
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 
 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في آلاداب واللغة العربية املاستر لنيل شهادة   ةمقدم مذكرة 

 علوم اللسان تخصص:

 

 

 
 إشراف األستاذ)ة(:                    )ة(:                                            إعداد الطالب

 أسماء زروقي                                             سعاد العرجاني       -

                                  

 

 

 هـ4161هـ/4163السنة الجامعية: 

 م5143م/ 5142                    

قناعي في لغة الحديث النبوي الشريف الخطاب اإل  

" من دراسة لنماذج مختارة من كتاب " فضائل القرآن-
 صحيح البخاري
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 عرفان شكر و                                 

 هلل على نعمه وعلى توفيقه لنا ملءبداية نشكر ا

 السماوات واألرض.

أتوجه أيًضا بخالص الشكر واالمتنان إلى أستاذتي الفاضلة ثم 
 ، التي أشرفت على هذه المذكرة "أسماء زروقي "  األستاذة

 والوقت،في سبيل اكتمالها النصيحة والجهد  وبذلت

عم فكانت لي ن بالقراءة العلمية الجادة ، المذكرة يتحظف
 المّوجه،

 لتظل في خدمة العلم ها وصحتها ،فبارك اهلل لها في علم

 ة إلى نبل األخالق.والدعو 

كما نشكر كل العاملين في قسم األدب العربي خاصة أساتذتنا 
 فكرهم لينيروا دربنا.ساهموا بالكرام الذين 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مقدمة



 مقدمة                                                                                                      
 

 

 أ

وعّلمه الفصاحة  صلى اهلل عليه وسلم، سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريماهلل أوحى          
 والبيان وأنطقه بحكمته جوامع الكلم وآتاه أسرار البالغة وفصل الخطاب .

عتمد على مبدأ ي الخطاب النبوي،القرآن الكريم و المتمثل في  ال شك أن الخطاب اإللهي و
تنضج به آلية اإلقناع  حيث راعي آداب الخطاب بينهما،ي  و  التقريب بين المرسل والمتلقي

   المتمثلة في الوسائل اللغوية والبالغية والتداولية.
جسد الخطابات التي ت  ا يحمل الكثير من لغويا  كون الحديث النبوي الشريف حقالا و          

طب  عليها موضوع بحثي صحيح البخاري ألإلى اختيار مدونة  تعناصر اإلقناع، عمد
دراسة لنماذج  مختارة من –في لغة الحديث النبوي الشريف  قناعيالخطاب اإل:"بالموسوم 

لى ا إسعيا  ووقع اختياري على هذا النموذج ؛ "البخاري من صحيح "فضائل القرآن"كتاب 
هذا الخطاب  تركهالذي يالتأثير الّنبوي و مدى  اإلقناع في الخطابالوقوف على مواضع 

 المتلقي. على
درس الخطاب اإلقناعي أن ، عهذا الموضو  بتني حوللعل أهم الدوافع التي جل

 وذلكالشريف، خصوصا إذا تعل  األمر بلغة الحديث النبوي التحليل  هتمام وباال جدير
بل ترقى إلى ؛ ر فحسبآلخاد إلى مخاطبة عم  ال ت   و لغةلما تمتاز به من جزالة وبالغة 

رجل أميٍّ  ن اإلعجاز فيه أنه يصدر عنمومكإقناعه والتأثير فيه بشتى الوسائل اللغوية 
ولكنه صلى اهلل عليه وسلم أعجز البلغاء والفصحاء فكيف ال وهو  ،ما هو بقارئ وال كاتب

جعل تلمعرفة الوسائل اإلقناعية التي  ما جعلني أصبوهذا  ،ن الهوىالذي ال ينط  ع
 .الكالم عملية خر يقتنع بالفكرة أو الرأي أو المعتقد أثناءلطرف اآلا

من مصادر اللغة والتشريع بعد القرآن  امصدرا  -صحيح البخاري –إضافة إلى كون       
من الكتب الستة التي تمثل أرقى درجات  عّدهو لموافقته صحة السند  كذلو الكريم، 

 التصنيف في الحديث.
والبحث بهذا التقييد مسو  لإلجابة عن جملة من التساؤالت طالما كانت تجول      

 : بخاطري أوجزها في ما يلي
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هل و ؟ الخطاب النبوي في  قناعيًّادوراا إ البيان والبديعدي وكيف يؤ ما مفهوم اإلقناع ؟ 
يستطيع التحليل التداولي ، أو ما يعرف بالبالغة الجديدة أن يكشف عّما يوحي به من 

 ؟.معاٍن 
مفهوم الخطاب :" بفموسوم  مدخلعلى خطة تمثلت في اعتمد البحث وقد           

 و عند العرب اصطالحاو  مفهوم الخطاب لغةل اهمولأويندرج تحته مبحثان  "؛واإلقناع
لغة   اإلقناعفخصص لمفهوم  ثانيأما المبحث ال الخطاب والنص.الفر  بين  و الغرب

 فصليليه و  الفر  بين الحجاج و اإلقناع.إضافة إلى  الغربو  عند العرب اصطالحاو 
على أهم نتائج البحث كما اعتمدت على ملح  أخذت فيه  تطبيقي وخاتمة تنطوي

  صحيحه. مصطلح الحديث وترجمة للبخاري و
"فضائل  كتابو أثرها في الخطاب اإلقناعي  ":بفموسوم الفصل التطبيقي أما        

األفعال الكالمية و أثرها  :وليتضمن مبحثين؛ المبحث األ " ،القرآن" من صحيح البخاري
األفعال الكالمية المنبثقة ؛ ويتجلى ذلك من خالل دراسة فضائل القرآن كتاب اإلقناعي في

الكالمية  األفعالودراسة  ،الخبري  االستفهامو  مالتأكيد والقس المتمثلة في:  عن الخبر
و  التمنيو  النداء و اإلنشائياالستفهام و  النهيو  األمرالمتمثلة في:  المنبثقة عن اإلنشاء

 . المدح والذمو  الترجي
؛  فضائل القرآن كتاب األسلوب وأثره اإلقناعي فيدراسة لفخصَّ  ثانيال أما المبحث      

االستعارة و التشبيه المتمثل في  تركيب المعاني( البناء الداللي )أووذلك من خالل دراسة 
 المتمثل في النص الخطابي( البنية الصوتية )أو إيقاعو  ،اإلقناعي االطبا  وأثرهو الكناية و 

 اإلقناعي. ماالجناس وأثرهو السجع 
لمصادر وضعت خاتمة،يليها ملح  وقائمة ل فر بمحصول هذا البحثلظو ل      

 . والمراجع وفهرس للموضوعات
  .تحليلالآلية  و يالوصفالمنهج تبنى البحث  كما
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الجاحظ أبو " :ها أهم نذكر مراجعو  ولقد نهل البحث من مجموعة مصادر        
محمد " ، تحقي  عبد السالم محمد هارون"البيان والتبيين"،"عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

- العربيةفي بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة "،"العمري
 .الخطابة في القرن األول نموذجا

 الدراسات  قلةمن بينها،  عمل بجملة من الصعوبات وقد مر البحث كأي             
 .مع ضي  الوقت  ،صحيحلغة الفي لخطاب اإلقناعي ل

 ةي المشرفتال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي الختام فو            
وراء هذا العمل  تبقبول اإلشراف على هذا البحث، فقد كان التفضله "أسماء زروقي"

          .اهلل عني خير الجزاء ازاها، فجاوتحمله اعلى صبره اتوجيهاا وعناية، فأشكره
 .وفيقي إاّل باهلل العلي العظيم عليه توكلت و إليه أنيبوما ت                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لمدخ
 هوم الخطاب واإلقناعمف

 : الخطاب فهومأوال : م
 لغة.مفهومه  .أ

 عند العرب.مفهوم الخطاب  -1اصطالحا : مفهومه  .ب
 الغرب. عندمفهوم الخطاب  – 2                    

 اإلقناع: مفهوم  ثانيا:      
 لغة .مفهومه  .أ
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 الخطاب  فهومأوال : م

ابن " لغوي للخطاب إذ يقولالمفهوم ال "لسان العرب"معجم  لقد ورد في : لغةمفهومه  -أ
المخاطبة: و  الخطاب  و  أي أجابه وأخطبهه فخطب   خطب فالٌن إلى فالن   :يقال » "منظور
 (1) .«ا   وهما يتخاطبان  خطاب  و مخاطبة    م  ودد خاطبه بالكالم  الكال مراجعة

ْطب  » "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"ورد في  كما      سبب األمر  : خطب: الخ 
بالضم  وخاطبه بالكالم م خاطبة  وخطابا . ما خطبك  وخطبت المنبر خ طبة    نقول:

طبة  بالكسر ؛ وخطبت    يبي : الخط  الخطيب : الخاطب  و أيضا فيهما . و ختطب وا المرأة خ 

ْطبة  (2) «.الخ 

لقد تعدد لفظ الخطاب و ذلك الدترانه بعدة مجاالت مثل الخطاب  :ااصطالح   همفهوم-ب
الثقافي والخطاب الديني والخطاب االجتماعي  السياسي والخطابالصوفي والخطاب 

وغيرها من المجاالت والميادين األخرى  هذا ما جعل الخطاب يتنوع في تعريفه حسب كل 
  ميدان.

 :عند العرب وعند الغرب صطالحي لذلك سنعرض المفهوم اال          

ورد لفظ الخطاب في" القرآن الكريم" في عدة مواضع : عاد العربمفهوم الخطاب  – 1 
  منها:بصيغ متعددة 

 

                                                             

  1991  بيروت  لبنان  3طلسان العرب  دار الصادر   مكرم الدين محمد بن  جمال أبو الفضل ابن منظور (1) 
 (. ب.ط.خ)مادة   361ص   1مج
أبو نصر إسماعيل بن حّماد الجوهري  الصحاح تاج  اللغة و صحاح العربية   راجعه و اعتنى به محمد محمد  (2) 

 .  393  ص 1  مج9009تامر و أنس محمد الشامي و زكريا جابر أحمد   دار الحديث  القاهرة   د ط  
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 ﴿:في دوله تعالى و                   

                             

                          

                         

          .﴾(1)  أي

من جميع ما يحتاجه إليه الملوك  وفي دوله آتيناه الحكمة يعني » جعلنا له ملك ا كامال  

     ﴿ :تعالىفي دوله و  (2)«الفهم والعقل والفطنة

      ﴾(3). « شيءالرحمن الذي شملت رحمته كل 

 (4).«ال يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إال بإذنه يأ

  اتعريف   "الخطاب" فقد عّرف ")علي بن محمد الشافعي الحنبلي(  لآلمدي"أما بالنسبة 

 بيد أنه «.لفهمهمتهيئ هو  مناللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام »نه إيرى  ذ  إبّينا

 

                                                             

 . 93-90اآلية  سورة ص  1)( 
عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي  مختصر تفسير ابن كثير  تح محمد علي الصابوني  دار  (2) 

 .199ص 3مجالقرآن الكريم  بيروت  
 . 33سورة النبأ  اآلية (3) 
 .399  ص3مج  الدمشقي  مختصر تفسير ابن كثيرعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير  (4) 
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    .(1) باستعمالها في الخطاب ال يعّتد يخرج في تعريفه هذا العالمات غير اللغوية  إذ

اطب؛الخطاب عنده إفهام و  ب و  المخ  لهذا دال اللفظ المتواضع عليه بمعنى أن المخاط 
لك تحصل لغوية واحدة وبذجماعة  أي من أفراد ؛المخاط ب يشتركان في اللغة نفسها

العالمات غير اللغوية ال يعّتد باستعمالها في الخطاب ألنه يكون محكيا  و اإلفهام.عملية 
اللغوية أي المنطودة هي    فالعالمةومشافهة وغايته إيصال المعنى والفكرة لآلخر

 المستعملة في الخطاب.

( إلى أّن األصل في 631)ت "  (نيهندي س   محمد علي) ياو نالته"هذا ودد ذهب      
 أنه عبارة عن )عملية( "توجيه الكالم نحو الغير" هو  –بحسب أصل اللغة  –الخطاب 

ه  ل إلىق  ثم ن   ودد يعبر عن  لغرض إفهامه. نحو الغير   الداللة على" الكالم الموجَّ
إّن الغرض من الخطاب هو إفهام الغير وذلك عن  .(2)التخاطب" الخطاب بما يقع به

 .الكالمطريق 

الكالم المنثور »لذلك ذهب "أبو إسحاق" إلى أّن "الخطبة" عند العرب:         
بمعنى أّن لغة الخطبة عند العرب هي اللغة المتعامل بها و المتداولة (3) ؛«المسموع
فكالمنا نثر وليس بشعر  والمسموع  وبسيطة وتؤدي عملية اإليصال واإلفهام  الناس 

 بمعنى المنطوق والمتفق عليه مع أفراد جماعة لغوية واحدة. 

  
                                                             

   1عبد الهادي بن ظافر الشهري  استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية  دار الكتاب الجديد المتحدة   ط1)( 
 .36 ص9001بيروت   لبنان 

السلطة"  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع   -العالدة -عبد الواسع الحميري  الخطاب والنص "المفهوم(2) 
 .31 ص9002لبنان   بيروت  1ط
الخطابة في القرن األول -محمد العمري في بالغة الخطاب اإلدناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية (3) 

 . 12  ص9009  بيروت  لبنان  9نموذجا إفريقيا الشرق الدار البيضاء  ط
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فن التعليم والتحريض  والتوجيه  أو فن »وعليه فاألصل في الخطابة إذن هي        
التأثير واإلدناع بالرأي  أو بالعقيدة  أو اإليديولوجيا  أو بالتزام السلوك األخالدي ]...[؛ 

وحسن األداء البالغي؛ تقريرا أو  البرهان.إن اإلدناع يقتضي الوضوح ودوة الدليل أو ف
مباشرة على األخص أما التأثير في المخاط ب فيقتضي جمال الصوت عند الخطيب نبرة   
يقاعا  عبر اللفظ والعبارة واألسلوب من جهة  ويقتضي من جهة ثانية  جمال  وتوازنا وا 

شارة و  ا.الحركة إلقاء وا  بمعنى أن الخطابة تقوم على عملية اإلدناع  (1)«هيئة ومالمح 
 والتأثير في اآلخر وذلك عن طريق األداء البالغي.

هذا وتعد الخطابة أو الخطبة بهذا المفهوم  األصل المرجعي للخطاب الذي نظر »       
بوصفه  إليه في الوعي البياني والبالغي على أنه هو اآلخر مشروط باإلدناع والتأثير

 (2)«واإلدناع.الكالم الجامع لشروط اإلدناع  والتأثير أو الجاري مجرى التأثير 

تنوع من الناحية االصطالحية إذ نجد أن هناك من يعّرف : مفهوم الخطاب عاد الغرب-9
الخطاب   بالنظر إلى ما يميزه بالممارسة داخل إطار السياق االجتماعي بغض النظر 

فرق بين هذه  النحويين   أي بوصفه جملة أو أكثر أو أدل فالعن رتبته حسب تصنيف 
ألنه الملفوظ منظورا  إليه من وجهة آليات و عمليات  (3) المستويات النحوية في الخطاب

و المقصود بذلك الفعل الحيوي إلنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم  التواصل اشتغاله في 
جتماعي هو الذي يحدد فالسياق اإل(4).فظتلمعين في مقام معين. و هذا الفعل هو عملية ال

                                                             

 . 11السلطة "   ص  -العالدة  -  الخطاب و النص " المفهوم  ينظر عبد الواسع الحميري (1) 
 .11المرجع نفسه  ص  (2) 
 . 33عبد الهادي بن ظافر الشهري استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية  ص (3) 
  1التبئير(  المركز الثقافي العربي  الدار البيضاء  ط -السَّرد –سعيد يقطين  تحليل الخطاب الروائي)الزمن  (4) 

 .  19 ص9009بيروت  لبنان 
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نوعية الخطاب أو اللفظ المراد التواصل به و ال يكون إال بواسطة متكلم معين في مقام 
 التكلم.هو الذي يحدد طبيعة التلفظ أو  معين؛ أي أن المقام أو السياق

الخطاب بمعناه األكثر اتساعا بأنه   Benvenisteو بمعنى آخر يحدد" بنفنست"       
أي  (1)كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند األول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما

أن الخطاب لديه يستوجب متكلما ومستمعا ليؤثر لفظ المتكلم على المستمع وذلك عن 
 طريق إدناعه والتأثير فيه. 

ات طبيعة شكلية  وتعبير شكلي محادثة خاصة ذ le discoure) الخطاب)ف      
ومنسق عن األفكار بالكالم أو بالكتابة  يشمل تعبيرا عن األفكار في شكل خطبة دينية أو 

 وفالخطاب بنوعيه الشفهي أ (2)بحث...الخ أو دطعة أو وحدة من الكالم أو كتابة. رسالة
  الكتابي هو عبارة عن تعبير تربطه عناصر منسجمة ومترابطة. 

  

                                                             

 .19التبئير(  ص -السَّرد –سعيد يقطين  تحليل الخطاب الروائي)الزمن  1)( 
سارة ميلز  الخطاب  ترجمة يوسف بغول  منشورات مخبر الترجمة في األدب واللسانيات جامعة منتوري  د ط   (2) 

 . 01 ص9001دسنطينة   الجزائر 
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 اإلقناع مفهوم ثانيا:

؛ بفتح الميم: الَعْدُل من الشهود الَمْقَنُع، » "لسان العرب"جاء في لغة:مفهومه  .أ
ى َمْقنٌع أي رًضا ُيْقنُع به. ورجل ُقْنَعاِني وُقْنعان وَمْقَنٌع. وكالهما ال يثن   فالن شاهدُ  :يقال
 وجمع، قال البعيث: رضى برأيه وقضائه، وربما ثُنِّيَ به ويُ  نعُ قْ وال يؤنث: يُ  عُ مَ جْ وال يُ 

 على َلْيلى ُعُدوٌل َمَقاِنعُ  يودهُ شُ        َيكْن  وباَيْعُت َلْيلى بالخاَلِء، ولم          

بوزن جعفر. ع   نَ قْ :جمع مَ ع ُ قانِ المَ  و.نَ ييِّ ضِ رْ كانوا مَ  إذا عانٌ نْ وقُ  عُ قانِ مَ  رجالٌ  قال األزهري:و 
: هُ عَ نَ أقْ  » "القاموس المحيط"نجد في  وكذا (1).«ًضار أي ِ في العلم وغيره  عٌ نَ قْ يقال : فالن مَ 

ها ر  : أمَ مَ نَ الغَ  أقنعا،وازيً فه مُ ل طرْ عَ وجَ  يمينا وشماالً  تُ فِ تَ لْ يَ ال ، أو بهُ صَ ه، نَ رأسَ أقنع  ،أرضاهُ 
 (2) .«د  ضِ  هُ جَ فالنا: أخوَ  أقنع وتع للمرْ 

 في قوله تعالى﴿  "القرآن الكريم" اإلقناع فيورد لفظ           

          ﴾.(3) :عي نِ قْ مُ وفي التنزيل

 (4).ه  ينظر في ذل  سَ أْ رَ  عُ فَ رْ : الذي يَ عُ نِ قْ م؛ المُ هِ وسِ ؤُ رُ 

تحقيق هدف من خالل خطابه وهو  إلىإن المرسل يرمي  :اصطالحامفهومه  .ب
ا عندما يقبل ويرضى المرسل ، ويظهر هذا جلي  هِ هتِ جْ إقناع المرسل إليه بما يراه حسب وُ 

الغاية التي تتجسد في اإلقناع لطالما شغلت العلماء والباحثين  إليه بخطاب المرسل. وهذه
 قديما وحديثا عند العرب و عند الغرب.

