إلى غاية الٌتمكيف، لما يقتضيو الحديث القدسي مف غاية تعميمٌية 

 .تشريعٌية في الٌسمكؾ الفعمي البشرم لممستيدفيف مف الخطاب، دكف عنؼ أك إكراه 

 كلنا أف نشير أيضان إلى أٌف االقناع قاـ بدكر جكىرٌم كفاعؿ في تحقيؽ التأثير   
كاالستمالة؛ فيك بإدماج المخاطب كاستمالتو أكسبو متعة جمالٌية، عممت عمى إيجاد أجكاء 

مشحكنة بعكاطؼ كانفعاالت  تتٌقبميا نفسية المتمٌقي، كتؤمف بيا، كذلؾ تجٌمى في نٌص 
 :الحديث القدسي اآلتي

: َقاَل اُ  »:قاؿ قاؿ رسكؿ  صٌمى ا عميو كسٌمـ. رضي ا عنوأبي ىريرة فعف 
اِلِحيَن َمااَل َعْيٌن َرَأْت، َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت، َواَل َخَطَر َعَمى َقْمِب َبَشٍر   .(6)«َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّ

يحمؿ  داللة إقناعية إمتاعية، أراد ا عٌز كجٌؿ مف خالليا استمالة    فنٌص الحديث
قمكب عباده الصالحيف، باستخداـ مفردات كتراكيب جمالية، فكٌؿ كممة مف كممات الحديث 
تحمؿ داللة مناسبة لصكرتيا الٌذىنٌية، يستمٌذىا الٌسمع، كتستميؿ الٌنفس، لما ليا مف رقة 

                                                           
. 52 ص القاىرة، مصر،د ط، د ت،لجنة مف العمماء، األحاديث القدسية، مكتبة زىراف،-  (6)
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كعذكبة، كىذا التٌناسب بيف الٌمفظ كالمعنى كسيمة سياقية مف كسائؿ تنبيو مشاعر االنساف 
 .الباطنة، كاستثارة المعاني الٌنفسية المناسبة 

 كال شٌؾ أٌف نعيـ الجٌنة كتحفيا شيء »   كمضمكف ذلؾ يكٌضحو شرح الحديث في أٌنو 
ال يمكف لإلنساف كصفو؛ ألٌنو باؽ ال يمحقو الٌتغيير كاالنحالؿ، كال العطب كاالضمحالؿ، 

 .(7)«بخالؼ مٌمذات الدنيا كنعيميا، فإٌنيا سريعة الفناء، قميؿ االنتفاع بيا

 :   كليذا كٌظؼ ا عٌز كجٌؿ أسمكب االقناع الستمالة القمكب مف خالؿ قكلو

؛ أم لـ  تر العيكف   مثمو، كال «َرَأْت َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت، َواَل َخَطَر َعَمى َقْمِب َبَشرٍ  اَل َعْينٌ  »
سمعت اآلذاف بو، كال خطر عمى قمب أحد مف البشر، كفيو حثّّ عمى العمؿ الٌصالح لمفكز 

 .بالجٌنة كنعيميا لما لمحديث مف مفعكؿ قٌكم في االستمالة كجمب انخراط المستمعيف 

 : الجاحظ فيما نقمو  عمرو بن عبيد   كنممح ىذا في قكؿ 

  إٌنؾ إف أكتيؾ تقرير حٌجة ا تعالى في عقكؿ المكٌمفيف، كتحقيؽ »
المؤكنة عمى المستمعيف، كتزييف تمؾ المعاني في قمكب المريديف باأللفاظ 
المستحٌبة في اآلذاف المقبكلة عند األذىاف رغبة في سرعة استجابتيـ كنفي 

الٌشكاغؿ عف قمكبيـ، بالمكعظة الحسنة عمى الكتاب ك السٌنة كنت قد 
 . (8)«أكتيت فصؿ الخطاب

   ككفؽ ىذا الٌتكجيو فإٌف نٌص الحديث قد أٌلؼ بيف الغرض الٌديني كالجماؿ الفٌني، 
كجعؿ مف ىذا الجماؿ أداةن مقصكدة لمٌتأثير الكجداني، فخاطب حاٌسة الكجداف الدينٌية بمغة 

َلْيَس ُكلُّ  ُمَصلٍّ ُيَصمّْي ِإنََّما َأَتَقبَُّل  »: الجماؿ الفٌنية، كىذا ما نممحو في نٌص الحديث

                                                           
محمد منير الدمشقي، النفحات السمفية شرح االحاديث القدسية عمى االتحافات الٌسنية لممناكم، مكتبة التراث -  (7)

. 35االسالمي، القاىرة، مصر، د ط، د ت، ص
. 65ـ، ص2013، 1عبد المطيؼ عادؿ، بالغة  االقناع في المناظرة، دار األماف ، الرباط، المغرب، ط-  (8)
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اَلَة ِممَّْن َتَواَلَع ِلَعَظَمِتي، َوَكفَّ َشَيَواَتُو َعْن َمَحاِرِمي، َوَلْم ُيِصرَّ َعَمى َمْعِصَيِتي َوآِوى  الصَّ
نَّ ُنوَر َوْجِيِو َأْلَوُء ِعْنِدي ِمْن ُنوِر الشَّْمِس، َعَمى  الَغِريَب، ُكلُّ َذِلَك ِلي َوِعزَِّتي َوَجاَلِلي، َواِِإ

الَجَياَلَة َلُو ِعْمَما َوالظُّْمَمَة َلُو ُنورًا َيْدُعوِني َف َُلبّْيِو، َوَيْسَ ُلِني َفُ ْعِطيِو َوُيْقِسَم َعَميَّ  َأْن َأْجَعلَ 
ِتي َوَأْسَتْحِفَظُو َماَلِئَكِتي، َمَثُمُو ِعْنِدي َكَمَثِل الِفْرَدْوِس اَل َيَتَسنَّى َثَمُرَىا َواَل  َفَ َبرُُّه َأْكَمُؤهُ  ِبُقوَّ

 .(9)«َيَتَغيَُّر َحاُلَيا

   حيث نمحظ تكراران لممالمح الٌصكتية ذاتيا في كممات كجمؿ مختمفة، كبدرجات 
متفاكتة مٌما ييدؼ إلى إحداث تأثير رمزم عف طريؽ الٌربط بيف المعنى كالٌتعبير، حيث 

يصبح لمٌصكت داللة، الٌتالي يربط بيف أجزاء الحديث بعضو ببعض، فيؤكؿ إلى تأكيد الحٌجة 
بقصد الٌتأثير كالٌتمكيف في المتمٌقي بقصد االستجابة كاإلذعاف، كذلؾ راجع لما تتمٌتع بو 

 .األصكات مف حرارة ك تكٌىج يضيء المعنى المراد

 فالكالـ المقبكؿ لدل المتمٌقي ما جمع »: في قكلوأبو ىالل العسكريكقد عٌبر عف ذلؾ 
العذكبة كالجزالة كالٌسيكلة كالٌرصانة، مع الٌسالسة كالٌصناعة، كاشتمؿ عمى الٌركنؽ كالٌطالكة، 
كسمـ مف حيؼ الٌتأليؼ، كبىعيدى عف سماجة الٌتركيب، ككرد عمى الفيـ الثٌاقب، قىًبمىو كلـ يرٌده، 
كعمى الٌسمع المصيب، استكعبو كلـ يمٌجو، كالٌنفس تقبؿ الٌمطيؼ، كتنبك عف الغميظ، كتقمؽ 
مف الجاسي، البشع، كجميع جكارح البدف كحكاٌسو تسكف إلى ما يكافقو، كتنفر عٌما يضاٌده، 

ك الٌسمع يتشٌكؼ لمٌصكاب الٌرائع، كينزكم ... كيخالفو، كالعيف تألؼ الحسف، كتقذل بالقبيح
 .(10) «عف الجيير اليائؿ 

                                                           
. 171محمد منير الدمشقي، النفحات السمفبة شرح االحاديث القدسية عمى االتحافات السنية، ص-  (9)

