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 نيازابدشاه 
Abstract  

Elm ul Badee has long roots in Arabic Literature. It takes place in all types of literary writings 

for beautification of connotation . 
All ancient poets as well as prose-writers have had a massive use of the style. Quran – too – 
has excessively used Elm ul Badee in its verses. The holy Prophet (Peace be Upon Him) was 
known as a great narrator in Arabic Literature; his hadith are – therefore – compiled, and 

remembered after hundreds of years later . 
This study aims at citation of Elm ul Badee used in hadith of the holy prophet, in addition to 
its rhetorical study and implementation with special focus upon one of the brunches of Elm ul 
Badee namely “ignorance of the aware” 
Keywords: Elum -Ul- Badee, Ignorance of the aware, Hadith, Rhetorical Implementation. 

 :تقدمي
نعمة أسبغت على البشریة، وخًن منة هبا حظيت األمة احملمدیة ىوالقرآن الكرًن، الذي أنزلو هللا تعاىل على إن أجل 

أفضل رسلو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فأفحم البلغاء عن معارضتو واإلتيان ّنثلو، وعجزوا عن معارضتو بسورة واحدة، وإذا كان القرآن 
ُب الرتبة اإلوىل ُب مصادر التشریع، وإن سنة رسول هللا تعاىل وحٍن كذلك من عند  الكرًن وحيا من عند هللا تعاىل یقع

هللا تعاىل، لكنها أتخرت ُب الرتبة عن القرآن وراجعة إليو، فهي تفصيل جململو، وبيان دلشكلو، وبسط دلختصره، 
حي من عند هللا تعاىل شللوء من البالغة ؤنصيص لعامو، وبيان كامل لو، فكل قول أو فعل أوتقریر منو ملسو هيلع هللا ىلص و 

وفصاحة. ألن رسولنا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص أفصح العرب، وكالمو من أفصح الكالم وأبلغو بعد القرآن الكرًن، ألجل ذلك احتج 
 بكالمو البلغاء، واستشهدوا بو. وىذا ىو الذي صرّح بذلك ُب قولو عليو السالم "أان أفصح العرب، بيد أين من

وابجلملة فإن بالغة النيب ملسو هيلع هللا ىلص بلغت منتهاىا، وأمجع عليها مجاىًن  1قریش، ونشأت ُب بين سعد بن أيب بكر". 
إن للبالغة دور كبًن ُب اتریخ العرب، وقد وضعت البالغة خلدمة القرآن الكرًن، وكالم العلماء، وطوائف األدابء. و 

الم، وأیضًا خلدمة البشریة العامة، وقد أّسس علماء ادلسلمٌن علم البالغة لغرض النيّب زلّمد عليو أفضل الصالة والس
 وتساعد البالغة على معرفة معاين القرآن، وأسرار ،خدمة رساليت الدعوة اىل هللا، واألمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر

التعبًن فيو، والوجوه احملتملة جلملو وتراكيبو، كما تساعدان على اختيار النصوص البليغة من الشعر والنثر وغًنىا من 
أضرب الكالم. تنمي القدرة على ٕنييز الكالم احلسن من الرديء. وىي تساعد ادلتكلم على صياغة كالمو وفقاً 

قبح ُب القرآءة، وتعطي الناقد آالت النقد وأحكامو. وىي علم للمناسبة، كما ىي تعٌن القارئ على إدراك مجال أو 
عرفو العرب منذ العصر اجلاىلي ومارسوه طوال السنٌن ُب نتاجهم الكالم الشعري والنثري، والبدیع فن من فنون 

                                                 
 .زلاضر بقسم اللغة العربية جامعة اسالمية كاِب بشاور. 

 الباحث ُب مرحلة الدكتوراه ُب اللغة العربية َنامعة اسالمية كاِب بشاور. 
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ًنا ُب البالغة، مكمل للمعاين والبيان، انتشر ُب كالم العرب وخطبهم ووصاايىم، وشهدت اللغة العربية ازدىارا كب
 تطور ىذا االْناه.

وقد برز االْناه البدیعي ُب األحادیث النبویة بشكل واضح، وقد أتثر بعد ذلك اخللفاء والوالة هبذا األسلوب عالوة 
على ما أخذوه من أجدادىم قبل اإلسالم من مثل ىذا، فجاءت رسائلهم وخطبهم ووصاايىم فيو الكثًن من احملسنات 

دیع ُب العصر األموي والعباسي، فقد مال كثًن من الباحثٌن البالغيٌن إىل االستشهاد على البدیعية. كما ازدىر الب
 الفنون البالغية آبايت القرآن الكرًن واألحادیث النبویة.

وقد اىتم العلماء بدراسة ظاىرة البدیع ُب األحادیث النبویة من جوانب متعددة، اليت بدأت  من ابن ادلعتز وابن قتيبة 
جلاح  واجلرجاين والسكاكي إىل عصران ىذا، لكن اجملال الزال واسعا للبحث والدراسة، فيمكن أن یُتناول  ومرورا اب

كل نوع من البدیع بدارسات مستقلة ُب األحادیث النبویة. وُب ىذه الرسالة قصد الباحث أن یبحث األحادیث 
 الباحث، واختار من األساليب البدیعية "ْناىل العارف".النبویة من انحية البدیع دلعرفة أسراره األدبية ابلنظر إىل قدرة 

