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الحممممد ك لكوممم  لىمممغد علممم  االمممادب المممذي  اثممم و  لةبمممد.  همممذا  حممم   مممي الالغةمممو 
الدبويممو عدوانممت التصممةيي لدللتممت الالغليممو  ممي البيمماق الدبممو  لقممد اقت مم   بيبممو رممذا 
الالحمم   ق يتكمموق ممم  م دمممو لمالحمممي  لبا مممو دمم  دبمم  للمصممادر لالمياجمم  دمم   همميس 

رميممو الموضمموس ل ىممالاا ابتيممارب لمممده   ممما الم دمممو   ممد  داللمم   يهمما    الموضمموعا 
الدراىو ل ما المالح  الماني   د  دالل  فيت الدراىو الصميفيو للتصمةيي لتكموق. ممدبغ 
للدراىو الت بيقيو لمبانيت ل ما المالح  المماني  تداللم  فيمت الدراىمو الت بيقيمو الالغليمو 

جمات  علم  الدحمو لمباني التصمةيي  مي البيماق الدبمو . لقمد ان سم  إلم  دغدمو م الم  
اآل ي الم ل  ازلل الدللمو الالغليمو للتصمةيي المذ  دل علم  الت ليمل الم لم  المماني 
الدللمممو الالغليمممو للتصمممةيي المممذ  دل علممم  التح يمممي الم لممم  المالممم  الدللمممو الالغليمممو 
للتصمممةيي المممذ  دل علممم  التحبممم  لالتل ممم. لقمممد اعتممممد   مممي. دراىمممتي علممم  الممممده  

لممم   غةمممو الكلممممو المصمممةين دابمممل البيممماق الدبمممو  دممم  دراىمممو التحليلمممي المممذ    ممم. ع
البداثمممي التببيييمممو ازبممميه التمممي  ىمممهم   مممي عيممماق  ك ممم. المبدممم  مممم  ازبمممذ  مممي 
العتالمممار دلر السمممياح  مممي  حديمممد الدللمممو ل دمممي الم ممماد  مممي  وجيمممت المبدممم  دممم  جمممات  

تممماا  التمممي الخا ممممو التمممي  ل يممم  عدمممدرا عصممما ي ل نخممم  عالاعهممما را تمممي زدبممم   رممم  الد
اشتمل  عليها الدراىو وهللا  ىأل  ق يدو  عهما ال مارو ل ق  جبلهما ىمبيغر لميضما ت إنمت 

 للي ذلك. لرو ال ادر عليت
 المممده  – الدبممو   البيمماق – الالغليممو الدللممو – التصممةيي : المفت حياا  الكلماا  
 الصيفيو الدراىو – التحليلي
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Praise be to God, and peace and blessings be upon his servants 

who chose and after. This is a research in the prophetic rhetoric 

whose title is miniaturization and its rhetorical significance in 

the prophetic statement. The nature of this research required that 

it consist of an introduction and two studies and a conclusion 

and then proved to the sources and references and then the index 

of topics, while the introduction has dealt with the importance 

of the subject and the reasons for his choice and the curriculum 

of the study and the second topic has dealt with the 

morphological study of the miniature To be. An introduction to 

the applied study of its meanings. As for the second topic, the 

rhetorical applied study examined the meanings of 

miniaturization in the Prophet’s statement. It was divided into 

three demands, which came as follows: The first requirement is 

the rhetorical significance of the miniaturization, which denotes 

the second requirement. The rhetorical significance of the 

diminution, which indicates the contempt. The third requirement 

is the rhetorical significance of the diminution, which indicates 

granularity and moderation. My study on the analytical method, 

which stands on the eloquence of the mini word within the 

prophetic statement and then the study of other expressive 

elements that contributed to a statement revealing the meaning 

taking into account the role of context in determining the 

significance and the impact of the place in guiding the meaning, 

then came the conclusion that my sticks were cast and I inserted 

in its door my comfort to prove the most important The results 

included in the study, and I ask God to help the reader and make 

it a way for his satisfaction that he is the guardian. He is able to 

key words: 

Miniaturization - rhetorical significance - the prophetic 

statement - the analytical method - the morphological study 



 التصغري وداللته البالغية يف البيان النبوي

 (والثالثون لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿41﴾  
  

 
 
 
 

 الحمد ك را البمالمي  البلمي الكبيمي، السممي  الالصميي المذ  ل  خوم  عليمت    
ثممةيين، لل كبيممين  ممي ازرف، لل  ممي السمممات، لالصممغن لالسممغد علمم    صمم  
ممم  ن ممل  ال مماد، ل علممم ممم   كلمم   جواممم  الكلمم  ىمميدنا محمممد عمم  عبممدهللا الدبممي 

 ازمي البيةي ازمي .
 ،،،، لةبد

 إق التصةيي م  ازعواا الصيفيو التي درى   ي كت  الصيف دراىو لافيمو، 
عمم  ازةممياف التممي  -   مما –دمماب، ل قسممامت، ل كلممموا ل كلمم  الصممي يوق عمم  مب

 ويدرا  مي الكمغد، لعم  ال ميلت التمي  جم   ق  تموا ي فيمت عدمد ثمياةتت، كمما 
 كلموا ع  الصيم التي  أ ي عليها، لرذب دراىمو  ثميلو لعمد مدهما، للكم  يال م  
رةمما المبمماني التممي  ويممدرا  سممياقا  الكممغد، ل  مموال المخمما بي ، لرممذا دلر علمم  

،   ما كماق قيانما،  ل غليو ل  بيف إل م  بغل الدظ الالغةو؛ إذ إق قيمتت الال
  ديما،  ل شبيرا.

الدراىو الصيفيو لالاا التصمةيي، ل بي م   - حول هللا لقو ت  -لقد قي        
علمم  المبمماني التممي نممو الصممي يوق علمم   نهمما  م،مم   ق  ومماد مدممت،  ممأرد   ق 
 لظ. رذب الدراىو  وظيوا  غليًّا  رةا فيت المبد  المستواد مدت  السياح الوارد 

 فيت، ل ال المخا   لديه  غةو المتكل .
لكاق لعد لهذب الدراىو م  مجال   بمل فيمت؛ لدتبميف علم  المبماني           

ممما   مممييرا  التمممي  ويمممدرا  مممي مختلممم. السمممياقا  لالم امممما ،  دظمممي   لممم   جمممد كغمر
، - ستحل الوقموف عدمدب، لالدظمي فيمت  جمدر، لل   مل مم  كمغد المصم و  

ما، ل هو المبصود الذ  ل يد ل ع  الهوه، لرمو البليمم المذ   ماح الب ةمات جميبر
، لمممم  دممم  لقممم  ابتيمممار  علممم  كمممل مممما لرد  مممي كتممم  ل حمممده  ىممما ي  البيممماق

الصممحي ؛ لتكمموق الدراىممو  لىمم  ل شمممل، لمجممال للدظممي  ممي المبمماني الالغليممو 
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 -م  لهما؛ لدمميا اللمماد -لصيم التصةيي، لمده  دوعهما مم  بمغل اىمتبمالت 
لبممم   لالممماا البلةمممات، عممم  جانممم  مممم  الالغةمممو الدبويمممو التمممي ب -قمممدر المسمممت اس

 لةسحيرا  ةد  ال بيات. 
ا رمممو  نمممت مممم         للبمممل المممذ  د بدمممي إلممم  ابتيمممار موضممموس التصمممةيي  حديمممدر

الظواري اللةويو الصيفيو التي  دالل  الكلمو عديو، لدللو،   غ علم   نمت مم  
 ازعواا التي ل    يقها   د  ي الدراىو الالغليو الت بيقيو للكلمو.

قد اقت    بيبو رذا الالح   ق  أ ي  ي م دممو، ل مهيمد ، ل رةبمو ل           
 مالا  ، لبا مو، ل هيس للمصادر لالمياج ، ل هيس للموضوعا .

 مممما الم دممممو   مممد  حمممدد   يهممما عممم   رميمممو الموضممموس، لىمممب  ابتيمممارب،        
لالممممده  المتالممم   مممي دراىمممتت، ل مممما التمهيمممد   مممد  داللممم  فيمممت الدراىمممو الصممميفيو 

 للتصةيي؛ لتكوق مدبغر للدراىو الت بيقيو لمبانيت. 
  مممد جمممات  حممم  عدمممواق: التصمممةيي لدللتمممت الالغليمممو علممم   المبحاااأل ا    مممما 
 يل. الت ل
  ممد جمممات  حمم  عدمممواق: التصممةيي لدللتمممت الالغليممو علممم   المبحاااأل اليااا    ممما 

 التح يي.
  ممد جممات  حمم  عدمممواق: التصممةيي لدللتممت الالغليممو علممم   المبحااأل الي لاااأل ممما 

 التحب  لالتل ..
  ممد جممات  حمم  عدممواق: بصممااو التصممةيي عدللتممت علمم   المبحااأل البا اا  ممما 

 دللتت عل  التحب   ي البياق الدبو .الت ليل، لدللتت عل  التح يي، ل 
 لقد ىلك   ي رذا الالح  المده  التحليلي التكاملي الذ   بتمد عل  اآل ي:

: ن ممل الممدحو محممل الدراىممو، لالتحليممل ممم  كتمم  السممدو المبتمممدن، ل خييجممت، أ لا 
 لةياق اليلا و التي اعتمد  عليها.

ا مموجًرا يبمي  مبدماب، ل ث  ي ا   ظهمي الةميف المذ  ىميل مم  : شيح الحدي  شي ر
  جلت.
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: الوقوف علم   غةمو الكلممو المصمةين دابمل المدو الدبمو   للًّ، دم ح دراىمو ث لي 
جميمم  البداثممي التببيييممو التممي  ىممهم ، لىمماعد   ممي إظهممار المبدمم  

 الذ   ع تت ثيةو التصةيي.
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عممميف التصمممةيي  مممي المبممماج  اللةويمممو  مبدممم  الت ليمممل لالتح يمممي،   مممول اعممم     
، ل مي (1)«الصاد، لالةي ، لالميات  ثملص ثمحي  يمدلى علم  ق لحمور ل  مارن»  ارس: 

ةارُن ب غف »لساق البيا:  َةي لالصح َظ الص    . (2)«الب 
 ةييمممي مخصمممو    مممي  علممم  عديمممو الكلممممو المبيةمممو، لري تهممما، » لاثممم غ ا: 

فيحولهمما إلمم  لهق ل بيمملل،  ل لُ ،َيبمملل،  ل لُ ،يبيمملل   يي ممو باثممو  مم د  إلمم  
ذلك، لرذب ازلهاق المغدو  سم  لثيم التصةييل، ري ةيي جاريمو علم  نظماد 

ًاق الصي ي  .(3) «المي
 يمم   همما  ممي الكممغد،  مدهمما ممما رممو لوظممي،لللتصممةيي  ةممياف كميممين  ح        

الواادن الميجمون مم  التصمةيي رمي » اإل جاه  ي ال،الارن، لالتكميي  ي المبد ،  م
الدللممو علمم  الوثمم. الم صممود ممم  ال لممو،  ل الح ممارن،  ل ال مميا،  ل التهويممل؛ 

ا ما رو مبدو ،  ي   ويد ، لمده(4)« ابتصار؛  هو لىيلو م  لىاال اإل جاه
 مبان  متدوعو  وه  م  الم اد،  ل السياح  ل ظهيرا: 

   ليل ذا  ال يت، ممل جبيل  ي جبل. .1
   ليل كميتت ممل دريهما   ي  صةيي درار .  .2
 ل  يي  همانت ممل قبيل البصي  ي  صةيي قبل. .3

                                                           

  ممممد عمم   مممارس عمم  هكييممما،  ح يممل: عبمممد السممغد محممممد م مماييا اللةممو، زعمممي الحسممي   (1)
   .3/290د،ج1979 -رم 1399رارلق، الداشي : دار الوكي، ال البو : 

 –لسماق البمميا، لمحممد عمم  م،مميد عم  مدظممور از يي ممي المصمي ، الداشممي : دار ثممادر  (2)
   .4/458عييل ، ال البو ازلل ، عدلق  اريخ، مادن)ثةي( ج

رممممم(، الداشممممي: دار المبممممارف، ال البممممو 1398ل،المممماس  سمممم  )المتممممو  : الدحممممو المممموا ي،  (3)
 .4/683الخامسو ع ين،ج

ًيممممً الدجممممار، الداشممممي: م ىسممممو  (4) ضمممميات السممممالك إلمممم   لضمممم  المسممممالك، لمحمممممد عبممممد الب
 .4/228د، ج2001 -رم 1422اليىالو، ال البو: ازلل  
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ًلتت نحمو: .4  ل  يي  مسا تت نحو:  ويل المي لو، ل حي  البييد، ل  يي  مد
ثمممد  ي، لاظهمممار ال مممو و، لذلمممك مممممل عجيمممً  سمممتحل البممموق، لالتملمممي  

 ك ول ال اال ]م  الالسيا[
َلَح ِغْزالانً، َشَدنَّ، لنا ... ِمْن هُؤلّياِئُكنَّ الّضاِل والسَُّمرِ   (1)اي ما َأَمي ْ

 :-، لالتبظمممممي  لالتحبممممم ، ك ولمممممتلالتمممممي   مممممممل مسمممممي،ي   مممممي مسممممم،ي  (1
 ةدممم     ممد ، لالبتصممار اللوظمممي ممممل نهممي،( 2)«ُ َثممَيَحاع ي ،ُ َثممَيَحاع ي»

 ع  ال ول نهيي ثةيي، لالذد ممل:  ويسل  ي  اىل.

اعل   قح التصةيي :» -ر مت هللا -للتصةيي دغث ثيم،   ول ىيبويت         
ما ُ بيملص  ،  أمح ، لُ ،يبيلر ، لُ َ،يبلر إنحما رو  ي الكغد عل  دغدو  مملو: عل  ُ بيلر
 لما كاق عدن  يل ت دغدو   يف، لرو  دن  التصةيي، ل  ،وق مصمةحيص علم  
، لكمذلك جميم  مما كماق علم   ، لجبيملر ، لجميملر ، لذلمك نحمو قبميار  قل م   بيملر
مما ُ ،يبمملص  لممما كمماق علمم   رةبممو   مميف، لرممو الممممال الممماني،  دغدممو   مميف، ل مح

: ىمممب ، لقولمممك:  مممي ىمممال ير ، لةمممغد : ُةلمممي  ، لذلمممك نحمممو ُج،يومممي،ر لُم ريممميفر ي يص
لعلمممالار علبمممياص،  مممإذا كانممم  البمممدن  رةبمممو   ممميف ثمممار التصمممةيي علممم  مممممال: 
،  حيك  جم   ل ل  يتحيك ، ابتلو   يكا ه   ل ل   خمتلو  كمما ثمار   ،يبلر
كل عدات عمدن  يل مت دغدموص علم  مممال  بيملر  حميك  جمم   ل لم   جمم  ابتلوم  

                                                           

الدحو، لخالد ع  عبد شيح التصيي  عل  التوضي   ل التصيي   م موق التوضي   ي  (1)
هللا ع   عي  ،ي ع  محمد الجيجال   ازهري ، هي  الدي  المصي ، لكاق  بيف  الوقاد 

 -رممم1421لبدمماق، ال البممو: ازللمم  -عيمميل -رممم(، دار الكتمم  البلميممو 905)المتممو  : 
 5/559د،ج2000

دار اعم   الجام  الصحي  المختصي، لمحمد ع  إىماعيل  عو عبمدهللا الالخمار  الجبومي، (2)
، كتماا اليقماح ،  ماا  ممي 1987 – 1407عيميل ، ال البمو المالمممو ،  –كميمي، اليماممو 

لثحي  مسمل   مي كتماا الو ماال  ماا إدالما   2406/،5،ج6211الحوف  دي  رق 
 .4/1800ج ،2304لثوا ت،  دي  رق    وف نبيدا 
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 لمما كماق علم  بمسمو   ميف، لكماق اليا م    يكا ه   لل   ختلو ، ل محا  ،يبيلص 
 : ، ل مي قدمديلر : مصميبي ص مدت لالرا،  ل  لورا،  ل  اتر، لذلك نحو قولك  ي مصالاحر
، ل ممممي  مصمممميور  : قممممييبياص ، ل ممممي قيةمممموسر : كييممممد اص ، ل ممممي كمممميدلسر قديممممديلص

، ل  الالي كمين الحيكا ، لل قلتها، لل ابتغ ها  . (1)« ميصيوص
ازىمممممات ل ممممدرا؛  ممممغ  صممممةي از بممممال، لل الحمممميلف، لالتصممممةيي بمممما       

 لي تيت  ي الى  المصةي شيلتر:
مما: ازىمممات المبديممو؛ كال مممااي، ل ىمممات  -1  ق  ،مموق مبيةرمما؛  ممغ  صممةي قياىر

الىممتوهاد لال مميت، للكمم ل الخبييممو، لةييرمما ممم  المبديمما ، لممما ىممم  ممم  ذلممك 
 .(2) «مصةيرا   تصي فيت عل  الوارد 

 ،ممموق مصمممةيرا  قي مممو،  ل  كممموق ثممميةتت علممم  ري مممو المصمممةي، مممممل:  ل  -2
كمي  لدريد، لىويد ل عغدل، لقيل: إذا كاق ةيي مصةي  قي و، للكم  ماد مت، 
ل كويدت علم  ثميةو المصمةي، جماه  صمةييب؛ نحمو: ُمَهميم ، لمسمي ي لاىممي 

 .(3) اعل م  هيم ، لىي يل
ًاامدن، لا مغ  ل  مات جديمدن للتصمةيي محلهما، لي،وق  صةيي مملت  حذف اليات ال

  يال   اللوظ  حالت ليختل. الت ديي.
ليظهممي الومميح عممي  المصممةي لالم،بممي  ممي الجممم ؛  ممالم،بي  حممذف  مما ب، ليجممم  
 كسمممممييرا في مممممال: مهمممممام ، لمسممممما ي،  مممممما المصمممممةي  مممممغ  جمممممم  جمممممم   كسممممميي 

 .(4)«للكمين

                                                           

ل   ىيبويت )المتو  : الكتاا، لبميل ع  عمماق ع  قدبي الحاردي  الولت،  عو   ي، الم (1)
 ح يل: عبد السغد محمد رارلق، م،تالو الخمانجي، ال مارين، ال البمو: المالممو،  رم(،180
 .3/416د.،ج 1988 -رم  1408

ًيممممً الدجممممار،ج (2) ، الدحممممو 4/229ضمممميات السممممالك إلمممم   لضمممم  المسممممالك، لمحمممممد عبممممد الب
 .4/685الوا ي،ج

 .4/229ضيات السالك إل   لض  المسالك، ج (3)
 .4/229الساعل،ج (4)
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 ، لعظمي ،  ق  ،وق مبداب قا غ للتصةيي؛  غ  صةي نحمو: كبيمي، لجسمي - 3
لل  صممةي ازىمممات المبظمممو شمميعرا؛ كأىمممات هللا، لمغاكتممت، ل نبيمماتب، لكتالممت، 
لالمصح.، لالمسجد؛ زق  صةييرا يدا ي  بظيمهما، لل  ىممات ال مهور، ل  ماد 
ازىممبوس؛ زنهمما  ممدل علمم  مممدن همديممو محممدلدن ل   بممل الت ليممل، لل جممم  الكمممين؛ 

إلىمداد ؛ زق ثميم التصمةيي ل  د بمل عليمت زق الت ليل يدافيت، لل الميكم  ا
إل  بد  ق  حذف مدت ما قد يوق   ي لالا، لل الجمل المح،يمو؛ زق التصمةيي 
يدا ي الح،ا و، لكذلك ل  صةي لكلل لل بضل؛ زق ازلل يدل عل  ال مول، 
لرو يدا ي الت ليل، لالماني يدل عدوست عل  الت ليل؛  غ  اجو إل   صةييب، لل 

، لىمموه، لالالار ممو، للالةممدل؛ زق دللتهمما ل  حتمممل ال لممو لالكمممين، لكممذلك لةيممي
ازىمات المختصو  الدوي، كبيي  لد ار؛ زق شيت عملها عدد  صمةييرا، للم  
ييد  صةييرا ع  البيا، لل  صةي م  ازىمات ما  شالت الوبل ممل ل سمالكل؛ 

 .(1)«وو الم بهوكما ل  صةي  ىمات از بال، لل اى  الموبول، لل الص
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 األول املبحث
 التصغري وداللته البالغية على التقليل

 لي تمل عل  اآل ي:
عممم  القتصممماد  مممي ال بممماد لال مممياا، لالتحمممذيي مممم    -- لل: م ممماد  ديممممت 
 اإل يات  يهما.

ًكان.  --دانيا: م اد  ديمت   ع  كيفيو التبامل م  عمال جم  ال
عمم  شممميت رجممموس الم ل مممو  غقمما  اادممما إلممم  هلجهممما    --دالممما: م ممماد  ديممممت 

 ازلل.
ًلو عدد هللا.   --را با: م اد  ديمت   ع     ل الداس مد

-عمم  عممدد الممم مدي  الممدابلي  الجدممو ممم   مممو الدبممي--بامسمما: م مماد  ديمممت 
-   .لازم  السا  و 

  ي الصغن. --ىادىا: م اد الحدي  ع  رد ت
ممي     --ىمما با: م مماد  ديمممت ل الُ َيش  مماَق َ ع ممي َعَمممير -عمم  َمَداق مم   ُعَمَممماَق َعمم   َعوح

-. 
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 بحث األولامل
 التصغري وداللته البالغية على التقليل
، لىمي . -- دل التصةيي عل  مبد  الت ليل  مي م امما  متدوعمو مم  عيانمت

م  رذب الم اما  التي لرد  يها التصمةيي لمذلك الةميف  - م ي و هللا -الالح  
 مبيدا دللتت الالغليو. 


 --مس    س ل     ل   »ق   ال   - -ع   ن اام   داع ي   ن م    د      ر           
ُُ ْلَهُ   لَُمْيَم ا ٍ  َما َمأَل آِدِمٌي ِوَعاًء َشًرا ِمْن َيْطٍن ، ِبَْسِب اي ِن آَدعَ  »يم ل   يُِمْم َن 

   (  1)«فَِإن َ اَن ال ََمَالَة فَ ثُ ُلٌث ِلطََ اِمِ  ، وثُ ُلٌث ِلَشَرايِِ  ، وثُ ُلٌث لِنَ َفِس ِ 
ر الدبمممي   متمممت مممم  مإلالحمممو اإلىمممياف  مممي المأكمممل، لالم ممميا،  -- حمممذ  

، لذلممك زق الممال   إذا امممتط   ال بمماد لال ممياا ر  إلمم  القتصمماد  يهممماليممدعو 
   ممال: -عمم  اإلىممياف - بممال  –كانمم  لةممال علمم  ثمما بها، للممذلك نهمم  هللا 

 ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ 

لممما   مماح ازكممل  مممي  ق  ،مموق  اقتصمماد  ممغ إىممياف،  هممذب  (2) َّ جه ين
 لرىولت. - بال  – بليما  م  هللا 

 ثمل جممام  زثمول ال م  كلهما، لممو اىمتبملت الدماس لتب لمم  »لرمذا الحمدي   
دكمماكي  الصمميادلو؛ زق  ثممل كممل دات التخمممو،  هممذا  بممض مدمما   قلممو الةممذات، 
ل مميا التملمم  ممم  ال بمماد  الدسممالو إلمم  ثممحو البممدق، ل ممما مدا بهمما  الدسممالو إلمم  

                                                           

رم(، ح يل :   مار  279،  209ىد  التيمذ ، زعي ايس  محمد ع  ايس  التيمذ )( (1
ًرمد م د،  1998عيميل ، ىمدو الد مي :  –عواد مبيلف، دار الةميا اإلىمغمي  كتماا ال

 ، لقممال التيمممذ  :  ممدي  4/317( 2380 مماا ممما جممات  ممي كياهيممو كمممين ازكممل رقمم  )
  س  ثحي  .

 31ىورن ازعياف ا و:( (2
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وا، لضمممب. ال لممم  ،  همممي  نهممما  وجممم  رقمممو ال لممم ، لقمممون الوهممم  لانكسمممار المممد
ًيل  الهوه، لالة   ،  خغف التوى   ي ازكل، لال يا،  إنت يم ل البدق، لي

 .  (1)«الو دو ، ليجل  الدود ، لي ب. ثا الت ع  ال،الادن
ًن)لقيمممما (؛ لتصمممور     ل ظهمممي رلعمممو الالغةمممو الدبويمممو  مممي رمممذب الكلممممو الموج

 م  علم  قممون  مي  اإلىمغد علم  القمي  الخلقيمو السماميو، التمي  حما ظ عهما المم
ًن نوسممت  بممدد اإلىممياف  ممي المأكممل لالم مميا،  ممغ يتبمميف للتخمممو،  جسممدب، لعمم
لالكسممل، لالممميف، لممذا   مماد التصممةيي  ممي كلمممو )لقيممما (   ليممل كميممو ال بمماد، 
 ي  إق جم  المذكي السال ، لجم  الم ن  السال  يدلق  ي الةال  عل  عدد 

ًيد ع  ع ين،  هما كجموس ال لو التي للتكسيي،  قليل ل يد و ع  دغدو، لل ي
،لممم  دمم   كلمممو )لقيممما (  يهمما (2)يدحصممي مممدلولها  ممي دغدممو لع ممين لممما عيدهمما

إلممم  الممممده  السمممو  المممذ  يتخمممذب المممم م   مممي  دمممالل ال بممماد،  يممم  إق إشمممارن 
الممم م  ممم  شممأنت الت لممل ممم  ال بمماد، لالقتصممار علمم  ممما  ،وممي  اجممو الجسمم  

، للبلممت  مأق م صمود ال ميس مم  ال بماد مما  سمد المادنمدت؛ لشتةالت  أىمالاا ال،
 .اليمل ، ليقي  الصل 

لقد ذكي ببيات التةذ و ما ي كد المبد  الذ    ادب البيماق ال مييم مم    ليمل    
إق  دالل ال باد  ،ميا  قليلو  صمال  عمليمو »اإلنساق م  كميو ال باد   الوا: 

مبهجو لعادن  ثيلو للويد  ميلر الوق ،  ازمي ل يمي الا  القيماد  حسماا عمدد 
لميت مما  سمتلذ التهاممت، عيمد  نهما  مي الا اللقيما  التي يت   داللها، لل  حيماق ا
 .(3) « مسألو العتدال  ي  دالل  لك الكميا 

                                                           

جام  البلود لالح، ، زعي الويج عبد الي م  ع    مد ع  رج  الحدبلي، الداشي : دار  (1)
 .425رم، 1408عييل ، ال البو ازلل  ،  –المبي و 

 . 137ثم 1( يدظي الدحو الوا ي جم2)
لالممدعان لالموكمميي   تمم  م ممال  موقمم  ازلوكممو، الم لمم.: مجموعممو ممم  البلمممات  ( يدظممي.3)

 .3رم، 1429ابي شهي ثوي م  عاد 
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ًيمد مم  عيماق الةميف  لقد جمات  الصموو      )  مم  ثملالت(؛ لتمتم  المبدم ، ل 
الم صمممود ممممم  الكممممغد، لالتببيمممي  الوبممممل   ممممم  فيممممت إشمممارن إلمممم  ضمممميلرن الةممممذات 

 ف. للجس ، للك   ،وق   در العتدال ل اإلىيا
إلممم  ضمممميي اللقيمممما  مجممماه ع لمممي عغقتمممت السمممببيو؛  اىمممداد الوبمممل )  مممم (ل    

إشارن إل   رميو  لك اللقيمما   مي إ مادن الجسم ، لاقاممو ثملالت إذ رمي الم صمود 
 م  ال باد، لالةيف اليايا مدت. 