سامية بف يامنة، االٌتصاؿ الٌمساني ك آلياتو الٌتداكلٌية في كتاب الٌصناعتيف البي ىالؿ العسكرم، دار الكتب العممية، -  (10)
. 152ـ، ص 2012، 1بيركت، لبناف، ط 
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ف ٌس  كالمتمٌثؿ في المح آخر نممح في نٌص الحديث الذم بيف أيدينا، مممحا جمالٌيان كما  
 ≠ (يدعكني)، (نكران )≠(الٌظممة)، (عممان ) ≠(جيالة): مف أمثمتوكاٌلذم  ( الٌطباؽ )م المعنك

. ده حسنان كقبكالن مزمأضفى عمى الكالـ جماالن كركنقان، كحيث  ،(فأعطيو ) ≠ (يسألنو)، (فألٌبيو)

ـٌ إٌف عرض ىذه المتضاٌدات في نسؽ مؤتمؼ يثير انتباه الٌسامع إلى الفكرة المٌرجكة،   ث
مف كاف مكصكفان بالٌصفات الحميدة، يجعؿ لو  »كجٌؿ يخبر عباده بأٌف  المتمٌثمة أف ا عزٌ ك

ا يزده عممان ، كيجعؿ الٌظممة نكران، فال يرل  الجيالة إذا كاف جاىالن  عممان أك إذا كاف عالمن
فمف كاف متٌصفان بذلؾ  يدعك اى عٌز كجٌؿ، فيجاب دعاؤه . ظممة أمامو ال ليالن كال نياران 

. (11)" كيسأؿ فيعطىلكيمبٌ 

قناعو لالٌتصاؼ بيذه الٌصفات    كليذا ،كىي كٌميا إغراءات الستمالة قمب الٌسامع كا 
الٌداللة، ليشٌد كجاءت ىذه األضداد في معرض مف الٌتآلؼ، كىي متخالفة مف حيث المعنى  

. تقبميا لدل المتمقي كيستجيب ليا 

نٌص الحديث مممحان جمالٌيان آخر، كالمتمٌثؿ في الٌتشبيو، في قكلو فضالن عمى أٌنو في      
، مٌما أكسب الٌتعبير «مثمو عندي كمثل الفردوس ال يسّنى ثمرىا وال يغير حاليا »:تعالى

حالكة كزاده طالكة، يجعؿ متمٌقيو يستجيب لو، بتشبيو ا جٌؿ كعال مف يتٌصؼ بالٌصفات 
مثؿ جٌنة الفردكس اٌلتي ال يتغٌير حاليا كال يتمؼ ثمرىا؛ أم أٌف ا تعالى يجعمو  » الحميدة

فقد كسى . (12)« مقبكالن لكٌؿ أحد قمبان كقالبان مف أيف أتيتو، كجدتو نافعان ذا فائدة دينية كدنيكية
 ىذا الٌتشبيو المعاني أٌبية، كرفع مف أقدارىا، ليككف ليا كقع في الٌنفكس، كتأثير في الكجداف

 .

                                                           
  .173محمد منير الدمشقي، النفحات السمفية شرح االحاديث القدسية، ص – (11)
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  إٌف الٌتمازج اٌلذم جاء في الحديث القدسي بيف الجانب الٌداللي ك الجانب الجمالي 
خمؽ جٌكان ممتعان أكسب النص طابعان جماليان، ىذا األخير حٌرؾ نفس المتمٌقي، كرٌسخ الفكرة 

. ف في قمبو كتجذبو إلى المخاطب ـالمرجٌكة مف الحديث لتؾ

 : جمالية الّتوجيو: ثالثاً    

اسيمت آلية الٌتكجيو في اكتشاؼ خبايا االسرار الجمالٌية المبثكثة في الحديث القدسي، 
إلزامٌية عمى المرسؿ إليو ألٌنو خاضع لسمطة المرسؿ؛ أم أٌف العالقة بيف  »باعتبارىا آلية 

فالٌسمطة اٌلتي يمتمكيا مرسؿ مدٌكنتنا سمطة دينٌية،  .(13)« المرسؿ ك المرسؿ إليو سمطكٌية
كليذا اقتضى أف يككف غرضيا اإلنجازم محاكلة المرسؿ تكجيو المرسؿ إليو نحك فعؿ شيء 

.  ما، كتبميغو بمحتكل الٌرسالة؛ أم بما تسمح بو كتحٌرمو الٌشريعة اإلسالمٌية

في جعؿ الٌتكجيو آلية أسيمت - اٌلتي سبؽ ذكرىا-كلعٌؿ الكسائؿ الٌمغكٌية لمٌتكجيو 
: بػػػػػ جمالية في الحديث القدسي، كاٌلتي نستيٌميا

 : األمر-1
المالمح الٌشعرية لمٌتكجيو، كسنمٌثؿ ابرزت كيعتبر األمر مف الكسائؿ الٌتكجييٌية اٌلتي 

:  ٌنماذج مف الحديث القدسياؿبعض بلذلؾ  
: َقاَل اُ »:قاؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ أٌف رسكؿ ا- رضي ا عنو -أبي ىريرةعف ؼ

 كىذا الحديث مف االحاديث العظيمة اٌلتي تحٌث عمى .(14)« َاْنِفْق َيا اْبَن آَدَم، أُْنِفْق َعَمْيكَ 
الٌصدقة ك البذؿ ك االنفاؽ في سبيؿ ا، كأٌنيا مف أعظـ أسباب البركة في اٌلرزؽ 

خالؼ ا عمى العبد ما أنفقو في سبيمو  .كمضاعفتو، كا 

                                                           
دليمة قسمية، استراتيجيات الخطاب في الحديث الٌنبكم، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ الٌمغة العربية كآدابيا، -  (13)

  .(مخطكط  ) 81ـ، ص 2008كمية اآلداب ك الٌمغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .161لجنة مف العمماء، االحاديث القدسية، ص-  (14)
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المرسؿ  (ا عٌز ك جؿ)نجد في ىذا  أٌف نص ىذا الخطاب يأمر فيو المرسؿ
فقد كٌجو سبحانو .عمى البذؿ كالعطاء ابتغاء االجر الجزيؿ مف ا عٌز ك جؿ (عبده)إليو

صرؼ مالو عمى الفقراء ك المساكيف المتمٌسكيف بشعائر دينيـ مف "كتعالى عبده بأمره بػػػػ
صالة كصياـ ك زكاة كغير ذلؾ مف الفرائض االسالـ ك أركانو ككاجباتو، كلذلؾ أردع لغير 
المتمٌسكيف كأرغب ليـ في الٌتمٌسؾ بذلؾ، كيراعى في ذلؾ ما كاف نفعو أعـ ك كفائدتو أشمؿ 

 . (15)" ك أعظـ
جاءت في مستيٌمو ألٌنيا  (اىٍفًعٍؿ  )كدليؿ ذلؾ  في ىذا الحديث مف أٌف صيغة االمر 

تحمؿ نبرة جمالية تأثيرٌية في نفسٌية المرسؿ إليو، كذلؾ تحٌفزه  أف ا  تعالى  بيذه الٌصيغة 
اٌلتي تحمؿ داللة تحفيزٌية عمى االنفاؽ في المصالح الخيرٌية، كخاٌصة أٌنيا مف أحٌب االعماؿ 

 .إلى ا تعالى، كأنيا تدفع عف صاحبيا المصائب ، كتنجيو مف الكركب ك الٌشدائد 
 (الكعد  )كما نالحظ أٌف االمر ىنا خرج عف داللتو الطمبٌية إلى داللة أخرل تمٌثمت في

، حيث كعد ا سبحانو كتعالى عبده بزيادة قدر عطٌيتو بقدر ما انفؽ، كبحسف الجزاء ك 
 .الٌثكاب في اآلخرة 

كليذا فإٌف إنزياح االمر إلى داللة الكعد حمؿ بعدٌا فنٌيان جمالٌيان، حيث انزاح ألٌنو خرج 
لى االحساس باالشياء  عف العادة، مٌما احدث مفاجأة تؤٌدم إلى االمتاع ك الغبطة،  كا 

 .احساسا جديدان 
عنو أٌف رسكؿ ا صٌمى ا -رضي ا  -أبي ىريرةكفي نٌص الحديث القدسي عف 

ُتْفَتُح َأْبَواُب الَجنَِّة َيْوَم االْثَنْيِن، َوَيْوَم الَخِميِس، َفُيْغَفُر ِلُكلّْ َعْبٍد اَل ُيْشِرُك  »:عميو كسٌمـ قاؿ
َأْنِظُروا َىَذْيِن َحتَّى َيْصَطِمَحا، : ِباِ َشْيَئا، ِإالَّ َرُجاًل َكاَنْت َبْيَنُو َوَبْيَن َأِخيِو َشْحَناء، َفُيَقال

