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 المستخمص:
 النبكمالقصص نماذج مف أحاديث بياف جماليات اإلضمار في إلى  ييدؼ ىذا البحث 
العربية القصص كعنصر مف عناصر المغة بكصؼ االضمار سمة ميمة مف سمات ىذا  ،الشريؼ
بؿ مف أكجو متعددة  ف القيـ الجمالية ال تقرأ مف كجو كاحدأمع االخذ بنظر العناية  السياؽ، اقتضاه

 ،كظيفة الحذؼ في النحك كالببلغة في ىذا البحث االضمار صطمحيتجاكز ملذا  تبعا لمستكيات المغة.
في ىذا البحث حذؼ أحد عناصرىا؛ ألف االضمار النبكم الحديثة بكصفو  قصةبؿ كظيفتو في ال
المضمر  الكبلـكيسمح لممتمقي ترميـ  ،لى المشاركة في سد الفجكات التي يخمفياإيدعك المتمقي 

كبذلؾ يثرم خياؿ القارئ كيشبع  ،السياؽاإلحاطة بعناصر القصة مف خبلؿ كالمسككت عنو في 
ليس  إذ ؛فأنو يخدـ الغرض الدينيالجمالي  المغكمكىذا االسمكب بالقدر الذم يخدـ الغرض  ،فضكلو

ال بد اقتضاىا السياؽ بؿ كؿ اضمار لو غاية دينية ، النبكم االسياب بغير حاجة تعبيرمف سمات ال
 كفرهيبما  ،كيحكـ عمى عناصرىا النبكية قصةالبنية الداخمية لميحاكر  فالمنيج المتبع مف معرفتيا،

  .النبكم النصىذا في قراءة لغكية مف معطيات السياؽ 
 . (اإلضمار أنواعه وأنماطه، مكانته في القصة النبوية:)المفتاحيةالكممات 

The aesthetics of dips in Sahih al-Qasas al-Nabawi - a 
contextual study 

Dr.Talib Farhan Saud Jassim 
Iraqi University - College of Education / Department of 

Arabic Language 
   Abstract:  

This research aims to demonstrate the aesthetics of the 
deciduous in examples from the hadiths of the noble Prophet’s stories, 
describing fading is an important feature of these stories and an 
element of the Arabic language required by the context, taking into 
account that aesthetic values are not read from one side, but from 
multiple aspects according to For language levels. Therefore, the term 
“ambiguity” in this research goes beyond the function of deletion in 
grammar and rhetoric, but rather its function in the modern story as 
the deletion of one of its elements; Because the prophetic implication 
in this research invites the recipient to participate in bridging the gaps 
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that he leaves, and allows the recipient to restore the implicit and 
silent speech in the story by surrounding the elements of the context, 
thus enriching the reader's imagination and saturating his curiosity, 
and this method is to the extent that it serves the linguistic and 
aesthetic purpose, it serves the religious purpose ; Since it is not one 
of the characteristics of the prophetic expression unnecessarily to 
elaborate, but rather each connotation has a religious purpose that the 
context requires that it must be known. The method used interprets 
the internal structure of the prophetic story and judges its elements, 
with the linguistic information provided by the context in reading this 
prophetic text .                                                                                                                   
    Key words: dithering, its types and patterns, its place in the 
prophetic story, its elements, time, place, personality, its linguistic 
purpose, its religious purpose, prophetic expression, its aesthetics 
through context.                                                                       

 المقدمة :

أنا أفصح » :الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد القائؿ
  : أما بعد .«شقريالعرب بيد أني مف 

قؿ عدد حركفو ككثرت معانيو  » فكبلـ النبي  ،النبكم باإليجاز القصصيتسـ 
 ،ظير ما يككف االيجاز في الحذؼ كاالضمارأك ، «كنزه عف التكمؼ  كجؿ عف الصنعة

لى مصطمح إمع ميؿ أكثرىـ  ،الباحثيف عندعمى اختبلؼ ما بيف المصطمحيف 
ك الحرفة البديعة عمى نح الكبلـلى تدعيـ إنكع مف الحذؼ الذم يؤدم  فيك ،االضمار

 ،فصح مف الذكرأترل بيا ترؾ الذكر » لى ذلؾ القدماءإكقد نبو  ر.التي تشبو السح
تـ ما تككف أذا لـ تنطؽ ك إنطؽ ما تككف أكتجدؾ  ،زيد لئلفادةأكالصمت عف االفادة 

لـ يكف ك ، كبير في القصص النبكم نحكو كىذا الكصؼ متحقؽ عمى  ،«ذا لـ تبفإا بيان
لكف جاء  ،مع أف االيجاز رأس الببلغة ،كقفا عمى االيجاز كحسب ىدؼ االضمار فيو

 ،لمقصة النبكيةالديني ك   المغكمالغرض التعبير النبكم كاظيار ىذا االسمكب في خدمة 
 .ا مف معالـ الجماؿ في القصص النبكمؿ معممن كشك  

 كظيفة الحذؼ في النحك -في ىذا البحث–االضماريتجاكز مصطمح ك  
ك المتف أحذؼ مساحة مف الزمف  و يعنيالحديثة بكصف قصةبؿ كظيفتو في ال ،كالببلغة
لمشاركة في سد ا لىإ يدعك المتمقي إال إنو -ف كاف ىك يحتكم ذلؾ كموا  ك  -الحكائي
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 ؛كيشبع فضكلو القارئ خياؿيثرم كبذلؾ  ،ؼ في بناء القصةالفجكات التي يخمفيا الحذ
صؼ الشخصيات الكبلـ عند ك لى االقتصاد في إيعمد النبكم  القصصف ذلؾ أل

عمى نحك يبرز المبلمح الجمالية في المكصكؼ مف غير الزماف ك  كتفاصيؿ المكاف
القصة مف كالمسككت عنو في المضمر  الكبلـكيسمح لممتمقي ترميـ رىؽ كال تقصير 

ال يجيده إال أىؿ العربية أصحاب السميقة كالفطرة، كالنبي  األسمكب . كىذخبلؿ السياؽ
   . أكليـ كآخرىـ 

يخدـ  وفييا فأنالجمالي  المغكميخدـ الغرض  مكىذا االسمكب بالقدر الذ  
نما ىمو ا  ك  ،االسياب بغير حاجةالنبكم  تعبيرال سماتليس مف  إذ ،الديني الغرض

فيك يعني اختزاؿ  -المغكممع عدـ التخمي عف الجانب - الكعظ كاالرشاد كالتعميـ
مي عف األحداث، كتمخيصيا، كتجميعيا في أفعاؿ رئيسية، كأحداث مركزة بسيطة، كالتخ

، ، كاالبتعاد عف األكصاؼ المسيبة، أك التمطيط في كصؼ األجكاءالكظائؼ الثانكية
مع  . مف أجمو الكبلـالمغكم أك الغرض الديني الذم سيؽ مف غير إخبلؿ في المعنى 

 القصصيس عمى صكرة كاحدة في ف االضمار مف حيث الحجـ كالكيؼ لأاالشارة 
حيانا يتعمؽ باالقتصاد في أك ، ك فقرةأيانا يككف االضمار كممة أك جممة أحف ،كمالنب

فيك مرايا ، السياؽكالحدث كالحكار كسائر مككنات كالشخصية كصؼ المكاف كالزماف 
فجمالياتو ال تتجمى لنا في قسـ  ،ك نقصأسة بعضو يفضي لبعض مف غير زيادة متعاك

 .متفرد ال تدانيو السرديات البشرية مف عناصر المغة فيك نسيج جمالي ،دكف قسـ
في ىذا  كقدمكا جيكدا متميزة، لذلؾ فقد شغؿ اىتماـ الدارسيف قديما كحديثا 
الجكانب الفنية في ىذه لى إيـ اهلل تعالى لـ يمتفتكا كثيرا القدماء رحم بيد أف ،الجانب

كبياف بعض القضايا  بالمضاميف كضبط االحاديث كمكضكعاتيا عنايتيـقدر القصص 
القرآف الكريـ و صكب االىتماـ االكبر كج   فأ إال كمياىذه العناية  كمع فيو. الببلغية
 الباحثيف حديثا بعض كقد اىتـ، اىتماـلى مزيد إ فظمت القصة النبكية بحاجة ،كعمكمو

فإف ذلؾ كمو  مف  لكف بالرغـ، النبكم قضايا البيانية كالفنية في القصصفي تتبع ال
لدرس كالبحث كمرد ذلؾ الى النبكم لـ تأخذ حقيا كفاية مف ا القصصميمة مف  جكانب

نت بالمضاميف كضبط الركاية الدراسات اتسمت بالشمكؿ كاعت هىذ ألف: األكؿ :مريفأ
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ا يتناسب مع خصكصيتيسياقي لنبكية بمنيج لـ تدرس القصة ا :كاآلخر ،ادكاالسن
لذلؾ فأف ىذه الدراسة اىتمت ببياف جماليات  .كتعبير نبكم ال ينطؽ عف اليكل

القصص بكصؼ االضمار سمة ميمة مف سمات ىذا  النبكمالقصص اإلضمار في 
 القصصيةف البنية أمع االخذ بنظر العناية  ،اقتضاه السياؽكعنصر مف عناصر المغة 

بؿ  الجمالية ال تقرأ مف كجو كاحد ف القيـأك  -كالبحث عمى سبيؿ الدراسة إال  -ال تتجزأ
 .مف أكجو متعددة تبعا لمستكيات المغة

فكاف  أك مبحثيف: بمساريفمف العمؽ كاالمتداد قد سارت ىذه الدراسة لذلؾ كمو ف 
كبياف الحذؼ، الفرؽ بينو كبيف بياف تعريؼ االضمار، ك  :األكؿ المبحثعممنا في 

 :الثاني المبحثما أ .النبكيةكالقصة  العربية، مكانتو في القصةبياف ، ك نماطو كتجمياتوأ
عناصر الممتدة مع  ةيالدينأغراضو ك  جمالياتو المغكيةبياف ك االضمار  فخصص لدارسة

 .القصةمككنات  كالشخصيات كسائرالزماف كالمكاف كالحدث كالسياؽ 
م عنصر مف أيحكـ عمى قيمة بع يحاكر البنية الداخمية لمنص ك فالمنيج المت 
مف السياؽ  كفرهيمع العناية بما  ،االخرل و مع العناصرتفاعممف خبلؿ  اعناصرى
أك ة الحديثالنقدية سقاط المناىج إيعني  كىذا ال ،النبكم النصفي قراءة لغكية معطيات 
نما ىناؾ حالة مف ا  ك ألنو كحيه معجز مف اهلل تعالى،  ؛النبكمالتعبير عمى  تطبيقيا

 القصة النبكية ةكخصكصيجمالية االضمار  لبيافكاالستثمار اليادؼ  التكظيؼ الكاعي
المغكم دكات جديدة في التحميؿ مستمدة مف تراثنا أمع اجتراح ، ضمف مستكيات المغة

 .في غير شط  كال تقصير جماليات ىذه الدرر النبكيةز ابر إتحاكؿ جاىدة الببلغي ك 
 القصص النبكمحاديث أنني اخترت نماذج معينة مف أإلى  أشيركفي الختاـ 

صحيح اإلماـ  كخصكصا كتابي ،المعتمدة التي ثبتت صحتيا في كتب الصحاح
  . التكفيؽ كالسداد مف اهلل فأرجك .كصحيح اإلماـ مسمـ ،البخارم
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 المبحث األول
 وتجمياته االضمارأهمية 

 :االضمار في المغة واالصطالحأواًل: 
ٍمرأك  ٍمرالض   االضمار لغة مف اؽي  الييزاؿي  :الضُّ ًمرى كقد  البىٍطفً  كلىحى  يٍضًمري  ضى

مكران  امره  جمؿه ) . قاؿ ابف سيدة:ضي ، كيقاؿ: رجؿ ضامره الباطف كناقة ضى ، (ُ)(ضاًمره
ـي اٍمرىأىةن فىميىأًت أىىرى ًإذىا أىٍبصى )):كفي الحديث ديكي ا ًفي نىٍفًسوً مىوي فىًإف  ذى أىحى أىم  ،(ِ)((ًلؾى ييٍضًمري مى

ييقىم مي ييض  بىٍيفى  سىابىؽى )) :أف رسكؿ  عف عبد اهلل بف عمرثر وي، كقد كرد في األًعفيوي كى
ٍيؿً  ٍفيىاءً  ًمفى  أيٍضًمرىتٍ  ال ًتي اٍلخى دىاًع، ثىًني ةي  كىأىمىديىىا اٍلحى سىابىؽى  اٍلكى ٍيؿً  بىٍيفى  كى  تيٍضمىٍر  لىـٍ  ال ًتي اٍلخى
ٍيؽو، بىًني مىٍسًجدً  ًإلىى الث ًني ةً  ًمفى  رى ٍبدى  كىأىف   زي  . (ّ)((ًبيىا سىابىؽى  ًفيمىفٍ  كىافى  عيمىرى  ٍبفى  اهللً  عى

سقاط الشيء إ :االضمار)قاؿ الشريؼ الجرجاني  :الصطبلحا في االضمارأما 
كييفيـ مف ىذه المعاني أف االضمار ىك  ،(ْ)، كترؾ الشيء مع بقاء أثره (معنىلفظا ال 
، كتقكؿ أضمرتو في قمبي:أم (ٓ)(خفاهأكأضمر في نفسو شيئا قاؿ الرازم:) ،اإلخفاء

 ،بالكمية الشيءسقاط إف الحذؼ أل ؛يختمؼ االضمار عف الحذؼ ؾكبذل .(ٔ)غيبتو فيو
ىك باب دقيؽ المسمؾ، لطيؼ المأخذ، عجيب األمر، )الجرجاني عنو: عبد القاىرقاؿ 

ترؾ الذكر، أفصح مف الذكر، كالصمت عف اإلفادة أزيد بشبيو بالسحر، فإنؾ ترل 
 . (ٕ) (، كأتـ ما تككف بيانا إذا لـ تبفلئلفادة، كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ

 
 

                                                           
 . )اليزاؿ(ُُٗ/ُ:كالمخصص ، )ر ض ـ(َُِ/ٖ:المحكـ كالمحيط االعظـ (ُ)
 ( .ُُِٓرقـ الحديث:) ِْٔ/ ِبي داكد: سميماف ابف االشعث السجستاني:أسنف  (ِ)
  ( .ّّٕٔ، رقـ الحديث:)ُِٗ/ٗالبخارم:صحيح  (ّ)
 . ِٕالجرجاني:  التعريفات (ْ)
  .)ضمر( ُُٔ:الصحاح مختار (ٓ)
 . ّْٖ/ِالفائؽ في غريب الحديث الزمخشرم:  (ٔ)
 .ُُِدالئؿ االعجاز الجرجاني:  (ٕ)
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 ثانيًا: الفرق بين االضمار والحذف:
تفاكتت أقكاؿ النحكييف كالببلغييف كالنقاد في تداخؿ مصطمحي االضمار 

بمعنى  مصطمحي الحذؼ كاالضمارمف استعمؿ  فمف النحكييف ،كتمايزىماكالحذؼ 
كلذلؾ قاؿ أبك حياف: ،أحدىما مرادؼ لآلخر كاحد
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في  قاؿ الشياب الخفاجيك  .(ُ) (يف، أعني أف يسمى الحذؼي إضماران كىك مكجكد في اصطبلح النحكي) 
 . (ِ) (نى اآلخر كما يعمـ باالستقراءكقد يستعمؿ كؿٌّ منيما بمع)حاشيتو عمى تفسير البيضاكم: 

إبراىيـ مصطفى  ال فرؽ بيف الحذؼ كاإلضمار؛ كاألستاذو فمنيـ مف رأل أناحثكف المعاصركف أما الب
كبلا منيما فيو تقدير ما ال كجكد لو  ألففي كتابو )إحياء النحك(؛ إذ يرل أف اإلضمار ال يختمؼ عف الحذؼ؛ 

ا ذىب الدكتكر محمد إبراىيـ الطاك  ،(ّ)في ظاىر النص المغكم لى ىذا الرأم أيضن أقرب ، كجعمو (ْ)سك كا 
ير البيضاكم؛ حيث جاء فيو لمحقيقة كالصكاب، مستشيدنا بما جاء في حاشية )الشياب الخفاجي( عمى تفس

آخر في حاشية )الشياب( ذكر فيو  س بمكضعك ، كما يستشيد الطاك (ٓ)(قكؿ مضمر؛ أم: محذكؼ)قكلو: 
   . (ٔ)(ييستعمؿ كؿٌّ منيما بمعنى اآلخر أف الحذؼ أعـ مف اإلضمار، كقد)