                                                             

 ع(..ن.ق)مادة  .792ص ،1مج، 3891، ابن منظور، لسان العرب 1)( 
 مجد الدين محمد بن يعقوب بن محم د بن إبراهيم  الشيرازي الشافعي ،القاموس المحيط، دار الكتب الفيروز آبادي (2) 

 ع (..ن.ق )مادة  .811ص د ت،، 3جلونان، بيروت، لبنان،  العلمية، طبعة جديدة
 .33اآلية  ،سورة إبراهيم (3) 
 ع(..ن.ق ) مادة .799ابن منظور، المصدر نفسه، ص (4) 
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لدى جهابذة البالغة ومن بينهم نجد  اإلقناع لقد ورد:  عند العربمفهوم اإلقناع  -8
 هو حمل اإلقناع أنيرى إذ  » " األدباءفي كتابه"منهاج البلغاء وسراج  "القرطاجني"

يقوم أن  و هو  (1).«اعتقاده التخلي عن فعله أو النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو
خضاعه لفكرة أو  أو  فعل ذلك الشيءإّما بأي. ر المرسل بالتأثير على المرسل إليه وا 

 .التخلي عنه

أول البالغة  » ول:يق إذ (م755-ه851) "الجاحظ" عند نجد معنى اإلقناعكما          
قليل اللحظ،  الجوارح، ساكن وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش،البالغة،  آلةاجتماع 
ففي هذا  (2).«م سيد األمة بكالم األمة وال الملوك بكالم السوقة ]...[ يكلّ  اللفظ، ال متخير

والتبين [ هي الخطاب  ] في كتابه البيان"الجاحظ "وى عند أن الغاية القص »النص يتضح 
) اللغة ( وتحدد  تقدم فيه الغاية ) اإلقناع ( على الوسيلةالذي  الشفوي. وهو اإلقناعي

والبالغة لديه أن تتوفر في  (3).«واألحوال األولى طبيعة الثانية وشكلها حسب المقامات
أن الكالم المراد قوله مناسب  أي ؛لأللفاظ اً ير الجرأة في الكالم، وأن يكون متخ الخطيب
مقام الذي هو فيه، والخطاب اإلقناعي الشفوي يتجلى في مدى استجابة الطرف لذلك ال

 لغوية العالمة غير المثلة في اإلشارة أو تاآلخر سواء بوسائل لغوية أو غير لغوية الم

العون هي له،  نعمف) (4)«يها ومعاونته إياه في اإلبانةحاجة اللفظ إل "الجاحظ"فقد أكد  »
  (5).(عن الخط يتنوب عن اللفظ وما تغن ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما

                                                             

                  ، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ، الدار العربية حازم القرطاجني أبو الحسن (1) 
 .89ص ،7111 تونس، ،3ط ، للكتاب

 مكتبة الخانجي، محمد هارون، عبد السالمتحقيق  والتبيين،عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان  وأب الجاحظ (2) 
 .97،ص8،ج 8991،،القاهرة 2ط
  .331عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية،  ص (3) 
  .835، ص7111ط، القاهرة،  جميل عبد المجيد، البالغة واالتصال، دار غريب، د (4) 
 .12، صنفسه عالمرج بحر،أبو عثمان عمرو بن الجاحظ  5)( 
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اإلقناع  حول التقنين األرسطي لطرق "التي كانت بعنوان  "النقاري حم"ودراسة         
حاول فيه أن يصوغ العملية اإلقناعية صياغة منطقية فقد ،  ") مفهوم الموضع ( ومسالكه
اإلقناعية العملية  » ها أنّ اجاء عند ) أرسطو وأفالطون (، وقد خرج بنتيجة مؤدطبقا لما 

 يعتريها  أي أن عملية اإلقناع تكون بوسائل منطقية واضحة ال (1)؛«ظاهرة لسانية منطقية

 أو الغموض. ل بُس ال

باألخالق إذا كان  عُ نِ قْ الخطيب يُ و  » :بقوله في كتابه "محمد العمري"ن كما بي          
باستعداد ة أكبر و خليقا بالثقة، ألننا نستشعر الثقة على درج لقى على نحو يجعلهه يُ كالمُ 
 عتبرين في كل األمور بوجه عام، لكن إذا أعوز اليقين وكان مجاالً ع بأشخاص مُ أوسَ 

للشك فإن الثقة تكون مطلقة. وهذا الضرب من اإلقناع، مثل سائر الضروب، ينبغي أن 
لقه قبل أن يتكلم. يقوله المتكلم، ال عن طريق ما يظنه الناس عن خُ  يحدث عن طريق ما

أن الطيبة  –تاب في مقاالتهم عن الخطابة كما يزعم بعض الكُ  –وليس صحيحا 
في قدرته على اإلقناع بل العكس،  سهم بشيءال تُ الشخصية التي يكشف عنها المتكلم 

يمكن أن يتم بواسطة  القتناع"ا"ثم إن  –لقه أقوى عناصر اإلقناع لديه عد خُ ينبغي أن يُ 
ين ودِ إذا كانت الخطبة مثيرة لمشاعرهم. فأحكامنا حين نكون مسرورين ودُ  السامعين،

معظم الذين يصنفون في مين ومعادين. ويعتقد أن و مامنا حين نكون مغست هي أحكيل
... وأخيرًا فإن اآلثارريغون إلى توجيه كل جهودهم نحو إحداث هذه الخطابة اليوم يُ 

حقيقة أو شبه حقيقة بواسطة ُحجج مقنعة  هُ يحدث عن الكالم نفسه إذا أثبتنا "اإلقناع"
) المتكلم (  يتم عن طريق الخطيب "اإلقناع"أن "العمري"يرى  (2).«وبةلمناسبة للحالة المط

                                                             

  .351ص ،السابقالمرجع ، ظافر الشهريعبد الهادي بن  (1) 
الخطابة في القرن -مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية اإلقناعيمحمد العمري، في بالغة الخطاب  (2) 

  .75-73، ص  ااألول نموذج
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ثقة، ا يزيد الطرف اآلخر ) السامع ( وذلك وفق شروط وهي أن يتسم باألخالق وهذا م
في  ًئامتكلم ال ُتسهم شيأن الطيبة الشخصية التي يكشف عنها ال ولْ قُ يَ  نْ فهو يرفض مَ 

ه من أقوى عناصر اإلقناع وخاصة إذا كانت قُ لُ خُ بالعكس. فَ  بل ، قدرته على اإلقناع
عية السياسية أو االجتما وجوانبه الدينية أالواقع من كل  مثيرة لمشاعرهم أي تمس  الخطبة 

 هاأو شبه تهن الكالم نفسه إذا برهنا عن حقيقث عاإلقناع يحدّ جوانب الحياة. و وغيرها من 
 قنعة مناسبة لذلك المقام.اسطة حجج مُ بو 

 عندما يطالب» :بقولهوعرفها  "اإلقناعية"ف مصطلح ظ  و  قد "عبد الرحمن"طه نجد        
وال تدرج على  ، اإلكراهتكتسي صبغة  فإن مطالبته ال ته،ار غيره بمشاركته اعتقاداوِ حَ المُ 

نّ  منهج القمع،  تجّر الغير إلى بال استداللية متنوعةما تتبع في تحصيل غرضها سُ وا 
ذا اقتنع غير بهذا الرأي،كان  المحاور االقتناع برأي ذا لم يقتنع  كالقائلوا  به في الحكم ،وا 

بمعنى أن  (1).«به،رده على قائله ،ُمطلعا إياه على رأي غيره ،ومطالبا إياه مشاركته القول
ف الحوار الهادئ بتقديم الحجة والبرهان المخاَطب الذي يهدف إلى اإلقناع ينبغي أن  يوظّ 

 المتلقي بدون عنف  أو إكراه أو تضليل . ،لتحصل القناعة لدى

مهارة من مهارات التأثير  اإلقناععّده  الذي "طارق السويدان" إليهوما ذهب           
من  إليهمجهة نظرك ،وتأييدك فيما تحاول نقله على فهم وُ  اآلخرينهو أن تحث :» فقال 

وقائع ،وقد تبين لهم نتائج وتأكيدات  أوحقائق  إليهم معلومات وكسب ثقتهم ،وقد تنقل
 إشعارهمأدلة مادية ،وحجج و براهين ،وكل ذلك يكون دون  طائهمإعحقيقية عن طريق 

أن اإلقناع هو وسيلة تواصلية تتم بين ونالحظ من خالل ما سبق  (2).«بفوقية وكبرياء 
شخصين مرسل ومتلقي قصد اإلقناع و التأثير فيه و ذلك عن طريق الحوار الجاد 

 واستعالء.الة دون تمييز والمشاركة الفع  

                                                             

 .31،ص7111،بيروت، 7،في أصول الحوار وتجديد علم الكالم،المركز الثقافي العربي ، ط طه عبد الرحمن (1) 
 . 839، ص 7113،بيروت ،لبنان،3طارق محمد السويدان وفيصل عمر باشرا حيل، صناعة القائد ،ط  (2) 



 مفهوم الخطاب و اإلقناع         :                                              مدخل

 

 

15 

 "التأثير"وهو  »يرتبط بمفهوم آخر "اإلقناع"إلى أن مفهوم  اإلشارة كما يمكن          
يشير إلى عملية تبدأ من  لفظ التأثير متالزمين؛ فظاهرويكاد هذان المفهومان يكونان 

ر يشير إلى ّن مصطلح التأثإفي حين  .لتصل إلى المستقبل مع توفر إرادة لذلك المصدر
، اوتفاعله معهواستقبال الرسائل  اإلقناعلعملية بعد التعرض  عليها الفردالحالة التي يكون 

وفعل لتغير السلوك و االعتقادات أو اآلراء، أو  التأثير هو إرادةإذن  .نتيجة للتأثير وفه
أو ترسيخ قيم أو أفكار جديدة، أّما التأثر فهو النتيجة المحققة من  ،على األقل تعديلها
 (1)«وبهذا ندرك أن التأثير مرادف لإلقناع، و التأثير مرادف لالقتناع.وراء عملية التأثير 

بمعنى أن  التأثير يظهر جلّيا في المتلقي و ذلك من خالل تفاعله واقتناعه بذلك الخطاب 
هو التغيير في اآلخر عن طريق نقل المعرفة  حتى تصبح  فالتأثير عندهإذن  أو الرسالة،

 خر لذلك التأثير.أما التأثر فهو استجابة الطرف اآلمشتركة بينهم وتؤدي التفاهم.

إظهار القوة  أحد األشخاص ال يعني إكراهه عبر تقديم أوفي التأثير »كما أنّ           
نما يعني دفع المتأثر   األشياءلكي يرى « بلطف»التي يمكننا تجيشها ضده لكي يستسلم؛وا 

السلطة، من  . يمكننا إذن اعتبار التأثير بمثابة شكل خاص جداً نفسه منظار المؤثرب
ينبغي أن تمارس فيه القوة أو  ال إن التأثير (2)؛«اإلقناعمصدرها الرئيسي في  يكمن

   .حسب منظار المؤثر األشياءبل دعه يرى  األخرعلى  الضغط

ّن اإلقناع هو فن التأثير على الفكر والعقل والعاطفة لدفع أ »نستنتج من ذلك          
سلعة أو نموذج سلوك أو  إقتناع بوجهة نظر أو فكرة أو مبداألفراد والجماعات إلى اال

                                                             

 ،7115عامر مصباح، اإلقناع االجتماعي خلفيته النظرية وآلياته العملية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1)( 
  .81-82ص

، د ب، 8ترجمة سليم حداد، ديوان المطبوعات الجامعية، ط ينظر بودون وبور يكو، المعجم النقدي لعلم االجتماع، (2) 
 .881، ص 8911
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بها الفرد أو الجماعة من دون رموز معين أو أي شيء ذو قيمة إقناعية ما كان ليقتنع 
  (1).«اتصالية مؤثرة

بالتركيز على دوره في إحداث التغيير في المعتقدات »وتكمن أهمية فن اإلقناع         
              (2).«األفراد أو مواقفهم باعتبارها معيارا كافيا للداللة على نجاح عملية اإلقناع و واآلراء 

فاإلقناع عمليات داخلية تؤثر على السلوك من خالل التأثير في مجموعة من »       
ن من الدوافع ي،عن طريق مجموعت اإلنسانيالمفاهيم و الدوافع اإلنسانية المحفزة للسلوك 

موروثة يشترك فيها جميع األفراد بغض النظر عن  فطرية أواألولى يمكن اعتبارها –
لمية والثقافية ،وطبيعة تكوينهم الذاتي أما المجموعة خصائصهم الفردية و مستوياتهم الع

عن البعض الثانية من الدوافع الداخلية فتتأتى من خصائص مكتسبة تميز األفراد بعضهم 
  (3).«األخر

 فاالقتناع بالشيء هو»" ؛االقتناع"و "اإلقناع"كما ينبغي أن نمّيز بين مصطلح          
وهو على العموم الحجة عليه. إقامةعند  بالشيء الخصم ى به،و يطلق على اعترافالرض

رجحان واالحتمال كاف لتوجيه ال من لما يجده المرء من أدلة تسمح له بقدر إذعان نفسي،
فاالقتناع لديه إذعان نفسي و حالة  (4).«وُوضوحه  إال أّنه دون اليقين في دقته عمله،

 الشعورية ويتحكم فيها العقل، فهو يميز بين الخطأ والصواب. 

                                                             

، 7112، د ب، 8مصطفى حميد كاظم الطائي، الفنون اإلذاعية و التليفزيونية وفلسفة اإلقناع، دار الوفاء لدنيا، ط 1)( 
 . 858ص

 .858المرجع نفسه ،ص (2) 
 .858، ص المرجع نفسه (3) 
المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية، دار الكتاب العالمي، د ط، بيروت، جميل صليبيا،  (4) 

 .888، ص8، ج8993لبنان، 
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إن العملية االتصالية التي يقوم بها المرسل قصد التأثير :  عند الغربمفهوم اإلقناع -7
في المتلقي سواء على سلوكه أو أفكاره ،وتوجيهه إما بالترك أو الفعل واستجابته لذلك 

فهذه األخيرة التي يسعون إلى تحقيقها والكشف على وسائلها  ية ،قناعالعملية اإلتتحقق 
 وطرق تجسيدها.

وأدواته،  باإلقناع ت) أرسطو ( من أقدم الكتب التي اهتمّ ل "الخطابة" كتاب عدّ يُ و         
كل واحد الممكن في  اإلقناعقوة تتكلف  (*)فالريطورية »بؤرة الخطابة  "وقد جعله أرسطو

 الخطابة حسب الترجمة العربية القديمة،  "أرسطو "وهذا تعريف(1). «من األمور المفردة 

 كليث"، و"ك. مزات ملوليا "النقد األدبي لكتاب حسب الترجمة العربيةبوالتعريف »
الممكنة  اإلقناعوسائل  اكتشافعرف إذن بأنها ملكة ، هو: البالغة يمكن أن تُ "بروكس

يتوخى بها  خطابية عملية» اإلقناعوتعني مسلمة  (2)،«بالرجوع إلى الموضوع أيا كان 
ا ) أو مكل منه يعتبرهإلى اعتقاد قول  بتوجيههأو ترك ب لفعل الخطيب تسخير المخاطَ 

بتدئ ، تلها بداية ونهايةفالعملية  ؛ «طا كافيا ومقبوال للفعل أو التركشر  (يعتبره المخاطب 
فهم من هذا أن الخطابة هي التي يُ  و(3). بالفعل اإلرادةبإرادة الخطيب وتنتهي بتحقيق هذه 

فتعني أن الخطيب عندما  اإلقناعا مسلمة . أمّ ألي موضوع كان اإلقناعتحدد وسائل 
تحقق شرط اإلقناع وهذا خر )السامع( فقد أفكار إذا قبلها اآلب السامع بعبارات أو يخاطِ 

 ة ألرسطو.لم. وهذا التعريف لإلقناع بالنسبيكون بقبول السامع ما يتلقاه على المتك
                                                             

 بالمفهوم األرسطي الضيق الذي يجعلها مقابلة للشعرية  Rhétoriqueالريطورية:)الخطابية ترجمة لكلمة  (*) 
(poétique) .سور االزيكية8النقاري،التحاجج طبيعته ومجاالته ووظائفه،الدار البيضاء،طحمو ومعارضة لها ، ، 

 .81ص ،7111، الرباط
  .339افر الشهري،استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، صعبد الهادي بن ظ (1) 

الخطابة في القرن -نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية مدخلمحمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي  (2) 
 .89، صاألول نموذجا 

 .81، ص7187، اربد، األردن، 8الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، ط عبد الجليل العشراوي، الحجاج في(3) 
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الوظيفة اإلقناعية من وظائف البالغية، باإلضافة  »Rouble "روبول"فقد جعل         
ولكي تكون الوظيفة اإلقناعية  ، والوظيفة الكشفية، والوظيفة التربوية،التأويليةإلى الوظيفة 

ذا كانت البالغة هي فنلية أو   -هبالخطاب وجب التأكيد أنّ  اإلقناع فإنها ليست الوحيدة. وا 
ه يقابل خطابات سبقته نّ على العكس من ذلك، فإبل ، ليس أبدا حدثا معزوال -أي الخطاب

[ فالقاعدة األساسية للبالغة هي أن الخطيب الذي  ضمنية ] ...أو ستليه والتي قد تكون 
نه يع -إلقناعيخطب أو يكتب بهدف ا خطباء  ر دائما عن ذاته معبّ ليس أبدا وحيدا، وا 

ّن إ "روبول"يرى  (1).«أي أن هناك دائما ارتباطا بخطابات أخرىهم ضد أو آخرين
 .ألن هذه األخيرة هي فن اإلقناع ،الوظيفة اإلقناعية مرتبطة بوظائف البالغة

عرفان يdunale Roberte " روبرت "دونالدو  bêchâmes"لبرشرام"لذلك نجد        
عملية اتصال تتضمن بعض المعلومات التي تؤدي بالمستقبل إلى إعادة بأنه »اإلقناع 

حاجاته و طرق التقائها ،أو عالقاته االجتماعية  أو إعادة النظر فيتقييم إدراكه لمحيطه 
البيئة التي يعيش  ن  أل،يكون بين الفرد والمجتمع فاإلقناع ؛(2)«معتقداته أو اتجاهاته أو

فيها هي التي تفرض عليه تغيير سلوكه ومعتقداته و عاداته ،حتى تفكيره وفق محيطه 
 ليتفاعل مع الناس ويواكب العصر.  ،االجتماعي

مستقبلين الفي  رِ دِ صْ تأثير المُ » نهقناع بأاإلwallace كما عّرف "واالس "         
عن طريق عملية معينة أين تحقيق األهداف المرغوب فيها  بطريقة مناسبة ومساعدة على

أي أن العملية التواصلية تهدف إلى توصيل أفكار (3)،«تكون الرسائل محددة لهذا التأثير
 ذاتية وذلك مأ كانت أو تصريحا عبر مراحل معينة سواء موضوعية إيحاء ومعلومات إما

  حجج وبراهين. من خالل استعمال
                                                             

  .335صينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،  1)( 
 . 71عامر مصباح، اإلقناع االجتماعي خلفيته النظرية وآلياته العملية، ص (2) 
 . 81المرجع نفسه ،ص (3) 
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محاولة واعية للتأثير في  »اإلقناع بأنه chaille t."ايدلتوماس ش"عرف يُ        
ر في سلوك المرسل إليه وذلك من خالل عوامل نفسية يأي أنه محاولة تغي (1)،«السلوك

 .فقط  اإليجابيواالجتماعية واألخالقية وهذا التأثير يكون من الجانب 

                                                    : الفرق بين الحجاج و اإلقناع -ج

وستين أ"ويرى  »يتفقان وهناك من يفرق بينهما، اإلقناع ن الحجاج و إهناك من يرى 
في بينهما إال ّ  اختالفال من عملية واحدة و الحجاج واإلقناع جزئين  O. frilly"فريلي

أهمية خاصة، ولكنه يجعل من اختصاصه أيضا  ولي الحجاج الدعاوي المنطقيةالتوكيد. يُ 
 (2).«أما اإلقناع فإنه ينعكس على التوكيد الذي يبطل ضده .األخالقية والعاطفيةالدعاوي 

ا وسيلة من لهعيجو العاطفية و  بمعنى أن الحجاج يتضمن الدعاوي المنطقية واألخالقية
منطقية مطلقة  ألنها عمليةيبطل اإلقناع وال يقبل الّرد،  الوسائله، والتوكيد في الحجاج 

 خر بكالمه وقد القنع اآلألنه قد يُ  على عكس اإلقناع تكون عملية التوكيد فيه نسبية،
 يقنعه، لهذا التوكيد فيه يبطل ضده.

أندرسين"  كينيث، و"H. Martineوفي مقابل ذلك يرى كل من "هوارد مارتين"           
K .andernisien اإلقناع، وذلك أنه يبحث عن تحصيل رد فعل ن كل اتصال هدفه إ
معناه العام. بأن هذين الباحثين يعنيان باإلقناع هنا  وباالتصال. يبدعلى أفكار القائم 

. يمكن توضيح وليس اإلقناع الحجاجي الذي يصدر عن وسائل منطقية ولغوية خاصة
كينث "و "هوارد مارتين"يرى كل من  .(3)الخطابة العربيةفي نصوص هذه المسألة بالنظر 

) وهو) السامع ( إلى قائم باالتصال وهو خرآفعل  ردّ " أن اإلقناع هو استجابة لأندرسين
                                                             

، 11، العدد 7117محمد العبد، النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل اإلقناع، مجلة فصول،مصر،القاهرة،  1)( 
 . 35ص

 . 35، ص  المرجع نفسه (2) 
 . 35، ص  المرجع نفسه (3) 
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خر عن الذي يكون رّد فعل اآل الحجاجيلية التواصل بعكس اإلقناع في عمالمتكلم ( 
قناعًيا، يكون النص الخطابي نصا إو »              منطقية ولغوية خاصة. طريق وسائل 

، يعني أن كل يةألنه يعبر بالضرورة عن قضية خالف ولكنه ليس نًصا حجاجًيا بالضرورة؛
ا ، وليس كل نص إقناعينص حجاجي نص إقناعي  (1).«حجاجيا نص 

رتبط النص بوظيفته الجوهرية المالزمة في محيط يرتبط اإلقناع بالحجاج، إذن ي          
ر عن فاإلقناع في النص الخطابي يعبّ  (2)والسرديات.أنواع نصية أخرى كالوصفيات 

نما كل حجة إقناع ليس كل قضية خالفية، بمعنى أنّ  . بينما يرتبط اإلقناع إقناع حجة وا 
 بالحجاج ارتباط النص بوظيفته الجوهرية.