 . (16)«َأْنِظُروا َىَذْيِن َحتَّى َيْصَطِمَحا، َأْنِظُروا َىَذْيِن َحتَّى َيْصَطِمَحا 

                                                           
 .111محمد منير الدمشقي، النفحات السمفية شرح االحاديث القدسية، ص –  (15)
. 252، 251لجنة مف العمماء، االحاديث القدسٌية، ص -  (16)
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 )يخبر المرسؿ إليو   (محمد صٌمى ا عميو كسٌمـ )نجد في نٌص الحديث أٌف المرسؿ
بأٌف يكمي االثنيف ك الخميس مف االٌياـ المباركة، ألٌف فييما تفتح أبكاب الجٌنة، كتغفر  (العباد

فييما ذنكب كٌؿ مستغفر تٌكاب، إاٌل مف كاف بينو بيف أخيو خصاـ، كليذا أمرنا رسكلنا الكريـ 
 .  باالصالح بيف كٌؿ متخاصميف، كفٌض الٌنزاع بينيما، كزرع المكٌدة ك المحٌبة بينيما 

كالمتأٌمؿ لنٌص الحديث يمحظ أٌف االمر خرج عف غرضو، كانزاح إلى غرض آخر تمٌثؿ 
في غرض الٌنصح ك االرشاد، كىذا التصٌرؼ ك االنتقاؿ مف غرض إلى غرضو آخر، كما 

يتبعو مف تحكير في الٌداللة ك المعنى، لو دكر مثير في الٌنفس لما فيو مف مفاجأة كمباغتة، 
 .ك ألٌنو ينٌبو الٌسامع كيثير فضكلو،فيكقفو عمى ما لـ يكف يتكٌقعو 

، إذ عمد رسكلنا الكريـ عمى (الٌتكرار  )زيادةن عمى كجكد مممحو جمالي آخر تمٌثؿ في 
خاصية الٌتكرار، باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ الٌتأثير في نفسية  المتمٌقي، كتأكيد معنى التٌرغيب 

كالٌترىيب، كمنو  نجد أٌف الٌتكرار لو سمة جمالٌية لما لو مف كقع سمعي، كأثر صكتي في 
 .تحسيف الٌمفظ ك إدراؾ المعنى، إذ يعطي لمحديث القدسي تماسكان كقٌكة، لخمٌكه مف االبتذاؿ 
كعميو فاٌف كؿ مف االنزياح كالٌتكرار يشٌكالف لكحة فنٌية إبداعٌية، تثير الٌنفس عمى 

يقاظ شعكره مف  استظيار المعاني، كما فييا مف تشكيؽ ك ترىيب، كذلؾ الستمالة المتمقٌي كا 
 .الغفكة كتنبييو إلى نعـ ا 

 
 
 
 
 
 
 

 :الّنيي-2
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سبؽ كاشرنا إلى أٌف الٌنيي يستعمؿ لتكجيو المرسؿ إليو، كقد يخرج الٌنيي      عف 
أصؿ معناه إلى معافو أخرل تستفاد مف سياؽ الخطاب كقرائف االحكاؿ كالٌدعاء، االلتماس، 

 .الخ...اإلرشاد كبياف العاقبة، الٌتيديد، الٌتكبيخ، الٌتحقير

 رضي أنس بن مالككىذا ما نممحو في مدٌكنة دراستنا كمف أمثمة ذلؾ ما جاء عف 
 َأَنا َأْىُل َأْن اُتََّقى َفاَل ُيْجَعَل َمِعي ِإَلٌو َفَمْن ِاتََّقى َأْن َيْجَعلَ : َقاَل اُ َتَعاَلى »:ا عنو قاؿ

 .(17) « َمِعي ِإَليًا َفَ َنا َأْىٌل َأْن َاْغِفر َلوُ 
 (العبد  )ينيى المرسؿ إليو  (ا سبحانو كتعالى  )كمعنى الحديث ىنا أٌف المرسؿ 

 فتقكل العبد لرٌبو أف يجعؿ بينو كبيف ما يخشاه مف رٌبو مف غضبو »عف الٌشرؾ بو، 
كسخطو كعقابو، كقاية تقيو مف ذلؾ كىك فعؿ طاعتو، كاجتناب معاصيو، كأفضؿ صفة 
يٌتصؼ بيا االنساف الٌتقكل ألٌف بيا يضمف نجاحو كدخكلو في كنؼ الٌرحماف ال يحتجب 

 .(18) «منيـ كال يستتر 
كليذا نجده سبحانو كتعالى أىؿه أف ييتَّقى كييخشى كيياب كيجؿ كيعٌظـ في صدكر 

عباده حٌتى يعبدكه كيطيعكنو لما يستحٌقو مف االجالؿ كاإلكراـ كصفات العظمة كقٌكة البطش 
خرج غرضو إلى غرض الٌتيديد كبياف  (الٌنيي  )كمف ىذا الحديث نستشٌؼ أٌف .كشٌدة البأس 

 .عاقبة الٌشرؾ با ألٌنيا مف أكبر الكبائر 
َيام َجنَّةٌ  »: كعف أبي ىريرة رضي ا عنو أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ َفاَل  الصّْ

ْن ِاْمُرؤًا َقاَتَمُو َأْو َشاَتَمُو َفْمَيُقْل ِإنّْي َصِائمٌ  في ىذا الحديث يخبر . (19) « ُيْرَفُث َواَل ُيْجَيُل َواِِإ
 باٌف الٌصياـ جٌنة؛ )االنساف المؤمف )المرسؿ إليو  (الٌرسكؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ )المرسؿ 

، كبيذا يككف جزاؤه الجٌنة إف شاء  (إٌني صائـ  )ألٌف المؤمف إذا تعٌرض لمٌشتـ كالقتؿ فميقؿ 
 .ا، كأٌما مف رٌد عميو بما صنع لو فإٌف صيامو قد ضاع 

                                                           
  .91محمد منير الدمشقي، الٌنفحات السمفٌية شرح االحاديث القدسية، ص –  (17)
  .92، 91نفسو، ص –  (18)
 .27عصاـ الٌديف الٌصبابطي، جامع االحاديث القدسية، دار الرياف لمتراث، القاىرة، مصر، د ط، د ت، ص –  (19)
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كمنو فإٌف الحديث ينيى الٌصائـ عف الٌرفث كالجيؿ مع مف يسيئكف إليو، كيكٌجيو إلى فضؿ 
الٌصياـ لمفكز بنعيـ الجٌنة، كليذا فإٌننا نجد الٌنيي في ىذا الحديث انزاح إلى داللة الٌنصح ك 

 .االرشاد 
 ُمُروا ِبْالَمْعُروِف َواْنَيْوا َعِن الُمْنَكِر ِمْن َقْبُل َأْن َتْدُعوِني َفاَل  »: كفي الحديث القدسي

 )كالمعنى أٌف المرسؿ . (20)« ُأِجيَب َلُكم َواَل َتْسَ ُلوِني َفاَل ُأْعِطيُكْم َوَتْسَتْنِصُروِني َفاَل َأْنُصَرُكمْ 
 لئاٌل يأتي يكـه فتفشك فيو »عف المنكر كالفحشاء، ( عباده ) نيى المرسؿ إليو  (ا عٌز كجؿ 

المعاصي كالمنكرات كتسٌمط عمينا اآلفات كالباليا كالمصائب بترؾ ذلؾ، فندعك ا جٌؿ ذكره 
فال يجيب لنا دعاء كنسألو كشؼ ذلؾ فال نعطى، كنستنصر با عٌز كجؿ مف عدٌكنا كما 

 .(21) «حٌؿ بنا فال ينصرنا كال يمتفت إلينا 
كعميو فإٌف الٌنيي عف المنكر مف كظائؼ الٌشرع المحٌمدم، كليذا حٌث نٌص الحديث 

مٌما يمفت انتباىنا إلى انزياح داللة . عمى الٌنيي عف المنكر كالتٌنفير منو كتيديد مف تركو 
 .الٌنيي إلى داللة الٌتيديد 

