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 االفعال التعبريية )البوحيات( يف حديث اجملازات النبوية للشريف الرضي

 (دراسة تداولية وحجاجية)

 األسديقاسم صاحب كريم  .دم.أ.
  كمية العموم السياسية / الجامعة المستنصرية

qasims.karim@uomustansiriyah.edu.iq 
  :الممخص
أرتبط كجكد الخطاب بكجكد األنساف، لكف الخطابات التي تصدر مف شخصية       

السياؽ فإفَّ الرسكؿ الكريـ )ص( ليا أثر فاعؿ في بناء المجتمع، فضال عف ذلؾ 
، بيدؼ الشعكرية في أثناء تكظيؼ المغةالتداكلي يمتمؾ خاصية تأثيرية تكشؼ الحالة 

اقناع المتمقي في تقديـ األدلة الحجاجية بصكرة تدحض المتمقي ، ككأنيا حكار مبني 
 عمى استنتاج اقناعي.

 الكممات المفتاحية: ) تداولية، حجاج، حديث المجازات النبوية (.
 

Expressive verbs (revelations) in the hadith of the 

prophetic metaphors of Sharif Radi 
(a pragmatic and argumentative study) 

dr. Qassem the owner of Karim Al-Asadi 

Al-Mustansiriya University/College of Political Science 

Abstracts: 

      The existence of the discourse is linked to the existence of the 

human being, but the discourses issued by the personality of the Holy 

Prophet (peace be upon him) have an effective effect on building society, in 

addition to that, the deliberative context has an influential property that 

reveals the emotional state during the use of language, with the aim of 

persuading the recipient to present argumentative evidence in a way that 

refutes The recipient, like a dialogue based on a persuasive conclusion. 

Keywords: (pragmatics, pilgrims, hadith of prophetic metaphors). 
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  المقدمة
ميما تقدـ الزمف إذ إنيا تتطكر مع  لما تزؿ منياج المغة العربية ثرية بدراساتيا         

تطكر الزمف  ، كال تقؼ عند حدكد معينة، كالسيما الدراسات المسانية التي اتسع منيجيا 
ة أثر في دراسة الحديث النبكم الشريؼ ما في الدراسات الخطابية ، كقد كاف لمتداكلي

داـ الحجاج القكلي قائمان عمى ممارسة الفعؿ الكالمي لمخطاب، الذم يكشؼ بدكره ما 
تجيش بو النفس اإلنسانية مف مشاعر تحثُّ المتمقي عمى التفكير في مضمكف الخطاب 

ث في ذلؾ فإف البحث لـ يصب أىتمامو عمى المغة بقدر ما كاف يبح، فضالن عف 
 االستدالالت الكظيفية التي تستنتجيا المغة في السياؽ ، كمدل تأثيرىا عمى المتمقي.

لى أفَّ األفعاؿ الكالمية تبرز أىميتيا في األعماؿ التداكلية إ مف اإلشارةبيدَّ كال       
بكصفيا ممفكظان قائمان عمى نظاـ شكمي داللي إنجازم تأثيرم، تعتمد دراستو عمى 

، تكتسب ليا ردكد فعؿ المتمقي انجازيةاألفعاؿ القكلية التي تسعى الى تحقيؽ أغراض 
 تقبؿ الصدؽ كالكذب. كجكدىا مف الصيغ الخبرية ، فضال عف الجمؿ التي 

أما الحديث النبكم الشريؼ فقد كاف ىدؼ البحث، كال سيما الدراسة التي        
بصددىا )حديث المجازات النبكية( ، كىي مجمكعة احاديث اختارىا الشريؼ الرضي 
كقاـ بتحميميا بالغيان ، مبيننان فييا مكاطف المجاز ، فضال عف احتكائيا عمى أسمكب 

سبؾ ، فييا كقفات لغكية ، كنكت بالغية ، كلعؿ سبب اختيارم لدراسة بميغ محكـ ال
 .المطيفةىذه االحاديث الشريفة المنتقات يعكد الى اسرارىا 

كقد كاف لممنيج التداكلي في دراسة الحديث الشريؼ أثر في تقديـ في تقديـ     
قناع كالتأثير، كحممو عمى اإلذعاف بقبكؿ الحجج اال االستدالالت اإلقناعية لممتمقي، 
 بقضية مراعاة المقاـ لمقتضى الحاؿ. االىتماـلككنو خطابان ىادفان كمكجيان مع 

 مدخل
   العالقة بين التداولية والحجاج 

تمثؿ نظرية األفعاؿ الكالمية في مفيكميا األساسي مفيكمان تداكليان ، إذ اليمكف       
غض النظر عنيا في تحميؿ الخطاب، كالسيما أف بعض التعريفات المعاصرة المقدمة 

المعرفي ، كقد حاكلت نظرية الفعؿ الكالمي بحث العالقة إلى ىذا الحقؿ لمنص تستند 
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، فضالن عف ذلؾ فإفَّ مفيـك الفعؿ الكالمي في ترجمتو لممقابؿ  ُكاالتصاؿبيف الفعؿ 
ف كاف النسؽ Speech Actsاإلنجميزم )و  ( ، كىك تعبير عمى سبيؿ التجاكز ، كا 

معنى الفعؿ مثمما قدمو العربي ال يسمح بإسناد الفعؿ إلى الكالـ ، كال يمكف فيـ 
تربط بالدراسات القانكنية، أك القانكف اإلدارم الذم أفاد  ا)أكستيف( في نظريتو ، إال إذ

نظريتو منو كثيران، لكف الفعؿ في المغة العربية يدخؿ ضمف باب المشترؾ المفظي، أم 
ية أفَّ التحدث يككف عف الفعؿ ، كيراد بو الحدكث كالكقكع . كفي المغة االنجميز 

( ، كالفعؿ بكصفو حدثان Verbكالفرنسية مثالن : ىناؾ الفعؿ بكصفو صيغة )
(act/action.)ِ 

كال يعتمد الحجاج عمى )الفعؿ المتضمف في القكؿ كفي سمسمة االستدالالت         
التي ال يتشكؿ فييا المعنى بناءن عمى الركابط المنطقية فقط ، بؿ عمى التمفظات كأداء 

نجازىا ضمف الخطاب( األفعاؿ المتضم ، إذ يأتي تأكيؿ األقكاؿ عبر تحديد ّنة كا 
الدالالت كالمقامات التي ينتجيا الفعؿ الكالمي، أم أغراض الكالـ كمعناه، كمسار 
تحكيؿ المعنى مف التمفظ إلى اإلنجاز، كلبياف ذلؾ يمكف تكضيحو مف طريؽ المباحث 

إنو يمكف التفريؽ بيف الممفكظ لمفعؿ الكالمي ، إذ  ْاألتية عمى كفؽ تقسيـ سيرؿ
كالممفكظية، لكي تتضح الرؤية أكثر، فالممفكظ ىك )الكحدات المسانية الحاممة 

اك )يككف عمى  ٓلمعمكمات, ليس عمى مستكل مرجع الخطاب, بؿ عمى مستكل الفظو(
األقؿ جممة... كيمكف اف يحمؿ اثار التمفظ مف خالؿ بركز التصحيحات 