، فكثيرنا ما ييعب ر بأحد بيف المصطمحيففي التفريؽ  اصارمن ا التزامن  يمتزمكالـ  الباحثيف فبعضإذنا 
غتنا كغناىا، يدؿ عميو ثراء ل ممجاز  تبايف ىكف التبايف بيف المصطمحيف أا منيـ ظنن  ،عف اآلخرالمصطمحيف 

مصطمحيف كػ)الزركشي( الذم بيف ىذيف ال كافرق عمماء كثر في تراثنا النحكم بيد أف. كسعتيا كقكة بيانيا
                     كبيف اإلضمار: أف شرط المضمر بقاء أثر الميقد ر في المفظ؛ نحك: -أم: الحذؼ  -كالفرؽ بينو ))يقكؿ: 

أم: ائتكا  چڄ ڄ ڃچ . چڤ ڤچ  . چڌ  ڎ ڎ  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک چ 
باب  د في اإلضمار مف مبلحظة المقد رعمى أنو ال ب أمرنا خيرنا لكـ، كىذا ال ييشترىط في الحذؼ؛ كيدؿ

شىا اٍلقىٍمبً  ميٍضمىرً  ًفي لىيىا سىيىٍبقىى،قاؿ: ضمرت الشيء أخفيتوفإنو مف أاالشتقاؽ  فمف حذفت  كأما الحذؼ .كىاٍلحى
كرد  ابف ميمكف قكؿ النحاة: إف الفاعؿ ييحذؼ في  ،(ٕ)((ىك ييشًعر بالطرح، بخبلؼ اإلضمارالشيء: قطعتو، ك 

لفارسي كقد قاؿ ا، (ٖ) (الصكاب أف يقاؿ: ييضمىر كال ييحذىؼ؛ ألنو عمدة في الكبلـ)في باب المصدر، كقاؿ:
ىذا الخمط بيف منتقدا ابف مضاء القرطبي ذىب  لى المذىب ذاتوا  ك  ،اإلضمارك  بضركرة التفريؽ بيف الحذؼ

                                                           
 . ّْٔ/ُالبحر المحيط في التفسير: (ُ)
  .ُٕٗ/ُ:عمى تفسير البيضاكم حاشية الشياب(ِ)
 .ّٗحياء النحك:إينظر:  (ّ)
 . ُٗد. محمد الطاككس:  ببلغة الحذؼ في القرآف الكريـ (ْ)
 . ِْٓ/ٔحاشية الشياب: (ٓ)
 .ُٖٖببلغة الحذؼ:  (ٔ)
 .َُّ -َُِ/ ّالبرىاف في عمـك القرآف، الزركشي:( ٕ)
 . َُّ/ّالبرىاف في عمـك القرآف : (ٖ)



 هـ2110-م  0202لسنة .  ثاني/العدد الالثالث/المجلد  ثالثة. السنة ال مجلة الدراسات المستدامة . 

 

 
023 

ا إلى  ،(ُ) (الفاعؿ يضمر كال يحذؼ)عنى كاحد، كيفرؽ بينيما قائبلن:كاستعماليما بمالمصطمحيف  كقد ذىب أيضن
ٺ      ٺ ٺ ٺ چ  التفريؽ بيف الحذؼ كاإلضمار )أبك البقاء العكبرم( حينما تعرض لمحديث عف قكلو تعالى:

ككثير مف  .(ّ)في حيف استعمؿ الببلغيكف مصطمح االضمار كحده ،(ِ) [ّ:]ص چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
فقكلنا أضمرت  ):المعاصريف مف ماؿ الى التفريؽ بيف الحذؼ كاإلضمار استنادا الى أصؿ االشتقاؽ المغكم

كالمكجكد  ، فكأف اإلضمار يشعرنا النظر مف كراء ستر رقيؽ دقيؽ فيكمؿمؿ في كذا غير قكلنا قطعت األاأل
(4)(ذ نبلحظ خمك مكضعو منوإالظاىر بخبلؼ المحذكؼ 

 . 
 الحديثة : القصةاالضمار في ثالثًا: 

ير مف مف عممي النحك كالببلغة لمداللة عمى مظك الحذؼ أضمار مصطمح اال السرديكفاستعار 
كزمف  القصةالعبلقات بيف زمف . كىك كاحد مف المقكالت التي تحمؿ كفقيا مظاىر تغير النسؽ كالتكاتر

 ايقاع القص كتفاكتا في سرعتو كىي:ربع حركات سردية تعكس تغيرا في أالخطاب. فقد ميز السرديكف بيف 
ذ ىك يتمثؿ في إحركة سردية عمى االطبلؽ: سرع أكالمشيد. كيشكؿ االضمار  ،كالمجمؿ ،كالكقفة ،االضمار

فمقكلة االضمار تشير الى  ،الخطابال يككف ليا كجكد في نية مف الحكاية بحيث قفز السرد عمى فترة زم
الختزاؿ الكقت  كالقارئفيمجأ الكاتب . (ٓ)اكم اسقاطيا لتسريع القص كتكثيفومف الحكاية اختار الر جزاء أ
 (ٔ) (الستيعاب في مدة قصيرة مف الزمف غير الضركرم لسرد الحكادث سردا قاببل كالتبلعب بالزمف كحذؼ)

ف زمف أل ؛شيءف يسرد كؿ أفيستحيؿ عمى السارد  القصكفؽ ىذا المنظكر ضركرة ممحة في  فاإلضمار
 .  (ٕ)طكؿ بكثير مف زمف السردأالقصة 

ك أك التشكيؽ أتحريؾ الحدث )الفنية بيدؼ انتماءاتيـتقنية يستخدميا المبدعكف عمى اختبلؼ  فيك
االحتمالي لدل  التأكيؿلتحريؾ حاسة  كألعمة تتعمؽ بالزماف  كأالحفاظ عمى قكة الدفع كالتصعيد  كأاالثارة 

                                                           
 :رابط المكضكع سميماف أبك عيسى. .بيف النحك كالببلغةظاىرة الحذؼ  (ُ)

https://www.net/literature_language/0/1400/#ixzz6RJrgvvEb  
 . َِٖينظر: إمبلء ما مف  بو الرحمف: (ِ)
 . ِّ: الظكاىرم القصصي في القرآف الكريـبدائع االضمار ينظر:  (ّ)
 . ُٖالحذؼ بيف المغكييف كالببلغييف، حيدر حسف عبيد:  (ْ)
  معجـ السرديات محمد القاضي كاخركف: (ٓ)
 . ٕٗبنية النص السردم خميؿ ابراىيـ: (ٔ)
 . ٕٓ:لى السيمكلكجيا )نص الصكرة( دليمية مرسي كاخركفإمدخؿ : ينظر (ٕ)
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... ال يسمـ حيانا بنقاط أه خاصية غير نحكية كيعبر بيا كىذ .(ُ)( التنبيوالحفاظ عمى درجة مف  كأالمتمقي 
  ،ىك مسككت عنو نوأيفيـ مف سياؽ الجممة  ألنوك أ ،منو ال فأئدهلى حذؼ كبلـ إتؤدم  ألنيا ؛دبيأمنيا فف 
أفعاؿ رئيسية، كأحداث مركزة ، كتمخيصيا، كتجميعيا في أحداثيابتكثيؼ القصة كاختزاؿ يقكـ  فاإلضمار

بسيطة، كالتخمي عف الكظائؼ الثانكية التكميمية، كاالبتعاد عف األكصاؼ المسيبة، أك التمطيط في كصؼ 
أكبر عدد ممكف مف ، كتجميع خاصية االختزاؿ كالتركيزأف القصة البد أف تخضع ل كنفيـ مف ىنا  .األجكاء

فقط عمى مستكل  -ىنا –االضمارائية قصيرة جدا. كال يككف ، في رقعة محددة، كمساحة فضاألحداث كالجمؿ
يبلت عدة، كقراءات ، فتحمؿ القصة تأك (الداللي)تجميع الجمؿ كالكممات، بؿ يككف أيضا عمى المستكل 

التكاصؿ مع المتمقي، قصد دفعو إلى تشغيؿ  فنية كثيرة منيا كيكظؼ االضمار لغايات .(ِ)ممكنة كمفتكحة
كفنية،  ع سياسية، كاجتماعية، كأخبلقية،حيانا يستعمؿ مف أجؿ دكاأالفراغات البيضاء، ك  كعقمو، لمؿءمخيمتو 
 .كما سيبدك في دراستنا لعناصر القصة النبكية إف شاء اهلل السياؽ يتطمبيا كأخبلقية
اف الشديد في كصؼ الزماالختزاؿ  في القصص كثيرة جدا منياكأشكالو ليات تكظيؼ االضمار آك 
يجاز كاال الكصؼ االنتقائي عف طريؽ العبارة القصيرة كالقفز بالزمفلى إفينزع السارد  كالشخصياتكالمكاف 

يضا الحذؼ الداللي، كتشغيؿ عبلمات الترقيـ الدالة عمى أف صكره كم .في عرض االمكنة كقصر الحكار
كضكح في تكظيؼ غياب المنطكؽ المغكم، كحضكر اإلبياـ البصرم، كىيمنة الفراغ المغكم، كيظير ذلؾ ب

))كذا ككذا (( التي كردت غير مرة في  :عمى االضمار مثؿ عبارة ةلنقط الثبلث كاستعماؿ عبارات دالا
  .كما سيبدك لنا  قصص النبي 

 :مكانة االضمار في القصة النبويةرابعًا: 
المعاني  يجاز كبياف كتأدية كثيرإ بو لغتيـ مف ترؼ عف العرب الفصاحة كالببلغة بما اتصفلقد عي 
كقاؿ أخر االيجاز في  .(ّ)في الصكاب ا سألكا عف الببلغة ماىي ؟ قالكا: الببلغة االيجازكحينم ،بقميؿ الكبلـ

أف أكثر  رأس الببلغة كيركف اإليجازنما يجعمكف ا  ينكركف بذلؾ سائر كجكىيا ك  الكىـ ىنا  ،(ْ)عجز غير
  كيحققو  . ليوإكجكه الببلغة يؤدم 

ف أ االقرارمع  سجاياهكالكضكح كالبياف مف  فئليجاز ،يعضد ىذا المفيكـ كيؤكدهالحديث النبكم ك 
ظير ىذه  أقساـ ك أضركب ك  فاإليجاز ا، رأسينما ىك يقؼ عمى ا  فيو ك اليتيمة االيجاز ليس ىك السمة الببلغية 

لى الحد إ في القصص النبكم ا كتمثبلن تجسيدن ظير ما يككف ىذا االضمار أك  ، ك الحذؼأاالضمار  اإلقساـ
                                                           

 .ُِٖالظكاىرم:  القصصي في القرآف الكريـبدائع االضمار  (ُ)
 .ُْٗ:د جميؿ حمزاكم عمرك ،تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة مف أجؿ (ِ)
 . ٕٗ/ُالبياف كالتبييف: (ّ)
 . ُِ-َِ: ت كاالشعار، محمكد سامي الباركدمالتحؼ كاالنكار المنتخب مف الببلغا (ْ)
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لكنيا ليست  ال أحاديث جرت مجرل القصةإ ىك ماالقصص النبكم ف ألذم ظف فيو نفر مف الباحثيف ا
 ةالديني االىداؼ قتضيوتتبعا لما  المبلمح ضامرةالعناصر نيا كردت مكجزة أكحجتيـ في ذلؾ  ،قصصا
أنو ال غير  -ف كاف سميما في جزء منوا  ك - الزعـف ىذا أ، غير ىذه القصص اجميأسيقت مف  تيال ةكالتعميمي

كاحدة مف العبلمات سمة مف سمات القصة النبكية ك  فاإلضمار، كتعبيرىا النبكم جماليا النبكيةيسمب القصة 
اءات كالمضمر نعـ. غير اف العبارة فيو مشحكنة بالدالالت كااليحفارقة بينيا كبيف القصة الفنية المحضة ال

ضمر لـ أي كما ، كيتيح مساحة مف المشاركة الكاعية بيف الباث كالمتمقي ،فؽ التكقع عند القارئأمف السرد يفتح 
 النبكم تمؾ الصكر قصال فاؽآ في تمكحفبل  ،اخبلقية كذكقيةفنية ال ألجؿ غايات كعمؿ منيا غايات إ ضمٍر يي 

 .بكبلـ كثير المباني قميؿ المعاني التي كدرت سماء بعض السرديات 
تضمنت لباب ما تتضمنو  ال انياإف بدت مكجزة ا  ألنيا ك  ؛القصة النبكية معمـ تفكؽ فيفاإلضمار 

ة التشكيؽ كاالثارة كالتصكير النفسي لمعكاطؼ كالعظمف التعبير النبكم الذم يحمؿ ففييا  ،االقصكصة المتسعة
فمـ يكف مف خصائص  ،طار كاحدإكالكاقعية كالجماؿ في  كالصدؽ باإليجازلؾ اتصفت كىي بذ ،اليادفة
مثمما تفعؿ بعض  ،يات نفعيةاغ مأمف  المحضةالمتعة الفنية  كأالحشك كالزيادة  كأىدفياالنبكية  القصة

غايات تشريعية تربكية كمجيؤىا بصيغة ل الإ تأتلـ  كيةبالنفالقصة  .مدارس الجماؿ التي ترفع شعار الفف لمفف
في  حدل كسائؿ النبي أفيي  ،(ُ)منو م ممؿألممتمؽ ليحصؿ التأثير مف غير لتنكيع الخطاب  ؛قصة

، كقد تتضاءؿ األقصكصة حتى تصير خبرا قصصيا محددا كما في قصة ساقي الكمب كمع االقناع كالتأثير
 . (ِ)ففييا التشكيؽ كاالثارة كالتصكيرىذا االيجاز 

التي ال تنطؽ عف  قصص حقيقية مستمدة مف مشكاة النبكة ألنيايي تخمك مف الغمكض كالخياؿ ف
االقكاـ السابقيف فالقصة  خبارأحيانا عف أكتصدر ، ذم يعيشو النبي لعف الكاقع ا كىي تصدر ،اليكل
كااليجاز لذلؾ فأنيا تتسـ بالرشاقة  ،(ّ)(خريؼتك أنسيج صادؽ خالص ال تشكبيا شائبة كال تخيؿ ) النبكية

كلكف كاف يتكمـ  يسرد كسردكـ ىذا ما كاف رسكؿ  )) :بقكليارضي اهلل عنيا كىذا ما أدركتو السيد عائشة 
ف االضمار ىك العامؿ المشترؾ بيف أعمى الرغـ مف ف ،(ْ)......((ليو إفصؿ يحفظو مف جمس بكبلـ بيف 

القصة ىذه  كيتخمؿفنجد االفتتاحية كالعقدة كالحؿ )نيا تنطكم عمى عناصر القصة كميا أال إعناصرىا كميا 
 كالزمانية كتجعؿ الشخصيات تقكـ بذاتيا مشاىد تكازم فف الرسـ كتتجاكز الكصؼ لرصد الحركة المكانية

                                                           
 .ُٖٓ: اطركحة دكتكراه ،بير النبكم، عبد الكريـ الجنابياتجاىات الباحثيف في دراسة التع (ُ)
 .ُُْ: محمد رجب البيكمي ،البياف النبكم (ِ)
 . ٗ:، كماؿ عز الديفجية الببلغيةالك الحديث النبكم الشريؼ مف  (ّ)
 . ََٔ/ٓسنف الترمذم: (ْ)
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 الدينيمحككمة بالغرض  ألنيا ؛تركز عمى بعض عناصر القص دكف غيرىاحيانا أكىي  ،(ُ) (االفكار بإبراز
لى االماـ كتتيح إلتدفع بفنية القصة  (ِ)ضمرت بعض العناصرألى ىذه الغاية إكاليدؼ التعميمي فاذا كصمت 

فبل يتكـر المتف   التعبيرترشؽ ك ، فتثرم خيالو كفكره كبلميةمساحات  مف ضمرأ ما ئ المشاركة في بناءر لمقا
كقد انسجمت ىذه  ،الخطاب زمف القصة عمى حسب زمف الحكائي عمى حساب المبنى الحكائي فيكبر

الخصيصة مع بعض ما ترجكه طائفة مف المناىج كالمذاىب االدبية الحديثة كما يرل الدكتكر محمد غنيمي 
القصة في  ألحداثفطي االحداث في القصة يسيـ في بنائيا كحبكتيا ككصؼ التصكير االضمارم )ىبلؿ 