 

 

 

 

  

  

 

 

  
                                                             

، 11، العدد 7117محمد العبد، النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل اإلقناع، مجلة فصول،مصر،القاهرة،  1)( 
 . 35ص

 . 35، ص  المرجع نفسه (2) 
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 :كتاب فضائل القرآن األفعال الكالمية و أثرها اإلقناعي في :والأ       

 :أ.األفعال الكالمية المنبثقة عن الخبر

 التأكيد.1-أ

 القسم.2-أ

 .الخبري االستفهام 3-أ          

 :ب. األفعال الكالمية المنبثقة عن اإلنشاء 

 مر.األ1-ب

 النهي.2-ب

 االستفهام اإلنشائي.3-ب             

 النداء.4-ب

 التمني.5-ب 

 الترجي.6-ب 

 المدح والذم.7-ب      

 :كتاب فضائل القرآن  ثانيا: األسلوب وأثره اإلقناعي في       

 تركيب المعاني(: أ.البناء الداللي )أو                         

 التشبيه. 1-أ

 االستعارة. 2-أ 

 الكناية. 3-أ

 الطباق. 4-أ

 ب.البنية الصوتية )أو إيقاع النص الخطابي(:                        

 السجع. 1-ب

 الجناس. 2-ب
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 تمهيد:

 ،الغرب أولعرب قناعي لطالما شغل العلماء قديما وحديثا  سواء اإن الخطاب اإل         
فنجد .هي اللغة  تجعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة،فمن العوامل التي 
في  الذين سعوا لمعرفة وسائل اإلقناع وخاصة البالغيين القديم العربيمن جهابذة األدب 

ن البالغة تتمحور حول اإلقناع وغايتها األسمى هو االتصال اللغوي الذي أل ، الخطاب
هالل "هذا ما جعل أبو و والتأثير واإلقناع. اإلفهاميجري بين المخاِطب والمخاَطب بهدف 

ي تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه فالبالغة كل ما » العسكري" يقول:
عنى المراد إيصاله المتكلم أي أن يوافق الم (1)؛«حسننفسك مع صورة مقبولة ومعرض 

فالتداولية تنوعت مجاالت البحث فيها؛ ومن بينها نجد أفعال  بله.ويق نفسه للسامع لمعنىبا
في تراثنا العربي ضمن "الخبر واإلنشاء"  الكالمية()أفعال  لنظريةالكالمية فقد بحثت هذه ا

 ن اللغة العربيةأل و »علم المعاني الذي هو فرع من البالغة العربية. يتّضمنهما اللذان
تشتمل على طائفة من الصيغ واألدوات التي  شأنها شأن غيرها من اللغات الطبيعية ،
 كالم كالتقرير،اليريد تصنيفها نجازية التي إليستعملها المتكلم للداللة على القوة ا

...الخ فكان على طوائف واالستفهام والتمني واإلخبار والنفي واإلثبات والطلب والترجي 
العلماء العرب وال سّيما البالغيين الدارسين لعلم المعاني أم يتعرضوا للقوى المتضمنة في 

 . (2)«القول بغرض تحديد ما يقتضيه حال معين 

   

                                                             
  .11ص، 2222، القاهرة ط، دغريب، دار  البالغة واالتصال، جميل عبد المجيد، (1)
في التراث اللساني العربي، «األفعال الكالمية »مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  (2)

 . 1، ص2222، بيروت، لبنان، 1دار الطليعة، ط
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علم البيان أو الفصاحة ُيستخدم لإلشارة إلى فن استخدام اللغة  »أيضاكما كان          
وعبر الزمن تم استغالل الصوت البشري وتوظيفه  ،للتأثير على أحكام اآلخرين وسلوكهم 

في اللغة باعتبارها الوسيلة األساسية الوحيدة لالتصال والتي يمكن استخدامها بمهارة في 
وذلك إلقناع الناس في موضوعات كثيرة على درجة من األهمية وبخاصة ما  فن اإلقناع ،

يتعلق منها بموضوع إقناع الناس بتغيير المعتقدات واألعمال وبعض نماذج السلوك فقد 
 رموز داللية لها قدرة فائقة على اللغة تعبر عن أنّ أظهرت الدراسات االتصالية 

  .(1)«اإلقناع

وما يحمله من إيقاع في النص الخطابي ليجعل أذن المتلقي تنتبه  ؛البديعوعلم            
 .هإلى ذلك الخطاب الذي يرمي إلى إقناع

قناعي وأثره في لغة الحديث النبوي إلهذا الفصل دراسة الخطاب ا لهذا اعتمد         
ضمن إطار الخبر عن نص الحديث المنبثقة أفعال الكالم  وذلك من خالل الشريف ،

البناء الداللي  من حيث ودراسة األسلوب ؛ "علم المعاني"من باب ضواإلنشاء التي تدخل 
من ضالتي تدخل  و  )أو تركيب المعاني( والبنية الصوتية )أو إيقاع النص الخطابي(

 ."علم البديع"و "علم البيان" باب

  

 

 

                                                             
 ،2222، د ب، 1مصطفى حميد كاظم الطائي، الفنون اإلذاعية والتليفزيونية وفلسفة اإلقناع، دار الوفاء لدنيا، ط (1)

 . 112ص
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 :كتاب فضائل القرآن قناعي فيإلة وأثرها ااألفعال الكالمي أوال:

قام الكثير من النحاة العرب باالهتمام بالبحث في معاني األساليب وأغراضها      
التواصلية، فجعلوها أساسا معرفيا لتحليلهم النحوي، ومن معاني األساليب النحوية 

  وأغراضها التواصلية نذكر:

 الكالمية المنبثقة عن الخبر: األفعال -أ

 ".سيرل"بمصطلحات  assertifsفيكون الخبر مندرًجا ضمن صنف التقريريات           
 إدراجهو » أو، "التقرير"لهذه المجموعة الكالمية هو  «والغرض المتضمن في القول»

وهو ما  الخبر هو ما يحتمل الصدق و الكذب ،»مسؤولية المتكلم عن صحة ما يتلفظ
أما بالنظرة  ،(1)«اللغة أو الجانب التقريرييمكن أن يسّمى بالجانب الوصفي من وظيفة 

قوم عليه تفتراضي الذي والشرط اإل «به للتداوليين المعاصرين وبمعايير "سيرل"
 . (2)التي تؤيد صحة محتواها أو األخالقيةالقانونية  األسسامتالك  هو "التقريريات"

في العربية  وهو معنى مستفاد من صيغ وأساليب لغوية معينة معروفة».التأكيد:1-أ
زالة وغرٌض تواصلي، ما علق بها  "يستخدمه المتكلم لتثبيت الشيء في نفس المخاَطب وا 

ماطة مخالجها من شبهات أي فك اإلبهام والغموض عنه قصد  (3)؛«"من الشكوك وا 
فعل كالمي أو  ، هوالذي نعنيه من وجهة النظر التداولية affirmationفالتأكيد» إقناعه،

                                                             
تصور المقام في البالغة العربية،دار المعرفة الجامعية ، د ط، االزاريطة، الشاطبي، محمد بدرى عبد الجليل،  (1)

  .25، ص2222
في التراث اللساني العربي،  « األفعال الكالمية»، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة مسعود صحراوي (2)

 .222-222ص
 .221 -222ص نفسه،المرجع  مسعود صحراوي، (3)
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وظيفة نحوية "معنى أسلوبي كثير الورود في لغة التواصل اليومية وليس مجرد 
 (1)."«محدودة

 ، واألشكالكثير الصيغ  التأكيديالفعل الكالمي  أن نقرر أننا يمكن ومن ه           
  و أن  و الم االبتداء وأحرف التنبيه والقسم  إن  » على الخصوص: وأشكالهومن صيغه 
ّنما واسمية الجملة وضمير الفصل)...(.ونون التوكيد                                            (2)«والتكرير وقد وأّما الشرطية وا 

فهو فعل كالمي مندرج ضمن التقريريات  والتداوليين المعاصرين ، "سيرل"أما بلغة و 
assertifes  يرل" كما ي رأي "سالغرض المتضمن في القول لهذه المجموعة الكالمية ف و
 . (3)التقرير ذكرنا سابقا هو

درجة »في  "سيرل"ولكن هناك فرق بين التوكيد والخبر العادي ويتمثل بمعايير           
مثبتا كان  ، العاديالتي يزيد بها التوكيد عن الخبر « الشدة للغرض المتضمن في القول

صيغة(  أوقليل حين نتحدث عن صورة ) وضع بنيته العامة بعد إلىا،وسنعود منفيً  أو
 (5)."من صور التأكيد هي "القسمخاصة 

على الرغم من أن النحاة لم يدرسوا القسم بوصفه معنى من المعاني ولكن .القسم:2-أ
 نّ إف نشائيته ،ى الرغم من اختالفهم في خبريته وا  لوع بوصفه أسلوبا من األساليب ،

ه الحلف أنّ » بفعّرفوه  آثاره في معنى التركيب، يدراسة بنيته وتقصّ بعضهم قد حاولوا 

                                                             
في التراث اللساني العربي، « األفعال الكالمية»، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة مسعود صحراوي (1)

 .221ص
 .22أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة في علم المعاني و البيان والبديع،ص (2)
 .222ص مسعود صحراوي، المرجع نفسه، (3)
  .   222المرجع نفسه، ص (5)
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 اإلنشاءوعّده بعضهم من ضروب  ولم يتجاهلوا أبعاده المعنوية كل التجاهل ،« واليمين
 قسمين : إلىوقسموه  الطلبي كما عرفناه ،

 )باهلل لتفعلن كذا(، طلبا، مثلوهو ما كان جوابه متضمنا  قسم السؤال)الطلب(: 1-2-أ
  في الطلب. اإللحاحوغرضه 

وهو ما قصد به توكيد جوابه، مثل )واهلل ما فعلت كذا، أو باهلل  :قسم اإلخبار 2-2-أ
لى ِفعٍل أو ترٍك والثاني فاألول حمٌل للمخاطب ع (1).إني لصادق( وغرضه تأكيد الخبر

وحتى نحاتنا القدامى  فهو إذن تأكيد ، «درجة الشدة للغرض المتضمن في القول» إخبار
قسم اعلم أن ال»وقال أيضا  ، «والحلف توكيد» :"سيبويه "فقد قال يذهبون إلى ذلك ،كانوا 

 .(2)"الفعل الكالمي التأكيدي" عّده قدف ،«توكيد لكالمك

الطلب يندرج ضمن "األمريات"  والثاني قسم اإلخبار يندرج  "سيرل" َقَسم عندف            
 أوهو إال نوع من أنواع التأكيد  ما –فنالكما أس –م سَ ولكن القَ  .ضمن "التقريريات" 

نّ  م لذاته ،سَ راد القَ ال يُ  إذ   درجة من درجاته ، باألحرى راد لغرض تواصلي هو دفع يُ  ماوا 
 نوعين:إلى "فعل التأكيد  نفّرع "صيغ فإنناوعليه  ثوق بكالمه .الوُ  إلىب المخاطَ 

: وهي الصيغ التركيبية التي يعرفها النحاة باسم التوكيد اللفظي المفردة للتأكيد الصيغ.1
وتؤدي هذه  لفعله. المطلق المؤكد المؤكدة، والمفعولالحال بهما:ويلحق  المعنوي،والتوكيد 

                                                             
في التراث اللساني العربي، «األفعال الكالمية »د العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة نمسعود صحراوي، التداولية ع (1)

 .222ص
 .222المرجع نفسه،ص (2)
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بإيراد كلمات تؤدي أو  ، (التوكيد اللفظي )الصيغ بلفظ واحد إما بتكرار اللفظ نفسه في
 .(1)والمفعول المطلق المؤكد لفعله ( ، ة، والحال المؤكدوظيفة المؤكد )التوكيد المعنوي 

 توكيد لفظير في نفس السامع. وهو نوعان؛ يراد به تثبيت أمر المكرّ  هو تكريرٌ  فالتوكيد
  سواء أكان اسما ظاهرًا أو ضميرًا أو فعاًل أو حرفاً  يكون بإعادة المؤّكد بلفظه أو بمرادفه ،

 ، ، جميعالتالية:النفس، العينحد األلفاظ أيكون بذكر  المعنويالتوكيد  أما (2).أو جملةً 

 (3).عامة، كّل، كال، كلتا

تؤديه كلمات متعددة  : وهي التي تتألف من تركيب لغوي الصيغ المركبَّة للتأكيد.2
 "إّن وأنّ "والتأكيد ب  كأسلوب القسم بعناصره المختلفة ،نجاز معنى التأكيد إتتضافر على 

  "تدخل عليه ... و"قد التحقيقية "وما نالالم و الباء ومِ  "والتأكيد ب وما تدخالن عليه ،
 ن وبعض و " كما ذكر البالغيأو الحصر"القصر  تدخل عليه ومنها التأكيد بأسلوب وما

  (5).النحاة

 :(2)وله أربع صور هي« وهو تخصيص شيء بآخر.» أيًضا: الحصرويسمى  فالقصر*
 االستثناء و  "بل" و"لكن" بعد النفي،و التأخير،العطف ب "ال" بعد اإلثبات ،ه تقديم ماحقّ 

 

                                                             
في التراث اللساني العربي، «األفعال الكالمية »مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  (1)

 . 212ص
 . 113، ص2221راسم الطحان، النحو الحديث، دار الكتب الوطنية، د ط، د ب،  (2)
 .115المرجع نفسه،ص (3)
 . 211ينظر مسعود صحراوي، المرجع السابق، ص (5)
  .231، ص1222،جدة ،السعودية،2عبد الهادي الفضلي، مختصر في  النحو، دار الشروق ، ط (2)
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  (1)."إنما" التأكيد و ،بعد النفي" ما...إال"

ن بين الخبر واإلنشاء بحسب و االستفهام جعلوه األصوليإن :الخبري .االستفهام3-أ
كما « ثباتا  نفي و  »االستفهام الخبريف ،وقصد المتكلم وغرضه من المخاَطب السياق 

 ؛ ألنه«استفهام تقرير »والوارد لإلثبات سميّ  «استفهام إنكار»والوارد للنفي سمّي: قالوا:
الخبري  االستفهامثم راحوا يقسمون به.طلب باألول إنكار على المخاَطب وبالثاني إقرار يُ 

اإلنكار ينقسم إلى استفهام  الضرب األول الخبري أقسام كثيرة تنتهي عند ضربين: : إلى
 واستفهام التقرير:

  ويجيء أن ما بعد األداة منفي ،» "الزركشي"ومعناه حسب  : استفهام اإلنكار 1-3-أ

 نوعان في تصور ي، واالستفهام اإلنكار «ف المخاطب أن ذلك ممتنع عليهكتعر  ألغراض
الزركشي إبطالي وحقيقي .ففي األول )اإلنكار اإلبطالي ( يكون ما بعد االستفهام غير 

﴿ : ومثلوا له بقول اهلل تعالىالواقع              

        ﴾:[.52.] الزخرف 

 ومثلوا له بقوله  (2)ما بعد األداة واقعا وفاعله معلوم،في الثاني )اإلنكار الحقيقي(يكون  و

  .      ﴾ (3) تعالى:﴿

                                                             
  .132عبد الهادي الفضلي، مختصر في  النحو  ،ص (1)
في التراث اللساني العربي، « األفعال الكالمية »مسعود صحراوي، التداولية عد العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  (2)

 .113ص
 .22، اآليةالصافاتسورة  (3)
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لك المَخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر قد »: ومضمونه التقرير استفهام 2-3-أ حم 

     ومثال ذلك في قوله تعالى: ﴿ (1).«استقر عندك

 ﴾(2) اإلنشائي".والذي سمّوه "االستفهام أما الضرب االستفهامي الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 في التراث اللساني العربي،« األفعال الكالمية »مسعود صحراوي، التداولية عد العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  (1)

 .113ص 

 .12 ، اآليةاألنبياءسورة  (2)
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 األفعال الكالمية المنبثقة عن اإلنشاء: -ب

 (1):اإلنشاء هو ماال يحتمل صدقا وال كذبا، وهو قسمان طلبي و غير طلبي            

فهو ماال يستدعي مطلوبا ويتحقق وجود معناه في الوقت الذي يتحقق  : غير الطلبي.1
 فيه لفظه.

و نهي  فهو يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وأهم أنواعه أمر :الطلبي.2
 واستفهام والتمني والنداء.في قولهم:

 ُمّر َوّنه  وادع وسل واعرض لحضهم          تمن وارج.كذاك النفي قد كمال 

نما جئ به تتمة لقاعدة ال شأن للبالغة بهاوليس   (2).النفي منها وا 

مندرج ضمن « اإلنشاء» "سيرل"وبمعايير  أما بالنظرة إلى التداوليين المعاصرين          
عبة فمن اإلنشاء ما يندرج وهي كثيرة و متش "سيرل"والتي بحثها الكالمية  األصناف

ومنه ما يندرج ضمن  واالستفهام ...كاألمر والنهي  «directifs مرياتاأل»ضمن
كالمدح  «البوحيات»ومنه ما يندرج ضمن  ...العقود  كألفاظ  «déclaratifيقاعيات اإل»

 (3)والذم والتمني.

                                                             
 .215ص، 1222 د ب، ،5، طالفرقان ، دارفنونها وأفنانها علم المعاني ، البالغةفضل حسن عباس (1)
 .11-12ص تصور المقام في البالغة العربية،محمد بدرى عبد الجليل،  (2)
في التراث اللساني العربي، « األفعال الكالمية»مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  (3)

 .23ص 
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لصق باألوامر والنواهي أ باعتبارألسلوب اإلنشاء ميزة عند األصوليين  أنكما          
خصوصا إلى تشقيق فروع كالمية لذلك أدت تطبيقات أسلوب األمر والنهي  ،الشرعية

فنشأت مفاهيم وأفعال كالمية أخرى مثل  ،« األفعال الكالمية» منبثقة تندرج ضمن
في رأينا  والتنزيه ولكن ما يجمع هذه األصناف ، الحرمة الكراهة ، الوجوب و اإلباحة ،

 اإلذن في حالة األمر و المنع في حالة النهي.  صنفان هما :

 أنالثبوت في الخارج بذلك على وجه االستعالء)...( وال شبهة  حصول »هواألمر:1-ب
استتبع  األعلى ن كان األمر منالستعالء يستدعي إيجاب المطلوب فإالطلب على وجه ا

ال أفاد الطلب في ضمن أو الدعاء أو  وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة ، إيجابه وا 
بوقوع الداخل تحت الطلب إلى حد  أو إظهار الرضا ؛ التهديدأو االلتماس أو اإلباحة 
ستدعاء الفعل بالقول ممن هو ا» ":األصوليين". فاألمر عند (1)«كان المرضى مطلوبا 

 (2).«هو دونه

 عليه، فيكونوتكون اإلباحة حيث يتوهم المخاطب أن الفعل محظور  »:اإلباحة 1-1-ب
 ."اإلباحة"صيغة األمر ل ىقد تأت  (3)«.حرج عليه في الترك بالفعل، والإذنا له  األمر

ُتعد عندهم من األغراض التي تستعمل فيها  ولكنها طلبا،ومع أنهم اتفقوا على أنها ليست 
ذلك مدعاة إلى تعرضهم لها ضمن دراستهم  األمر، فكانصيغة  الطلب، مثلبعض صيغ 

      اإلنشائية.لألساليب 

                                                             
مكتبة  تحقيق حسن عبد الجليل يوسف،،  والبديعالبيان  المعاني و المصباح في، بدر الدين بن مالك ابن الناظم (1)

 .22ص ت، د الشابوري، اآلداب ،
في التراث اللساني العربي، « األفعال الكالمية»مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  (2)

  .152ص 
 .22ص ، تصور المقام في البالغة العربيةمحمد بدرى عبد الجليل،  (3)
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 "إذن"، والفرقذلك بأنهما يشتركان في أنهما  ، معلالً "األمر واإلباحة"وهناك من ربط بين 
ويتعلق بفعل اإلباحة (1)أن األمر "إذن ومعه طلب"، واإلباحة" إذن ال طلب معه". بينهما

 فعل التخيير.هو  فعل آخر لم يذكره شهاب الدين وذكره بعض العلماء

 مع  أكثر أو أمرينيختار بين  أنيطلب من المخاطب  أنوهو » :التخيير 2-1-ب

وعلى الرغم من  (2).«يختار بينها أنالتي يطلب إليه  األمورأو  األمرينامتناع الجمع بين 
 نجازية (القوة اإلبرؤية المعاصرين )من جهة الصيغة اللغوية ومن جهة -يدتشابههما الشد

وامتناع الجمع  ،اإلباحةيتمثل في جواز الجمع بين المباحين في  فان بينهما فرقا واضحا ،
 "وستينأ"اه وهو ما سمّ  ،أي يختلفان في اآلثار المترتبة على كل منهما،في التخييربينهما 

 acte perlocutionnaire .(3)الفعل الناتج عن القول / أو الفعل التأثيري   "سيرل"و

نخلص من ذلك إلى أنهم فرعوا من أسلوب األمر خصوصا من بين أساليب           
فكلها ُيمكن  والتخيير، واإلباحةوالندب  اإلذناإلنشاء طلبي أفعاال مستدعاة بالقول جديدة 

  . "السيرلية" «مرياتاأل »إدراجها ضمن

طلب الكف عن الفعل أو االمتناع عنه على وجه االستعالء واإللزام.  »وهوالنهي:.2-ب
النهي عن خروج و  الجازمة."ال الناهية"  وللنهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون ب