يؿ إلى أف الممفكظ ىك ما تمفظ بو المتكمـ كحافظ عمى حضكر , كىذا يمٔكالتصكيبات(
الفظو مف دكف تردد. اما الممفكظية فيي )عممية انتاج الممفكظ... كتشكميا مجمكع 

, كيتضح مف ٕالعكامؿ كاألفعاؿ التي تسيؿ أنتاج الممفكظ, بما في ذلؾ التكاصؿ ذاتو(
تقكـ بدكرىا عمى الممفكظ, كىك ما تمفظ بو المتكمـ, أم أداؤه الفردم  ذلؾ أف الممفكظية

لمغة, كما تقكـ عمى التفاعالت األخرل مقؿ التكاصؿ. بناءن عمى ذلؾ يبرز اىتماـ 
التداكلية بالخطاب كالمناحي النصية فيو نحك الحادثة, كالمحاججة كالتضميف كما الى 

يبدأ مف ظركؼ أنتاج الممفكظ الى الحاؿ  ذلؾ, كلراسة التكاصؿ بشكؿ عاـ, البد اف
التي يككف فييا لألحداث الكالمية قصد محدد, الى ما يمكف أف تحدثو مف تأثيرات 
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بالمتمقي في كقت أرساؿ النص أليو, كتحكيو الرسالة مف مضاميف خطابية تحمؿ في 
ٍف يتكمـ؟ ممفكظاتيا دالالت مؤثرة, ألنيا تحاكؿ األحاطة بالعديد مف األسئمة مف لف :  مى

ٍف يتكمـ ك إلى مى
 ؟. ٖ

تأسيسان عمى ذلؾ يتضح أف التداكلية تيتـ بدراسة المغة, لكف ليست البنية المغكية       
نفسيا, بؿ تدرس المغة, حيف تكظيفيا في السياؽ كمدل تفاعميا في الطبقات المقامية 

ى مخاطب محدد, بمفظ المختمفة, لككنيا كالمان محددان  صادران مف متكمـ محدد, مكجيان ال
كمف ىنا تبدأ العالقة  ٗفي مقاـ تكاصمي, لتحقيؽ الغرض المنشكد بيف المتكمـ كالمتمقي

بيف التداكلية كالحجاح؛ ألف الخطاب يمثؿ عمالن تكاصميان بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو, 
نة ىي مف كالبدَّ مف تكافر عكاؿ التأثير بالمتمقي كاالقناع, كىذه العكامؿ المؤثرة اإلقناعي

مياـ الحجاج, فمكال كجكد الحجة الناجعة لما كاف ىناؾ تأثير بالمتمقي, لذا تيدؼ 
التداكلية إلى فيـ طبيعة المغة, كالحجاج يككف معبران عف المناحي األستداللية لمتداكلية. 
إف ارتبط الحجاج بالخطاب كتييئة فعاليتو التكاصمية يستدعي تكافؽ آلياتو كمقتضيات 

فضالن عف مراعاة الكفاية الخطابية انطالقان مف تعدد صيغة, كليذا الدكر أىمية السياؽ, 
في إدراؾ سيركرة الحجاج مف حيث الحضكر األكثر فعالية, إذ يمثؿ التراكـ الفعمي 
لصكرة الحجاج بآليات التحميؿ كممكات االدراؾ الثابتة, كمع التداكلية تمكف مف تكسيع 

يتعمؽ في مقاربة الفكرة, اك الخبر, اك المكضكع المعني ىذه الممكة باالحاطة بكؿ ما 
 بالحجاج, ألف التداكلية تعرؼ عمى انيا عمـ.

عمـ استعماؿ المقاـ, فإفَّ الحجاج ىك ما يحقؽ االستعماؿ, كتكافؽ المقاـ  -
كالفكرة, ليذا يرتكز الحجاج عمى الذخيرة المغكية كالداللية التي تتفاعؿ 

عف ككنو فعالن كالميان يستند إلى المنطؽ في إقامة , فضالن َُكمتطمبات الفكرة
 التأثير كدحض حجة الخصـ الكاىية.

 التعبيريات )البكحيات(
تمثؿ التعبيريات نكعان مف أنكاع األفعاؿ الكالمية, إذ إنيا تبيف ما يشعر بو 
المتكمـ, عرضيا االنجازم ىك التعبير عف الحالة النفسية تجاه الكاقعة التي 

القضية, كيطؿ فييا االخالص, إذ يمكف أف تتخذ شكؿ جميؿو تعبرَّ  تعبرن عنيا
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عف سركر, أك ألـ, أك فرح, أك حزف, أك عمؿ محبكب, أك ممقكت, فضالن عف 
شمكليا افعاؿ الشكر, كالتينئة, كاالعتذار, كما إليو مف افعؿ تدخؿ ضمف 

الصنؼ الشعكر اإلنساني, كبما انو يجب تكافر شرط االخالص, لكف ليس ليذا 
تجاه المطابقة أف يككف مماثالن لمكاقع, بمعنى آخر : أف المتكمـ ال يستطيع اف 
يجعؿ الكممات مطابقة لمعالـ, كال العالـ مطابقان لمكممات, ألنو ال كجكد ألثر 

كتنقسـ التعبيرات  ُُالمطابقة بيف العالـ كالكممات القتضاء الحقيقة المعبر عنيا
 ُِإلى قسميف ىما

جتماعية : ىي التي تتصؿ بكجداف المتكمـ, غير انيا تقتضي التعبيرات اال -ُ
مشاركاتو مف المتمقي, بحيث يمتفت المتكمـ الى حالة المتمقي؛ لككف 

 المتمقي مشاركان أساسيا في المكقؼ التداكلي
التعبيرات النفسية : يختص دكرىا بكجداف المتكمـ, كتعٌبر عف حالتو  -ِ

 كةن مف المتمقي.النفسية, كال يتقتضي بالضركرة مشار 
 المغة االفصاحية : -

ال تقتصر كظيفة المغة االنسانية عمى إمداد الفرد باألفكار كالمعمكمات, إنما 
تعمؿ أيضا عمى إثارة االنفعاالت, إذ يتكسؿ بيا الى التعبير بما يحتاج النفكس 
مف ضركب االحاسيس كالمشاعر, كيتجاكز بيا إلى إشراؾ اآلخريف في 

, مف ىنا كانت المغة االفصاحية االنفعالية تعبيران عف ُّة ذاتياالحاالت الشعكري
النفس االنسانية بما يعتكرىا مف حاالت السركر كالغضب, كغير أف ذلؾ نت 
ضركب المشاعر كاالنفعاالت التي ينعكس أثرىا عمى المغة في مسارات 

الية تطكرىا. إف المدقؽ في األسمكب االفصاحي سيجده معبران عف القيمة االنفع
عمى كجو العمكـ بصكرتيف : اما باإلفراد, اك التركب, فاألكؿ اف تشرب ألفاظ 

في المغة العربية, إذ إنيا تعبر  ُْمعينة مف المغة قيمة انفعالية مثؿ : الخكالؼ
عف انفرادىا عف طبيعة االنفعاؿ كالتأثر, كاآلخر : مدارة التركيب أك األسمكب 

بة كغكىا مما يعٌبر عف مختمؼ ضركب مثؿ : التعجب كالمدح كالذـ, كالند
, كىك مدار البحث. كقد تنكعت التعبيرات في حديث ُٓاالنفعاالت كاألحاسيس
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المجازات النبكية, كىذا التنكع ناتج عف االنفعاالت النفسية الصادرة شخص 
 الرسكؿ الكريـ )ص( كمف امثاليا :

بىؿه ييحٌبنا كنحبيو( - أ  ُٔفعؿ القكؿ : )ىذا جى
 :الفعؿ القضكم   - ب

 فعؿ اإلحالة :  -ُ
المتكمـ : ىك مف يميؿ عميو ضمير المتكمـ المتصؿ )نا( في الفعؿ )يحبنا(,  -

كىذه الضمير ىك كحده القادر عمى أف يعرؼ المتمقي بأف الحاؿ عميو ىك 
 الرسكؿ الكريـ )ص(.