اف االضمار يعد مف اسس التصكير الفني عند )كبيف غنيمي  ،(ّ)(راحميا المختمفة عند بعض المذاىبم
ك مسمى أما جاء بو القدماء تحت ىذا المسمى ك كالفرؽ بيف االضمار ىنا ، (ْ)(بعض القصاصيف المعاصريف

الحرفة البديعية عمى نحك ف االضمار بيذا الكصؼ حسب غنيمي يؤدم الى تدعيـ البناء القصصي أالحذؼ 
كجماؿ  ،كتشكيؽ المتمقي ،الكبلـفي  منيا االقتصاد ،مؤديا كظائؼ جمالية كفنية عده (ٓ)التي تشبو السحر

يجاز ،كحسف رسـ الشخصيات ،يالكصؼ المكاني كالزمان   في الحدث. كا 
أف تؤكد مف معنى لئلضمار محاكلة  ليو بعض الباحثيف المعاصريفإشار أعمى ما  كىذه الدراسة تنسج

تدعيـ التصكير الفني )لى كظائؼ فنية كجمالية جديدة ىي إيتجاكز كظيفة االيجاز  لئلضمارعمى معنى جديد 
لى التحكيؿ إكاالبانة عف دقائقيا التي تؤدم  براز رؤكسياا  حداثيا ك أكاثراء جك العرض فييا بتكثيؼ لمقصة 

كبر أصة لضماف ى تعامؿ المتمقي مع القلإكاالساليب المؤدية  لؤللفاظكالتصعيد في حبكتيا كتكريس السياؽ 
 ىكصة جمو القأفي النياية اليدؼ الذم سيقت مف  ك سامعا لتحقيؽأئا ر قدر مف االثارة كالتأثير في المتمقي قا

 ببلغة التعبير النبكمتيح ىذه القراءة الجديدة لئلضمار قياس تك  .(ٔ) (ىداؼ الديفأبالقطع ىدؼ يتفؽ مع 
 كأعمى مستكل االبنية الصغرل كالعنكاف كاالستيبلؿ لمقصة سكاء كجماليتو عمى مستكل العناصر الفنية 

كثقافتو فالقارئ في  المعاصر القارئ عقميةيشكؿ تجاكبا مع  فئلضمار ،ل كالزماف كالمكاف كالشخصيات ر الكب
لقصة النبكية ىذه القضايا فيؿ حققت الى االضمار إ شديدا عصر السرعة ترىقو التفاصيؿ فيك يميؿ ميبل

  كميا؟
 :وتجمياته نماط االضمارأخامسًا: 

                                                           
 .َِٕد أحمد ياسكؼ: ،الصكرة الفنية في الحديث الشريؼ (ُ)
  .بحث عمى االنترنيت  -عثماف قدكرم مكناسي ،ساليب التربية النبكيةأمف  (ِ)
 .ُّْمحمد غنيمي ىبلؿ:  ،النقد األدبي الحديث (ّ)
 .ُْْالمصدر نفسو  (ْ)
 . ٕ:االضمار القصصي في القرآف الكريـبدائع  (ٓ)
  . ٕ:بدائع االضمار (ٔ)



 هـ2110-م  0202لسنة .  ثاني/العدد الالثالث/المجلد  ثالثة. السنة ال مجلة الدراسات المستدامة . 

 

 
027 

فقد  .ليس عمى نمط كاحد القصةاالضمار مف حيث طريقة حضكره كحجمو كمساحتو التي يشكميا في 
المدة المتكمـ االكؿ االضمار المحدكد: كىك الذم يعيف فيو : ضربيف رئيسيف مف االضمار السرديكفحدد 

كنقيض ىذا  ،ف ذلؾ حصؿ منذ ثبلث سنكات(أ)مرت عشركف سنة( أك) اتذكر :كأف يقكؿ ،الزمنية المحذكفة
لمح ألمدة الزمنية المحذكفة لكف ربما كىك الذم ال تعيف فيو ا :المكف مف االضمار، االضمار غير المحدكد

 ك سكاىا مف العبارات.أ)حصؿ ذلؾ منذ مده(  :لى المدة المحذكفة عمى نحك عاـ كأف يقكؿإالمتكمـ 
نمط ثالث قريب مف النمط الثاني كىك ما يطمؽ عميو االضمار الضمني:  كىك نكع مف االضمار كىناؾ 

بناء التسمسؿ الزمني  عادةإمف خبلؿ  لقصةلكف القارئ يستخمصو مف الفجكات المكجكدة في ا المتكمـال يعمنو 
القارئ يفترض كجكده كىناؾ نمط رابع يسمى االضمار االفتراضي: كىذا نمط يصعب تعينو لكف  لؤلحداث.

حالة إك أليو السارد بعد نياية الحدث كيسمى حينئذ ارتدادا إحيانا ينبو أك  كالسياؽ، انطبلقا مف مجرل االحداث
 . (ُ)ليو لسد فجكة في القصةإيعمد 

نماط أغمب أف ،متفاكتة في نسبة حضكرىا النبكم لكنيا القصصكىذه االنماط مف االضمار مكجكدة في 
غمب االزمنة في القصص النبكم غير أف ،(االضمار الضمني)ك (االضمار غير المحدد)االضمار شيكعا ىي 

 اطارا عامإفيبدك الزمف  ،نما اليدؼ مف ىذه القصةا  ك  ،محدد الف ما ييـ بالدرجة االساس ليس زمف الحدث
حدل إلى الزمف عمى لساف إا مشيرن الثبلثة، صحاب الغار أفي قصة  مثؿ قكلو  ،حياناأغير محدد 

ري  قىاؿك شخصيات القصة )) ،  اٍبنىةي  ًلي كىانىتٍ  ًإن وي  الم ييـ  : اآلخى ٍـّ اؿي الن سىاءى. عى كيٍنتي أيًحبُّيا كىأشىد  مىا ييحبُّ الر جى
 ، ت ى أىلىم ٍت ًبيىا سىنىةه ًمفى الس ًنٍيفى مىى نىٍفًسيىا فىاٍمتىنىعىٍت ًمن ي حى ٍدتييا عى ، فىأرى مىائىةى ًدٍينىارو اءىٍتًني فىأعطىيتييىا ًعٍشًرٍيفى كى فىجى

مىٍييىا(( ت ى ًإذا قىدىٍرتي عى بىٍيفى نفًسيىا فىفىعىمىٍت، حى مىى أٍف تيٍخًمي بىٍيًني كى عى
لى ما إيذه السنة كال تعييف اذا ال تعيف ل ،(ِ)

ـ     .(ّ)كعكز نيا سنة قحطأالتي بدت مف خبلؿ السياؽ  ،السنة هبالمرأة خبلؿ ىذ أل
يضا يستخمصيا القارئ استخبلصا مف مجرل االحداث كحركة الزمف كعمى نحك أ ةزمنة مضمر أكثمة 

، فىمىم ا كىًبرى قىاؿ : توزمنتيا مثؿ عبار أ عبارة تممح كال تفصح عف كىٍافى لىو سىاًحره ، كى ـٍ ))كىٍافى مىًمؾه ًفٍيمىٍف كىٍافى قىٍبمىكي
ًمًؾ: ًإن ى قىٍد  ، فىبىعىثى إً لىٍممى م ميوي الس ٍحرى ان أيعى ىمى ، فىاٍبعىٍث ًإلىي  غيبلى ىمىان ييعىم ميوي كىًبٍرتي  . (ْ) (( ...لىٍيًو غيبلى

لييا عمى نحك صريح فبل نعمـ شيئا عف ىذه إزمنة قد مرت غير مشار أي قصة الغبلـ كالساحر ىناؾ فف
كىذا كثير في القصص  ىـ ...ألى ما ىك إلبلنتقاؿ بيمت أي  فقد المدة التي كبر فييا الساحر حتى صار كيبل

فقد أشار النبي  يكبأننا ال نعدـ مف كجكد االضمار المحدد كالمنصكص عميو كما في قصة إالنبكم غير 
                                                           

 .ُّْمعجـ السرديات :ينظر:  (ُ)
 ( .ُِٕٓ)رقـ الحديث، ٖٗ/ٖ(، كصحيح مسمـ:ِّّّ، رقـ الحديث)ُّٗ/ّصحيح البخارم: (ِ)
 . ٓالقصص النبكم:ينظر: صحيح  (ّ)
 ( .َّٕٕ، رقـ الحديث)ِِٗ/ٖصحيح مسمـ: (ْ)
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  يكب ألى مدة مرض إفي ىذه القصة ، ا مقصكد كميـ فرضتو طبيعة القصةىنكالتحديد الزمني ، 
الشخصية كما الصبر غير صراع  ،كفحكاىا يقكـ عمى الصبر عمى الببلءصؿ القصة أف أل ؛لذلؾ صرح بو

 : إذ قاؿ الزمف، الصبر مف غير تحديد يكب عمى أفمف غير الممكف بياف مقدرة مع الزمف، لذا ذكر كعيف 
م ى الم وً  نىًبي   أىيُّكبى  إف  )) مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى ًئوً  ًفي لىًبثى  كى وي  سىنىةن، عىٍشرىةى  ثىمىافى  بىبلى غير .(ُ)...((كىاٍلبىًعيدي  اٍلقىًريبي  فىرىفىضى
لكف ما جاء بو  ،فبل نعمـ ماذا جرل خبلليا أليكب  ،األحداث ف ىذه االعكاـ الثمانية عشر مضمرةإ

، :))فرفضو القريب كالبعيد((السياؽ النبكم مف قرائف لفظية، تصؼ كصفنا تامان صعكبة ىذه األعكاـ، فعبارتو
ذا كازنا بيف السياؽ النبكم كالسياؽ القرآني في كصؼ ىذه المرحمة نجدىما  كافية في تجسيد مرحمة الصبر، كا 

ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ چ :عمى لساف سيدنا أيكب ؿ البارم قايمضياف بخط كاحد، 

ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ  ڃ ڃ    ڃ چ چ ٹ ٹ ڤ  

))فرفضو القريب :، قرينة لفظية تقابؿ قكلوچڄ ڄ   ڄ ڃ   چ :فقكلو ]األنبياء[،  چچ  
 حكايةن  بو كالت عبير. الخفيفةي  اإلصابةي : ، ناىيؾ عف ذركة الصبر كالتعبير األدبي، إذ قاؿ مسني)كالمسُّ كالبعيد((

ر   مف بو حؿ   ما جعؿ إذٍ  اهلل مع األدب مف دعائو في أيُّكبي  سمكو لما   .(ِ) (الخفيؼ كالمس   الضُّ
غير اف ىذه  مر محدد زمنيأكىك  ،ىك ستكف سنة فعمر داكد  ،كذلؾ الحاؿ في قصة آدـ

فالسرد يقفز زمنيا عمى ىذه السنكات ليظير لنا ممؾ المكت  ،فبل نعمـ ما حدث فييا ةالسنكات الستيف مضمر 
ؿه ًمٍف آًخًر )): بعد نيايتيا ليقبض آدـ  : ىىذىا رىجي : رىب  مىٍف ىىذىا؟ فىقىاؿى دي. فىقىاؿى ي ًتؾى ييقىاؿي لىوي: دىاكي ـً ًمٍف ذير  األيمى

! ًزٍدهي ًمٍف عيٍمًرم أىٍربىًعيفى سىنىةن، فىمىم ا قيًضيى عي  : أىٍم رىب  : ًست يفى سىنىةن، قىاؿى عىٍمتى عيٍمرىهي؟! قىاؿى ـٍ جى اءىهي كى ، جى ـى ٍمري آدى
ـٍ يىٍبؽى ًمفٍ  لى : أىكى ٍكًت، فىقىاؿى دىٍت  مىمىؾي المى حى ـي فىجى دى آدى حى : فىجى دى؟! قىاؿى ـٍ تيٍعًطيىا اٍبنىؾى دىاكي لى : أىكى عيٍمًرم أىٍربىعيكفى سىنىةن؟!! قىاؿى

ي تيوي(( ًطئىٍت ذير  ـي فىخى ًطئى آدى ي تيوي، كىخى ـي فىنيس يىٍت ذير  نيس يى آدى ي تيوي، كى ذير 
 (3). 

 
 

 
  

                                                           
 ( .ِٖٖٗ، رقـ الحديث)ُٕٓ/ٕصحيح ابف حباف: (ُ)
 . ُٕٔ/ُٕالتحرير كالتنكير: (ِ)
 ( .َّٕٔ، رقـ الحديث)ُُٕ/ٓسنف الترمذم: (ّ)
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 المبحث الثاني
 النبويةالقصة جماليات االضمار في 

  : اناالضمار في الزمأوال: 
يقاع إفي  كتتجمى ىذه الخاصية عمى نحك كاضح ،الكبلـاالقتصاد في يعني في القصة االضمار 

 كزمف الخطاب، القصةفيك كاحد مف المقكالت التي تحمؿ كفقيا العبلقات بيف زمف  ،يقاع زمنيإ االضمار
المجمؿ االضمار كالكقفة ك ):كتفاكتا في سرعتو كىييقاع القص إربع حركات تعكس تغيرا في أ فيناؾ

يضـ المتكمـ )كىذه الحركات تمثؿ عناصر السياؽ غير المغكم، كالذم يعرؼ بسياؽ الحاؿ، فيك  .(كالمشيد
حركة  أجمؿشكؿ االضمار يي لكف  .(ُ)(كالسامع كالظركؼ كالعبلقات االجتماعية كالعادات كالتقاليد كالمعتقدات

سقاطيا لتسريع القص كتكثيفو.  إ المتكمـاختار  الكبلـجزاء مف أإسقاط لى إشير ي فيك، االطبلؽعمى سياقية 
بلستيعاب في مدة قصيرة مف ل قاببلن المستمع  ليككفكحذؼ غير الضركرم  الختزاؿ الكقت المتكمـفيمجأ 
كؿ  يذكرف أأك القاص  المتكمـفيستحيؿ عمى  القصة،محة في فاإلضمار كفؽ ىذا المنظكر ضركرة مي  ،الزمف
 . القاصطكؿ بكثير مف زمف أف زمف القصة أل ؛شيء
 ،كالمشيد ،كالكقفة ،كاالستباؽ ،كاالسترجاع: هتقنيات زمنية عدكزمف القصة  المتكمـتبايف زمف نشأ مف يف

 رجاعفتقنية االست ،(ِ)(حداث سابقة لمحدث الذم يحكىأكر تذىك) فاالسترجاع .كالخارجي ،كالزمف الداخمي
كىذا عكس االستباؽ الذم  ،لكنو متعمؽ بنظاـ االحداث في القصةلى زمف سابؽ إمنية ما دامت تشير تقنية ز 

  . (ّ)(ك محتمؿ الحدكثأما ىك متكقع لى إكالتطمع ) حداث في المستقبؿأبالقفز عمى  المتكمـيقـك فيو 
 ةقالساب قرائفال بمثابة كىما ،لزمف ما كتمخيصان  ان ضمار إتمثبلف  (االسترجاع كاالستباؽ)التقنيتافككمتا 

تمثؿ  ،باتجاه الماضييجاز إكلى حركة فبينما تمثؿ األ ،ال أنيما مختمفتاف في االتجاهإ ،(ْ)مسياؽل ةقحكالبل
ذ يكثر االسترجاع في إ ،النبكم القصا في ا متفاكتن حضكرن  كىما يمثبلف ،باتجاه المستقبؿ يجازإ الثانية حركة

حداث خارج زمف الحكاية ليقصيا في المحظة الراىنة مستيبل ألى إ النبي حينما يعكد القصص النبكم 
كىذه العكدات  .الخ(( ...كاف بنك اسرائيؿ -امرأتافكانت  –كاف رجؿ  –))كاف مف كاف قبمكـ :قصتو بعبارة

قي منيا ما نو ينتإمـ السابقة بيد خبار األأغالبا ما يقص  ف النبي أل ،النبكم التعبيركثيرة في لى الكراء إ
بعبارات مكجزة عمى  ،عمى مستكل زمف القصةجدنا  زمنية طكيمة اددن مي منيا  فيضمر ،الغرض الدينييخدـ 

في  مف غير خمؿ منظكمناينساؽ  ىذا االيجاز في الخطاب كاالضمار في االحداث لكف ،الخطابزمف مستكل 
                                                           