إٌف النزياح الٌنيي عف داللتو مف داللة إلى أخرل، تعٌبر عف قٌكة الٌمفظ في الحديث 
القدسي، كذلؾ لتكجيو سمكؾ االنساف، بترغيبو لمفكز بثكاب ا كجٌنتو كرضكانو، كاالستقامة 

 .كبياف عاقبة الٌطيبة كالٌصالح، كبترىيبو ببياف عاقبة الشر كالفساد
رشاد الخ، أضفى عمى نٌص ...كما نممح أٌف الٌنيي بانزياحاتو مف تيديد كنصحو كا 

الحديث القدسي أركع صكر كأجمؿ بياف، في ألفاظو متناسقة ليا كقعيا كأثرىا في الٌنفكس، 
 .لجذبيا إلى الخير كالٌرشاد 

 : االستفيام-3
كيعٌد ىك اآلخر مف كسائؿ الٌتكجيو الٌمغكٌية، اٌلتي اكسبت الحديث القدسي أثرنا جماليِّا، 

 :كبياف ذلؾ نماذج مدٌكنتنا
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َيا َربّْ َأَقِريٌب َأْنَت َف َُناِجيَك   َأْم َبِعيٌد َف َُناِديَك   َفِإنّْي ُأِحسُّ ُحْسَن : َقاَل ُموَسى »
ُموَسى  َأَنا َخْمَفَك َوَأَماَمَك، َوَعْن َيِميِنَك َوِشَماِلَك َيا: َصْوِتَك َواَل َأَراَك، َفَ ْيَن َأْنَت   َفَقاَل َتَعَالى

 .(22) «َأَنا َجِميُس َعْبِدي ِحيَن َيْذُكُرِني َوَأَنا َمَعُو ِإَذا َدَعاِني 
، حيث استفيـ مكسى عميو الٌسالـ ا عٌز كجؿ  (االستفياـ  )تضٌمف الحديث 

كسامع لصكتي  (أقريب أنت مٌني  )استفياما عاريا مف الٌشؾ بؿ لالطمئناف كاالستسكاف، »
أنا خمفؾ كأمامؾ، كعف يمينؾ كشمالؾ؛ ال : فيجيبو ا تعالى عف استفيامو. كعالـ بحركاتي 

يحيط بي مكاف كال يحٌدني زماف، ألٌني خالؽ كٌؿ شيء، فأنا جميس عبدم حيف يذكرني كأنا 
كألتجأ أسمع دعاءه حٌتى كلك كاف في قاع البحر كأنقذه كلك كاف كراء جبؿو . معو إذا دعاني 

  .(23)«قاؼو 
كفي ىذا الحديث تكجيوه بميغ إلى أٌف مف كاف عممو صالحان كاجتيد في العبادة كأعاف 

الخمؽ عمى قضاء حكائجيـ ناؿ قرب ا، كمف كاف عاصينا كشقيِّا يؤذم عباد ا عكقب 
 .ببعد ا عنو 

كمف االسرار الجمالية اٌلتي حفؿ بيا نٌص الحديث مف خالؿ االستفياـ، انحراؼ 
داللتو إلى داللة المناجاة، حيث عممت ىذه األخيرة عمى تمثيؿ ا عٌز كجؿ في صفات 

ا إلى أٌف المناجاة جعمت .بشرٌية محٌددة، ككأٌف مكسى عميو الٌسالـ يخاطبو مباشرةن  كنمٌمح أيضن
 . الحديث أكثر قٌكةن كتأثيرا، كتمٌثمت قٌكتيا في ربط العاطفة بيف المرسؿ ك المرسؿ إليو 

َيْخُرُج ِفي  »: قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ: عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ
ْ ِن ِمَن المّْيِن، َأْلِسَنُتُيْم  آِخِر الزََّماِن ِرَجاٌل َيْخَتُموَن الدُّْنَيا ِبالدّْيِن، َيْمَبُسوَن ِلمنَّاِس ُجُموَد اللَّ

وَن َأْم َعَميَّ َيْجَتِرُئوَن : َأْحَمى ِمَن الُسكَِّر، َوُقُموُبُيْم ُقُموُب الذَّْئاِب، َيُقوُل اَ َعزَّ َوَجلْ  َأِبي َيْغَترُّ
 .(24) «   َفِبي َحَمْفُت أَلَْبَعَثنَّ َعَمى ُأوَلِئَك ِمْنُيْم ِفْتَنًة، َتَدُع الَحِميَم ِمْنُيْم َحْيَرانَ 
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 )يذٌكر المرسؿ إليو  (صٌمى ا عميو كسٌمـ  )جاء في معنى الحديث أٌف المرسؿ 
 عبادنا مف عباد ا يظيركف لمٌناس كيمبسكف لباس الٌشاه، كيدعكف الٌناس إلى »أٌف  (الٌناس 

االنضماـ لشيعتيـ كيحسنكف ليـ الكثير مف البدع كالخرافات، كيضٌممكف طريؽ اليدل عمييـ 
يخدعكف بميف أقكاليـ لينجذبكا إلييـ .بألسنة أحمى مف السٌكر، كقمكبيـ أمٌر مف الٌصبر 

كيصيركا عبيدنا ليـ، يأتمركف بأمرىـ كينيكف بنيييـ، فيؤالء يغتٌركف با عٌز كجؿ كيجترئكف 
 . (25) «عميو، فميـ فتنة يمبس ا عمييـ فييا 

 )كلنا أف نشير ىنا إلى أٌف االستفياـ انحرؼ عف داللتو إلى داللة أخرل تمٌثمت في 
، فميس المراد مف ىذا االستفياـ انتظار الجكاب، بؿ ا عٌز كجؿ يسخر مف  (الٌسخرية 

جرأتيـ عميو جٌؿ ذكره، كليذا أقسـ تعالى بأٌنو ليمبسٌنيـ كيخمطٌف عمييـ، كيكقعيـ في الٌشككؾ 
 . جزاء فعمتيـ ألٌف ذلؾ فتنة كابتالء 

يمبسكف لمٌناس :" كتبرز سمات الٌسخرية الجمالية في الٌتعابير الجٌذابة المؤٌثرة مف مثؿ
كىي في الكقت نفسو " . قمكبيـ قمكب الٌذئاب " ، " أحمى مف السٌكر " ، " لباس الٌضأف 

 .الذعة كمنٌبية، تقٌدـ تصاكير فنٌية لألمكر الجاٌدة في ثكب الٌرمز 
ا الكناية في نٌص الحديث اٌلتي زادت مف قٌكة الٌنص كتمٌثمت في يمبسكف  ): كنممح أيضن

كىي كناية عف إظيار الٌميف في كالميـ كحسف أخالقيـ، كىـ في  (لمٌناس جمكد الٌضأف 
الحقيقة ذئاب، كاٌلتي صبغت الحديث القدسي بصبغة جمالية تمٌثمت في إلباس المعنكم ثكب 

 .المحسكس 
كنختـ حديثنا في ىذا الٌشأف أٌف االستفياـ في الحديث القدسي جاء ممتمكنا فاعمية 
جمالية، أضفت عمى مدٌكنتنا حيكٌية تزيد مف إثارة الٌسامع كجمب انتباىو كمف إشراكو في 

 .الٌتفكير، ليصؿ بنفسو إلى الجكاب مف دكف أف يممى عميو 
 :الّنداء-4
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كىك اآلخر مف كسائؿ تكجيو المرسؿ إليو، كيخرج إلى معافو أخرل تفيـ مف الٌسياؽ 
 :بمعكنة القرائف، كاٌلتي نممسيا في مدٌكنة الٌدراسة، كمف أمثمتو ما يأتي

  »:  سمعت رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ يقكؿ:  رضي ا عنو قاؿأنس بن مالكعف 
َيا اْبَن آَدم، ِإنََّك َماَدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك، ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت : َقاَل اُ 

َيا اْبَن آَدْم، َلْو َبَمَغْت ُذُنوَبَك ِعَناَن السََّماِء ثُمَّ ِاْسَتْغَفْرَتِني؛ . َلَك َعَمى َماَكاَن ِفيَك َواَل أَُباِلي 
َلِقيَتِني اَلُتِشِرْك  َيا اْبَن آَدم، ِإنََّك َلْو َأَتْيَتِني ِبُقَراِب اأَلْرِ  َخَطاَيا، ثُمَّ . َغَفْرُت َلَك َواَل أَُباِلي 

