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المحسن البديعي وأثره في إقامة المعنى وبالغة التراكيب األدعية النبوية 
 نموذجا

 علي عبد الكريم مبروك إبراهيم

الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين  ، كلية اللغة العربية، البالغة والنقد قسم
 مصر. ،القاهرة ،األزهر ، جامعةبالقاهرة

Aliibrahim1591.el@azhar.edu.eg  البريد االلكترونى :  

 ملخص:

إبراز ما للمحسن البديعي من أثر في بالغة التراكيب  هدفت الدراسة إلى
وتماسكها واتخذت من األدعية النبوية الشريفة نموذًجا للدراسة لما شاع فيها 
..... من محسنات جعلتها قريبة التناول، طيعة للسان، مريحة لآلذان

التحليلي  وذلك بتحليل المفردات والتراكيب  منهجالواستخدمت الدراسة 
على ما للمحسن البديعي من أثر في بالغتها ومطابقتها لمقتضى للوقوف 
التي توصل إليها البحث أن هذه المحسنات لم تكن هم النتائج أ ومن الحال، 

مجرد زخارف لفظية جاءت لتنميق األلفاظ بمعزل عن المعاني والتراكيب، بل 
إنها من مقومات المعنى وداعمة له، وبدونها يسقط المعنى ويتهاوى، 

اإلضافة إلى ذلك فالمحسن البديعي وسيلة من الوسائل التي تساعد في ب
إنجاح عملية التواصل بين المتكلم والمخاطب؛ ذلك أنه عامل من عوامل 

 تلك ينبغي أن ال تستعملو  جذب االنتباه وبه يتجديد نشاط المخاطب.
  عشوائيا دون أن يستدعيها الحال ويتطلبهاالمحسنات في الكالم استعمااًل 

 على األلفاظ والمعاني ًئاوكانت عب ،وإال كان ضررها أكثر من نفعها ،المقام

  . بالغة ،األدعية، البديعي، المحسن الكلمات المفتاحية:
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“Al-muhasin Al-badi'i
1
” and its Significance on 

Assigning Meaning and Rhetoric of Syntactic 

Structures: Prophetic Supplications as a Model 

Ali Abdul-Kareem Mabrouk Ibrahim 

Department of Rhetoric and Criticism, Faculty of Islamic 

and Arabic Studies For Boys, Al-Azhar University. 

Email:Aliibrahim1591.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The present study aims at spotlighting the significance of ‘al-

muhasin al-badi’i’ on the rhetoric of syntactic structures and their 

coherence. It employs the noble Prophetic supplications as a case 

study because they are full of ‘al-muhasin al-badi’i’ that in turn has 

made these supplications easy, catchy, and soothing for ears. The 

study adopts an analytical approach. It analyzes lexis, and structures 

to examine the significance of ‘al-muhasin al-badi’i’ on their 

rhetorical effect, and on their appropriateness of the situation. The 

most important conclusions include the following. The use of ‘al-

muhasin al-badi’i’ is not regarded as merely verbal embellishment 

to beautify lexis in isolation from meanings and structures; rather it 

is part and parcel of meaning without which meaning is wasted and 

lost. In addition, ‘al-muhasin al-badi’i’ is a means that helps to 

make the process of communication effective between the addresser 

and the addressee; because it attracts the attention of the addressee 

and renews his interest. The use of ‘al-muhasin al-badi’i’ should not 

be random without being appropriately needed in the context of 

situation; otherwise, it will be harmful not beneficial and it will be a 

burden on lexis and meanings.   

Keywords: Embellishme ,al-muhasin , al-badi ,ill rhetoric, 

supplications. 
  

                                                           
1
 A rhetorical device used to beautify meaning in the Arabic 

language. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

الحمد هلل الذي علم بالقلم، والصالة والسالم على من آتاه هللا جوامع 
العرب  بفضلهأفصح من أبان وأبلغ من نطق، وشهد  بحق الكلم، فكان
ا مدح هللا فخرً ، يكفيه بها القاصي والدان للعيان أقر   رة  فبالغته ظاهوالعجم، 
فهو ال ينطق إال  [3]النجم/{يُوحَىلْهَوَى إِنْ هُوَ إِال وَحْيٌ ا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ}له بقوله:
منزه عن التعقيد  ،ن التكلفع بعيد، كالمه ، وال يصدر إال عن حق  بحق  