الميخاطىب : ىك كؿُّ مىٍف قيدىرى لو أف يتمقى الخطاب مف الذيف عاصركا الرسكؿ  -
ثـ الذيف يتمكنيـ, كالمخاطب في مثؿ ىذا الخطاب الذم ىك الكريـ )ص(, 

أقرب إلى التعبير منو إلى الخطاب المكجو, غير ميـ بقدر ما أراد الرسكؿ 
)ص( إبالغو بأف أىؿ جبؿ )أيحد( فييـ منفعة لمرسالة السماكية, اكثر مف 
غيرىـ آنذاؾ, لذا مف غير المكف أف تككف المحب لمجبؿ, بؿ )ىذا القكؿ 

كؿ عمى المجازة ألف الجبؿ عمى الحقيقة ال يصح أف ييحب كال يىحب, إذ محم
محبة األنساف لغيره أنما ىي كناية عف إرادة النفع لو, أك التعظيـ المختص 

نما عمى أىؿ الجبؿ ُٕبو( , بذا لـ يصح القكؿ أف يطمؽ الحب عمى الجبؿ, كا 
 الذيف ىـ أىؿ المدينة مف األنصار.

كريـ )ص( إلى المتمقي بالعبارة التي ىي )فعؿ القكؿ( القصد: تكجو الرسكؿ ال -
 إلبالغو غرضو فييا.

فعؿ اإلسناد )المحمكؿ( ىك الفعؿ كما بعده )يحبنا كنحبو( المسند الى فعمو  -ِ
 )جبؿ(.

فعؿ االنجاز )المتضمف في القكؿ(: ىك فعؿ التعبير, التعبير عف حالة نفسية  -جػ
الذم عاشو, كقد كظؼ لفظو )الحب(  استنتجيا الرسكؿ الكريـ )ص( مف الكاقع

لما تعممو مف دالالت تظير حقائؽ النفكس, كاستشفاؼ معدنيا, فضالن عف 
عالء شأنو.  تعظيـ أىؿ المدينة لشخص نبي الرحمة )ص( كا 
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 ُٖكفي مكضع آخر قاؿ )ص( : )يا أنجشةي رفقان بالقكارير(
 فعؿ القكؿ )رفقان بالقكارير( - أ

 الفعؿ القضكم. - ب
 فعؿ اإلحالة: -ُ

لمتكمـ : إف القكؿ أحالو الرسكؿ )ص( إلى خادمو )أنجشة( لذلؾ البيدَّ مف ا -
ف كاف مخصصاي  معرفة السياؽ بأنو أراد إيصالو إلى عامة الناس, حتى كا 
معنيان, ألف الرسكؿ )ص( حينما يطمؽ أية كممة إنما يريد بيا إبالغ الجميكر 

 الككني.
اب إبتداءن بػ )أنجشة(, كمف ثـ المخاطب : ىك كؿُّ مف قيدرى لو أف يتمقى الخط -

أىؿ زمانو كمف بعده, يصرؼ النضر عمف أستحضر في ذىف الرسكؿ الكريـ 
 )ص(

 العبارة : ىي فعؿ القكؿ. -
القصد : ىك تكجو الرسكؿ الكريـ )ص( إلى مخاطبة العبارة التي ىي فعؿ  -

 القكؿ )رفقان بالقكارير( لمتعبير عف غرضو فييا.
 االسناد )المحمكؿ( ىك المفعكؿ المطمؽ )رفقان(.فعؿ االسناد : فعؿ  -ِ
فعؿ االنجاز )المتضمف في القكؿ( : ىك فعؿ التعبير المستفاد مف المفعكؿ  -جػ

المطمؽ )رفقان( عمى كجو الخصكص, كىك يعٌبر عف حالة نفسية إرشادية, إذ أرشد 
)ضعؼ  متمقيو إلى الرفؽ بالنساء عمى سبيؿ األستعارة, التصريحية, لما فييف مف

النحائز, ككىف الغرائز, بالقكارير الرقيقة التي يكىنيا الخفيؼ, كيصدعيا المطيؼ, فنيى 
؛ ُٗعمى أف يسمعيف ذلؾ الحادم ما يحرؾ مكاضع الصبكة, كينقض معاقد الصفة(

فضالن عف ذلؾ فإنو يجب التعامؿ مع الزكجة  بالرفؽ كالميف نظران لرقتيا كتأثرىا بما 
 يقاؿ ليا.

أثير بالقكؿ : ىك ذك شقيف, األكؿ : أراد أف يبيف الرسكؿ )ص( صكرة المرأة فعؿ الت -د
بما تحممو مف رقة االنكثة كجماؿ اإلنسانية كعذابة الركح, كاآلخر : إنما أطمؽ الرسكؿ 

 )ص( لفظة القاركرة عمى المرأة لسببي : 
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: كذلؾ يتعمؽ  األكؿ : يتعمؽ بكجو الشبو بيف المرأة كالقاركرة مف حيث المممس, كاآلخر
 بكجو بما تحمؿ القاركرة مف كعاء لمماء أك غيره, كالمرأة يقرُّ الجنيف في رحميا.

 .َِكفي مكاف آخر قاؿ )ص( ؛ ))بيمُّك أرحامكـ كلك بالسالـ((
 فعؿ القكؿ: ))بيمُّك أرحامكـ((.  - أ

 الفعؿ القضكم:  - ب
 فعؿ اإلحالة:  -ُ

الكريـ )ص( ىك المتكمـ ؛ ألفِّ المتكمـ: يدؿ السياؽ الخارجي عمى أفِّ الرسكؿ  -
 الحديث يحمؿ في مظانو النصح كاإلرشاد.

ف لـ يكف مقصكدان؛ ألفَّ  - المخاطب: ىك كؿ مف يقدر لو أف يتمقى الخطاب كا 
األفعاؿ التعبيرية عادةن ما تككف بكحية نحك شخص معيف، كالمقصكد بالخطاب 

ة لو، بحكـ كاقع ىك العالـ الذم يعيش في زمف الرسكؿ )ص( كالعصكر التالي
 الحاؿ.

 العبارة: ىي فعؿ القكؿ.  -
القصد: ىك تكجيو الرسكؿ )ص( إلى مخاطبو بالعبارات التي ىي فعؿ القكؿ  -

 لمتعبير عف غرضو فييا.
فعؿ األسناد المحمكؿ: ىك الفعؿ )بيٌمكا( المسند الى فاعمو الضمير المتصؿ  -ِ

 )الكاك( الذم يخاطب بو جمع مف الناس. 
لمتضمف في القكؿ(: ىك فعؿ التعبير ، التعبير عما يجيش فعؿ اإلنجاز )ا -ّ

في النفس ، كىك النصيحة في مكاصمة األرحاـ، حتى كلك كاف بإلقاء 
 السالـ، داللة عمى تجديد المكدة فيما بينيـ. 