وادلقصود من ىذا ادلقال الكشف عن مجال ىذا الفن ُب األحادیث النبویة ودالالتو البالغية. واكتفي الباحث على 
فية، اليت عرض بعض األمثلة من األحادیث النبویة، ونقوم بتحليلها وشرحها ومن دالالهتا البالغية الستنباط ادلعاين اخل

فيبحث ىذا ادلقال أوال عن مفهوم ْناىل العارف، ٍب ذكر  مكنت وراء األسلوب البدیعي ُب األحادیث النبویة.
 .الشواىد من األحادیث النبویة، وأخًنا أغراضو البارزة

یدي على وال خيفى أن احلدیث ُب ىذا ادلوضوع ليس َندید، وإمنا أردان من خالل ىذه الدراسة ادلتواضعة أن أصنع 
 البحث أمرا مساعدا للمسلمٌن. بعض اإلشارات والتنویرات اليت ٔنص أساليب البدیع، ویرجى أن یكون ىذا 

 تعريف جتاهل العارف:
مساه العسكري وابن ادلعتز بتجاىل العارف ومزج الشك ابليقٌن كما نقلها اإلمام النووي رمحو هللا تعاىل ُب شرحو 

الرازي والسكاكي بسوق ادلعلوم مساق غًنه لنكتة، ألنو یرفض عنوان ْناىل العارف لصحيح اإلمام مسلم، كما مساه 
ومساه بعضهم إبیراد الكالم ُب صورة االستفهام لغایة. وعلى   2بسبب رليئو ُب كالم هللا تعاىل، واجلرجاين ابلتجاىل". 
 كل فإن ىذه األمساء ادلختلفة تبحث عن معىن واحد.

 .لغرض، مع أنو عامل، وذلك غًن عاملو ادلتكّلم نفس یدعىوىو أن 
وعرفو ابن أيب اإلصبع أبنو عبارة عن "سؤال ادلتكلم عما یعلمو حقيقة ْناىال منو ليخرج كالمو سلرج ادلدح أو الذم، 

 3أو ليدل على شدة الولو ُب احلب أو لقصد التعجب أو التوبيخ أو التقدیر". 

 4ف صحتو سلرج ما یشك فيو ليزید بذلك أتكيدا". وقال العسكري أبنو  عبارة عن "إخراج ما یعر 
وعرفو شهاب الدین النویري "ىو سؤال ادلتكّلم عما یعلمو حقيقة ْناىال منو ليخرج كالمو سلرج ادلدح أو الذّم، أو 

 5ليدّل على شّدة التدّلو َب احلّب، أو لقصد التعّجب أو التوبيخ أو التقریر".
تعاىل بقولو "ىو عبارة عن سؤال ادلتكلم، عما یعلم، سؤال من ال یعلم، ليوىم أن احلموي رمحو هللا  وعرفو ابن حجة

 6شدة التشبيو الواقع بٌن ادلتناسبٌن أحدثت عنده التباس ادلشبو ابدلشبو بو".
 فوائد أسلوب جتاهل العارف:

دلعىن، حنو قولك: أوجهك ىنالك فوائد كثًنة ذلذا األسلوب الذي ذكر منها احلموي فقال "ومن فائدتو ادلبالغة ُب ا
، الوجوو  شدة الشبو بٌن البدر فبذلك انو أشار إىل ،ىذا أم بدر، فإن ادلتكلم یعلم أن الوجو غًن البدر، إال أنو استفهم

  7الذي یعرفو ادلتكلم ، مل یكن من ىذا الباب، بل یكون من ابب آخر.  كان السؤال عن الشيء خالًيا من الشبولو 
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بق أن ْناىل العارف ديكن العثور عليو ُب اجلمل اخلربیة، إضافة إىل اجلمل االستفهامية، وعليو ویظهر للباحث شلا س
فإن ادلعىن اللفظي لتجاىل العارف ليس زلدودا ابجلمل االستفهامية، بل إن حصر ذلك ابجلمل االستفهامية ىو ما 

لقسم البدیع من العلوم البالغية. واتفق كافة  درج عليو ماضون. ولذلك ًب اعتبار ْناىل العارف من احملسنات ادلعنویة
علماء البالغة ُب ىذا اجملال على أنو فن معنوي، وىو أن ادلتكلم یسأل عن أمر معلوم أبسلوب من الشك 
والتشبيو،كأنو یسأل عن أمر رلهول. إذن ْناىل العارف قسمان: اجلمل اإلنشائية واجلمل اخلربیة. فاجلمل اإلنشائية 

 ن استفهامية واجلمل اخلربیة غالبا ما أتٌب منفية.غالبا ما تكو 
 أمثلة جتاهل العارف يف األحاديث النبوية:

قد یوجد ُب األحادیث النبویة كالم على صورة استفهام أو سؤال، إما من السائل الذي یسأل عن شيئ ال  یعلمو 
غي، فأما األول فيسمى ُب علم لطلب العلم بو، وإما من السائل الذي قد علم جوابو ویسأل عن شئ لغرض بال

البالغة ابستفهام حقيقي، ویدخل ُب علم ادلعاين، وأما الثاين فسمي بتجاىل العارف ویدخل ُب علم البدیع. و اآلن 
 أذكرشواىد من القسم الثاين ُب األحادیث النبویة:

ُم ــــَت تـَْعلَ ــــــمَّ فَِإْن ُكنْ ــــاللَّهُ ، فقـــــال یعلمنا االستخارة ُب األمور ملسو هيلع هللا ىلص، قال "كان رسول هللا جابر رضي هللا روي عن .1
ي -َر ــــــَذا اأَلمْ ـــــىَ   8". …ِو ـِــــ رِي َوآِجلــــــِل أَمْ ـــــرًا ِل ُب َعاجِ ــْــــ َخي -ِو ـــــِو بَِعْينِ ـــــٍُبَّ ُتَسمِّ