، التحقير، تمني، النصح، واإلرشاد، التوبيخمعناه الحقيقي الدعاء، االلتماس، ال

                                                             
 ،في التراث اللساني العربي« األفعال الكالمية»التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة مسعود صحراوي،  (1)

  . 121ص 
 . 22تصور المقام في البالغة العربية ،صمحمد بدرى عبد الجليل،  (2)
 . 122 -125ص، نفسهالمرجع مسعود صحراوي،  (3)
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أصناف كالمية فرعية جديدة ُيمكن إدراجها  لنهيلكما انبثق عن تطبيقاتهم (1)«.التهديد
، كما نقل عنهم "النهي" "الشافعية"ن من و وقد عّرف األصولي ضمن "األفعال الكالمية "

واختلفوا  (2)«.الوجوبهو دونه على سبيل  ، ممناستدعاء الترك بالقولأنه »  "الشيرازي"
المكروه في تصورنا  الحرام و و .؟في داللة صيغته هل تقتضي التحريم أم الكراهة )...(

عّبر بهذا  "المنع"، وقدخر نسميه وحسب فهمنا لكتبهم يندرجان ضمن فعل كالمي آ
 هو في رأينا أشمل وأعّم من"و (3). "كالفارابي"المصطلح بعض علماؤنا وفالسفتنا القدامى 

 ُيعتبر عند بعضهم غير داٍل على التحريم بالضرورة، أعني األخير هذاطالما أن  النهي"
  (5).غير جازم في التحريم

حو فهو أسلوب يطلب طلب الفهم، أما االستفهام في الن» هواالستفهام اإلنشائي: .3-ب
فقد قسموه إلى أصناف كثيرة حسب مقاصد المتكلمين  (2).«مجهول بشيءبه العلم 

 منها العرض والتحضيض وهما من أنواع الطلب و أهمها :من  ومرادهم من المخاطبين .
وبمعايير "سيرل" يدخل (1).)...(الترغيب، التمني، الدعاء التنبيه،منها أيضا  التحذير و
   مريات" . ضمن "األ

                                                             
البديع، دار النهضة العربية، د ط، بيروت، د ت، -البيان-في البالغة العربية علم المعاني عبد العزيز عتيق، (1)

 .22ص
في التراث اللساني العربي، « األفعال الكالمية»التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  مسعود صحراوي، (2)

  .   122 ص
 . 122المرجع نفسه،ص (3)
  .122-122المرجع نفسه ،ص   (5)
  .115 المرجع نفسه، ص مسعود صحراوي، (2)
  .22، ص2222عبد الكريم محمود يوسف، أسلوب االستفهام في القرآن الكريم، مكتبة غزالي، د ط، دمشق،  (1)
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 أدوات، وللمنادىللنداء  و إلى أمر ما. لتفاتهايطلب به إقبال المنادى،أو ».النداء:4-ب
عرابه ،وأحكامأنواع  حسب هذه األنواع والمنادى هو اسم ظاهر يقع دائما بعد حرف من  وا 

 قائال: "الفارابي"ويصرح (1).«وا هيا، أيا، آ، يا، أي ، وهذه الحروف هي :أ،النداء.حروف 
ما فعل شيء ما فهو يقتضى به إما قوٌل، القول الذي يقتضى به شيء ما ،»... والذي  .وا 

ذن ،ومنع ، وِطلبة ، ومنه تّضرع ، يقتضى به فعل شيء ما فمنه نداء، ومنه حّث،  وا 
 أنومن الطريف ".« وال يفوته أن يبّين أن" النطق بالقول هو فعل ما  وكّف، وأمر،ونهي ،

نجازي الذي يتحدث ملفوظ اإلإلى مفهوم ال منذ ذلك العصر المبكر ، يلتفت ، "الفارابي"
ه اكتشاف حديث في كّل قّدم على أن  ا ما يُ وستين" و"سيرل" في عصرنا والذي كثيرً أعنه "

:  عنه بلفظ "الفارابي"من الفلسفة التحليلية واألبحاث التداولية المعاصرة. ويعبر 
ويقرر في وضوح أن قوة أحد  ،و من مقوالت التداولية المعاصرة الذي ه force"القوة"

نجازية إلالقوة اأي أن  السؤال عن الشيء ،قوة  أنواع القول ]ويقصد النداء تحديدا [،
وهذا النوع من الكالم  نفسها المحتواة في فعل االستفهام . المحتواة في فعل النداء هي

فعال الكالمية نوًعا ثالثا أن من األ "أوستين"مثلما رأى  ، "الفارابي"يقتضي جوابا عند 
وقد ربط  أو الفعل التأثيري. acte perlocutionnaireالفعل الناتج عن القول  :سماه

كل مخاطبة ُيقتضى بها شيء ما فلها ف ،معيناذلك بأن لكل قوة كالمية جوابا  "الفارابي"
 جواب التضرع و الِطلبة بذل أو منع ،فجواب النداء إقبال أو إعراض، أو  جواب ،

وجواب السؤال عن الشيء إيجاب أو  ، وجواب األمر والنهي وما شاكله طاعة أو معصية
  (2)«.السلب

                                                             
  .252ص، 1، ج1222، دب، 1سليمان فياض، النحو العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربية، مركز األهرام، ط (1)
في التراث اللساني العربي، « األفعال الكالمية»التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  مسعود صحراوي، (2)

 .   22، 22ص
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طلب امتناع أمر  الوقوع، أوطلب وقوع أمر محبوب مستحيل أو بعيد  »هوالتمني:.5-ب
 اوأيضً  ،أداة التمني المعروفة هي )ليت( مكروه مستحيل أو بعيد االمتناع، ومن أدواته

  (1).«اّل، أاّل، لوال، لوما، لو، لعل()هل، ه

ويقال له:طمع...أو بأنه ترقب حصول الشيء سواء كان محبوبا، »ويعّرف الترجي:.6-ب
الفرق  و «إنه إنشاء إمكان حدوث أمر ما.» قال الجرجاني:و  «.مكروها ويقال له:إشفاق

 ، الجوهري بين التمني والترجي أّن المتمني ال ُيطمع في حصوله  ومن ثّم ال يعتقد إمكانه
مكانه . المترجيأما   مني يكون فيوالفرق اآلخر هو أن الت فهو أمر ُيعتقد حصوله وا 

وصيغ الترجي في  مًعا.ن الترجي يكون في المحبوب و المكروه أ اآلمر المحبوب فقط و
 (2).الرجاء،عسى،حرى،اخلولق (أفعالشبه  وأ) وأفعال العربية هي األداة المعروفة )لعّل(،

« شرط المحتوى القضوي»ن التمني والترجي متعلقان بمبدأ إأما بحسب معايير" سيرل" ، ف
أما  في التمني هو قضية غير ممكنة في نظر المتكلم ، وفي الترجيفالمحتوى القضوي 

« شرط المحتوى القضوي»ن التمني والترجي متعلقان بمبدأ إ" ، فبحسب معايير" سيرل
فالمحتوى القضوي في التمني هو قضية غير ممكنة في نظر المتكلم ، وفي الترجي 

  (3).قضية ممكنة

 ؛إنشائيان ُيمثلهما على التوالي  الملفوظان" نعم"و "بئس"هما أسلوبان  .المدح والذم:7-ب
شرطين ُمعدين  لكل من المدح و الذم .   األمرينبتطبيق معايير "سيرل" نعتبر هذين  

وفي قوتها  «هوية األفعال الكالمية » كما يعتبره" سيرل" من أهم المبادئ التي تؤثر في
خاصة بالمتكلم  تجتمع ظروف تداولية معينة ،ا، وفحواه أن وفي تصنيفها أيضً  وضعفها ،

                                                             
 . 122عبد الهادي الفضلي، مختصر في النحو ،ص  (1)
  .112 المرجع السابق، ص مسعود صحراوي، (2)
  .112لمرجع نفسه،صا (3)
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وتؤثر من ثم على "الخطاب" وتجعل من الفعل  ، فتغّير من قوة أحدهما ،بأو المخاطَ 
 (1).ناجحا أو فاشال فعاًل كالميا

نجد ورود  صلى اهلل عليه وسلمذلك على المدونة وهي أحاديث النبي  عند تطبيق و
    التأكيد فيها كثيرًا نذكر منها:

عبد اهلل بن عبد الرحمن  عن عبد الرحمن بنِ  ،نا مالكٌ : أخبرَ يوسفَ  اهلل بنُ  ا عبدُ نَ ثَ د  .حَ 1

 رجاًل سمع رُجاًل يقرأ: ﴿  أن   » أبي َصع َصَعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري   بنِ 

         :صلى اهللرد ُدها، فلما أصبَح جاَء إلى رسول اهلل [ يُ 1﴾ ]اإلخالص 

 فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: -)*(وكأنَّ الرجَل يتقالُّها -ر لهكَ عليه وسلم فذَ 

 (2). ««والذي نفسي بيِده، إّنها لتعِدُل ُثلَث القرآن »

 التحليل:

تقريري يدخل  ملفوظفهو  "نّ إ:"تشبيه مؤكد ب ؛"وكأن  الرجل يتقالُّهافي قوله "       
وورد في هذا الخطاب بمؤكد ألن المخاَطب متردد شاكا فيه  ،ضمن صنف اإلخباريات 

 عليه وسلم عّما سمعه فذكر للرسول صلى اهلل ،ويريد الوصول إلى اليقين في معرفته لهذا
فكان  فهو كان يعتقد أنها قليلة في العمل ، ،حين كان يرّدُد سورة اإلخالص  من الرجلِ 

                                                             
في التراث اللساني العربي، « األفعال الكالمية»التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  مسعود صحراوي، (1)

  .121 ص
     .311ص ،2ج كتاب فضائل القرآن، صحيح البخاري، أي يعتقد أنها قليلة في العمل.البخاري، يتقالها: )*(
ه( ، صحيح البخاري، 221-125بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري )البخاري أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل  (2)

خرج أحاديثه وعلق عليه عز الدين ضل ي، عماد الطيار، ياسر حسن، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق ، بيروت ، 
 . 311[، ص 2213، ] رقم الحديث2ج م، كتاب فضائل القرآن، باب فضل﴿قل هو اهلل أحد﴾،2211-ه  1533
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فجاء «. ثلث القرآن لتعدل هاوالذي نفسي بيده إنَّ  »:صلى اهلل عليه وسلم رسولِ الجواب 
 ،وتأكيد الفكرة مؤكدة وصيغة تؤكد بالذات اإللهية "القسم "ب  مؤكد تقريريًّا الجواب

ليؤكد  "تعدلَ "التي دخلت على الفعل المضارع لإلحالة "والهاء"إّن،الالم" "بملفوظين 
أي يعتقد أنها  "؛هايتقالُّ "وهذا ما جاء في لفظة  ا ،بسؤاله يراه منكرً فهو ،للمخاطب الشاك 

فهو ُينكر عملها فأكد  له الرسول صلى اهلل عليه وسلم بمؤكدين قصد تثبيته  ،قليلة العمل 
  في العقول ورّد إنكار المنكر له.

َلمي   ابنِ  ،عن علقمةَ ا سفيانُ ثنَ :حد   مٍ نا أبو ُنعي  ثَ د  .حَ 2 َثٍد،عن أبي عبد الرحمن السُّ ،عن َمر 
 القرآن مإنَّ أفَضَلُكم َمْن تعلَّ » صلى اهلل عليه وسلم: قال النبيُّ بن عفان قال : عثمانَ 
  (1)«.وعلََّمهُ 

 التحليل:

يدخل ضمن تقريري فعل كالم  "وعّلمه أفَضَلُكم َمن  تعّلم القرآن إنّ في قوله "       
وجاء هذا الخطاب ليقنع  دال على صفة زاد فيها شيء على شيء، وأفضلكم ،اإلخباريات 
تعليمه لغيره  نّ أل م غيره ؛ل بما فيه ولم ُيعل  مِ ن عَ أفضل مم   ه،مَ القرآن وعل   مَ أّن من تعل  

ل له النفع المتعدد في حياته وبعد مماته فله األجر والثواب  والغرض منه الحث  ،ُيحص 
 على تعليم القرآن.

 بين األحاديث التي ورد فيها التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي:ومن 

 عمرَ  اهلل بن دينار قال: سمعت ابنَ  : حدثني عبدُ ، عن يحي، عن سفيانَ سد دٌ ا مُ ثنَ د  حَ  .3
من َخاَل من  إنما أجُلُكم في أجلِ » النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:رضي اهلل عنه، عن 

اليهوِد والنصارى كَمَثل رجٍل  م ومثلُ كُ لُ ثَ ، ومَ مغرِب الشمسِ األمم كما بين صالِة العصِر و 
                                                             

  .312[، ص2222، ] رقم الحديث 2ج ،«خيركم من تعل م القرآن وعل َمهُ » البخاري، المصدر السابق، باب (1)
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النهاِر على قيراٍط؟ فعملِت اليهوُد، فقال:  استعمَل ُعمااًل، فقال: َمْن يعمل لي من نصفِ 
إلى العصر؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملوَن من  َمْن يعمُل لي من نصف النهارِ 

نحن أكثر عماًل وأقلُّ عطاًء، قال: هل قالوا: )*(،ينالعصر إلى المغرب بقيراطين قيراطَ 
  (1)« ظلمُتُكْم ِمْن َحقِّكم؟ قالوا :ال. قال فذاك فضلي أوتيه من شئُت.

 التحليل:

إنما أجُلُكم في أجِل من َخاَل من األمم كما بين صالِة ":صلى اهلل عليه وسلم قوله        
فعل ، "والنصارى كَمَثل رجٍل استعمَل ُعماالً العصِر ومغرِب الشمس، ومثلكم ومثل اليهوِد 

 سبيل الحصر ألن المسلمينمؤكد ب:"إّنما" على  اإلخباريات ،يدخل ضمن تقريري كالم 
أي أّن وقتهم ؛ م في أجِل من َخاَل من األمم كما بين صالِة العصِر ومغرِب الشمسهأجلُ 
فقال: َمن  يعمل لي من  المستقبل.غرضه التنبؤ بما سيأتي في  و ق وقرب أجلهم.ضي  

غرضه  يدخل ضمن التوجيهيات ،استفهام نجازي فعل كالم إ نصف النهاِر على قيراٍط؟
أنتم تعملوَن من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن  ثم   .االلتماس والطلب

ن أل ا،لفظيً ا توكيدً أّدى " بقيراطين قيراطين فتكرار لفظة " أكثر عماًل وأقلُّ عطاًء،
ف الحوار الهادئ بتقديم الحجة المخاِطب الذي يهدف إلى اإلقناع ينبغي أن يوظ  

أي التوكيد اللفظي الذي غايته تثبيت األمر المكرر في نفس  ؛تكراروظف الوالبرهان،ف
هل ظلمُتُكم  ِمن   "قال:.صنف اإلخباريات  وهذا النوع عند "سيرل" يندرج ضمن ،السامع
 ن  استفهام غرضه استجواب قومه إ فذاك فضلي أوتيه من شئُت. :ال. قال :قالوا "َحق كم؟ 

                                                             
الفيروز  . وبالعراق نصُف ُعشِره َيختلف وزنه بحسب البالد ،فبمكة ُربُع ُسدِس دينار ، بكسرهما : ،والِقر طُ القيراط  )*(

تحقيق محمد  القاموس المحيط، ،ه(212الشافعي)مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم  الشيرازي آبادي 
 . 122ص ،2222بيروت ، لبنان،  ،2ط دار مؤسسة الرسالة ،نعيم العرقسوسي 

ل القرآِن على سائِر الكالم، ج (1)  .312[، ص 2221، ] رقم الحديث 2البخاري، المصدر السابق،  باب َفض 
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فذاك " بقوله : صلى اهلل عليه وسلمالرسول  ورد   ال. ب: جوابهمحّقهم، فأتى قّصر في 
فضل هذه األمة على غيرها من  " ملفوظ تقريري غرضه "إثباتفضلي أوتيه من شئتُ 

 (1) كتابها الذي ُأمرت بالعمل به ."األمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل 

اهلل صلى  أن رسولَ ،عن أبيه  مَ أسلَ  بنِ  قال: حدثني مالٌك، عن زيدِ  ا إسماعيلُ ثنَ د  حَ  .4
سيُر معه لياًل، فسأله الخطاب يَ  بنُ  يسيُر في بعض أسفاره، وعمرُ  اهلل عليه وسلم كانَ 

م ُيجبه، ثم وسلم ، ثم سَأله فلُعمر عن شيٍء، فلم ُيِجْبُه رسول اهلل صلى اهلل عليه 
رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم ثالث  )*(تَثِكَلتك أمَُّك، َنَزرْ  :عمر سأله فلم يجبه .فقال

مراٍت كلَّ ذلك  ال ُيجيُبَك. قال عمُر: فحرَّكُت َبعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيُت أن 
، قال: فقلت: لقد خشيت أن )***(خأن سمعُت صارًخا يصرُ  )**(ينِزل فيَّ قرآٌن ،فما نِشبتُ 

» عليه، فقال:  ،قال :فجئت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسلمتُ يكون نزل فيَّ قرآنٌ 
: ﴿ أَ ، ثم قر «ت عليه الشمُس مما طلعَ  أحبُّ إليَّ  سورٌة لهيَ  أُنزلت عليَّ الليلةَ  لقد  

     :(2).[«21﴾]سورة الفتح 

 التحليل:

                                                             
م(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن عبد 222-ه223ابن حجر العسقالني أحمد بن علي ) (1)

-ه1522، 3اهلل بن باز،ورقم كتبها وأبوابها،أهاميشها محمد فؤاد عبد الباقي ،دار السالم،الرياض،دار الفيجاء،دمشق،ط
 .22[، ص 2221، ] رقم الحديث 2على سائر الكالم، جفضل القرآن باب   م، كتاب فضائل القرآن ،2222

  .311، ص2البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، ج أي ألححت عليه. )*(
  نفسه. ، المصدرأي فما لبثت )**(

 .يصرخ بي، المصدر نفسه )***(
 .311[، ص2212، ]رقم الحديث 2البخاري، المصدر السابق، باب فضل سورة الفتح، ج (2)
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، الخطابوعمر بن  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللبين ففي هذا الخطاب حوار        
ثم ، اهلل عليه اهلل صلىرسول  جبهيُ عن شيء فلم  صلى اهلل عليه وسلمفسأل عمر النبي 

غرضه اإللحاح في معرفة  ،وهنا تكرار في السؤال ؛ جبهسَأله فلم ُيجبه، ثم سأله فلم يُ 
عليه وسلم ثالث مراٍت  فقال: عمر َثِكَلتك أمَُّك، َنَزَرت رسول اهلل  صلى اهلل الشيء ،

"ُيجيُبكَ ال  ذلك "كل  " يّدل على ، ؛ففي هذا فعل كالم تقريري مؤكد بتوكيد معنوي" كل 
د خشيت أن فما نِشبُت أن سمعُت صارًخا يصُرخ، قال: فقلت: لق .(1)لاإلحاطة الشمو 

من نزول القرآن فيه  غرضه الخشية فعل كالم تقريري مؤكد ب"لقد"؛ يكون نزل في  قرآن
فجئت رسول اهلل صلى اهلل  قال: وسلم.صلى اهلل عليه  ومعاتبته على تكرار سؤاله النبي
أحبُّ إلي  مما طلعت  علي  الليلة سورٌة لهي لقد أُنزلت» عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: 

﴿ ، ثم قرأ: «عليه الشمُس            :؛ فعل  [21﴾]سورة الفتح

مير هي الض ،والالم للتأكيد لقد تفيد التحقيق تقريري مؤكد بأكثر من مؤكد ،كالم 
؛ يحمل بعًدا حجاجيا اقناعيا أحبُّ اسم تفضيل مخصص ،المنفصل يفيد التأكيد لشيء 

    هو الفتح. تحمله من فضل عليهوغرضه الوعد والتبشير بهذه السورة القرآنية وما 

   والقسم: القصر فيهامن بين األحاديث التي ورد  و

، عن أبيه، عن أبي هريرةَ رِ بُ ق  المَ  ا سعيدٌ ثنَ : حد  ثنا الليثُ د  : حَ يوسفَ  ا عبد اهلل بنُ ثنَ د  .حَ 5  يُّ
ْثلُه آَمَن عليه ا مِ نبيُّ إالَّ ُأْعطَي مَ  ما مَن األْنِبياءِ »قال النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم:قال: 

نَّما كانَ  ، فأرُجو أن أكون أكثَرُهْم تابًعا يوَم  الَبَشُر، وا  الذي أوتيُت َوْحيًا أوَحاُه اهلل إليَّ
  (2)«. القيامةِ 

                                                             
 .115راسم الطحان، النحو الحديث، ص (1)
 .312[، ص5221رقم الحديث ، ]2، باب كيف نزول الوحي؟ و أوُل ما نزل، جالمصدر السابقالبخاري،  (2)
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 التحليل:

هو فغرضه التوكيد  ،تقريريكالم  فعل ؛"أعطيما من األنبياء نبي إاّل "في قوله:       
قناع  ،ص لتخصيلورد  المتكّون من "ما و إال " القصر األسلوبمؤكد ب وغرضه تأكيد وا 

أي نبي ال بّد له من معجزة تقضي إيمان من شاهدها بصدقه، وال يضره  ن  أب ؛المخاَطب 
ما مثله آمن عليه البشر؛ ما موصولة وقعت مفعوال ثانيا  من أصر على المعاندة.