فعؿ التأثير بالقكؿ: ىك فعؿ التنفيس بالنسبة لممتكمـ، إذ يجد في التعبير  -ْ
حو كينفس عنو بمكاصمة األقرباء ؛ ألفَّ ما يري وعف مكنكناتو كانفعاالت

التسميـ عمييـ تشبييان ببؿ السقاء اليابس ؛ ألنو ال يبتاؿ إال بمؿء الماء ، 
فينتدم قاحمو ، كيتمدد قالصو،  فشبيكا بؿَّ األرحاـ بذلؾ؛ ألٌف في حسف 

حكامان ليا، كىي مف عالئقيا(( ، اذا يحب ُِالمخالقة تجديدان لمخمقيا، كا 
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اف دخؿ اإلسالـ أف يككف محمكالى عمى التضامف مع قكؿ عمى كؿ أنس
الرسكؿ )ص( بحكـ مكاصمة األرحاـ، كتجديد المكدة فيما بينيـ كؿَّ يكـ، 

 لمحفاظ عمى المحبة الدائمة.
 فعؿ تعبيرم مستفاد مف اسـ الفاعؿ :  -ٓ

أسمكب أنشائي إفصاحي يعبر بو عما تجيش بو النفس اإلنسانية مف 
كتو التأثيرية بكساطة األنشاء، لما يحممو في مظانو انفعاالت، كيكتسب ق

مف االستدالالت اإلقناعيةػ، كمف أمثمة قكؿ الرسكؿ الكريـ )ص(: )إني 
ًزكـ ىىممُّكا عف النار كتغمبكنني تيقاحمكف فييا تقاحـ الفرش  جى ميمسؾي ًبحي

زكيـ(  ِِكالجنادب كأكًشؾي أىف أيرًسؿ حيجى
 ...( فعؿ القكؿ : )ىىممُّكا كتغمبكنني - أ

 فعؿ اإلحالة : -ُالفعؿ القضكم :  - ب
المتكمـ : ليست ىناؾ داللة في مضمكف الخطاب تدؿ عمى القائؿ؛ لذلؾ البيدَّ  -

مف التعكيؿ عمى السياؽ الخارجي الذم ىك كفيؿ بأف يمتمسو القارئ, كالمحاؿ 
 عميو ىك الرسكؿ الكريـ )ص(.

ىنو لحظة اطالقو المخاطب : ىك مىٍف يككف قد استحضرهي الرسكؿ )ص( في ذ -
الخطاب, كذلؾ المخاطب ال يعدك اف يككف مف اىؿ زمانو, فيـ المعنيكف قبؿ 
غيرىـ, كال ضير بعد ذلؾ مف اتساع الخطاب لكؿ مىٍف قدر لو أف يتمقاه فيما 

 بعد.
القصد : تكجو الرسكؿ )ص( الى مخاطبة بالعبارة التي ىي )فعؿ القكؿ(  -

ي, كىذا التعبير جاء بفعؿ غير مباشر لمتعبير عف غرضو فيو كأقناع المتمق
 كىك زجر األمة عف الكقكع بالمعاصي.

فعؿ األسناد )المحمكؿ( ىك أسـ الفعؿ )ىىممُّكا( الذم افاد التحذير مف الكقكع  -ِ
 بالمعاصي.

)المتضمف في القكؿ( ىك فعؿ التعبير, التعبير عف تحذير الكقكع  فعؿ األنجاز -جػ
 بالمعاصي كزجر األمة خكفان عمييا اف ترتكس في اعماؿ تقكدىـ الى الميالؾ.
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فعؿ التأثير بالقكؿ : ىك بالنسبة لمرسكؿ )ص( يتمثؿ في المنع عف )النار,  -د
شيء جارو مجرل نفس كمراده عف األعماؿ المؤدية الى دخكؿ النار, ألف السبب لم

الشيء. كمما يبيف اف المراد ذلؾ انيـ لـ يككنكا في حاؿ سماعيـ ليذا الخاطب 
نما كانكا في األعماؿ التي يستحقكف بيا عذاب النار( ؛ ليذا ِّمتيافتيف في النار, كا 

جاء التحذير اك المنع في الحديث الشريؼ بصكرة ترسـ دخكؿ لكي يمتنع الفرد مف 
التي تقكده الى النار. كفي مكضع اخر قاؿ عميو الصالة كالسالـ : مزاكلة األعماؿ 

كا عمييا بالنكاجًذ(  .ِْ)عميكـ بسينَّتي كسيٌنًة الميدييف ًمٍف بعدم كعىضُّ
 فعؿ القكؿ : )عميكـ بسنتي كسنة الميدييف مف بعدم( - أ

 الفعؿ القضكم  - ب
 فعؿ اإلحالة : -ُ
ف المحاؿ عميو ىك يمتمس التعييف مف السياؽ الخارجي الذم يدؿ عمى أ -

 الرسكؿ الكريـ )ص(
فإفَّ  –كىك كذلؾ  –المخاطب : اذا كاف الفعؿ ىنا اقرب الى التعبير  -

نما كظؼ الفعؿ بصيغة أسـ  المعني بالخطاب في المقاـ األكؿ ىك المتمقي, كا 
الفعؿ )عميكـ..( لمتعبير عما يعانيو المتكمـ في قرارة نفسة مف اضطرابات تجاه 

المجتمع الذم يعيشوي, ثـ ال شؾ مف اتساع الخطاب إلى أيناسو  ما يكاجيو مف
في غير زمف الرسكؿ )ص(, عمى الرغـ مف ككف أىؿ زمانو معنيف بالخطاب 

 قبؿ غيرىـ
 العبارة : ىي فعؿ القكؿ -
القصد : تكجو الرسكؿ )ص( الى مخاطبو بالعبارة التي ىي ) فعؿ القكؿ (,  -

قناع متمقيو   بكاسطة الفعؿ الغير مباشر النصح كاإلرشاد.لمتعبير عف حجتو كا 
فعؿ األسناد ) المحمكؿ ( : ىك أس الفعؿ )عميكـ( الذم أغنى عف فعمو  -ِ

 األمر )إلزمكا( المسند إلى فاعمو )أنت( المستتر فيو كجكبان.
فعؿ االنجاز )المتضمف في اقكؿ( : ىك فعؿ التعبير, التعبير عف النصح  -جػ

كؿ )ص( في نفسو شعكران ال يقرُّ لو سكف ما لـ ينصح متمقيو كاالرشاد, إذ كجد الرس



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

 

 
 

843 

كيرشده نحك طريؽ الصكاب, كااللتزاـ بالسُّنة النبكية المباركة, كأعماليا الصالحة المنزىة 
 عف الخطايا, لتقكده إلى الصراط المستقيـ كالجنة,

ة لممتمقي فعؿ التأثير بالقكؿ : ىك بالنسبة الرسكؿ )ص( فعؿ تنفيس. أما بالنسب -د
رشاده أنو أماـ ناصحو  حًكـ يرشده  فيتمثؿ فعؿ التأثير بالقكؿ في التضامف كجدانيان, كا 
إلى السبيؿ القكيـ, فضالن عف تكطيف النفس كتركيضيا عمى األعماؿ الصالحة, كاغتناـ 
ما يتاح مف الفرص في العمؿ الصالح, كاالقتداء بالسُّنة النبكية المطيرة, ألنيا اقكل 