ًت، لرمو     ًايمو،  يم  عبمي  مالج ل ي التببيي  صلالت مجاه ميىل عغقتت  الج
ًاق الجس ،  الظهي ل راد  جس  ال خو، إشارن إل   رميو الظهي   هو رمانو مي

كدا ممو عمم   نممت ل يتجمماله ممما  حوظممت ممم  »عممل رممو الممذ   مسممك الجسممد، لرممو 
 . (1) «الس وت ليت وه  ت عل  ال اعو

ًاادن  لجات التببيي  المصدر ؛ لي كد علم   رميمو (2)) س ( الم تيق عم )الالات( ال
 مممي القتصمماد  ممي ال بمماد، لعممدد اإلىممياف فيممت، لممما  ممي ذلممك ممم   وااممد كميممين 

 لمتدوعو.
المده  ازممل لالسو  للم م  إق ةلب  عليت نوسمت، لكماق  --د  يبي  الدبي

ممت  ، لُدُلمم ص  َ ممإ ق َكمماَق ل َمَحالمموَ » شممديد اليلالممو  ممي ال بمماد  ممي قولممت: َ ُمُلمم ص ل َ َبام 
ت    «ل َ َيا  ت  ، لُدُل ص ل َدَوس 

                                                           

زعي البممممغ محمممممد عبممممد الممممي م  عمممم  عبممممد الممممي ي  المالمممماركووره ( يدظممممي  حوممممو از مممموذ ،1)
 .7/44جعييل ،  –رم(، الداشي: دار الكت  البلميو 1353)المتو  : 

عبممممد ( يدظممممي مةدممممي اللبيمممم  عمممم  كتمممم  ازعاريمممم ، لعمممم  ر مممماد ازنصممممار ،  ح يممممل: د/ 2)
، لالجدم  المداني 2/166د، ج2000رمم،1421الل يم محمد الخ يم ، ال البمو ازللم ،

الجدم  المداني  مي  ميلف المبماني، زعمي محممد عمدر المدي   سم  عم  قاىم  عم  عبممد هللا 
- ح يممل: د  خممي الممدي  قالممالن  رممم(749عمم  علممي  المممياد  المصممي  المممالكي )المتممو  : 

لبدممماق، ال البمممو: ازللممم ،  –البلميمممو، عيممميل  ازىمممتاذ محممممد نمممد    اضمممل، دار الكتممم  
 . 53،ثم د 1992 -رم  1413



 التصغري وداللته البالغية يف البيان النبوي

 (والثالثون لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿53﴾  
  

يدالةممي للممم م   ل  سمميف  ممي ال بمماد  الت سممي   البممد   إشممارن إلمم   نممت  وممي رممذا 
ليتم،  م  التدوا ليحصل لت نوس ثوات لرقو لرذا ةا مو مما ابتيمي »لال ياا 

باما ضاح عم  ال مياا، لطكل لرو  نوبها للبدق لال ل   إق الال   إذا امتط  
 مإذا لرد عليممت ال ممياا ضمماح عمم  الممدوا لعمميف للكمميا لالم ممل، للممما كمماق  ممي 
ًات  رضمممي لممممااي لرممموااي قسممم   باممممت لشممميا ت لنوسمممت إلممم   اإلنسممماق دغدمممو  جممم

ًات المغدو  (1)«ازج
عيانت  ما يدومي المخما بي  مم  اإلىمياف  مي ال بماد  --رذا لقد اىتهل الدبي
ممَ  َ َ مم ر  »لال ممياا   ممال:  مميص ل َعمماتر َشمميار م  م  ؛ ليدالممت المخمما بي  ممم  «َممما َمممَط اد 

شمي علم  اإلنسماق مم    دمت إذا اممتط   و ازمي إلم   نمت لميا ردماا لعمات عدا
لانمممما كممماق مممملت المممال   شممميًّا؛ لمممما فيمممت مممم  المواىمممد الديديمممو لالدنيويمممو  ، ال بممماد

 ، لرمو ممدعان الكسمل  ال ال  يورث الالغدن، ليبموح المذر  عم  التوكيمي الصمحي
  (2) «لالدود
لتأكيد عل  مده   اعو رذا ام : )م     (   ي قولت م   )م (    قد   ادل  

 ازمي، لاىتيذالت، لالدوور مدت .


، َع ْن َأيِي  ِ  قَ  الَ َع ْن َعْه  ِد ال  رَّْ َِن يْ  ِن َ  اِيِر يْ  ِن َعْه  ِد ا َِّ اْ َ ْ        قَ  اَل َلُ    ُل َص  اِل ِّ
ََُض     َن ، فَ   ِإ َ   »   - -ا َِّ  ِْكِيُكْر لَُ ْي   ٌب ُمه ْ هُ     ا ِ ِ   رْ َ    َي ، َوَخلُّ     ا ا َأكَ     ُْ ْر فَ َربِّ

                                                           

ًي  الممدي  محمممد المممدعو  ببممد الممي لف عمم   مماج  (1) فمميض ال ممديي شمميح الجممام  الصممةيي، لمم
لبدممماق  -رممم(،دار الكتمم  البلميمممو عيمميل  1031البممار ي  عمم  علمممي المدممال  )المتمممو   : 

 .5/641د،ج 1994 -ه  1415ال البو اللل  
ًيممً عمم  علممي ال مماذلي الَخممَولي )المتممو  :  (2) رممم، دار 1349ازدا الدبممو ، لمحمممد عبممد الب

 .209.، رم 1423عييل ، ال البو: اليا  ،  –المبي و 
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َُ   َن، فَ  ِإنْ  َع  َدُل ا َفأِلَ ْ ُفِس  ِمْر ، َوِ ْن مََلُم   ا فَ َ لَ  ْيِمْر ، َوَأْلُ    ُهْر  يَ ي ْ  نَ ُمْر َويَ   ْمَ َم  ا يَ ه ْ
 .(1) «فَِإنَّ ََتَاَع زََ اِكُكْر ِلَ اُهْر ، َوْلَيْدُع ا َلُكرْ 

: ل ُركيمم ل  صممةيي ركمم ، لاليكمم  جممم  راكمم  كصمما   لثممح ، --  ولممت
 وقهما، دم  ا سم  لاليك   ثحاا اإلعل  ي السوي دلق الدلاا، لر  الب ين  ما 

 أ لل عل  كل م  رك  دا مو، لقمد دلم  لوظمو )ركيم (  مي رمذا البيماق الدبمو  
ًكان م  ازةديمات،  عل  قلو عدد السبان الذي  ييىله  للي ازمي لجم   موال ال
لالتدكيي فيت رمً إل   نت ل يية   ي التبييم عه ، لالت هيي  أىمااه ، لانمما 

  يتجالهلق الب ين إل  ما  وقها.يييد  ق   يي إل  قلته  إذ ل
لانمممما لثممموه    ولمممت لمالة ممموق؛ زق الةالممم   مممي نوممموس  رةممماا ازمممموال       

 ة ه ، لالتكيب له ؛ لما جبل  عليت ال لوا م     المال، لشدن  غل مت  مي 
 الصدر إل  م  عصمت هللا مم   بلو الديو، لا تس   يها ازجي، لالمموةو.

ُبموا ) ()اقتينم   مأدان  ال ميت)إذ(  مي قولمت ل)الوات( التي        َ مإ َذا َ  َمَوُكَ  َ َي   
( إما  ق  كوق اىت دافيو، ع و  م موق كمغد علم  م مموق كمغد ابمي، ع ه  َ 

لليا رذا م  ع . الموميدا ، لل مم  ع م. الجممل، عمل  ي يم  مبدم  علم  
تح يممل رممذا ابمي، ممم  مغ ظممو عدصممي التب يمم   ممغ مهلممو، إ ممماتر إلمم  المالممادرن ع

عهممذا الخبممي  ()لاممما  ق  كمموق )الوممات(  ويي،يممو،  يمم  اىممت يد الدبممي ال مميت، 
مبدمم ر ابمممي يبمممي  از ،ممماد المتبل مممو عهمم لت اليكيممم ، لمممما  جممم  علممم   ثمممحاا 

لالتببيمممي عممممل إذا ل مداىممم  لوبمممل ال ممميت؛ زنمممت مح مممل الوقممموس  ازمممموال  جممماره .
ًكممان  ثممحاا ازممموال، لرممو  مممي يتحممدث عمم  ل -  -  ممالدبي إ يمماق عمممال ال

لقممد عبممي عممملاإل ياقل ممم  لإذال التممي رممي ظمميف لممما  سممت بل ممم  متح ممل الوقمموس، 
ًماق  ؛ زنت  مي متجدد متكير   ت يت ازلقا .(2)ال

                                                           

الداشمممي : دار الكتممماا  ىمممد   عمممي دالد، الم لممم. :  عمممو دالد ىمممليماق عممم  ازشمممب  السجسمممتاني، (1)
ًكان،  اا رضا المصدح،  البيةي  .2/18ج ،1950 دي  رق  م عييل ، كتاا ال

 .1/129جم ( مةدي اللبي :2)
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لقممد ناىمم  ذلممك التببيممي  الوبممل الماضممي ل  مموك ل؛ زق لثمميةو الماضممي 
لل  ممممدعك  وكممممي   ممممي إم،مممماق  ،  ل مممم  علمممم  از ممممداث  مممما   الح،ا ممممو الميليممممو

ما يميله ،  مسألو الوقوس لعدمت  لةارا الوبل الماضمي  مي  ثميي لقوعها ، را لاقبر
يمدس الخما ي  حمود لن لها م  المم،م  المذه ىمي،وق ، كمما  ق لومظ الماضمي ل 

 .(1)، لانما يل    ت قل  الحقي و التي شملتت ل  ا    تل ي   ل النتظار
ممم َ  لجملمممو جمممواا ال ممميت ُبممموا ع ه  (، قمممد اقتينممم  عممممل اتل الممميةا ؛ زنهممما جملممممو )َ َي   

إن مماايو لرد   ممي ثممورن ازمممي، ل لممك لالومماتل عممدللتها علمم  التي يمم  لالتب يمم  
( عل   وريو المتمال، لىميعو التي يم  عهم ،  غ مهلو  ب،ا  ي  الدبي )

 لالقياد    ات ما كلووا  ت عل   كمل لجت.
لتب مم. رممذب الجملممو )َلَبلىمموا َعَيممَدُهَ  َلَةممَيَ  َممما َياَلُةمموَق(؛ (لالمموال  ممي قولممت)

علمم  ممما قبلهمما؛ للتوىممما عممي  الكمممالي  ممم  عمممدد اإليهمماد، ل ومماح الجملتممي   مممي 
اإلن اايو مبد ر للوظرا، لفيمت كدا مو عم   سمهيل المهماد لهم لت اليكيم   مي جمم  

ًكان.  ال
َ  ،َ ممإ  ( :ل ل م  ازىمملوا م اعلممو عد بممو عممي  قولممت) ممه  ََنُوس  َلا َق  لقولممت َق َعممَدُلوا َ ط 

لقمد كماق لتلمك الم اعلمو دلررما الالماره  مي   ييمي المبدم  ل وكيمدب،  ،َظَلُموا َ َبَلَيه  َ 
ًكممان  ممي ازبممذ  مبممد  البممدلإذ رةبمم  البمماملي   ، لالتحممذيي ممم   بممذ مبممد  علمم  ال

ال يت لم اعلت يوض  ؛ زق لذكي  اعلول  ىلوا   ير المبد  لي كدبالظل  للالم
ا قويرا بصااو كل مدهما،  تتحدد المباني  .(2)لالميادن  ي الذر   حديدر

ا  لالم اعلو  ي الحدي  ال ييم ل سمتبمل لت اعمل الح،ممي  إظهماررا لا  ما ر
، ل يريالرمما  مماآلبي، لشممييو ال ممي   كممد بيييممو لكممل ممم  الم ممامي   يةيالرمما  أ ممدرما

                                                           

دراىمممو  حليليمممو لمسممماال علممم  المبممماني،  .د/ محممممد محممممد  عمممو  ( بصمممااو التياكيممم :1)
 ف  سيي.ي عتص 268ثم د، 2006رمم، 1427موى ، م،تالو لهالو، ال البو السا بو،

 البممو عيمميل  .  –.دار الكتمماا البيةممي  471د بي :د/   مممد موىمم  . بمم( الصممالم ال2)
 د 1969 -رم1388
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 .(1)نها عها  ي الذكيلالخيي  الموهود ،   غر ع  اقتيا
َلَ َرُضمممموُرَ  ، َ ممممإ قح َ َممممماَد َهَكمممما  ُكَ  ر َضمممماُرَ  (  يهمممما  مممم  ل ممممض  لجملممممو:)

ًكمان مم  ةيمي م مل،  ق  ب وا زثحاا ازموال  الواجم  مم   ممواله  لبممال ال
 .لل ةش، لل بيانو
ًكمممان ): --لازمممي  ممي قولمممت لليممدعوا لكمم ( جمممات علمم  ىممبيل الدمممدا ل مما ض ال

ًكي.   ىاايرا  ل مستح را  ق يدعوا للم


َِ النَّ  ِ ِّ  -ل   ي   عنم  ا -َع  ْن َعاِئَش  ةَ         َُ لِفَاَع  َة ِ   --قَالَ  ْس َ   اَءِ  اْم  َرَأ
فَ َمالَ  ْس ُ ْن  ُس ِعْن  َد لِفَاَع  َة َفطَلََّم  ِ  فَ هَ  سَّ َ َزِق  ت فَ بَ َزوَّْ   ُس َعْه  َد ال  رَّْ َِن يْ  َن ال  زَِّيِ ، 

ُْ ُهْديَ  ةِ  َوِ نَّ َم  ا َمَ   ُ  ِمثْ  
َأكُرِي  ِديَن َأْن » فَ َم  اَل  --الث َّ  ْ ِ  فَ بَ َهسَّ  َر َلُ    ُل ا َِّ  (2)
َِ لِفَاَعَة؟ الَ بَ  َلَبِك كَ ْرِ ِ ي ِ  َلَبُ  َويَُذوَق ُعَسي ْ  .(3)«َّتَّ َكُذوِقي ُعَسي ْ

                                                           

للمممدكتور عمممً المممدي  السممميد، ال البمممو  ،( الحمممدي  الدبمممو  ال مممييم مممم  الوجهمممو الالغليمممو1)
 . 239: 1973رم/1392ازلل ،

وص مممل َ مَيف  المحموا  ل ُ َةدمي عدهما شمي را،  (2) َ مت،  بدمي َ نمت ر َبم َ َيُف الموا  مما َيلمي ُ يح
 .1/780)ردا(، ج لساق البيا، مادن

لىمددت ل  اممت،  عمو عبمد  - -الجام  المسدد الصحي  المختصي مم   ممور رىمول هللا  (3)
هللا محمد ع  إىماعيل ع  إعمياهي  عم  المةيمين الجبومي الالخمار ،  ح يمل محممد هريمي عم  

رمممممم، كتممممماا 1422ناثمممممي الداثمممممي، الداشمممممي : دار  ممممموح الدجمممممان، ال البمممممو : ازللممممم  
مَها،  مدي  رقم   ال هادا ، َ اا إ َذا ا َةَيمَيُب َ َلمَ  َ َمسح ن  َهَلجر دح َجَ  َ َبَد اَلب  لح َ لحَ َها َدَغدرا ُد ح َ ًَ

لثممممممحي  مسممممممل ، لمسممممممل  عمممممم  الحجمممممماج  عممممممي الحسممممممي  ال  مممممميي   ،168/ 3،ج2639
عيمميل ،  ح يمممل : محممممد  ممم اد عبمممد  –الديسمماعور ، الداشمممي : دار إ يمممات التمممياث البيةمممي 

اح،  اا ل  حل الم ل و دغدا لم ل ها  ت   دك  هلجا ةيميب لي أرما الالاقي، كتاا الدك
 .2/1055،ج1433د   وارقها ل د    عد ها،  دي  رق  
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الحمممدي  ال مممييم مممم  از اديممم  التمممي  بمممال  م ممم،لو اجتماايمممو عمممي  هلج      
لهلجمممو، لم ممممونها  ق اممممي ن  ل ممم  دمممغث  ل ممما ، فالانممم  عيدونمممو كبممميه،  مممغ 
ًةيمي، لقممد  ًلجم  مم  عبمدالي م  عم  ال ًلجهما  تم   مدك  هلجما ةيميب،  ت  حمل ل

ًلجها ازلل ر اعو.  را  د   ق  يج  ل
 َل َ تحمممم   َممممُذلق  » ال ممممول  ممممي رممممذب المسممممألو   ولممممت:  ()لقممممد ق مممم  الدبمممميى      
 ،  اشمممتيت عليهممما  تممم   يجممم  إلممم  هلجهممما  ق   أرممما«َيَلَتُت َلَيمممُذلَح ُعَسمممَيَلَتك  ُعَسممم

المممماني كمممما ل أرممما ازلل، دممم   وارقهممما، ل د  مممي عمممد ها ؛لمممذا جمممات رمممذا البيممماق 
 منخن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّ   وسمممممييرا ل ولمممممت  بمممممال  :

 هت متهب مب هئ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن

  (1)َّ  هش مش هس مس هث مث
البسمميلو  صممةيي البسممل، لقممد « ممذلقي ُعَسممَيَلَتُت َلَيممُذلَح ُعَسممَيَلَتك  :»()لقولممت   

ع  الجماس؛ زق البسل فيت  غلن، ليلتذ  ت لالجماس كذلك،  أ ماد  مت  كد  عها
 .(2) « ق مجيد الب د ل  ،و   ي التحليل

لُعَسممَيلو ممم  البسممل  لح مم   ممت  ممات التأنيمم ؛ زنممت م نمم ، لالتصممةيي يممدل علمم  
 ق رممذب اللممذن لال ممهون ل  سممتةيح لقتمما  ممويغ عيدهممما،  ()الت ليممل؛ ليبممي  الدبممي

لالتببيمممي عمممذلح البسممميلو  ببيمممي  مممذ يمممدل علممم   نمممت جمممماس »  دتهمممي،  سممميعاق مممما
 و ي فيت المي ن شهو ها، ل جد لت  ي نوسها م  اللمذن لالد مون مما  جمد مم  لمذن 

ًلج لقمممد جمممات  كلممممو البسممميلو  مممي الجملمممو  ( 3)«عدمممد شممميا البسمممل، لكمممذلك الممم
ازلل ) مممممذلقي عسممممميلتت( م ممممما و إلممممم  ضمممممميي هلجهممممما المممممماني؛ زق الةممممميف 

)ليمممذلح   صمممود مدمممت رمممو  ح يمممل ل مممأب، كمممما  ضممماف  مممي الجملمممو المب و ممموالم
                                                           

 .230ىورن الال ين:  (1)
اإلممماد الحمما ظ هيمم  الممدي  عبممد الممي لف المدممال ، دار  التيسمميي   مميح الجممام  الصممةيي، (2)

 .2/300ج د،1988 -رم 1408 -اليياف  -الد ي: م،تالو اإلماد ال ا بي 
 د.2017رم/1438،  البو170،  دراىا   ي عل  البياق،  .د/ ىغمو جمبو دالد (3)
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عسيلتك( البسيلو إل  ضمييرا؛ زق الةيف رو  ح يل ل أرا،  ل غ  تور   ق 
 مجيد الب د  ،وي  ي اليجوس دلق  ح ل لقوس الجماس.

مما  يالرمما   ممال:  ل نمم  البسمميلو؛ »لقممد ذكممي الدممول   ممي  أنيمم  كلمممو البسمميلو  كغمر
لبسمميلو نبتممي : التممذكيي لالتأنيمم ، لقيممل  نمهمما علمم  إرادن الد وممو لرممذا زق  ممي ا

ًال ل   ممتيت ، ل ممي رممذا الحممدي   ق الم ل ممو دغدمما ل  حممل  ضمم،يم؛ زق النمم
لم ل ها  ت   دك  هلجا ةييب، لي أرا د   وارقهما، ل د  مي عمد ها  أمما مجميد 

الصممحا و لالتمما بي  ع مدن عليهمما  مغ يبيحهمما لمطلل، لةممت قممال جميم  البلمممات مم  
 ممم   بممدر ، لانومميد ىممبيد عمم  المسممي ،   ممال: إذا ع ممد الممماني عليهمما دمم   ارقهمما 

 ٰه مه جه هن ُّ  لممم  لمممطلل لل   مممتيت لتت المممماني ل مممول هللا  بمممال :

لالدكمممماح  قي ممممو  ممممي الب ممممد علمممم  الصممممحي ، ل جممممماا  (1) َّخي حي جي
الجمهممممور  ممممأق رممممذا الحممممدي  مخصممممو لبمممممود اآل ممممو لمبممممي  للمممممياد عهمممما، قممممال 
البلمات: للبل ىبيدا ل  يبلةمت رمذا الحمدي ، قمال ال اضمي ايماف: لم    مل   مد 
  مممول ىمممبيد  مممي رمممذا ال  ااومممو مممم  الخممموارج، لا ومممل البلممممات علممم   ق  ةييممم  

ًال المدممي، لشممذ الحسمم  الالصمميه الح مموو  ممي قبلهمما كمما ف  ممي ذلممك ممم  ةيممي إنمم
ًال المدي، لجبلت  قي و البسيلو، قمال الجمهمور عمدبول المذكي  حصمل    يت إن
اللممذن لالبسمميلو، للممو ل  همما  ممي نكمماح  اىممد لمم   حممل لممطلل علمم  الصممحي  زنممت 

ًلج  .(2) «ليا ع
 -السمممغدعليمممت الصمممغن ل  -لرمممذب اىمممتبارن، كأن مممت » لقمممد قمممال ال مممييم اليضمممي: 

كد ممم  عممم   مممغلن الجمممماس  حمممغلن البسمممل، لكمممأق  مخبمممي الممممي ن لمخبمممي اليجمممل 
كالبسمملو المسممتودعو  ممي ظي همما،  ممغ  صمم   الح،مم  عليهمما إل   بممد الممذلح مدهمما، 

مصمة يا؛ لسمي  ل يمم  مي رمذا « البسميلو» اىم   -عليت الصغن لالسغد -لجات 
ًلج المبدمم ، لرممو  ن ممت  راد  بممل الجممماس د بممو لا ممدن رمم و ممما  حممل  المممي ن  ممت للمم
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ًلو الذلاح ال اعل مم  البسملو مم  ةيمي اىمتكمار مدهما، لل  ل،  جبل ذلك  مد ازل 
  (1) «مبالدن زكلها،  ألق  التصةيي عل  الى ، لرو  ي الحقي و للوبل

ًلاج المماني لالهمدف مدمت،  لميا الم صممود   دللمو كلممو البسميلو  مدد   مدلد المم
يلجمممأ إليمممت كميمممي مممم  الدممماس للخممميلج مممم   مممل  لمممك  مدمممت الب مممد الصمممور  المممذ 

اىممممتدل » الم مممم،لو، لانممممما لعممممد  ق  ،مممموق هلاجمممما يت ممممم  كممممل م ت مممميا ت؛ لممممذا
ًلجي   مت  تم  لمو ل  هما نااممو  ل   إ غح لجود الذلح مدهما لشمتيات علم  الم

ًلت  (2)«مةم  عليها ل   ،. للو  ن
در ال ليممل كممماف  مممي ل صممةيي عسممميلو جممات؛ ليمممدل علمم  ال لمممو إشمممارن إلمم   ق ال ممم

 .(3) حصيل الحل
يت ال مييم قصد  ال در ال ليل ما  شار إل  -ر مت هللا -للبل اإلماد اع   جي 

ا اليضي  الد بو الوا دن ، لم  د   مدد  ثميةو التصمةيي  مدد  الح،م   حديمدر
 دقي را.

ما لتمور   ق  ،موق مجميد  كما  ق اشتيات ذلح البسيلو مم  كمغ ال مي ي  جمات د بر
ل  الم ل و، ل  لي ها م  الماني م  ةيي دبمول عليهما كافيرما  مي جمواه الب د ع

 نكاح ازلل لها. 
المه   نت ُ كتو   أدن  ما ُ  لل عليت اى  الجماس، لرو  ةيي    وو الذكي  ل 
م ممداررا  مممي  مميج الممممي ن، لالمممياد  ق ال مممدر ال ليممل مممم  ذلممك  حصمممل  ممت الجمممماس 

ما شميت اشمتي ت البلممات المذ   تي م  عليمت ادمارب، ل تبلمل  مت    ،اممت، لرمذا  البر
ًلجها ازلل. لح ل  قا الور ل َتح 
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َ  ْ ِ   »- -َع  ْن َعطَ  اِء يْ  ِن َيَس  اٍل، َأ َّ  ُ ، قَ  اَل  قَ  اَل َلُ    ُل ا َِّ       َأاَل ُأْخ  ُُُِ ْر َِ
َ ْ ِ النَّ اِس  ، َأاَل ُأْخ ُُُِ ْر َِ ِْ ا َِّ ٌْ آِخٌذ يِِ َناِن فَ َرِ ِ ، ُُيَاِه ُد ِي َ  ِهي النَّاِس َمْنزاًِل؟ لَُ 

ََ، َويَ  ْ  ََ، َوي ُ  ْؤِي الزََّ   ا ٌْ ُمْ بَ  ِزٌل ِي غُنَ ْيَمبِ  ِ ، يُِم  يُر الصَّ  َز َ اَل َمْن  زاًِل يَ ْ   َدُر؟ لَُ    هُ  ُد ا َّ
ًئا  .(1)«ُيْشِرُك يِِ  َشي ْ
ًلممو عدممد هللا، ازلل رجممل          الحممدي  ال ممييم إبالممار عمم     ممل الدمماس مد

مسممتبد، لمتأرمم  لل ممات البممدل  ممي ىممبيل هللا، لاآلبممي رجممل متالاعممد عمم  الدمماس 
مدويد عده  إل  موض  بال م  البواد  لالصحار ،  قي  الصغن لي د  هكان 

 ةدمت.
ثمممدر  ديممممت عممم  شمممأق الممميجلي   مممأل التمممي  ويمممد   -- غ مممظ  ق الدبمممي    

مُد »البيف   ال: :  مت ، ُ َجار  َداق  َ َيى  ذص   ب  ؟ َرُجلص اب  ً لر َ َل ُ َبب ُيُكَ    َخَيي  الدحاس  َمَد
ً لر َ َبممَدُب؟ ي ا للمخمما بي    ممو «   ممي َىممب يل   ح . .... َ َل ُ َبب ممُيُكَ    َخَيممي  الدحمماس  َمَدمم

إلممم  مبي مممو الخبمممي؛ لا  اظممما لهممم ، ل هي مممو لحواىمممه  لكمممي  صمممةوا إلممم  مممما  مممأ ي 
 بدرا؛ زق ما  بدرا  م  ازمور المهمو التي يدالةي  ق  بلل  ي الذر ، ل  ي 

إنت إبالار ع     ل رجلي  عدد هللا م،انو، ل عغرمما لد مت شمأنا، ‘  ي الوجداق
 ق  جيبموب، عمل  --يهمما لم   مهلهم  الدبميلعددما  هيمأ المخما بوق لسمماس ببي 

رجممل ابممذ  بدمماق  يىممت » شمميس  ممي اإلبالممار مالاشممين،   ممال عمم  اليجممل ازلل : 
ًل » ، علم   مذف المسمدد إليمت، لالت مديي: « جارمد  مي ىمبيل هللا بيمي الدماس مدم

المسمدد  --، لانمما  مذف الدبمي «رجل ابذ  بدماق  يىمت  جارمد  مي ىمبيل هللا
ًلبيممي الدمما» إليمت  ممم  الجممواا؛ لدللمو جملممو السمم ال عليممت، لعلمم  ذلممك « س مدمم

 ذكيب  ي الكغد  ،وق عبما لوجود قييدو  دل عليت، ل  يي إليت، لالسي الالغةي 
لرات الحممذف رممو التيكيممً علمم  ذكممي رممذا اليجممل  صمموتت؛ زنهمما رممي ازرمم    ممي 
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 مممو رمممذا المسممملك المممذ  ىممملكت رمممذا اليجمممل،  يممم  إنمممت   ا مممل  مممي ىمممبيل إعمممغت را
التو يد، للك  ق  تأمل جملو )ابذ  بداق  يىت( التمي لقبم  ثموو لتلمك اليجمل 
  د جات   يى  ثورن رذا اليجل لرو عل    سم   هالمو، ل  م  اىمتبداد لمغقمان 
البممممدل، دمممم  جممممات  الصمممموو المانيممممو)  ا ل  ممممي ىممممبيل هللا(؛ لتممممتم  مبدمممم  الصمممموو 

ًيممممو التممممي جبلمممم  ا ليجممممل يدممممال    ممممل  ازللمممم ، ل كتمممممل الصممممورن،  ل ظهممممي الم
المداهل عدد هللا إنت الجهماد المذ  رمو ذرلن ىمداد اإلىمغد، لقمد جمات ال تمل م يمدا 
 سممبيل هللا دللممو علمم  مممده اإلبممغ  الممذ  يتمتمم   ممت،  لالممذ  كمماق ىممبالا   ممي 

ثمموو اليجممل اآلبممي  -- نممت  مماه  لممك الو مميلو، لذلممك ال مميف، دمم  عممي  الدبممي
ًل »   مممال:  المممذ   مممغ اليجمممل ازلل  مممي الخيييمممو،  ل  ببممميك   خيمممي الدممماس مدممم

المسمممدد إليمممت  مممي الجمممواا مممممل مممما  مممذف مممم   --، لقمممد  مممذف الدبمممي« بمممدب
ًل »الحدي  ع  اليجل ازلل  لالت ديي:  ًلو  بد ازلل رجمل مبتم بيي الداس مد