 .ُِعدناف قحطاف عبد اهلل:. السياؽ الداللية عند المفسريف، دقضايا  (ُ)
 . ٕٕتحميؿ الخطاب الركائي سعيد يقطيف:  (ِ)
 .ُّّبنية الشكؿ الركائي حسف بحراكم : ( ّ)
 . ِٓ: اهر طركحة دكتك ، االسامرائي عند الدكتكر فاضؿ صالح ينظر: داللة السياؽ ( ْ)
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ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  چ ، قاؿ تعالى:النبييخرج مف مشكاة  ألنو ؛أم عنصر مف عناصر المغة

  ]النجـ[ .چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  
كىك  -حضكرا قؿأف كاف ا  ك  –خر مضاد لو آالنبكم ال يمغي نمطا  القصع في كفرة االسترجاكما إف 

تقص خصيات الذيف قياسا لحاضر الشستقع في المستقبؿ مكر غيبية حقيقية أالغيبي كىك قص  االستباؽ
ا ستؤكؿ كم،  وكبشارات خبار يكـ القيامة ككصؼ الجنة كالنارأال سيما فيما يتعمؽ في  عمييـ ىذه القصص

دؼ منيا كالي ،شراط الساعة كعبلماتياأقيامة كبعد مكتو كما يتعمؽ بقصص متو قبؿ يكـ الأحكؿ أعميو 
االفتتاح محفزا لممتمقي كالرغبة فييا يبدك ف ،خر رجؿ يدخؿ الجنةآقصة مثبل  ياكمن.  االيماف بكعد اهلل تعالى

ؿه : بعبارة السياؽ النبي  تحتفي إذ ،الستشراؼ ىذه المعمكمات الغيبيةحاضرة  ن ةى رىجي ؿي الجى ٍف يىٍدخي  ،(())آًخري مى
 .خر الناس دخكال لمجنة ؟آ فٍ جابة عف سؤاؿ: مى إنو ربما كاف ألى إمستكل الصياغة يشير كاالفتتاح ىنا عمى 

 ألف ؛ذ ال اعتبار لوإ ،فضمار الزما  ك  ،كديانتو ،كقكمو ،ضمار اسموا  ك  ،رجؿ() لقصة بتعيف جنسوفتأتي ا
تىٍسفىعيوي الن اري مىر ةن، فىًإذىا  )):فيك مراد القصة كىدفيا الرجؿ؛ ياف حاؿبيريد  النبي يىٍكبيك مىر ةن، كى فىييكى يىٍمًشي مىر ةن كى

اًني ًمٍنًؾ، لىقىٍد أٍعطىاًني الم وي شىٍيئىان مىا أٍعطىاهي  : تىبىارىؾى ال ًذم نىج  اكىزىىىا اٍلتىفىتى ًإلىٍييىا فىقىاؿى ًلٍيفى مىا جى دىان ًمفى األك   أحى
رىًة، فىؤلٍستىًظؿ  ًبًظم يىا كىأٍشرىبى ًمٍف مىائً . فى (ُ) ((كاآلًخًرٍيفى  ! أٍدًنًني ًمٍف ىىًذًه الش جى : أٍم رىب  رىةه، فىيىقيٍكؿي يىا. تيٍرفىعي لىوي شىجى

يي  ! كى : الى يىا رىب  يًرىىا. فىيىقيٍكؿي ! لعمي ًإٍف أىٍعطىيتيكىيىا سىأىٍلتىًني غى ـى : يىا اٍبفى آدى ؿ  عىاًىديهي أٍف الى يىٍسأليوي فيقكؿي الم وي عىز  كىجى
يىشٍ  مىٍيًو. فىييٍدًنيًو ًمٍنيىا. فيىٍست ًظؿي ًبًظم يىا كى ٍبر لىوي عى بُّوي يىٍعذيريهي ألن وي يىرىل مىا الى صى ٍيرىىىا، كىرى اًئيىا. ثيـ  تيرفعي لو غى رىبي ًمٍف مى

! أٍدًنًني ًمٍف ىى  رىةن ًىيى أٍحسفي مف األكلى. فيقكؿ: أٍم رىب  ًذًه أًلٍشرىبى ًمٍف مىاًئيىا كىأسىٍتًظؿ  ًبًظم يىا، الى أٍسأليؾى شىجى
: لىعىم ي ًإٍف أٍدنيتيؾ  ٍيرىىىا؟ فىيىقيٍكؿي ـٍ تيعىاًىٍدًني أٍف الى تىٍسأىلًني غى ـى! أىل : يىا اٍبفى آدى ٍيرىىىا!. فىيىقيٍكؿي ًمٍنيىا تىٍسألًني غىٍيرىىىا؟ غى

مىٍيًو، فىييٍدًنٍيًو ًمٍنيىا. فىيىٍستىًظؿُّ بظميا كيشربي فىييعىاًىديهي أىٍف الى يىٍسألىوي غى  ٍبرى لىوي عى بُّوي يىٍعذيريهي ألن وي يىرىل مىا الى صى يرىىا، كىرى
! أٍدًنًني ًمٍف ىىًذًه أًلٍستىظ ؿ  : أٍم رىب  مف مائيا، ثيـ  ترفع لو شجرةه عند باب الجنة ىي أحسفي مف األكلييف. فيقكؿي

: بىمى ًبًظم يىا كىأشٍ  ـٍ تيعىاًىٍدًني أٍف ال تىٍسأٍلًني غٍيرىىىا؟ قىاؿى ! أل ـى اًئيىا، ال أىٍسأليؾى غٍيرىىىا! فيىقٍكؿ: يىا اٍبفى آدى ى. يىا رىبى ًمٍف مى
! ىىًذًه ال أىٍسأىليؾى غٍيرىىىا،  بُّوي رىب  ا يىرىل ألىن وي  يىٍعًذريهي  كىرى ٍبرى  الى  مى مىٍييىا لىوي  صى  فىيىٍسمىعي  ًمٍنيىا أىٍدنىاهي  فىًإذىا ًمٍنيىا فىييٍدًنيوً  عى

ن ةً  أىٍىؿً  أىٍصكىاتى  ـى  اٍبفى  يىا فىيىقيكؿي  أىٍدًخٍمًنييىا. رىب   أىلٍ  فىيىقيكؿي  اٍلجى ا آدى  الدٍُّنيىا أيٍعًطيىؾى  أىفٍ  أىييٍرًضيؾى  ًمٍنؾى  يىٍصًريًنى مى
ًمٍثمىيىا ًحؾى . اٍلعىالىًميفى  رىبُّ  كىأىٍنتى  ًمن ى أىتىٍستىٍيًزئي  رىب   يىا قىاؿى  مىعىيىا كى  فىقىاليكا. -كسمـ عميو اهلل صمى- الم وً  رىسيكؿي  فىضى

ـ   ؾي  ًم : الم وً  رىسيكؿى  يىا تىٍضحى  ًإن ى فىيىقيكؿي  اٍلعىالىًميفى  رىبُّ  كىأىٍنتى  ًمن ى أىتىٍستىٍيًزئي  قىاؿى  ًحيفى  اٍلعىالىًميفى  رىب   ًضٍحؾً  ًمفٍ  قىاؿى
لىًكن ى ًمٍنؾى  أىٍستىٍيًزئي  الى  مىى كى  .(ِ)(( قىاًدره  أىشىاءي  مىا عى

                                                           
 ( .ُْٖ، رقـ الحديث)ُُٗ/ُصحيح مسمـ:( ُ)
 ( .ُْٖ، رقـ الحديث)ُُٗ/ُصحيح مسمـ:( ِ)
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كال النار؟ مضمره فبل ندرم كـ المدة التي استغرقيا ىذا الرجؿ حتى اجتاز زمفه ف في ىذه القصة الزمف 
ألنيا تمثؿ حياة جديدة  ضركرية جداكىي المدة ىذه نجد مف الصحابة رضي اهلل عنيـ مف استفيـ عف 

فأنستيـ  الصحابةأذىاف  أذىمت التيالمشاىد ب بداية السياؽ، إذ حيؼ  مف بالعكدة إلى كي يكلعؿ الجكاب  لمرجؿ،
خاص زمفه  عمى ما يبدك زمفكمنيا داللة األفعاؿ:)يمشي مرة( ك)يكبك مرة( ك)تسفعو النار مرة(، فالالزمف، 
                          تعالى: قكلو مف خطكرتو يدرككفالصحابة رضي اهلل عنيـ ككأف ، الدنيا ال يقاس بالزمف في الحياة غيبي

المراد بذلؾ  فيالعمـ  ىؿأل آراءن الطبرم  ذكرإذ [. ْٕ:الحج] چپ پ   ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ چ 
 ،اآلخرة أياـ مف يكـ إنو :كمنيا ،كاألرض السمكات فييا اهلل خمؽ التيالستة  األياـمف  نوإ: منيا )اليكـ(
، كرغـ (ُ)كىذا ما رجحو الطبرم .الدنيا سنة مف أياـ كألؼاآلخرة  العذابكاحدان مف أياـ  يكما إف: كمنيا

ما ف، مف خبلؿ السياؽ شد ما يككفأايحاءات ىذا الزمف كىي مضمرة  ننا نممحأغير اختبلؼ المفسريف 
حرارة ف ،الزمف كليس عف مقدارهيعة بطعف ( يشرب مف مائيا –يستظؿ بظميا –ؿاستظ):االفعاؿإليو  أكمئت
 . كقياـ الساعةتكحي بزمف اآلخرة  ،لى الظؿإكالحاجة  ،كشدة العطش ،الجك

في فيي مطالع زمنية محضة  ،كيبدك ذلؾ منذ استيبلالتيا ةالنبكي القصةىميتو في أحضكره ك  فممزمف
كانت  –كاف رجؿ –لى الزمف كصيغتو )كاف مف كاف قبمكـإتشير  فعاؿأكم بالن القصذ يكثر في إ ،غمبياأ
رىهي المىٍكتي  ))ػ:التي تفتتح  بكمنيا قصة المسرؼ ، (...ىناؾكاف  –ة أمر  مىى نىٍفًسًو، لىم ا حىضى ؿه ييٍسًرؼي عى كىافى رىجي

كىافى  قىٍبمىكيـٍ  كىافى  ًفيمىفٍ  مىًمؾه  كىافى  )):كقصة الغبلـ كالساحر ،(ِ) ((...قىاؿى ًلبىًنيوً  الرجؿ  كقصة ،(ّ) ((...سىاًحره  لىوي  كى
ًتٍسًعٍيفى نىٍفسىان )):الذم قتؿ تسع كتسعيف نفسا ـٍ رىجيؿه قىتىؿى ًتٍسعىةن كى كمثميا قصة الرجؿ ، (ْ) ((...كىٍافى ًفٍيمىٍف كىٍافى قىٍبمىكي

ذي، فىييٍحفىري لىوي في األىٍرًض، )) :التي تستيؿ بقكؿ النبي  .دينو الذم يمتحف في ـٍ ييٍؤخى ؿي قىٍبمىكي فىييٍجعىؿي كىٍافى الر جي
مىى عي عى اءي بالًمٍنشىار فىييٍكضى الماضي ىذا لكف  لى الماضي قطعاإتشير  استيبلالتكىذه كميا  ،(ٓ) (( ...ًفٍيًو، فىييجى
حيرة دائمة  جعؿ القارئ فيفني  بأسمكبكىك ببل شؾ ىدؼ ديني قدـ  ،جموأمحككـ باليدؼ الذم سيؽ مف 

الميـ مف القصة  يمخص النافعىنا  النبيف؟ ـ الدينيأا الغرض الفني كثر حضكرن أم الغرضيف أفيسأؿ نفسو 
شأف القصة النبكية ف ،كالتعميميكىك اليدؼ الديني كالتربكم  منيا،ما يراه ال يتكافؽ مع اليدؼ العاـ  كيضمر

 الذم يحكي مف القصة ما يتناسب مع الغرض الديني . ىنا شأف القصص القرآني

                                                           
 . ٗٓٔ-ٖٓٔ/ُٖالبياف:ينظر: جامع ( ُ)
 ( .ُّْٖ، برقـ)ُِٓ/ْصحيح البخارم: (ِ)
 . (َّٕٕ، برقـ)ِِٗ/ٖصحيح مسمـ: (ّ)
 (، باب تكبة القاتؿ .ُْٖٕ، برقـ)َُْ/ٖصحيح مسمـ: (ْ)
 .(ّْٗٔ، برقـ)ِٔ/ٗصحيح البخارم: (ٓ)
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النفس جعؿ قبكليا عمى لخدمة األغراض الدينية ية منيا القصصية السيما الماض االزمنةكاستعماؿ 
تغكص في القدـ كتمثؿ التي  ف تحكى ليا قصة السيما تمؾأاالنسانية تحب  عمؽ فالنفسأيسر كحضكرىا أ

ك بعبارة أ...)كافبػكالتراثي تبدأ زمنيا مف الماضي  عالما مجيكال لممتمقي لذلؾ فأف أغمب القصص الشعبي
الذم يتسـ بالبساطة كالمحافظة عمى مسار الزمف مف كىذا شأف أغمب القصص النبكم (، الماضيلى إتشير 
ف ليس الماضي المثقؿ حداثيا مف الماضي باتجاه الحاضر لكأفتبدأ   ،زمنية حادة في مساره انكساراتغير 

بالتأسي بما فات مف ىذه ما أ موكيخدالذم يستنيض الحاضر  نما الماضي المضمر المكجزا  بالتفاصيؿ ك 
  .ك الصبر أك كؿ ىذه االشياء مجتمعةأك العظة كاالعتبار أاالحداث 

نما يظير مف خبلؿ ا  ك  ،عمى نحك محدد اف كالمكافالزمفييا ال يظير التي في قصة ساقي الكمب فمثبل 
فشدة العطش كالمشي في  ،لقصةكؿ فعؿ مقترف بزمف في ىذه اف ،فعمياما ارتباطان فعاؿ ترتبط بياالأف السياؽ 

يؼ كبمكاف قفر كتبدك سرعة الزمف مؤطرة بفصؿ الصاجة لشرب الماء ترسـ صكرة زمنية الطريؽ كالح
يميث  –خرج  –ثـ –فشرب –جدفك  -اشتد))كاضمار التفاصيؿ مف خبلؿ استعماؿ االفعاؿ في تبلحؽ متكاتر 

دليؿ سرعة تعاقبيا  (الفاءػ)غمب ىذه االفعاؿ بأكنبلحظ اقتراف ، فغفر (( –فشكر –أمسكو  –فنزؿ  -يأكؿ –
ف تعيؽ السرعة الزمنية لمسرد كما أغير الخكض في تفصيبلت مف شأنيا  مف الكبلـكتكاترىا عمى مستكل 

مىٍيًو العىطىشي )):  قاؿ ، إذيبدك مف خبلؿ ىذه القصة  النبكية ٍيؽو اٍشتىد  عى ؿه يىٍمًشي ًبطرى دى ًبٍئرىان فىنىزىؿى بىٍينىمىا رىجي ، فىكىجى
: لىقىٍد بىمىغى ىىذى  ؿي ، يىأكيؿي الث رىل ًمفى العىطىًش، فىقىاؿى الر جي رىجى فىًإذىا كىٍمبه يىٍميىثي ، ثيـ  خى ا الكىٍمبى ًمفى العىطىًش ًفٍييىا فىشىرىبى

ف وي مى  ، فىشىكىرى الم وي لىوي، ًمٍثؿي ال ًذم كىٍافى قىٍد بىمىغى ًمن ي، فىنىزىؿى الًبٍئرى فىمىؤل خي ت ى رىقىى فىسىقىى الكىٍمبى ٍاءن، ثيـ  أىٍمسىكىوي ًبًفٍيًو، حى
. ٍطبىةو أىٍجره : في كيؿ  كىًبدو رى كلعؿ سائؿ يسأؿ  .(ُ)((فىغىفىرى لىوي". قىاليكا: يىا رىسيٍكؿى الم ًو! ًإف  لىنىا في البىيىاًئـ أىجرىان؟ فىقىاؿى

قطعو الرجؿ مشينا ككاد أف ييمكو، كأضمر المكاف الذم كجد فيو البئر ككاف سبب  الذم لماذا أضمر الزماف
عمى كيدليـ  الصحابة كاألمةيرشد أراد مف القصة أف  لنجاتو كىما مف عناصر القصة؟ كذلؾ ألف النبي

تـ بسؤاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ كجكاب  فعؿ الخير كحفر اآلبار كالرفؽ بالحيكاف، أما ترل أف السياؽ خي
ٍطبىةو أىٍجره  :))النبي : في كيؿ  كىًبدو رى      (( .ًإف  لىنىا في البىيىاًئـ أىجرىان؟ فىقىاؿى

بدأت  كالتي، مكلكد تنازعتا في المتيفي القصص النبكم منيا قصة المرأتيف مثمة ىذا المكف كثيرة فأك 
 لمتركيز عمىاسـ المرأتيف كتفاصيميما  كبإضمار( دكف تعيف لممدة الزمنية بالفعؿ الماضي )كانت قصصيا

ؿ عدـ العجمة في الحكـ كاستعماؿ الحكمة كالذكاء في الحكـ كىذا ما تحاك  ساس مف القصة كىكالغرض األ
ا،:ليوإالقصة النبكية ىنا مف االشارة  اءى الذ ٍئبي فىذىىىبى ًباٍبًف ًإٍحدىاىيمى ا اٍبنىاىيمىا، جى فىقىالىٍت  )) كىانىًت اٍمرىأىتىاًف مىعىييمى

مىٍيوً  دى عى اكىمىتىا ًإلىى دىاكي قىالىًت األيٍخرىل: ًإن مىا ذىىىبى ًباٍبًنًؾ! فىتىحى اًحبىتييىا: ًإن مىا ذىىىبى ًباٍبًنًؾ، كى ى ًبًو صى ـي، فىقىضى  الس بلى

                                                           
 الناس باليائـ.باب رحمة  .(ٔٗٗٓ، برقـ)ْْ/ٕكصحيح كمسمـ:، (ِْٔٔ، برقـ)ُْٕ/ّصحيح البخارم: (ُ)
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: ائٍ  ، فىقىاؿى تىاهي ًبذىًلؾى دى فىأىٍخبىرى مىٍيمىافى ٍبًف دىاكي مىى سي تىا عى رىجى ٍغرىل: الى ًلٍمكيٍبرىل، فىخى تيكًني ًبالس ك يًف أىشيقُّوي بىٍينىييمىا!، فىقىالىًت الصُّ
ٍغرىل(( ى ًبًو ًلمصُّ ميؾى الم وي، ىيكى اٍبنييىا، فىقىضى تىٍفعىٍؿ يىٍرحى
 (ُ). 