ٍف السُّ  نف كأطيرىا. كمف أمثمتو قكلو عميو الصالة كالسالـ : )عميكـ ىيٍديان قاصدان فإنَّو مى
 ِٓييشىادَّ ىذا الديفى يىٍغًمٍبوي(

 فعؿ القكؿ : )عميكـ ىديان...( - أ
 الفعؿ القضكم: - ب

 فعؿ اإلحالة : -ُ
 المتكمـ : ىك الرسكؿ الكريـ )ص( يميؿ عميو السياؽ الخارجي. -
لوي أف يتمقى الخطاب, ابتداءن مف أىؿ زماف  المخاطب : ىك كؿ مف قهًدرى  -

الرسكؿ )ص(؛ ألنيـ معنيكف قبؿ غيرىـ بو, كصكالن إلى األزمنة التالية ليـ, 
 كالخطاب يدؿ عمى سمؾ الطريؽ القصير لمكصكؿ إلى الغاية المراد نيميا.

 العبارة : ىي فعؿ القكؿ. -
ي فعؿ القكؿ, القصد : ىك تكجو الرسكؿ )ص( إلى متمقيو بالعبارة التي ى -

لمتعبير عف الفعؿ غير المباشر بسياؽ إقناعي, كىك االلتزاـ بالطريؽ األقصر 
 لمكصكؿ إلى الغاية.

فعؿ االسناد )المحمكؿ( : ىك اسـ الفعؿ )عميكـ( الذم أغشى عف  -ِ
 فعمو )الزمكا(

فعؿ االنجاز )المتضمف في القكؿ(: ىك فعؿ التعبير, العبير عف سمؾ أقصر  -جػ
صكؿ إلى مبتغاىا, ككأنو أراد القكؿ )ص( : إف القاصد المستقيـ في الطريؽ لمك 

الكصكؿ إلى الغرض المراد تحقيقو يجب اف يسمؾ طريقان ال كعكرة فيو, كال صعاب لكي 
 يصؿ إلى مبتغاه مف دكف عناء.
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فعؿ التأثير بالقكؿ : ىك المتعمؽ بالمتكمـ الذم ال يعدد أف يككف التعبير ما  -د
ف اليكاجس التي تتألـ عمى المتمقي, كتضييع كقتو, أما ما يتعمؽ يضطرب النفس م

بالمخاطب فالمراد منو التضامف مع الرسكؿ )ص( كجدانيان فيما ىك فيو, كااللتزاـ 
رشاديه إيَّاه, مف ىنا اكتسب القكؿ قكتو الًحجاجية كالتأثير بالمتمقي.  بنصحو كا 

ال شؾ إف األنشاء يتثاقؼ مع فعؿ تعبيرم مستفاد مف لفظ أك فعؿ )التحذير( :   -ّ
التعبيرات, كىذا يحيؿ إلى أف المتكمـ ال يكظؼ العبارات المغكية إال بدافع الحاجة 
التكاصمية لإلفصاح عف مكنكنات النفسية, كىذا االفصاح يكشؼ بدكره عف 
المحجج المقنعة التي تقكد المتمقي إلى إلنعاـ النظر في السياؽ, كما يتركو مف 

بفعؿ السياؽ, فضالن عف ذلؾ فإف التحذير لـ يكف لو لفظ محدد,  معاني أينتجت
بؿ يعرؼ مف سياؽ الخطاب, كىك يتأثر بالعكامؿ النفسية التي يبعيا منتج 
الخطاب, كمف ثـ يدخؿ في العكامؿ االجتماعية التي تثير مشاعر صاحب 

 ِٔالخطاب, كمف امثمتو قكؿ الرسكؿ الكريـ )ص( : )ًإٌياكـ كخضراء الدمف(
 فعؿ القكؿ : )إياكـ كخضراء الدمف( - أ

 الفعؿ القضكم : - ب
 فعؿ اإلحالة :  -ُ

 المتكمـ : ىك الرسكؿ الكريـ )ص( كيميؿ عميو السياؽ الخارجي. -
المخاطب : البيدَّ مف كجكد مخاطب, كالمتبادر إلى الذىف أف ذلؾ المخاطب  -

معني قبؿ غيره,  –بحكـ كاقع الحاؿ  –ىك مف أىؿ زماف الرسكؿ )ص(, ألنو 
 كقد يككف الرسكؿ )ص( استحضر في ذىنو لحظة االنشاء مخاطبان بعينو.

 العبارة : ىي فعؿ القكؿ. -
القصد :تكجو الرسكؿ )ص( إلى مخاطبو بالعبارة التي ىي فعؿ القكؿ, لمتعبير  -

عف تحذير )نكاح المرأة عمى ظاىر الحسف, كىي في المنبت أسكء أك في 
)عميو الصالة كالسالـ( سمؾ قانكنان اجتماعيان محذران مف , ككأنو ِٕالبيت أسكء(

خاللو عدـ االقتراف بالمرأة التي تحمؿ جماالن كال أخالؽ ليا, أك ىي قبيحة في 
 منبتيا.
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فعؿ االسناد )المحمكؿ( : ىك لفظ التحذير )إياكـ( الذم قصد بو  -ِ
 المخاطب )الجمعي(.

التعبير, التعبير عما فعؿ االنجاز ) المتضمف في القكؿ( ىك لفظ  -جػ
انفعؿ بو نفس الرسكؿ )ص( كحرصو عمى متمقيو مف تككيف أسرة ممتزمة 
باألخالؽ الدينية, ليذا جاء التعبير بصيغة )إياكـ( لمتحذير, فضالن عف 
ذلؾ فأف الفعؿ التعبيرم يحمؿ في مضانو حكمةن لممضمكف القضكم, ألف 

بير عف فمسفة مفادىا المضمكف القضكم انتيى إليو عرضان بكاسطة التع
 مف تزكج بإرادة ذات قبحو أخالقي فإف النتيجة تينشأ أسرة متفككةن أخالقيان.

فعؿ التأثير بالقكؿ : ىك شقاف, األكؿ : يتعمؽ بالرسكؿ الكريـ )ص(  -د
نفسو, إذ يجد في التعبير ما يختمج في نفسو إعطاء درسان ذا راحةو نفسية, 

ال شؾ انو يجد نفسو إذاء حاؿ الرسكؿ كاآلخر : يتعمؽ بالمخاطب الذم 
 )ص( الحريصة عمى المجتمع متضامنان معو.