مثل هذا يتنافى و  ؟!يف يكون في كالمه تعقيد أو تكلفوالتشدق والتقعر، وك
، وتلك المهمة الجليلة تحتاج والتبليغ عن هللا ،الدعوة إلى هللامع مهمته وهي 

، وال تصنع أو تكلف يشينه تحتاج إلى بيان ال غموض فيه أكثر ما
 .ويضعفه

توشيته يتكلف القول، وال يقصد إلى  -صلى هللا عليه وسلم- فلم يكن
تزيينه، وال يبغي إليه وسيلة من وسائل الصنعة، وال يجاوز به مقدار و 

، وال يجعل المعاني تبًعا لأللفاظ، وإنما يجمع اإلبالغ في المعنى الذي يريده
 (1).في كالمه بين جالل المعنى وجمال اللفظ

ا جاذبً  ،ا بالوضوحمتميزً  -صلى هللا عليه وسلم- ومن هنا جاء كالمه 
ا للعقول على اختالف درجاتها وتفاوتها، فيه ا في النفوس، مراعيً مؤثرً  ،للقلوب
ما يجعل العبارة  ،والمعنى الجزل البديع ،الزينة اللفظية غير المتكلفةمن 

أن  دون  فيه نبل ويعمال إلى القلب نفيصال ،يتسابق فيها اللفظ والمعنى
                                                           

إعجرررراز القرررررآن والبالغررررة النبويررررة للرافعرررري، دار الكترررراب العربرررري، بيررررروت، ط:  ينظرررر: (1)
 .282م. ص1973ه.1393التاسعة
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 –      والناظر في كالم النبي  ،أو يحول بينهما حائل  ، يحجزهما حاجز  
حيث  ،األمر بجالءالسيما أدعيته المأثورة يالحظ هذا  -صلى هللا عليه وسلم

 ايرى أثرها على وجهه، وانبساطً  يستشعر بردها في قلبه، وراحةً  يجد لذةً 
وهذه الراحة  ،البحث عن سبب تلك اللذة حاولا في نفسه، فإذا ما ونشاطً 

أهو راجع للفظ أم للمعنى أم لهما معا أم راجع لشيء  ،وهذا النشاط واالنبساط
وأي  !؟، أي سر يحويه هذا الكالم!؟خارج عنهماآخر مكمل لهما أو لشيء 
 ، إنها روح الوحي، وسر  !؟وأي روح تسري فيه !؟طاقة إيجابية يشتمل عليها

: " وال نعلم أن هذه الفصاحة قد بقوله الرافعي وهذا ما أكده التأييد والتوفيق،
  (1) ا..."ا من هللا وتوقيفً إال توفيقً  -صلى هللا عليه وسلم –كانت له 

: -صلى هللا عليه وسلم –ا عن بالغته متحدثً  الجاحظ إذ يقولورحم هللا 
فلم ينطق إال عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إال بكالم قد حف بالعصمة، " 

وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق. وهو الكالم الذي ألقى هللا عليه المحبة، وغشاه 
وقلة عدد فهام، وجمع له بين المهابة والحالوة، وبين حسن اإل ،بالقبول

  .(2)الكالم، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته"

ا ما كنت أقرأ األدعية النبوية المأثورة فأجد تلك المعاني التي وكثيرً 
ووضع لها القبول،  ،قد ألقى هللا عليها المحبة فهي بحق   ،ذكرها الجاحظ

ومما يسترعي االنتباه في وجمع لها بين المهابة والحالوة والجالل والجمال، 
عن  وواضحة   الفتة   شيوع المحسنات البديعية فيها بصورة   ،تلك األدعية

 ،للسان طيعةً  ،التناول قريبة   ،الحفظ غيرها من األحاديث، مما يجعلها سهلة  
للنفس والوجدان، وتلك  منشطةً  ،لالطمئنان والسالم باعثةً  ،لآلذان مريحةً 

                                                           

 .283إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي، ص( 1)
 .2/13جر. هر1423( البيان والتبيين للجاحظ، دار ومكتبة الهالل، بيروت2)
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بمعزل جاءت لتنميق األلفاظ مجرد زخارف لفظية المحسنات البديعية لم تكن 
وداعمة له، وبدونها  ، بل إنها من مقومات المعنىوالتراكيب انيعن المع
 .، وهي إلى جانب ذلك مؤثرة في النظم وبدونها يختلويتهاوى  المعنى يسقط