 خارجيالتي تتأطر زمنيا بزمف  (عمىقرع كاألبرص كاألاأل)ميا مف حيث االستعماؿ الزمني قصةكمث
، اسرائيؿ ( )بنيالماضي  مف مستمدة فنيةجمالية  مثؿاألكلى ت يمكف تسميتو بالمقاـ، كىذا المقاـ لو قرينتاف:

كىناؾ ، يمكف باالستباؽ الصحابة ( )فنية متجو إلى الحاضر كالثانية تمثؿ جمالية ،باالسترجاعيمكف تسميتيا 
عمى عف طريؽ حرؼ قرع كاأللى األإبرص مف األ باالنتقاؿ التعبير النبكمينتجيا  لئلضمارتجميات جمالية 

سرعة الحدث كاالضمار  عف لتعبر السببية (الفاء)ثـ تعقبيا )ثـ( التي تفيد الترتيبلكاك لتحضرالعطؼ ا
كالقدرة العجيبة يتناسب كطبيعة الممؾ  التعبيركىذا االضمار كسرعة ، )فمسحو فذىب عنو (:الزمني بقكلو 

ثـ  ،يضا مع مدد الحمؿأناسب تثـ يطكؿ الزمف نسبيا حتى تمد االبؿ كالبقر كالغنـ كىذا ي ،ياهإالتي منحو اهلل 
قرع برص كاألمف األ ؾ كؿٌّ ر الممذك  لكنيا رائعة يجسدىا الحكار حيف يي تحصؿ استرجاعات داخمية محدكدة 

ما كرثت ىذا الماؿ كابرا عف نإ :ماضية قبؿ زمف المقاء في قكليـ جياؿأى بالنعـ ثـ يعكد بنا الزمف الى عمكاأل
ط اهلل مثمما يستمر سخ ،لى يكـ القيامةإعالى عميو كيستمر رضا اهلل عميو بنعـ اهلل ت عمى فيقرُّ ما االأ ،كابر

 .  (ِ)برصقرع كاالتعالى عمى األ
 :االضمار في المكان :ثانيا

 إذٍ  ،السردييفكثير مف العند مف حيث االىتماـ كالتكظيؼ الحديثة ظؿ دكر المكاف ىامشيا في القصة 
 يـتما أكدتو دراس اكىذمقارنة مع القصة النبكبة الشريفة.  ،بالمكاف ـأكثر مف عنايتي ،كلكية لمزمافأعطيت األ

نفسنا مف خبلؿ الزمف أننا نعرؼ أفي بعض االحياف نعتقد : )االحديثة كانتقدت نفسيا فيما بعد إذ قالك  الفمسفية
ف أساني... الذم يكد حتى في الماضي تتابع تثبيتات في مكاف استقرار الكائف االنفي حيف كؿ ما نعرفو ىك 

في عبارة عف نقاط مكانية مكجكدة  فاألحداث ،فالمتغير ليس الزمف بؿ نحف كالمكاف ،يمسؾ بحركة الزمف
فيك الذم تجتمع فيو ال يمكف تجاكزه، النبكية بارزان في القصة عنصران يشكؿ  وفإنالمكاف  أما .(ّ)(مجرل الزمف

 شخصيات بحاجة إلى مكاف تتحرؾ فيو،فال ،الشخصيات، كتحيط بيـ العكامؿ كالقكل المؤثرة في تصرفاتيـ
  .(ْ)فيو كالزمف يحتاج إلى مكاف يحؿُّ 

ىكية االنساف عمى األرض أماـ أعيف الصحابة كتنبع أىمية المكاف في القصة النبكية في تجسيد  
سيبدك - ر في عنصر الزماف كدكر السياؽ في إبراز ىذا الجماؿمف جماليات االضمافكما بدا لنا ، كاألمة

                                                           
 باب اختبلؼ المجتيديف. (ِْٗٓ برقـ ) ُّّ/ٓكمسمـ:، (ِّْٕقـ)بر  ُٖٗ/ْصحيح البخارم: (ُ)
 .ِِّينظر في ظبلؿ الحديث النبكم نكر الديف عتر:  (ِ)
  .ْٔ:جماليات المكاف غاستكف ياشبلر (ّ)
 .ُْٖخميؿ:ينظر: النقد االدبي الحديث مف المحاكاة إلى التفكيؾ، إبراىيـ  (ْ)
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كترتيب  يعمؿ عمى تنظيـ خياؿ القارئالذم النبكم  التعبير مف خبلؿ ذلؾ في عنصر المكاف أيضا -لنا
نفصبل عف صنكه الزماف كال ال يعرض المكاف م فالتعبير النبكم في القصةالسياؽ. معطيات مف خبلؿ تصكره 
في مثؿ ىذه الحاؿ يشكؿ عنصرا  كىك ،لشخصية مترشح مف كعييا الخاصال كىك متصؿ بمنظكر اإيعرضو 

 ،لمعاـ لمقصة يدعـ البناءبحدث  ةك تفصيمية غير متصمأريدية كصاؼ تجأفميس ىناؾ  ،فعاال في بناء القصة
، كىذا ييثبت باليقف أف القصص النبكم يقتضيو ىذا الغرض اا بحسب ممحددن  الذلؾ فيك يأتي مضمرن 

  كالقصص القرآني يخرجاف مف مشكاة كاحدة. 
الزماف كاالحداث ك باطو بالشخصيات مف خبلؿ ارت -ذفأ -القصص النبكمفي فتبرز جمالية المكاف 

خصائص كصفات يحمؿ ساكف لكنو فع اؿ ىنا  كاففالم ،محدكدية كصفوعمى الرغـ مف حالة االضمار ك 
بيف المكاف كسائر مككنات يو السبلـ مفيناؾ حالة تبلحـ صميمي في قصة ىاجر كاسماعيؿ ع .(ُ)ساكنيو
ال  طفؿمع  ،فييا نيسأرض ال ماء كال أفي  ،مكحشفي مكاف قفر  ف يتركياأ براىيـ إحينما قرر القص 

 ًفيوً  ًجرىابنا أسباب الرزؽ، كىك))متككبل عمى اهلل، آخذنا بأضعؼ ، يقكل أف يصمد لساعات أف ىي صمدت
ًسقىاءن  تىٍمره  ُـّ  فتبعتوي (( ميٍنطىًمقنا قىف ى ثيـ   مىاءه  ًفيوً  كى ـي  يىا كىي تنادم:)) إسماعيؿ أ تىٍتريكينىا تىٍذىىبي  أىٍيفى  ًإٍبرىاًىي  ًبيىذىا كى

، ًفيوً  لىٍيسى  ال ًذم اٍلكىاًدم ناىيؾ  معدكـ فيو كؿ أسباب الحياة،في سياؽ شىٍيءه((، ككممة)ال شيء( نكرة  كىالى  ًإٍنسه
عىؿى . فنادتو مرارنا كما أخبر النبي عف داللة)اإلنس( ال مشفكعا بالتكسؿ افسألتو سؤ ًإلىٍييىا((، يىٍمتىًفتي  الى  :))كىجى

 )نعـ(؟ليا إلييا بكجيو عندما قاؿالتفت  كال ندرم ىؿ:))نعـ((. ؟ فقاؿًبيىذىا(( أىمىرىؾى  ال ًذم فقالت:))آهلل الحزفك 
عىتٍ  ))ثيـ  ميٍنطىًمقنا((  :))قىف ىسياؽالكأظف أنو لـ يمتفت إلييا، كما ألمح التعبير النبكم في  فمف فىاٍنطىمىؽى((،  رىجى

 الى  ًإذنا )):فياء الصحراءأقكلتيا المدكية التي لـ تبددىا  فقالت .(ِ):)الجفاء في السرعة()انطمؽ(معاني
ي عينىا سعيا منيا  صغيريفمتار تقع بيف جبميف أفأخذت تقطع مسافة ذرعيا بضع  ،تككميامف عظـ كىذا  ،((ييضى

كف في يكـ ما ف سعييا ىذا سيكأ لـ تدرلكف  ،اهللعمى منيا  كتككبل باألسبابخذا أك  ،نجاةاللمظفر بطكؽ 
ىك بيت اهلل  ،عظـ بيتأركاف أ تضـ في بطنياالقفر الرماؿ ك  ا المكافف ىذأتدر كلـ  ،كا مف مناسؾ الحجمنس

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  في يكـ ما سيرفعكف قكاعد ىذا البيت( كزكجيا، ابنيا الرضيعأف)  كلـ تدر ،العتيؽ

كيمضي سيدنا  .عمى مر  األزماف كسيطكؼ حكلو لـ كمو سيتجو نحكهكأف العا [،ُِٕالبقرة:] چپ پ 
استقبؿ بكجيو البيت ثـ دعا بيذه الكممات ، إذا كاف عند الثنية حيث ال يركنو أىمو ىحت ،إبراىيـ جافيا ألىمو

ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ چ  فقاؿ:

كما أخبر  كىذا ىك بيت القصيد مف المكاف كالقصة .[إبراىيـ] چڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  
                                                           

 .ُِّجماليات المكاف غاستكف ياشبلر:  (ُ)
 , فصؿ )الجيـ كالكاك( . ِّٗ/ُعمدة الحفاظ: (ِ)
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فبل يبقى بما في ذلؾ أىمو،  الخميقة جميع كعف نفسو عف لينزعو بالعظائـ خميمو اهلل تعالى يبتميالمفسركف، ف
 إال يعتمد كال إليو لينقطع ؛زاد كال ماء ببل كادم في ذريتو مف يسكف أف شأنو جؿ هأمر  فمذا بينو كبينو حجاب،

يكائيـتربييـ  في طمعاليس خكفا عمى عيالو، بؿ  الرب باسـ ابراىيـ  ناداهف كجٌؿ، عزٌ  عميو ب نا ؛كا   رى
 إليؾ ليسمككىـ تميؿ .أم:إليًيـ  متيك  الن اسً  مف ةن أفئد ؿٍ فاجع ،إليؾ بيا العبد يصؿ التي الص بلةى  ًلييًقيميكا
 .(ُ)عميؾ كيدلكىـ
فتبصر ، لى االنسإ الكحشةمف ك  ،الحياة لىإ اليمكةتحكال ال نظر لو مف  كالمقاـكفجأة يشيد المكاف   
 . الذم رأت سراباف ىذا أ المتعطشتيفمتيا نفسيا كنفس صغيرىا كىأد أنيا لـ تكف متأكدة منو فربما ماء بي

(بقكليا: م تجمعو كتحكط لوأ -تزمو بشغؼخذت أفدنت منو ك   ،أف ينقطع مخافة ادثة نفسيمح ،)ـز .ـز .ـز
ـي  ))ىذا الخكؼ فقاؿ: كقد صكر النبي اًعيؿى  أيـ   الم وي  يىٍرحى ، تىرىكىتٍ  لىكٍ  ًإٍسمى ـى ٍمزى ـي  لىكىانىتٍ  زى ٍمزى ٍيننا زى ًعيننا عى  فىقىاؿى  -مى

افيكا الى  اٍلمىمىؾي  لىيىا ٍيعىةى  تىخى ـي  ىىذىا يىٍبًني اهللً  بىٍيتى  ىىاىينىا فىًإف   الض  ف   كىأىبيكهي  اٍلغيبلى في  فالسياؽ .(ِ)أىٍىمىوي(( ييًضيعي  الى  الم وى  كىاً 
بئر في العالـ سيظؿ متدفقا  ألعذبمكاف شتؽ مف فعميا ىذا اسـ فأ !عجيب بيف المكاف كالشخصية حاؿ حب  

 جمد المكاف كدالالتو مف ا الطير كتحكؿمكشرب معي ،كصغيرىا كارتكيا بتفشر ىك بئر زمـز لى يكـ القيامة إ
نظار قافمة لمعرب أحـك حكؿ البركة فرحة جدلة فمفتت خذت الطير تأك  ،لفةاألك  األنس القفر كالكحشة، إلى

 ،(المكاف)بؿ صكب ىذا عناؽ األأما لكت الحاجة لمماء اف فسرع البلىبة،تقطع عرض ىذه الصحراء كانت 
الناس مف كؿ فج  تأتيوفصار المكاف منسكا لمحج فسمحت ليـ  كاإلقامةصاحبتو ىاجر باالرتكاء  كانفاستأذ

ف المكاف أثر عمى نحك فاعؿ في بناء أالمكاف كقد بدا كاضحا  دالالتعميؽ في تحكؿ غير مسبكؽ في 
سياب فبل يبدك مف المكاف إف غير المثمر مع الشخصيات م االقصة النبكية بسبب تفاعمي االحداث في ىذه

كىذا مف جماؿ ككماؿ التعبير  إلظيارهكما لـ يكف كذلؾ فقد ظؿ مضمرا ال حاجة فنية  ،ال ما يتصؿ بالحدثإ
   . (ّ)النبكم

عاء ليذكر د (ت)بطف الحك كت فكيؼ استنفره المكاف كمثميا قصة يكنس مع المكاف كىك في بطف الح
قصة االنساف كىي بحؽ  قصة الثبلثة الذيف سد عمييـ الغاركمثميا  ،كخكؼه  ضنؾه  اعترضويتأسى بو كؿ مف 

 مف القصةلـ تأخذ حيزا سرديا  األمكنةف ىذه إساف نفسيا مع المكاف فعمى الرغـ مع المكاف ككيؼ تعامؿ االن
ال اف إك عنكانيا عمى الرغـ مف ذلؾ كمو االضمار ىفدية عمى نحك تفصيمي كلـ تظير تفاصيميا الما النبكية،

ثر الذم تركتو عمى الشخصيات الثالثة فتفاعؿ ىذه الشخصيات االمكنة بدت مبلمحيا مف خبلؿ األ ىذه

                                                           
 .  ِْْ/ٕركح المعاني: (ُ)
 ( . ّّْٔ, رقـ الحديث )ُّٕ/ْصحيح البخارم : (ِ)
  . ُٖينظر: صحيح القصص النبكم: (ّ)
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جكاء مكاف مظمـ كئيب ال منفذ فيو كال قبؿ ليـ بتحكيؿ أكحيرتيـ كرجائيـ رسمت  المتكاصمةكتضرعاتيـ 
 (،مميـ باهلل تعالىأ)ىك  ،مؿ لـ ينقطع بعدأدت معيا أمميـ بالخركج لكف ىناؾ سدت باب الغار كسصخرة 