فإنَّيا تحيي  ِٖكمف أمثمتو قكلو عميو الصالة كالسالـ : )إياكـ كالميشىارَّة
 ُّ(َّكتىميتي الغيرَّة ِٗالعيرَّة

 فعؿ القكؿ : )إياكـ كالمشارة...(. - أ
 الفعؿ القضكم : - ب
 فعؿ االحالة : -ُ
التعكيؿ عمى السياؽ الخارجي بككف الرسكؿ )ص( ىك المتكمـ؛ المتكمـ : يتعيف  -

 ألنو لـ يكف ىناؾ خطاب يرتقي إلى تعبيره
المخاطب : ىك المتكجو إليو بالتحذير, سكاء أكاف الميحذر منو مف أىؿ زماف  -

الرسكؿ )ص( أـ مف غير أىؿ زمانو, كبما أف التعبيرات يتضمنيا الشعكر 
كاالرشاد, فضالن عف تحذير الناس بإظيار النفسي الذم يقكد إلى النصح 

خفاء مناقبيـ؛ ألف المياتر المشاغب ال يقدر لمخاصمة عمى مثمبة  معايبيـ كا 
 –فمف  ِّإال بحثيا في نفسو ليظير أبشع صكرة ليا, كال يجد لو منقبة إال دفنيا

 أيشرب التحذير بفعؿ قكلي غير مباشر ىك )النصح كاالرشاد(. –ىنا 
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 عؿ القكؿ.العبارة : ىي ف -
القصد : ىك إبالغ المخاطب بأف يبتعد عف مفاعمة الشرِّ بحجة إقناعية  -

 مستنبطة مف الكاقع.
فعؿ االسناد )المحمكؿ( : ىك لفظ التحذير )إياكـ( المكجو إلى الجميكر الككني  -ِ

 الجمعي
فعؿ االنجاز )المتضمف في القكؿ( : ىك فعؿ التحذير المستنبط منو النصح  -جػ

 كاالرشاد.
فعؿ التأثير بالقكؿ : ىك حمؿ المتكمـ مخاطبو ابتداءن مف أىؿ زماف الرسكؿ  -د

, لئال يميتي اإلنساف  )ص( إلى األزمنة التالية لو إلى االبتعاد عف المفاعمة بالشرِّ
اطىب( محاصنو كييحيي مساكيو, مف ثـ تذىب كٌؿ منقية قد عيًرؼى بيا مف  )الميخى

, فتككف مشابية لممثمبة ال , فضالن عف حمؿ المتمقي ّّتي يتيجف اإلنساف بكشفياقىٍبؿي
إلى التضامف مع الخطاب؛ ألف الحجة أيلقيت بنتائجيا عميو, فما عميو إال أف يقتنع 
باألخالؽ الكريمة, كمف أمثمتو قكلو عميو الصالة كالسالـ : )إياكـ كالمغمضات مف 

 ّْالذنكب(
 فعؿ القكؿ : )إياكـ كالمغمضات مف الذنكب(. - أ

 القضكم :الفعؿ  - ب
 فعؿ االحالة : -ُ
 المتكمـ : ىك الرسكؿ الكريـ )ص( كيميؿ عميو السياؽ الخارجي. -
المخاطب : ال يكجد مف ظاىر لفظ )فعؿ القكؿ( ما يدؿ عمى المخاطب, لكف  -

يمكف تقدير المخاطب أنو مف أىؿ زماف الرسكؿ )ص( كال ضير مف اتساع 
 الخطاب ليتمدد إلى األزمنة التالية.

 ىي فعؿ القكؿ.العبارة :  -
القصد : تكجو الرسكؿ )ص( إلى مخاطبو بالعبارة التي ىي فعؿ القكؿ لمتعبير  -

عف التنبيو بحجة إقناعية تدؿُّ عمى كثرة الذنكب الًعظاـ التي )يركبيا الرجؿ 
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كىك يعرفيا, فكأنو يغمض عينيو تعاشيان عنيا كىك يبصرىا, كيتناكرىا اعتمادان 
 نيا جيالن منو بما يعقبو في مضمكنيا.لكنو يتغاضى ع ّٓكىك يعرفيا(

 فعؿ االسناد )المحمكؿ( : ىك لفظ التحذير )إياكـ( المسند إلى المتمقي الجمعي  -ِ
 .-الجميكر الككني  –

فعؿ االنجاز )المتضمف في القكؿ( :ىك لفظ التحذير بما اضطرب في نفس  -ّ
 .الرسكؿ )ص( مف الغرابة بارتكاب الذنكب كعدـ االلتفات إلى عقكبتيا

فعؿ التأثير بالقكؿ : ىك فعؿ ذك شقيف, االكؿ : يتعمؽ بالرسكؿ الكريـ )ص( إذ  -د
كجد في نفسو الكريمة مرشدان اجتماعيان كدينيان يقع عمى عاتقو تحذير األمة مف 
الكقكع بالخطايا كالذنكب, كىذا االرشاد إنما يريحي نفسو الكريمة, كاآلخر : يتعمؽ 

ء فعؿ القكؿ التفاعؿ كاالبتعاد عف الذنكب التي يرتكبيا بالميخاطب, إذ يجد نفسو إزا
 االنساف كىك ال يعمـ بما يعقبو مف عصياف.

فعؿ تعبيرم مستفاد مف صيغة النيي : ال تبرز الكظائؼ التداكلية لألسمكب  -ْ
الحجاجي ،إال بكاسطة البحث في عالقتيا مع أجزاء الخطاب األخرل؛ ليتسنى 

كمدل أثرىا بالسياؽ التكاصمي, فضالن عف  الكصكؿ إلى التأثير االقناعي
المجكء في )كؿ مقاـ إلى ما يحتاجو مف تقنيات فعالة..., تيحتاؾ العبارات مف 

 ّٔأجؿ كصؼ المغات كتبياف جميميا مف قبيحيا, كأنفعيا تكاصالن مف ضعيفيا(
فمف ىنا تبرز القيمة الًحجاجية في السياؽ التداكلي, كمف أمثمة صيغة النيي 

سدكا في حدي ث المجازات النبكية قكؿ الرسكؿ )ص( : )يا أىؿى القيرآًف ال تىكى
 .ّٕالقرآفى كاتمكهي حؽَّ تالكتو(

 فعؿ القكؿ : )ال تكسدكا... (. - أ
 الفعؿ القضكم : - ب

 فعؿ االحالة : -ُ
المتكمـ : لـ يكف ىناؾ ضمير يشير إلى المتكمـ, لذا يعُّكؿ القارئ عمى السياؽ  -

 ـ ىك الرسكؿ الكريـ )ص(.الخارجي الذم يكضح أف المتكم
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ٍف قيدِّرى لىوي أف يتمقى الخطاب ابتداءن بأىؿ زماف الرسكؿ  - اطب : ىك كؿُّ مى الميخى
 )ص(, كمف ثـ أىؿ األزمنة التالية ليـ.

 العبارة : ىي فعؿ القكؿ. -
اطىب بالعبارة التي ىي فعؿ القكؿ,  - القصد : ىي تكجو الرسكؿ )ص( إلى الميخى

 لمتعبير عف غرض فييا.
عؿ االسناد )المحمكؿ( : ىك فعؿ النيي )ال تكسدكا( المسند إلى فاعمو )كاك ف -ِ

 الجامعة( الذم قصد بيـ المتمقي الجمعي.
فعؿ االنجاز )المتضمف في القكؿ( : ىك فعؿ التعبير, التعبير عف )الذـ : فيك أف  -جػ

تو, فإذا يككف المراد أنو غير حافظ القرآف فميس بخازف مف خزنتو, كال كعاء مف أكعي
ناـ لـ يكف متكسدان لو كما يتكسده. مف ىك ظرؼ مف ظركفو الحاكية لو كالمشتممة 

. ككأنو أراد بذلؾ أف يككف العالـ كالفراش في التكسد, كال يخفى فيو مف  ّٖعميو(
 إرشادو كتنبيو لمتفقو بالعالـ كالحٌث عميو, كنبذ الجيؿ.