وىو سؤال ادلتكلم عما یعلمو حقيقة "، مـــــــت تعلــــــم إن كنـــــلهالورد أسلوب ْناىل العارف ُب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص "
ْناىال منو ليخرج الكالم سلرج ادلدح أو الذم أو ليدل على شدة الولو ُب احلب أو لقصد التعجب أو التوبيخ أو 

ن ىذا األمر أي الذي أریده خًن ِل فاقدره فقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص "اللهم إن كنت تعلم" ادلراد بو إن كان ُب علمك أالتقریر، 
تردد  ِل، ویسره ِل، ٍب ابرك ِل فيو، التفویض إليو، والرضا بعلمو فيو، ألن ادلؤمن یعلم قطعا أن هللا یعلم ذلك. ولكنو

ُب عملو ذلك ىل لو اعتبار عند هللا أم ال؟ وكأنو قال: إن كان عملي ذلك مقبوال فأجب دعائي، ىذا ليس شكا من 
ستخًن ُب علم هللا سبحانو وتعاىل عن ذلك، وإمنا ىو شك ُب متعلقو، ىل ىو اخلًن أو الشر؟ وىل اخلًن ُب الفعل ادل

، ولذلك قال: وتعلم وال أعلم، اعالم هللا تعاىلأو الرتك؟ فادلستخًن ال یعلم ابطن األمر وما یؤول إليو، فهو مفتقر إىل 
 وأنت عالم الغيوب.

دمحم ُب معىن احلدیث  معناه "اللهم إنك تعلم"، فأوقع الكالم موقع الشك على معىن التفویض قال نور الدین على بن 
 9. "ْناىل العارفو  إليو، والرضا بعلمو فيو، وىذا النوع یسميو أىل البالغة ّنزج الشك ابليقٌن

فـَيـَُقصُّونـََها  ،ملسو هيلع هللا ىلص، َكانُوا یـََرْوَن الرُّْؤاَي َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلصعن انفع أَن ابن عمر، قال: "ِإنَّ رَِجااًل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللَِّ  .2
َلٍة قـُْلُت: ...  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  ًرافَـَلمَّا اْضَطَجْعُت َذاَت لَيـْ  10فَأَِرين ُرْؤاَي".  اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم يفَّ َخيـْ

رًا فََأِرين ُرْؤاَي "، وادلراد بو إن كان ُب علمك أن ىذا األمر  ورد  ْناىل العارف ُب قولو " اللَُّهمَّ  ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم ُبَّ َخيـْ
خًن ِل فأرين رؤاي و ىو تفویض األمر إىل هللا تعاىل، والرضا بعلمو فيو، ألن ادلؤمن یعلم قطعا أن هللا یعلم ذلك. كما 

  11العارف ومزج الشك ابليقٌن".  قال قاضي عياض "ىذا النوع یسميو أىل البالغة ْناىل
َطُر، َفَدَخُلوا ُب َغاٍر ُِب الذین َثاَلَثُة نـََفٍر عن  ملسو هيلع هللا ىلصاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُو َعِن النَّيبِّ ورد ُب روایة  .3

َ
دَيُْشوَن َفَأَصابـَُهُم ادل

فشاوروا أن ندعوا هللا أبفضل عمل ما عملناه، فسألوا هللا تعاىل عن أفضل عمل فَاحْنَطَّْت َعَلْيِهْم َصْخَرٌة، ، َجَبلٍ 
، ، ففرج عنهم قليالً اَء َوْجِهَك، فَافـْرُْج َعنَّاَأيّنِ فـََعْلُت َذِلَك اْبِتغَ  اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلمُ ما عملهم فقال واحد منهم، 

 12". ىكذا قال الثاين والثالث منهم، فكشف عنهم الصخرة
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َأّّنِ فـََعْلُت َذِلَك اْبِتغَاَء َوْجِهَك،  اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلمُ وىو قولو " ثالث مرات، ورد ْناىل العارف ُب ىذا احلدیث 
ُرْج َعنَّا فـُْرَجةً  ". "، ففي حدیث الثالثة الذین انطبقت عليهم الصخرة، قال كل واحد منهم "اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت تـَْعَلمُ  فَافـْ

 بكل األمور،قطعا أن هللا یعلم  ونیعلم ٌنألن ادلؤمن "إن كنت تعلمىنالك اشكال ُب قوذلم"قال احلاف  ابن حجر "
ذلك مقبوال  أعمالناإن كان  واقالم وكأهن م، یعين ىل أعمالنا مقبول أم ال،ذلاعمأأبنو تردد ُب  عن االشكال أجيبف

 13فأجب دعائي". 
للهم إنك تعلم، فأوقع الكالم موضع الشك علي معىن التفویض إليو والرضا بعلمو وقال قاضي عياض "معىن قولو ا

فيو، ومثلو قولو: إن قدر هللا عليَّ الصورة على صورة الشك، وادلراد التحقيق واليقٌن، وىذا النوع یسميو أىل البالغة 
 14ْناىل العارف ومزج الشك ابليقٌن". 