، لالسممي الالغةممي لرات الحممذف رممو التيكيممً علمم  عيمماق ثمموو رممذا « ممي ةديمتممت
ًل  مي اليجل الذ  نال  لك المي  الو، ل اه ذلك ال يف البظي  ، يم  إنمت  مبتم

ًل شيلر الداس.  ًكان، ليبت  شب  ييعي ةديمتت  قي  الصغن، لي  ي ال
ليغ ظ  ق  دكيي المسدد)رجل(  ويد  بظي  شمأق ذلمك اليجمل، لار وماس قمدرب     

 لما   ود  ت م  جميل عمل، ل س  ثدي   ي  باملت م  الوت . 
ًل  ممممي »عمممم  رممممذا اليجممممل  ممممي  لثمممموت   ولممممت:  --لقممممد   مممماق الدبممممي    مبتمممم

ًلمم  ال ممود   :  ممارقته ، « ةديمتممت ًلممو    الويقممو،   ممال: اعت ًال ممم  الب ، لالعتمم
يمم  عممده  ، ليممو ي رممذا اللوممظ  ممأق رممذا اليجممل   بيممد  ممماد الالبممد عمم   (1)«لَ َدحح

 عممي  الدمماس لالبممتغت عهمم ،  همم   ممي لاد، لرممو  ممي لاد ابممي، للبلممت  بممل ذلممك 
ًالمت ضمبوا عم  الجهماد، ليحتممل  ق  كموق »ا علم  ديدمت،  واظ  ل قمد  ،موق اعت

ًال؛ لما ييه  لت قون عل  الجهاد، للكدت ي مي م  الةد  عدت  النقالاف، لالعت
ًكمان، لعبمد هللا   ق ذلك  ر ل  ت، ل ل ل لت  ي ديدت،  همذا  قماد الصمغن، لا م  ال
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ًلممو المجارممد ممم     ممل ا- بممال  - ًلتممت  بممد مد لمدمماهل؛ زدااممت الومميااض، ،  مد
لابغثممت ك ال،الممادن، لةبممدب عمم  الييممات، لالسمممبو إذا بوممي موضممبت للمم   ،مم  
ذلممك شممهين لممت، لزنممت ل يمم ذ    ممدا لل يممذكيب، لل  بلممم درجتممت درجممو المجارممد؛ 
زق المجارمممد يمممذا عممم  المسممملمي ، ليجارمممد الكممما يي   تممم  يمممدبله   مممي المممدي  

ًل ل يتبمده نوبمت إلم  يتبده   ملت إلم  ةيميب، لي،ممي  النتوماس  مت، لرمذا المبتم
ةيمميب، للممو  ق رجممغ ر ه  ق النقالمماف  ىممل  لديدممت ل عممدل لحالممت لر ه  ق نوسممت 

ًكان  أقبل عليها لهذا المبد ؛ لكماق ذلمك   -وهللا  علم  -  وس لت  ي الصغن لال
الحظ لت  م  الداس م   جد نوست   وس لت  ي الصغن لمده  م   جدرا   وس 
لممت  ممي الجهمماد لمممده  ممم   جممدرا   مموس لممت  ممي ةيممي ذلممك ممم   عممواا البممي لانممما 

 .(1)«ذلك  حس  ما  وت  عل  اإلنساق لي س  لت
ا  حمممممميف الجي) ممممممي( الممممممذ  دل ردمممممما علمممممم  مبدمممممم    ًال م يممممممدر لقممممممد جممممممات العتمممممم

المصمما الو، ليبمميه لدمما  ق اليجممل  سمم،  ممم  ةديمتممت، ل  وارقهمما، ليسمميي مبهممما 
 رهقت الذ   أكل مدت.  ي  ىار ،  هي مصدر

لةديمممو  صممةيي ةممد ، لرممو م نمم  ىممماعي، للممذلك ثممةي   التممات، لالمممياد     
ق بو ةد ، لالتصةيي للت ليل، دل عل   ق رذا اليجل قليل الممال ل  ملمك مدمت 
ىوه ق ي   سيا م  ازةداد،   ود عل  رايت، لالقياد  أميب  ت   ،موق ىمبيغ 

ازايممماق،  سممميا  لمممت  مممي الال مممات  يممما، كمممما   مممبي التصمممةيي  أنمممت لممميا مممم  ذل  
الحممال راف  ممما ا مماب هللا،  ضمم. إلمم  ذلممك  ق  صممةيي  لممك الكلمممو بيممي دليممل 

ت عمم  االممادن علمم   نممت يتخممذ ممم  الممدنيا ممما   ممود  ممت ممم  المبمما  ب مميو  ق   ممةل
 ةداممت بيمي ممال،  -رذا اليجمل لجبمل مالمت م  عدمي  - -هللا، لقد مدح الدبي
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ُك َ َق َ ُكوَق َبَيَي َمال  »  ال:  ، َلَمَواق مَ   ُيوش  اَلمال  اَلُمَسل    َةَد ص، َيتحال مُ  ع َهما َشمَةَ. اَلج 
َ  الو َت    يد ت  م  ، َ و يى ع د   (1)«اَلَ َ ي 

كدا و دلم  علم   نمت م متةل  ،المادن رةمت،  همو «  قي  الصغن: »--لقولت    
) قمي (  م  المحا ظي  عل   دات الصغن  ي  لقا هما، لالتببيمي  الوبمل الم مارس

 صور لك  الحدث، ليد لت كما رو،  كأنك  يه رذا اليجل ييعم  ةديمتمت،  مإذا 
جات لقم  الصمغن  ىميس ي ديهما علم   كممل لجمت ل  ممت، لذلمك رمو نهم  المسمل  

 عل  ثلو  اهلل دااما  ت   ي   لك الظيلف، ل ثب  المواق..
ًكممان: »--لقولممت  ؛ «ليقممي  الصممغن» ، جممات مب و مما علمم  قولممت: «ليمم  ي ال

لتوىمممما عممممي  الكمممممالي ؛ ل  واقهممممما  ممممي الخبييممممو لوظمممما لمبدمممم ، لالةمممميف ممممم  ل
الوثممل التأكيممد علمم   ق رممذا اليجممل يمم د    مموح هللا للاجالا ممت عليممت، لقممد ىممو  
الب ممم. عيدهمممما لجمممود التداىممم ،  يممم  إق كليهمممما  مممم  اكمممد  ممميااض اإلىمممغد 

 لدعاامت.
ًيد الدبي  َلَيَبُبُد  حَ »ل دب، في ول:  ي عياق ارتماد اليجل  ،الادن هللا  - -د  ي

لقد جات مب و ما علم  ىما  ت، مم   ماا ع م. البماد علم   ،«َل ُ َ ي ُا   ت  َشَي را
الخا ؛ إل ادن البمود، للغرتماد عذلك الخا ، لالبدا و  ت؛ زنمت ذكمي ممي ي  
مممين  مومميدب، لمممين مدممدرجا  حمم  البمماد، لل شممك إذا ذكممي مممي ي  دل علمم  كمممال 

ًكمممان مممم  جملمممو البدا مممو   مممت، لعظمممي  الرتمممماد   مممأنت.  إقاممممو الصمممغن، لايتمممات ال
 ال،الادا  التي  يتببد عها اليجل هللا.





ُمَما -َعِن اْيِن َعهَّاٍس ،    َنا النَِّبُّ  -َلِ َي ا َُّ َعن ْ يَ ْ ًما  - -، قَاَل  َخَرَج َعَلي ْ
َوَمَ ُ  الرَُّهْيُط، َوالنَِّبَّ َوَمَ ُ   - -ُعِرَ ْس َعَليَّ اْ َُمُر، فَ َرَأْيُس النَِّبَّ » فَ َماَل 
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ُْ َوالرَُّ َزِن، َوالنَِّبَّ لَْيَس  َمَ ُ  َأَبٌد، ِ ْ  لُِفَع ِل َ َ اٌد َعِظيٌر، َفظَنَ ْنُس َأ  َُّمْر الرَُّ 
َْ ِل  َهَذا ُم َ ت  َِ اْ ُُفِق، فَ َنَظْرُ  فَِإَ ا  - -أُمَِِّت، َفِمي َوقَ ْ ُمُ ، َوَلِكْن اْ ظُْر ِ 

َِ اْ ُُفِق اْْلَخِر، فَِإَ ا َ َ اٌد عَ  َْ ِل  اْ ظُْر ِ  َْ ِل  َهِذِر َ َ اٌد َعِظيٌر، َفِمي ِظيٌر، َفِمي
ُ  َن َأْلًفا َيْدُخُل َن اْْلَنَّةَ  ََْ ِ ِبَساٍ  َواَل َعَذا ٍ  أُمَُّبَك َوَمَ ُمْر َ ه ْ "، ُثَّ  َ َمَض ِي

ََْ ِ ِبَساٍ  َواَل  َْ َمْنزَِلُ  َفَخاَض النَّاُس ِي ُأولَِئَك الَِّذيَن يَْدُخُل َن اْْلَنََّة ِي َفَدَخ
 .(1)«َعَذا ٍ 

 ي رذا البياق عما راب  ي مدامت م  عميف ازمم ، ل نبيماتر   () خبي الدبي 
ليسمموا كلهمم  قممد   مماعه  قممومه ، عممل  -الصممغن لالسممغد-عليممت،  ازنبيممات علمميه  

 ب ممه  لمم    بممت   ممد ممم  قممومه ، لةب ممه    اعممت المميرا، لةب ممه    اعممت 
 اليجل لاليجغق.

(   ممم  المهملمممو، ل مممت  الهمممات، لكلممممو  الممميهيا  مممي جملمممو )لمبمممت الممميهيا     
مما  صممةيي المميرا ، لالمميرا قممود اليجممل  لىمم،وق التحتيممو ابمميب  ممات مهملممو    ر
لقبيلتت،  ل م  دغدمو،  ل ىمالبو إلم  ع مين،  ل مما دلق الب مين لمما  ميه  اممي ن، 
لل لا ممد لممت ممم  لوظممت، جمبممت  ررمما، ل ررممات، ل رارمما، لقممد دل التصممةيي علمم  

تال  نبيت م  ازم  السما  و ،   يم  ل  تجماله  عمدادر  البدد ال ليل الذ  كاق ي
ا  الب ين، عل   يانرا ل يتجاله البدد رجغ  ل رجلمي ، ل  يانما  بميه ل  جمد   مدر

 م ل ا. 


إَذا َكبحممَي   ممي  - -َكمماَق َرُىمموُل  ح  » َقمماَل :  --َعممَ  َ ع ممي ُرَيَيممَيَن           
مممغن  َىمممَ،َ  ُرَدَيَهمممور  مممي، َقَبمممَل َ َق َ َ مممَيَ  ، َ ُ َلممم ُ الصح : َ ممما َرُىممموَل  ح  ،   مممَأع ي َ َنمممَ  َلُ م  

ممَد َعَيد ممي ي  َلاَل  ممَياَتن  ، َممما َ ُ مموُل؟ َقممالَ َ َرَ َيممَ  ُىممُ،وَ َك َعممَيَ  التحَكب يمم : َ ُقمموُل: اللحُهمم ح َ اع 

                                                           

،  ممممدي  رقمممم   (1) ، َ مممماُا َمممممَ  َلممممَ  َيممممَيح  مممم    ، 7/134،ج5752ثممممحي  الالخممممار ، ك تَمممماُا ال   
يَ  اَلَجدحممَو  ممَ  اَلُمَسممل م  ل يل  َعَلمم  ُدُبممول  َ َواا ممَ. م  لثممحي  مسممل ، كتمماا اإل ممماق، َ مماُا الممدح

،  دي  رق     َساار َلَل َعَذاار  ، لاللوظ لمسل .1/199،ج220َةَيي    
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مَ  َبَ اَ ماَ  َكَمما َلَةَيَ  َبَ ا َ  اَ  َكَما َ اَعمَدَ  َعمَيَ  اَلَمَ مي ح  َلاَلَمَةمي ا  اللحُهم ح َن   د مي م 
مممَ  َبَ اَ ممماَ    اَلَممممات  َلالممممحَل    مممَلد ي م  َنا  . اللحُهممم ح اَةس  مممَ  المممدح ُيَد حممم  المحمممَوُا اَزَعمممَيُض م 

  .(1)«َلاَلَبَيد  
 ممي الصممغن  نممت كمماق   مم. لقتمما قلمميغر عممي   كبيممين اإل ممياد  ()ممم  رممد  الدبممي

لقياتن الوا حو، لالحدي  فيت دليل لم  قال  اىمتحالاا رمذب السم،تو عمي  التكبيمي 
لال ممياتن، لالمممياد  السمم،تو راردمما السمم،و  عمم  الجهممي، ل عمم  م لممل ال ممول،  ل 

وق،  صمةيي ع  قياتن ال ياق، ل ع  الذكي، لرديهو ري   م  الهمات، ل مت  الدم
َرَدو ، هيد   يها الهات ،  صار  رديهو، لالةيف م  رمذا التصمةيي رمو عيماق 

عليت عي  قياتن الوا حو لالتكبيي، لذلك م   ()قلو الوق  الذ  كاق   . الدبي
  جل دعات الىتوتاح.





َْ َباِئطً    ا َوَأَم    َرِا ِبِْف    ِ  َ ِ   -  -َأنَّ النَّ    ِ َّ  -  -َع    ْن َأُِ ُم َ     ت    َدَخ    
ِِْ ُن، فَ َم  اَل  ٌْ َيْس َب ََ  اَء لَُ    فَ ِإَ ا َأيُ    َيْك  ٍر، ُثَّ «. ائْ  َذْن لَ ُ  َوَيشِّ  ْرُر ِ ْْلَنَّ  ةِ »اْْلَ اِئِط، َف

ِِْ ُن فَ َم   اَل  فَ   ِإَ ا ُعَم   ُر، ُثَّ َ    اَء آَخ   ُر «. لَ   ُ  َوَيشِّ   ْرُر ِ ْْلَنَّ   ةِ  ائْ   َذنْ »َ    اَء آَخ   ُر َيْس   َب
َمًة ُثَّ قَاَل  ِِْ ُن، َفَسَكَس ُهنَ ي ْ ْرُر ِ ْْلَنَِّة َعَلت يَ ْلَ ى َ ُبِصيُه ُ »َيْسَب  .(2)«اْئَذْن َلُ  َوَيشِّ

الحدي  ال ييم جات  ي مداق   عي  ،ي، لعمي، لعممماق عم  عوماق، لىم،و  
 بممد  ال مييب   مما  ،مي لعمممي  الجدمو فيممت لمحمو  غليممو  مدل علمم  مممده  ()الدبمي

                                                           

، 744ثممممحي  الالخممممار ، كتمممماا اإل ممممماق، َ مممماُا َممممما َ ُ مممموُل َ َبممممَد التحَكب يممممي  ،  ممممدي  رقمممم  (1)
، لثحي  مسل  كتاا المسماجد لمواضم  الصمغن،  ماا مما   مال عمي  التكبيمين 1/149ج

 لاللوظ لمسل . ،1/419، ج 598اإل ياد لال ياتن رق  
مي    (2) ل الُ َيش  ماَق َ ع مي َعَممير ، ثحي  الالخار ، ك تَماُا الَمَداق م   َ ماُا َمَداق م   ُعَمَمماَق َعم   َعوح

 .5/13،ج3695 دي  رق  
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َبَيت ، إشممارنر إلمم    ()عظمم  المال ممي عدممد الدبممي للبلحممت َىممَ،َ   ممي     ممت دلق َثمما  
َبَيت    .(1) ق َقَبَيب ل  ،وُق مبت،  خغف َثا  

جممممات  علمممم  لهق  بيلممممو   مممم  الهممممات، ل ممممت  الدمممموق، لىمممم،وق  لكلمممممو رديهممممو 
التحتيممو، ل ممت  الهممات مصممةيرا شممي را قلمميغر، لالةمميف الالغةممي ممم  التصممةيي رممو 

عمم  الكممغد  قبممل إبالممارب عمم  اىمم    ()عيمماق قلممو الوقمم  الممذ  ىمم،  فيممت الدبممي
 . -عمماق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

فيض الالار  عل  ثحي  الالخار ، ) مالي( محممد  نمور شماب عم  مبظم  شماب الك مميي   (1)
 ح يممل: محمممد عممدر عممال  الميي هممي،  ىممتاذ  ،رممم(1353الهدممد  دمم  الديوةدممد  )المتممو  : 

الحممممدي   الجامبممممو اإلىممممغميو عممممداعهيل )جممممم  ازمممممالي ل يررمممما للضمممم   اشمممميو البممممدر 
لبداق، ال البو: ازلل ،  –السار  إل  فيض الالار (،الداشي: دار الكت  البلميو عييل  

 .4/477ج د،2005 -رم  1426
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 املبحث الثاني

 التحقري وداللته البالغية على  التصغري
 
 

 لي تمل عل  اآل ي:
 للوه .    -- لل: م اد  ح ييب
 ع  المتسببي  ع  رغا  متت. --دانيا: م اد إبالارب
 ع  مخيا الك،الو.  --دالما: م اد  ديمت
 ع   ش   الداس  ي الدنيا لاآلبين.   --را با: م اد  ديمت
ًماق.   --بامسا: م اد  ديمت  ع   شيات الساعو لالوت  ابي ال

علمممم  البمممممل علمممم  الصممممال  قبممممل ظهممممور عغممممما  --ىادىمممما: م مممماد  ديمممممت 
 الساعو.

 ع  المغدو الذي  ل يدظي هللا إليه  يود القيامو. --ىا با: م اد  ديمت
 ع  الدلاا التي   تل  ي الحل لالحيد. --دامدا: م اد  ديمت
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 املبحث الثاني
 التحقري وداللته البالغية على  التصغري

 ،  يمم  عمممد الدبممي()قممد جممات رممذا الةمميف  ممي م اممما  متدوعممو ممم  عيانممت  
()  إلمممي عيممماق   مممارن ال ممميت المتحمممدث عدمممت،  تممم   حمممذر المخممما بوق ضممميرب

 ل ذاب.


ْ   ُس َلُ   َل ا َِّ » قَالَ ْس   -ل   ت   عنم ا  -َع ْن َعاِئَش ة        يَ ُم   ُل  - -مسَِ
 .(2)«فُ َ ْيِسٌق َوََلْ َأمْسَْ ُ  َأَمَر يَِمْبِلِ    (1)لِْلَ زَغِ 
مممل       مممملص علمممم  لهق ُ َ،يب   صممممةيي  اىممممل، لرمممو  صممممةيي  ح يممممي   كلممممو ُ َوَيس 

ىماد  عمي   خ م   الموه  مالالةو  ي الذد م  شأق رذا الدوس م  الدلاا، إذ إق
فيمممت إشمممارن إلممم   ( لمممت  أنمممت  ويسمممل)علممم  المممميت مدمممت، لمممم  دممم   تسمممميو الدبمممي

؛ إذ  ثممل الو َسممل   ممي اللةممو الخمميلج لجممت عمم  جممدا المممألوف ممم  الحيوانمما بي 
، لانمما ىممي  رمذب الدليالمو (3)ىممي الباثمي  اىم ار ع  الىمت امو لالجمور، لةمت 

ممممم ا علممممم  ىمممممبيل الىمممممتبارن لخبمهممممما، ل سمممممادرا، لشمممممدن ضممممميررا، لايمممممذااها؛  َ ويس 
للخيلجهمما عمم  جممدا الحيممواق لل ممير  ل لخيلجهمما عمم   ،مم  الحيممواق المحتمميد 
المممذ   متدممم  قتلمممت؛ لمممذا   مممول الدمممول  ) ر ممممت هللا(:  مممما  سمممميتت  ويسممم ا  دظيممميب 

الخمممما التمممي   تمممل  مممي الحمممل لالحممميد، ل ثمممل الوسمممل الخممميلج، لرمممذب الوواىمممل 
ًيممممممادن ال مممممممير  المممممممذكورا  بيجمممممم  عمممممم  بلممممممل مبظممممممم  الح مممممميا  لنحورمممممما ع

                                                           

ًلا . لرو  الوه : (1)  . 8/458ج ىاد، لساق البيا، مادن)له (،الُبَيُ  نوس م  ال
،  ممممدي   (2) َلاا   ممممَ  الممممدح ًات الصمممميد َ مممماُا َممممما َ َ ُتممممُل الُمَحممممي ُد م  ثممممحي  الالخممممار ، كتمممماا جمممم

لثمممحي  مسمممل ، كتممماا السمممغد  ممماا اىمممتحالاا قتمممل الممموه  رقممم   ،3/14ج  ،1831رقممم 
 لاللوظ لمسل . ،4/1758ج ،2239

 . 10/308لساق البيا، مادن) سل(،ج (3)
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. لق مميو  سممميتت  ويسمم را  ممل قتلممت، لا و مموا علمم   نممت ممم  الح مميا  (1)«لازذه
 الم ذ ا .



َهَزُك أُمَِِّت َعلَ ت يَ َدْ  ُأَغْيِلَم ٍة ُ  َفَماَء ِم ْن   »قَالَ  - -، َأنَّ النَِّبَّ ُهَريْ َرََ َعْن َأِب 
 .(2)«قُ َرْيشٍ 
 أنت لاق  م   بض ىوهات قييش ل  حل  ( )الهغا الذ   ببي  ت الدبي    

 جميممم  ازممممو، لانمممما الممممياد عهممما ردممما  رمممل ذلمممك البصمممي، لمممم  قمممارةه  ل جميممم  
 . (3) «ازمو إل  يود القيامو

ىممب  رممغا ازمممو   ممي  ممدي  ابممي،  يمم   بمموذ ممم   ()لقممد عممي  الدبممي    
َ  إ َماَرن  »لل و الصبياق،   ال:  َبَياق   َُعوُذ   اهللح  م  َ َ اَل َ َثَحاُ ُت: َلَمما إ َمماَرُن « الص  

؟ َقاَل:  َبَياق   .(4)«إ َق َ َ َبُتُموُرَ  َرَلَكُتَ  َلا َق َعَصَيُتُموُرَ   ََرَلُكوُك َ »الص  
لالمياد عه لت الةلماق  بض قييش، لر  از مداث ممده  ل كلهم ، لالممياد  نهم   

ال زجلمت،  توسمد   موال الدماس، لي،ممي يهلكوق الداس  سب   لبه  الملك، لال تم
 ييممممل  إلمممم   ح يممممير ، لذمهمممم  عمممم  ()الخممممالا عتمممموالي الوممممت ؛ لممممذا عمممممد الدبممممي

، لالتح يمممي ردممما راجممم  إلممم   مممميي : إمممما  صمممةييرا التصمممةيي  مممي قولمممت: ) ةيلممممو(
زىممدانه   همم  ثممبياق،  ل  صممةييرا لب مموله ، ل  غمهمم ،  همم  ىمموهات لاق كممانوا 

ت ىمممموات كمممانوا ثممممةاررا  ممممي  ىمممدانه ،  ل  ممممي ع مممموله ، كالمممار السمممم ،  مممممل رمممم ل

                                                           

المدهاج شيح ثحي  مسل ،  عو هكييما  حيم  عم  شميف عم  ممي  الدمول ، الداشمي : دار  (1)
 .7/411،ج1392عييل ، ال البو ال البو المانيو ،  –إ يات التياث البيةي 

 َرممَغُا ُ محت مي َعَلمم  َيمَدَ   َُةَيل َمممور : » -ثمحي  الالخمار ، كتمماا الومت ، َ مماُا َقمَول  الدحب مي    (2)
 .9/47،ج7058 دي  رق « ُىَوَهاتَ 

 .13/10 ت  الالار ،ج (3)
الكتمماا: السممد  الممواردن  ممي الوممت  لةواالهمما لالسمماعو ل شمميا ها، لبمممماق عمم  ىممبيد عمم  عمممماق عمم   (4)

رمممممم(،  ح يمممممل: د. رضمممممات هللا عممممم  محممممممد إدريممممما 444عممممممي  عمممممي عمممممميل المممممداني )المتمممممو  : 
 .2/474ج ،1416ف، ال البو: ازلل ، الييا –المالاركوور ، الداشي: دار الباثمو 
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ل  غمهممممم ، لشمممممك  ق مممممممل رممممم لت يهلكممممموق الحممممميث، لالدسمممممل، لمممممممل رممممم لت 
لقممد   لممل الصممبي » ،   ممول اعمم   جممي: يتصممي وق التصممي ا  المهلكممو ال ممارن

لالةلي   التصةيي عل  ال ،يم الب ل، لالتدعيي، لالدي  للو كاق محتلما، لرو 
 .(1) «المياد ردا

م   ح يي رم لت الةلمماق  مي  لثموه   السموارو؛ إشمارن إلم   ()لقد هاد الدبي
  ساد   واله ،  ه  ضباف الب ول لاز كار ل  حسدوق التصيف.

لل دن جهله   جمي  ازمور  جد المبد  الماني رو ازقيا إلم  الصمواا عمدليل 
 مممأنه  ىممموهات؛  ()للثممموه  الدبمممي  «ىممموهات» لثممموه    ولمممت:  () ق الدبمممي 

إشارن إل  جهله ، لىوت  صي ا ه ، ل يش ع وله ، لالسوت بوو ع ل، لىخا و 
 ر ه يوردهما قصور الب ل.

ممم   ()للممما كمماق الةلممماق عهممذا الوثمم. ممم  عممدد  حمممل اإلمممارن  بمموذ الدبممي
 عوذ  اهلل م  إمارن الصبياق، قالوا: لما إمارن الصبياق قال: إق »إمار ه    ال: 
رلكت      مي ديمدك  لاق عصميتمور   رلكموك      مي دنيماك   إهرماح    بتمور 

 الدوا  ل  إذراا المال  ل عهما.


ُُيَ  رُِّ  اْلَكْ هَ  َة ُ و »  - -أ     ق  ال  ق  ال النَّ  ِ ُّ  - -لوى َأي    ُهَريْ   َرََ        
 .(2)«السَُّ يْ َمبَ ْمِ ِمَن اْْلََهَشِة 

البياق الدبو    يي إل  ما  حدث للك،الو م  ردد قبيل لقوس السماعو علم       
يممد  ذ  السمموي تي  لرممو رجممل ممم   رممل الحال ممو،   ممال إنهمم  ممم  للممد  ممالش عمم  

 (3)« كو  ع   اد
                                                           

 .13/10 ت  الالار ،ج (1)
، ل بيجمت 2/149،ج1596ثحي  الالخار ، ك تَماُا الَحم    ،َ ماُا َرمَدد  الَكَ،اَلمو   مدي  رقم  (2)

مسمممل   مممي الومممت  ل شممميات السممماعو  ممماا ل   مممود السممماعو  تممم   ممممي اليجمممل   بمممي اليجمممل، 
 لاللوظ لهما. ،2909 دي  رق 

 .6/553الالار ،ج ت   (3)
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ًن  ك مم. مممده ضممبوت، ل حممدد عديتممت،  ()لقممد لثمموت الدبممي        صمموو مميمم
(   مم  السممي ، ل ممت  المموال  مديممو ىمموي و  ممَوَيَ َتَي   جممات   ممي ثمميةو التصةيي)السى
مصةي الساح  لحل عها التمات للتصمةيي؛ زق السماح م نممو، لقمد   ماد التصمةيي 
التح يممي ممم  شممأنت، لاإلشممارن إلمم  دقممو ىمماقت ؛ زق الةالمم  علمم  ىممي اق الحال ممو 

 (1) «لالحموشو الدقو
ىمممي التصمممةيي ردممما اإلشمممارن إلممم   ق مممممل رمممذب : » -ر ممممت هللا –لقمممال ال يبمممي 

الك،الو المبظمو يهتك  يمتها ممل رذا الح يي الذمي  الخل و، ليحتمل  ق  ،وق 
اليجمممل اىممممت ذلمممك ،  ل  نمممت لثممم. لمممت ،    رجمممل مممم  الحال مممو دقيمممل السممماقي  

ا ، لالحال و، لاق كماق شمأنه  دقم ًيمد مم  رقي هما جدر و السموح لكم  رمذا يتميمً  م
 (2) «ذلك
فيمممت » إلممم  ىممي  صمممةيي كلممممو ىممماح،   مممال:  -ر ممممت هللا -لقممد  شمممار المدمممال   

إشممارن إلمم   ق الك،الممو المبظمممو يهتممك  يمتهمما   يممي ن ممو الخلممل، لانممما ىمملا 
عليهمما للمم   حممالا عدهمما كالويممل زق رممذا إنممما رممو قمميا السمماعو عدممد  دممات  رممل 

بهمممما لمممم غ  ال مممم  مهانممممو مب لممممو  بممممد ممممما كانمممم  مها ممممو الحممممل  سمممملا علمممم   خيي
 (3)«مالجلو

مممَ  اَلَحاَلَ مممو  : »()لمممم   مممي قولمممت للتال،ممميض     خيةهممما ضممم،يم مممم  رمممذب « م 
 ال ااوو. 