إذ  -الرسكؿ )ص(–فعؿ التأثير بالقكؿ : لو جانباف, األكؿ : يتعمؽ بالمتكمـ نفسو  -د
كجد في نفسو الكريمة حرصان عمى المتمقي, كاآلخر : إذا ما تفاعؿ المخاطب مع 
الخطاب بإجابية, فعميو أف يتضامف مع الرسكؿ )ص( كجدانيان, كاالفادة مف فمسفة 

نيو. كفي مكضع آخر قاؿ عميو الصالة كالسالـ حفظ القرآف الكريـ كالغكص في معا
 ّٗ: ) ال تغالكا بميكر النساء فإنما ىي سيقيا اهلل سبحانو(

 فعؿ القكؿ : ) ال تغالكا بميكر النساء ...(. - أ
 الفعؿ القضكم  - ب
 فعؿ االحالة :  -ُ
 المتكمـ : ىك الرسكؿ الكريـ )ص( يميؿ عميو السياؽ الخارجي. -
اطىب : ىك كيؿُّ  - ٍف قيًدرى لو أف يتمقى بالمخاطب سكاء أكاف في زمف الرسكؿ الميخى مى

 )ص( أـ في األزمنة التالية لو.
 العبارة : ىي فعؿ القكؿ. -
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القصد : ىك تكجو الرسكؿ )ص( إلى مخاطبو بالعبارة التي ىي )فعؿ  -               
 القكؿ( لمتعبير عف غرضو فييا.

نيي ) ال تغالكا ( المسند إلى فاعمو ) كاك فعؿ االسناد )المحمكؿ( : ىك فعؿ ال  -ِ
 الجماعة ( لمتعبير عف غرض فيو.

فعؿ االنجاز )المتضمف في القكؿ( : ىك فعؿ النيي, الذم ىك فعؿ تعبيرم,  -جػ
التعبير عف عدـ المغاالة في ميكر النساء؛ ألف )المراد إعالميـ أف كفاؽ النساء 

س ىك بأف يزاد في ميكرتيف, كيغالى المنككحات, كككنيف عمى إرادات األزكاج لي
نما ذلؾ إلى اهلل سبحانو( , فضالن عف ذلؾ فإف التغالي بالميكر يسبب َْبصدقاتيف, كا 

عزكفان عف الزكاج الذم يمثؿ تككيف أسرةن ذا مشركع أخالقي, بذا اكتسب الحديث النبكم 
 المطير قكتو االقناعية في السياؽ, كربطو بالشؤكف االجتماعية لممتمقي.

 –الرسكؿ )ص(  –فعؿ التأثير بالقكؿ : ىك ذك شقيف, األكؿ : يتعمؽ بالمتكمـ نفسو  -د
إذ كجد في التعبير حرصان شديدان عمى المتمقي, كمف كاجبو تقديـ النصح كاالرشاد لو 
لئال يضؿ طريقو, كىذا التعبير يمثؿ ارتباطان نفسيان لممخاطب, كاآلخر : يتعمؽ بالمتمقي 

اطىب  – لذم يحسُّ مف نفسو كقد تفاعؿ مع الخطاب بأنو محمكؿ عمى ا –المخى
التضامف مع صيغة الخطاب كقصديتو لئال يتفسخ المجتمع االسالمي, كالحفاظ عمى 

 التعاليـ السماكية, لتككيف أيسرة شرعية.
) اؾى عف أىًمؾى  ُْكمف أمثمتو قكه عميو الصالة كالسالـ : )ال ترفٍع عىصى

 اؾ(.فعؿ القكؿ : )ال ترفىٍع عص - أ
 الفعؿ القضكم : - ب

 فعؿ االحالة : -ُ
 المتكمـ : ىك الرسكؿ الكريـ )ص( كيميؿ عميو السياؽ الخارجي. -
ى, لكنو مخاطب بغير ضمير الخطاب المعتاد في  - المخاطب : ىك مىٍف مضى

نما ىك المخاطىب بالتأكيؿ, بدليؿ أف فعؿ  الخطابات المكجية إلى المتمقي, كا 
 النيي مكجو إليو, فيك معني بو.

 العبارة : ىي فعؿ القكؿ. -



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 

 

 
 

850 

القصد : ىك تكجو الرسكؿ )ص( إلى مخاطبو بالعبارة التي ىي فعؿ القكؿ,  -
رشاده إلى التزاـ التأديب ألىمو.  لمتعبير عف حٌث المتمقي كا 

فعؿ االسناد )المحمكؿ( : ىك فعؿ النيي )ال ترفع( المسند إلى فاعمو  -ِ
 الضمير المستتر )أنت(.

ف في القكؿ( : ىك فعؿ النيي الي أيشًرب فيو فعؿ االنجاز )المتضم -جػ
 –النصح كاالرشاد بفعؿ قكلي غير مباشرة عمى مكاصمة التأديب, إذ أنو 

) لـ يرد الضرب بالعصا عمى الحقيقة؛ ألف ذلؾ  –عميو الصالة كالسالـ 
نما المراد ال ترفع التأديب عنيـ, حمالن  مكركه عنده, كمذمكـ فاعمو... كا 

لككف التأديب المتعارؼ عنيـ ىك قرع  ,ِْلمكالـ عمى عرؼ العرب(
العصا؛ ليذا استنبط الحكـ مف الكاقع المعاش, كالحثُّ بطريقة غير مباشرة 

كغ الحجة الدامغة, كاقناع متمقيو باستدالؿ داحض, حرصان عمى التأديب, لبم
 عمى المتمقي. –عميو الصالة كالسالـ  – منو
فعؿ التأثير بالقكؿ : لو محكراف, األكؿ : يتعمؽ بالمتكمـ نفسو, إذ أبدل  -د

رغبتو في الحٌث, كىي رغبة يترجميا تنبيو المتمقي عمى مكاصمة التأديب 
 ,لألىؿ

كاآلخر : يتعمؽ بالمخاطب الذم يتكقع منو االلتزاـ بمضمكف الخطاب 
كتفاعمو بصكرة إيجابية. بناءن عمى ما تقدـ مف عرضو لألحاديث النبكية 

يتضح أف الرسكؿ الكريـ )ص( اتخذ عمى عاتقو إعطاءى دركسان الشريفة, 
 .اجتماعية كأخالقية كدينية, ىي كفيمة بتكعية المتمقي عمى مٌر العصكر

 الخاتمة 
بعد دراسة االحاديث النبكية الشريفة عمى كفؽ المنيج التداكلي ، يمكف القكؿ: 

تشكؿ تحميالن خطابيان مؤثران بالمتمقي ، كشفت عف الحالة النفسية، إفِّ األفعاؿ التعبيرية 
التي مرَّ بيا الرسكؿ الكريـ )ص( كما تحكيو مف أىداؼ أخالقية تفرض  كالشكربة