َد هللُا َلُو، َعَلى ـــــــَصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم، "َأنَّ َرُجاًل زَاَر َأًخا َلُو ُب قـَْریٍَة ُأْخَرى، فََأْرصَ  َعْن َأيب ُىَریـَْرَة، َعِن النَّيبِّ  .4
 15ِة ". ــــــــْریَ ـــــــِذِه اْلقَ ـــــــا ِل ُب ىَ ـــــُد َأخً ــــــقَاَل: أُرِی ُد؟ــــــَن تُرِيــــــأَيْ ِو َمَلًكا فـََلمَّا أََتى َعَلْيِو، قَاَل: ـــــــــَمْدَرَجتِ 

، وىو من ابب وىو سؤال ادلتكلم عما یعلمو حقيقة ْناىال منوُد"، ـــــــَن تُرِیـــــــورد أسلوب ْناىل العارف ُب قولو " أَیْ 
 ْناىل العارف.

قال الطييب "فإن قلت كيف طابق ىذا سؤالو بقولو أین ترید؟ قلت من حيث إن السؤال متضمن لقولو أین تتوجو ومن 
 16تقصد، ودلا كان قصده األوىل الزايرة ذكره وترك ما ال یهمو". 

َك اَي ُموَسى * َقاَل ُىْم أُواَلِء وذكر الطييب نظًن ىذا ادلثال ُب القرآن الكرًن بقولو "ونظًنه قولو } َوَما َأْعَجَلَك َعْن قـَْومِ 
ألنو دلا كان الغرض من السؤال ُب استعجالو إنكار تركو القوم وراءه  17َعَلى أَثَِري َوَعِجْلُت إِلَْيَك َربِّ لِتَـْرَضى {. 

 18وتقدمو عليهم قدمو ُب اجلواب، وأخر ما وقع السؤال عنو. 
، َعْن أَبِيِو َعِليِّ  .5 ِديُّ َأْم ِمْن ـــــا اْلَمهْ ـَـــ َأِمنّ ْبِن َأيب طَاِلٍب أَنَُّو "قَاَل لِلنَّيبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم:  َعْن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ

 19". اــــَبْل ِمنَّ  ؟ قَالَ وَل اّللَِّ ـــــِرََن ََي َرسُ ـــــَغيْ 
وَل اَّللَِّ "، ألنو یسأل عما یَعلم ـــــراَِن اَي َرسُ ْــــ ِديُّ أَْم ِمْن َغيـــــا اْلَمهْ ــــــورد ْناىل العارف ُب قول اإلمام أمًن ادلؤمنٌن " أَِمنَّ 

 وكأنَّو ال یعلم وذلك لغرض یقصده.
َفُو ــــرِّقُوُه َواْذُروا ِنصْ ـــــَقطُّ: فَِإَذا َماَت َفحَ رًا ـــــْل َخيْ ــــٌل ملَْ یـَْعمَ ـــــَعْن َأيب ُىرَیـْرََة "أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعلَْيِو َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل َرجُ  .6

ــــفَ ْحِر، ــــوُ ُب البَ ـــــُب البـَرِّ، َوِنْصفَ  ُ َعلَيْ ــــ قَ ــــتْ َواّللَِّ لَئِ ــ  20ٌَن". ـــــاَلمِ ــــًدا ِمَن العَ ــــوُ َأحَ ــــذِّبُ ــــا الَ یـُعَ ـــوُ َعَذابً ـــذِّبـَنَّ ــــلَيُـعَ  هِ ــــَدَر اّللَّ

 و".ـــــذبنــــو ليعــــــدر هللا عليـــــن قــــــوهللا لئـــــورد ُب ىذا احلدیث أسلوب ْناىل العارف ُب  قولو  "ف
بو إشكال و  ،نفي قدرة هللا على إحيائو وإعادتو قولو لئن قدر هللا عليو ليعذبنو "ظاىرقال االمام النووي عن قولو فوهللا 

ة هللا ـــــــإخبار أبنو إمنا فعل ىذا من خشيفيو  األوىل: ، وجهٌن فقال یدل ىذا احلدیث على إسالمو من ،كفرذلك  ألن 
في أتویلو ر لو، فـــــر ال یغفـــــر لو والكافـــــإخباره عليو السالم أبن هللا غف ة:والثاني ،اىلـــــى هللا تعــــــافر ال خيشــــــتعاىل والك

أن  :اــــدمهـــــأح :النـــــون لو أتویــــفيك ،اهـــــا ذكرنـــــاىره دلــــح محلو على ظــــال یص منهم: ت طائفةــــفقال، اءـــــاختلف العلم
أن قدر ّنعىن  :والثاين ،معناه ألن قدر هللا على العذاب أي قضاه یقال منو قدر ابلتخفيف وقدر ابلتشدید ّنعىن واحد

أن  األول: ،وذكروا لو أتویالت ،على ظاىره. واآلخرون محلوا اللف  قهللا علي أي لئن ضي فقولو لئن قدر ،ضيق
ب عليو ـــــالو ُب حالة غلــــــاه بل قــــــة معنـــــــد حلقيقــــــــوال قاص ،الموـــــط لكـــــالم وىو غًن ضابــــقال ىذا الك ىذا الرجل
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وىذه احلالة ال ، الغافلالناسي و الدىش واجلزع ُنيث ذىب تيقظو وتدبره ما یقولو، فصار ُب معىن اخلوف و ا ـــــفيه
 21یؤاخذ فيها، ویعد ىذا الكالم من أسلوب ْناىل العارف". 