َطى معجزة ليؤمن باهلل ألعطي، ومثله مبتدأ، وآمن خبره،  ومثله بمعنى أن كل نبي أع 
مؤكد ، ملفوظ تقريري  "وحاه اهلل إليّ أكان الذي أوتيته وحيا  "إّنماو"لها،والرسول من أج

ه لم يعطها لغيره من األنبياء ن المعجزة التي أعطاها اهلل إليعلى سبيل الحصر ألب"إّنما" 
هلل عليه وسلم في الغاية من البالغة جاءهم العرب الذين ُبعث إليهم النبي صلى ا نّ ؛أل

فت البالغة بأنها بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك. لهذا ُعرّ 
    فن اإلقناع والتأثير في المخاطب. 

قال:  قال: سمعُت أبي، عن أبي عثمانَ  رٌ مِ تع  : حّدثنا مُ إسماعيلَ  ا موسى بنُ ثنَ د  حَ  .6
فقال  »، ، فجعَل يتحد ثمةَ جبريل أتى النبي  صلى اهلل عليه وسلم وعنَده أمُّ سلَ  أن  ُأنبئُت 

أو كما قال. قالت: هذا ِدْحَيُة. فلما « من هذا؟» َسلمَّة:  النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ألمِّ 
 ُيَخبرعليه وسلم  قام قالت: واهلل ما َحسبته إال إيَّاُه، حتى سمعت ُخطبة النبيُّ صلى اهلل

هذا؟ قال: من ُأساَمَة  من سمعتَ ، أو كما قال. قال أبي: ُقلت ألبي عثمان: مِ َخَبر جبريلَ 
 .(1)« بِن زيدٍ 
 التحليل:
أو كما قال. قالت: هذا « من هذا؟» فقال النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ألم َسلم ة:        
َيُة. عن   َسلم ة أمّ االستخبار أو اختبار أم المؤمنين غرضه  ،نجازي استفهامفعل كالم إِدح 

                                                             
 .312ص  ،[5222 رقم الحديث] ،2جنزل،  ما أولُ  باب كيف نزول الوحي؟ و ،المصدر السابق البخاري، (1)
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أي -اهُ إي   فلما قام قالت: واهلل ما َحسبته إالّ  .الذي كان ُيحدثه هل فطنت لكونه ملكا أو ال
واهلل ما وقولها " ،عليه وسلم ُيَخبر َخَبر جبريل اهلل حتى سمعت ُخطبة النبيُّ صلى -دحية

التأكيد  غرضه الحصر،الَقَسم وأسلوب تكمن قوته في كالم تقريري  فعل " ؛اهُ إي   َحسبته إالّ 
هو  اهُ إي   ما َحسبته إالّ  في قولها: الحصر معرفتها أنه جبريل وأسلوبعدم للمخاِطب ب

  .غفلت ولم تتفطن لكونه ملًكا اعلى أنهتوكيد 
  :والنهي النداء و األمر ومن بين األحاديث التي ورد فيها

لما » قال:  ، عن البراءِ ،عن أبي إسحاقَ  اهلل بن موسى، عن إسرائيلَ ا عبيد .حّدثنَ 7
صلى اهلل  قال النبيُّ  )ال يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اهلل(ت:زلَ نَ 

 ثم قال:« ف والّدواِة تِ أو: الكَ  ،ِتفادُع لي زيدًا وْليِجيء باللْوِح والدَّواة والكَ » عليه وسلم:

 :﴿ اكتب»      :لى اهلل النبي ص رِ ظه   فَ ل  [ وخَ  22﴾ ] النساء

 ضريرُ اهلل فما تأمرني؟ فإني رجٌل  قال: يا رسولَ  األعمى كتومٍ مو بُن أم عليه وسلم َعمرُ 
 يأول ال يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل اهلل غيرُ  (مكانها: ،فنزلتْ البصر

 (1)« الضرر(.

 التحليل:

وقوته ،لتزاميات )أفعال الوعد( إيدخل ضمن  نجازي،كالم إ فعل " لي زيداً  ادعف"       
فعل كالم  "اكتبو" ،ى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمتكمن في الطلب من زيد بالمجئ إل

وهذا الصنف من  كتابة السورة .اإللزام فغرضه  ،لتزاميات يدخل ضمن إ ،أمر نجازيإ
عندما سمعه ف لتزاميات ال يحاول التأثير في السامع .اإللتزاميات مرجعه المتكلم وفي إ

نجازي كالم إفعل  رسول اهلل" يا"و  ل اهلل فما تأمرني؟يا رسو  قال: مكتوم األعمىعمرو بن 
                                                             

 . 312ص ،[5222رقم الحديث ، ]2كاتب النبي صلى اهلل عليه وسلم، ج، باب المصدر السابقالبخاري،   (1)
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وجدان المتلقي بفضل ما يتركه من آثار في غرضه التعظيم والتشريف لهذا النبي و  نداء،ال
 االستفهام طلبي غرضه "فما تأمرني؟" قوله : مشاعره.انتباهه وتحريك  ونفسيته كشدّ 

والجهاد مع مراعاة العذر وهو  العملوطلبه  صلى اهلل عليه وسلم االلتماس من النبي
ن المؤمنين في سبيل ألنه ضرير البصر ،فنزلت مكانها : )ال يستوي القاعدون م العمى ؛

 الضرر، رضه التسوية بين المجاهدين وأولي"غير"،غب االستثناءفالضرر(  اهلل غير أولي
 المجاهدين والقاعدين .  وفي مقابل عدم التسوية بين الذين وعدهم اهلل باألجر العظيم،

عبد الرحمن  بنِ  عن محمدِ ، عن يحيى ،نَ عن شيبا اهلل ، بيدُ برنا عُ خأ : ثني إسحاقُ حد  .8
عن  - ةَ مَ سلَ  أبين مِ  أنا ني قال : سمعتُ بُ سِ ح  َوَأ »: قال -ةَ مَ سلَ  أبيعن  ،هرةَ مولى بني زُ 
في  اقرأ القرآنَ » صلى اهلل عليه و سلم :: قال رسول اهلل  و قالعمرٍ  عبد اهلل بنِ 

 (1).«« على ذلك دْ زِ وال تَ  بعٍ في سَ  فاقرأهُ » ل :حتى قا ،ةً قوَّ  :إني أجدُ  ،قلتُ «شهرٍ 

 التحليل:

نجازي كالم إ فعل ،«اقرأ القرآن في شهرٍ »قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم:       
ي أجُد إن   قلُت:القرآن في شهٍر.  دفعه إلى أن يقرأغرضه  ،التوجيهياتأمر يدخل ضمن 

 ة.القراءالتوكيد على قدرته  غرضه ، مؤكد بأداة إنّ  جاء فعل كالم تقريري فجوابه ،قوةً 
أمر يدخل ضمن  ،نجازيكالم إفعل  . «فاقرأُه في َسبٍع وال َتِزد  على ذلك » :حتى قال

فوق  هفسنهيه تكليف نغرضه  النهي ،إنجازيفعل كالم  َتِزد  على ذلك الو اإللتزاميات ، 
              .ويبرز هذا الحديث نبل الحوار والتيسير على األمة في قراءة القرآن طاقتها

 والتمني فياالستفهام والنداء  وللقصر ومن األفعال الكالمية المتضمنة          
 األحاديث النبوية نجد:   

                                                             
 .325[ ، ص2225 ، ]رقم الحديث2المصدر السابق، باب في كم ُيقرأ القرآُن؟ ، جالبخاري،  (1)
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، عن أبي وانَ ك  ذَ  : سمعتُ ، عن سليمانَ ا شعبةُ ثنَ : حدثنا َرو ٌح: حد  إبراهيمَ  بنُ  ا عليُّ ثنَ حد  .9
إالَّ في اثنتيِن: رجٌل علََّمه اهلل  ال حسدَ » اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  رسولَ  أن   هريرةَ 

القرآن فهو يتلوه آناَء الليل و أناَء النهار، فسمَعُه جاٌر له فقال: ليتني ُأوتيُت مثلما 
ٌل: ، فقال رجاهلل مااًل فهَو ُيهِلكه في الحقِّ  تاهُ آ ْعَمُل. ورجلٌ ا يَ مَ  ِملُت مثلَ فالن، فعَ  تيَ أو 

  (1)«ما َيْعَمُل . ملُت مثلَ فعِ  فالٌن، ليتني أوتيُت مثَل َما أوتيَ 

 التحليل:

؛ الواقعة حقيقية كلمات تطابق حييصر فعل كالم ت "،ال حسد إال  في اثنتينِ قوله:"       
 "،ُأوتيُت مثلما أوتي  فالنليتني "تكمن في التوكيد باألسلوب القصر.وفي قوله  الواقع قوته
 فقط ،ويكون في شيء المحبوب  ، "سيرل"يندرج ضمن البوحيات لدى  نجازي،فعل كالم إ

 والمحتوى القضوي فيه قضية غير ممكنة لدى المتكلم. 

  بنُ  بيبُ ثني خُ حد   قال : ثنا شعبةُ حد   سعيد : ا يحيى بنُ ثنَ د  حَ  اهلل: عبدِ  بنُ  نا عليُّ ثَ د  .حَ 11

،فَدعاني كنت أصل ي  عن أبي سعيد بن المعل ى قال: ، بن عاصمٍ  عبد الرحمن،عن حفصِ 
 فَدعاني النبيّ  ّلي،يا رسول اهلل إني كنت أصَ  النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم فلم أِجبه، قلت:

 يقل اهلل: ألم »قال : ُقلت: يا رسول اهلل إني كنت أصل ي، فلم أِجبه، صلى اهلل عليه وسلم

 ﴿                  [25]األنفال: ﴾؟ 

 فأَخذ بيدي ،« سورٍة في القرآن قبل أن تخُرج مَن المسِجِد؟ أعظمَ  مكَ أال أعلّ » :قال ثم
 من القرآن، سورةٍ  ك أعظمَ منَّ علِّ ألُ  :إنك قلتَ  يا رسوَل اهلل، :ج قلتأردنا أن نخرُ  فلما

                                                             
 .  312-312ص [،2221 ، ]رقم الحديث2ج القرآِن، صاحبِ البخاري، المصدر السابق، باب اغتباط ِ  (1)
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﴿:قال       ﴾ :هي السْبُع المثاني والقرآنُ [ 22]الفاتحة 

  (1).«هُ الذي ُأوتيتُ  العظيمُ 

  التحليل:

 قال: ،غيرواإلثارة لفت انتباه  ، غرضهءالندا نجازي،إالكالم  فعل اهلل"،يا رسول "       

 اهلل:﴿ ألم يقل »                 ﴾ ؟ 

 باآلية،استفهام غرضه التقرير نجازي فعل كالم إ يقل اهلل " ألمفقوله " [«25]األنفال:
أال أعل ُمك أعظم سورة في القرآن قبل أن  »ثم قال: بالمجيء.وغرضه تكليف الذي دعّي 

نجازي ،غرضه الحث على تعليمه أعظم كالم إفعل استفهام ، أال  «تخُرج ِمَن المسِجِد؟
 .لبعد حجاجي إقناعي "عظم"يل للفعلووظف كلمة أعظم وهي اسم تفض ، سورة في القرآن

   الذم في المدونة:ومن أمثلة  

  عن أبي وائل ،عن عبد اهلل قال : حدثنا شعبة عن منصوٍر، .حدثنا محمد بن عرعرة :11

   بئس ما ألَحِدهم أن يقول :نِسيُت آية َكْيتَ  »قال النبي صلى اهلل عليه وسلم : 

يًّا بل ُنسَِّي ،واستذِكُروا القرآَن،فإّنُه أَشدُّ  ،)*( َكْيتَ  و   الّرجال منَ من ُصدور  )**(تَفصِّ

                                                             
 .312[، ص 2221، ]رقم الحديث 2ج السابق، باب فضل فاتحِة الكتاِب،البخاري، المصدر  (1)

ومثلهما ذيت و ذيت وقال ثعلب كيت  ر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل ،كيت وكيت يعبّ  :قال القرطبي )*(
وهذا من  أن هذه الكلمة مثل كذا إال أنها خاصة بالمؤنث ، "الداودي"عن  "ابن التين"وحكى  لألفعال  وذيت لألسماء .

[، 2232، ]رقم الحديث 2باب استذكار القرآن وتعاهده، ج ،المصدر السابق  ،ابن حجر العسقالني  ."الداودي"مفردات 
 .  122ص
 . 322، ص2ج القرآن،ا. البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل تً وهو بمعنى أشد تفلُّ  االنفصال. التفصي: )**(
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  (1).«)*(النََّعم

 التحليل:

وهي األفعال التي تعبر عن الحالة  نجازي، من األفعال التعبيرية ،بئس فعل كالم إ       
موقف متخذ هو الذم "بئس" وهنا في  ،فغرضه التأثير في نفس المتلقي النفسية للمتكلم

والفعل بئس إطالقه يحّمل الملفوظ حكما تقويميا  الخطاب مّوجه للذين ينسون القرآن ،
نجازي ،يدخل ضمن فعل كالم إ "القرآن استذكروا"قوله و  .مستقبحا أال وهو الذم

ه لكلمة وتوظيفتا تفلُّ  شدّ ه أنّ أي استذكروا القرآن فإح ؛ وغرضه النص التوجيهيات)األمر(
قناعيًّا مل بعدً "أشدُّ" وهو اسم تفضيل يح حيث شّبه انفصال القرآن وانفالته  .ا حجاجيا وا 

قرب للمتلقي وهذا الثشبيه يُ  الن َعم من صدورهم ،من صدور الرجال أشد من انفصال 
  ب .واضًحا من شأنه أن يقنع المخاطَ المعنى ويجعله 

 

  

 

 

 
                                                             

الن َعم : وقد تسك ن عينه اإلبل ، والشاء أو خاصٌّ باإلبل. الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن  )*(
، 2ه(، القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي دار مؤسسة الرسالة ، ط212إبراهيم الشيرازي الشافعي)

 . 1113، ص2222بيروت، لبنان، 
 .  322ص [،2232، ]رقم الحديث 2بخاري، المصدر السابق، باب استذكار القرآن وتعاهده، جال (1)
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 :كتاب فضائل القرآن قناعي فيوأثره اإل ثانيا: األسلوب

بالغة الخطاب عند اليونان يحتل الصدارة نَّ األسلوب الذي كان جزءًا من إ           
 التزامر إال في بعض الجوانب مثل عدم بية التي لم تميز بين الشعر والنثفي البالغة العر 
 إلى موضوعات دون أخرى. قالوزن أو التطر 

أن عامة الناس يتأثرون  إلى "أرسطو"وتعود أهمية األسلوب في نظر            
إلى وسائل األسلوب أكثر من بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون بعقولهم، فهم في حاجة 

بل يجب أن يقوله  ،رف المرء ما ينبغي أن يقاليعن حاجاتهم إلى الحجة، فال يكفي إذن أ
 كما ينبغي.

الخطاب، وحسب  إليه يؤول والجمهور الذي وتجميل األسلوب يكون حسب المقام         
كل نوع خطابي أسلوباً  أن ل أال ننسىحواريًا، يجب  أو ًا كان أو شفوياً نوع الخطاب مكتوب

ونقتصر في  ،ريفلغة الحديث النبوي الشتناول األسلوب في نلهذا س (1)به.خاصا يليق 
 )أو إيقاع ية الصوتيةالبنو  )أو تركيب المعاني(البناء الداللي :ن بارزينعلى جانبي تناولنا

 .( لنص الخطابيا

 :البناء الداللي) أو تركيب المعاني (أ.

يشمل األخير وهذا  يشمل البيان والبديع ،بناء الداللياألسلوب من حيث ال إن          
ب، لهذا يرد مخاطلانقناع إلوما يحمله  فالداللة تبحث عن المعنى المحسنات المعنوية؛
أي اإلفصاح عن المعنى أو  حظ " بمعنى ) اإليضاح واإلفصاح (؛البيان عند " الجا

متصورة في  نقائمة في صدور العباد -"الجاحظ"فيما يتصور  -التي هي  المعاني

                                                             

الخطابة في القرن -وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية مدخل نظري ، في بالغة الخطاب اإلنقناعيمحمد العمري (1) 
 .79ص ،2002، ،بيروت،لبنان 2األول نموذجا،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء،ط
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 كز على البيان وما يحمله من معان  ير "فالجاحظ " (1)لجة في نفوسهم ".تخأذهانهم، م
  .تجسد الوظيفة اإلفهامية واإلنقناعية 

أصول ونقواعد ُيعرف بها إيراد المعنى الواحد، بطرق »:من يعرف البيان بأنهوهناك        
أي أن  (2)؛«نفسهالداللة العقلية على ذلك المعنى  وضوح ، فيبعضها عن بعض يختلف

مم ا يجعل السامع  ،ضوح الداللة عليهوُ  طريقة، شرط إيصال المعنى بأي   غاية البيان
 يقتنع بذلك الخطاب المراد إيصاله له.

اكي " السك" كان مرجع علم البيان هو ) اعتبار المالزمات بين المعاني (، يقول          
ذا عرفت أن إيراد المعنى الواحد على صورة  » إال في الدالالت العقلية،  مختلفة ال يتأتىوا 

نى إلى معنى بسبب عالنقة بينهما، تلزم أحدهما األخر بوجه من معاالنتقال من وهي 
  (3).«ه اعتبار المالزمات بين المعاني ظهر لك أن علم البيان مرجع الوجوه؛

النعوت واألوصاف"  من"الصورة البيانية" ابتداء "من ذلك إلى ويمكن إرجاع جانب        
متطلبات التوصيل، دون أن  ن، إنها كل ما زاد عواالستعارة والمجاز والكنايةالتشبيه إلى 

  (4)البعد عن التأثير و اإلنقناع. الغموض ويونقع في 

لتي وردت في لغة الحديث النبوي الشريف والتي لها أثرها ومن" الصور البيانية " ا      
 " فضائل القرآن" من صحيح البخاري:كتابفي بالذكر ونخص إلنقناعي في الخطاب ا

                                                             

  .341ص  جميل عبد المجيد، البالغة واالتصال، (1) 
، عمان، 3علم البديع، دار المسيرة، ط-علم البيان–،مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني يوسف أبو العدوس (2) 

 . 341،ص 2009األردن ،
  .362، ص المرجع نفسهجميل عبد المجيد،  (3) 
الخطابة في القرن -مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربيةمحمد العمري، في بالغة الخطاب اإلنقناعي  (4) 

 .302-303، ص نموذجااألول 
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 : التشبيه.1-أ

خر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبيه ملفوظة أو إلحاق أمر بأمر آ »هوو        
ه ( ) شب   اللغوي لكلمةالبالغيون في تعريف التشبيه إلى المعنى ونقد نظر  (1).«ملحوظة

أو مثله، وشبهته به أي مثلته به، فالمعنيان شبيه فالن فالن  »( تقول:  وهو ) مثل  
والغاية من التشبيه هو تقريب   (2)«.للتشبيه نقريب من نقريب االصطالحياللغوي و 

  ذهنه.وجعل الصورة واضحة في  بالمعنى للمخاط  

صلى اهلل عليه وسلم كان ألسلوب التشبيه والتمثيل في حديثه األثر  الرسولو         
بالغة  هرة موضوعاتالطيب، والموضوعات التي عرض لها أسلوب التشبيه في السنة المط  

      (3).األهمية

 ذلك في الصحيح فيما يلي:لونعرض 

، عن أبي موسى، نٌس نقتادُة: حدَّثنا أ اٌم: حدثنا ا ه مَّ : حدَّثن  أبو خالد   بُن خالد   ةُ ب  ا ُهد  ثن  حدَّ .1
ب ها طي  م  طع   ،(*)ةج  ر  ت  القرآن كاأل   الذي يقرأ   مثل  » :صلى اهلل عليه وسلم قال  النبي  عن 
ِجر الها. ومثل الف ب وال ريح  ها طي  والذي ال يقرأ القرآن كالتمرة، طعم   ،بها طي  وريح  

انِة، ريح  الذي يقرأ القرآن يح  ها مٌر، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ طيٌب وطعم   ها، كمثل الر 
 (4)«.م ٌر وال ري ح لها ، ط ع مهاةِ ل  نظ  ل الح  ث  القرآن كم  

 

                                                             

  .19، ص 3772، القاهرة، 1عبده عبد العزيز نقلقيلة، البالغة االصطالحية، دار الفكر العربي، ط 1)( 
  .19المرجع نفسه ، ص  (2) 
 .66، ص 2007، عمان، األردن،3ينظر فهد خليل زايد، البالغة بين البيان والبديع، دار ياف العلمية، ط (3) 

  وفي حديث آخر:المؤمن الذي يقرأ القرآن كاألترجة. (*)

 318.[، ص 0020، ] رنقم الحديث2البخاري، المصدر السابق، باب فضل القرآن على سائر الكالم، ج (4) 
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 التحليل:

األترجة طعمها كالذي يقرأ القرآن مثل هذا التشبيه ورد في الحديث والمقصود به        
شبه فيه المؤمن  غرضه التمثيل والتشبيه والتصوير يريقر ملفوظ ت ؛ طيبطيب وريحها 

فهو إنقناع ألمر معين  ونحن هنا أمام استدالل بواسطة التمثيل ، يقرأ القرآن باألترجة الذي
بأمر آخر والتمثيل أسلوب يتوخاه المتكلم في  اعن طريق عالنقة الشبه التي تربط أمرً 

ترج ألباوالمؤمن الذي يقرأ القرآن شبهه  ،نقناع على أنه دليل أنقوى لصالح نتيجة متوخاة اإل
وأيضا من  لليمون الكبار ،شجر عالي ناعم األغصان والورق والثمر ،وثمره كا»وهو 

فجعل المؤمن يشبه هذا النبات  ، (1)«ذكي الرائحة ،حامض الماء ه ذهبي اللون ،ن  ميزاته أ
فناسب  إن الجن ال تقرب البيت الذي فيه األترج»ونقيل:  وما يحمله من صفات ايجابية .