 . (26) « ِبي َشْيًئا، أَلََتْيُتَك ِبُقَراِبَيا َمْغِفَرةً 
عمى دعائو  (العبد  )يحٌث المرسؿ إليو  (ا عٌز كجؿ  )كمعنى الحديث أٌف المرسؿ 

 .لو في أٌم زماف كمكاف، كأٌنو ميما بدرت منو بادرة أك كقع في ىفكة يغفرىا لو كيسامحو 
كىك نداء الخالؽ إلى خمقو، كىذا فيضه " يا"كليذا جاء الحديث حافالن بأدكات الٌنداء 

مف الٌتكريـ كالتٌنبيو كالٌتكجيو إلى أٌف مغفرة ا عٌز كجؿ كرحمتو بعباده كبيرة ميما بمغت 
 . ذنكبيـ عناف الٌسماء، كمف أقاـ ىذه المعاني في قمبو ال يكاد يغفؿ عف ذكر رٌبو

في نٌص الحديث لمفت انتباه المتمٌقي، كزيادة قٌكة  (يا ابف آدـ  )كقد تكٌررت عبارة 
عادة تكرار الٌنداء في نٌص الحديث . طاعتو لٌمو سبحانو كتعالى، كالفرار مف فعؿ السٌيئات  كا 

 .ىك تكرار لألىمٌية، السترعاء الٌسمع كلمتٌنكيو بشأف الكالـ الكارد بعد الٌنداء كذلؾ إلغرائيـ 
كليذا نجد أٌف لتكرار صيغة الٌنداء في الحديث داللة جمالية تمٌثمت في اإلغراء اٌلذم 
مف شأنو إيصاؿ المعنى المراد إلى المتمٌقي، ك الٌتأثير فيو بأجكد عبارة إليقاظ حٌسو المرىؼ 

. 
، َيا ُمَحمَُّد َمْن آَمَن ِبي َوَلْم ُيْؤِمْن ِبالَقَدِر َخْيرِِه َوَشرّْهِ  »: جاء في نٌص الحديث

 )يخبر المرسؿ إليو    (ا عٌز كجؿ  )كمعنى ذلؾ أٌف المرسؿ . (27) « َفْمَيْمَتِمْس َربِّا َغْيِري
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بأٌف مف لـ يرض بقضائو كقدره، كسخط كضجر، فميتمس ربِّا  (الٌرسكؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ 
 .سكاه تعالى 

 
 كالشٌؾ أٌف ا تبارؾ كتعالى عالـ بأحكاؿ العبد كظركفو، فإٌنو يقضى عميو بأشياء »

ىي خيره لو إذا اٌتسع ليا صدره كقبميا ككضعيا في مجاليا كاستعمميا في الحكمة كالمعرفة، 
ا فإٌنيا تنفعو في حياتو كفي معاده  ، فإٌنيا .  كلـ يضؽ بيا ذرعن كأٌما إذا تمٌقاىا بسخطو كضجرو

ا  فعمى العبد أف يرضى بقضاء ا كقدره كيحمده في السٌراء كالضٌراء . (28) «تككف عميو إثمن
 .فبكساطة ىذا الٌنداء خٌص ا عٌز كجؿ مف يريد أف يعٌظمو بندائو، كبياف شأنو دكف غيره .

كمعنى  . « َيا ُدْنَيا اْخِدِمي َمْن َخَدَمِني َواْسَتْخِدِمي َمْن َخَدَمكِ  »: كجاء في الحديث
لتنزليا منزلة مف يعقؿ،  (الٌدنيا  )يخاطب المرسؿ إليو  (ا عٌز كجؿ  )الحديث أٌف المرسؿ 

كيأمرىا بأف تخدـ مف تفٌرغ لخدمة رٌبو، كاجتيد في العبادة كأكثر مف الخيرات كتجٌنب 
المنييات، كداـك عمى الٌصمكات الخمس في أكقاتيا، كصاـ رمضاف، كأخرج زكاة أمكالو، 

كحٌج البيت الحراـ، كتقٌرب إلى الفقراء ك المساكيف، كتباعد عف أىؿ أىؿ الٌشركر كالفسكؽ، 
كدعا الٌناس إلى ا جٌؿ ذكره سرِّا كعالنية، كجعؿ أكبر ىٌمو اآلخرة كالعمؿ ليا، كال يجيؿ 

ٌنما زينة الحياة الٌدنيا بمباس الٌتقكل كشرؼ العمؿ الٌصالح كاإلحساف إلى  ىٌمو الٌدنيا كزينتيا، كا 
خكانو   .نفسو كأىمو كا 

كمف االسرار الجمالية اٌلتي نممحيا في ىذا الحديث ىك خركج الٌنداء عف نمطو 
االعتيادم ليدخؿ في نمطو آخر كمدل جديد مألكؼ في القصص القرآني كالٌشعر العربي 

عمى أٌنيا عاقمة تفيـ  (الٌدنيا  )القديـ، كتمٌثؿ في مخاطبة مكضكعات غير عاقمة كىي 
 . الخطاب 
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كليذا نجد أٌف لمٌنداء في ىذا الحديث صبغة جمالية تمٌثمت في إلباس المعنكم ثكب 
عطائو صفات كخصائص بشرٌية  نزالو مرتبة غير العاقؿ منزلة العاقؿ، كا   . المحسكسات، كا 

 : خالصة الفصل
كنختـ حديثنا في ىذا الفصؿ أٌف الحديث القدسي مف خالؿ آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم، 
حافؿ بالمظاىر البالغية الفنٌية، مٌما جعؿ منو منظكمة تكاصمٌية بالغة الٌتأثير، مف شأنيا 

كالمتمٌثمة في عرض مفاىيمو الٌدينٌية كحقائقو ، في بعدىا الجمالي كشؼ مكنكناتو النٌصية
بقيـو جمالٌية، تجمع بيف جماؿ اإليقاع كركعة الٌتصكير،  الٌتشريعٌية عمى امتدادات لغة حافمة

 .كدٌقة الٌتعبير، كقٌكة الٌتأثير 
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بعد ىذه الجكلة في عالـ جماؿ الٌتكاصؿ الٌمغكم في االحاديث القدسية، كبعد ما تـٌ 
تحميؿ بعض مف نماذجو تحٌدد لنا اآلليات اٌلتي اعتمدت في نٌص االحاديث القدسية، نختـ 
ىذا البحث بأىـٌ الٌنتائج اٌلتي حفؿ بيا الحديث القدسي بعدد مف اآلليات الٌتكاصمٌية نكجزىا 

 :فيما يأتي

 .الٌتكاصؿ الٌمغكم عممٌية تفاعمٌية إجتماعٌية تيدؼ إلى تقكية العالقات االجتماعٌية  (1
إٌف عممٌية الفيـ كاإلفياـ آلية تتطٌمب بمكغ قصد المتكٌمـ إلى المتمٌقي، كذلؾ لضماف  (2

 .نجاح العممٌية الٌتكاصمٌية 
 .آلية اإلقناع في االحاديث القدسية تمٌكف مف جذب الٌناس لمٌدخكؿ في االسالـ  (3
تعٌدد أدكات الٌتكجيو الٌمغكية في االحاديث القدسٌية كتنٌكعيا بيف أمر كنيي كاستفياـ  (4

 .كنداء 
 .تعٌد آلية الٌتكجيو كسيمة لتكجيو أفعاؿ المرسؿ إليو مف خالؿ الٌنصح ك االرشاد  (5
إسياـ آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم بدكر كبير في الكشؼ عف أسرار كخبايا االحاديث  (6

 .القدسية الجمالية البالغٌية 
إٌتساـ االحاديث القدسية بحيكٌية تنجذب ليا الٌنفكس كتأنس بيا القمكب، لما فييا  (7

مف ذكؽ أدبي رفيع، كتعبير فريد بمغ الحسف في التٌنسيؽ، سكاء بإيحاءاتو كمعانيو 
 .أـ بألفاظو كمبانيو، مٌما زاد مف بيائيا كركنقيا 

أسيمت آلية الفيـ كاإلفياـ في إبراز معالـ الٌتكاصؿ الٌمغكم في االحاديث القدسية،  (8
كتمٌثمت في ذلؾ الٌتفاىـ بيف طرفي الخطاب اٌلذم خمؽ جكِّا جماليِّا غمب عميو 