وفهرس  ،وخاتمة ،مباحثوأربعة  ،وتمهيد ،وجاء هذا البحث في مقدمة
أما المقدمة فتحدثت فيها عن أهمية الموضوع ، وآخر للمحتويات ،للمراجع

وخطته، وفي التمهيد تحدثت عن األثر النفسي للمحسن البديعي، وأما 
األول فخصصته للحديث عن دور المحسن البديعي في عملية  المبحث

الثاني  المبحث، وأما في األدعية النبوية التواصل بين المتكلم والمخاطب
في األدعية خالله المحسن البديعي ومطابقته لمقتضى الحال  فتناولت من
الثالث فكان عن أثر  المحسن البديعي في تتميم  المبحثالنبوية، وأما 

 :نالرابع تحت عنوا المبحث، ثم جاء المعنى وتأكيده في األدعية النبوية
المحسن البديعي وأثره في تحقيق التماسك اللفظي والترابط الداللي في 

عية النبوية، ثم الخاتمة واشتملت على أهم النتائج، ثم فهرس المراجع األد
وأن  ،ا لوجههويليه فهرس المحتويات، وهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالًص 

ال يحرمنا أجره، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 متهيد
 املخاطبعلى البديعي و أثره النفسي  احملسن

يستعين بها على أداء  عادة ما يتخذ األديب المحسن البديعي وسيلةً 
شاًطا، حدث في قلب المخاطب وعقله نت   ،رشيقة   عبارة  و  عذب   لفظ   المعنى في

واستحسانها، وقبولها بل يها يسرع إلى تلق   ومن ثم ا، ويجد لها في األذن طربً 
إنما هي  ،يحدثها المحسن البديعيوهذا النشاط الذهني وتلك الحيوية التي 

يحدثه المحسن البديعي من  ، فقد يكون سببها ماةناتجة عن أمور عد
كما في الجناس الذي يوهمك بتكرار األلفاظ وتواردها على  ،ومفاجأة مخادعة

فإذا أدى  ،متباينةً  المعنى الواحد، فإذا ما دققت النظر وجدت المعاني مختلفةً 
إلى جانب تأديته لوظيفة  -أعني مفاجأة السامع - الجناس تلك الوظيفة

وحتى تظهر تلك القيمة الجمالية  ،ا مستحسنً الجمال والتزيين كان مقبوالً 
 بين الشعراء مام عبد القاهر يعقد مقارنةً وجدنا اإل ،الشكلية والمعنوية للجناس

وراح يثبت أن الجمال فيه ال يرجع إلى جمال األلفاظ من حيث  ،لجناسفي ا
ا يؤثر في النفس، وإنما يرجع إلى ترتيب المعاني في الذهن ترتيبً  هي،
 قول أبي الفتح البستي:ك ،العديد من األمثلةضرب لذلك و 

ِظرااُه ... أاْو داعااِن أاُمْت ِباا أاْودا  ِظرااُه ِفيماا جاَنا َنا  (1) عااِن َنا

عليك اللفظ، كأنه يخدعك عن  -الشاعر -قد أعاد" عليه بقوله:  علقو 
الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك، وقد أحسن الزيادة ووف اها، فبهذه 

                                                           

ة العربيرررة بدمشرررق، تحقيرررق/ دري ررررة ديررروان أبررري الفرررتح البسرررتي، مطبوعرررات مجمرررع اللغررر( 1)
 .204الخطيب ولطفي الصقال، ص
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ا المستوفى منه المتفق في الصورة، من السريرة صار التجنيس، وخصوًص 
 (1) "البديع ، ومذكورا في أقسامحلى الشعر

ها ال وأن الكلمة ترى كأن  فجمال الجناس عنده يرجع إلى المفاجأة، 
ا، وبذلك يؤثر الجناس التام ا وهي في الحقيقة تعطي كثيرً ا جديدً تعطيك شيئً 

ال يلبث أن ينكشف، ومن ثم عد من حلى الشعر،  وخفاء   بما فيه من خداع  
وذكر في أقسام البديع. وكل هذا يرجع إلى المعنى النفسي ال إلى اللفظ، 

 قول أبي تمام:  للجناس الناق ويضرب مثااًل 
ُدُّونا   (2)اٍف ق اوااٍض قاواِضِب اِصٍم ... تاُصوُل أبْسيا اٍص عاوا ٍد عاوا يْ ن أا مِ  َيا