 (2)،«فيناسب نقلب المؤمنالقرآن الذي ال تقربه الشياطين، وغالف حبه أبيض  أن يمثل به
ألن ؛لتالوة بالريح ة اإليمان بالطعم وصفة اصف خصَّ  » هنا طعمها طيب وريحها طيب

دون القراءة، وكذلك الطعم ألزم من القرآن إذ يمكن حصول اإليمان لمؤمن لاإليمان ألزم 
شبه الذي ال يقرأ القرآن و  (3).«الجوهر ويبقى طعمهللجوهر من الريح فقد يذهب ريح 

للذي ألن حالوة التمرة تمثل أخالق المؤمن أما بالنسبة  ؛التمرة طعمها طيب وال ريح لهاب
رب المثل ن وضُ م الرائحة وهذا دليل على تقصيره في نقراءة القرآله بعديقرأ القرآن مث  ال ي

الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب  شبه الفاجر ولتقرير حاله في نفس السامع . 
أي  ريحها طيبكالريحانة به والمقصود به أن الذي يقرأ القرآن و ال يعمل  ؛وطعمها م ر  

إليمان يتجسد في اف ، فهو ال يتصف باألخالق الحميدة والفاضلة م ر   وطعمهاجميل 
ن أل » ؛نقناعيةفي العملية اإل يركز على األخالق "محمد العمري"وهذا ماجعل  األخالق ،

                                                             

 .    133، ص2البخاري، كتاب فضائل القرآن، جالبخاري، صحيح  (1) 
    .34[، ص0020، ]رنقم الحديث 7على سائر الكالم، جابن حجر العسقالني، المصدر السابق ،باب فضل القرآن  (2) 
  .34السابق ، ص ابن حجر العسقالني، المصدر (3) 
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الطيبة الشخصية التي يكشف عنها المتكلم ال ُتسهم بشيء في نقدرته على اإلنقناع بل 
ثم إن "االنقتناع" يمكن أن يتم  –العكس، ينبغي أن ُيعد ُخلقه أنقوى عناصر اإلنقناع لديه 

فإن "اإلنقناع" يحدث عن  أخيراً  ... وإذا كانت الخطبة مثيرة لمشاعرهم بواسطة السامعين،
الكالم نفسه إذا أثبتناُه حقيقة أو شبه حقيقة بواسطة ُحجج مقنعة مناسبة للحالة 

ب ه  شبه الفاجر الذي ال يقرأ القرآن ف (1).«المطلوبة وفي  ؛الحنظلة طعمها ُمر  وال ريح لهاش 
 ن  أي أ له، ريح طعمه ُمر  والوهو نبات ضار  مثل الحنظل ؛ يبين أن الفاجرهذا التمثيل 

 الفاجر ال يتسم باألخالق وال باإليمان .

، عن ابن ُعمر  ثن  .حدَّ 2 رضي اهلل عنه أنَّ  ا عبُد اهلل بُن يوُسف: أخبرنا مالٌك، عن نافع 
  صاحب اإلبل إنما مث ل صاحِب القرآن كمثلِ  : »رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

اه د  عليها (*)الم ع ق لة ن أطلقها ذ   ،أمس ك ها، إن ع   (2)« . هبت  وا 

 التحليل: 

يبين و هذا الخطاب  ، اإلبل الم ع ق لة   صاحبب صاحب القرآن ل في هذا الحديث مثَّ        
حجة له وليس  القرآن ة القرآن والتزم به وحفظه سيكونعاهد نقراء الذي نأن اإلنسان المؤم

إن عاهد " : وهذا ممثال في نقوله القرآن سوف يضيع إيمانه الذي يهمل أنوذلك  عليه ،
فظ ثر اإلنقناع في هذا التشبيه أن الذي يحويكمن أ . "عليها أمسكها وان أطلقها ذهبت

 ن أطلقها ذهبت.ليها أمسكها وا  الحبل لهذا نقال إن عاهد عكالذي يشد  القرآن ويستذكره ،

                                                             

الخطابة في القرن -مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلنقناعي 1)( 
 . 20-24، ص  األول نموذجا

البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل  ال،وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير.المعقَّلة:أي المشدودة بالعق   (*) 
 . 120، ص2القرآن، ج

  .120[، ص 0013، ] رنقم الحديث 2البخاري، المصدر السابق، باب استذكار القرآن وتعاهده، ج (2) 
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: أخبرنا ُسفيانُ ثن  .حدَّ 3 ف ل ة ، ثن  حدَّ ، ا محمُد بن كثير  ي ث م ة ، عن ُسويد بن غ  ا األعمُش، عن خ 
يأتي في آخر » صلى اهلل عنه وسلم يقول:  سمعت النبي  نقال عليٌّ رضي اهلل عنه: نقال :

د ثاء  األسنان ة، ري  ب، يقولون من خير قول ال(**)م، س ف ه اء األحال(*)الز مان قوٌم ح 
ز  إيمان هم حناجر هم، اوِ ج  اإلسالم كما يمرق  الس هم من الرمي ة، ال ي   من   (***)ي مر قون

 (1).« م، فإن  قتل ه م أجٌر لمن ق تل ه م  يوم القيامةِ فأينما لقيتموهم فاقتل وه  

 التحليل:

  ولقد أعطى النبي صلى اهلل عليه وسلم خمسة أوصاف يصف فيها هؤالء القوم وهي:       

ثاُء 3  من اإلسالم  ي مُرنقون 4ةريَّ بمن خير نقول ال يقولون 1 ُسف ه اء األحالم2األسنانُحد 
صلى اهلل  هذا نبأ من الرسول م،ُز إيماُنهم حناجر هاو  ج  ال يُ  0كما يمرُق السَّهم من الرميَّة

خر ن القوم سيأتون في آطيف م بما سيحدث في آخر الزمان بأن يكون هناك وسلم عليه
ليس التحقير بل التحذير منهم من خالل وغرضه في هذا السياق  ،الكالم  الزمان كثيروا

 ، ُسف ه اء األحالم و المعنوية وهي  ُحد ثاُء األسنان وصف  لبعض أوصافهم المادية وهي
مرونقهم من الدين  شبهأي  سالم كما يمرق الس هم من الرمية ؛وصف مرونقهم من اإلف

لسرعة خروجه من شدة  اوالحال أنه فيخرج منه ،بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه 
ة ميَّ الر  فصادنقا ، اأي أنهم ال يؤمنون إيمانً  ؛نقوة الرامي ال يعلق به من جسد الصيد شيء

                                                             
 ُحدثاء األسنان :كناية عن صغار السن. (*)

 .324، ص2صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، ج ضعاف العقول. البخاري،  األحالم: (**)
مية مرونقا :خرج من الجانب األخر ، المرق: مرق السَّهم  (***) والخوارج مارنقة : لخروجهم عن الد ين. الفيروز من الر 

ه(،القاموس المحيط، تحقيق محمد 339آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم  الشيرازي الشافعي)
 . 721رنقسوسي ،صالع
[،  0009،] رنقم الحديث2البخاري ،المصدر السابق ، باب من رايا بقراءة القرآن أو  تأكَّل  به أو فخر به،ج (1) 

 .124ص
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إيمانهم وال يجاوز " و نقوله: ؛ وهذا لعدم انقتناعهم باإلسالم . السريعة ال تحدث أثرا
نقاتلهم  دع  ن بقتلهم وو  أذ   الهذ كفرهم،ة من شد   أي ال يصل إيمانهم إلى نقلوبهم "؛همحناجر 
وهنا يتجسد عنصر اإلنقناع من خالل وصفهم ووعد لمن نقتلهم باألجر  يوم القيامة. باألجر

 ثاب عند اهلل سبحانه وتعالى.  ه سيُ ن  أ أي يوم القيامة،

 : االستعارة 2-أ

 الرسول الكريمحديث لآليات القرآنية أو لأو  لقول العربيلال تجد دارسًا              
الخصوص، وأنقصد بالعموم  أو العمومإال عارًفا أمر  االستعارة على  وسلم،صلى اهلل عليه 

يعرف شيئا من طبيعتها، أما الخصوص فهو الوصول إلى أسرارها ودنقائقها، وما  أنه
ل ى.  يخفى  (1)على اإلنسان من النظرة الع ج 

اه الذي وضع له إلى معنى نقل اللفظ من معن » ف االستعارة بأنها:لهذا ُتعرَّ              
تصويرًا وأكملها هي من أدق األساليب البيانية تعبيرًا وأجملها  ،نقيمتها عرف بهتُ آخر لم 

هي منبثقة عن التشبيه ولكنه تشبيه مضمر في النفس فُيحذُف أحد ط رفي ه فتأديًة للمعنى، 
 (2)«.الطرفين عين اآلخر دويكون أح

 عنصر  إغراب يحدث الهيبة - بمعناها الواسع - نقد اعتبر االستعارة   أرسطو"وكان"       
يستعمل هذه  -البسيط غير الموزون  -وما يحدث العجب يحدث اللذ ة، والنثر  ".والعجب

في حين تكون " الونقائُع واألشخاُص أشدَّ بعدا  وغرابة " في الشعر، ،الوسائل في حدود 
ما غير أن الخطابة ، وهو مبدأ يالعنصر االستعار  حنقائمة على مبدأ أساسي يكبح ج 

وال » و عثمان الجاحظ": الوضوح والوصول إلى أذهان المستمعين بدون حواجز. نقال" أب
                                                             

، 3776، عمان، األردن، 3محمد بركات حمدي أبو علي،البالغة العربية في ضوء منهج متكامل، دار البشير، ط )(1 
 .41ص 

 .37البالغة بين البيان والبديع، ص فهد خليل زايد،  (2) 
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ك في تهذيب األلفاظ وشغلك في التخلص إلى غرائب المعاني وفي االنقتصاد تجعل ه مَّ 
فضائل القرآن " كتاب " النبوي الشريف من في لغة الحديث  االستعارة لم ترد  (1).«بالغ 

 البخاري.من صحيح 

 الكناية: :1-أ

اشتهر التعريف ولقد  ."هعنه بغير لفظ   ر" تريد المعنى وتعب   : ويعر ف العلماء الكناية ب 
  (2)لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة المعنى.""التالي: 

 البخاري من كتاب "فضائل القرآن":و لقد وردت الكناية في صحيح        

 بن   ، عن سهل  بن عبد الرحمن، عن أبي حازم   بن سعيد: حدَّثنا يعقوبُ  تيبةُ ا نقُ حدَّثن   .1
 ب  اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت:  يا رسول اهلل، جئت أله   امرأًة جاءت رسول   سعد  أنَّ 

عَّ ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليها رسو  ظر  ن  لك نفسي. ف   ب ه، ثم إليها و   د النظر  ،فص  صوَّ
، فقام رجٌل من أصحابه فقال: ا جلس ت  أنه لم يقض  فيها شيئً  ت  المرأةُ أ رأس ُه. فلما رأ ط  أ  ط  

 فقال: «هل عندك من شيء؟ »جنيها. فقال: و  فز   يا رسول اهلل، إن لم يكن لك بها حاجةٌ 
فذهب ثم رجع، «. اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيًئا » ال واهلل يا رسول اهلل .نقال: 

فذهب ثم «. ا من حديدانظر ولو خاتمً »ا.نقال: اهلل، ما وجدت شيئً  فقال: ال واهلل يا رسول  
نقال سهٌل: ما له  -ىإزار   هذا ًما من حديد، ولكنفقال :ال واهلل يا رسول اهلل وال خات   رجع ،

ت  ع بإزارك؟ إ  صن  ما ت  » ه، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فُ ص  فلها ن   -داءٌ ر   ه لم ن ل بس 
ن ل   ت ُه لم يكن عليك  شيٌء ب  يكن عليها منه شيٌء، وا  جل ُسه، م   فجلس الرجُل حتى طال  «. س 

، فلما جاء نقال:  ل يًا، فأمر بهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُمو   ثم نقام، فرآهُ  ماذا » فُدعي 
                                                             

الخطابة في القرن -مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلنقناعي (1) 
 . 302، ص  األول نموذجا

 .213فهد خليل زايد، البالغة بين البيان والبديع، ص  (2) 
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تقرؤ هن  أ  » قال: .كذا، عدَّها ةوسور  كذا، كذا، وسورةُ  نقال: معي سورةُ « القرآن؟  معك من  
ُتك ه ا بما معك  » نقال: نعم. نقال: «  ؟ك  عن ظهِر قلبِ   .(1)«من القرآن  اذهب، فقد ملَّك 

 التحليل:

فد لَّ على فضل القراءة عن ظهر  .عن الحفظ التام ظهر نقلبك: كناية عنوفي نقوله:      
 القلب ألنها أمكن في التوصل إلى التعليم.

ن عن أراد بهذا الحديث الداللة على أن تالوة القرآ "البخاري"إن كان ": "ابن كثير"ونقال 
ألنها نقضية عين فيحتمل أن  ؛من المصحف ففيه نظر ظهر نقلب أفضل من تالوة نظراً 

ال يحسن الكتابة وعلم النبي صلى اهلل عليه وسلم ذلك فال يدل ذلك على  نكا يكون الرجل
 ا فإن سياق هذاأن التالوة عن ظهر نقلب أفضل في حق من يحسن ومن ال يحسن، وأيضً 

 الحديث إنما هو الستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر نقلب ليتمكن من تعليمه
  (2)نظرًا وال عدمه."لزوجته، وليس المراد أن هذا أفضل من التالوة 

 وما تمتاز به الكناية من بالغة: 

 المالحة. "التأثير القوي من حيث العذوبة و .3
 اإلنقناع ألنه يأتي بالدليل لكل دعوى. .2
 الكناية أوجز لفًظا من التشبيه. .1
 (3)التصريح بما يخفي من النفس ." .4

                                                             

 .120-137[، ص  0010، ]رنقم الحديث 2ظهر نقلب، ج ، باب القراءة عنالمصدر السابقالبخاري،  1)( 
 .73[، ص 0010، ]رنقم الحديث 7ابن حجر العسقالني، المصدر السابق  ، باب القراءة عن ظهر نقلب، ج (2) 
 .319فهد خليل زايد، البالغة بين البيان والبديع، ص (3) 



 من" لقرآنا فضائل" كتاب في وأثرها اإلقناعي الخطاب:                 التطبيقي الفصل
.                                                                 البخاري صحيح                                                                                       

 

 

57 

اإلنقناعي في لغة إن األسلوب يحتل الصدارة في البالغة العربية ويبرز أثره         
والكناية التي تندرج تحت علم البيان  واالستعارةالحديث النبوي الشريف من حيث التشبيه 
يبة إلى ذهن السامع وهذا ما جعل اإلنقناع في والغاية منها تقريب المعنى لتكون الصورة نقر 

وأعلم أن أرباب » ، يقول " السكاكي " : "الصور البيانية"الخطاب يتجسد في مزية 
البالغة وأصحاب الصياغة للمعاني مطبقون على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن 

 . (1)«اإلفصاح بالذكر  من أنقوى من التصريح بالتشبيه، وأن الكناية أونقع االستعارة

النبوية الشريفة والغاية منها أن يكون  في األحاديثو الكناية  لتشبيها ورد لهذا       
ب له تأثير نقوي   ألن االخطاب إنقناعيً   ب.في المخاط   األسلوب الذي يستعمله المخاط 

يث البناء الداللي يشمل أيضا البديع وخاصة المحسنات إن األسلوب من ح       
األلفاظ  واختياريرجع جانب منها إلى المقابلة بين المعاني ) الطباق (  التي "المعنوية، 

به وجوه تحسين الكالم، بعد رعاية  علم ُيعرف »بأنه:  ف البديعر  لهذا عُ  (2).المعبرة"
يرجع إلى  ح الداللة وهذه الوجوه ضربان، ضربو تطبيقه على مقتضى الحال ووض
  (3).«المعنى، وضرب يرجع إلى اللفظ 

 : الطباق 4-أ

                                                             

 . 364جميل عبد المجيد، البالغة واالتصال، ص 1)( 
الخطابة في القرن -مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربيةمحمد العمري، في بالغة الخطاب اإلنقناعي  (2) 

 . 302صاألول نموذجا، 
القزويني  الخطيب ، اإليضاح في علوم البالغة المعاني و البيان و البديع، دار الكتب العلمية، د ط، بيروت،  (3) 

 .143لبنان،د ت، ص
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وهو الجمع »،"الطباق" التي تجعل الكالم واضح الداللةالمعنوية  المحسناتمن          
 فالضد. (1)«اسمينلفظين من نوع ب ويكونمتقابلين في الجملة  معنيينأي  ؛بين متضادين

ذا تحقق لديه الفه ،المعنى المراد إيصاله للمخاط ب ُيفهم  .الخطاب بذلك يقتنع موا 

فضائل "كتاب ونخص بالذكر  الشريفةو لقد ورد الطباق في األحاديث النبوية        
 :ومنها ما يلي "القرآن

، عن أبي وان  ك  ذ   : سمعتُ ، عن سليمان  ا شعبةُ ثن  دَّ : ح  حٌ و  ا ر  ن  دثَّ : ح  إبراهيم   بنُ  نا علي  دثَّ ح  .1
ه اهلل م  عل   : رجلٌ اثنتينِ في  إال   د  ال حس  » نقال:  عليه وسلم صلى اهلل اهلل رسول   أنَّ  هريرة  

ما مثل وتيت  له فقال: ليتني أ   جارٌ  ه  فسمع   ،النهار ء  الليل و أنا ناء  آ وه  القرآن فهو يتل  
 :، فقال رجلٌ ه في الحق  ك  هلِ ي   فهو   اهلل ماالا  تاه  آ . ورجلٌ ل  م  ا يع  م   مثل   لت  فالن، فعمِ  أوتي  

  (2)« .ل  م  ع  مثل ما ي   ، فعملت  فالنٌ  ا أوتي  م   مثل   تيت  و ليتني أ

 التحليل:

والنهار داللة على  لفاللي "الليل والنهار"أي  النهار؛ آناءالليل و آناء :في نقوله  الطباقورد 
وهو كناية على أن هذا الذي يتلو القرآن يتلوه  ،الليل والنهار الطباقبفجاء  ،طول الزمن 

 في كل  ونقت فقد استوفى كل األونقات ونقضى لحظات عمره كلها في تالوته والعمل به ،
لُت مثل م ونقوله :" دل   ؛"ا يع م لُ فسمع ُه جاٌر له فقال: ليتني ُأوتيُت مثلما أوتيَّ فالن، فعم 

هتان  وهي نعمة التالوة ونعمة العمل بالقرآن و ،على عظم الن عمة التي هو يتقل ب فيها

                                                             

 د ب،، 3في علوم البالغة،تحقيق عبد الرحمن البرنقونقي، دار الفكر العربي، ط الخطيب، التلخيص القزويني (1) 
 .143، ص3773

 .137-133[، ص0026، ] رنقم الحديث 2، باب اغتباط صاحب القرآن، جالمصدر السابقالبخاري،  (2) 
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ا الليل والنهار أد ت في نفس السامع  ذلك األثر البليغ  مت  فكل   نعمتان تجلب له الحاسدين ،
  هذا القارئ للقرآن فعاًل هو أحُد المحسود ي ن ألن ه متف رٌغ لذلك. أن

﴿ اهلل تعالى: نقال                    

                                

    ﴾(1)  العظيم.صدق اهلل 

﴿ وفي نقوله تعالى:                     

          ﴾(2) .صدق اهلل العظيم 

 حدثنا مسدَّد، عن يحي، عن سفيان: حدثني عبد اهلل بن دينار نقال: سمعت ابن عمر .2

أجل ك م في أجِل من خ ال  من  إنما» عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:رضي اهلل عنه، 
األمم كما بين صالِة العصِر ومغرِب الشمس، ومثلكم ومثل اليهوِد والنصارى كم ث ل رجٍل 

قال: م ن  يعمل لي من نصف النهاِر على قيراٍط؟ فعملِت اليهود ، فقال: استعمل  ع ماالا، ف
م ن  يعمل  لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون  من 
العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عمالا وأقلُّ عطاءا، قال: هل 

ق كم؟ قالوا :ال. قال . ظلمت ك م  ِمن  ح   (3)«  فذاك فضلي أوتيه من شئت 

 
                                                             

 . 07سورة الزمر، اآلية 1)( 
 . 269سورة البقرة، اآلية  (2) 
 .133[، ص 0023، ]رنقم الحديث 2، باب فضل القرآن على سائر الكالم، جالمصدر السابق ،البخاري (3) 
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 التحليل:

الطباق لتقريب  الحديث هذاورد في   ؛"عطاءً  أنقل و عمال أكثر":نقولهفي الطباق:        
  . األشياءإنقناعي فبضدها تعرف  هثر كما أن له أللمخاط ب. ةالمعاني المتباعدة المتنافر 

  البنية الصوتية أو إيقاع النص الخطابي: .ب

و لذلك يفضل  .غير مطرد الوزن إيقاعيايكون  أنر الخطابي ينبغي النث إن          
أي يفضل العبارة التي يدرك  ؛المتقابلة على العبارة المسترسلةمة العبارة المقسَّ  "أرسطو"

 (1).أن الكل يسيرون إذا رأوا النهايةرف نهايتها، وذلك الطَّ 

واهر األسلوبية في النثر، وهو يعطي في البالغة العربية من أهم الظ السجع و        
ن كان دونهما، كما يقول  مكانة أنقرب إلى الرجز السجع و " ":الجاحظ"والقصيد وا 

  (2)". زو الرج دون القصيد (*)المزدوج

  السجع: 1-ب

وهو   واحد (السجع بأنه ) تواطؤ الفاصلتين في النثر على حرف عرف البالغيون        
فقرتين أو أكثر في األخير، كل فقرة تسمى نقرينة فالقرينة فقرة،والفقرة نقرينة، وسميت  اتفاقُ 

الفقرة نقرينة لمقارنة أختها، والكلمة األخيرة في كل فقرة أو نقرينة تسمى فاصلة، ويسمى 
فالسجع يوضح  ؛السجع في النثر كالقافية في الشعر الحرف األخير حرف الروي ]...[ و

                                                             

الخطابة في القرن -محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلنقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية 1)( 
 . 331-332األول نموذجا،ص

وهي أن يزاوج المتكلم بين معنيين في أسلوب الشرط، بأن يجعل معنيين مزدوجين في الشرط ومعنيين  المزدوج: (*) 
 .397آخرين مزدوجين في الجواب. فهد خليل زايد، البالغة بين البيان والبديع، ص

 .331محمد العمري،المرجع نفسه ، ص (2) 
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أو  اتفاق هو :السجع نإذ (1)؛الشعروالقافية توضح نهاية البيت في  ،نهاية الفقرة في النثر
 تشابه كلمتين في الحرف األخير.