                                                           

ميعممان المومما ي  شمميح م مم،ان المصمماعي : زعممي الحسمم  عبيممد هللا عمم  محمممد المالمماركوور   (1)
عدارس  -الجامبو السلفيو  -إدارن الالحوث البلميو لالدعون لاإل تات  رم(1414)المتو  : 

 .9/486د،ج 1984رم،  1404 -الهدد، ال البو: المالمو 
المصمماعي  المسممم  عممم )الكاشمم. عمم    مماال السد (،ل مميف شمميح ال يبممي علمم  م مم،ان  (2)

رممم(، ح يل: د. عبممد الحميممد ردممدال ، الداشممي: 743الممدي  الحسممي  عمم  عبممد هللا ال يبممي )
ًار مصمم و  الالمماه )م،ممو الم،يمممو   -رممم  1417الييمماف(، ال البممو: ازللمم ،  -م،تالممو نمم

 .6/2045د،ج 1997
 .1/118فيض ال ديي،ج (3)
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َعْن َعمَّ اِل يْ ِن اَيِ  ٍر قَ اَل  ُ ْن ُس َأاَن َوَعِل ِي، لَِفيَم ْمِ ِي غَ ْزَوٍَ فَ َلمَّ ا  َ َزَوَ ا َلُ   ُل      
  ِ- - ، ٍْ ٍَ يَ ْ َملُ   َن ِي َع  ْمٍ َوُ  ْر َأْو ِي َ ْ   ، َوَأقَ  اَع ِ َ  ا لََأيْ نَ  ا اَنً   ا ِم  ْن يَ  ِي ُم  ْدِل

ََ يَ ْ َملُ  َن ؟ قَ اَل  فَ َماَل ِل َعِلِي  اَي َأ َ  ََِْيَ َهُؤاَلِء فَ نَ ْنظَُر َ ْي ْْ َلَك َأْن   اْليَ ْمظَاِن َه
َِ َعَمِلِم  ْر َ   اَعًة ، ُثَّ َغِش  يَ َنا الن َّ  ْ ُع فَاْ طََلْم  ُس  نَ  اُهْر، فَ َنظَ  ْراَن   ئ ْ َِ قُ ْل  ُس  ْن ِش  ْئَس َف

ُُ   ٍل ِم  َن   ِّْ ْ َنا ِي ِم   ََ ، َوِي َدقْ َ   اَء ِم  َن الب ُّ  َراِ  فَِنْمنَ  ا َأاَن َوَعِل  ِي َب  َّتَّ اْ   َط ِْ النَّْخ  
قْ َ اِء الَّ ِِت  فَ َ ِ  َم ا  َ ه ََّمنَ ا  الَّ َلُ   ُل ِ   ُُيَرُِّ نَ ا ِيرِْ ِل ِ  َوقَ ْد كَ بَ رَّيْ نَ ا ِم ْن كِْل َك ال دَّ

" ِلَم  ا يَ   َرى َعَلْي  ِ   كُ   َرا ٍ ِلَ ِل  يٍّ  "َم  ا لَ  َك اَي َأ َ  ِنْنَ  ا ِفيَم  ا فَ يَ ْ َمئِ  ٍذ، قَ  اَل َلُ    ُل ِ  
ثُُكَما شَِْش   َمت النَّ   اسِ َن الب ُّ   َراِ  ، ُثَّ قَ   اَل  "ِم    "، قُ ْلنَ   ا  يَ لَ   ت اَي َلُ     َل ِ  ؟َأاَل ُأَب   دِّ

 (1)قَاَل  " ُأَبْيِمُر ََثُ َد الَِّذ  َعَمَر النَّاَقَة، َوالَِّذ  َيْضرُِيَك اَي َعِليُّ َعَلت َهِذِر "
ال مممييم  بممميف ثممموا   شممم   رجلمممي   مممي المممدنيا لاآلبمممين، لقمممد  دمممار الحمممدي  
َبيممت ()الدبممي عمممار عمم   اىممي، لعلمم  عمم   عممي  المم ( ، ل مميا ) م،ممام  مصَخا  

ُدُكَما ا صممم. عهمممذب الصممموو الخ يمممين،   مممال: ل  شمممواقهما إلممم  مبي مممو مممم  َ َل ُ َ مممد  
ت ع  ثوا  رمذي  الصمدوي    َأَشَ   الدحاس  ؟ ل، َعَل  َ ا َرُىوَل هللا ،  صدر  ديم

عمممم) ل( التمممي  ويمممد البممميف؛   ممموي را لهمممما إلممم  مبي مممو الخبمممي، لا  اظممما لب ليهمممما؛ 
ليب ي الخبي درجو م  ازرميو، لليتدالت السام  إل  ما لرات رذا البيف،  همو 
مممم  ازممممور التمممي لممم   بلممم  مممم  قبمممل، إنمممت  مممدي  عممم   شممم   رجلمممي   مممي المممدنيا 

واا)عل ( دال علمم  إعممغق رةبتيهممما  ممي مبي ممو لاآلبممين، لممذلك جممات  مميف الجمم
ممُي َدُممم»  ممال:  : للهممما ()رممذا الصممد. ممم  الدمماس، لممم  دمم  ذكممي الدبممي وَد ُ َ َيم 

، ل  يمممي رممذا رممو قممدار عمم  ىممال.  شمم   قبيلممو دمممود، لرممو «الحممذ   َعَ ممَي الدحاَقممَو 
مممُي(  () شممم   ازللمممي  لاآلبممميي ، لذكممميب الدبمممي  صمممةيي  صممموتت مصمممةين )ُ َ َيم 

                                                           

زعممي عبممد الممي م    مممد عممم  شممبي  عمم  علممي الخياىمماني، الدسممااي )المتمممو  : السممد  الكبمميه،  (1)
 ح يممل:  سمم  عبممد المممدب  شمملبي،  شمميف عليممت: شممبي  ازرنمما لت، الداشممي: م ىسممو  رممم(،303
 .7/464ج ،8485د،  دي  رق  2001 -رم  1421عييل ، ال البو: ازلل ،  –اليىالو 
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  ممي قصمد  مت  ح يمي شمأنت، ل  ليمل ذا مت، زنمت المذ   اشمي الجييممو م    قتمل 
الداقو التي  ذرر  هللا مم  التبميف لهما  سموت، لاق كماق عم  ممط ممده  لاةميات، 

ًرا  ،(1) َّ يث ىث نث ُّ  للمم  ل؟، لرممو الممذ  قممال هللا فيممت: ًيمم لزنممت كمماق ع
ا  ممي قومممت مما،  ممأراد  ق يبممي  شممييور مما م اعر قيمتممت، لقممدرب عدممد هللا   صممةيب ، رايسر

عوثممموت، لانمممما قمممال   يممممي؛ زنمممت   ممممي  شممم ي  هرح دممممي ، ل مممي إضممما تت إلممم  
قبيلتممت دمممود  إشممارن إلمم  التبييممم  ممت؛ ل بييدممت لا  ممارب  ممي ذرمم  المخمما بي ، 
ًيممد  ح يممي؛ زق دمممود  رضمم   وبلممت،  كممأنه  شمميكات مبممت، للممذا قممال هللا  لفيممت م

 (2)حَّ من زن رن مم  ام  يل ىل مل  ُّ   مممممممممممممممممميه 
( رمممذا ال ممم ي  اىممم  الموثمممول)الذ ( إشمممارن إلممم  هيمممادن الةممميف ل مممي لثممموت)

المسمموح لممت الكممغد، لرممو   ييممي   ح يمميب، لالحمما ممم  شممأنت، لرممذا ممما دلمم  عليممت 
؛ لىمتهجاق التصميي  -مم  البلم   مت -ذكمي اىممت (جملو الصلو  ي   ميا )

لفيممممت قممممولق:   ممممدرما:  نممممت » الىمممم  المدسمممموا إليممممت رممممذا الوبممممل، لرممممذا اليجممممل 
شخو مبي  لاىمت قمدار عم  ىمال. لي ميا  مت المممل   مال:  شمأد مم  قمدار، 

لالماني:  جوه  ق  ،ونموا جماعمو، لانمما  لرو  ش   ازللي   وتوه رىول هللا 
جمممات علممم  لومممظ الو مممداق لتسمممويتك  مممي   بمممل التو ممميل إذا  ضممموتت عمممي  الوا مممد، 

: رممذاق    ممل الدمماس لرمم لت    ممله ، لرممذا لالجممم ، لالمممذكي، لالم نمم ،   ممول
يتأكمممممد   ولممممممت:  كمممممذعوب  ب يلرمممممما ، لكمممممماق  جممممموه  ق   ممممممال  شممممم ورا كممممممما   ممممممال 

 .(3)«  اضله 
ب  » (:لقولت) عياق   أق ال  ي اآلبمي، لقمد  «َلالحذ   َ َ ي ُةَك َ ا َعل يى َعَل  َرذ 

 مممميا التصمممميي   اىمممممت كممممما  مممميا التصمممميي   اىمممم  اآلبممممي ردمممماا؛ إشممممارن إلممممم  
                                                           

 م  ىورن ال ما. 12ا و (1)
 ىورن ال ما.م   14ا و  (2)
موما ي  الةيمم  ل التوسميي الكبيممي، زعمي عبممد هللا محمممد عم  عمممي عم  الحسمم  عم  الحسممي  التيمممي  (3)

 -عيممميل ، ال البمممو: المالممممو  –الداشمممي: دار إ يمممات التمممياث البيةمممي  رمممم(،606المممياه  )المتمممو  : 
 .31/179رم،ج 1420
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اشممتياكهما  ممي شمممداعو ممما قاممما  مممت ممم  الوبممل المدسممموا إليهممما  ل لرممو ال تمممل،  
لجممات  عمموال الب مم. لممما عيدهممما ممم  التداىمم ،  ممأ يمي دمممود ع ممي الداقممو التممي 

ًن لدبيممت ثممال   دللممو علمم  ثممدح نبو ممت،  كمماق ذلممك ىممبالا  ممي  رىمملها هللا مبجمم
 ىك مك  لك اك   يق ىق ُّ  لول البذاا  مت لة وممت ، قمال  بمال :

 ىن  نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك
َّ ني مي  زي ري ٰى ين

، لزق رممذب الداقمممو لهممما قمممدر عظمممي   (1)
عدد هللا،  هي اآل مو التمي  قماد عهما الحجمو علم  قمود ثمال ،  مما قا مل علميًّ اعم  

عبممدالي م  عمم  ملجمم   كمماق ىممبالا  ممي  يممماق ازمممو  ممم  بيمميب  عممي  المم  لرممو 
ًلممممو جليلممممو عدممممد هللا لعدممممد  ل  مممملت؛ زنممممت بليوممممو المسمممملمي  ، للممممما لممممت ممممم  مد

(   مميب (   هممو ممم    مم  الدمماس إلم  هللا لرىممولت، لي،فيممت  ق الدبممي)رىمولت)
مم ى  حَ » عممذلك  ممي يممود بيبممي   ممال: ممَي ح اليحاَ ممَو َرُجممغر ُ ح  الىممُت  حُ  ُزَع   َلَرُىمموَلُت َلُيح 

  (2)«َلَرُىوُلُت 


َِْْي َعلَ  ت النَّ  اِس َ   نَ َ اٌ   --، َع  ِن النَّ  ِبِّ --َع  ْن َأِب ُهَريْ   َرََ           قَ  اَل  "
اَعاٌ  ، ُيَص  دَُّق ِفيَم  ا اْلَك  اِ ُ ، َويَُك  ذَُّ  ِفيَم  ا الصَّ  اِدُق، َوي ُ  ْؤََتَُن ِفيَم  ا اْ َ  اِئُن،  َخ  دَّ

، َوَم  ا الرُّ  َْ  اَي َلُ    َل ا َِّ َويِْهَض  ُة؟ َوُُيَ  َُّن ِفيَم  ا اْ َِم  ُم، َويَ ْنِط  ُق ِف  يِمُر الرَُّويِْهَض  ُة". ِقي  
ُْ البَّاِفُ  يَ َبَكلَُّر ِي َأْمِر اْلَ امَِّة" قَاَل  "الرَُّ 
 (3). 

                                                           

 .78، 77ىورن ازعياف: ا و  (1)
َ  َ َ اا ل  َعل     َعم    (2) ثحي  مسل ، كتاا   اال الصحا و رضي هللا  بال  عده   اا م 

 .7/120،ج6373 دي  رق  ،َ ع   َ ال  ر 
المسممممتدرا علمممم  الصممممحيحي ، زعممممي عبممممد هللا الحمممماك  محمممممد عمممم  عبممممد هللا الديسمممماعور   (3)

 –كتمم  البلميممو رممم ، ح يممل: مصمم و  عبممد ال ممادر ع مما، الداشممي: دار ال405)المتممو  : 
 ، كتممممماا الومممممت  لالمغ ممممم ،  مممممدي  رقممممم ،1990 – 1411عيممممميل ، ال البمممممو: ازللممممم ، 

 .4/512ج ،8439



 التصغري وداللته البالغية يف البيان النبوي

 (والثالثون لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿75﴾  
  

البيممماق ال مممييم إبالمممار لمممما ىمممي   عمممي  يمممد  السممماعو مممم   سممماد ازممممور،       
لان غا المواهي ، ل ةييمي الح ماال، فُيكمذحُا البلممات اليةمانيوق، ل دسم.  قمواله ، 

ونمو ل تالم  ارا رم ، لي بمذ  مما ُيَلال  ُسموَق  مت مم  ل تيا  تالار ، ليصدح  لل ك الخ
 ومممارته ، ل  مممار ه   ةيلممممو ثمممةار مممما شمممموا رااحمممو البلممم  ، لل ذاقممموا  غل مممت، 

  وتلوق ع غ ه   ماد جهاعذن م  كالار علمات ال ييبو لموكييها.
َلَيال ُو  صةيي را  ور، لرو الذ  ييع  الةد ، لقيل    ول ثا   اللساق : الي 

ً المممذ  َرَةمممَض عممم  مَبمممالي اُزممممور، لَقَبمممد عممم  َ لبهممما، لهيمممادن الهمممات رممو البممماج
مَي الميحة يض كمما   مال داهيمو، لالةالم  َ نمت  للمالالةو  ي لثموت جبمل اليا  َ مو راع 
قيمممل للتا مممت مممم  الدممماس را  مممو لرليال مممو ليةوضمممت  مممي عيتمممت، لقلمممو انالبادمممت  مممي 

جا  لاَزَىوار إ ذا كاق ل اُزمور الجسيمو قال: لمدت   ال رجل ُرُةضص ع  الحا
َيممَدَهُض  يهمما، لقيممل ىممم  ي عممذلك؛ زنممت َيممية ض  ممازرف؛ ل ل تممت ل  ار ممت، ل ُي ةممت 

 .(1)لت
لعلممم   وسممميي )اليليال مممو(  ،مممغ المبديمممي  اللةمممويي   ،ممموق الةممميف مممم        

التصةيي رو ذد رذا الصد. م  الداس، ل ح يي ذا ه ، لانح ات قدرر ، إذ ل 
الدمماس،  همم  ممم  البلمم  رمموات، لقلمموةه  مدممت بمموات؛ زق ازلل الممذ  قممدر لهمم   ممي 

ييع  الةد ؛ مي الا  موال الوقم  عيايمت الةمد   سميي مبهما  يم  ىمار ، ليبيم  
مبهمما  يمم   ا مم ، لممذا  هممو  بيممد  ممماد الالبممد عمم  البلمم  الممذ   جبلممت ممم رغ زق 

تمموه، يممتكل   ممت  ممي  مممور الدمماس، لممم  ذلممك  جممدب يتصممدر للحممدي ، ليتصممدر للو
ليبلممو ثممو ت  ممي لقمم  بومم  فيممت ثممو  البلمممات اليةممانيي ، لزق الممماني   اقممد 
ًيمو  ي  حصيل مبالي ازمور، لعماجً  مماد البجمً عم   بلم  البلم   الهمو لالب
المممذ   م،دمممت مممم  الكمممغد، لمممم  دممم   لممميا  ملمممك     رليمممو زق يمممتكل   مممي  ممممور 

 الدي .
    

                                                           

 .7/149ج )رةض(، لساق البيا، مادن (1)



 التصغري وداللته البالغية يف البيان النبوي

 (والثالثون لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿76﴾  
  

لقممد جممات   ممد   الجممار لالمجمميلر ) مميه ( علمم  الواعل)اليليال ممو(؛ للبدا ممو      
ًماق.  ا عي  الداس  ي ابي ال  لالرتماد، ل ق ن ل اليليال و ىي،وق  ميرا شاابر
يَهما  ماُق، لَ ب  ُيرما اللس  لليا المياد م  الد ل مجميد ازثموا  الُمَ   بمو التمي ُ َظه 

د الممذ  يدمت  عمم  الد ممل؛ زق الد  مُل لوممظص م ممتياص اآلَذاُق، لانمما المممياد  مت الكممغ
َو  ، للذا (1)عي  ال وحن اإلنسانيحو التي  ،وق عها الكغُد، لةي  الكغد  الُمَبَيه   الصح

َلَيمَتَكلحُ  :» ()جات  رلا و  بيه  بي   ق المياد  الد ل رمو الكمغد،  يم  قمال
َ  الدحاس   يُ  م  َلَيال َ ُو اَلَوض    (2)«اليى

لقمممممد لرد الوبمممممل ليد مممممل ل مممممي ثمممممورن الوبمممممل الم مممممارس، إل مممممادن التجمممممدد        
لالحدلث لالىمتميار،  كغمهم   مي  ممي الباممو، ل مديمه  فيمما ل  بي موق عمادن 

ًم .  مست ين قد ن ألا عليها ، متجددن عتجدد ال
َلَيال َ مُو ؟ رمذا السم ا       ل  بدمي  ق رىمول لقولت: ق يمَل: َ ما َرُىموَل  ح ، َلَمما اليى

هللا لمما قمال الحمدي  لقم. عدمد جملممو )ليد مل  ميه  اليليال مو( لىم،  رديهممو، 
 -عليمت الصمغن لالسمغد-قاامل  ما رىمول هللا لمما اليليال مو؟، للمو  ما   »   ال:

عيممماق اليليال مممو،   مممال: ليد مممل  ممميه  اليليال مممو اليجمممل التا مممت يمممتكل   مممي  ممممي 
هيمادن عمم  اإللمم. الممألوف  ممي  يي ممو الباممو ممما ىمألت ىمماال ، لكمم  ىم،و ت رممذا 

زق عدمممات مبممماني »ب ا مممت لرمممذب الهديهمممو كمممأق  ،ممموق الممممياد عهممما هيمممادن   مممويل؛ 
الحممدي  م ىممما علمم  الت مممويل، لزنمممك  ممي   حمممول الخبممي المممذ  اىمممت ب   ق 
 جبل الدووس مست مي و إليمت  مي   حولمت إلم  جمواا ىماال  ،موق  لقم ، ل م،م  

                                                           

المومممميدا   ممممي ةييممممم  ال ممممياق، زعمممممي ال اىمممم  الحسمممممي  عمممم  محممممممد المبمممميلف  الياةممممم   (1)
المممدالد ، دار ال لممم ، المممدار  ح يمممل، ثممموواق عمممدناق  رمممم(،502ازثممموهاني )المتمممو  : 

 .811رم،   1412 -دم ل عييل ، ال البو: ازلل   -ال اميو 
ًاعممي الممميله   (2) كتمماا الوممت : زعممي عبممد هللا ن،ممي  عمم   ممماد عمم  مباليممو عمم  الحممارث الخ

ًريمممي  الداشمممي: م،تالمممو التو يمممد  رمممم(،228)المتمممو  :  ال مممارين،  – ح يمممل: ىمممميي  ممممي  ال
 .2/523ممم،جر1412ال البو: ازلل ، 



 التصغري وداللته البالغية يف البيان النبوي

 (والثالثون لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿77﴾  
  

 ممماب السمممام  جمممواا ىممم ال جممميه  مممي نوسمممت  ل  مممي الدوممموس، زق الخبمممي المممذ  يتل
 .(1)«جيه  ت لسانت ةيي الخبي الذ  ليا كذلك

ليبممممدل  ق المبدمممميًّ عهممممذب اللوظممممو ) اليليال ممممو( لمممم   ،مممم  مبلوممممما لثمممموت لممممده 
  الس ال رلالو مده   ي  حديد ثوتت.    --السامبي ؛ لذا  ادرلا الدبي

ل اليليال مو( قصد  ت الس ال ع  ل ث. ل ليال ولاىتوهاد الصحا و ) ما الي  
 ()لمممذا  جممماا الدبمممي  قي تمممت ،  ببمممي عمممم ل مممما ل عمممدل لمممم ل ؛ ل ل عممم  ذا مممت ل 

  ممال: اليجممل التا ممت يممتكل   ممي  مممي البامممو، ل ممي رلا ممو: قممال: لالسممفيت  عوثمموت
َوَلُو الدحاس  »،ل ي رلا و: َقاَل: (2)يتكل   ي  مي البامو َلَيمَتَكلحُ  »ل ي رلا و:  (3)«ى 

َ  الدحاس   يُ  م  َلَيال َ ُو اَلَوض  ُل َيتَ « اليى  .(4)«َكلحُ    ي َ َمي  اَلَبامحو  َقاَل: ل اَلُوَوَيس 
ليم،  ال ول  أق  لك بما رلا ا    ارةم  مبدارما، ل كا وم   مي ا حماد       

ًارمممما، لا حممممد  جميبهمممما  ممممي التبييممممم عوثمممم. اليليال ممممو، ل ح يممممي شممممأنت،  مة
اليجمل التا مت يمتكل  »  م،انتت،  اليلا و ازلل  لثوتت  التوارو،   الم :  لاهدرات

، » ، ل ممي المبمماج : « ممي  مممي البامممو َ و ممَت ال مميُت َيَتَوممُت َ َوهممار، لُ وورممار لَ وارممور َقمملح
لَباح  هو َ و تص، ل ا  تص لرجل  ا  مُت البَ مل، َ   قليُلمت لالتا  مُت الح يمي اليسميي، لقيمل 

، لرمممذب اليلا مممو  مممدل علممم   نمممت نكمممين مممم  الدكممميا  ل ي ةمممت (5)«ليممملُ الخسممميا ال 
 لكغمت لح ار ت، لقلو ع لت عدد الداس. 

 

                                                           

شمميح   اديمم  ممم  ثممحي  مسممل ، دراىممو  ممي ىممم  الكممغد ازلل،  .د/محمممد محمممد  عممو  (1)
 د.2015رم،1426، ال البو ازلل :1/189ج موى ،

مسدد اإلماد   مد ع   دبل،: زعي عبد هللا   مد ع  محمد ع   دبل ع  رغل عم   ىمد  (2)
 –رممممم(،  ح يممممل:   مممممد محمممممد شمممماكي، الداشممممي: دار الحممممدي  241ال ممميالاني )المتممممو  : 

 .8/28د،ج 1995 -رم  1416ال ارين، ال البو: ازلل ، 
 .1/240كتاا الوت ، ج (3)
 .8/119الساعل،ج (4)
 .13/480مادن) وت(،ج لساق البيا، (5)



 التصغري وداللته البالغية يف البيان النبوي

 (والثالثون لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿78﴾  
  

 مممما اليلا مممو المانيمممو   مممد لثممموتت  السممموت، لالسمممفيت بفيمممم الب مممل، رقيمممل        
الحل ، م  قوله : دوا ىفيت   : رقيل، لقيل السوت رو ضب. الي    لالجهل 

مت ارةممو   كممد مممده جهلممت ل م ممت،  هممو مممما ل  حسمم    ممازمور ، لكلهمما مبمماق
الكممغد ل ممب. ر  ممت، لانبممداد علمممت، لممذا  هممو   بممد الدمماس عمم  البلمم  ، لممم  دمم   

  هو ل ييجو مدت نو  لل  اادن.
لاليلا ممو المالمممو قممد لثممو  اليليال ممو  سممولو الدمماس، لالسممولو ممم  الدمماس        

مَولو ال مود إ   لهم ، لرمذب اليلا مو   كمد رو  رذلهم    مال:  مغق مم  ى  ذا كماق مم  َ راذ 
 انح ات شأنت، لاهدرات م،انتت، إذ ل قيمو لت  ي دنيا الداس.

لقممد جممات  اليلا ممو اليا بممو   كممد ممما  كد ممت جميمم  اليلا مما  السمما  و،  يمم       
لثممو  اليليال ممو  أنممت الوضممي  ممم  الدمماس، مممما يممدل علمم   نممت لمميا ذا قيمممو 

 عدد الداس.
يُي َ َح  يمممير لاليلا مممو الخ ، َلُرمممَو َ َصمممة  يُي َ اَىممملر امسمممو لثممموتت  أنمممت  ويسمممل؛ َ َصمممة 

ي ه َياَدن الذحد؛ لخبمت، ل سادب، لزق الوسل مان  م  الموان  التي  مد  مم   َ َ َت  
مم َ  مح َل  الكممغد  ممي  مممي البامممو، َلَثممُوُت إ حمماُب   َأنحممُت َل ُيَ َةممُت لممت ل َبَلد ممت    و َسمم  ت  َلَزنحممُت م 

َ اَجمممَو   الدحممماس  إَلَيمممت  َفَيُكممموُق ع مممَذل َك َبمممام غر َل ُيَ َةمممُت لمممت؛  زنمممت بممميج عممم  ال ييمممل 
 المستقي  الوسل الخيلج ع  ال ييل المستقي .

 --

َ ِدُلوا ِ َ ْعَم   اِل ِ    بدا  ال   دَّ َّاَل، » قَ   اَل  -  -َع   ْن َأُِ ُهَريْ    َرََ َع   ِن النَّ   ِ ِّ       
َِْرِ َ   ا، َوَأْم   َر اْلَ امَّ   ِة، َوُخَ يَِّص   َة  َوال   دَُّخاَن، َوَدايَّ   َة اَ ْلِض، َو ُلُ    َس الشَّ   ْمِس ِم   ْن َم

 .  (1)«َأَبدُِ ْر 

                                                           

،  مدي   (1) ال  جح يم   المدح مَ  َ َ اد  اَعو  ، َ ااص   ي َ ق يحمور م  ثحي  مسل ، كتاا اَلو َت   َلَ َشَيات  السح
 . 4/2267ج ،2947رق 



 التصغري وداللته البالغية يف البيان النبوي

 (والثالثون لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿79﴾  
  

 متت  المالادرن  ازعمال الصالحو قبمل  ق  مأ ي ىمتو  ممور،  - -  أمي الدبي 
مدهممما  رةبمممو مممم  عغمممما  السممماعو الكبممميه، لرمممي:  لممموس ال مممما مممم  مةيةهممما، 
ًلل الممممو ، لقبمممل  ق  لالمممدباق ل المممدجال ، ل الدا مممو، كمممما  مممأمير  عهممما قبمممل نممم

 يتوجت إليه   مي البامو لاليياىو في ةله  ع  ثال  ازعمال.
 بدمي الممو  المذ   خمو كمل إنسماق، ليمدبمت « بويصمو   مدك :»- -لقولمت

نسممماق ممم  ال مممواةل ممم  البممم ل إق لممم  يالممادر  مممت قبلممت لقيمممل: رممي مممما  خممو اإل 
، لجممممات  كلمممممو بويصممممو  صممممةيريا (1) الم ل ممممو ممممم  نوسممممت لمالممممت لممممما يهممممت   ممممت.

لخاثمو، لالسمي الالغةمي لرات رمذا التصممةيي رمو  ح يمي الممو  لاىتصمةارب  ممي 
جدمم  ممما  بممدب ممم  الالبمم ، لالبمميف، لالحسمماا،  لثممة ي  ؛لىتصممةاررا  ممي 

 جد  ىااي البظاا  م   ب ، ل ساا، لةييرما. 
لعمم   ل    م. الممو  إلم   اعمل  بيدمت، لانمما   لمل الخ ماا، --لالدبي  

لةغةتمت ؛ زق ل  مدارل  ()الح،    ولت : ل  دك ل، لل ذلك يدل علم   صما تت 
؛ زنمممت   لمممل علممم  المممذكي لازنمممم ، لال ممموه ي اللومممظ  قمممل كغممممار، ل كممممي  اامممدن ممم

، لالبل  لالدن  علم  ابمتغف   موال لالحي لالببد، لالبال  لالجارل لال ،يم،
 .(2)البال ل

ود  ت الوا د ، لي مل الجماعو  إضا و كلممو ل وىي  دااين الوبل الذه   
ل  دل إل  ضميي المخا بي  مجاه ع لي، عغقتت إىداد مما للوا مد إلم  الددمي  

. ل تجل   غةو رمذا المجماه  مي  ق مما  جمي   ،ممت علم  المالبض (3)لالجماعو
  جي  عل  الكل ، لالتأكيد عل   ق المو   اددو  صي  الجمي .