 .  عماليـ ىي سبيميـ لمخركجأفكانت صمكاتيـ كادعيتيـ بصالح 
تقير  مكنة العجازم فيذه األإال بفعؿ إف سطكت المكاف كعدائيتو ال تخرؽ في السياؽ إكمف المبلحظ 

فذكر كؿ كاحد منيـ عمبل عممو خالصا  ،ةيمانيإ بأسباب غالبيارادة اهلل متعمقة أاهلل تعالى لكف  بإرادةال إماديا 
لى بنا سياؽ القصة النبكية إصؿ يخرة عف باب الغار قميبل حتى لكجو اهلل كمع ذكر كؿ عمؿ تتزحزح الص

الشخصيات  صخرة كمشاعرخر االعماؿ الفاضمة ذكرا فتنفرج الصخرة فيخرجكا سالميف . كالمكاف كحركة الآ
قي مف كصاؼ لممكاف غير تمؾ التي تبدك مف منظكر الشخصيات كما يستدركو المتمأفي حالة تكحد تاـ فبل 

 ،تفاصيؿ مادية تكحي بذلؾ فبلنما يستدركو عبر كعي الشخصيات إلى معاد إليؼ أتحكؿ لممكاف مف مكاف 
مطمع مف  السياؽ كىذا ما يؤكده ،الشخصيات كالزمافاسماء معيا  كمضمرة مضمرةالمكانية  فالتفاصيؿ

ثىةي  بىًؿ  رىٍىطو  القصة ))اٍنطىمىؽى ثىبلى ٍخرىةه ًمفى الجى دىرىٍت صى ميٍكهي، فىاٍنحى ًبٍيتي ًإلىى غىارو فىدىخى ـي المى ت ى آكىاىي ، حى ـٍ ًمم ٍف كىٍافى قىٍبمىكي
؛ فىقىالكا: إن وي الى ييٍنجً  ـي الغىٍارى مىٍيًي ((فىسىد ٍت عى ـٍ اًلكي اًلًح أىٍعمى ٍخرىًة ًإال  أٍف تٍدعيكا الم وى ًبصى ـٍ ًمٍف ىىًذًه الص  ٍيكي

 فاألشخاص ،(ُ)
الصحابة كثير كىـ المخاطب  كمف كاف قبميـ  ،كالزماف عاـ )ممف كاف قبمكـ( ،عددا) ثبلثة نفر( كفمكصكف

، كما ألمح لطمب الشخصيات المبيت فيونما ا  ال مف خبلؿ تفاصيمو ك  ىمة االكلىا لمك منن آكيبدك المكاف  ،جدا
ف صخرة سدت مدخمو الكحيد مع اضمار الكيفية لى معاد ألإجأة تتحكؿ داللة المكاف مف أليؼ ثـ ف السياؽ،

خرج كلف يككف ىذا بالبحث عف م كيبدؤكفتغيير داللة المكاف كطبيعتو كىنا يبدأ تجاكب الشخصيات مع 
فيك الكحيد القادر عمى تحكؿ المكاف كتغيير نمطو كىذه  (،الدعاء)ى لإنما معنكم فيمجئكف ا  المخرج ماديا ك 

كىذا ما نطمؽ عميو التغيير أك الفعؿ االعجازم  ،خاصية ترتبط ارتباطا شديدا بالقصص القرآني كالنبكم
   .لممكاف كىك كثير فييما

اهلل تعالى فيتمكف النبي  بأمرا ىك التمكف مف قير المكاف  اعجازين ففي قصة االسراء كالمعراج نممح فعبلن 
  االسفؿ االرض عمى ثنائية مف قطع المسافة الكبيرة بكقت خارؽ كمعراجو يمثؿ ثنائية ضدية مكانية قائمة

ال انيا معبرة كمشعة بالدالالت فيي جزء مف إالمكاف عمى الرغـ مف محدكديتيا  فأكصاؼ  كاالعمى السماء
 .ك تشكيشأير لبس لذم يتسـ مع االيجاز في غالكبلـ النبكم ا

كصاؼ محدكدة أفثمة  ،عبارة قصرأالمكاف معبر في  اضاع دابتو في فبلة بدأفي قصة الرجؿ الذم ك 
 ،بيف االنساف كالمكاف الرجؿ كاالرض القفر تحدو  ىالمكاف ككحشتو في ثنائية تقـك عم الى قفر ىذإتشير 
نيا ميمكة أاالرض في  فكصؼي  ،دكية ميمكةرض أضاع دابتو كعمييا ماؤه كزاده في أ رجبلن يصؼ  فالسياؽ

                                                           
 (. ِِِٕ، برقـ)ُُٗ/ّصحيح البخارم:  (ُ)
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لى انقطاع االرض مف البشر كليس إكدكية تشير  .لى طبيعة االرضإلى مصير الرجؿ كليس إتشير مباشرة 
كىذا االتحاد في الكصؼ عمى الرغـ مف قصره رسـ صكرة ىذا المكاف في كجداف القارئ  ،يضاأطبيعتيا لى إ

كيعممكف قيمة  ،في زمف الحاضر يعممكف ماذا تعنى الصحراء الدكيةفالصحابة كىـ المتمقي  ،في غير حشك
كجاء  بإضمار ما حقو االضمار فاكتفى النبي  ،الراحمة فضبل عف المتاع كالماء كىـ في عرض الصحراء

؛ ألف اليدؼ منو سياأك كىذا رأس الببلغة كليس مف شأف المثؿ االطالة كاالطناب بالقصة عمى ىيئة مثؿ 
مىى الحضُّ  ا أىشىدُّ  لىم وي )):الٌتكبة، قاؿ عى ٍبًدهً  ًبتىٍكبىةً  فىرىحن ؿو  ًمفٍ  اٍلميٍؤًمفً  عى ٍيمىكىةو  دىًكي ةو  أىٍرضو  في رىجي  رىاًحمىتيوي  مىعىوي  مى
مىٍييىا شىرىابيوي  طىعىاميوي  عى ـى  كى قىدٍ  فىاٍستىٍيقىظى  فىنىا ت ى فىطىمىبىيىا ذىىىبىتٍ  كى  كيٍنتي  ال ًذل مىكىاًني ًإلىى أىٍرًجعي  قىاؿى  ثيـ   اٍلعىطىشي  أىٍدرىكىوي  حى
ـي  ًفيوً  ت ى فىأىنىا عى . أىميكتى  حى مىى رىٍأسىوي  فىكىضى مىٍييىا رىاًحمىتيوي  كىًعٍندىهي  فىاٍستىٍيقىظى  ًليىميكتى  سىاًعًدهً  عى طىعىاميوي  زىاديهي  كىعى شىرىابيوي  كى  فىالم وي  كى
ا أىشىدُّ  رىةن  فىأىتىى كفي ركاية لمسمـ أيضان:)) .(ُ)((كىزىاًدهً  ًبرىاًحمىًتوً  ىىذىا ًمفٍ  اٍلميٍؤًمفً  اٍلعىٍبدً  ًبتىٍكبىةً  فىرىحن عى  شىجى  ًفي فىاٍضطىجى
ذى  ًعٍندىهي  قىاًئمىةن  ًبيىا ىيكى  ًإذىا كىذىًلؾى  ىيكى  فىبىٍينىا رىاًحمىًتوً  ًمفٍ  أىًيسى  قىدٍ  ًظم يىا  أىٍنتى  الم ييـ   اٍلفىرىحً  ًشد ةً  ًمفٍ  قىاؿى  ثيـ   ًبًخطىاًميىا فىأىخى
ٍبًدل بُّؾى  كىأىنىا عى  . (ِ)((اٍلفىرىحً  ًشد ةً  ًمفٍ  أىٍخطىأى  .رى
السياؽ  يفتتحيا مائة نفسقصة الرجؿ الذم قتؿ ف ،الزماف كالمكاف بإضمارأغمب القصص النبكم  تتسـك 
النبكم يركز التعبير ف أل؛ مف حيث التركيب النحكم ؿ كالمفاعيؿ(( ك)الفاعالمكاف كالزماف) تفاصيؿ بإبياـ

ـي القصة أكصى ففي  ،القصصعمى الفكرة كالغرض الديني في عرضو  لى إأف ينطمؽ  القاتؿى  ىؿ االرضأ أعم
عف  النبيُّ ر عب  ليو إالذم يرحؿ  رض طمبا لمتكبة كحينما تعيف أف يسمي لو ىذه االرض كيعيف لو المكافأ

، فىيىٍؿ لىوي ًمفٍ  )):ذلؾ قائبل ائىةى نىٍفسو ، فىقىاؿ ًإن وي قىتىؿى مى اًلـو ؿو عى مىى رىجي تىٍكبىةو؟  ثيـ  سىأؿى عىٍف أىعمىـً أٍىًؿ األىٍرًض، فىديؿ  عى
كىذىا، فىًإف  ًبيىا أينى  بىٍيفى الت ٍكبىًة؟! اٍنطىًمٍؽ ًإلىى أٍرًض كىذىا كى ٍكؿي بىٍينىوي كى مىٍف يىحي ، كى ـٍ  فىاٍعبيدً  اسىان يىٍعبيديكفى الم وى تىعىالىى،فىقىاؿ: نىعى

فكذا   ،رض كذا ككذاألى إفقاؿ لو انطمؽ  .(ّ)((...فىاٍنطىمىؽى  .سىٍكءو  أىٍرضي  فىًإن يىا أىٍرًضؾى  ًإلىى تىٍرًجعٍ  كىالى  مىعىييـٍ  الم وى 
عمى مصير ىذا الرجؿ الذم قتؿ السياؽ  بؤرةكز تلتر  ؛اضماره النبيتعمد مبيـ  شيءشارة يدؿ عمى ااسـ 

فما أيضمر لـ  تكبة؟تقبؿ ذنب ذنبا عظيما كيذا أ اذإ إلنسافا؟ كىؿ فيؿ ليك تكبو !يرجك التكبةك  مائة نفس
التكبة كسرعة األقباؿ عمى اهلل، بدليؿ مف القصة، إال كىك  النبي  بالمعنى كال بالغرض الذم قصدهال يخؿ 

 .سياؽ الفعؿ)انطمؽ إلى ...، فانطمؽ( 
النبكم حتى في القصص التي يككف فيو المكاف  التعبيركتبقى سمة اضمار تفاصيؿ المكاف كاضحة في 

ذىب فمنذ االستيبلؿ يضعنا ىك محكر القصة كمركزىا مثؿ قصة الرجؿ الذم اشترل عقارا فكجد فيو جرة 

                                                           
 ( .ُُّٕبرقـ) ،ُٗ/ٖصحيح مسمـ: (ُ)
 ( .ُّٕٔ، برقـ)ّٗ/ٖصحيح مسمـ: (ِ)
 ( .ُْٖٕ، برقـ)َُّ/ٖصحيح مسمـ: (ّ)
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بلف اسما كال ال يحم)باع رجؿ كاشترل رجؿ ( نكرتافماـ جممة مف المضمرات فالبائع كالمشترم أ السياؽ
كيدا اىتماما كتأ النبيك سكاىما في حيف يكلى أرض أقطعة  كأكممة عامة تدؿ عمى بيت  فعقارفا اكصأ

 ف يأخذهأض فلى البائع فر إفي العقار  ف المشترم دفع ما كجدهألى حد إعمى مبدأ االيثار كاالمانة كالصدؽ 
  .حتى تخاصما مف شدة كرعيما كايثارىما 

 نكع المكاف العتبة الذم الي مف شارات مكانية كىإقصص الحديث النبكم تظير عمى شكؿ في  فاألمكنة
كاقعيتيا يمكث االنساف فيو عمى مستكل القصة كثيرا لكنيا اشارات كاقعية فيكتسب المكاف قكتو كفعاليتو مف 

ف المكاف في القصة النبكية يظؿ محافظا عمى فلذلؾ ف كما عند بعض السردييف، ةمفيي ليست فضاءات متخي
لمكاف في القصة ذا معمـ مف معالـ تفكؽ اىك  ،(ُ)ذل مما تستكحيو االحداث الحقيقيةخصكصيتو ككاقعيتو كيتغ

 بإزاءمـ مسبقا أنو يع ألنوثارة دائمتيف ا  الكفيرة فالقارئ في حالة تشكؽ ك  سرار جمالياتياأالحديثية كسر مف 
 ،صص النبكم بعينيا مف غير تفصيؿ مثؿ الصفا كالمركةمكنة حددىا القأسماء أقعي فيناؾ حدث حقيقي كا

نيا أىذه االمكنة مضمرة مكجزة  مجيءكغيرىا كالسبب في  ،كالمسجد الحراـ ،ىالمسجد االقصك  ،الشاـك  ،مكةك 
الكبلـ  لى القصة شيئا غير تكـرإذكر معمكمات عنيا ال تضفي  المتكمـمقي فمـ يشئ معركفة لدل المت مكنةأ

فمنح ذلؾ خياؿ القارئ القدرة عمى  كالتأمؿ، تاح لمقارئ المشاركةأحيانا أؿ ف اضمار التفاصيإثـ ، وكتضخم
ذه ناحية جمالية مف نكاحي بناء كى ،صاؼئ المسككت عنو مف ىذه االك تصكيرىا كسمح لو باشراؾ خيالو كمم

 .القصة النبكية 
جاءت  ألنياك غير المدركة حسيا لكنيا تستمد كاقعيتيا أغير المرئية  كىناؾ نمط مف االمكنة الكاقعية

كسدرة  ،ككصؼ النار ،كصؼ الجنةمثبل نماطيا أكمف . طرفا منيا ف القرآف الكريـ ذكركأل مف فـ النبي 
يما قصة االسراء كالمعراج كىذه سككثير منيا ذكر في القصة النبكية ال  ،كالقبر ،كالككثر ،كالحكض ،يىتالمن

نكتفي مف ىذا ك  .لنبكم كالقصص القرآنيا القصصاآلف ذاتو ال تجتمع في غير  إلىاالمكنة الكاقعية كالغيبية 
 مف منظكر الميت  بر(ألصحابو مبينا فييا صكرة المكاف )الق المكف بيذه القصة التي يركييا النبي 

ياذا مات كىي غير مدركة حسيا لكف إ لى مصاؼ المدركات إ بيا يسمكبأسمكب نبكم صادؽ معجز  قص 
؟  فجاءتنا المظممة ةسؤاؿ طالما سألناه ألنفسنا ما ىي طبيعة المكاف في ىذه الحفرة المحدكد ةكيقطع ىك 

في مكاف الميت كبمكاجية  السياؽكىي ممتزجو بمشاعر القارئ الذم يضعو االجابة في ىذه القصة النبكية 
ٍنوي، فىًإٍف كىافى ميؤٍ المكاف مباشرة  ل ٍكفى عى ـٍ ًحيفى ييكى ٍفؽى ًنعىاًلًي ًضعى ًفي قىٍبًرًه، ًإن وي يىٍسمىعي خى ًمننا كىانىًت ))ًإف  اٍلمىي تى ًإذىا كي

كىافى ال ةي ًعٍندى رىٍأًسًو، كى مىًة الص بلى دىقىًة كىالص  ٍيرىاًت ًمفى الص  كىافى ًفٍعؿي اٍلخى اًلًو، كى كىانىًت الز كىاةي عىٍف ًشمى ـي عىٍف يىًميًنًو، كى يىا ص 
ا ًقبى  ةي: مى ٍحسىاًف ًإلىى الن اًس ًعٍندى ًرٍجمىٍيًو. فىييٍؤتىى ًمٍف ًقبىًؿ رىٍأًسًو، فىتىقيكؿي الص بلى كًؼ كىاإٍلً ؿه كىاٍلمىٍعري ، ثيـ  ييٍؤتىى عىٍف ًمي مىٍدخى

                                                           
  . ََُ:الشريؼ الزماف كالمكاف في قصص الحديث النبكمبنية ينظر:  (ُ)
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ٍف يىسىاًرًه، فىتىقيكؿي الز كىاةي: مىا ًقبىًمي مىٍدخى  . ثيـ  ييٍؤتىى عى ؿه ا ًقبىًمي مىٍدخى ـي: مى يىا ، ثيـ  ييٍؤتىى ًمٍف ًقبىًؿ يىًميًنًو، فىيىقيكؿي الص  ؿه
مىًة كىاٍلمى  دىقىًة كىالص  ٍيرىاًت ًمفى الص  : فىعىؿى اٍلخى . فىييقىاؿي لىوي: ًرٍجمىٍيًو، فىيىقيكؿي ؿه ا ًقبىًمي مىٍدخى ٍحسىاًف ًإلىى الن اًس: مى كًؼ كىاإٍلً ٍعري