ََناِم َمرَّتـٌَْنِ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت "َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم: " أُرِ  .7
ْن ـــَذا مِ ــــُكْن هَ ــــِإْن يَ فَأَُقوُل:  ... یُتِك ُب ادل

 22ِو". ـــــدُيْضِ  ِد اّللَِّ ـــِعنْ 
، وادلراد بو ثبوت األمر ادلدل بصحتو " وِ ـــــِد اَّللَِّ دُيْضِ ـــْن ِعنْ ـــَذا مِ ــــُكْن ىَ ــــِإْن یَ  "ورد ُب احلدیث ْناىل العارف ُب قولو 

 وٓنققو.تقریراً لوقوع اجلزاء 
 23و". ـــــقــــــزاء وٓنقــــــوع اجلـــــــوقــــل، راً ــــریــــو تقــــــدل بصحتـــــر ادلــــــوت األمـــــرط لثبــــــكما قال الطييب " ىذا الش

یعد ىذا النوع ُب ك، و ـــــرة الشّ و ــــى بصــــق وأتــــر على التَّْحقيــــبــــن أخــــك، ولكــــنو مل یشعن ىذا الشرط أبَ وقال العيين 
 24مزج الّشك ابليقٌن". البالغة بتجاىل العارف و 

 أغراض جتاهل العارف:

 من أبرز أغراض جتاهل العارف: أذكر هنا 
 الغرض األول : اإليناس

 25ىو أن یرید ادلتكلم أن یؤاِنَس من خياطبو، فيطرح عليو أسئلة ََيُرُّه هبا إىل احملادثَة، مع أّن ادلتكلم عامل َنواب أسئلتو. 
 26. " ىـــــوسَ ــــــا مُ ــــــَك یَ ـــــــْلَك بَِيِمينِ ــــــا تِ ــــــــــَومَ كقولو تعاىل : "

ام بغرض طلب ادلعرفة والفهم حيث أن هللا تعاىل یعلم ما بيمٌن موسى فاإلستفهام ىنا استفهام بالغة ليس استفه
جيدا ولكن الغرض من ىذا االستفهام ىو اإلیناس وإزالة الرىبة واخلوف ألن هللا سيلقى قواًل ثقياًل على سيدان موسى 

 یدل على اإلیناس وعدم وسيكلفو ابلرسالة ودعوة الناس إىل عبادة هللا الواحد األحد، وكان رد سيدان موسى على هللا
 27  ...اخلوف حيث قال عليو السالم : "ىى عصاي 

 الغرض الثاّن : التعريض
  ،التعریض ّنعىن السخریة واذلجاء بطریقة غًن مباشرة

 28.  نٍ ـــــاَلٍل ُمِبيـــــي ضَ ـِــــ ًدى أَْو فـــــَلى ىُ ــــْم َلعَ ــــاكُ ـــــا أَْو ِإیَّ ـــــَوِإنَّ كقولو تعاىل : 
فادلؤمنون ىنا خياطبون ادلشركٌن على وجو السخریة فيقولون ذلم إما نكون حنن ادلؤمنون على حق أو أنتم أیها ادلشركون 
على حق فليس من ادلعقول أن نكون حنن االثنان على حق مع أن ادلؤمنٌن یعلمون جيدا أهنم ىم الذین على احلق 

یسوقون ذلك مساق اجملهول بغرض السخریة واذلجاء والتعریض هبم،  وأن الكافرین على خطأ وَب ضالل مبٌن ولكنهم
 فكان من ادلمكن أن یقولوا ذلم أیها اجلاىلون إنكم على خطأ وَب ضالل مبٌن.

 الغرض الثالث : ادلبالغة 
 كقول زىًن بن أىب سلمى!

 29 ــاء.ـــن أم نســــــوم آل حصـــــال أدرى   اقـــــوف أخـــــا ادرى وســـــوم
فالشاعر ىنا َب حًنة من آل حصن ىل ىم رجال أم نساء والغرض ىنا ىو ادلبالغة َب وصفهم ابلنساء إذا أهنم لو  

 . كانو رجاال لبان عليهم ولتأكد من أمرىم
 الغرض الرابع : إظهار التدله ىف احلب

 كقول رلنون!
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 30ر. ــــن البشــــى مــــن أم ليلــــمنكالي ــــا   ليـــن لنـــاع قلــــات القـــــاهلل اي ظبيــــــــب
فالشاعر یشّبو لياله ابلظبية  فشدة حب قيس لليلى جعلو َب حًنة من أمرىا ىل ىى من البشر أم ىى من الغزالن.

وىذا وجو متداول ُب التشبيو لكّنو بعد أن خبلو احلّب ابت عاجزا عن ٕنييز لياله عن الظباء فيسأذلا ىل ليلى منكن؟ 
من البشر؟ ترى ىذا السؤال عن احلقيقة اجملهولة أو ادلتجاىلة؟ أليس ادلقصود من السؤال إظهار مجوح احلّب أم ىي 

 31الذي ذىب ببصره وبصًنتو فبات غًن قادر على التمييز بٌن الظبية احلقيقية والظبية ادلوىومة؟. 
 الغرض اخلامس: التوبيخ

 الوليد!ومنو كقول اخلارجّية ليلى بنت طریف ترثي أخاىا 

 32ف ـــــن طریـــــَلى ابـــــزَْع عَ ـــــــَك ملَْ ْنَْ ـــــــَكأَنَّ     اً ـــــــــَك ُمورِقـــــوِر َمالَ ــــــَر اخْلَابُ ــــــا َشجَ ــــــــأَیَ 
فالشاعرة تتساءل مضّخمة احلدث وكأهّنا ترید أن توقف دورة الزمن بعد وفاة ابن طریف؟ وتستنكر نضرة الشجر 

فهي تشّخص الشجر فتخاطبو وتنسب إليو اجلزع اخضراره إذ كان عليو أن ديوت ویضرب عن االخضرار حزان عليو. و 
 33ومها من صفات اإلنسان، وتوِّنو على فعلتو وكأهنا ْنهل أن الّشجر لن یكّف عن االخضرار حزان على أحد. 