                                                           

 .3/194فيض ال ديي شيح الجام  الصةيي،ج (1)
ًن ازندلسي _ ( عهجو الدووس 2) دار الجيل  شيح مختصي ثحي  الالخار ، لع   عي  م

  .1/70:جمال البو المالمو عدلق  اريخ. -عييل 
.د/   مممد محمممد  120( يدظممي: ممم   غةممو المجمماه الب لممي  ممي ثممحي  الالخممار  :  3)

 –ىبيد . مستلو م  مجلو كليو الدراىما  اإلىمغميو لالبيةيمو عدىموح . البمدد الممام  
ًت الماني   د .2006-رم1427الج
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ضممميي الممذكور باثممو علمم  ىممبيل التةليمم ، لال لقممد  ضمميم اللوممظ إلمم  
  اإلناث ش اال اليجال.

جبل ذكمي الممو   مي ابمي الحمدي ؛ زق البغمما  التمي  --للبل الدبي    
ذكممي  قبلممت  شممد مدممت  تدممو،  خمميلج الممدجال  لل اآل مما  البظمماد الم ذنممو عتةيممي 
د، از مموال البامممو  ممي مبظمم  ازرف، ليدتهمم  ذلممك  مممو  ايسمم  عليممت السممغ

ل لوس ال ما م  المةيا رو  لل اآل ا  البظاد الموذنمو عتةيمي   موال البمال  
 البلوه ليدته  ذلك  قياد الساعو.



ُ  - -، قَ   اَل  قَ   اَل َلُ     ُل ا َِّ - -َع   ْن َ    ْلَماَن         "َثزثَ   ٌة ال يَ ْنظُ   ُر ا َّ
َ ِيَض   اَعًة، ال  َْ ا َّ     َ َ ٌْ ٌ، َولَُ     ٌْ ُمْس   َبْكُِ ِ لَ   ْيِمْر يَ    ْ َع اْلِمَياَم   ِة  ُأَش   ْيِمٌط زَاٍن، َوَعائِ   

 . (1)َيْشََتِ  ِ ال يَِيِميِنِ ، َوال يَِهيُع ِ ال يَِيِميِنِ "
م  قبيمل المباملمو عدقميض ال صمد ، لجبمل الب وةمو مم  جمدا البممل ، 

ًات دغدمو مم  الباثمي  المذي   وعمدر  هللا م   حمدددا رىمول هللا م  م  م عم  جم
 اإلعياف عده ، لالة   عليه  يود القيامو، ل يمانه  م  ر متت، لمةوي ت، 

ًانممي، لالو يممي المتكبممي، لالممذ  ج بممل اىمم  رةممت علمم  لرمم لت المغدممو رمم  ال مميخ ال
لسانت؛ اعتةات عيف الحيان الدنيا، للما  بل ر لت المغدو  لك الذنوا م   جل 
ًلممممو عممممي  الدمممماس اىممممتح وا ذلممممك الوعيممممد  الة مممم  علمممميه   الم،انممممو، ل لمممم  المد

ًاتر ل اقرا عل  ما قدموا  لاإلعياف عده ؛ ج
(2). 

                                                           

ىممليماق عمم    مممد عمم   يمموا  عممو ال اىمم  ال بيانممي، الداشممي:  المبجمم  الكبيممي، الم لمم. : (1)
،  ممممدي  رقمممم  1983 – 1404الموثممممل، ال البممممو المانيممممو ،  –م،تالممممو البلممممود لالح،مممم  

 .6/246ج ،6111
( يدظممي  ممت  المممدب  شمميح ثممحي  مسممل ، لطىممتاذ الدكتور/موىمم  شمماري  لشممي ، دار 2)

 عتصيف .  345،  344ثم 1ال يلح، ال البو ازلل  جم
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َ  َيمَوَد اَلق َياَممو  َدغَدوص ل َيَدُظمُي  حُ إ َلمم ) لجات البدت   ولت م  (؛ ليحمدث َيه 
نوعا م  اإلجمال م  بمغل البمدت  مأمي ممبه  علمي السمامبي  ،  يت لبموق إلمي 
مبي ممو التوصمميل الممذ  يد ممو   حمم  رممذا اإلجمممال ، لممم  شممأق رممذا  ق  سمماعد 

شبار  مت إجممال   ت مي علي  م،ي  المبدي  ي ذر  السام  ، لذلك ل زق اإل
   لق   بمد الت موح   م   مي المدوا   مل لقموس ، ليمتم، ، لال يت إذاالت وح لت
 . (1)    م، ل
لنوي نظي هللا إليه  يمود القياممو كدا مو عم  الىمتهانو، لالمالةض لهم لت         

، ومي الدظمي نومي ال تسماا لالعتمدادالمغدو ، للذا   مول اعم   مورا : لالممياد عد
مما كمما   ممول ال اامل : قصممد   غنرمما  مما نظممي إلم     لمم     مم  قصمد  عدممدب موقبر

 .(2) عتد  ت ل  تسالتل 
) شمميما(، لال ممَمُا  ممم  رممذب المغدممو  -  - ل لل ثممد. ذكمميب الدبممي

اليجممل شممَيُ  الل  حيممو، لي ممال لليجممل َ َشممَيُ ، لالَ ممَمُا عيمماف شممبي   ممي  اللةممو :
َا  الكسممي َ َ ممَمُا َشممَم ار  ، لرممذب الكلمممو  صممةيي (3)المميَ س  ُ خممال ُا َىمموادب، لقممد َشممم 

 شممما علمم  ثمميةو  ،يبممل،   : إنممت رمميد لكبممي، لذرمم  شممالا ت،  لالةمميف ممم  
رذا التصةيي رو  ح يي رذا اليجل، لالت دي  عليت فيما قاد  ت م  ىموت عممل؛ 
زنت علم م  البمي عتيا، ل بل ما  ستحي م   بلت اليجال، لقد هاد م   ح يمي 

 مي  -   ما-ن الدكمين، ليلوتمك التدكيميرذا ال خو مجيت المسدد إليت  مي ثمور 
ًنممي، لرممو عهممذا  رممذب الكلمممو إلمم  قلممو ممم    ممود عهممذا ازمممي ممم  ال مميوه، لكونممت ي

                                                           

موارممم  الوتممماح  مممي شممميح  لخممميو الموتممماح، زعمممي ال،الممماس   ممممد عممم  محممممد عممم   ب ممموا   (1)
المةيةممي  ح يممل د/ بليممل إعممياهي  بليممل  دار الكتمم  البلميممو م عيمميل  ال البممو ازللممي 

 . 653ثم 1د .جم1993رم / 1424
محمممد عمم  الحسمم  عمم   ممورا ازنصممار  ازثممبهاني،  عممو  ،ممي  ( م مم،ل الحممدي  لةيانممت،2) 

عييل ، ال البو:  – ح يل: موى  محمد علي، الداشي: عال  الكت   رم(406متو  : )ال
 . 111ثم د1985المانيو، 

 .7/335لساق البيا)مادن شما(،ج( 3)
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الوثمم.،  إنممت يممدل علمم  هيممادن ببمم ، للممو كمماق شمما ار،  ممأميب  ختلمم. عدممت؛ زق 
ًن لالحاجو، ل ما رمذا   مد للم  لذرم ، لمم  ذلمك يتبلمل  الدسمات،  عددب قون الةيي

ًاني الذ  امتد  لم  د   التصة ًيد م   ح يي رذا ال يخ ال يي  ي رذا الم اد ي
 شهو ت إل  الحياد،  ي  إنت ل   ست   السي ين عليها،  وق   ي المحظور.

(، لالباامل مم  البيلمو  م المماني،   مال :) دم  ذكمي الدبمي م       َلَعاا ملص ُمَسمَتَكب يص
 -لرمو الكبمي -زق ذنالمت ؛ لرو مب موف علم  مما قبلمت؛(1) وت  البي  لرو الو ي

ًنا،  هما م  لاد لا د،  ل لرو الكالااي.  ل   ل ب ورن ع  ال
المالم    ممال:) َلَرُجمملص َجَبممَل  حَ   َ مماَعور، ل َ َ ممَتي   إ ل  م م دم  ذكممي الدبممي   

يد مت (، لرمو مب موف علم  مما قبلمت؛ لشمتياكت مبهمما  مي  يد ت ، َلل َيب يمُ  إ ل ع َيم  ع َيم 
الوعيممد، لاق كمماق  ختلمم. عدهممما  ممي المبصمميو،  هممذا ل يبيمم  ىمملبو إل  ممالحل. 

   ات  بمد مخالومو لمما نهم  هللا عدمت  مي قولمت: اهلل، لالحلم.  ماهلل  مي كمل عيم  لشمي 

 جمهل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك مقُّ 
َّ  جن مم خم حم

 - بمممممال  –لاق كممممماق ثمممممادقا لىمممممتهانتت  اىممممم  هللا  (2)
 للضبت  ي ةيي محلت.

ًد  لقد بو الدبي م  م ر لت المغدو  الوعيد المذكور، زق كمل لا مد ممده  التم
المبصمميو الممممذكورن ممم   بمممدرا مدمممت ، لعممدد ضممميلر ت إليهمما ، لضمممب. دلاعيهممما 
عددب م نب  ل  بذر   د عمذن ، للكم  لمما لم   ،م  إلم  رمذب المباثمي ال ميلرن 

ًعجو، لل الدلاعي ال ويو  شالت إقدامه  عليها المباندن لالىمتخوا ف  حمل هللا الم
لقصممد مبصمميتت عممدلق  اجممو ،  اىممتح وا  شممد لعيممد  ممي رممذا الالمماا  - بممال  –

 .(3)عدوي الدظي
 
 

                                                           

 .11/488)مادن: عيل(،ج لساق البيا( 1)
 .244ىورن الال ين ا و:( 2)
 عتصيف . 353ثم1( يدظي  ت  المدب  جم3)
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َم   ا، َع   ِن النَّ   ِبِّ  -َع   ْن َعاِئَش   َة    ََخْ   ٌس فَ َ اِ    ُق، َأ َّ   ُ  قَ   اَل  "- -َلِ    َي  ُ َعن ْ
ِّْ َواْْلَ   َرِع  اْْلَيَّ   ُة، َواْلَُ   َراُ  اْ َيْ َم   عُ  يُ ْم   بَ ْلنَ  َِْلَُ، َواْلَكْل   ُب اْلَ ُم    ُل، (1)ِي اْْلِ    ، َواْلَف   

 (2)َواْْلَُدايَّ "
عممممد  الحممممدي   ممممأمي مجمممممل يدممممبه  مبدمممماب علمممم  السممممامبي ،  يت لبمممموق إلمممم     

عمم  بمسممو  يوانمما   - –اإل  مماح لانك مماف رممذا النبهمماد، إذ  خبممي الدبممي 
ثةيين الحج  ب يين ال ير ع   ييل الت ويل الذ  يميمي الدوموس، ليحيكهما 
نحو الت ل  لمبي و ما  جمل ل عه  د    ال  ذلك  التوصيل لاإل  ماح، لرمذا مم  

 شأنت  م،ي  المبد  ل مبيتت.
ممل   م  ديمممت   ولممت : ) لقممد عممد  الدبممي م  ممُل، ُ َ ممَتَلَ    ممي اَلح  َبَممماص َ َواى 

( ، لالتدصممميو علممم  البمممدد )بمممما( إشمممارن إلممم  عيممماق عمممددرا للثممموها َلاَلَحمممَيد  
لزنهما مم  المدلاا الم ذ مو،  الوواىل؛ لكمين ببمه ، لكمين لقوس ال مير ممده ، 

عليمممت مممم  مواىمممدرا،  ل  - بمممال  –لال ممماريو، لذلا  السممممود، لمممما   لبمممت هللا 
،م  اإلنسماق زنها  قميا ضميررا إلم  اإلنسماق، ل ىميس  مي الوسماد، لذلمك  ةيمي  م

 م  د بها، لال تياه عدها.
 الدكين الموثو و؛ ليحدث نوعرا م  الت ويل ع   --لقد عد  الدبي  

 ييمممل التوضمممي   بمممد اإلعهممماد،  يممم  يدتظمممي السمممام  إ  ممماح ذلمممك البمممدد عمممذكي 
 (3)المبدلد، ل ي ذلك  هي و للمخا    ت  يتأكد المبد  لد ت لي ي عدابلت 

                                                           

ت  (1)  لمموقص ابممي لُةممياا َ   مم  فيممت ىممواد لةيمماف، لسمماق البيا،)مممادن   مم (اَز  مم  ممما بمماَلا عياَضمم
 .8/17ج

َيد ، ، كتااك َتاُا َعَدت  الَخَلل   ( ثحي  الالخار ،2) َتَلَ    مي اَلَحم ُل ُ َ م َلاا   َ َواى م َ  المدح ، َ اا َبَماص م 
ثحي  مسل ، كتاا الح ،  اا ما يدمدا للمحميد لةيميب قتلمت  ،4/139، ج3314 دي  رق 

 ،لاللوظ لمسل .2/256،ج1198  الدلاا  ي الحل لالحيد ،  دي  رق م
( يدظي الت ويل  ي الحدي  الدبو   يقت ل ةياضت، الت ويل  ي الحدي  الدبو   يقمت 3)

 رممم،1414ال البممو ازللمم   -م البممو الحسممي  اإلىممغميو -ل ةياضممت، د/  سمميوني  يممود
 56د، ثم2003
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م مم  عيماق مما يتبلمل عهمذب الحيوانما   مي  لثموه   لقمد هاد الدبمي م 
ل   َلاَلَحَيد     ولت: ) (،لقد عدي الوبل)   تل ( للموبول؛ لكاق ازثل ُ َ َتَلَ    ي اَلح 

 ق   مممال:   مممتله  الدممماس  مممي الحمممل لالحممميد، لالةممميف مممم  الحمممذف ييجممم  إلممم  
لق الدظممي التبمممي ، لزق الم صممود ممم  التبامممل ممم  رممذب الحيوانمما  رممو ال تممل د

 إل  عياق ال ا ل.
للما كاق قتمل رمذب المدلاا مم  ازممور ال ميلريو لالواجالمو قيمدب الدبمي م 

.م  الحل لالحيد؛ لي مل ال تل له   ي لق  اإل ياد لةيي لقتت 
لةبممممد رممممذا الت ممممويل، لذاا الت لمممم   ممممأ ي اإل  مممماح لالبيمممماق:ل الحيممممو، 

ال في مي  مي ال لموا، ليمتم،   مي لالةياا از   ، لالوأرن، لالكل  الب مور، لالحمد 
الوجداق، ليدرا المسل   ق رذب المدلاا الوواىمل   تمل  مي الحميد لبمارج الحميد؛ 

 زنها   تيا  ي ازذه. 
مممَد ن،  لمممما ثمممةي  ثمممار    َدالمممو،   صمممةيي    مممَد َن، عممموَهق ع  لالُحمممَد حا مصمممةحُي:   

، دمم   دةمم   مي اليمات، دمم   مذ   التمات،  ًن  ماتر ل قيمم  ازلمم.  دي مو قلبم  الهمم
 ممي م،انهمما؛ زنهمما  ممدل علمم  التأنيمم ، لييجمم  السممي الالغةممي لرات  صممةيي  لممك 
الدا و لرو  ااي مبيلف، إل  التح يي، زنها  قيا ضيررا م  اإلنساق  الدسمالو 

ممي ي  ازللم   نمت  جبلهما مم  جملمو الخمما م م  إل  ةييرا، للذا   يرا الدبي
 ي.الوواىل، لالمانيو ع   ييل التصةي
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 املبحث الثالث

 التصغري وداللته البالغية على التحبب والتلطف
 لي تمل عل  اآل ي:
 . - -للسيدن  ا مو   -- لل: م اد  حبالت 
 .- -للسيدن عاا و  --دانيا: م اد  حبالت 
 . --لبمي ع  الخ اا   - -دالما: م اد  وددب
 .- –زنا ع  مالك  م م  را با: م اد  وددب

 .- –لبميي ع  مالك  بي  نا  - -بامسا: م اد   وددب
 فيما يبدل  نه  م   ثحا ت لبو ت عليه . - -ىادىا: م اد  وددب
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 املبحث الثالث
 التصغري وداللته البالغية على التحبب والتلطف

 مي م امما  متدوعمو، لىمي . الالحم   ممم   ماد التصمةيي رمذا الةميف مم  عيانمت
مبهمممما  ممممالبيف لالتحليممممل؛ لدتبمممميف علمممم  قيمممممو التصممممةيي الالغليممممو  ممممي إعممممياه 

 المبد .


َممَو  --َقاَلمَ : َ َرَىمَل َ َهَلاُج الدحب م     --ع  َعاا َ مَو َهَلَج الدحب م              َ ا  
َ اَىمممَتَأَذَنَ  َعَلَيمممت  َلُرمممَو ُمَ مممَ ج  ص  --إ َلممم  َرُىمممول   ح   --َرُىمممول   ح   ع َدممم َ 

َق َلَها َ َ اَلَ  َ ا َرُىوَل  ح  إ قح َ َهَلاَجَك َ َرَىمَلَدد   إ َلَيمَك َ َسمَأَلَدَك  َمب    ي م َي    َ َأذ 
َ َه » --َ َ اَل َلَها َرُىوُل  ح   -َقاَلَ   -ك َتوص اَلَبَدَل     اَعَدو  َ ع   ُقَحاَ َو َلَ َنا َىا
م ى  ب  يَ  َما ُ    ب  » َ َ اَلمَ  َعَلم . َقماَل «. ُعَديحُو َ َلَس   ُ ح  ب    َرمذ  َقاَلمَ  َ َ اَممَ  «. َ مَأ  

مَ  َرُىمول   ح   َبَ  َذل مَك م  يَ  َىمم  َمُو     --الدحب م    َ َيَجَبمَ  إ َلم  َ َهَلاج   --َ ا  
ه َقاَل َلَها َرُىوُل  ح   ه َقاَلَ  َلة الحذ  َ ُ َلَ  َلَها َما ُنَياا   ََةَدَي    --َ َأَبَبَيَ ُه ح   الحذ 

ب   إ َلممم  َرُىمممول   ح   مممَ  َشمممَ تر َ ممماَرج  َ ُ مممول   َلمممُت إ قح َ َهَلاَجمممَك َيَدُ مممَدَنَك  --َعدحممما م 
ا. َقاَلمَ  َعاا َ مُو اَلَبَدَل     اَعَدو   َممُو َو ح  َل ُ َكل  ُممُت   يَهما َ َعمدر َ ع   ُقَحاَ مَو. َ َ اَلمَ  َ ا  

َ  الحت   َكاَنمَ   --َهَيَدَ  ع َدَ  َجَحشر َهَلَج الدحب      --َ َأَرَىَل َ َهَلاُج الدحب      َلر 
َدَد َرُىول   َلو  ع   ً َدُه ح     اَلَمَد يد   م  ي    -- ح  ُ َسام  َلَلَ  َ َر اَمَي َنر َقاى َبَييرا     الد  

يمرا َلَ َلَثممَل ل لمميح     َل ََعَظممَ  َثممَدَقور َلَ َشممدح اَعت ممَذالر  ممَ  َهَيَدممَ  َلَ َ َ مم  هلل ح  َلَ َثممَدَح َ ممد  م 
ُح   ممت  َلَ َ مميحُا   ممت  إ َلمم   ح   ه َ َصممدح ممَها   مم  اَلَبَمممل  الحممذ  ممَ   ل َدَوس  َ َبمماَل  َممما َعممَدا َىممَوَرنر م 

َدَها اَلَوَيَ َو َقاَلمَ  َ اَىمَتَأَذَنَ  َعَلم  َرُىمول   ح   َلَرُىموُل  --َ د ر َكاَنَ    يَها ُ َسي ُس م 
َمُو َعَلَيَها َلُرَو ع َهما  -- ح   َها َعَل  اَلَحاَلو  الحت   َدَبَلَ  َ ا   َمَ  َعاا َ َو     م َي  
َق َلَها َرُىوُل  ح  َ أَ  َ َ اَلَ  َ ا َرُىوَل  ح  إ قح َ َهَلاَجَك َ َرَىَلَدد   إ َلَيَك َ َسمَأَلَدَك  --ذ 

اَلَبَدَل     اَعَدو  َ ع   ُقَحاَ َو. َقاَلَ  ُد ح َلَقَبَ  ع   َ اَىَتَ اَلَ  َعَل ح َلَ َنا َ َرُقمُ  َرُىموَل 
َ َلمممَ  َ َبمممَيَح َهَيَدمممُ  َ تحممم   -َقاَلمممَ   -َ مممُت َرمممَل َ مممَأَذُق ل ممم    يَهممما َلَ َرُقمممُ  َ يَ  -- ح  

ممَي  --َعَيَ ممُ  َ قح َرُىمموَل  ح   مما َلَقَبممُ  ع َهمما َلممَ   -َقاَلممَ   -َل َ َكممَيُب َ َق َ َنَتص  َ َلمح
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يَ  َ َنَحَيُ  َعَلَيَها  مَ   --َ َ ماَل َرُىموُل  ح   -َقاَلمَ   -َ َنَ َبَها    إ نحَهما اَعَدمُو » َلَ اَلسح
 .(1)«َ ع   َ َكير 
 –م  السيدن عاا و   ()الحدي  ال ييم يبيه مده ةيين  هلاج الدبي       

 - يمم  اجتممم  ن َسمماُ ب كلهمم ، ل رىممل   ا مممو عدمم  رىممول هللا -رضممي هللا عدهمما
-  ،إل   عيها ؛  ت   توىا لد ت  ي  ق  بدل  مي  المت،  تم  يمدل  مم   المت

علم   ييمل اليلالمو  مي الحمظ زنوسمه ، -رضي هللا عدهما-له  ممل ما لباا و 
 لالحي  عل  الىتكمار مدت، ل عل   ييل التحويً لت لالتظل  مدت. 

ب  مممميَ  َممممما َ َلَسممممَ َه ُعَديحممممُو :» -رضممممي هللا عدهمممما –لوا مممممو  ()لقممممول الدبممممي     ُ ح 
مم ى   ممأدان الدمممدات  ()اعتمممد ب الدبممي « ، رممو موضمم  ال مممارد لمحممل الحممدي ، «ُ   

)  ( الموضوعو  ي اللةو لددات ال ييم  زمميي :  للهمما  ليبمي  ممده قيةهما مم  
نوست، ل الت ال ديد لها،  هي     عدا  رىمولت هللا إليمت، دانيهمما: الدللمو علم  

 رميتممت  يمم   خممو ازمممي   مم  نسمماات إليممت، لرممي عظمم  ازمممي المدمماده لممت، ل 
 ممالبدون مصممةين دلق التصمميي   اىمممها  ()السمميدن عاا ممو، لقممد نادارمما  الدبممي 

مما ل حبالرمما إليهمما، ل ممذكييرا لهمما   ممون البغقممو التممي  جمبهممما ، ل حمممل  مالاشممين؛  ل ور
  ()دللو التصةيي  ي رذا الم اد كل مباني الح ، لازلوو، لال و و م  الدبي

لعدتمممت السممميدن  ا ممممو، مممم  عظمممي  شمممأنها، لر بمممو م،انتهممما، لي كمممد رمممذا ازممممي 
إضا تها لدوست،  ي  إق  ثمل  صمةيي كلممو عديحمو ُعَدَيمو   اجتمبم  اليمات لالموال 
 ي كلمو لا دن، لالساعل مدهما متأثمل  مي المذا  لالسم،وق،   لبم  الموال  مات، 

  اليمات المانيمو المد لالمو عم  ل دةم   ي  ات التصمةيي  صمار  عدييمي، دم   مذ 
المموال؛ لكيارممو  مموالي دممغث  مماتا   ممي كلمممو لا ممدن، ل دةممم   ممات التصممةيي  ممي 
 ات المتكل  الموتو و، د   دبل   ات التأنيم ؛ زق المدماده م نم   صمار      

                                                           

 اا  ي َ َ ل  َعاا َ َو رض  هللا  بال  عدها،  دي   ،كتاا الو اال  ( ثحي  مسل ،1)
 .4/1891،ج2442رق  
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ًلمو الصمةيي؛ زق  ًل الكبيمي مد عديحو، لرذا التصةيي كدا و ع   حبي ، لشو و نم
 ، لي ول عليت، ل ي ذلك كدا و ع  إمحاف الدص  لت.شأق الصةيي  ق  ح 

لقد كماق لهمذا الدمدات )   عديمو( دلر  ماره  مي  دبيمت ل هي مو السميدن  ا ممو إلم   
 مهمممد  () رميمممو مممما يلقيمممت عليهممما، لالمغ مممظ  مممي كميمممي مممم  از يممماق  ق الدبمممي

لكمممأق ردممماا عغقمممو  ميممممو »للمبدممم  المممذ   حومممل  مممت جملمممو الىمممتوهاد  الدمممدات 
  عمممي  ازىممملوةي  عغقمممو  جبلمممك نتصمممور   مممدرما لقمممد عممممل جارمممدا علممم   جمممم

؛ لم  د  جات رمذا الىمتوهاد  مي (1)«اجتذاا اآلبي؛ إل داث قيمو جماليو  ديو
مم ى »قولممت:  ب  مميَ  َممما ُ     مبدمم  الت ييممي  مممغ للمخا مم  علمم  اإلقمميار   «َ َلَسمم   ُ ح 

إليمت، إذ   مير السميدن  ا ممو  ق ال ميت المذ   حالمت إنمما رمي   مما  بي مت لالجما ب
 حالمممت السممميدن  ا ممممو، لمممما  ()  ا بمممو لمممت  مممي  المممت إ ممماب،  مممما  حالمممت رىمممول هللا

  هي  الة ت. ()يالة ت رىول هللا
 ق  سمممتودل مممم  مبي ممممو  ممم  السممميدن  ا مممممو  ()انظمممي كيمممم  راد الدبممممي     

كماق  مم  السمميدن  ا مممو لممما  حالممت لباا مو عمم   ييممل الت ييممي  الىممتوهاد، للممما 
ا للجمي   قي    ي جواعها ع  الم ير  ،لمو: }َعَل { التمي  ()رىول هللا لاضحر

ف الموبممول ممم  رممي لممد ض الدوممي،    علمم    مم  ممما  حالممت  مما رىممول هللا، ل ممذ
؛ () ؛ لي ممم  الحممم  علممم  كمممل شممميت  حالمممت رىمممول هللا)  ممم ( المتبمممد  الوبمممل

للدللو عل  البمود لال مول.  هو   يررا  أنها  ح  كل ما  حالت، لم  د   هو 
ب  » يدعورا  ق  ح  السيدن عاا و؛ لذلك قال لها:  ب    َرمذ  ، لقمد ميمً اىم  «َ َأ  
 اإلشارن رذب لري السيدن عاا و  كمل  مييً. 