ا هي عن سجع الكهان، إبعادً ونقد جاء في كالم الرسول صلى اهلل عليه وسلم الن  »       
 ف وال ملتزم به في كل  تلقائيا غير متكل  هم، فهو غير السجع الذي إذا كان عن التشبيه ب

 وكان من البديع، لورده في القرآن وفي أنقوال الرسول ،اللفظيةكان من المحسنات  الكالم،
          (2).« صلى اهلل عليه وسلم

المحسنات  السجع و الجناس وغيرهما من اطرادونقد رفض البالغيون العرب        
لك من تكلف يعوق الوظيفة اإلبالغية للخطاب، فظهور التكلف اللفظية لما ينم عنه ذ

لو الكالم وال يح منثورحسن يُ  ال  ف  " نقناع الذي تستهدفه الخطابة مع ذلك لغرض اإل مناف  
 (3) ."(*)االزدواجا يخلو من لبليغ كالمً  تجدُ  ا، وال تكادُ حتى يكون مزدوجً 

       (***)المتوازي أو المرصع و (**)الترصيع: ر ثالثة أنقسام نثفي الالسجع و             

                                                             

 ،2030، عمان، األردن، 3المجد، الواضح في البالغة )البيان والمعاني والبديع (، دار جرير، ط ينظر أحمد أبو (1) 
  .201ص  
،  3776، دمشق،3ينظر عبد الرحمن حسن حبنك الميداني،البالغة العربية أسسها و علومها وفنونها، دار القلم ،ط (2) 
 .004، ص2ج
معنيين في أسلوب الشرط، بأن يجعل معنيين مزدوجين في الشرط ومعنيين المتكلم بين يزاوج  أنوهي  االزدواج: (*) 

 .397فهد خليل زايد، البالغة بين البيان والبديع، ص آخرين مزدوجين في الجواب.
الخطابة في القرن -مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلنقناعي (3) 

 .331، ص  األول نموذجا
عبد العزيز  .ورويها:وهو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صدر البيت بلفظة على وزنها الترصيع (**) 

 .616، صالبديع-البيان-في البالغة العربية علم المعاني عتيق،
في  عتيق،عبد العزيز  والروي.أي الفقرة مع نظيرتها في الوزن  المتوازي:وهو أن تتفق اللفظة األخيرة من القرينة؛ (***) 

  .  619، صالبديع-البيان-البالغة العربية علم المعاني
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 السجع الذي ورد في األحاديث النبوية الشريفة في كتاب فضائل القرآن ، و (1)فر  طوالم

  (2)"ا وتقفية.من صحيح البخاري هو السجع المتوازي " وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان وزنً 

 :أمثلة ذلك نجد ومن

 ، ة  فل  غ   بن   ، عن ُسويد  ة  م  ث  ي  عن خ   ثنا األعمُش حدَّ : أخبرنا سفيانُ : كثير   بنُ  ا محمدُ ثن  حدَّ .1

يأتي في آخر » النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول: سمعت  :رضي اهلل عنه نقال عليٌّ 
دثاء األسنان، س    (**)ونق  مر  ة،ي  ، يقولون من خير قول البري  (*)فهاء األحالمالزمان قوم ح 

 الس هم من الر مي ة، ال يجاوز  إيمان هم حناجر هم فأينما لقيت موهم اإلسالم كما يمرق   من
  (3).« القيامةِ  فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم   فاقتلوهم،

 التحليل:

 ."، الر ميةالبرية "في نقوله:السجع المتوازي:         

ينتبه لهذا ب إيقاعا في النص الخطابي مم ا يجعل المخاط   أحدثالذي ع فالسج        
وهو من « يقولون من خير نقول البرية » وما يحمله من ألفاظ معبرة، " ونقوله  ،الخطاب

                                                             

المطر ف:هو ما اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزًنا واتفقت روًيا ،وذلك فإن يرد في أجزاء الكالم سجعات غير  (1) 
-البيان-في البالغة العربية علم المعاني عبد العزيز عتيق، موزونة عروضيا، وبشرط أن يكون رويها روي القافية.

 . 616-610البديع، ص
 .106عبده عبد العزيز نقلقيلة، البالغة اإلصطالحية، ص (2) 

 .136، ص2أي صغار السن، ضعاف العقول. البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، جاألحالم: (*)
مية مرونقا :خرج من الجانب األخر ، المرق:مرق السَّهم  (**) والخوارج مارنقة :لخروجهم عن الد ين. الفيروز آبادي من الر 

 ه(،القاموس المحيط،دار مؤسسة الرسالة ،339مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم  الشيرازي الشافعي)
 .  721،ص2000،بيروت ،لبنان، 3ط
[،  0009، ] رنقم الحديث 2به، أو فخر به، ج رايا بقراءة القرآن، أو تأكل   البخاري، المصدر السابق ، باب من(3) 

 . 124ص
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وربما (1)"أي من نقول اهلل وهو المناسب للترجمة، « نقول خير البرية » المقلوب والمراد به 
 ويتركون مأراد به أنهم يقولون ويختارون مواضع األحاديث التي تخدم غاياتهم وميوالته

 أو تعاكسها و تنبذها .  ممواضع األحاديث التي ال تخدم غاياتهم وميوالته

 الجناس: 2-ب

المتمثل في المحسنات البديعية اللفظية والتي لها دور في الخطاب اإلنقناعي،         
في  وهو فٌن بديعٌ .أن يتشابه الل فظان في الن طق ويختلفان في المعنى  »فالجناس هو

 المعنى. تفاجئ بالتأسيس واختالف لكنها ،اختيار األلفاظ التي توهم في البدء التركيز
عند ذوي الحس   مستعذًبايكون متكلفا وال مستكرهًا استكراها، وأن يكون ويشترط فيه أن ال 

  (2)."األدباء والنقاداألدبي المرهف، ونقد نفر من تصنعه وتكلفه كبار 
فالغاية من الخطاب اإلنقناعي هو تقريب المعنى للسامع والذي ال يتحقق إال عن        

طريق اللغة أو األلفاظ وتكون هذه األخيرة مكررة في الجملة ليزيدها تأكيدًا وتأثيًرا في 
 .السامع

 وأتى بأمثلة :"مهما يقول:" لعب جناس االشتقاق دوراً  "محمد العمري"هذا ما جعل         

ألضربنكم "، "ألع صبنكم عصب السلمة"."وسننتم سنن الغي"توضح هذه الفكرة كقوله: 
ن موهذا النوع ،العملية اإلبالغية اإلنقناعية هذا الذي يؤدي (3)."ضرب غرائب اإلبل

                                                             

، ]رنقم الحديث 7ابن حجر العسقالني، المصدر السابق ،باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل  به، أو فجر به، ج 1)( 
  .326[ ،ص  0009

 .430الميداني، البالغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها، ص  عبد الرحمن حسن حبنك (2) 
الخطابة في القرن -مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلنقناعي (3) 

 .323، ص األول نموذجا
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الجناس ورد في األحاديث النبوية الشريفة بكثرة وخاصة في كتاب فضائل القرآن وله أثره 
 : ومثاله مقنًعا بغية تأكيد الخطاب وجعله اإلنقناعي

، عن أبيه، عن أبي هريرة  ر  بُ ق  : حد ثنا سعيد الم  ا الليثُ ثن  : حدَّ يوسف   ا عبد اهلل بنُ ثن  حدَّ .1  ي 
 ه  ي  ل  ع   ن  آم   هُ لُ ث  ا م  ي  م  ط  ع  أُ إالَّ نبي   ياء  ب  األن   ن  ما م  »نقال: نقال النبي  صلى اهلل عليه وسلم:

نَّ ، رُ ش  الب   ياا أوح   ما كان الذي أوتيتُ وا  ح    ا يوم  تابعً  م  هُ و أن أكون أكثر  ، فأرجُ اهلل إليَّ  اه  و 
 (1) .«القيامة  

 التحليل:
نما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اهلل إليَّ (نقوله:         و أوحى اهلل لجناس: وحيًا ا )وا 

الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه  بها تيتحد التي أي أن معجزتي؛إليَّ 
ال أنه لم يؤت من المعجزات  وليس المراد حصر معجزاته فيه و ،من اإلعجاز الواضح 

ألن كل  ،بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره ،ما أوتيَّ من تقدمه
تحدى بها نقومه، وكانت معجزة  ألنه به لم يعطها بعينها غيره خاصةً  نبي أعطي معجزةً 

ا العصبا عند فرعون فجاءه موسى شيً فاكل نبي تقع مناسب ًة لحال نقومه كما كان السحر 
ولم يقع ذلك بعينه لغيره، وكذلك إحياء  ،ما صنعوا  فتقعلى صورة يضع السحرة لكنها تل

براء األكمه واألبرص لكون األطباء والحكماء، كانوا في ذلك الزمان في  ىعيسى الموت وا 
تاهم من جنس عملهم بما لم تصل نقدرتهم إليه، ولهذا كان العرب الذين آف ،الظهورغاية 

بعث فيهم النبي  صلى اهلل عليه وسلم في الغاية من البالغة جاءهم  بالقرآن الذي تحداهم 
يقدروا على ذلك ]...[ ونقيل: المراد أن معجزات األنبياء انقرضت أن يأتوا بسورة مثله فلم 

 ،بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إالَّ من حضرها، ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة 

                                                             

 . 130[، ص4733الحديثرنقم ، ]2باب كيف نزول الوحي؟ و أول ما نزل، ج المصدر السابق، البخاري، (1) 
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خباره بالمغيباته وخرنق عصار إال فال يمر عصر من اال،للعادة في أسلوبه وبالغته وا 
 (1) صحة دعواه." أنه سيكون يدل على ويظهر فيه شيء مما أخبر به

الجناس وذلك لتحقيق الغاية التي ل اإلنقناع المتمثلة في وتوظيف وسيلة من وسائ         
تعالى لكل نبي  اهلل سخرجلها خلق اهلل الخلق، أال وهي العبودية هلل تعالى. لهذا من أ

خلقه اهلل فاعبدوه وال كون ، ويقنعهم بأن هذا البدخول هذا الدين  نقومه قنع معجزة لي
به شيئا، فكانت معجزة النبي صلى اهلل عليه وسلم أن أوتي الفصاحة والبالغة ألن  واتشرك
اهلل جاء في هذه  ود جناس االشتقاق وحيًا أوحاهرُ ووُ  . بالغة و كانت أهل فصاحةا نقريشً 

الجملة ليؤكد ويقنع الرسول صلى اهلل عليه وسلم الناس أن هذا الوحي من عند اهلل عز 
 وجل وال دخل ألي  مخلوق به.

نقناعي في الجناس من المحسنات اللفظية البديعية التي لها أثرها اإل و السجع إن         
يستمع لذلك الكالم  بخالل اإليقاع الذي يجعل المخاط   لك منلغة الحديث النبوي، وذ

   ه والتأثير فيه.يلإإيصاله المراد 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 [ ،4733رنقم الحديث  ،]7،باب كيف نزول الوحي؟ وأول ما نزل، ج المصدر السابقينظر ابن حجر العسقالني،  (1) 
  .30-7ص
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الخطاب اإلقناعي في لغة الحديث النبوي " :ببعد إتمام هذا البحث الموسوم         
إلى خلص  دراسة لنماذج مختارة من كتاب "فضائل القرآن" من صحيح البخاري"–الشريف 

 :هانأذكر منتائج 

، وينبغي أن أو أفكاره اعتقاداتهر غيره بمشاركته حاو  مطالبة الم   اإلقناع هو ن  أ -1
تتبع في  بل فيه؛ القمعوال تدرج منهج  ،تكتسي صبغة اإلكراهال تكون هذه المطالبة 

 برأي المحاور. االقتناعر إلى ل غرضها س باًل استداللية تجر اآلختحصي
 ونخص بالذكر متلقي متلقيعلى الثير البالغي في الخطاب اإلقناعي يتجسد التأ -2

علم المعاني وذلك خالل البالغة وما تحمله من علوم؛ ، من الحديث النبوي الشريف
 ، كنايةو  من تشبيه علم البيان واألسلوب من حيث ،ضمن "األفعال الكالم" لدى"سيرل" 

من سجع و  فظيةلالمحسنات الو  الطباقك وعلم البديع من خالل المحسنات المعنوية
  .جناس

هدف الخطاب الديني با يجعلها تأثر على متلقي مم   فن اإلقناع،بأنها ع رفت البالغة -3
معتقد أو فكرة أو رأي، واستدراجه وترسيخ ، وذلك من خالل تثبيت إحداث أثر معتدل فيه

 و جهة أخالقية.تبني  إلى االقتناع بقيمة دينية أو

يز أو يوالمشاركة الفع الة دون تميتم عن طريق الحوار في الخطاب النبوي اإلقناع  -4
عن  على اإليمان أو اإلقتناع بفكرةب ذلك أيًضا في عدم حمل المخاط  يتجسد و  استعالء،

 الق مع.اإلكراه أو طريق 

خطاب بيان في اليؤدي كل من البيان والبديع دورا إقناعًيا في الخطاب النبوي؛ ألن ال -5 
أي غايته تقريب المعنى  فالتشبيه مقرون بالحجة قناعية ؛بالوظيفة اإلفهامية و اإل متصل  

 كما هي بقية عناصرهما. ،للسامع 
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 االستعارة في كتاب صلى اهلل عليه وسلم من خالل الدراسة عدم توظيف النبييلحظ  -6 
المتلقي بذلك إلى  ب إلقناعالمخاط  ا فال يحتاج جلي  فضل القرآن  القرآن كونفضائل 

 المتلقي.في لتأثير ل الكناية وظ ف االستعارة، بالمقابل

  منهج نبوي في الخطاب فبضدها ت عرف األشياء. «الطباق»مقاربة المعاني باألضداد -7 

وذلك سبيل نبوي  ،القرآن قلة األسجاع في كتاب فضائل يسجل من خالل الدراسة-8 
في الكالم وعد ه نوًعا من التنطع وخص بذلك سجع كثرة العن  أنه قد نهىأيًضا،من 

 متكل ف.إال ما كان تلقائيا غير  الكهان،الحديث عن سجع 

الجملة  يزيدلاالشتقاق  جناس :وهو جناستوظيف الخطاب النبوي لنوع من الكما نجد  -9
      ا بغية إقناعه بالفكرة المراد توصيلها.تأثيرً و السامع  تأكيًدا

األفعال الكالمية  أنه لم يرد غرض الترجي في ،البحث أيًضاما يستشف من  و-10
 اإلنشاءفهو ضرب من المنبثقة عن اإلنشاء في كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري 

غلبة ظن  بفضل القرآن  يبعد عن التأكيد في غرضه،وذلك لما يحمل من شك وريب أو
 على سائر الكالم.

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.                                              
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 تعريف الحديث النبوي  أوال:

 حدوثةألن قياسه أن يكون جمع أ  أحاديث شاذ    معالحديث ج لغة:تعريف الحديث أ.
الحديث في و  دوثة فني  الح  ن بين الحداثة و ورجل حديث الس   .انثد  يجمع أيضا على ح  و 

 تقريره و في الخالصة أو قول الصحابي حدثين قول النبي وحكاية  فعله و الم اصطالح

في الكليات  قيلو  )هو الذي أدرك الصحابة و  ) التابعيو  ( هو الذي أدرك النبي  و  )
ما  الحديث و النبي أحدوثة يقولوا لم و ]...[اإلخبار  هومن التحديث  و   مالحديث  اس  

إطالقه  الصحابة ويجوزما روي عن  األثر و عن غيره.الخبر ما جاء جاء عن النبي و 
  (1).النبيعلى كالم 

كل  - علمعند أصحاب هذا ال-لفظ الحديث المقصود ب اصطالحـــا: تعريف الحديث ب.
َخل قي ة ، صفة  تقرير أو من قول أو فعل أو يف إلى النبي صلى اهلل عليه وسلمما أض
صلوات  –ونه كقية كل  أو خ  .ال بالقصيرو ليس بالطويل  –عليه الصالة و السالم- ككونه
لحديث االصطالحي لوبعد التعريف اللغوي و  (2)ال يواجه أحدا بمكروه. –سالمه عليه اهلل و 

ذهب فريق من مرادفة للحديث و ذهب الجمهور إلى أن السنة  »ذإننتقل إلى السنة النبوية 
ه وسلم و فعله. أما بقول النبي صلى اهلل عليألن الحديث خاص منه.عم أ العلماء إلى أنها
 (3) «ذلك.عم من السنة فإنها أ

 :ثانيا:تعريف السنة

م :الوَ  »لغة:السنة أ.  بينان  والجَ  ة  هَ ب  الجَ  ورة،أوالصُّ  أو ه  رت  ،أو دائ   ه  رُّ ،أو ح  ه  ج  السُّنة،بالض 
 وفي قوله تعالى:.(4) »هيَ ه  ،ونَ ه  مرَ ،وأَ ه  كمَ الل ه:ح  سنة  بالمدينة ،ومن ،وتمر  ،والطبيعة،السيرة  

﴿                        
                                                             

 .153، ص1991بيروت،  د ط،ناشرون،لبنان  ، مكتبةحيطمال ، محيطبطرس البستاني (1)
، 2001، بيروت، لبنان، 1الحديث، دار المدار اإلسالمي، ط مصطلح سالم محمود أبو ناجي، الموجز فيعبد ال(2)

 .11ص
 .11المرجع نفسه،ص (3)
،القاموس المحيط،دار ه(118إبراهيم  الشيرازي الشافعي)مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن  الفيروز آبادي (4)

 .231،ص4،ج1999،بيروت ،لبنان،1الكتب العلمية ،ط
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       ﴾(1)  ذاب.وَسَنن  الع،أي م َعاَيَته

 .(2)ه  ت  هَ وج   ه  ج  ه  الط ريق،م ثل ثًة وبضمتين :نَ 

ن أطلق لفظ السنةو  اصطالحا : السنة ب. به  فإنما يراد به ما أمر -في لسان الشرع  -ا 
مما لم ينطق  -قوال كان أو فعال  -سلم أو نهى عنه أو ندب إليهالنبي صلى اهلل عليه و 
القرآن السنة يريدون الكتاب و  -في أدلة الشرع  - يقال لهذابه الكتاب العزيز و 

  (3)والحديث.