 نتائج البحث:
 كرىا فيما یلي:وصل الباحث من خالل ىذا ادلقال إىل بعض نتائج، یذ 

 .توجد ُب األحادیث النبویة شواىد وأمثلة كثًنة للتجاىل العارف، وقد ذكر الباحث سبعة 

  أن أكثر األغراض لتجاىل العارف ورودا ُب األحادیث النبویة ىي اإلیناس وىو أن یرید ادلتكلم أن یؤاِنَس من
ادلتكلم عامل َنواب أسئلتو، والتعریض وىو التعریض ّنعىن  خياطبو، فيطرح عليو أسئلة ََيُّرُه هبا إىل احملادثَة، مع أنّ 

 السخریة واذلجاء بطریقة غًن مباشرة، وادلبالغة ُب ادلدح والذم، وإظهار التدلو َب احلب، والتوبيخ.

  قد یوجد ُب أحادیث النبویة كالم على صورة استفهام أو سؤال، إما من السائل الذي یسأل عن شيئ ال  یعلمو
م بو، وإما من السائل الذي قد علم جوابو ویسأل عن شئ لغرض بالغي، فأما األول فيسمى ُب علم لطلب العل

البالغة ابستفهام حقيقي، ویدخل ُب علم ادلعاين، وأما الثاين فسمي بتجاىل العارف ویدخل ُب علم البدیع، 
 وىو أن یرى ادلتكّلم نفسو جاىاًل، مع أنو عامل، وذلك لنكتة.

 رف ديكن العثور عليو ُب اجلمل اخلربیة، إضافة إىل اجلمل االستفهامية، فإن ادلعىن اللفظي لتجاىل إن ْناىل العا
العارف ليس زلدودا ابجلمل االستفهامية، بل إن حصر ذلك ابجلمل االستفهامية ىو ما درج عليو ماضون. 

م البالغية. ویتفق كافة علماء البالغة ولذلك ًب اعتبار ْناىل العارف من احملسنات ادلعنویة لقسم البدیع من ادلعلو 
ُب ىذا اجملال على أنو فن معنوي، وىو أن ادلتكلم یسأل عن أمر معلوم أبسلوب من الشك والتشبيو،كأنو یسأل 
عن أمر رلهول. إذن ْناىل العارف قسمان: اجلمل اإلنشائية واجلمل اخلربیة. فاجلمل اإلنشائية غالبا ما تكون 

 ربیة غالبا ما أتٌب منفية.استفهامية واجلمل اخل

 ىذه ىي أىم النتائج اليت وصل إليها الباحث، وهللا ادلستعان، وال حول وال قوة إال ابهلل.

 :وادلصادر اذلوامش
 

 .41-41ص:  1، ج 1141: أخرجو الطرباين ُب ادلعجم الكبًن، رقم 1
 .140ص:  1، ج ادلفتاح ُب علوم البالغة، عبد ادلتعال الصعيدي بغية اإلیضاح لتلخيص: 2

 .211ص:  2عروس األفراح ُب شرح تلخيص ادلفتاح، هباء الدین السبكي، ج وانظر: 
 .441وانظر، مفتاح العلوم، یعقوب بن أيب بكر دمحم بن على السكاكي، ص: 
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 .10: بدیع القرآن، ابن أيب اإلصبع، ص: 3
 .411العسكري، ص:  : كتاب الصناعتٌن،4
هنایة األرب ُب فنون األدب، أمحد بن عبد الوىاب بن دمحم بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدین النویري )ادلتوَب: : 5

 .424ص:  1، ج 44ىـ، عدد األجزاء:  4124ىـ(، الناشر: دار الكتب والواثئق القومية، القاىرة، الطبعة: األوىل، 144
 .  211ص:  4األدب وغایة األرب ، جـ : خزانة 6
 . 211ص:  4: خزانة األدب وغایة األرب ، جـ 7
لبخاري اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو = صحيح البخاري،  دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا ا: 8

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي(، اجلعفي، احملقق: دمحم زىًن بن انصر الناصر، 
 .11ص:  2، 1ىـ، عدد األجزاء: 4122الطبعة: األوىل، 

مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، ادلؤلف: علي بن )سلطان( دمحم، أبو احلسن نور الدین ادلال اذلروي القاري )ادلتوَب: : 9
 .184ص:  4، ج 1م، عدد األجزاء: 2002 -ىـ 4122لبنان، الطبعة: األوىل،  –ـ(، الناشر: دار الفكر، بًنوت ى4041

 .10ص:  1: صحيح البخاري، ج 10
ْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليح: 11

ُ
َُسمَّى ِإكَماُل ادل

 صيبَشرُْح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاِضى ِعَياض ادل
ىـ(، احملقق: الدكتور حْيٍَن ِإمْسَاِعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، الطبعة: 111السبيت، أبو الفضل )ادلتوَب: 