َد يَ ْلَ هُ   َن فَ َم  اَل ِل   اَي  - -َع  ْن َعاِئَش  َة ، َزْوِج النَّ  ِبِّ      َِ َْ اْْلََهَش  ُة اْلَمْس   قَالَ  ْس   َدَخ  
ُبُ  فَ َ َ ْ ُس َ َقِي َعَلت َراُء َأُتُِهَِّم َأْن كَ ْنظُِر  ِ لَْيِمْر فَ ُمْلُس    َ َ ْر ، فَ َماَع ِ ْلَهاِ  َوِ ئ ْ َعاكَِمُ   ُ َي ْ

                                                           

ًد ىممملي . (1) ًيمممً  عمممو البممم  ازىمممالي  اإلن ممماايو  مممي شمممبي علممم  محممممود  مممت .د/ عبمممد الب
)رىمممممالو دكتممممموراب  ،ليمممممو اللةمممممو البيةيمممممو  المدصمممممورن . جامبمممممو ازهريمممممم قسممممم  الالغةمممممو 

 .29ثم د(:1999رم م 1420لالد د.
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   َِْ ِر قَالَ  ْس   َوِم  ْن قَ   ْ وِِْر يَ ْ َمئِ  ٍذ َأَ  اْلَماِ   ِر  َيِّهً  ا فَ َم  اَل َلُ    ُل ِ  َف َِ َخ  دِّ   َنْدُ  َوْ ِم  ي ِ 
ْْ اَي    ََ ْْ ، فَ َم  اَع ِل ُثَّ قَ  اَل   َبْس  ُهِك فَ ُمْل  ُس   اَل كَ ْ    ََ َبْس  ُهِك فَ ُمْل  ُس   اَي َلُ    َل ِ  اَل كَ ْ 

لُ   َه النَِّس   اَء َمَماُم   ُ  ِل  َلُ     َل ِ  قَالَ   سْ    َوَم   ا ِل ُب   بُّ النَّظَ   ِر ِ لَ   ْيِمْر ، َوَلِك   يِّ َأْبهَ ْه   ُس َأْن يَ ه ْ
 .(1)َوَمَكاِن ِمْن ُ 
مممم  هلجا مممت  نمممت كممماق يياعمممي  اجممما  هلجا مممت  () كممماق مممم  رمممد  الدبمممي    

رضممي  -الدوسمميو، ل قمميا دليممل علمم  رممذا ال صممو التممي  يليهمما لدمما السمميدن عاا ممو
 يمم  دبممل جماعممو ممم  الحال ممو المسممجد يلببمموق،  ممأراد   ق  دظممي  -هللا عدهمما

إلممميه   وا  هممما، لرمممذا مممم   ممماا التوىمممي  عليهممما  مممي  بمممض المالا ممما ، لرمممذ  ممممي 
 م لوا.
لحممدي   ممأمغر  غليًّمما نجممدب مبديرمما علمم  الحمموار، لقممد عد  ممت السمميدن عتأمممل ا     
َد َيَلَبُبوقَ »  ولها:  -رضي هللا عدها -عاا و ، لري جملمو «َدَبَل اَلَحاَلَ ُو اَلَمَسج 

ببييممو  دبمم  عمم  إ ا ممو اللبمم   ممي المسممجد  اعتممدات،  م ممهد لبمم  الحال ممو  ممي 
ذلممك  - -لر   الدبممي -هممارضممي هللا عد -المسمجد جممذا انتالمماب السمميدن عاا ممو

ب  يَ  َ َق َ َدُظي   إ َلَيه  َ » ي عيديها  دادارا قااغ:  تب عيا مستهغ ندا« َ ا ُ َمَيَياُت َ ُ ح 
ًلتها عددب، ل بظيما لم،انتهما  مي  ؛الموضوعو  ي اللةو للالبيد إشارن إل   بد مد

مييات( دلق عل بهما مصممةيا)  ()قلالمت،  همي   م  نسماات إليممت، لقمد نادارما الدبمي
اىمها؛ زق الم اد م اد  ل . ل ودد؛ لزق  بيبو المي ن الميل إل  ذكي محاس 
نها ،كمما بصمها عهمذا الل م ؛ إشمارن إلم  شمدن  سمدها، لجييما علم  كمغد البميا 
ا   موي ها إلم     د كانوا  سموق المي ن البي ات  مييات،  دم  جمات الىمتوهاد مويمدر

مما   ممأنها، ل بظيممما ل ممدررا، لقممد جممات  الدظممي إلمم  الحال ممو، لرمم  يلببمموق؛ ارتمامر
 يف الجواا )نب ( دال عل  مده رةبتها ل بها للدظمي إلم   رمل الحال مو لرم  

 يلببوق.

                                                           

،  مممدي  رقممم ،  ممماا الكبممميه السمممد   (1) ممم   َي إ َلممم  اللحب  َلَجت مممت  الدحَظممم ًَ ل  ل  ُجممم ُو اليح  ،8902إ َ اَ ممم
 .8/181ج
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 خوتهممما لىممميعو  يكتهممما التمممي «   ممماد  الالممماا»لقمممد  ع،سممم  الومممات  مممي قولهممما:  
ًممماق ىمميعو قيامممت  بممد إعممدات رةبتهمما، لالوبممل الماضممي  - -يتغشمم  مبهمما ال

 ب،ممما  يثمممت علممم   لبيمممو رةبتهممما، لقمممد جمممات  الالمممات  مممي قولمممت  الالممماا )قممماد( 
 ت متم،دا مدت، لكاق لموقم  الومات ل تا بهما  مي قولهما:  ()مجسدن لقوف الدبي

ب   دي  الم  مي  أكيمد ارتماممت  ي إ َل  َبد   َ َوَضَبُ  َذَقد ي َعَل  َعا  َ ُت َ َأَىَدَدُ  َلَجه 
 ت مسددن لجهها إل  بدب.عيةبتها  ي  لضب  ذقدها عل  رقبت

  

َِْ َن النَّ ِبَّ   --َعْن ُعَمر  َِِ َن لَ ُ ، َوقَ اَل لَ ُ   "اَي  - -  َأ َُّ  اْ َب ِي اْلُ ْم َرَِ، فَ 
، َأْشرِْ َنا ِي َشْيٍء ِمْن ُدَعاِئَك، َواَل كَ ْنَسَنا"  .(1)ُأَخيَّ

كان  عمين قد نمذررا ()البمين التي اىتأذق  يها عمي ع  الخ اا الدبي      
 نممت   لمم  ممم   ثممحا ت الممدعات، لممما  () ممي الجارليممو، لكمماق ممم  رممد  الدبممي
 للمسا ي م  دعون مستجا و عدد هللا.

نممممماده عممممممي عممممم  الخ ممممماا عمممممم) ا(  () غ مممممظ  مممممي رمممممذا البيممممماق  ق الدبمممممي   
مما ل ممأنت، لاشممباررا عالبممد  الموضمموعو  ممي اللةممو للالبيممد، ممم   نممت قييمم  مدممت؛  بظيمر

ًلتمت، ل مم  الدبمي ل  ممدييب لمت، كممما يممدل علم  عظمم  ازممي الم لمموا مدممت  ()مد
 بممد الدممدات، ل نممت يدالةممي  ق يتدالممت لممت، ل ق يهيممأ الممذر ، ليمموقظ الوكممي؛ ليصممة   بدا ممو 

 ما ىيل   عليت.لارتماد إل  
ممممما،  ؛ «َ ممممما ُ َبممممميح » مممممازبون مصمممممةين   مممممال:  ()لقمممممد نممممماداب الدبمممممي    حبيالرممممما، ل يقي ر

 هممو  حتممل  ()ممم    مم  الدمماس إلمم  قلمم  الدبممي  - -،   ممد كمماق عممميلمغ وممو
المي الو المانيو  بد  عي  ،ي الذ  ا تل المي الو ازلل ، ل ثل  صةيي كلمو  بيح قبل 

ل  اجتم  الوال لاليات، لىال   إ مدارما  السم،وق،  بيولكل  ، إضا تها إل   ات المت
                                                           

ًليدممي )المتممو  :  (1) ًيممد ال   ح يممل:  رممم(،273ىممد   اعمم  ماجممو زعممي عبممد هللا محمممد عمم  ي
مممد كاممممل قممميب عللمممي  -عمممادل ميشمممد  -شمممبي  ازرنممم لت  َعبمممد الل  يمممم  ممميه هللا،  -محمح

د، َ ممماُا َ َ مممل   2009 -رمممم  1430ار اليىمممالو البالميمممو، ال البمممو: ازللممم ، الداشمممي: د
،  .4/142ج ُدَعات  اَلَحاج  
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 ان لبمم  المموال  ممات، ل دةممم  اليممات  ممي اليممات، دمم   ضمميو  إلمم  المممتكل ،  مماجتم  
دغث  ماتا ،  حمذ   المانيمو ممده ، التمي رمي لد الكلممو، للم   حمذف ازللم ؛ 

التمي رمي زنها  ات التصةيي، لقمد   م  عهما لةميف بما ، للم   حمذف المالممو، 
  ات المتكل ؛ زنها كلمو عي ىها.

 مازه دلق الىم ؛   -رضمي هللا عدمت -نمدات عممي  ()الدبمي للبل  مي إيممار  
إشارن إل  البغقو لاليا  مو التمي  جمبهمما، للميا  مي اإلىمغد عغقمو عمي  ازه 

ًلمممت   ل بيمممت المسمممل   قممموه مممم  رةمممات ازبمممون، ًلمممو ازه  مممي   ()الدبممميلقمممد ن مد
اليضمماعو،  ل ازه ممم  الدسمم   علمم  ىممبيل الىممتبارن التصممييحيو،   ممالت  بممون 
ًلممممو عمممممي اليفيبممممو، لم،انتممممت ممممم  قلمممم   الممممدي   ممممأبون الدسمممم ؛ إشممممارن  إلمممم  مد

مما علممم   -   ممما – ممأبون المممدي  ل   مماريها  بمممون، لىممم اب  بممار  ()الدبممي  دبيهر
 إشواقت عليت شو و ازه عل   بيت. 

 و كلممو ) ه( إلم  ضمميي الدبمون،  يهما  بظمي  ل مأق الم ماف، لةيماق ل ي إضما
ًلتت عدد الدبي  . ()لمد

علومممظ ازه؛ زق الم ممماد م ممماد لثممميو  المممدعات لمممت، ()لليةمممما نممماداب الدبمممي      
للم  مبت، كما  ق ذلك  دع  إل  الرتماد  ازمي الم لوا مدت ، لرذا الدمدات 

 ييم  إل   ذكيي عمي  حل ازبون.
لقمممد جمممات  بمممل ازممممي ) شممميكدا(؛  ليويمممد مبدممم  الحممم  لالحمممض،  يممم          
علمم  إشممياكه   ممي الممدعات  ممي رممذا الم،مماق ال مماري، لثممياةو رممذا  - - حمممت

علمم    -الصممغن لالسممغد عليممت  –ال لمم   ممي قالمم  ازمممي  صممور مممده  يثممت 
    ح يل ما  ميب  ت، ل دويذ ما  رشدب إليت م

)نممما(؛ لممميب  المممدعات جميممم   ا( إلممم  ضمممميي الموبوليمممو) شممميكد ل مممي إىمممداد الوبمممل
 ، لرذا يدل عل  عظي   الت له . - - ثحاا الدبي

لمجممميت  ممميف الجمممي ) مممي( الموضممموعو  مممي اللةمممو للظيفيمممو؛ ليمممدل علممم  رلالمممو 
  ي الحصول عل  رذب الم اركو، ل م،دت مدها.  ()الدبي
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لالتدكيي  ي كلمو )شيت(  ويد  اإل ياد: لكأنت   ول لت  شيكدا  ي دعمون لا مدن  
ممم  دعوا ممك؛ لممذلك جممات  ممم   ممي قولممت)م  دعااممك( مويممدن لمبدمم  التال،مميض، 

 مي ازممي  ل ي ذلك  س   أدا م   ثحا ت،  هو ل يييمد  ق يم مل علم  عممي
خ موس لالمسم،دو إظهمار ال» الم لوا مدت فيمت، لرمذا التببيمي)م  دعاامك( فيمت 

 ممي م مماد الببود ممو  التممماس الممدعات مممم  عمميف لممت الهدا ممو، ل مم  لطمممو علمم  
اليلالمممو  مممي دعمممات الصمممالحي ، ل رمممل ال،المممادن، ل دبيمممت لهممم  علممم   ق ل  خصممموا 
 نوسه   الدعات، لل   اركوا فيت  قارةه  ل  الاتر ، ل ىيما  ي مظاق اإلجا مو، 

  (1)«دعاتب م  اليد ل وخي  ل أق عمي، لارشاد إل  ما  حمي
، لرممذا الب مم. : )لل  دسممانا( جملممو مب و ممو عممم لالمموالل علممي الجملممو قبلهممالقولممت

للتوىما عمي  الكمممالي  مم  عمدد المممان  مم  الب م.، لالسممي الالغةمي رمو التأكيممد 
 .عل  ضيلرن   دويذ ازمي الم لوا مدت



اَي »  --ْيِن اْلُمَسيَِّب قَاَل  قَاَل َأ َ ُس يْ ُن َمالِ ٍك  قَ اَل ِل َلُ   ُل ا َِّ َعْن َ ِ يِد 
 ْْ  .(2)«يُ َ َّ ِ ْن َقَدْلَ  َأْن ُكْصِهَح َوَتُِْسَت لَْيَس ي قَ ْلِهَك ِغِش َ َبٍد فَافْ َ 

ىغمو الصدر مم  الةمل لالحسمد لالح مد لالالة مات علم  المسملمي ،  مم   عظم  
 ممي رممذا البيمماق يتبهممد  نمما عمم  مالممك  ()ل شمميف الخممغل، لممذا  ممالدبيالخصممال 

 الدصممم  لاإلرشممماد   يمممدعوب  ق يد مممي قلالمممت مممم      سمممد  ل كياهيمممو  ل ضمممةيدو 
 ز د م  المسلمي .
م ل دبيهما  : إدمارن مدمت م  « ما عدمي»نصمحت  الدمدات   مال:  --لقد اعتد  الدبمي

لمت م رضم  هللا عدهما م لمما ىمُيل ي عليمت  بمد الدمدات فيجمم  لمت قلالمت ، ليومت  لمت 
                                                           

ميقان الموا ي  شيح م م،ان المصماعي ، الم لم.: علمي عم  )ىمل اق( محممد،  عمو الحسم   (1)
 –رممم(، الداشممي: دار الوكممي، عيمميل  1014نممور الممدي  المممغ الهمميل  ال ممار  )المتممو  : 

 .4/1534د،ج2002 -رم 1422ال البو: ازلل ، لبداق، 
،  مدي  رقم   (2) مدحو  َلاَجت َدماا  الب مَدس  ىد  التيمذ ، كتاا البلم ، َ ماُا َمما َجماَت   مي اَزَبمذ    السى

 .5/46،ج2678
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، لرمذا يدالمت علم  م،انمو الخبمي المذ  ىميأ ي  بمد ، لمبلمود  ق ل  ما ل لدمدات ع لمت
الخبممي ،   ممول  ،  ممإذا نمموده عهمما ال ييمم  كمماق ذلممك  دبيهمما علمم  م،انممو(1)الالبيممد 

ًمخ مممي   عمممم ل مممال ال ييممم  الم ممما    مممذلك  -    -  عهممما : ل  مممإذا نمممودجمممار هللا ال
 .(2)للتأكيد الم ذق  أق الخ اا الذ  يتلوب مبد   ت جدال

، للبممل مد ممأ رممذا (3)لقمد ذكممي اعمم  ر مماد  ق ل  مما ل قممد يدمماد  عهمما ال ييمم   وكيممدا
التوكيممد راجمم  إلمم  ممما  حددممت الدممدات ممم  إدممارن لانتالمماب  ممي نومما المخا مم  ، مممما 

الخبمممي علممم  قمممدر عمممال مممم  اإل  ممماب لاإل سممماس، لرمممذا  دبممم   مممي   جبلمممت يتل مممي
 .   ييي المبد  ل م،يدت  ي الذر  ، لرذا ما ي لل إليت كل  أكيد

ما  م م  كما  نت ادي التببيي  الحيف) ا(  ي نداات لري موضموعو للالبيمد؛  بظيمر
ًلتت، ل   الدبي- -زنا ع  مالك   لت. م م  ، لاشباررا عالبد مد

علومظ البدمون مصمةين   مال)عدي(؛ لصمةي ىمدت مم  ال مو و  م م  ب الدبميلقمد نمادا 
عليت، لالتل . مبت،  وددا مدت، لشو و عليمت رلالمو  مي الىمتماس إلم  الدصم ، 
ًلممو للممد   ليممدل علمم  جممواه رممذا لممم  لمميا اعدممت لمبدمماب الل مم. لانممك عدممد   مد

  ي ال و و.
 } ضممما تت إلممم   مممات الممممتكل   صمممةيي اعممم  مممم  إ - ،سمممي اليمممات الم مممددن  -ل}ُعَدممميح

ًد عمدد ظهوررما رمي  ل ثلت عديو   ل عدييي عل  الخمغف  مي  ق لد اعم  الملتم
لال  د  ات، لعل  كغ الت دييي   إنها  دةم   يها  ات التصةيي  بمد قلم  الموال 
ل. لقممد اجتممم  دممغث  مماتا    ممات لت ممارا اليممات لالمموال،  ل لتمادلهممما  صممار لعَدممي 

ًد  ذف لا مدن مدهما ًلمما، ل ل يم  الكسمين التمي اجتلبم    ل  حمذ    مات الممتكل  ل
زجلها عل   ات التصةيي؛ دللمو علم  اليمات المحذل مو، ل مذف  مات الممتكل  مم  
المداده الم اف شاا ، لةخاثو إذا كاق  ي إ  ااهما د مل كمما ردما، زق الت مات 

  اتا  دغث فيت د ل.
                                                           

 .  793ثم 2( يدظي: مةد  اللبي  جم1)
ًمخ ي  جم2)  . 209ثم 1( الك اف . لإلماد ال
 . 793ثم 2( مةدي اللبي  جم3)
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ًيغ  م م  للبمل الدبمي ًلممو العم  مم  الدسمم ؛ زق نماده  نسما  ممالبدون؛  دم لمت مد
العممم  عدمممات لمممطا ،  مممإق  ازا رمممو المممذ  عدممماب، لجبلمممت    عدمممات  مممي إ جمممادب ، 

لي مممال لكمممل  مممما  حصمممل مممم  جهمممو شممميت  ل مممم   يةيتمممت ،  ل عتو مممدب،  ل كممممين »
 (1)«بدمتت لت  ل قيامت  أميب : رو اعدت ، نحو :  غق اع  الحيا

م  نمما عمم  مالممك، ل   ممظ مممدارا  سممت  الدممدات  ل مم   لةبمد  ق هيممأ الدبممي م 
 «إق قدر   ق  صال  ل مسي ليا  ي قلالك ةش ز د  ا بل» عليت رذا الخبي :
التمي  مدل علمي  ق ال ميت  م علم   ىملوا ال ميت  دا مت )إق( لقد عدماب الدبمي م 

ةيي م  وس  ت ، زق  خلو ال ل  م  الةش للداس  مي ثمب  علم  المدوا، 
 جاردن لمصاعين؛ زنها  مارن  السوت. حتاج إل  م

ا إلم  ضمميي الواعمل؛ زق التةلم  م  م لقمد عبمي الدبمي   الوبمل) قمدر ( مسمددر
ًيمممو، لارادن ،  هممو   لمم  مدممت  ق  علمم  رممذا ازمممي  حتمماج إلمم  م ممدرن لقممون، لع

) ق  صمال   جبل لت قدرن يتخلو عها م  رذا الدات، لقد  بلل  بل ال درن   ولمت
ًمدمممميل مسممممي(  الصممممالاح لالمسممممات، ليجارممممد  نمممما نوسممممت لمممميغ لنهمممماررا للي،مممموق  ع

 التخلو م  رذا الدات رو شةلت ال اةل، لعملت الد لا  ي الصال  لالمسات.
ليا  ي قلالك ةش( جملمو  اليمو مم   اعمل  صمال  ل مسمي  دماهس لجملو)

فيت الوبغق    لليا كاادار  ي قلالك ةش، لجات التببيي  حميف الدومي )لميا(؛ 
لي كممدب مجمميت كلمممو لةممشل للتأكيممد علمم  ق مم  جممذلر رممذا الممميف ممم  ال لمم ، 

نكمين  مي ىمياح الدومي إل مادن البمممود ، لي ممل التدكيمي كمل ةمش  م،م   ق  ،مموق 
 همو   ال ل  م لاق قل جدار ، لالتدكيي  ي كلمو )  مد(  ويمد البممود لال ممول، ي 

عمماد للممم م  لالكمما ي،  ممإق نصمميحو الكمما ي  ق  جتهممد  ممي إ مانممت، ليسممب   ممي 
 بغثو م  لر و الهغا  اليد لاللساق. لةالتأل.  ما   در عليت م  المال. 

الحمال الموميدن ،  لقد جيد  الجملو الحاليو م  الوال لمل  صال   مي  ،م  
 ل تصل  الجملو التي ري قيد  يها ا صالر ذا يرا كما  تصل الصوو  الموثوف،

                                                           

 . 147  ،المويدا   ي ةيي  ال ياق (1)
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كممموق الةممميف المممذه يتجمممت إليمممت المبدممم ، ؛ زنهممما  يد مممذر  لجملمممو الخبمممي  المبتمممد 
ًج  ال ول فيت ، ل ما  ي   دبل لالوالل عل  جملو الحال،  غ  ،وق الةميف لي

ا إل  الحال ل درا، لانما ،  جمم  صد إل   مميي  علم  ىمبيل الىمت غل   متجهر
 .(1)عيدهما عم )لال( الجم  ل

، يح عي  مج  جملو الحال عم)الوال(لي ول اإلماد عبد ال اري مستجليرا الو
قبممم   مممالر، دممم  امتدبممم  مممم  لةمممي  عمممدد مجي هممما كمممذلك :لاعلممم   ق كمممل جملمممو ل 

،   ممممتت إلمم  ،  ممذاا زجممل  نممك عمممد  إلمم  الوبممل الواقمم   ممي ثممدررا لالمموالل
؛ و جممات   ممالر ، دمم  اقت مم  لالممواللالوبممل ازلل  ممي إدالمما  لا ممد ، لكممل جملمم

 مممها إلمم  الوبممل ازلل  ممذاا زنممك مسممتأن. عهمما ببمميرا ، لةيممي قاثممد إلمم   ق  
 .(2)ل ي اإلدالا 

؛ زنهما ل  صمل  زق   م  موقم  ل ميت،) ا بل( اقتينم  عممل الومات لجملو جواا ا
 لبيممو لرد   ممي ثممورن ازمممي. للالومماتل  ممما  يهمما ممم  مبمممان  ال مميت، لكونهمما جملممو 

؛ ممما  ب،ما بانل لالمتغهد عمي  الجمواا لال ميتالتي ي ، لالتب ي ، لالتسب    ذق  الت
  ي  ي  المخا   عل   بل ما  مي  ت. م م  رلالو الدب 
قال ال يبي: لقولت: ل ا بملل   الةش ع  ال ل ، كدا و ع   هار ت،لنوي 
ًات كدا  و عما ىبل  ي ال يت م  المبد  إق  بل  ما نصحتك  ت   مد   يم  ج
 .(3) أمي عظي ل

                                                           

. مخ مموت 474( الموال لمواقبهما  ممي المدظ  ال يانمي :د/ محمممد ازممي   الخ مي  .  1)
 د.1983 -رم1403 ال ارين ،ليو اللةو البيةيو  

، لإلممممماد عبممممد ال مممماري الجيجمممماني،  ح يممممل : / محمممممود محمممممد شاكيممممم ( دلاممممل اإلعجمممماه2)
 .213: د1992رم، 1413ال البو المالمو:م البو المدني م ال ارين م 

شمميح ال يبممي علمم  م مم،ان المصمماعي  المسممم  عممم )الكاشمم. عمم    مماال السممد (، ل مميف  (3)
رممم(، ح يل: د. عبممد الحميممد ردممدال ، الداشممي: 743الممدي  الحسممي  عمم  عبممد هللا ال يبممي )
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َأْبَس  َن النَّ  اِس ُخُلًم  ا وََ   اَن ِل َأٌا يُ َم  اُل لَ  ُ  َأيُ     - -َع  ْن َأ َ  ٍس قَ  اَل  َ   اَن النَّ  ِبُّ 
َْ الن ََُّي ْ  رُ ُعَم  ْ ٍ قَ  اَل  َأْبِس  ُهُ  َفِطيًم  ا وََ   اَن ِ َ ا َ   اَء قَ  اَل اَي َأَ  ُعَم  ْ ٍ َم  ا فَ َ   

 ُ ََ  ٌر   (1)
ُِْمُر ِ ْلِهَس   اِ  الَّ   ِذ  َُتْبَ   ُ   ََ َوُه   َ  ِي يَ ْيِبنَ   ا فَ يَ    َ   ا َبَض   َر الصَّ   َز َ    اَن يَ ْلَ    ُب يِ   ِ  فَ ُررَّ

 .(2)ْلَفُ  فَ ُيَصلِّي يَِنافَ ُيْكَنُس َويُ ْنَضُح ُثَّ يَ ُم ُع َو َ ُم ُع خَ 
لرفيبهممما  نممت كممماق  مممماهح   ومممال الصمممحا و،  - -ممم  جميمممل  بمممغح الدبمممي   

ليمممداعبه  ليواىممميه  ، لرممما رمممو عميمممي عممم   عمممي  لحمممو ازنصمممار   ممممو   ممماايب 
ًق لت ليال،ي عليت  يداد ت الدبي  قااغ:  ا م  م الصةيي الذ  كاق يلب   ت فيح

لقممد نمماداب الدبممي عممم) ا( الموضمموعو  ممي اللةممو للالبيممد،   مما عميممي ممما  بممل الدةيممي، 
ًلتمممت، لر بممما ل مممدرب لم،انتمممت ، ل بظي مممما ل الممما  لمممت ، لانمممما نممماداب إشمممبارا عالبمممد مد

؛ زق رذا يدم ي اإل سماس  المسم وليو، لُي مبي ال  ومل  أن مت  كبمي مم  ىمد ت م،ديا
ًداد ن ممجت، ليي  مي   ممبورب عم  مسممتوه ال وولمو المبتمماد، ليحما    م مماعهتت  يم

للكالممار، لالدممدات ردمما  حمممل كممل مبمماني ال ممو و لالحمم ، لالب مم. لالحدمماق لممده 
ممم  رممذا التل مم. لالتحبمم   ممي  ىممأل  - -الصممحاعي الجليممل، لقممد هاد الدبممي

عمم   ممال  مماايب ممما  بممل الدةيممي،    ممما شممأنت ل الممت؟ لنةيممي   مم  الدمموق ل ممت  
البصمموور   مممي الةممي  المبجمممو لىمم،وق اليممات مصممةي نةممي، لرممو  ممااي   ممالت 

المد ار ل التصمةيي ردما  ويمد مم  التحبم  لالتل م. لاىمتمالو قلم  رمذا الصمةيي 
 لادبال رذا السيلر عليت. 

                                                           

لالدةيمممي:  صمممةيي نةمممي لرمممو  مممياه البصممما يي، لقيمممل: رمممو ضممميا مممم  الحممممي  ممممي  (1)
المدمماقيي ل ثممول از دمماا لرممو البلبممل عدممد  رممل المديدممو. يدظممي: لسمماق البمميا، مممادن: 

 . 5/223]نةي[،ج
ب ي   َلَقَبَل َ َق ُيوَلَد ل ليحُجل   ( ثحي  الالخار ،2)  ل لصح

، َ اُا الُكَدَيو  ،  دي  رقم  ك َتاُا اَزَدا 
كتاا اآلداا،  اا اىتحالاا  حديك المولمود عدمد  ثحي  مسل ، ،8/45،ج  6203

 لاللوظ للالخار . .3/1692،ج 2150للد ت،  دي  رق  
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ُمَما، قَاَل  َخطَ َب َلُ   ُل ا َِّ       ُ َعن ْ اَي َأي َُّم ا »فَ َم اَل   َعِن اْيِن َعهَّاٍس َلِ َي ا َّ
ًَ غُ  ْراًل  ًَ عُ  َرا َِ ا َِّ ُبَف  ا  ُّ َّ  ٍّ ُّ  ، ُثَّ قَ   اَل «النَّ  اُس، ِ  َُّك  ْر ََمُْش   ُلوَن ِ 

 َّ َّ رئّٰ ِّ
َِ آِخ  ِر اْليَ  ِة، ُثَّ قَ  اَل   (1) " َأاَل َوِ نَّ َأوََّل اَ زَئِ  ِق ُيْكَس  ت يَ   ْ َع الِمَياَم  ِة  ِ 

َُ ْيَ اِب، ِ يْ َراِهيُر، َأاَل  َُِق ُل  اَي َل ِّ ُأ َوِ  َُّ  ُُيَاُء ِيرَِ اٍل ِم ْن ُأمَّ ِِت فَ يُ ْؤَخ ُذ ِ ِ ْر َ اَ  الشِّ َماِل، فَ 
َُِق ُل َ َم  ا قَ  اَل الَ ْه  ُد الصَّ  اِلُح   مب خب  حب   ُّ  فَ يُ َم  اُل  ِ  َّ  َك اَل كَ  ْدِل  َم  ا َأْب  َدثُ ا يَ ْ   َدَك، فَ  

 مسخس حس جس مخ جخ  مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حف جف َّ مغ جغ مع جع مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص
 َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف

فَ يُ َم    اُل  ِ نَّ َه     ُؤاَلِء  (2)
يَن َعَلت َأْعَماِ ِْر ُمْنُذ فَالَقْ بَ ُمْر "    .(3)ََلْ يَ َزاُل ا ُمْرَكدِّ

عهذا الحدي   ب ما مم  م مارد اليمود اآلبمي   م  متواليمو   --يد ل لدا الدب  
 يمم   ح مممي جميمم  الدممماس كممما للمممد ه   مهمما ه  علممم  الصممورن التمممي  ،لمتتا بممو

لمميا علمميه  نبممال لل بومماف لل ممما   مموق  ممت  رجلهمم  عمميان لمميا  بل همم  هللا عهمما
، لاق  لل الخغامل  ،سميت عليه  كسون  اد و    ارر  ةميل  بدمي ةيمي مختموني 

 -كممي الدبمميدمم  ذ -عليممت الصممغن لالسممغد -هللا  ممم  ديمماا الجدممو ىمميدنا إعممياهي 
- نت ي    عيجال م   متت  ي بذ عه  ذا  ال مال    إل   ييل  رل الدار  

لشممو تت علمميه   يدمماد  رةممت قممااغ:) َ مما  - -لال،يمماذ  مماهلل، لردمما  تجلمم  ر متممت 
ل  يس إل  رةت شمواعو  - -َرا   ُ َثَيَحاع ي(، لالددات ردا فيت  وجت م  الدبي

                                                           

ًت م  ا و رق  (1)  .104ىورن ازنبيات: ج
ًت م  ا و رق  ىورن ال (2)  .118،لا و117ماادن: ج
ا  ( ثحي  الالخار ،3) َ ، َ َلمحم ا َما ُدَمُ    يه  يدر َ  َشه  ، َ اُا }َلُكَدُ  َعَلَيه  يي  الُ َياق  ك َتاُا َ َوس 

{ ]الماامممدن:  يدص ه  َيتر َشممم ل   َشممم َ ، َلَ َنمممَ  َعَلممم  ُكممم ق يمممَ  َعَلمممَيه  [ 117 َمممَو حَيَتد ي ُكَدمممَ  َ َنمممَ  اليح
َها َل ََرل َها، َ اُا  ثحي  مسل ، ،6/55،ج 4625رق   دي   يم  َوو  َن،  كتاا اَلَجدحو  َلث 

و   ممممدي  رقمممم  ، َياَممممم ي  َيممممَوَد اَلق  َنَيا َلَةَيمممماق  اَلَحَ مممم ، لاللوممممظ 4/2194،ج 2860َ َدممممات  الممممدى
 للالخار .
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علممم   مممذف المسمممدد إليمممت لالت مممديي: رممم لت ، لقولمممت:)  ثممميحاعي(   - -مدمممت 
لقممد جممات الحممذف إعممياهرا للمسممدد، للوترمما إليممت،  ممملالخبي لثمم. للمبتممد   ثمميحاعي، 

 ي المبد  ، ل ي  ل يال   م  الجملو إل الخبمي ،  ،موق ال صمد إلم  الوثم. 
مالاشين ، إشهاررا لت ، ل يكيًرا عليت ، لال اتر عهذا الوث. إل  الوع  مالاشينل
(1) . 