الوحي اإللهي الذي  النبوية هي القسم الثاني من قسمي إن السنةالسنة من الوحي :.ج 
صلوات اهلل  -نزل به الروح األمين على القلب الحبيب المصطفى محمد بن عبد اهلل 

يم عن نبيه الكر الحديث في معرض  - عاله جل   - يشهد لذلك قول الحق -مه عليه وسال
          ﴿ :(4)السالم وحبيبه المجتبى عليه الصالة و 

  ﴾.(5) « الكتاب  إني أوتيت   ال)أ -سالمه عليهو صلوات اهلل  - قولهو

م فيه تفما وجد .يقول: عليكم بهذا القرآن .تهعلى أريك شبعان   رجل  ال يوشك أ معه   مثله  و 
  (1)(«.موهوما وجدتم فيه من حرام فحر   وهالل فأحل  حمن 

كان )نه قال:أان بن عطية من عن حس   يما رو  -أيضا –كما يشهد لذلك           
ل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالسنة. كما كان ينزل ينز  -السالم عليه–جبريل 

 (8).(القرآناها كما يعلمه يعلمه إي  عليه القرآن، و 

                                                             
 .55، اآليةسورة الكهف (1)
 .231الفيروز آبادي،القاموس المحيط،ص (2)
 .20، صالحديثمصطلح في  ، الموجزعبد السالم محمود أبو ناجي (3)
 .20المرجع نفسه،ص (4)
 .4-3، اآلية، سورة النجم (5)
 ،1لبنان،ج ،بيروتد ط،يوسف النبهاني،الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير،دار الكتاب العربي، (1)

  .414ص
 .21-20، صالمرجع نفسه، عبد السالم محمود أبو ناجي (8)
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ي بيان األحكام التي شرعها هي أخت القرآن فنوع من الوحي و  فالسنة الكريمة          
 كالصالة والزكاة مل القرآن من أحكامعن كونها جاءت مبينة لما أجفضال ً ، و هعبادلاهلل 

      ﴿(1):تعالىا لقوله قً امصد -نحو ذلك والحج و 

      ﴾.(2)   فضال عن هذا كله فإنها استقلت

 الحمر ذلك مثل تحريم لحومو لتي لم ينص عليه القرآن الكريم بإفادة بعض األحكام ا
ب من الطيور والجمع بين المرأة تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع و مخلو  األهلية
عطاء الجدة السدسو  -في عصمة واحدة  -مثال   -وخالتها و غير ذلك » في الميراث  «ا 
 : يقول ذ  صدق اهلل العظيم إو  .(3)لو لم ترد بها السنة لما عرفتاألحكام التي من 

﴿                           

                    

                        

  ﴾.(4)  

 مميزاته مام البخاري و شروط تصنيف صحيحه و: التعريف باإل لثاثا

    :البخاري أ . التعريف باإلمام 

ده األولون وكان أجدا ،للهجرة  194البخاري فارسي األصل ولد في بخارى سنة         
إسالمية  في ظل أسرةاإلسالم.  -دزب ه ر  بَ المغيرة بن  - حد أجدادهمن الفرس ، ثم اعتنق أ

المغيرة إسالمية نشأ أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن  بيئة أحضانفي و 
 التي ى كما ينسب إلى قبيلة جعفر، ألنه ينسب إلى بلده بخار يف  ع  الج   المعروف بالبخارى

                                                             
 .21، ص في مصطلح الحديث ، الموجزعبد السالم محمود أبو ناجي (1)
 .44، اآليةسورة النحل (2)
 .21، صالمرجع نفسهعبد السالم محمود أبو ناجي،  (3)
 .8، اآليةسورة الحشر (4)
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، فاكتسب ا، وهو اليمان الجعفي والي بخارىحد أبناءهأسلم جده المغيرة على يد أ
 (1).والءها

 : لصحيحه البخاريشروط تصنيف ب .
اشترطها في عملية ة التي فرضها البخاري على نفسه و بالغة الدق إن  الشروط           
 هيالبخاري. و بشروط  المعروفة عند العلماءهي الشروط ، التي جمعها األحاديثتصنيف 

طها من علماء الحديث لم يشتر العلوم، و عرفت في علم من  التي أدق الشروط الواقعفي 
لم  -د بعض العلماء في مستوى البخاري وهو عن -  ،مسلما نفسه ، حتى إنالبخاريسوى 
 شرطان:هم هذه الشروط وأ .ها كلهايشترط

، وهو طالحيأن البخاري لم يكن يقبل إال الحديث الصحيح بمفهومه االص األول:الشرط 
منتهاه بشرط أن الحديث الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى 

الفسق  سلم من أسبابالمسلم البالغ العاقل الذي  هووالعدل معلال.ا وال ال يكون شاذً 
 ة ، و الضابط هو الراوي الذي سلم له عقله و سلمت له ذاكرته و لموءخوارم المر و 

سميه علماء ي، و العدل الضابط هو الذي روايته خطأ وال غفلة وال نسيانيثبتعليه في 
 (2)". الثقةالحديث "

هو الحديث الذي -عيوهو قول اإلمام الشاف-صح األقوال والحديث الشاذ في أ           
ة الذي به عل   فهو الحديثما الحديث المعلل أو  الناس.روى  يخالف به مايرويه الثقة و 
، لهذا يقولون سالمتهصحته و  في ونقدحيالمختصون الخبراء بالحديث  الإ فهخفية ال يعر 

  (3).)لهاممعرفة العلل إ )

 أمرين:ته اأن البخاري يشترط في رو   :ط الثانيالشر 

 المعاصرة. ـ 1

  السماع. - 2
                                                             

  .112يوسف خليف، دراسات في القرآن والحديث، مكتبة الغريب، د ط،القاهرة، د ت،ص (1)
 . 115المرجع نفسه ،ص  ا (2)
 . 115المرجع نفسه ،ص  (3)
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ون ، والبد أيضا أن يكلشيخه يكون معاصراً  من أن فلكي يكون الراوي عنده مقبوال البد  
البخاري ، . وهو شرط لم يشترطه من علماء الحديث إال ا لما يرويه عنهبه سامعً  متصالً 

هو السماع ، فحسبه أن يكون  الراوي و الثاني  حتى إن مسلما نفسه لم يكن يشترط األمر
 أوا أو قراءة الحديث عنه سماعً خذ يكون قد أ لشيخه، وما عليه بعد ذلك أن معاصراً 
 (1).و بأي طريقة من طرق تحمل  الحديثا أعرضً 

  من مميزات صحيح البخاري :ج .

 ألبوابه.مؤلفه ترجم  أن .1
 رآها.فوائد في عدة مواضع ل نه كرر بعض األحاديثأ .2
 حكم أو زيادة فائدة أولبيان ، وجعلها في عدة مواضع نه قطع بعض األحاديثأ .3

 (2) .نحو ذلكتوكيد اتصال سند و 
أصحابها على أساس قبول  هافكتب الصحاح الستة التي أل»ويعتبر من              

حكام التي اإلبالغة تمحيصها تمحيًصا دقيقة وفق القواعد ، بعد وحدهااألحاديث الصحيحة 
 الحديث.وضعها علماء 

 هي:هذه كتب الستة و 

 .م180ه=251صحيح البخاري المتوفى سنة:  .1
 م .185ه=211صحيح مسلم المتوفى سنة :  .2
 .م111= ه283سنة:سنن ابن ماجة المتوفى  .3
 .م111ه= 285بن داود المتوفى سنة : سنن ا .4
 م . 192=ه289الترمذي المتوفى سنة: مع جا .5
 م . 915=ه 303النسائي المتوفى سنة: سنن  .1

أرقى درجات التصنيف في الحديث، هذه هي كتب الصحاح الستة التي تمثل         
شهر هذه الكتب على اإلطالق تدوينه. وأالعلماء لجمعه و أسمى ما وصلت إليه محاوالت و 

                                                             
  .111يوسف خليف ، دراسات في القرآن و الحديث، ص  (1)
 .50عبد السالم محمود أبو ناجي، الموجز في مصطلح الحديث، ص (2)
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 »يطلق عليهما اسم ة و الكتب الست هما أصحصحيح مسلم، و صحيح البخاري و 
أعلى درجات الحديث من حيث  و.(الشيخين) لقبيطلق على صاحبيهما ، و «الصحيحين

حديث فإن هذا يرتفع به ن، فإن اتفق الشيخان على رواية ما يرويه الشيخا صحة روايته
 (1)» والتوثيق.أعلى درجات الصحة  إلى

  

 

 

 

 

  

                                                             
 .112-111يوسف خليف ،دراسات في القرآن والحديث، ص  (1)
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  حفص عن عاصم بن أبي النجود.*القرآن الكريم برواية 
 المصادر والمراجع:أوال: 

 عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري البخاري،أبو .1
دين ضلِّي،عماد أحاديثه وعلق عليه عز ال،خرج صحيح البخاري ه( 491-652)

م، كتاب 6142-ه4111،مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق ،بيروت ،الطيار،ياسر حسن
 . 2فضائل القرآن، ج

، 4الواضح في البالغة )البيان و المعاني والبديع (، دار جرير، ط المجد،أحمد أبو .2
 . 6141عمان، األردن، 

  .4991محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، د ط، بيروت،  البستاني،بطرس . 3
،المعجم النقدي لعلم االجتماع،ترجمة سليم حداد،ديوان المطبوعات بودون وبور يكو. 4

 .4912،،د ب4الجامعية ،ط
تحقيق  البيان والتبيين، ،ه(655-451) ان عمرو بن بحر الجاحظعثم الجاحظ أبو. 5

 .4،ج 4991،القاهرة ،7الخانجي،ط عبد السالم  محمد هارون،مكتبة
 .6111، القاهرة، ط غريب، د ، دارواالتصال ، البالغةجميل عبد المجيد .6
المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية، دار  جميل صليبيا، .7

   .4، ج4991الكتاب العالمي، د ط، بيروت، لبنان، 
، اربد، 4الحجاج في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، ط، العشراوي  عبد الجليل 8

   ..6146األردن، 
ه( الصحاح تاج  اللغة و صحاح  191)  الجوهري  أبو نصر إسماعيل بن حّماد .9

العربية ، راجعه و اعتنى به محمد محمد تامر و أنس محمد الشامي و زكريا جابر أحمد، 
  . 4، مج6119دار الحديث،د ط، القاهرة ،
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م(،فتح الباري شرح صحيح 156-ه771) العسقالني ابن حجر أحمد بن علي.11
ن باز،ورقم كتبها وأبوابها،أهاميشها محمد فؤاد البخاري، تحقيق عبد العزيز بن عبد اهلل ب

م،كتاب 6111-ه4161، 1عبد الباقي ،دار السالم،الرياض،دار الفيجاء،دمشق،ط
  .9فضائل القرآن ، ج

 .6112، ب ، دط الوطنية، دالكتب  ، دارالحديث ، النحوالطحانراسم  .11
، منشورات مخبر الترجمة في األدب يوسف بغول، الخطاب، ترجمة ميلز  سارة.12

 . 6111واللسانيات،جامعة منتوري،د ط ،قسنطينة،الجزائر،
التبئير( ،المركز الثقافي  -السَّرد –، تحليل الخطاب الروائي)الزمن سعيد يقطين  .13

 .6115، بيروت، لبنان،1العربي، الدار البيضاء، ط

الحديث، دار المدار اإلسالمي، ، الموجز في مصطلح سالم محمود أبو ناجيعبد ال.14
  .6141، بيروت، لبنان، 4ط

، النحو العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربية، مركز األهرام، سليمان فياض.15
 . 4، ج4995، د ب، 4ط

جواهر البالغة في علم المعاني والبيان والبديع، تدقيق  ،هاشمي السيد أحمد ال .16
 .6111صيدا ، بيروت،د ط،يوسف الصميلي،المكتبة العصرية ،

،في أصول الحوار وتجديد علم الكالم،المركز الثقافي العربي ، طه عبد الرحمن .17 
     .   6111، بيروت ،6ط

اإلقناع االجتماعي خلفيته النظرية وآلياته العملية، ديوان المطبوعات  عامر مصباح، .18
  . 6115الجامعية، الجزائر، 

، القاهرة، 1، البالغة االصطالحية، دار الفكر العربي، ط قلقيلة عبده عبد العزيز. 19
4996.  
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البديع، دار النهضة -البيان-في البالغة العربية علم المعاني ،عتيق عبد العزيز.21
   العربية، د ط، بيروت، د ت.

،مختصر تفسير ابن كثير ،تح  عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي.21
 .499،ص1محمد علي الصابوني ،دار القرآن الكريم ،بيروت ،مج

، د ب، 1، البالغة فنونها وأفنانها علم المعاني، دار الفرقان، طفضل حسن عباس.22
4997. 

، عمان، األردن، 4، البالغة بين البيان والبديع، دار ياف العلمية، طزايد فهد خليل.23 
6119 .  

 الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمَّد بن إبراهيم  الشيرازي الشافعي-
 (: ھ147)

 . 1العلمية، طبعة جديدة لونان، بيروت، لبنان، د ت، ج القاموس المحيط، دار الكتب.24
العلمية، طبعة جديدة  القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي،دار الكتب .25

   .1لونان، بيروت، لبنان، د ت، ج
،البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني،عالم الكتب الحديث ، قدور عمران  .26
 .   6146، بيروت،4ط

، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب  القرطاجني أبو الحسن  حازم. 27
   .6111،تونس،1ابن الخوجة ، الدار العربية للكتاب،ط

 : القزويني الخطيب-
اإليضاح في علوم البالغة المعاني و البيان و البديع، دار الكتب العلمية، د ط،   .28

 بيروت، لبنان، د ت.
التلخيص في علوم البالغة، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي،  .29
 .4994،دب، 4ط
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، أسلوب االستفهام في القرآن الكريم، مكتبة غزالي، د ط، عبد الكريم محمود يوسف.31
      .6111دمشق، 

، تصور المقام في البالغة العربية،دار المعرفة الجامعية ، محمد بدرى عبد الجليل.31
 . 6115دط ، االزاريطة، الشاطبي ،

،البالغة العربية في ضوء منهج متكامل، دار البشير، محمد بركات حمدي أبو علي .32
  . 4992، عمان، األردن، 4ط

،بيروت ، 1، صناعة القائد ،ط محمد طارق السويدان وفيصل عمر باشرا حيل. 33
  . 6111لبنان،

،في بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة محمد العمري . 34
، بيروت،  6الخطابة في القرن األول نموذجا،إفريقيا الشرق،الدار البيضاء ، ط-العربية
   6116لبنان ،

األفعال »التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة  مسعود صحراوي،. 35
  . 6115، بيروت، لبنان، 4العربي، دار الطليعة، ط في التراث اللساني« الكالمية

، الفنون اإلذاعية والتليفزيونية وفلسفة اإلقناع، دار الوفاء مصطفى حميد كاظم الطائي.36
  . 6117، د ب، 4لدنيا، ط

ه (، لسان العرب،  744) ت  .ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم37
 . 4991، بيروت، لبنان، 1دار الصادر، ط

، البالغة العربية أسسها،وعلومها،وفنونها، دار  . الميداني عبد الرحمن حسن حبنك38
   .6، ج 4992، دمشق،4القلم ،ط

، المصباح في المعاني و البيان والبديع، تحقيق ابن الناظم بدر الدين بن مالك .39
   .لجليل يوسف،مكتبة اآلداب ،الشابوري،د تحسن عبد ا
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، سور االزيكية 4، التحاجج طبيعته ومجاالته ووظائفه،الدار البيضاء،طالنقاري حمو .41
  .  6112، الرباط،

، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الشهري   عبد الهادي بن ظافر.41
 .   6111،بيروت ، لبنان،4الكتاب الجديد المتحدة ، ط

  4911،جدة ،السعودية، 7، مختصر النحو، دار الشروق ، ط الفضلي  عبد الهادي.42
السلطة" ،المؤسسة  -العالقة -،الخطاب والنص "المفهومالحميري   عبد الواسع.43

 .  6111، بيروت، لبنان،4الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

 ، دراسات في القرآن والحديث،مكتبة الغريب،د ط،القاهرة،د ت.يوسف  خليف . 44

علم -علم البيان–،مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني .يوسف أبو العدوس 45
  .6117، عمان، األردن ،4لبديع،دار المسيرة، طا

، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير،دار الكتاب .يوسف النبهاني 46
 .   4العربي،د ط، بيروت، لبنان، د ت، ج

 :مجالتالثانيا: 
 النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل اإلقناع، مجلة فصول، ،العبد محمد .1

 .21، العدد 6116مصر،القاهرة، 
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 الصفحة الموضوعات

  .عرفان شكر و 
ج-أ                                                                               .مقدمة  

   مفهوم الخطاب واإلقناع  :مدخل
 6  : مفهوم الخطاب أوال:

 6 مفهومه لغة. أ.

 6 مفهوم الخطاب عند العرب. -1مفهومه اصطالحا :  ب.

 9  مفهوم الخطاب عند الغرب.   –2                         

 11 اإلقناع:مفهوم  ثانيا:

 11  مفهومه لغة. .أ
 12 مفهوم اإلقناع عند العرب.– 1مفهومه اصطالحا:  ب.

 11 مفهوم اإلقناع عند الغرب.-  2       
 20-19 الفرق بين الحجاج و اإلقناع.  ج.

من كتاب "فضائل القرآن" من  : الخطاب اإلقناعي وأثرها فيلتطبيقيالفصل ا 
  .صحيح البخاري

 

 22  تمهيد 
 22 .كتاب "فضائل القرآن"األفعال الكالمية و أثرها اإلقناعي في  أوال:

 22 أ.  األفعال الكالمية المنبثقة عن الخبر:

 22 التأكيد.1-أ

 26 م.س  الق  2-أ

 21 .)الطلب( قَسم السؤال 1-2-أ
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 21 قَسم اإلخبار. 2-2-أ

 21 الصيغ المفردة للتأكيد. 1

 22 الصيغ المركبة للتأكيد.  2

 29 الخبري. االستفهام  3-أ

 29 استفهام إنكار. 1-2-أ

 20 استفهام التقرير. 2-2-أ

 22 األفعال الكالمية المنبثقة عن اإلنشاء:  ب

 22 .األمر 1 -ب

 22 اإلباحة. 1-1 -ب

 22 التخيير. 2-1 -ب

 22    النهي. 2-ب

 23  االستفهام اإلنشائي. 3-ب

 22  .النداء 4 -ب
 21 التمني. 5-ب

 21  الترجي. 6-ب
 31-21 المدح والذم 7-ب 

 32 . في كتاب فضائل القرآنثانيا: األسلوب وأثره اإلقناعي في 

 32 أ.البناء الداللي )أوتركيب المعاني(:

 20 التشبيه. 1-أ

 23 االستعارة. 2-أ

 22 الكناية. 3-أ
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 21 الطباق. 4-أ
 60 ب.البنية الصوتية )أو إيقاع النص الخطابي(:

 60 السجع  1-ب

 62-62 الجناس  2-ب

 62-61 .  خاتمة
 12-10 .ملحق
 21-11  .المصادر و المراجعقائمة 

 22-22  وضوعات.فهرس الم
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  ملخص: 

"كتاب فضائل  خص بالذكرنو ، إّن البحث عن "الخطاب اإلقناعي في لغة الحديث النبوي الشريف" 
 اإلقناع،د عناصر جس  عد حقاًل لغوًيا يحمل الكثير من الخطابات التي ت  ي   القرآن من صحيح البخاري" ،

واصل على الجانب البالغي الذي يدخل في تشكيل الخطاب كآلية رئيسية لتحقيق تركزت الدراسة فقد 
ف لتحقيق ظّ يجب أن تو  –على اختالفها –فوسائل اإلقناع  ،ما الخطاب الدينيسيّ بين الناس، و المميز 

النبي  قنعوفي هذا الحديث النبوي ي   ال وهي عبودية اهلل تعالى ،ق ،أل  غاية التي من أجلها خلق اهلل الخ  ال
ما أراد ذهاب إليه من تبيان فضل هذا  "فضائل القرآن"من خالل كتاب ،  اهلل عليه وسلم الناس صلى 

ن اعتبارها مظهرا أن أفعال الكالم يمك نستنتجف؛  للخطابأما من جانب التحليل التداولي  .الكتاب 
يلجأ كل متكلم إلى استعمالها متى اإلقناعية التي غة لال وذلك بالتركيز على طبيعةللقصد التواصلي ، 

فهي تفسر حركية الخطاب  ومدى تأثيره في المتلقي ،ومن  ،عت الضرورة أو استدعى الموقف ذلكد
 ثم إقناعه وحمله على اإلذعان.

Résumé : 

La recherche "discours persuasif dans le Hadith du langage", et distingué "The Book of 
Virtues Coran de Sahih Bokhari," est comme un champ de Goya porte beaucoup de 
discours qui incarnent des éléments de persuasion, l'étude a porté sur le côté rhétorique 
qui va dans la formation du discours comme un mécanisme clé pour atteindre continuent 
distinctif parmi les gens, et surtout du discours religieux, les moyens de persuasion -Doit 
-aly différents être utilisés pour atteindre le but pour lequel Dieu a créé la création, à 
savoir la servitude de Dieu, et dans ce discours prophétique persuader le Prophète, paix 
soit sur lui le peuple, à travers le livre. " les vertus du Coran ", il veut aller à lui pour 
prouver le préféré de ce livre. Dans le cadre de l'analyse délibérative du discours; 
Vnstantj qui agit de la parole peut être considéré comme une manifestation d'intention 
communicative, en mettant l'accent sur la nature de la langue persuasive qui transforment 
chaque haut-parleur pour être utilisé lorsque cela est nécessaire ou appelé position, ils 
expliquent la cinétique de la parole et de son impact sur le destinataire, puis le 

convaincre et lui de se conformer. 
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