الٌطابع اإلمتاعي، اٌلذم يمٌس الكجداف كيثير الٌنفس إلدراؾ القيـ الٌشرعٌية 
 .كاألحكاـ

قامت آلية اإلقناع في االحاديث القدسية بدكر جكىرم فٌعاؿ في تحقيؽ الٌتأثير  (9
 .كاالستمالة، لما تحممو مف لغة عذبة الستثارة المعاني 
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انزياح أدكات الٌتكجيو الٌمغكٌية مف داللة إلى داللة أخرل؛ يحكمو مبدأ الغرض  (10
 .أك القصد اٌلذم يبتغيو المرسؿ مف الخطاب عمى حسب المقاـ 

عممت آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم عمى خمؽ الٌتمازج بيف الجانبيف الٌداللي  (11
كالبالغي في االحاديث القدسية، مٌما أٌدل إلى تحريؾ الٌنفس كجذبيا إلى الخطاب 

 .لتكمف في قمب المتمٌقي 
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 الممحؽ
 
 

 :نماذج من األحاديث القدسية

: َسِمْعُت َرُسوَل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّم َيُقولْ  »:  رضي ا عنو قاؿأبي ىريرةعف  (1
اَلَة َبْيِني َوَبْيَن َعْبِدي ِنْصَفْيِن َوِلَعْبِدي َما َسَ لَ : َقاَل اُ َتَعاَلى  َفِإَذا َقاَل  َقسَّْمُت الصَّ
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َذا َقالَ : الَحْمَد ِلَمِو َربّْ الَعاَلِميَن، َقاَل اُ َتَعاَلى: الَعْبدُ  الرَّْحَماِن : َحِمَدِني َعْبِدي، َواِِإ
َذا َقالَ : الرَِّحيم، َقاَل اُ َتَعاَلى َدِني : َماِلِك َيْوِم الدّْيْن، َقالَ : َأْثَنى َعَميَّ َعْبِدي، َواِِإ َمجَّ

َ  ِإَليَّ َعْبِدي، َفِإَذا َقالَ : َعْبِدي، َوَقاَل َمرَّةً  يَّاَك َنْسَتِعيْن، َقالَ : َفوَّ َىَذا : ِإيَّاَك َنْعُبُد، َواِِإ
َراَط الُمْسَتِقيْم، ِصَراَط الَِّذيَن : َبْيِني َوَبْيَن َعْبِدي َوِلَعْبِدي َما َسَ ْل، َفِإَذا َقالَ  ِاْىِدَيَنا الصّْ

اِليْن، َقالَ  َىَذا ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي َما : َأْنَعْمَت َعَمْيِيْم، َغْيِر الَمْغُلوِب َعَمْيِيْم َواَل اللَّ
 .«َسَ لْ 

َقاَل اُ َعزَّ  »:  رضي ا عنو أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿأبي ىريرة (2
َذا َكرَِه ِلَقاِئي َكرِْىُت ِلَقاَءهُ : َوَجلْ    .« ِإَذا َأَحبَّ َعْبِدي ِلَقاِئي َأْحَبْبُت ِلَقاَءُه، َواِِإ

َقاَل اُ  »: رضي ا عنو أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿأبي ىريرة  عف  (3
َأَنا َأْغَنى الشَُّرَكاِء َعِن الشّْْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل َأْشَرَك ِفيِو َغْيِري، َتَرْكُتُو : َتَعاَلى َوَتَباَركَ 

  .«َوِشْرُكوُ 

َقاَل اُ َعزَّ  »قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ:  رضي ا عنو قاؿأبي ىريرةعف 
ِإَذا َتَحدََّث َعْبِدي ِبَ ْن َيْعَمَل َحَسَنًة؛ َفَ َنا َأْكتثُبَيا َلُو َحَسَنًة َما َلْم َيْعَمْل، َفِإَذا َعِمَمَيا : َوَجل

َفَ َنا َأْكتُُبَيا ِبَعْشِر َأْمثَاِلَيا، ِإَذا َتَحدََّث ِبَ ْن َيْعَمْل َسيَّْئًة َفَ َنا َأْغِفُر َلُو َما َلْم َيْعَمْمَيا، 
 َقَالِت الَمالِئَكُة »: َوَقاَل َرُسوُل اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّمَ «َفِإَذاَ َعَمَمَيا َفَ َنا َأْكتُُبَيا َلُو ِبِمْثِمَيا

اْرُقُبوُه، َفِإْن َعِمَمَيا، َفاْكتُُبوَىا : َفَقالَ . َوُىَو َأْبَصُر ِبوِ . َربّْ َذِلَك َعْبُدَك ُيِريُد َأْن َيْعَمَل َسيَّْئةً 
ن َتَرَكَيا   .«َفاْكتُُبوَىا َلُو َحَسَنًة ِإنََّما َتَرَكَيا ِمْن َجرَّايَ  َلُو ِبِمْثِمَيا َواِِإ

َاْسَ ُل َأْن َيْجَمَع :  رضي ا عنوىريرة أبو فقاؿ ىريرة، أٌنو لقى عن سعيد المسّيب (4
َنَعْم َأْخَبَرِني َرُسوُل اِ : َأِفيَيا ُسوْق  َقالَ : َفَقاَل َسِعيدْ . َبْيِني َوَبْيَنَك ِفي ُسوِق الَجنَّةِ 

ِبَفْلِل َأْعَماِلِيْم ثُمَّ ُيْؤَذُن   َأنَّ َأْىَل الَجنَِّة ِإَذا َدَخُموَىا َنَزُلوا ِفيَيا»:َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّمَ 
َلُيْم ِفي ِمْقَداِر َيْوِم الُجُمَعِة ِمْن َأيَّاِم الدُّْنَيا َفَيُزوُروَن َربُُّيْم، َوَيْبُرَز َلُيْم َعْرَشُو، َوَيتَبدَّى 

َلُيْم ِفي َرْوَلٍة ِمْن ِرَياِ  الَجنَِّة، َفُتَوَلُع َلُيِم َمَناِبُر ِمْن ُنوٍر، َوَمَناِبَر ِمْن َذَىٍب، 
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ٍة، َوَيْجِمَس َأْدَنُاْىم َوَما ِفيُيْم َدِنيّّ َعَمى ُكْثَباِن الِمْسِك َوالَكاُفوِر، َوَما  َوَمَناِبَر ِمْن ِفلَّ
 .«َيَرْوَن َأنَّ َأْصَحاَب الَكَراِسي َأْفَلُل ِمْنُيْم َمْجِمساً 

سمعت رسكؿ ا ا صمى ا عميو كسٌمـ :  رضي ا عنو قاؿعقبة بن عامر (5
اَلِة َوُيَصمّْى، »:يقكؿ  َيْعَجُب َربَُّك ِمْن َراِعي َغَنٍم؛ ِفي َرْأِس َشْظَيِة الَجَبِل، ُيَؤذُّْن ِبالصَّ

اَلَة، َوَيَخاُف ِمنّْي، َقْد :َفَيُقوُل اُ َعزَّ َوَجلْ  اُْنُظُروا ِإَلى َعْبِدي َىَذا، ُيَؤذُّْن َوُيِقيُم الصَّ
  . «َغَفْرُت ِلَعْبِدي، َوَأْدَخْمُتُو الَجنََّة 

  . « ِإَلى ِعَباِدي َقْد َقَلْوا َفِريَلَة، َوُىْم َيْنَتِظُروَن ُأْخَرى اُْنُظُروا »:عف قكؿ ا  تعالى (6
: َأْبِشْر، َفِإنَّ اَ َيُقولْ  »:  رضي ا عنو عف النبي صٌمى ا عميو كسٌمـأبي ىريرة (7

 «ِىَي َناِري، ُأَسمُّْطَيا َعَمى َعْبِدي الُمْؤِمْن ِفي الدُّْنَيا، ِلَتُكوَن َحظَُّو ِمَن النَِّار ِفي اآلِخَرِة 

قاؿ ا عٌز :  قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسٌمـ»: رضي ا عنو قاؿأبي ىريرةعف (8 
  .«النَّارِ  الِكْبِرَياُء ِرَداِئي َوالَعَظَمُة ِإَزاِري َفَمْن َناَزَعِني َواِحدًا ِمْنُيَما، َقَذْفُتُو ِفي: كجؿ