ؿى ال   كًب، فىييقىاؿي لىوي: أىرىأٍيتىؾى ىىذىا الر جي قىٍد ميث مىٍت لىوي الش ٍمسي قىٍد آذىنىٍت ًلٍمغيري ا تىقيكؿي اٍجًمٍس، فىيىٍجًمسي كى ، مى ـٍ ًذم كىافى ًفيكي
اذىا تىٍشيى  مى ٍنوي أى ًفيًو؟ كى ، أىٍخًبٍرًني عىم ا نىٍسأىليؾى عى : ًإن ؾى سىتىٍفعىؿي م ي. فىيىقيكؿي ت ى أيصى : دىعيكًني حى مىٍيًو؟. فىيىقيكؿي رىأٍيتىؾى دي ًبًو عى

م ده، أىٍشيىدي أى  : ميحى مىٍيًو؟. فىيىقيكؿي مىاذىا تىٍشيىدي عى ا تىقيكؿي ًفيًو، كى : مى ـٍ ؿى ال ًذم كىافى ًفيكي اءى ىىذىا الر جي ن وي رىسيكؿي الم ًو، كىأىن وي جى
مىى ذىًلؾى تيٍبعىثي ًإٍف شىاءى  ، كىعى مىى ذىًلؾى ميت  ، كىعى ًييتى مىى ذىًلؾى حى ؽ  ًمٍف ًعٍنًد الم ًو. فىييقىاؿي لىوي: عى  الم وي. ثيـ  ييٍفتىحي لىوي ًباٍلحى

ٍقعى  ن ًة، فىييقىاؿي لىوي: ىىذىا مى كرنا، ثيـ  ييٍفتىحي لىوي بىابه ًمٍف أىٍبكىاًب اٍلجى سيري ا أىعىد  الم وي لىؾى ًفييىا، فىيىٍزدىادي ًغٍبطىةن كى مى ديؾى ًمٍنيىا، كى
ٍيتىوي،  ا أىعىد  الم وي لىؾى ًفييىا لىٍك عىصى مى ٍقعىديؾى ًمٍنيىا، كى كرن بىابه ًمٍف أىٍبكىاًب اٍلن اًر، فىييقىاؿي لىوي: ىىذىا مى سيري ا، ثيـ  فىيىٍزدىادي ًغٍبطىةن كى

اييٍفسىحي لىوي  (ُ)((ًفي قىٍبًرًه سىٍبعيكفى ًذرىاعن
 . 

  :االضمار في الشخصيات :ثالثا
ف نقكؿ أفنستطيع  ،لشخصيات مف نسيج الخياؿال تكجد قصة مف غير شخصيات حتى لك كانت ىذه ا

فيي محكرىا كمرتكزىا االساس كقد تفاكت الركائيكف في كصفيـ ليذه الشخصيات  ،ف القصة قصة الشخصيةإ
 .  (ِ) بيف مقتصد كمسرؼ

ىنا سارت عمى احدم ىذيف الخطيف ف القصة إف نقكؿ أحدث عف القصة النبكية ال نستطيع كحيف نت
في رسـ الشخصيات كعرضيا يي نسيج متفرد لكحده ليا طريقتيا كاسمكبيا كىدفيا ف -االقتصاد كاإلسراؼ-أم

فعاليا فيي تميؿ أمنيا كيبرزىا ىك الكصؼ المتضمف  نما ما يظيرا  لمادية ك اتظير بمبلمحيا  الفيي غالبا 
كالممؾ كالساحر  الغبلـ :فشخصيات مثؿ ،االنتقائي الذم يبرز مف الشخصية ما يخدـ اليدؼ ؼالكصلى إ

لى إك اشارة أمادية كما بدا منيا غير كظائفيا اصيؿ الاالسـ كالتف ةصحاب االخدكد مضمر أكالراىب في قصة 
قصى أجاءت بصيغة النكرة كىذا  صفتيا كىذا شأف أغمب القصص النبكم كربما كردت فييا شخصيات

بينما رجؿ ):ك االتيحذ تبدأ القصة عمى النإ ،كمبا سقىر مثؿ ما حصؿ في قصة الرجؿ الذم حاالت االضما
بينما ): خرل تبدأأار كالتنكير قصة نبكية كمثميا مف حيث االضم (ّ)(...أشتد عميو العطش يمشي في الطريؽ

 أحاديةىنا ىي فعمى الرغـ اف القصة  ،(4)(...ض فسمع صكتا في السحابة يقكؿرجؿ في فبلة مف االر 
كما يبز منيا مضمرة الحسية صفاتيا كثر مف ىذا الحيز مف الكصؼ فأتأخذ  ف الشخصية الإال إالشخصية 

كفي  ،مع زكجتو ساره إلى آخرمف مكاف  ىاجرى عميو السبلـ في القصة النبكية  فإبراىيـ. فعاؿأتبدك مف سكل 
                                                           

 ( .ّٕٓٗ، برقـ)ُُٔ/ٖ(، كمسمـ:ُّّٖ، برقـ)ُُّ/ِصحيح البخارم: (ُ)
 .( ُٕٔ،ُٔٔ) /ِ:سمسمة المكسكعة الصغيرة نياد التكرلي، : الركاية الفرنسية الجديدةينظر (ِ)
 ( .ََٗٔ، برقـ)ُُ/ٖصحيح البخارم: (ّ)
 .(ْٕٔٔ ، برقـ)ِِِ/ٖصحيح مسمـ: (ْ)
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ف يأخذ أفأراد ىذا الجبار  ،د جبار مف الجبابرةفي بم كؿ مكضع يياجر فيو يتعرض المتحاف عسير حتى حط  
نما ا  ك  ،النبكم ال يظير ىذا كمو التعبيرلكف  ،جدا نيا كانت جميمةأعجب بيا كيبدك أمنو زكجتو ساره فقد 

كالمضمرة في القصة في المسككت عنيا يممئ الفجكات ل خياؿ القارئ مجاالن الذم منح  ،السياؽنممحو مف 
، فؽ القارئ عمى نكاح الجماؿ كمياأخفيفة لطيفة تفتح  بإشارةعف االكصاؼ المادية مكتفيا  التعبيركقت نأم 
مىعىوي :))سارة كاصفا كىي قكلو  كىانىتٍ  سىارىةي  كى  فالحسف ،عبارة مطمقة (أحسف الناس)عبارة ف ،(ُ)((الن اسً  أىٍحسىفى  كى

عمى بحر ممتد مف بحار الجماؿ المفتكح بحسب كاقفا القارئ  جعمتكىذه العبارة كمتخيؿ كحسي مدرؾ  معنكم
 الكممات .تتقاصر أمامو جماليا ف ا ضمارىا يؤكدي إ كىذه براعة في الكصؼ ،القارئ ذاكرةما تستدعيو 

لـ يكف مف شأف القصة النبكية غير أف ثمة عناية  الماديةف االسياب في االكصاؼ أكعمى الرغـ 
ف االنساف في حالتي الفرح ألداخمي لمشخصية كاستبطاف نفسيتيا، فمف المعمكـ كاضحة في رسـ العالـ ا

ـ حزنو فبل يكربما ابتسـ مف عظ ،فيبكي مف شدة الفرحكالحزف الشديديف يضطرب سمككو كتتعاكس تعبيراتو 
فرقا أك االستقامة  كاعكزتوالكبلـ ميزاف  بو طاشكربما  ،عف الكبلـ في الحالتيف حبسكربما  ،تدمع لو عيف

مف خبلؿ السياؽ  كقد أحسنت القصة النبكية تصكير بعض ىذه النكازع خير تصكير ،ك فرحاأحزنا  ،فرطا
كقد كعمييا ماؤه كزاده  ضاع راحمتو في الصحراءأ الذم في قصة الرجؿ كماالمشاعر، ىذه  الذم أحاط بكؿ

ىك كذلؾ إذا ىك بيا، ))فأتى شجرة، فاضطجع في ًظم يا قد أيس مف راحمتو، فبينا يأس منيا بعد طكؿ بحث
!! أخطأ مف شدة الفرح قاؿ مف شدة الفرح: الم ييـ   فأخذ بخطاميا ثيـ   .قائمةن عند بُّؾى   .(ِ) (( أنت عبدم كىأنىا رى

خرل في بكاطف الشخصيات كترصد تداعياتيا النفسية في بضع كممات أكتغكص القصة النبكية مرة 
المشاعر المعبرة كىي تبلحؽ يفكح ب سياقيبالقميؿ بمشيد كاشفة عف طبائع حب الذات كالطمع كعدـ القناعة 

مى كثر ف عفك اهلل تعالى غشيو عاف ىذا يكمئ إف ،خر الناس دخكالآكككنو  الجنةخر رجؿ يدخؿ آصكرة 
كقد أخذ منو ف اجتازىا أشكاظ النار فيحمد اهلل  تمفحوخرل حبكا مثقؿ الخطكات أذنكبو فيأتي تارة ماشيا ك 

ركيدا فيجاب ثـ يزحؼ  ،ف يستظؿ في ظميا كحسبأكؿ مأخذ فيبصر شجرة فيدعك اهلل  االعياء كالعطش
خر الطمبات آـ يجاب كمع كؿ دعاء يؤكد أنيا فيدعك اهلل ث ،ركيدا يدفعو طمعو كالزيادة فيبصر شجرة أكبر

حمة اهلل فيجاب ال المزيد كىذه المرة عند شجرة كبيرة كجميمة عند باب الجنة ثـ تتداركو ر إلكف غريزتو تأبى 
 .تكحا كالنياية مضمرة عمى مستكل القصة النبكيةعف ىذا المشيد النفسي كيبقى المشيد مف كىنا يسدؿ الستار

فضبل عف  ،لكف السياؽ كمعطيات القصة كطريقة بناء الشخصية كقبميا حسف الظف باهلل تعالى كعظيـ عفكه
 ف الرجؿ قد دخؿ الجنة عمى الرغـأستيبلليا )اخر رجؿ يدخؿ الجنة( كميا مؤكدات يؤكدف عنكاف القصة كا

                                                           
 ( .ِْٗٔ، برقـ)ٖٗ/ٕصحيح مسمـ: (ُ)
 ( .ُّٕٔ، برقـ)ّٗ/ٖصحيح مسمـ: (ِ)
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مساحة بذلؾ لممتمقي فترؾ  ،نياية القصة بمصير الرجؿ اكتفاء بكؿ ىذه المؤكداتلـ يصرح في  اف النبي 
االظيار بيف طرفي نقيض ىما عجيب تكازف مف المضمرات كالفراغات ليجكؿ فييا خيالو الخصب في 

ال إ كال يضمر ،بكاب الببلغة كالبيافأتذكرىا أف  ما كانت فكائده أعـ مف الإفبل يظير مف الكبلـ  ،كاالضمار
 لفاظ رسكؿ كنبي كىذاألفاظو أالى ك ال في كبلـ معناه مف اهلل تعإكىذ ال يجتمع  ،كدكاعيو كقد تقاطرت مكجباتوي 

تىٍسفىعيوي الن اري مىر ةن، فىًإذىا مىا جى )): طرفا مف كبلمو يىٍكبيك مىر ةن، كى . فىييكى يىٍمًشي مىر ةن كى ؿه ن ةى رىجي ؿي الجى ٍف يىٍدخي  اكىزىىىاآًخري مى
دىان ًمفى  اًني ًمٍنًؾ، لىقىٍد أٍعطىاًني الم وي شىٍيئىان مىا أٍعطىاهي أحى : تىبىارىؾى ال ًذم نىج  . فىتيٍرفىعي اٍلتىفىتى ًإلىٍييىا فىقىاؿى ًلٍيفى كاآلًخًرٍيفى األك 

رىًة، فىؤلٍستىًظؿ  ًبًظم   ! أٍدًنًني ًمٍف ىىًذًه الش جى : أٍم رىب  رىةه، فىيىقيٍكؿي : يىا لىوي شىجى ؿ  يىا كىأٍشرىبى ًمٍف مىاًئيىا. فيقكؿي الم وي عىز  كىجى
ٍيرى  ييعىاًىديهي أٍف الى يىٍسأليوي غى ! كى : الى يىا رىب  يًرىىا. فىيىقيٍكؿي ! لعمي ًإٍف أىٍعطىيتيكىيىا سىأىٍلتىًني غى ـى كمف  (ُ) ((....ىىااٍبفى آدى

لقصة مرىكف بالغرض الذم تداعيات نفسية في ىذه اضمر مف أف ندرة االكصاؼ المادية كما أالمبلحظ 
ىذا ال ما يدعـ إفبل يبدك منيا )حسف الظف باهلل (، كىك في الغالب غرض ديني جمو القصةأسيقت مف 

   .ال يتحقؽ في غيره بتكازف عجيب معجز  ثانيا  الفنيثـ ما يحقؽ الغرض  ،الغرض
 :االستهاللب اإلضمار :رابعاً  

فيك )ألكلى التي يمقييا الباث في ركع ا كالمتمقي كىك الكممة المتكمـاالستيبلؿ حمقة الكصؿ بيف  يعد
حيث يجد القارء نفسو بضربة كاحدة في  ،(ِ)(التي تحمؿ كؿ عناصر السرد تقريباة المخصبة ضبمثابة البي

كيرىص بمغزاىا  حداث القصةأبتمخيص كايجاز ذ يقكـ االستيبلؿ إ ،النص فضبل عف كظيفتو التقميدية عمؽ
ف أالجكىرية لبلستيبلؿ ىي  الكظيفةف :) إذ قاؿإرسطك في كتابو فف الخطاب أدركيا قديما أالعاـ كىي كظيفة 

ف ال أشار الييا ارسطك تقتضي أككظيفة الخبلصة ىذه التي  ،(ّ)(تبيف لمخطيب ما ىك الغرض مف خطبتو
  (ْ)ا في الكقت نفسو عف ركح النصكمعبرن  ايسيرن ا محدكدن يككف االستيبلؿ تفصيميا مكسعا بؿ 
أف ش وبكصؼ قصصمنسجمة تماما مع طبيعة القص النبكم  جاءت كىذه الكظيفة التي يؤدييا االستيبلؿ

ال يممح  النبكم القصفمف يطالع  ،حديثو كمو القائـ عمى كثافة العبارة كببلغتيا مف غير االخبلؿ في المعنى
في الحديث النبكم حتى  األقصكصةفقد تتقاصر  األحداثقصصا تامة بؿ كمضات مكجزة تشع في طياتيا 

 قصااليجاز سمة مف سمات الف ،(ٓ)الطكيمة األقصكصةحتى تبمغ مقدار  تستطيؿتبمغ االسطر القمية كقد 

                                                           
 .ٔٓ :صحيح القصص النبكم (ُ)
 .ُْ:ياسيف النصير، ؿ فف البدايات في النص األدبياالستيبل (ِ)
 . ٗٗ:ترجمة عبد الرحمف بدكم -ارسطك، فف الخطابة  (ّ)
 ٔٓاالستيبلؿ فف البدايات ياسيف النصير:  (ْ)
 .ِّمحمد بف حسف الزير:  ،القصة في الحديث النبكم (ٓ)
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مف التفاصيؿ  ا فة تضمر كثير النبكم فأنو يبرز عمى نحك كاضح في االستيبلؿ فبدايات القصص النبكم مكث
 .كتتجاكز كثيرا مف االطناب كاالطالة 

حرؽ قرية أنى االستيبلؿ في قصة النبي الذم مثمة االستيبلؿ المكجز شديد االضمار غائر المعأكمف 
ى. فىأيٍحًرقىتٍ  الن ٍمؿً  ًبقىٍريىةً  فىأىمىرى  األىٍنًبيىاًء، ًمفى  نىًبياا نىٍممىةه  قىرىصىتٍ )): النمؿ التي تبدأ بقكلو   ًإلىٍيًو، تىعىالىى الم وي  فىأىٍكحى

ٍتؾى  أىفٍ  ـً  ًمفى  أيم ةن  أىٍحرىٍقتى  نىٍممىةه  قىرىصى ؟ األيمى  ركيبيى المنطؽ التنحكية تحافظ عمالبنية االستيبلؿ ف ،(ُ)((!تيسىب حي
حرؼ مع اضمار اسـ النبي فيك نبي مف االنبياء مف غير تعيييف ثـ تأتي  + فاعؿ+ مفعكؿ بو(لمجممة) فعؿ