لكلمممو ) ثمميحاعي(  صمممةيي جممم   ثممحاا علممم  لهق   بممال،  حتمممل دللتمممي  
دللو لوظيو كونت م  جموس ال لو  ي  يدل عل  قلو عدد م  رذا لثوت؛  هو 

  ممول اعمم   جممي:  - -محمممول علمم  ال لممو التممي ار ممد  مممده   بممد ل ممان الدبممي 
البميا للم  فيت إشارن إل  قلو عمدد مم  لقم  لهم  ذلمك، لانمما لقم  لمالبض جومان »

ًممموب لعي مموا  صممحبتت  لل ممك ثممانه     مم  ممم    ممد الصممحا و الم ممهوري  الممذي  ل
 .(2)«هللا لعصمه  م  التبديل 

لدللممو مبدويممو  حمممل كممل مبمماني الي مممو، لالب مم.، لال ممو و لهمم لت، لالخمموف  
إشمارن إلم   --عليه  م  دبول الدار، لاضا و كلمو  ثيحاعي إلم  ضممييب  

له ، لع وت عليه ، في ول: )إ نحَك َل َ َدر   َما َ َ َدُدوا َ َبمَدَا(،  قيةه  مدت،  ل الت
 –لرممو كدا ممو عمم  عممدد علمممت  ممما لقمم  مممده   بممد مو ممت، للممذلك  سممتأنا الدبممي 

–   علممم  ىمممبيل الىمممتب اف   مممول ايسممم-–  جف ُّ فيييذ  يييوق ق    ييي 
 يممم   (3) َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف

دل الىت مهاد  اآل ما  علم  موقومت مم  رم لت المسممي   ثميحاا،  يم  ةلم  
 ممي دعااممت جانمم  الي مممو علمم  جانمم  البممذاا، لالمبدمم  إق  بممذا رمم لت  ممذلك 
 إقممامته  علمم  كوممير ، لاق  ةوممي لهمم   بتوةممو كانمم  مممده ؛ زنهمم  االممادا ل نمم  

ًيً ل  متد  عليك ما  ييد   ،ي ، ل ي رلا و: البادل  يه ، ل ن   ي مةوي ك ع

                                                           

: د.1997رمم، 1417 البو  - د ا -م م البو التيكيد/ ثالحاح دراه  ( عل  المبان  :1)
 134. 

 .2/115 ت  الالار  شيح ثحي  الالخار ،ج (2)
 .118ىورن الماادن ا و( 3)
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للمم  يمميد  ممت بمموا   ثممحا ت، لالممذ  لقمم  ممم   ،(1)«َ مما َرا   َ َثممَحاع ي»َ ممَأُقوُل: 
 أبيي  بض الح وح، إنمما كماق مم  جومان ازعمياف، لكمذلك المذ  ار مد مما كماق 
إل ممممده  مممممم  ل  صممميين لممممت  ممممي المممدي  لذلممممك ل يوجمممم  قمممد ا  ممممي الصممممحا و 

 (2)«  الم هوري  رضي هللا  بال  عده 
َ  ُمَدمُذ َ ماَرَقَتُه َ : » - -د    ال للدبمي يَ  َعَلم   ََعَ ماع ه  ًَاُلموا ُمَي َمد   « إ قح َرم َُلت  َلمَ  َي

لرمممممذا ال مممممول عيممممماق لمممممما   مممممددوب، لقمممممد جمممممات علممممم  ىمممممبيل التوكيمممممد؛ ليمممممدل علممممم  
رممذا لصممحو ممم   ممألل  نهمم  »اىممتمياريته  علمم  الر ممداد، قممال ال اضممي ايمماف: 

، لل   مول ذلمك  مي ممذنبي  متمت، عمل « ميه  ىمح ار ىمح ار »ل:  رل الميدن، للمذا قما
  مممو  لهمممم  ليهممممت   ممممأميب، لقيممممل رمممم لت ثممممدواق:   ممممدرما عصممممان مي ممممدلق عمممم  
الىممت امو ل عمم  اإلىممغد لرمم لت مبممدلوق ازعمممال الصممالحو  السممي و، لالممماني 

 .(3)«مي دلق إل  الكوي  قي و ناكصوق عل   ع اعه 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

ا َعَلَيَدما{  ( ثحي  الالخار ،1) در يمُدُب َلَعم َل َبَلملر ُنب  ا َعمَدَ َنا َ لح ، َ ماُا }َكَمم َياق  يي  الُ م ك َتاُا َ َوس م
 .6/97،ج4740[، دي  رق  104]ازنبيات: 

رمم(،  855شيح ثحي  الالخار ، لبدر الدي  البيدم  )المتمو  :  عمدن ال ار عمدن ال ار   (2)
 .18/218عييل ، عدلق  اريخ،ج –دار إ يات التياث البيةي 

دليممممل الوممممالحي  ل مممميح ريمممماف الصممممالحي ، لعمممم  عممممغق عمممم  إعممممياهي  الال،ممممي  الصممممد  ي  (3)
لبدماق،  –رم(، دار المبي و لل الاعمو لالد مي لالتوهيم ، عيميل  1057ال ا بي )المتو  : 
 .2/430د،ج 2004 -رم  1425ال البو: اليا بو، 
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 الرابعاملبحث 
 على التقليل وداللته على التحقري هخصائص التصغري بداللت

 وداللته على التحبب يف البيان النبوي.
 
 

 لي تمل عل  اآل ي:
  لل:  م   ي  اإل ياد لالتيكي   لالتصويي.

 دانيا:  س  العتدات لالنتهات.
 دالما:  لجت ال واح لالبتغف.
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 املبحث الرابع
على التقليل وداللته على التحقري  هالتصغري بداللتخصائص 

 وداللته على التحبب يف البيان النبوي

 ممل ازلواب لالتياكي  الخيوت التببيييو التي م  بغلها يدس  الكغد، ل ت ،ل 
التياكي ، لل  ،موق البدمات التيكيبمي مح،م  الدسم  متداىمل الحياكمو إل إذا كانم  
ازلواب لالتياكي  موا  و للمبماني، مداىمالو لطةمياف، مغاممو للسمياح، لمم  دم  

اق الدبمممو  مببمممين عممم  المبدممم  عدقممممو جمممات   لوممماب التصمممةيي ل ياكيالمممت  مممي البيممم
لعمل، كما  ظي  ازلواب لالتياكي  التي اشمتمل عليهما  ىملوا التصمةيي ممما 

 ،ميمممي مممم  السمممما  لالخصمممااو، ل تمممممل  مممي  - -جمممات علممم  لسممماق الدبمممي
 اآل ي:  

انسمجاد اللوظممو مم  السممياح ،  الدمماظي  مي ثمميةو التصمةيي   ممي ازةممياف  -1
الت ليل لالتح يي لالتحب    ي البياق الدبمو   جمد  نهما المغدو عدللتت المغدو 

،  ومممي دللمممو التصمممةيي علممم  الت ليمممل  - -مببمممين  بممممل عمممما  رادب الدبمممي 
لكلممو لقيمما    - -جات  ارن  صيةو الجم ، لذلك قليل جمدا، كتصمةييب 

َ  َ َ  ر ،   َحَس   اع   اَددَ  » ي قولت م يص ل َعاتر َشيرا م  ُ   َمَ   َقَيَما ر لُ  َما َمَط اد 
ت  ُثَلاَلُت َ إ ق َكاَق ل ت   َمَحالَو َ ُمُل ص ل َ َبام    ( 1)«، لُدُل ص ل َ َيا  ت  ، لُدُل ص ل َدَوس 

لكلمممو )لقيممما (  ممي رممذا البيمماق جممم  م نمم  ىممال  مويدرمما ل مممو ،  يمم        
 ةدممم  رمممذا الجمممم  عممم  ذكمممي عمممدد اللقيمممما  التمممي يتداللهممما اإلنسممماق  مممي ازكلمممو 
الوا دن،   غ عل  ذلك  إق مجيت الكلمو  ي ثمورن التدكيمي  مد ضماع. مم  

 بامهممما،  قلمممو ال بممماد؛ زق الجسممم  المممو لقودرممماالتأكيمممد علممم  القتصمممار علممم  
لالوقممود  جمم   ق  ب مم   م ممدار لالجسمم  عدممدما   لممل لممت ثمما الت البدمماق ليأبممذ 

، لممم  دمم   هممذب الكلمممو ناىممب  السممياح  م ممتهاب،  صمميي مصمميالو علمم  ثمما الت
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لالم اد زنها  يى  المده  السلي  المذ  يدالةمي  ق  سميي عليمت المسمل   مي  داللمت 
 ت م  ازمياف.لل باد  ي   ،توي  ال ليل مدت  يثا عل  ىغمت

، َقمماَل: لكلمممو رديهمما  فيممما رلاب عدممت   َبَيَجَدمما َمممَ  َرُىممول  هللا  »َىممَلَمو َعمم  اَزََكممَوس 
ممَ  اَلَ مَود  ل َبممام ي  َعمم    ، َ َ مماَل َرُجملص م  َثملح  هللُا َعَلَيممت  َلَىملحَ  إ َلمم  َبَيَبمَي، َ َتَسمميحَيَنا َلمَيغر

 : ُبَدا»اَزََكممممَوس  مممم َ  َ َل ُ َسممممم  َل َ َحممممُدل  م  ًَ يرا، َ َدمممم ُرَدَيَها  ممممَك، َلَكمممماَق َعممممام يص َرُجممممغر َشمممماع 
َقَدا َلَل َثملحَيَدا َ ماَةو َي   مَداتر َلمَك    اَلَ َود ، َ ُ وُل: اللُه ح َلمَوَل َ َنمَ  َمما اَرتَمَدَيَدا، َلَل َ َصمدح

ميَ  ع َدما َ َ َيَدما، َما اَقَتَوَيَدا، َلَدب     اَزََقَداَد إ َق َلَقَيَدا، َلَ َل  م َيَ  َىم، يَدور َعَلَيَدما، إ نحما إ َذا ث 
ُلوا َعَلَيَدا َياح  َعوح  (1)«َلة الص  

لقب  جم  م ن  ىال  لقمد ثمةي  ؛للدللمو علم  قلمو عمدد ازراجيمً التمي     
يود اليجل ىماعها م  ىلمو ع  ازكوس، لالم اد م اد  يا  ي    ت ي عمدد 

، لمجمميت لممم  دمم    ممد ناىمم   صممةيي  لممك الكلمممو الم ممادالت ويممل  ممي الكممغد ، 
الكلمو جم  م ن  السال  يدل  ي الةال  عل  عمدد قليمل ل يمد و عم  دغدمو، 
ًيد ع  ع ين،  هو كجم  ال لمو التمي للتكسميي، يدحصمي ممدلولها  مي دغدمو  لل ي

  (2) «لع ين لما عيدها
لذلك زق اإل مياد  تداىم   ل ارن     التصةيي  اإل ياد لرو ازع  ازةل ،     

دللتت م  لجود ال لو،  ي   ،تو   ي  بمض از موال  وبمل ال ميت ممين لا مدن  
، اشمتيت عليهما الدبمي  مي    ت  يتح ل الم صود كما  ي  مدي  اممي ن ر َ اَعمَو اَلُ َيظ 

- -  ت   يد إل  هلجها ازلل  ق     عيدهما جمماس   ولمت: َل َ تحم   َمُذلق ي 
 . (3)«ُت َلَيُذلَح ُعَسَيَلَتك  ُعَسَيَلتَ 
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لنممدر مجممميت التصممةيي  صممميةو الجممم   مممي دللتممت علممم  التح يممي ،  لممم   مممأ    
 -ىوه  ي م اد لا د  ل لرو اإلبالار عم  المتسمببي   مي رمغا  متمت  مي قولمت

-  : ُقَيَيشر »َقاَل  َ  .(1)«َرَغُا ُ محت ي َعَل  َيَدَ   َُةَيل َمور ُىَوَهاَت م 
 ةيلمو(  صةيي) ةلمو( لري جم  قلو جات  عل  لهق   بلو دل  علم  لكلمو)

  ميي  ازلل: قلو عددر  لالماني:   ار ه .
انظمممي إلممم  كلممممو  مممما  قيمممو الم امممما    مممد جمممات التصمممةيي  يهممما  صممميةو اإل مممياد، 

دغدموص ل  ،ل مهم  هللا يموَد القياممو »: - - ىمبيل المممال  مي قولمت: عل  شيما 
يه  للهممم  عمممذاا  لمممي :  ًك  ، لعااممملص مسمممتكبي، لرجمممل جبمممل هللا »لل يممم ُ َشممميم اص هاقر

؛ قمممد جمممات  متداىمممالو  (2)«  مممتي  إل عيميدمممت   ممماعَتت؛ ل يبيممم  إل عيميدمممت، لل
ًات لا مد لرمو  ق هللا ل   ماد المداىالو م  مما  بمدرا  يم  اشمتيا المغدمو  مي جم

ًكيه  للهممم  عمممذاا  لمممي ، لذلمممك لمممما  بلممموب مممم  كالمممااي  ، لمهممم  يمممود القياممممو لل يممم
ًنما مم  ضمب. قدر  مت لقو  مت، لكم   الذنوا،  ازلل ذل شيالو ميف قلالت ل م   ال
ازممممَي لمممميفر  مممي قلالمممت مممميف  ال مممهوا ، مممما مدبمممت كبممميب لل اىمممتحي  مممم  هللا، 

بجم  لالييمات،  كماق لالماني   يي متكبي،  هذا عغمو لميف  ي قلالت، ميف ال
  ممت  ق  سمميي  ممي ركمم  المحمميلمي  ممم  نظممي الممي م   الممارا ل بممال ، لالمالمم   
ممما لال ممماعتت،  مممإق اشمممتيه مدمممك  لممم.، لاق  ممماس عليمممك  جبمممل اليمممميَ   ممماهلل ميل جر
ا، ليحلم. لمك م متييرا؛ زنمت جبمل   ل.،  هو  حل. عل  البي ،  حل. لك  اابر

مممما،  ل محمممماللر هللا   ممماعَتت، جبممممل اليممممميَ   مممماهلل ميل    ممما لال مممماعتت إق كمممماق  اابر جر
اىتمالَو الالاا  إق كاق م تييرا،  هو داامرا  حل.  اهلل، عل   لىاه الدنيا  حل. 
قت الدمماس فيمممما   ممول، لقممَيق الحلممَ.  مماهلل  ممي رمممذب  از ممماق لي،ممذعها  تمم   صممد 
ًنا لما يدل  عل  عظي  شمأق الحلم. الكماذا، ل ق الحمالَ.  ماهلل كمذ  را المسألو  ال

 قد ار كَ  كبيين م  كالااي الذنوا.
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ل لمم   ممأ  ثمميةو التصممةيي  ممي دللتممت علمم  التل مم. لالتحبمم  جمبمما إل  ممي  
  يبممدل  نهمم  ممم   ثممحا ت لبو ممت علمميه فيممما  - -م مماد لا ممد لرممو م مماد  مموددب

ممَي  حُ َعَدُهَممما، َقمماَل: َبَ ممَ  َرُىمموُل  ح   َ مما َ يىَهمما »َ َ مماَل:   َبمم   اَعمم   َاالحمماسر َرض 
 ُّ َّ  ٍّ ُّ  ، ُد ح َقاَل:«الدحاُس، إ نحُكَ  َمَحُ وُرلَق إ َل   ح  ُ َوانر ُعَيانر ُةَيلر 

مممي  اآلَ ممو ، دُممم ح َقمماَل:  (1) َّ َّ رئّٰ ِّ َل الَخَغا مممل  ُ َكَسممم   إ َلمم  اب  ل َ َل َلا قح َ لح
 ، ممَمال  ممَ  َذاَ  ال    ت ممي َ ُيَ َبممُذ ع ه  ممَ  ُ مح يُ ، َ َل َلا نحممُت ُ َجمماُت ع ي َجممالر م  َيممَوَد الق َياَمممو  إ َعممَياه 

َ ممَأُقوُل: َ مما َرا   ُ َثمممَيَحاع ي
) ثممحاا( لرمممو  ، لكلمممو  ثممميحاا  صممةيي كلممممو(2)

 -جم  قلو دل عل  قلو عددر ،   غ ع  ذلك  إق  صةييرا دل علم  ر متمت
- . عه  لشو تت عليه 

 مممما  قيمممو الم امممما    مممد   ممم  ثممميةو التصمممةيي علومممظ اإل مممياد، للبمممل ذلمممك زق 
لبممي  الخ اا موجت إلم  شمخو لا مد رمو المبدمي  مالكغد، لمم  ذلمك ب ا مت

َق َلممُت، َلَقمماَل  - -َق الدحب مميح عدممدما اَىممَتَأذَ  --عمم  الخ مماا     ممي اَلُبَمممَين ، َ ممَأذ 
َ  ُدَعاا َك، َلَل َ َدَسَدال ، َ َشي َكَدا   ي َشَيتر م   .(3)َلُت: لَ ا ُ َبيح

عدممات التصممةيي علمم  ثممورن عيانيممو ممم  اىممتبارن لكدا ممو  حديممدا لقمم   ممي  بممض 
ًلجممممو الم اممممما  دلق  بممممض،   يمممم  جممممات التصممممةيي  ممممي إ ممممار الىممممتبارن المم

َدمَد ر َ اَعمَو َ َ لحَ د مي  ي     ي  َقاَلمَ : لُكَدمُ  ع   الكدا و  ي  دي  اَمَي َن ر َ اَعَو اَلُ َيظ 
َممُل ُرَدَ مو  المحمَوا   َ  ة يمي  إ نحَمما َمَبمُت م  لحَجُ  َعَبَد الميحَ َم   َعمَ  الًح َ ماَل َ َأَع ح َ َغق ي َ َتًَ

ل ي إ َل  ر َ اَعَو َل َ تح  َ ُذلق ي ُعَسَيَلَتُت َلَيُذلَح ُعَسَيَلَتك  ب  يَ  َ َق َ َيج  ،  ي  (4)َ ُ ي يد 
مممما  حمممدث عمممي  اليجمممل لالممممي ن مممم  الجمممماس  البسمممل  جمممام   - -شمممالو الدبمممي 
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 دلث اللذن  ي كل، لالىتبارن ل ذف الم الت لرو الجماس ل قاد الم الت م اممت 
ىمممبيل الىمممتبارن التصمممييحيو جبلممم  لمممذن الدكممماح لممم   بمممد لمممذن عاد مممو لانمممما علممم  

ممماس الممذ   ،مموق  ثممار  عسممغ ،  لرممو  ممي نومما الوقمم  كدا ممو عمم  َ ممغلن الج 
عتةييمم  الَحَ مموو  ممي  مميج المممي َن لل  ،مموق َذلاُح الُبَسممَيَلَتَي  مبممار إ ل  التةييمم  لا ق 

ً ل للذلك اشتيت ُعَسَيَلتهما لَ نح   َ  الُبَسَيلو َزنت َشبحهها    َ بو م  الَبَسل.ل  ُيَد
، َ َشممي َكَدا  --علمم  عمممي - -ل ممي نممدات الدبممي  ممازبون  ممي قولممت: ل َ مما ُ َبمميح

َ  ُدَعاا َك، َلَل َ َدَسَدال  - -. اىتبارن  صييحيو  ي  شمالت الدبمي (1)  ي َشَيتر م 
 بون الدي   أبون الدس  دللو عل  قون البغقمو عيدهمما،  همي عغقمو ل  جمبهما 

 إل الدي .  
ع   ش   الداس   - -لجات  التصةيي  بانل  ىلوا الكدا و  ي  ديمت    

ُدُكَما   ي الدنيا لاآلبين،  ي  قال لبمار ع   اىي، لعلي ع   عي  ال  َ َل ُ َ د  
مُي دَ   َأَشَ   الدحاس  ؟ قُ  ، ُمموُد الحمذ   َعَ مَي الدحاَقموَ َلَدا : َعَل  َ ا َرُىوَل هللا  َقماَل : ل ُ َ َيم 

ب  ، َلَلَضمَ  َيمَدُب َعَلم  َقَين مت   ب   َلالحذ   َ َ ي ُةَك َ ا َعل يى َعَل  َرمذ  َدَهما َرمذ  ، َ تحم  َيُبملح م 
 (2)َلَ َبَذ ع ل َحَيت ت ل

  موثممموف لرمممو  شممم   ال مممود قمممدار عممم  : ل  يممممي دممممودل كدا مممو عممم- -  ولمممت
ىال.، لقد ضاعو  الكدا و م  التأكيد عل    ار ت  سب  ما قاد  مت مم  ىموت 

ًن لدبممي هللا ثممال ،  لذكممي  نممت  شمم   عمممل ممم  قتممل الداقممو التممي  رىمملها هللا مبجمم
مدلا للداقمو  الداس يود القيامو، قال رذا اليجل:  نا  ع يرا، ل بذ مبت رجمغ ل يث 

    يةورا  السهاد لع يرا رذا ال  ي  سيوت، لكاق اعدها لراترا. ي لردرا، 
عمم  المالممادرن  ازعمممال   - -كممما جممات  الكدا ممو  بممانل التصممةيي  ممي  ديمممت

اَل، »الصمالحو قبممل لقموس عغممما  السمماعو  جح َباَق، َلالممدح متًّا الممدى ُرلا   اَزََعَمممال  ى  َ ماد 
، َلُ ُلوَس  ُك َ َلَدا حَو اَزََرف  مَو َ َ مد  َ  َمَةي ة َها، َلَ َممَي اَلَبامحمو ، َلُبَوَيصح َما  م  ، (3)«ال ح
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؛ زنها التمي  صةيي باثو كدا و ع   اددو المو «  بويصو: »- -لقولت
  خو اإلنساق.

ل ممي دللممو  ىمملوا التصممةيي علمم  التل مم. لاظهممار التحبمم  جممات  الكدا ممو  ممي 
علم  السميدن  - -ت  ي  نماده الدبمي  بض الم اما   بيه جمال المتودد إلي

ب  يَ  َ َق َ َدُظمي   إ َلمَيه  َ »  ولت:  -رضي هللا عدها -عاا و  همي  (1)«َ ا ُ َمَيَياُت َ ُ ح 
هيمادن  مي نادرما عتلمك الصموو مصمةين  - -كدا و ع   نها شديدن، للبمل الدبمي

 المحالو لالمودن.

عدمي الالغةيمموق لالد مماد قممد ما ل ممديما  العتممداتا  الحسممدو، لجبلورمما  مممارن علمم  
جممودن البيمماق، لموضممبا ممم  مواضمم  التممأنل  ممي الكممغد، لذلممك زق العتممدات  لل 
ما   يس السم ، ليصل ال ل ، لةت  ستدل علم  مما عدمد الممتكل  مم   لل لرلمو، 

ق كاق ةيي ذلك  عيف عدت  إق كاق  سدا  قبل السام  عل  الكغد للعاب، لا
 (.2)لجواب

عل  ما   بي  ي الجملمو  مما ىميل لم  العتدات الحس   ق   تمل  لل الكغد 
الكممغد ممم   جلممت، لرممو ممما  بمميف عدممد الالغةيممي  عبياعممو الىممتهغل، لمممما جممات 

مميص  »م ممتمغ علمم  ممما يدبمم   الم صممود لي ممدد إليممت   سمم    ممد   قولممت م  َممما َمممَط اد 
مَ  َ َ مم ر ،   َحَسم   اعمم   اَددَ ل َعماتر َشممير  ُ   َممَ  ُثممَلاَلُت َ مإ ق َكمماَق ل َمَحالممَو  ُلَقَيَممما ر  ا م 

ت   ت  ، لُدُل ص ل َ َيا  ت  ، لُدُل ص ل َدَوس    ( 3) «َ ُمُل ص ل َ َبام 
عيانممت ال ممييم  - -الدبممي لممما كمماق كمممين ازكممل ب مميا علمم  اإلنسمماق اىممتوت  

دعو المخمما بي  إلممم  التدويمممي مممم    مممول ال بممماد عهممذا الىمممتهغل الالمممارس  مممما يممم
ممَ  َ َ مم ر »  ممال:  مميص ل َعمماتر َشممميرا م  م  ، لرمممي الجملممو ازد  ممي الحمممدي ، «َممما َممممَط اد 
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ً  عل  ب ورن الال   إذا اممتط  ال بماد،  يم  شمالت المال    الوعمات  جمام   رك
ممما  حويممت الكممل  هويدمما ل ممأق الممال  ، دمم  جبلممت شممي ازلايممو؛ زنممت  و ممي إلمم  
الوسمممماد  ممممي الممممدي  لالممممدنيا،  ال ممممال   ميمممم  ال لمممم ، ليمممم د  إلمممم  الممممميح، لكمممممين 

اممتغت المال   شميا، عمل شمي لعمات، دم   بمد رمذا - -ال حك؛ لذا جبل الدبي 
الىممتهغل الياامم  عهممذب الجملممو الموتتحممو  ممالدوي جممات  الجملممو المانيممو :   َحَسمم   

ًلمممو الجمممواا مممم  ُ   َممممَ  ُثمممَلاَلُت نتيجمممو  ُلَقَيَمممما ر  اعممم   اَددَ  ًلمممو مدهممما مد لطللممم ، لمد
الس ال  ي    مد  الجملو ى ال  حواب: ما  صد  الميت ليحوظ   دمت مم   ق 

ُ   َمممَ  ُثممَلاَلُت( جوا مما  ُلَقَيَممما ر   كموق شممي لعممات؟  جممات رممذا ال ول)  َحَسمم   اعمم   اَددَ 
داف لهذا الس ال،  الوصل عي  الجملتي  ل مالت كممال ال صمال، المسمم   الىمت 

البياني، لالةميف مم  الوصمل رمو التأكيمد علم  قلمو ال بماد، لعمدد التوىم  فيمت، 
ليحصممل لإلنسمماق الخوممو لالد ممات، ليسممل  ممم  التبمميف لطمممياف لازىمم اد التممي 

  دت  ع  كمين ازكل.
َ ما » التي  نالأ   الم صود، لدل  عليت قولمت: -   ا -لم  العتداتا  الحسدو

ممشف َزَ ممدر َ اَ َبممَل ُعَدمم ح إ َق َقممَدَرَ   ممَ  َلممَيَا  ممي َقَلال ممَك ة    مممد  ( 1)«َ َق ُ َصممال َ  َلُ َمس 
عدداامت  مالبدون دلق التصميي   - -نصحت زنا ع  مالمك - -اىتهل الدبي

 اىمت ليصة   بدا و لارتماد إل  ما ىيل   م   بالار ل وجيهما ،  ت م  عددامذ 
 دي. ي الدوا  ل . موق ، لي،وق لها  يها  عظ  از

كمما  - س  النتهات،  ل  س  الخا ممو -   ا -لمما عدي  ت الالغةيوق      
، لعممدلب ممم  المواضمم  التممي يدالةممي علمم  المممتكل   ق (2)ىمممارا اعمم   عممي ازثممال 

يتأنل،  هو ابي مما   ميس ازىمماس، ليي سم   مي المدوا،  مإق كماق  سمدا مختمارا 
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 جبي  ت ما لق  فيما ىال ت مم  الت صميي، كال بماد   ل اب السم  لاىتلذب اىتلذاذا
إق كممماق ابممميب لذيمممذا  نسممم  ميار مممت ازللممم ، لاق كممماق ابممميب مممميا  نسممم   غل مممت 
ًيممادن عليممت، لل  ممأ ي  بممدب   سمم   ازللمم ،  سممبيلت  ق  ،مموق مح،ممما ل  م،مم  ال

 .(1)مدت، لاذا كاق  لل الكغد موتا ا لت، لج   ق  ،وق اآلبي قوغ عليت
عامممممو ل ممممي از اديمممم  محممممل الالحمممم   - -لقممممد رلعممممي رممممذا  ممممي كممممغد الدبممممي

َقمماَل:  --، َعمم   الدحب ممي   --باثممو، كممما  ممي الحممدي  الممذ  رلاب  عممو ُرَيَيممَيَن 
ُا، َلُيَكممممذحُا   يَهمممما  ُح   يَهمممما اَلَكمممماذ  اَعا ص ، ُ َصممممدح ل َممممَأ  ي َعَلمممم  الدحمممماس  َىممممَدَوا ص َبممممدح

ُح، َلُيممممممَ َ َم ُ  مممممماد  ُ   الصح ممممممُل   مممممميه  مممممميُ ، َلَيَد   ُق   يَهمممممما اَزَم  ( 2)  يَهمممممما اَلَخمممممماا ُ ، َلُيَخمممممموح

َلَيال َ ممُو؟ َقمماَل: لاليحُجممُل التحا  ممُت َيممَتَكلحُ    ممي  َلَيال َ ممُول. ق يممَل: َ مما َرُىمموَل  ح ، َلَممما اليى اليى
ل  .(2) َ َمي  اَلَبامحو 

 بمممدما انتهممم  مممم  ذكمممي مممما  مممي بتممماد رمممذا الحمممدي    - -  مممد انت مممل الدبمممي   
ًمممماق مممم   صمممديل الكممماذا ل كمممذي  الصمممادح، ل مممأمي  الخممماا ،   حمممدث ابمممي ال

 مو للضم  قاعمدن عاممو لمبي تمت  ل لرمي  يةل خوي  ازمي  إل  التبييمم  اليل 
 التكل   ةيي عل   ي ش وق البامو.