 .111ص: 1، ج 8م، عدد األجزاء:  4118 -ىـ  4141األوىل، 
 .11ص:  4: صحيح البخاري، ج 12
 4411بًنوت،  -بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، الناشر: دار ادلعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي : 13

رقم كتبو وأبوابو وأحادیثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجو وصححو وأشرف على طبعو: زلب الدین اخلطيب، عليو تعليقات 
 .101ص:  1، 44العالمة: عبد العزیز بن عبد هللا بن ابز، عدد األجزاء: 

ىـ(، احملقق: 111عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل )ادلتوَب: مال ادلعلم بقوائد ملسم، : إك14
م، عدد األجزاء:  4118 -ىـ  4141الدكتور حْيٍَن ِإمْسَاِعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، الطبعة: األوىل، 

 .111ص: 1، ج 8
صحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشًني النيسابوري )ادلتوَب: ادلسند ال: 15

 .4188ص:  1، ج 1بًنوت، عدد األجزاء:  –ىـ(، احملقق: دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 214
ادلصابيح، ادلؤلف: علي بن )سلطان( دمحم، أبو احلسن نور الدین ادلال اذلروي القاري )ادلتوَب:  مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة: 16

 .4441ص:  8، ج 1م، عدد األجزاء: 2002 -ىـ 4122لبنان، الطبعة: األوىل،  –ىـ(، الناشر: دار الفكر، بًنوت 4041
 .81: طو اآلیة: 17
 .4441ص:  8)سلطان( دمحم، أبو احلسن نور الدین ادلال اذلروي القاري، ج مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، علي بن : 18
ىـ(، احملقق: طارق بن 410ادلعجم األوسط، سليمان بن أمحد بن أیوب بن مطًن اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )ادلتوَب: : 19

 .11ص:  4، ج 40القاىرة، عدد األجزاء:  –عوض هللا بن دمحم , عبد احملسن بن إبراىيم احلسيين، الناشر: دار احلرمٌن 
هللا اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو  صحيح البخاري، ادلؤلف: دمحم بن إمساعيل أبو عبد: 20

لسلطانية إبضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد البخاري اجلعفي، احملقق: دمحم زىًن بن انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن ا
 .411ص:  1، 1ىـ، عدد األجزاء: 4122الباقي(، الطبعة: األوىل، 

ىـ(، الناشر: دار 111ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ادلؤلف: أبو زكراي زليي الدین حيٍن بن شرف النووي )ادلتوَب: : 21
 .14ص:  41رللدات(، ج  1)ُب  48، عدد األجزاء: 4412نية، بًنوت، الطبعة: الثا –إحياء الرتاث العريب 

 .1ص:  1:  الصحيح البخاري، ج 22
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ىـ(، 114شرح الطييب على مشكاة ادلصابيح ادلسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، شرف الدین احلسٌن بن عبد هللا الطييب ): 23
ورللد  42) 44الرايض(، عدد األجزاء:  -ز )مكة ادلكرمة احملقق: د. عبد احلميد ىنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى البا

 .4122ص:  42م، ج  4111 -ىـ  4141للفهارس( )ُب ترقيم مسلسل واحد(، الطبعة: األوىل، 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  أبو دمحم زلمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسٌن الغيتاىب احلنفى بدر الدین العيىن : 24

 .11ص:  20، ج 42×  21بًنوت، عدد األجزاء:  –ىـ(، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 811)ادلتوَب: 
 ىـ(، الناشر: دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بًنوت4121البالغة العربية، عبد الرمحن بن حسن َحبـَنََّكة ادليداين الدمشقي )ادلتوَب: : 25

 .400ص:  4، ج 2زاء: م، عدد األج 4111 -ىـ  4141الطبعة: األوىل، 
 .41: طو اآلیة: 26
عصام   احملقق: ىـ(841خزانة األدب وغایة األرب، ابن حجة احلموي، تقي الدین أبو بكر بن علي بن عبد هللا احلموي األزراري )ادلتوَب: : 27

 .241: 4، ج 2األجزاء: م، عدد 2001بًنوت، الطبعة: الطبعة األخًنة -بًنوت، دار البحار-شقيو، الناشر: دار ومكتبة اذلالل
 .21: سبأ اآلیة: 28
 ىـ(، احملقق: دمحم زليي الدین عبد احلميد 114العمدة ُب زلاسن الشعر وآدابو، أبو على احلسن بن رشيق القًنواين األزدي )ادلتوَب: : 29

 .410ص:  2، ج 2م، عدد األجزاء:  4184 -ىـ  4104الناشر: دار اجليل، الطبعة: اخلامسة، 
/ 1، 141/ 4، وادلقاصد النحویة 218/ 2، وللعرجى َب شرح التصریح 440من البسيط، وىو للمجنون َب دیوانو ص  البيت: 30

 .112/ 2، والكامل الثقفى أو للعرجى َب شرح شواىد ادلغىن 148
لناشر: ادلؤسسة احلدیثة علوم البالغة البدیع والبيان وادلعاين، ادلؤلف: الدكتور دمحم أمحد قاسم، الدكتور زليي الدین دیب، ا: 31

 .81م، ص: 2004لبنان، الطبعة: األوىل،  –للكتاب، طرابلس 
، 414/ 2، والدرر 242/ 4، واحلماسة الشجریة 81 - 81/ 42البيت من الطویل، وىو لليلى بنت طریف َب األغاىن : 32