 رضي ا عنو ، عف النبي صمي ا عميو ك سمـ فيما يركيو عف ربو ابن عباسعف  (9
  .«َأنَُّو َخْيٌر ِمْن ُيوِنْس ِاْبِن َمتَّى: اَل َيْنَبِغي ِلَعْبٍد َأْن َيُقوَل  »:قاؿ 

ِإنَّ ِ  »: قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسمـ:  رضي ا عنو قاؿ أبي ىريرةعف (10
: َيُقوُلونَ : َماَيُقوُل ِعَباِدي  َقالَ -  َوُىَو َأْعَمُم ِبِيمْ –َفَيْسَ ُلُيْم َربُُّيْم : ،  َقالَ [...]َماَلِئَكةً 

ُدوَنكَ    .« ...َىْل َرَأْوِني : َفَيُقولُ ، ُيَسبُّْحوَنَك، َوُيَكبُّْروَنَك، َوَيْحَمُدوَنَك، َوُيَمجّْ

اَ َعزَّ َوَجَل  إنّ  »:  رضي ا عنو قاؿ رسكؿ صمى ا عميو سٌمـأبي ىريرةفعف   (11
 َيا َربّْ َكْيَف َأُعوُدَك  َوَأْنَت َربُّ : َقالَ . َيا ِاْبَن آدم، َمِرْلُت َفَمْم َتُعْدِني: َيُقوُل َيْوَم الِقَياَمة

 ]...[ »كفي حديث آخر. (40)«َأَما َعِمْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفاَلًنا َمِرَ  َفَمْم َتِعْدُه : َقالَ  . الَعاَلِمينَ 

                                                           
(40)

  .263 صالمجنة العممية، االحاديث القدسية،-  
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َياِعَباِدي  :َيا ِعَباِدي ُكمُُّكْم َلاٌل ِإالَّ َمْن َىَدْيُتوْ  [...]َياِعَباِدي، ِإنّْي َحرَّْمُت الظُّْمَم َعَمى َنْفِسي
  . «[...]َيا ِعَباِدي، ُكمُُّكْم َعاٍر ِإالَّ َمْن َكَسْوُتوْ  [...]ُكمُّّكْم َجاِئْع ِإالَّ َمْن َأْطَعْمُتوْ 

قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو ك : قاؿ- رضي ا عنو" - انس بن مالك"عف  (12
: َفَرَ  اُ َعَمى ُأمَِّتي َخْمِسيَن َصاَلًة، َفَرَجْعُت ِبَذِلَك،َحتَّى آِتَي ُموَسى، َفَقاَل ُموَسى»:سٌمـ

َفاْرِجِع ِإَلى َربَّْك، َفِإنَّ : َقالَ . َفَرَ  َعَميَّ َخْمِسيَن َصاَلةً : َماَذا ِاْفَتَرَ  َربَُّك َعَمى ُأمَِّتَك  ُقْمتُ 
: َفَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى َفَ ْخَبْرُتُو، َفَقالَ . َفَراَجْعُت َربّْي، َفَوَلَع َعنّْي َشْطَرَىا. ُأمََّتَك اَل ُتِطيُق َذِلكَ 

ِىَي َخْمٌس، َوِىَي َخْمُسوَن، اَل : َفَراَجْعُت َربّْي، َفَقالَ . ِاْرِجْع ِإَلى َربَّْك َفِإنَّ ُأمََّتَك اَل ُتِطيُق َذِلكَ 
 . «َقْد ِاْسَتْحَيْيُت ِمْن َربّْي: ِاْرِجْع ِإَلى َربَّْك، َفُقْمتُ : َفَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى، َفَقالَ . ُيَبدَُّل الَقْوُل َلَديَّ 

َلمَّا َخَمَق  »:أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ- رضي ا عنو–أبي ىريرة عف ( 13
، : ِاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا، َفَذَىَب َفَنَظَر ِإَلْيَيا، ثُمَّ َجاَء َفَقالَ : اُ الَجنََّة َقاَل ِلِجْبِريلَ  َأْي َربّْ

. َيا ِجْبِريُل ِاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا: ثُمَّ َحفََّيا ِباْلَمَكارِِه،ثُمَّ َقالَ . َوِعزَِّتَك اَل َيْسَمُع ِبَيا َأَحٌد ِإالَّ َدَخَمَيا
، َو ِعزَِّتَك َلَقْد َخِشيُت َأْن اَل َيْدُخَمَيا َأَحدٌ : َفَذَىَب َفَنَظَر ِإَلْيَيا، ثُمَّ َجاَء َفَقالَ  َفَممَّا : َقالَ . َأْي َربّْ

: َيا ِجْبِريُل، ِاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا، َفَذَىَب َفَنَظَر ِإَلْيَيا، ثُمَّ َجاَء َفَقالَ : َخَمَق اُ النَّاَر، َقالَ 
َيا ِجْبِريُل، ِاْذَىْب َفاْنُظْر ِإَلْيَيا، : َفَحفََّيا ِبالشََّيَواِت، ثُمَّ َقالَ . َوِعزَِّتَك اَل َيْسَمُع ِبَيا َفَيْدُخَمَيا

، َوِعزَِّتَك َلَقْد َخِشيُت َأْن اَل َيْبَقى َأَحٌد ِإالَّ َدَخَمَيا: َفَذَىَب َفَنَظَر ِإَلْيَيا، َفَقالَ    .«َأْي َربّْ

: َقاَل اُ  »:قاؿ رسكؿ  صٌمى ا عميو كسٌمـ:  رضي ا عنو قاؿأبي ىريرةفعف ( 14
اِلِحيَن َمااَل َعْيٌن َرَأْت، َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت، َواَل َخَطَر َعَمى َقْمِب َبَشٍر    .«َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّ

اَلَة ِممَّْن َتَواَلَع ِلَعَظَمِتي، َوَكفَّ  »( 15 َلْيَس ُكلُّ  ُمَصلٍّ ُيَصمّْي ِإنََّما َأَتَقبَُّل الصَّ
َشَيَواَتُو َعْن َمَحاِرِمي، َوَلْم ُيِصرَّ َعَمى َمْعِصَيِتي َوآِوى الَغِريَب، ُكلُّ َذِلَك ِلي َوِعزَِّتي َوَجاَلِلي، 

نَّ ُنوَر َوْجِيِو َأْلَوُء ِعْنِدي ِمْن ُنوِر الشَّْمِس، َعَمى َأْن َأْجَعلَ  الَجَياَلَة َلُو ِعْمَما َوالظُّْمَمَة َلُو  َواِِإ
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ِتي َوَأْسَتْحِفَظُو َماَلِئَكِتي،  ُنورًا َيْدُعوِني َف َُلبّْيِو، َوَيْسَ ُلِني َفُ ْعِطيِو َوُيْقِسَم َعَميَّ َفَ َبرُُّه َأْكَمُؤهُ  ِبُقوَّ
  .«َمَثُمُو ِعْنِدي َكَمَثِل الِفْرَدْوِس اَل َيَتَسنَّى َثَمُرَىا َواَل َيَتَغيَُّر َحاُلَيا

: َقاَل اُ »:قاؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ أٌف رسكؿ ا- رضي ا عنو -أبي ىريرةعف ؼ (16
 .« َاْنِفْق َيا اْبَن آَدَم، أُْنِفْق َعَمْيكَ 

ُتْفَتُح  »:عنو أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ-رضي ا  -أبي ىريرةعف  (17
َأْبَواُب الَجنَِّة َيْوَم االْثَنْيِن، َوَيْوَم الَخِميِس، َفُيْغَفُر ِلُكلّْ َعْبٍد اَل ُيْشِرُك ِباِ َشْيَئا، ِإالَّ َرُجاًل 

َأْنِظُروا َىَذْيِن َحتَّى َيْصَطِمَحا، َأْنِظُروا َىَذْيِن َحتَّى : َكاَنْت َبْيَنُو َوَبْيَن َأِخيِو َشْحَناء، َفُيَقال
   .«َيْصَطِمَحا، َأْنِظُروا َىَذْيِن َحتَّى َيْصَطِمَحا 