ممتًّا »لممم  ذلممك    مما ممما جممات  ممي قولممت:  ُرلا   اَزََعَمممال  ى  اَل، َ مماد  جح َباَق، َلالممدح الممدى
ُك َ  َو َ َ د  َ  َمَةي ة َها، َلَ َمَي اَلَبامحو ، َلُبَوَيصح َما  م  ، َلُ ُلوَس ال ح  ( 3)«َلَدا حَو اَزََرف 

قولت:)بويصمممو   مممدك (  مممي بتممماد الحمممدي  لي،يمممت ىمممم   - -  مممد  لقممم  الدبمممي
 اددمو   م   مي لذلك زق الممو   المخا   ليي س   ي نوست، ليبلل  ي ذردت؛

 التوةمو لالبممل الصمال  قبمل مو مت المذ   خصمت  زق اإلنساق ممأموركل لق ، ل 
ليمدبمممت مممم  البممممل إق لممم  يالمممادر  مممت قبلمممت، لمممذلك  وقممموس  لمممك اللوظمممو  مممي نها مممو 

                                                           

البمممدن  ممي محاىمم  ال ممبي لادا ممت لن ممدب لعمم  رشمميل ال ييلانممي .  ح يممل/ محمممد محممي  (1)
شمممميلح ،  ل  198/ثممممم1جمممممد،  2006ممممم ال ممممارين .  الحميممممد . دار ال غامممم الممممدي  عبممممد 
 . 543/ثم4جم د،2008رم م  1429دار الالصااي .ت : ازلل  :  التلخيو .
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الحمممدي  ممممما  ،ممموق لهممما  دمممي قمممو   مممي المممدوا  مممد   المسمممل   ق  سمممارس  البممممل 
 الصال  عل ل جبل كل لا د  وكي ليياج  نوست قبل  وا  ازلاق. 

المتأمممل  ممي از اديمم   التممي اشممتمل  علمم  ثمميةو التصممةيي  جممد  ق مبظمهمما 
جات  عل  لهق ُ َبيل، لذلك زنها  ىمات دغديمو الوضم ، لاليمك الكلمما  التمي 

 -عسممميلتك –عسممميلتت  -ركيممم  -جمممات  علممم  رمممذا الممموهق التصمممييوي) لقيمممما 
لص -رديهو -اليىَهَياُ  -ةديمتت َوَيَ َتَي    -:ُ َوَيس   -ُ َبيح  -ُعَديحوُ  -ُ َمَيَياتُ  -اَلُحَد حا -السى
 الدىَةَيُي( لري بما ع ين كلمو. -ُعَد ح 

 ما الذ  لرد عل  ثيةو  ،يبل   مماني كلما  لرمي علم   ي يبهما  مي الالحم  
َلَيال َ وُ  -َدُمودَ  ُ َ َيم يُ  -) َُةَيل َمور    صَثَيَحاع ي( -اَلُحَد حا –ُ َشَيم اص  -ُبَوي  َصوَ  -اليى

 ممما البممتغف عيممده  فيظهممي ممم  جهممو المبدمم ،  يمم  جممات التصممةيي دال علمم  
ًيد عل  بمسو ع ي موضبا،  ما دللتت عل  التح يي   مد لقوم   الت ليل فيما ي

التل ممم.   مممد جمممات  مممي ىممم  علممم  دمانيمممو مواضممم  ، مممما دللتمممت علممم  التحبممم  ل 
 مواض . 
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الحممممد ك المممذ  عدبمتمممت  مممت  الصمممالحا ، لالصمممغن لالسمممغد علممم  بيمممي البييممما  
 ىيدنا محمد لعل  الت لثحالت لىل .
 ،،،لةبد

  د انته  عدا الم اف  ي رذب الدراىو  ول التصةيي، لدللتت الالغليو        
فيمممما جمممات  مممي كتممم  الصمممحي   - -دراىمممو   بيقيمممو علممم  جملمممو مممم    اديممممت

 - - بي دمما ممم  بغلهمما علمم  المبمماني  التممي  ويممدرا رممذا ازىمملوا ممم  عيانممت
وعمممو عتةيمممي  سممم  السمممياح، لالم ممماد، لم ت ممم  الحمممال،  همممي مبممماق متةمممايين متد

 السياقا ، ل دوس از وال.
  من خال  جمل  ا ح ديأل الت  تعبضت له  ا تهت الدراس  إلى عدة  ت ئج أهمه :

ق رمذا ازىملوا علم  المية  مم  كممين المبماني التمي  ويمدرا، لم  يدمل  ظما إ: أ ل
؛ لمممذا ك مممو  رمممذب الدراىمممو عممم   بمممض  للكلممممو مممم  الدراىمممو الالغليمممو الت بيقيمممو

 . ي البياق الدبو   المباني التي   ادرا  ىلوا التصةيي
 :  دوس  ةياف التصةيي  يدل عل   دوس المباني  ي البياق الدبو .ث  ي 
:  كممي المبماني التمي   ادرما التصمةيي  مي البيماق الدبمو  رمو الت ليمل، للبمل ث لي 

 - مموال  مممي م لمموا لممممدلح كتصممةييبذلمك ييجمم  إلمم   ق ال لممو   ممي  بممض از
- يلممو ممم  لكلمممو لقيممما  التممي  مم  ممم  بغلهمما  المخمما بي   دممالل كميمما  ق

 .مو الدوا م  جل   ازمياف إليهاال باد؛  واظا عل  ىغ
:  ممدد  ثمميةو التصممةيي  ممي البيمماق الدبممو   ممي  بممض الم اممما  الح،مم  را عاا 

ا دقي را كما دل لوظ البسيلو  ي  مدي  اممي ن ر اعمو ال يظمي علم   ال يعي  حديدر
 ق ال ممدر ال ليمممل ممم  الممموتت كمماف  مممي رجوعهمما إلممم  هلجهمما ازلل، لرمممذا شممميت 

ًلجها ازلل. لح ل  اشتي ت البلمات قا الور ل َتح 
 بممد التصممةيي  ممي البيمماق الدبممو  ممم  إ جمماه ال صممي، إذ  حمممل مبمماني  :خ مساا 

 التمي الصميم كممي لمك  ق كميين يت لبها الم ماد، لي ت ميها السمياح، لممما ي كمد ذ
 ري  بيل.م  ثيم التصةيي   - -لرد   ي كغمت
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: هاد  ىمملوا التصممةيي الممذ  دل علمم  التح يممي ممم  ازشمميات التممي   يرمما س دساا 
 ح ييا عل   ح يي؛ لما  سبالت م  ال ير لازذه، لم  د   حذر   - -الدبي

 المخا بوق مدها.
ًلمو المخا م  س  ع  : جات التصةيي الذ  دل علم  التل م. لالتحبم   مبيدما لمد

 يممم  جمممات المصمممةي  مممي  ةلممم  الم امممما   مممي قالممم  ،  - - مممي قلممم  الدبمممي 
 . الم وا مدت  مغ للمخا   لغرتماد  ازميالددات 
ىمموه  ممي م مماد لا ممد  - -: لمم   مأ  التصممةيي لةمميف التبظممي   ممي عيانمتث مناا 
ًماق.  ل لرو الح  - -م   دي  ع  ذكي الوت  التي  حدث  ي ابي ال

َي  حُ َعَدُهَما  -َعَ  َعَبد   ح  َع   ُعَمَي  َدمَد الدحب مي    -َرض  ا ع   - -َقاَل: ُكدحا ُقُبمودر
: َلَمما  ، َ َ ماَل َقاا ملص َكي َرما، َ تحم  َذَكمَي   َتَدمَو اَزََ مَغس    َتَدمُو َ َذَكَي اَلو َتَ ، َ مَأَكَمَي   مي ذ 

ممَ  َ َحمم   َقممَدَمَي  مميحات  َدَبُدَهمما م  ، دُمم ح   َتَدممُو السح ، َلَ ممَياص ممَي َرممَياص ؟ َقمماَل: ل ر  اَزََ ممَغس 
د  مممي، إ نحَمممما َ َلل َيممماا ي اَلُمتحُ ممموَق، دُممم ح  د  مممي َلَلمممَيَا م  ًَُعُ  َ نحمممُت م  مممَ   ََرمممل  َعَيت مممي، َيممم َرُجممملر م 

، ُد ح  َ َصَ ل ُ  الدحاُس َعَل  َرُجلر  َل ر َهَيَمات  َكَور ار َعَل  ض  مَ     َتَدُو الدى ا م  َل َ َدُس َ َ مدر
مممو  إ لح َلَ َمَتمممُت َلَ َممممور، َ مممإ َذا ق يمممَل: اَنَ َ مممَ  َ َمممماَدَ ، ُ َصمممال ُ  اليحُجمممُل   يَهممما  ب  اَزُمح َرمممذ 

يَي الدحاُس إ َل  ُ َسَ ا َ  ي َكا  يرا، َ تح  َ ص  درا َلُيَمس  : ُ َسَ ات  إ  َمماقر َل ن َوماَح ُمَ م  َي  
مت  َ َل  مَ  َيَوم  اَل م  جح ُيلا المدح ف يت ، َلُ َسَ ات  ن َواحر َل إ  َماَق ف يمت ، َ مإ َذا َكماَق َذل مَك َ ماَنَتظ 

ب   َ  َةد    (1)«م 
هذه بعض النتائج التي خلصت إليها الدراسة، واهلل أسأل  

أن ينفأأأا اأأأأا الأأأأأارا، وأن زعلهأأأا يف يأأأأوا ي  ا  أأأأنا  يأأأأو  

الأيايأأة، إ أأه وك ولأأا والأأأادر لليأأه، وىلأأي اللهأأ  لأأ  سأأيد ا 

 حممد و آله وىلحبه أمجعني.

 
 

                                                           

ىممممممد   عممممممي دالد، كتمممممماا الوممممممت  لالمغ مممممم ،  مممممماا ذكممممممي الوممممممت  لدلالهمممممما،  ممممممدي  رقمممممم   (1)
 .6/292،ج4242
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 ًيممً عمم  علممي ال  مماذلي الَخممَولي )المتممو  : ازدا الدبممو ، لمحمممد عبممد الب
 .رم 1423عييل ، ال البو: اليا  ،  –رم، دار المبي و 1349

  ًد ًيمً  عمو البم ازىالي  اإلن اايو  ي شمبي علم  محممود  مت .د/ عبمد الب
ىمملي .) رىممالو دكتمموراب  ،ليممو اللةممو البيةيممو  المدصممورن . جامبممو ازهرممي م 

 د(.1999رم م 1420قس  الالغةو لالد د.
  ًن ازندلسمي عهجو الدووس شميح مختصمي ثمحي  الالخمار ، لعم   عمي  مم

 ال البو المالمو عدلق  اريخ. -_ دار الجيل  عييل 
  حييي التحبيي  ي ثداعو ال بي لالدمي لةيماق إعجماه ال مياق لعم   عمي 

الجمهوريو البيةيو  ازثال  المصي  .  ح يل . د/  ودي محمد شيف .
لجدمممو إ يمممات التمممياث  -اإلىمممغميو  المجلممما ازعلممم  لل ممم وق  -المتحمممدن 
 اإلىغمي.

 ، زعي البمممغ محممممد عبمممد المممي م  عممم  عبمممد المممي ي  المالمممار  حومممو از ممموذ
 .عييل ، –رم(، الداشي: دار الكت  البلميو 1353كوور  )المتو  : 

 م البممو  -الت ممويل  ممي الحممدي  الدبممو   يقممت ل ةياضممت، د/  سمميوني  يممود
 د.2003رم،1414ال البو ازلل   -الحسي  اإلىغميو

 ،اإلممماد الحمما ظ هيمم  الممدي  عبممد الممي لف  التيسمميي   مميح الجممام  الصممةيي
 -رممم 1408 -الييمماف  -المدممال ، دار الد ممي : م،تالممو اإلممماد ال مما بي 

 د،1988
   الجمممام  الصمممحي  المختصمممي، لمحممممد عممم  إىمممماعيل  عمممو عبمممدهللا الالخمممار

 – 1407مالممو ، عيميل ، ال البمو ال –الجبوي،  دار اع  كميمي ، اليماممو 
1987 ، 

   جممممام  البلممممود لالح،مممم ، زعممممي الومممميج عبممممد الممممي م  عمممم    مممممد عمممم  رجمممم
 رم.1408عييل ، ال البو ازلل  ،  –الحدبلي، الداشي : دار المبي و 
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  الجدمم  المداني  مي  مميلف المبماني، زعمي محمممد عمدر الممدي  الجدم  المداني
لكي )المتمو  :  س  ع  قاى  ع  عبد هللا ع  علي  الممياد  المصمي  المما

ازىمممتاذ محممممد نمممد    اضمممل، دار - ح يمممل: د  خمممي المممدي  قالمممالن  رمممم(749
  د 1992 -رم  1413لبداق، ال البو: ازلل ،  –الكت  البلميو، عييل  

  ،الحممدي  الدبممو  ال ممييم ممم  الوجهممو الالغليممو للممدكتور عممً الممدي  السمميد
 .1973رم/1392ال البو ازلل ،

  مبممماني،   .د/ محممممد  حليليمممو لمسممماال علممم  الدراىمممو  :بصمممااو التياكيممم
  .د2006رمم، 1427، م،تالو لهالو، ال البو السا بو،محمد  عو موى 

 1438،  البممممممممودراىمممممممما   ممممممممي علمممممممم  البيمممممممماق،  .د/ ىممممممممغمو جمبممممممممو دالد 
 د.2017رم/

  دلامل اإلعجماه، لإلممماد عبمد ال ماري الجيجمماني،  ح يمل : / محممود محمممد
 .1992رم، 1413ال البو المالمو:شاكيم م البو المدني م ال ارين م 

   دليممل الوممالحي  ل مميح ريمماف الصممالحي ، لعمم  عممغق عمم  إعممياهي  الال،ممي
رمممم(، دار المبي مممو لل الاعمممو لالد مممي 1057الصمممد  ي ال ممما بي )المتمممو  : 

 د. 2004 -رم  1425لبداق، ال البو: اليا بو،  –لالتوهي ، عييل  
 ًيممممد ال ًليدممممي )المتممممو  : ىممممد   اعمممم  ماجممممو زعممممي عبممممد هللا محمممممد عمممم  ي  

محمحد كامل قميب عللمي  -عادل ميشد  -رم(، ح يل: شبي  ازرن لت 273
َعبد الل  يم  يه هللا، الداشي: دار اليىالو البالميو، ال البمو: ازللم ،  -

 د.2009رم، 1430
 ،ىمممد   عمممي دالد، الم لممم. :  عمممو دالد ىمممليماق عممم  ازشمممب  السجسمممتاني 

 عييل ،.الداشي : دار الكتاا البيةي م 
 ( 279،  209ىد  التيمذ ، زعي ايس  محمد ع  ايس  التيمذ ،)رمم 

عيمممميل ، ىممممدو  – ح يمممل :   ممممار عممممواد مبمممميلف، دار الةمممميا اإلىممممغمي 
 د. 1998الد ي : 



 التصغري وداللته البالغية يف البيان النبوي

 (والثالثون لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿114﴾  
  

  ،السممد  الكبمميه، زعممي عبممد الممي م    مممد عمم  شممبي  عمم  علممي الخياىمماني
يف رممممم(، ح يل:  سمممم  عبمممد المممممدب  شمممملبي،  شمممم303الدسمممااي )المتممممو  : 

عيممميل ، ال البمممو:  –عليمممت: شمممبي  ازرنممما لت، الداشمممي: م ىسمممو اليىمممالو 
 د. 2001 -رم  1421ازلل ، 

  ،شممممميح   اديممممم  مممممم  ثمممممحي  مسمممممل ، دراىمممممو  مممممي ىمممممم  الكمممممغد ازلل
 د.2015رم،1426 .د/محمد محمد  عو موى ، ال البو ازلل :

  ،شيح التصيي  عل  التوضي   ل التصيي   م موق التوضي   ي الدحو
الد ع  عبمد هللا عم   عمي  ،مي عم  محممد الجيجمال   ازهرمي ، هيم  المدي  لخ

-رمم(، دار الكتم  البلميمو 905المصي ، لكاق  بيف  الوقماد )المتمو  : 
 د.2000 -رم1421لبداق، ال البو: ازلل  -عييل 

  شممميح ال يبمممي علممم  م ممم،ان المصممماعي  المسمممم  عمممم )الكاشممم. عممم    ممماال
 ح يمل: د.  رمم(،743عبمد هللا ال يبمي )السد (، ل يف الدي  الحسمي  عم  

ًار مص و  الالاه )م،مو الم،يممو   -عبد الحميد رددال ، الداشي: م،تالو ن
 . د 1997 -رم  1417ال البو: ازلل ،  اليياف(،

 د .2008رم م  1429دار الالصااي .ت : ازلل  :  .شيلح التلخيو 
 دار الكتمممممماا البيةممممممي  471د/   مممممممد موىممممم  .  :الصمممممالم البممممممد بي.– 

 د. 1969 -رم 1388عييل  .  البو 
  ، الصداعتي  :ال بي لالدمي زعي رغل البس،ي ،  ح يل/ عل  الالجال

 ومحمد  عو الو ل إعياهي ، الم،تالو البصييو، ثيدا. عييل .
  :ًيممً الدجممار، الداشممي ضميات السممالك إلمم   لضمم  المسممالك، لمحمممد عبممد الب

 د.2001 -رم 1422اليىالو، ال البو: ازلل   م ىسو
 4رمم1417 البو  - د ا -د/ ثالحاح دراهم م البو التيكي :عل  المباني ،

 د.1997
  :  عممممممدن ال مممممار  شممممميح ثمممممحي  الالخمممممار ، لبمممممدر المممممدي  البيدمممممي )المتمممممو

 عييل ، عدلق  اريخ،. –رم(،  دار إ يات التياث البيةي 855
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دب لع  رشيل ال ييلانمي .  ح يمل/ البمدن  ي محاى  ال بي لادا ت لن 
 د.   2006محمد محي الدي  عبد الحميد . دار ال غا  م ال ارين . 

   ت  الالار   ت  الالار  شيح ثحي  الالخار ، الم ل.:   مد ع  علي عم 
عيمميل ،  - جممي  عممو الو ممل البسمم غني ال مما بي، الداشممي: دار المبي ممو 

1379. 

  ، ممت  المممدب  شمميح ثممحي  مسممل ، لطىممتاذ الدكتور/موىمم  شمماري  لشممي 
 دار ال يلح، ال البو ازلل  . 

  فمميض الالممار  علمم  ثممحي  الالخممار ، ) مممالي( محمممد  نممور شمماب عمم  مبظمم  شمماب
 ح يمل: محممد عمدر عمال   رمم(،1353الك ميي  الهدد  د  الديوةدمد  )المتمو  : 
ىممغميو عممداعهيل )جممم  ازمممالي ل يررمما الميي هممي،  ىممتاذ الحممدي   الجامبممو اإل

للضممم   اشممميو البمممدر السمممار  إلممم  فممميض الالار (،الداشمممي: دار الكتممم  البلميمممو 
 د. 2005 -رم  1426لبداق، ال البو: ازلل ،  –عييل  

  ًي  الممممدي  محمممممد المممممدعو  ببممممد فمممميض ال ممممديي شمممميح الجممممام  الصممممةيي، لمممم
رمممم(،دار 1031 المممي لف عممم   ممماج البمممار ي  عممم  علمممي المدمممال  )المتمممو   :

 د. 1994 -ه  1415لبداق ال البو اللل   -الكت  البلميو عييل  
  ًاعمي كتاا الوت : زعي عبد هللا ن،ي  ع   ماد ع  مباليو ع  الحارث الخ

ًريمي  الداشمي: م،تالمو 228المميله  )المتمو  :  رمم(، ح يل: ىمميي  ممي  ال
 رممم.1412ال ارين، ال البو: ازلل ،  –التو يد 

  :السمد  المواردن  مي الومت  لةواالهما لالسماعو ل شميا ها، لبممماق عم  الكتاا
رمم(،  ح يمل: 444ىبيد ع  عمماق ع  عمي  عي عميل الداني )المتمو  : 

 –د. رضمممات هللا عممم  محممممد إدريممما المالممماركوور ، الداشمممي: دار الباثممممو 
 .1416اليياف، ال البو: ازلل ، 

 ولت،  عممو   ممي، المل مم  الكتمماا، لبممميل عمم  عمممماق عمم  قدبممي الحمماردي  ممال
 ح يممل: عبممد السممغد محمممد رممارلق، م،تالمممو  رممم(،180ىمميبويت )المتممو  : 

 .1988 -رم  1408الخانجي، ال ارين، ال البو: المالمو، 
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  : لسمماق البمميا، لمحمممد عمم  م،مميد عمم  مدظممور از يي ممي المصممي ، الداشممي
   عييل ، ال البو ازلل ، عدلق  اريخ. –دار ثادر 

  يممو، لل ممييم اليضممي،  ح يممل:  /  ممت عبممد الممي لف ىممبدالمجمماها  الدبو- 
 د.1971رم/1391مص و  الالاعي الحلبي م 

  ميعمان المومما ي  شميح م مم،ان المصماعي : زعممي الحسم  عبيممد هللا عم  محمممد
 -رم(إدارن الالحوث البلميمو لالمدعون لاإل تمات 1414المالاركوور  )المتو  : 

 د 1984رم،  1404 -الهدد، ال البو: المالمو  عدارس -الجامبو السلفيو 
  ميقان الموا ي  شيح م م،ان المصماعي ، الم لم.: علمي عم  )ىمل اق( محممد،  عمو

رمممم(، الداشمممي: دار 1014الحسممم  نمممور المممدي  الممممغ الهممميل  ال مممار  )المتمممو  : 
 د.2002 -رم 1422لبداق، ال البو: ازلل ،  –الوكي، عييل  

 عمي عبمد هللا الحماك  محممد عم  عبمد هللا عم  محممد المستدرا عل  الصحيحي ، ز
عمممم   مدليممممت عمممم  ُن،ممممي  عمممم  الح،مممم  ال ممممبي ال هممممماني الديسمممماعور  )المتممممو  : 

 –رممم( ، ح يممل: مصمم و  عبممد ال ممادر ع مما، الداشممي: دار الكتمم  البلميممو 405
 .1990 – 1411عييل ، ال البو: ازلل ، 

 محمد ع   دبمل عم  رمغل مسدد اإلماد   مد ع   دبل،: زعي عبد هللا   مد ع  
رمم(،  ح يمل:   ممد محممد شماكي، الداشمي: دار 241ع   ىد ال يالاني )المتو  : 

 د. 1995 -رم  1416ال ارين، ال البو: ازلل ،  –الحدي  

  المسدد الصحي  المختصي عد مل البمدل عم  البمدل إلم  رىمول هللا   لمسمل  عم
 ح يمممل: محممممد  رمممم(،261 الحجممماج  عمممو الحسممم  ال  ممميي  الديسممماعور  )المتمممو  :
 عييل . –  اد عبد الالاقي، الداشي: دار إ يات التياث البيةي 

 ،محمد ع  الحس  ع   ورا ازنصار  ازثبهاني،  م ،ل الحدي  لةيانت
 ح يممل: موىمم  محمممد علممي، الداشممي: عممال   رممم(406 عممو  ،ممي )المتممو  : 

 د .1985عييل ، ال البو: المانيو –الكت  
 م لممممم. : ىمممممليماق عممممم    ممممممد عممممم   يممممموا  عمممممو ال اىممممم  المبجممممم  الكبيمممممي، ال

، الموثمممل، ال البمممو المانيمممو  –ال بيانمممي، الداشمممي : م،تالمممو البلمممود لالح،ممم  
 د.1983 – 1404
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  /مةدممي اللبيمم  عمم  كتمم  ازعاريمم ،  لعمم  ر مماد ازنصممار ،  ح يممل: د
 د.2000رم،1421عبد الل يم محمد الخ ي ، ال البو ازلل ،

   ال مممياق، زعمممي ال اىممم  الحسمممي  عممم  محممممد المبممميلف الموممميدا   مممي ةييممم
رم(، ح يل، ثموواق عمدناق المدالد ، 502 الياة  ازثوهاني )المتو  : 

 رم. 1412 -دم ل عييل ، ال البو: ازلل   -دار ال ل ، الدار ال اميو 

   م ال  موق  ازلوكو، الم لم. : مجموعمو مم  البلممات لالمدعان لالموكميي
 رم.1429عاد  ت  ابي شهي ثوي م  

  م مماييا اللةممو،  زعممي الحسممي    مممد عمم   ممارس عمم  هكييمما،  ح يممل: عبممد السممغد
   .د1979 -رم 1399محمد رارلق، الداشي : دار الوكي، ال البو : 

  . م   غةو المجماه الب لمي  مي ثمحي  الالخمار ، .د/   ممد محممد ىمبيد
لبمدد الممام  مستلو م  مجلو كليو الدراىا  اإلىغميو لالبيةيو عدىوح . ا

ًت الماني  –  د .2006-رم1427الج
  ، المدهاج شيح ثحي  مسل ،  عو هكييما  حيم  عم  شميف عم  ممي  الدمول

 .1392عييل ، ال البو المانيو ،  –الداشي : دار إ يات التياث البيةي 
  موارمم  الوتمماح  ممي شمميح  لخمميو الموتمماح، زعممي ال،المماس   مممد عمم  محمممد

ليمل إعمياهي  بليمل  دار الكتم  البلميمو م ع   ب وا  المةيةي،  ح يل د/ ب
 د  .1993رم / 1424عييل  ال البو ازللي 

  : المو ممأ، لمالممك عمم   نمما،  ح يممل : محمممد مصمم و  ازعظمممي، الداشممي
 د2004 -رم 1425م ىسو هايد ع  ىل اق ال نهياق، ل البو : اللل  

  :  ف، رم(، الداشمي: دار المبمار 1398الدحو الوا ي، ل،الاس  س  )المتو
 ال البو الخامسو ع ين.

  .  المممممموال لمواقبهمممممما  ممممممي الممممممدظ  ال يانممممممي :د/ محمممممممد ازمممممممي   الخ ممممممي
 د.1983 -رم 1403. مخ وت  ،ليو اللةو البيةيو  ال ارين 474 
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