ويعقب عبد القاهر بأن تأثير الجناس ينبعث من المعنى النفسي أيضا، 
عواصم، »فإن السامع يتوهم قبل أن يرد عليه الحرف األخير في كلمتي 

أن الكلمتين السابقتين لهما ستعودان ثانية، ومن هنا يأتي التأثير، « وقواضب
تعود إليك الكلمة مؤكدة حتى إذا تمكن في نفسك تمامها، ووعى " يقول: 

سمعك آخرها، انصرفت عن ظنك األول، وزلت عن الذي سبق من التخيل، 
وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها، 

  .(3)" وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس المال

 حيث ،التوريةمن المحسنات التي تحدث تلك الدهشة وهذه المفاجأة و 
ا للمعنى يطلق فيها لفظ له معنيان قريب وبعيد، فبينما يكون المخاطب منتبهً 

، يجد تلك المراوغة من المتكلم بإرادته بكل حواسه ا إليهالقريب ومتوجهً 
                                                           

 .8( أسرار البالغة لإلمام عبد القاهر، تحقيق/محمود شاكر، مطبعة المدني، ص1)
ديررروان أبررري تمرررام. شررررح الخطيرررب التبريرررزي، دار الكتررراب العربررري بيرررروت، ط: الثانيرررة ( 2)

 .1/114م. جر1994ه1414
 .18ص، ( أسرار البالغة3)
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جمالها راجع إلى قدرتها على التلطف  ر  ، فس  للمعنى البعيد دون القريب
نها تحدث حركة ذهنية إ ول األديب في ذلك إلى غايته، كماوالخفاء ووص

 .بارعة من انتقال الذهن من المعنى القريب إلى البعيد

دق وال ألطف ليس أأنه ، فذكروا للتوريةوقد نبه علماؤنا على تلك الميزة 
 .(1) وال أنفع وال أعون من التورية في فهم المتشابهات في كالم هللا ورسوله

 الذي تكون العلة فيه باعتبار   ؛في حسن التعليل نجد كذلك تلك المفاجأةو 
وقوة العارضة  ،هذا اللون يدل على التمكنمثل و  ،غير حقيقي لطيف  
 :المتنبيولنتأمل من شواهده قول  ،و سعة الخيال ،والبيان

ئِلاكا السَّحااُب وِإَّنَّا ... ُُحَّْت بِِه فاصاِبيبُ هاا الرُّحاضااءُ    (2) َلاْ َتاِْك َنا

وإنما غاية األمر  ،فالسحب لم تقصد محاكاة الممدوح في عطائه وكرمه
أنها أصيبت بالحمى نتيجة حسدها للممدوح وعدم قدرتها على مجاراته في 

ناتج عن تلك الحمى  ق  ر  الكرم والعطاء، وما هذا المطر المتساقط منها إال ع  
  .ابتهالتي أصا

 :منه كذلك قولهو 
 (3)بُ ئا الذِ و جُ رْ ا ت ا ما  فا لا خْ إِ  يقِ تَّ ... ي ا  نْ كِ لا يه وا ادِ عا أا  لُ تْ ق ا  هِ ا بِ ما 

تهم، لكن المتنبي يرفض التسليم بتلك العادة لدفع مضر   فيفإن  قتل األعداء 
عي علة أخرى يظهر من خاللها مدى ما وصل إليه كرم الممدوح العلة، ويد  

                                                           

اإلتقران فري علروم القررآن للسريوطي، تحقيرق: محمرد أبرو الفضرل إبرراةيم. الهيئرة  ينظرر:( 1)
 .3/285م. جر1974 هر1394             المصرية العامة للكتاب

 .129م. ص1983ه1403ديوان المتنبي، دار بيروت   (2)
 .143ديوان المتنبي، ص( 3)
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ليس المقصد منها التخل   هاوسخاؤه، حتى إن تلك المعارك التي يخوض
من األعداء، وإنما المقصد منها هو االستجابة لدواعي الكرم في نفسه التي 

 جعلته يتقي إخالف ما تؤمله الذئاب من طعام.