مر بو كىك )الحرؽ( كاظيار المفعكؿ بو )قرية النمؿ أكالسببية )فأمر( مع اضمار ما فاء لتدؿ عمى التراخي ال
ك أ ؿ مع اضمار مف قاـ بعممية الحرؽ( بصيغة المبني لممجيك حرقتفأي )لفعؿكاالشعار بسرعة المباشر با ،(
ضمر معو الكثير مف أمره كبناء الجممة المكجز ىذا أداة النبي في تنفيذ أ حرقكا ىذا القرية كالذيف ىـألذيف ا

 ا صكبى ف تذىب بعيدن أنما تريد ا  ف تقؼ عف ىذه االمكر ك أ ف القصة ال تريدأل ؛االحداث المرتبطة بيذه القصة
ك مجتمع كامؿ بجريره فرد أمة أبأف ال تؤاخذ كقكاميا يقت مف اجميا ىذه القصة النبكية القيمة العظيمة التي س

 [ .ّٖ:المدثر] چجب        حب خب مب  ىب چ :معنى رباني يتمثؿ في قكلو تعالى كىي تؤكد عمى
 اعمى ىذ أالتي تبد القصص النبكم  قصة المرأتافكمف صكر االضمار االخرل عمى مستكل ابتداءات 

اءى  اٍبنىاىيمىا مىعىييمىا اٍمرىأىتىافً  كىانىتً النحك)) ا ًباٍبفً  فىذىىىبى  الذ ٍئبي  جى ف المضمرات م كىنا سمسمة، (ِ)...((ًإٍحدىاىيمى
 فيأتي (ابنييامعيما  امرأتاف)ف ىناؾأاء كالمكاف غير متعيف مطمقا غير سمأ كأكصافا أفالشخصيات ال تحمؿ 

بقاه أـ أكمو أفيؿ  مصير الكلد المختطؼ  لى مضمر جديد فيإ حيؿي يي  فعؿ( كذىب) ،بأحدىما ذىبيف بئذ
بداية جديدة ال  ككأنيام فاصؿ زمني أمف  ةبلؿ جاءت مجرديفي االست ةالكراد (ذئبالجاء )ف كممةإثـ  ؟حيا

لى كجكد إتعبيرية لتشير سمكبية ك أاة دأالحدث فبل  عبلقة بيا بما قبميا كىذه كناية عف سرعو الذئب كتكثيؼ
ثر في بناء ؤ جممة مف التفاصيؿ التي لـ تا االحداث مضمرن  صمبمباشرة  االستيبلؿمساحة مف الزمف ليدخمنا 

ركة االحداث المضمر مع ح االستيبلؿبؿ ربما تركت مساحة لخياؿ القارئ ليسد ما اضمر كتناسب  ،القصة
الخاطؼ )عمى يقكـ قطبييا الزاؿ صغيرا في ثنائية ضدية ابفيختطؼ  التي ترسـ صكرة ذئب نيـ

 . (كالمخطكؼ
 
 

 

                                                           
 ( .َُّٗ، برقـ)ٕٓ/ْصحيح البخارم: (ُ)
 ( .ِّْٕ، برقـ)ُٖٗ/ْصحيح البخارم: (ِ)
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 الخاتمة
؛ الدينة فيو اضمار ألغمب عناصر القصةقصير  لشريؼالقصص اأحاديث في  لتعبير النبكماإف  .ُ

حريص عمى الكثافة المغكية، كالعرض بأقؿ ألنو ييمىقى عمى مستمعيف، كبالتالي فإف الرسكؿ ذلؾ 
 .العبارات

 في النبكية القصص جاءت، إذ النبكم عمى دراية كعناية تامة بكؿ عناصر السياؽ كالمقاـإف التعبير  .ِ
 فبل ميسر بشكؿ رسالتيا إيصاؿ في رغبة ؛قمة كبشخكص محددة أحداثا تصؼ قصيرة، مجمميا
 .كطكليا القصة أحداث بيف السامع يضيع

عناصر سياقية قد كما تفرع عنيما مف  البنية التركيبية لمجممة القصصيةاالضمار في  يةجمالإف  .ّ
، كفي لمعنى المراد إيصالو إلى المتمقيأسيمت بشكؿ أك بآخر في إيضاح اقد ك  أحاط بيا النبي

 ال ينطؽ عف اليكل . ذلؾ داللة عينية في ككنو 
، فيك السياؽك  المغةممـ بكؿ عناصر  عبارة عف نسيج لغكم متكامؿ النبكم القصصف االضمار في أ .ْ

فجمالياتو ال تتجمى لنا في قسـ دكف  ،ك نقصأمرايا متعاكسة بعضو يفضي لبعض مف غير زيادة 
 .متفرد ال تدانيو السرديات البشرية ىك نسيج جماليبؿ  ،قسـ

قد تتضاءؿ األقصكصة حتى تصير خبرا ف، في االقناع كالتأثير حدل كسائؿ النبي أإف االضمار  .ٓ
تخمك مف الغمكض كالخياؿ ألنيا  ؛التشكيؽ كاالثارة كالتصكيرمف  فيياذلؾ كمع  ،قصصيا محددا 

عف الكاقع الذم  كىي تصدر ،ألنيا قصص حقيقية مستمدة مف مشكاة النبكة التي ال تنطؽ عف اليكل
 . يعيشو النبي 

الحديثة عمى النقدية ال يعني تطبيؽ المناىج  عند النبيكجمالياتو دراستنا لمكضكع اإلضمار إف  .ٔ
فنحف مأمكريف لذا ، كحيه مف اهلل تعالىفالتعبير النبكم تعبير لغكم بميغ معجزه لككنو  ؛كبلمو

 ال تطبيؽ المناىج النقدية؛ ألف الكبلـ النبكم ال تدانيو السرديات البشرية .بكشؼ الجكانب الجمالية 
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 المصادر
 كمية التربية  دكتكراهاطركحة  –عبد الكريـ الجنابي  :لباحثيف في دراسة التعبير النبكما اتجاىات– 

 . َُِِ –جامعة االنبار 
 ـ .َُِِمصر العربية، جميكرية  ،كالثقافة لمتعميـ ىنداكم مؤسسةمصطفى،  النحك: إبراىيـ إحياء 
 بغداد  –دار الشؤكف الثقافية العامة  ،ياسيف النصير :بلؿ فف البدايات في النص األدبياالستي

 .ـ ُّٗٗ
  حياف بأبي الشيير يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد: البحر المحيط في التفسير 

، بيركت لبناف – العممية الكتب دار جميؿ محمد صدقي ق(، تحقيؽ:ْٕٓ)ت،األندلسي
 ( .ـ ََُِ - ىػ ُِِْالطبعة)

 الحسيف بف اهلل عبد البقاء أبي: القرآف جميع في كالقراءات اإلعراب كجكه مف الرحمف بو مف ما إمبلء 
 - ىػُّٗٗ)األكلى: الطبعة، لبناف بيركت العممية الكتب دار، (ىػ ُٔٔ ت) العكبرم اهلل عبد بف

 ( .ـُٕٗٗ
 فية االماـ غازم لمفكر القرآني كق ،كاظـ الظكاىرم :الضمار القصصي في القرآف الكريـبدائع ا

 ـ( .ُُٗٗ،)
 تحقيؽ(ىػْٕٗ ت) الزركشي اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد أبك :في عمكـ القرآف البرىاف ،: 

 ُّٕٔ األكلى): الطبعة، كشركائو الحمبي عيسى العربية الكتب إحياء دار محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، 
 ( .ـ ُٕٓٗ - ىػ
 بعةطالالمنيا،  -لطاككس، دار حراء لمطباعة كالنشرمحمد ا. د :ببلغة الحذؼ في القرآف الكريـ 

  ـ( .ُٓٗٗ األكلى)
  رسالة ماجستير كمية اآلداب سياـ سدير،  الشريؼ: الزماف كالمكاف في قصص الحديث النبكمبنية

 ـ( .ََِٔالجزائر) -جامعة منتكرم -كالمغات
 ـ( .َُٗٗ ، الطبعة األكلى)بيركت –المركز الثقافي العربي  ،حسف بحراكم :بنية الشكؿ الركائي   
 بيركت -الدار العربية لمعمـك –ر الجزائ–منشكرات االختبلؼ  ،خميؿ ابراىيـ :بنية النص السردم–

 ـ( .ََُِ ، الطبعة األكلى)لبناف 
 ـ(ُٕٖٗ)، الطبعة األكلىدار الكفاء المنصكرة  ،محمد رجب البيكمي :البياف النبكم. 
  تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ ىاركف،  ،ىػ(ِٓٓالبياف كالتبييف: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ)ت

 ( .ـُٖٖٗ -ىػُُْٖ )مكتبة الخانجي القاىرة، الطبعة: السابعة
 دار الكتب العممية   محمكد سامي الباركدم : المنتخب مف الببلغات كاالشعار التحؼ كاالنكار 
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 ـ(.ُٕٗٗة)، الطبعة الثالثدار البيضاء -المركز الثقافي العربي ،يقطيف تحميؿ الخطاب الركائي سعيد 
 دار الفضيمة ، تحقيؽ: محمد صديؽ المنشاكم ،بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني : عميالتعريفات- 

 ـ( .ََِْ)القاىرة 
 المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمدلئلماـ : المسمى صحيح البخارم الصحيح الجامع 

ـ( بحسب ترقيـ فتح ُٕٖٗ – قَُْٕاألكلى)الطبعة ، القاىرة -الشعب دار، (ىػِٔٓ ت)البخارم
 البارم.

 ت) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـلئلماـ  المسمى صحيح مسمـ: الصحيح الجامع 
 . بيركت – العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد: ، تحقيؽ(ىػُِٔ

  أحمد محمد شاكر،ىػ(، تحقيؽ: َُّجامع البياف في تأكيؿ القرآف: محمد بف جرير الطبرم )ت 
 ـ( . َََِ -ىػ  َُِْمؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى) 

  الطبعة األكلى                  بغداد–دار الجاحظ  ،ترجمة غالب ىمسا –غاستكف باشبلر  –جماليات المكاف ،
 ـ(َُٖٗ  )
 كفاية الراضي لمقاضي شياب الديف المسماه عناية القاضي ك  :عمى تفسير البيضاكم حاشية الشياب

دار الكتب العممية  ،تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم ،ق(َُٗٔت )حمد بف محمد بف عمر الخفاجي أ
 لبناف  –بيركت 

  دار  –المؤمكف لمترجمة كالنشر  دار ،ترجمة مؤيد حسف ،مالكـ برادبرم كجيمس ماكفاريف :الحداثة
 ـ(.َُٗٗ )بغداد –الحرية لمطباعة 

  (ـُْٖٗ الطبعة األكلى)دار اقرأ ، كماؿ عز الديف  :جية الببلغيةالك نبكم الشريؼ مف الالحديث . 
 بيركت –دار الكتب العممية  حيدر حسف عبيد  :الحذؼ بيف المغكيف كالببلغييف.   
 محمكد محمد  (، تحقيؽ:قْْٕت الرحمف بف محمد الجرجاني )بي بكر بف عبد دالئؿ االعجاز: أ

 ( .ـُِٗٗ -ىػ ُُّْ)دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة -المدني بالقاىرة مطبعة  ،شاكر
  كمية -، جامعة تكريتاهر طركحة دكتك ا دكتكر طالب فرحاف سعكد،: عند الدكتكر فاضؿ صالحداللة السياؽ

  ـ( .َُِٖ-قُّْٗالتربية)
 المكسكعة الصغيرة سمسمة –دار الحرية لمطباعة ، نياد التكرلي: الركاية الفرنسية الجديدة

 ـ( .ُٖٓٗ)( بغدادُٕٔ()ُٔٔ)
 أبي اهلل عبد بف شكرم محمكد المعالي أبك :المثاني كالسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني ركح 

 . بيركت – العربي التراث إحياء دار ،(ىػُِّْ ت) األلكسي الثناء
 ـ(َُٕٗ)الفنية الحديثة القاىرةلمطبعة ا ،سعد عبد العزيز :التراجيدم في الركاية المعاصرة الزمف 
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  محمد محي  تحقيؽ: (ىػِٕٓ )تي االزدمالسجستان إسحاؽ بف األشعث بف سميماف بي داكد :أسنف
 .بيركت – صيدا العصرية، المكتبة، عبد الحميد فالدي
 حمد محمد أتحقيؽ  ،(ىػِٕٗ ت) ،الترمذم مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد :سنف الترمذم

 .دار الكتب العممية –بيركت –لبناف  ،شاكر
 ( .قُُُْبعة األكلى)طالجدة –مكتبة الصحابة  ،البي اسحاؽ الحكيني :صحيح القصص النبكم 
 شعيب  :، تحقيؽىػ(ّْٓ تمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ التميمي) :صحيح ابف حباف

 ـ( .ُّٗٗ -قُُْْ)الثانية،  الطبعةت بيرك  –مؤسسة الرسالة  ،األرنؤكط
 ـ( .َََِالطبعة األكلى) دمشؽ -دار المكتبي ،د أحمد ياسكؼ :الصكرة الفنية في الحديث الشريؼ 
  ،رابط المكضكعظاىرة الحذؼ بيف النحك كالببلغة، سميماف أبك عيسى: 

https://www.net/literature_language/0/1400/#ixzz6RJrgvvEb) ) 
  كمحمد أبك الفضؿ  ،محمد عمي البجاكم :تحقيؽ، ق( ّٖٓتالزمخشرم ):الفائؽ في غريب الحديث

   .بيركت  –دار المعرفة  الطبعة الثانية، ،ابراىيـ
 ـ(َُٖٗ)منشكرات كزارة الثقافة كاالعبلـ ،ترجمة عبد الرحمف بدكم ،ارسطك: فف الخطابة . 
  ـ( .َََِالطبعة الثانية)مطبعة دمشؽ  ،نكر الديف عترالشريؼ: في ظبلؿ الحديث النبكم 
 ( .ـُٖٓٗ –ق َُْٓ ، الطبعة الثانية)محمد بف حسف الزير :القصة في الحديث النبكم  
  الطبعة األكلى ق(ُُٕلساف العرب البف منظكر محمد بف منظكر بف مكـر االفريقي المصرم )ت ،

  . بيرت –ر صادر اد
 محمد خاطر: قيؽحت، ق(ُِٕ)ت  ف أبي بكر بف عبد القادر الرازمب دمحم :مختار الصحاح ،

 ـ( .ُٓٗٗ-قُُْٓ )بيركت  - ناشركف لبناف مكتبة
 عبد: ؽيحق(، تىػْٖٓ )ت المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك: األعظـ كالمحيط المحكـ 

 ( .ـ َََِ - ىػ ُُِْ األكلى): الطبعة، بيركت – العممية الكتب دار ، ىنداكم الحميد
 العربي التراث إحياء دار ،جفاؿ إبراىـ خميؿ: تحقيؽ، (ىػْٖٓ ت) المرسي سيده بفال: لمخصصا –

 ( .ـُٔٗٗ ىػُُْٕ األكلى): الطبعة، بيركت
  دار  -بكرايك ،دليمية مرسي كاخركف ترجمة عبد الحميد: )نص الصكرة( لى السيمكلكجياإمدخؿ

 .المطبكعات الجامعية الجزائر 
 بي عكانو يعقكب بف اسحاؽأ :مسمـند الصحيح المخرج عمى صحيح مسند أبي عكانو المسمى المس 

دار الكتب ، بك عمي النظيؼأحاديثو أضبطو كاخرج  (،قُّٔ)تاالسفراييني النيسابكرم المتكفى
 .    بيركت لبناف–العممية 
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 الطبعة دار الفارابي بناف  –تكنس ، دار محمد عمي لمنشر، محمد القاضي كاخركف :معجـ السرديات
 ـ( . ََُِاألكلى)

  د جميؿ حمزاكم عمرك :تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا )المقاربة الميكرسيردية (مف أجؿ، 
 ـ( .َُِْ الطبعة األكلى) ،الديف لمنشر كالتكزيععماد 

  بحث عمى االنترنيت، عثماف قدكرم مكناسي :ساليب التربية النبكيةأمف . 
 ـ( .ُٕٗٗ )مصر –دار النيضة ، ىبلؿمحمد غنيمي  :النقد األدبي الحديث 
 (ـََِٕ)الطبع سنةالطبعة الثانية،  ،خميؿ إبراىيـ التفكيؾ: إلى المحاكاة مف الحديث االدبي النقد . 