َأَنا َأْىُل َأْن اُتََّقى َفاَل ُيْجَعَل : َقاَل اُ َتَعاَلى »: رضي ا عنو قاؿأنس بن مالكعف  (18
  .« َمِعي ِإَليًا َفَ َنا َأْىٌل َأْن َاْغِفر َلوُ  َمِعي ِإَلٌو َفَمْن ِاتََّقى َأْن َيْجَعلَ 

َيام َجنَّةٌ  »: عف أبي ىريرة رضي ا عنو أٌف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ قاؿ (19  الصّْ
ْن ِاْمُرؤًا َقاَتَمُو َأْو َشاَتَمُو َفْمَيُقْل ِإنّْي َصِائمٌ    .« َفاَل ُيْرَفُث َواَل ُيْجَيُل َواِِإ

 ُمُروا ِبْالَمْعُروِف َواْنَيْوا َعِن الُمْنَكِر ِمْن َقْبُل َأْن َتْدُعوِني َفاَل  »: كفي الحديث القدسي (20
  .« ُأِجيَب َلُكم َواَل َتْسَ ُلوِني َفاَل ُأْعِطيُكْم َوَتْسَتْنِصُروِني َفاَل َأْنُصَرُكمْ 

َيا َربّْ َأَقِريٌب َأْنَت َف َُناِجيَك   َأْم َبِعيٌد َف َُناِديَك   َفِإنّْي ُأِحسُّ ُحْسَن : َقاَل ُموَسى »( 21
ُموَسى  َأَنا َخْمَفَك َوَأَماَمَك، َوَعْن َيِميِنَك َوِشَماِلَك َيا: َصْوِتَك َواَل َأَراَك، َفَ ْيَن َأْنَت   َفَقاَل َتَعَالى

  .«َأَنا َجِميُس َعْبِدي ِحيَن َيْذُكُرِني َوَأَنا َمَعُو ِإَذا َدَعاِني 
َيْخُرُج ِفي  »: قاؿ رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ: عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ (22

ْ ِن ِمَن المّْيِن، َأْلِسَنُتُيْم  آِخِر الزََّماِن ِرَجاٌل َيْخَتُموَن الدُّْنَيا ِبالدّْيِن، َيْمَبُسوَن ِلمنَّاِس ُجُموَد اللَّ
وَن َأْم َعَميَّ َيْجَتِرُئوَن : َأْحَمى ِمَن الُسكَِّر، َوُقُموُبُيْم ُقُموُب الذَّْئاِب، َيُقوُل اَ َعزَّ َوَجلْ  َأِبي َيْغَترُّ

  .«   َفِبي َحَمْفُت أَلَْبَعَثنَّ َعَمى ُأوَلِئَك ِمْنُيْم ِفْتَنًة، َتَدُع الَحِميَم ِمْنُيْم َحْيَرانَ 
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:  سمعت رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ يقكؿ:  رضي ا عنو قاؿأنس بن مالكعف  (23
َيا اْبَن آَدم، ِإنََّك َماَدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك، ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني : َقاَل اُ   »

َيا اْبَن آَدْم، َلْو َبَمَغْت ُذُنوَبَك ِعَناَن السََّماِء ثُمَّ . َغَفْرُت َلَك َعَمى َماَكاَن ِفيَك َواَل أَُباِلي 
 َيا اْبَن آَدم، ِإنََّك َلْو َأَتْيَتِني ِبُقَراِب اأَلْرِ  َخَطاَيا، ثُمَّ . ِاْسَتْغَفْرَتِني؛ َغَفْرُت َلَك َواَل أَُباِلي 

  .« َلِقيَتِني اَلُتِشِرْك ِبي َشْيًئا، أَلََتْيُتَك ِبُقَراِبَيا َمْغِفَرةً 
  .« َفْمَيْمَتِمْس َربِّا َغْيِري، َيا ُمَحمَُّد َمْن آَمَن ِبي َوَلْم ُيْؤِمْن ِبالَقَدِر َخْيرِِه َوَشرّْهِ  »( 24
  .« َيا ُدْنَيا اْخِدِمي َمْن َخَدَمِني َواْسَتْخِدِمي َمْن َخَدَمكِ  »( 25
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 الملخص

 

 

 

 
مف الكسائؿ اٌلتي أسيمت  (الفيـ كاإلفياـ، اإلقناع، الٌتكجيو  )تعٌد آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم 

في تجسيد الٌظاىرة البالغية ك الجمالية في االحاديث القدسية، لما ليا مف حضكر بالغ، 
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بالغة : " كركعة في الٌتصكير، كدٌقة الٌتعبير، كقٌكة الٌتأثير، كليذا جاءت المذٌكرة مكسكمة بػػػػ
 :ككاف اليدؼ مف ذلؾ. دراسة لنماذج مختارة " الٌتكاصؿ الٌمغكم في االحاديث القدسية 

 .إبراز دكر آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم في االحاديث القدسية  -
 .إبراز المنحى الجمالي لمٌتكاصؿ الٌمغكم في االحاديث القدسية  -

فانقسمت المذٌكرة إلى مدخؿ كفصميف كخاتمة، حيث كاف المدخؿ عبارة عف تمييد لمسار 
، كتندرج تحتو مصطمحات " الٌتكاصؿ الٌمغكم االصكؿ ك االمتداد " البحث كمعنكننا بػػػ 
ا لػػػػ . كمفاىيـ البحث  " آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم " في حيف كاف الفصؿ االٌكؿ مخٌصصن
، أٌما الفصؿ الثٌاني فكاف الحديث فيو عف  (الفيـ ك اإلفياـ، اإلقناع الٌتكجيو  )كالمتمٌثمة في 

 .بالغة ىذه اآلليات اٌلتي سبؽ ذكرىا في الفصؿ االٌكؿ 

 :كتمٌخض البحث عف نتائج أىٌميا

إسياـ آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم بدكر كبير في االحاديث القدسية عمى إبراز جمالية / 1
 .الٌتكاصؿ 

 .تعٌد آلية االقناع آلية جمالية تمٌكف مف جذب الٌناس لمٌدخكؿ في االسالـ / 2

تعٌد آلية الٌتكجيو بأدكاتيا الٌمغكية آلية بالغٌية، كذلؾ مف خالؿ انحراؼ أدكاتيا عف / 3
 .مقتضى ظاىرىا حسب الٌسياؽ 

عممت آليات الٌتكاصؿ الٌمغكم عمى خمؽ الٌتمازج بيف الجانبيف الٌداللي كالجمالي / 4
في االحاديث القدسية، مٌما أٌدل إلى تحريؾ الٌنفس كجذبيا إلى الخطاب لتكمف في قمب 

 .المتمٌقي

The automatisms of language communication ( understanding 
and to make understanding, convince and conduct ordering from the 
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means that contribute in incarnatiio of (the atmosphere of the baeuty 
and informing of El Ahadith Elkodossia) for its presence and the 
fantastic photografy  , illustration and tactful , punctualitty  , of 
expression and the power of effectiveness for this it appears 
memorandum:elegunce of lanuage communication in El Ahadith 
Elkodossia the learning of seiected somles and the gool was : 

- To manifest the rol of the linguistic language communication in 
EL AHADITH EL KODOUSSIA  

- To manifest the beauty of the communication in EL AHADITH 
AL KODOSSIA 
The memorrandum was separated in to introductio and to 
separations or parts and conclusion.  

- The introductio was as paving of the project course to the 
language communication the extent assets. We find under 
thame terminologies and definition of the project lence the first 
separation was special to the automatism of the language 
communication and they ( understanding and to make 
understanding convince and conduct ) . 

- The secand separation it talked about the elequence of these 
automatism  . It included subelments of the automatism of the 
language linguitstic communication wihch regestred under it 
elements search on effects and results : 
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1- The contribution of the automatism of language linguistic 
interconnection on graet role in EL AHADITH EL KODOSSIA 
in manifestation and the appearance of the baeuty of the 
language interconnection. 

2- The canvince automatism is baeutiful automatism it can 
atrect people to the enterance to the ISLAM. 

3- Hte conduct guiding automatism with its language linguistic 
tools and elequence by the deviation of the linguistic took in 
its appaerance. 

4-  The automatism of the linguistic interconection work to creat 
the mixtebility between two sides the elequence of EL 
AHADITH EL KODOSSIA it lead ti the mouving of the body 
soul and attract to be on the receiver receptiva heart . 

 

 