، وبال 440/ 1جية َب األشباه والنظائر ، وللخار 144، ولليلى أو حملمد بن َنرة َب مسط الآلىل ص 418وشرح شواىد ادلغىن ص 
 .444/ 4، ومهع اذلوامع 11/ 4)خرب(، ومغىن اللبيب  221/ 1نسبة َب لسان العرب 

علوم البالغة البدیع والبيان وادلعاين، الدكتور دمحم أمحد قاسم، الدكتور زليي الدین دیب، الناشر: ادلؤسسة احلدیثة للكتاب، :  33
 م. 2004األوىل،  لبنان، الطبعة: –طرابلس 

  ،الطبعة: السابعة عشر:  الناشر: مكتبة اآلداب،  بغية اإلیضاح لتلخيص ادلفتاح ُب علوم البالغة، عبد ادلتعال الصعيدي
  م.2001  -ىـ4121

  عروس األفراح ُب شرح تلخيص ادلفتاح، أمحد بن علي بن عبد الكاُب، أبو حامد، هباء الدین السبكي، احملقق: الدكتور عبد
 ىـ 4124لبنان، الطبعة: األوىل،  –احلميد ىنداوي، الناشر: ادلكتبة العصریة للطباعة والنشر، بًنوت 

   :دار الكتب العلمية، بًنوت  مفتاح العلوم، یوسف بن أيب بكر بن دمحم بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو یعقوب، الناشر
  م. 4181ه  4101لبنان، الطبعة الثانية، 

 ٌن، أبو ىالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيٍن بن مهران العسكري، احملقق: علي دمحم البجاوي ودمحم أبو الصناعت
 ىـ. 4141بًنوت، عام النشر:  –الفضل إبراىيم، الناشر: ادلكتبة العنصریة 

 جامعة األزىر كلية اللغة العربية التبيان ُب البيان، شرف الدین الطييب، احملقق: عبد الستار حسٌن زموط، ُنث الدكتوراه ،
  م.4111 –ه 4411

  ،هنایة األرب ُب فنون األدب، أمحد بن عبد الوىاب بن دمحم بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدین النویري
 ىـ. 4124الناشر: دار الكتب والواثئق القومية، القاىرة، الطبعة: األوىل، 

 صر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو  صحيح البخاري،  دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلامع ادلسند الصحيح ادلخت
 ىـ.4122اجلعفي، احملقق: دمحم زىًن بن انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 
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 أبو احلسن نور الدین ادلال اذلروي القاري، الناشر: دار مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، ادلؤلف: علي بن )سلطان( دمحم ،
 م.2002 -ىـ 4122لبنان، الطبعة: األوىل،  –الفكر، بًنوت 

  شرح صحيح مسلم للقاضى عياض ادلسمى إكمال ادلعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو
 م. 4118 -ىـ  4141ِعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، الطبعة: األوىل، الفضل، احملقق: الدكتور حْيٍَن ِإمْسَا

  4411بًنوت،  -فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، الناشر: دار ادلعرفة. 

 اليحصيب السبيت، أبو الفضل، احملقق: الدكتور حْيٍَن  إكمال ادلعلم بقوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون
 م. 4118 -ىـ  4141ِإمْسَاِعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، الطبعة: األوىل، 

  النيسابوري،احملقق: ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشًني
 بًنوت. –دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

  ،مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح، علي بن )سلطان( دمحم، أبو احلسن نور الدین ادلال اذلروي القاري، الناشر: دار الفكر
 م.2002 -ىـ 4122لبنان، الطبعة: األوىل،  –بًنوت 

  سط، سليمان بن أمحد بن أیوب بن مطًن اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، احملقق: طارق بن عوض هللا بن دمحم ادلعجم األو
 القاىرة. –, عبد احملسن بن إبراىيم احلسيين، الناشر: دار احلرمٌن 

  إحياء الرتاث العريب ادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكراي زليي الدین حيٍن بن شرف النووي، الناشر: دار– 
 .4412بًنوت، الطبعة: الثانية، 

  :شرح الطييب على مشكاة ادلصابيح ادلسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، شرف الدین احلسٌن بن عبد هللا الطييب، احملقق
 .الرايض( -د. عبد احلميد ىنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة ادلكرمة 

 حيح البخاري،  أبو دمحم زلمود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسٌن الغيتاىب احلنفى بدر الدین العيىن، عمدة القاري شرح ص
 بًنوت، عدد األجزاء. –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

  وت، الطبعة: البالغة العربية، عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّكة ادليداين الدمشقي، الناشر: دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بًن
 م. 4111 -ىـ  4141األوىل، 

  خزانة األدب وغایة األرب، ابن حجة احلموي، تقي الدین أبو بكر بن علي بن عبد هللا احلموي األزراري، احملقق: عصام
 م.2001بًنوت، الطبعة: الطبعة األخًنة -بًنوت، دار البحار-شقيو، الناشر: دار ومكتبة اذلالل

  آدابو، أبو على احلسن بن رشيق القًنواين األزدي، احملقق: دمحم زليي الدین عبد احلميد، الناشر: دار العمدة ُب زلاسن الشعر و
 م. 4184 -ىـ  4104اجليل، الطبعة: اخلامسة، 

  ،علوم البالغة البدیع والبيان وادلعاين، الدكتور دمحم أمحد قاسم، الدكتور زليي الدین دیب، الناشر: ادلؤسسة احلدیثة للكتاب
 م. 2004لبنان، الطبعة: األوىل،  –رابلس ط