، كأعطت اىتماما كبيران بكيفية تعايش الفرد الكاحد مع البيئة التي جتمع كجكدىا في الم
 في دالالت األقكاؿ. إقناعيويعيشيا، كقد قدمت األحاديث النبكية الشريفة استدالالت 
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ُٚظز : انذٕار ٔخظائض انرفاػم انرٕاطهٙ, دراسح ذطثٛمٛح فٙ انهساَٛاخ انرذأنٛح, يذًذ  10
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 .115 - 113:  1224ٌ, دار انصمافح, انذار انثٛضاء, انًغزب, يؼُاْا ٔيثُاْا, د. ذًاو دسٛا
 .113ُٚظز : انًظز َفسح :  15
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ْـ(, ذذمٛك: كزٚى سٛذ 406انًجاساخ انُثٕٚح, أتٕ انذسٍ يذًذ تٍ انذسٍٛ ٍٚ يٕسٗ انؼهٕ٘ )خ  16

 .12:  2006نثُاٌ,  –, تٛزٔخ 1يذى يذًٕد, دار انكرة انؼهًٛح, ط
 .12انًجاساخ انُثٕٚح :  13
 .20انًجاساخ انُثٕٚح :  11
 .20انًجاساخ انُثٕٚح :  12
 .52انًجاساخ انُثٕٚح :  20
 .60 – 52انًجاساخ انُثٕٚح:   21
 .41انًجاساخ انُثٕٚح :  22
 .42انًجاساخ انُثٕٚح :  23
 .101انًظذر َفسّ :  24
 .150انًجاساخ انُثٕٚح : 25
 .41انًجاساخ انُثٕٚح :  26
 .41انًجاساخ انُثٕٚح :  23
 .يشزانًشارج : إظٓار انؼٕٛب ٔاخفاء انفضائم. ُٚظز : نساٌ انؼزب, يادج :  21
 انُؼزَّج : انخهح انمثٛذح. ُٚظز : نساٌ انؼزب : يادج )ػزر(. 22
 انغزج : غزج انفزص, انثٛاع انذ٘ ٚكٌٕ فٙ ٔجّٓ. ُٚظز : نساٌ انؼزب, يادج  : غزر. 30
 .102انًجاساخ انُثٕٚح :  31
 .102ثٕٚح : ُٚظز : انًجاساخ انُ 32
 .102ُٚظز : انًجاساخ انُثٕٚح :  33
 .131انًظذر َفسّ :  34
 .131انًجاساخ انُثٕٚح :  35
دجاجٛح انشزٔح انثالغٛح ٔاتؼادْا انرذأنٛح, د. فضٛهح لٕذال, دار كُٕس انًؼزفح نهُشز ٔانرٕسٚغ,  36

 .25:  2013االردٌ,  –, ػًاٌ 1ط
 .26انًجاساخ انُثٕٚح :  33
 .26ٕٚح : انًجاساخ انُث 31
 .105انًجاساخ انُثٕٚح :  32
 .105انًجاساخ انُثٕٚح :  40
 .134انًجاساخ انُثٕٚح :  41
 .134انًجاساخ انُثٕٚح :  42

 والمراجع لمصادرا
 القران الكريم 

، 1: االسرهشاو انذٕار٘ فٙ انرذأل انهساَٙ، انؼٛاشٙ أدرٔاتٙ، يُشٕراخ األخرالف، ط -1

 و.2011انجشائز، 
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انثذس انهغٕ٘ انًؼاطز, يذًٕد ادًذ َذهح, دار انًؼزفح انجايؼٛح, انماْزج, آفاق جذٚذج فٙ  -2

 و.2002

انرذأنٛح ػُذ انؼهًاء انؼزب, دراسح ذذأنٛح نظاْزج انفؼال انكاليٛح فٙ انرزاز, يسؼٕد  -3

 و. 2005نثُاٌ,  –, تٛزٔخ 1طذزأ٘, دار انطهٛؼح, ط

, 1انرذأنٛح ٔانذجاض, يذاخم َٔظٕص, طاتز انذثاشح, طفذاخ نهذراساخ ٔانُشز, ط -4

 .26:  2001ديشك,  –سٕرٚا 

دجاجٛح انشزٔح انثالغٛح ٔاتؼادْا انرذأنٛح, د. فضٛهح لٕذال, دار كُٕس انًؼزفح نهُشز  -5

 و.2013االردٌ,  –, ػًاٌ 1ٔانرٕسٚغ, ط

ذًُٛرٓا, أدًذ يذًذ انًؼرٕق, ػانى انًؼزفح انذظٛهح انهغٕٚح ٔأيٛرٓا ٔيظادرْا ٔٔسائم  -6

 و.1226, انًجاص انٕطُٙ نهصمافح ٔانفٌُٕ ٔاٜداب, انكٕٚد, 212

انذٕار ٔخظائض انرفاػم انرٕاطهٙ, دراسح ذطثٛمٛح فٙ انهساَٛاخ انرذأنٛح, يذًذ َظٛف,  -3

 و. 2010, انًغزب, 1انذار انثٛضاء, ط

دالنٛح اسهٕتٛح, كزٚى دسٍ َاطخ انخانذ٘, دار انخطاب انُفسٙ فٙ انمزآٌ انكزٚى, دراسح  -1

 و.2003, ػًاٌ, 1انظفاء, ط

انؼمم ٔانهغح ٔانًجرًغ، انفهسفح انؼانى انٕالؼٙ، ٖجٌٕ سٛزل، ذزجًح: سؼٛذ انغاًَٙ،  -2

 و.2003، انجشائز، 1يُشٕراخ األخرالف، ط

, إفزٚمٛا ػُذيا َرٕاطم َغٛز )يمارتح ذذأنٛح يؼزفٛح ألنٛاخ انذجاض( ػثذ انسالو ػشٛز -10

 و.2006انشزق, انذار انثٛضاء, انًغزب, 

انفهسفح ٔانهغح ، َمذ انًُؼطف انهغٕ٘ فٙ انفهسفح انًؼاطزج ، انفزٔاد٘ ، تفٕرج ، دار  -11

 و.2005، تٛزٔخ ،  1انطثاػح ، ط

فٙ انهساَٛاخ انرذأنٛح يغ يذأنح ذأطٛهٛح فٙ انذرص انمذٚى, خهٛفح تٕجار٘, تٛد انذكًح  -12

 و.2002 نهُشز ٔانرٕسٚغ,

 و.2002، انجشائز، 1فٙ ذذأنٛح انخطاب األدتٙ ، َٕار٘ سؼٛذ ، تٛد انذكًح ، ط -13

ق(، تح: عبد اهلل ُُٕلساف العرب، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر )ت -ُْ
 ـ. َُُِالقاىرة، عمي الكبير كمحمد أحمد حسب اهلل كىاشـ محمد الشاذلي، دار المعارؼ،

ُاْا ٔيثُاْا, د. ذًاو دسٛاٌ, دار انصمافح, انذار انثٛضاء, انًغزب, انهغح انؼزتٛح, يؼ -15

 و.1224

ْـ(, ذذمٛك: 406انًجاساخ انُثٕٚح, أتٕ انذسٍ يذًذ تٍ انذسٍٛ ٍٚ يٕسٗ انؼهٕ٘ )خ  -16

 و.2006نثُاٌ,  –, تٛزٔخ 1كزٚى سٛذ يذى يذًٕد, دار انكرة انؼهًٛح, ط

ّٛ, ذزجًح : طاتز انذثاشح, دار انذٕار, ٔانرذأنٛح يٍ أٔسرٍ إنٗ غٕفًاٌ, فٛهٛة تالَش -13

 و.2003, سٕرٚا, 1ط

 