ا في وإذا تأمل السامع تلك العلة  في هذا البيت والذي سبقه وجد لها أثرً 
الشاعر أن يقلب ونشوة تمس قلبه، إذ كيف استطاع  ،نفسه، ولذة في عقله

 ويظهرها في صورة مقبولة. ،ويلتمس لها التعليل ،ويعكس األمور ،الحقائق

ما يجده من جمع بين  ،سبب هذا النشاط الذهني واألثر النفسيوقد يكون 
 ؛انتقال الذهن من الشيء إلى ضده يجعله أثبت في النفس وآكدف ؛األضداد

قُلِ }كما في الطباق، ولنتأمل في هذا قوله تعالى:  ،إذ بضدها تتميز األشياء

مَنْ تَشاءُ  اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ

فالغرض المراد هو إثبات  [26] آل عمران/ {بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
وهذا ال  ،وبيان السلطان في أشمل مظاهره وأكملها ،القدرة في أوسع معانيها

يتاء أو ما في اإليتم ال بالجمع بين الضدين والحكم بأنه يقدر على األمرين: 
معناه، والنزع أو ما في معناه، وكذلك اإلعزاز واإلذالل، فذكر الضد هنا ال 

قد ه ال يقدر على النزع، و ر شخ  على اإليتاء لكن  إذ قد يقد ؛محي  عنه
، ذالل، لكن صاحب القدرة التامةه يعجز عن اإلولكن   ،نسان أن يعزإيستطيع 

 .(1)معا بالضدين والسلطان الشامل تستحوذ قدرته على األمرين وتتعلق

مما ينتج عنه  ،وقد يكون سببه ما يجده من تناسب ومؤاخاة بين األلفاظ 
وقد نبه البيانيون على ما للمؤاخاة  كما في مراعاة النظير، ،وضوح المعنى

                                                           

الكاتررب العربرري للطباعررة والنشررر  :( ينظررر: الصرربغ البررديعي د/أحمررد إبررراةيم موسررى، دار1)
 .471ص .م1969 .ه1388
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أجود الشعر ما ف"  فيقول الجاحظ:في وضوح المعنى،  بين األلفاظ من أهمية  
بك سبكً ا، و أفرغ واحدً  أن هفتعلم بذلك كان متالحم األجزاء، سهل المخارج،  ا س 

هان"، فهو يجري على اللسان اواحدً   .(1) كما يجري الد  

وأشار كذلك اإلمام عبد القاهر إلى ما ينبغي أن يكون عليه الكالم من ترابط 
وما يكون بين عباراته من مناسبة وصلة فقال:" واعلم أن ك إذا رجعت  إلى 

ه الشك  ك، علمت  علًما ال نفس   أْن ال نظم  في الكلم  وال ترتيب  حتى  ،يعترض 
ها ببعض   ها على ب عض ،ي ْعلق  بعض  وت جعل  هذه بسبب من  ،وي ْبنى بعض 

 (2)الن اس..."  ل ه  عاقل  وال يخفى على أحد  منهذا ما ال يجه ،تلك

وإذا كان الكالم على هذا األسلوب لذ سماعه، وخف محتمله، وقرب 
عسر  اا متباينً ي فم سامعه، فإذا كان متنافرً ي ففهمه، وعذب النطق به، وحل

ته المسامع فلم يستقر فيها منه حفظه، وثقل على اللسان النطق به، ومج  
 .(3) شيء

حيث يجمع في شعره  ،ا ما يؤتى الشاعر أو الكاتب من هذه الجهةوكثيرً 
 فهذا ،ا جامع  وال يجمع بينه ،ال يربطها رابط   متباعدة   أو نثره بين أمور  
      الكميت قوله: يعيب علىنصيب الشاعر 

                                                           

 .1/75جر، ( البيان والتبيين1)
م. 2004ط:الخامسررة  مكتبررة الخررانجي -تحقيق/محمررود محمررد شرراكر ( دالئررل اإلعجرراز2)

  .55ص
تحقيق/محمررد محيرري الرردين عبررد  ( العمرردة فرري محاسررن الشررعر وآدابرره ونقررده البررن رشرريق.3)

  .257/ 1جر.        بيروت ،دار الجبل الحميد.
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 (1) . . . واإن تاكاامالا ِفيهاا الداُل والشانابُ َنفعةأْم هاْل ظعااِئُن ِِبلُعلياا 

 (4)إنما يكون الدل مع الغنج (3)من الشنب (2)فإنه قال له: أين الدل
أو ما يجري مجراه من أوصاف الثغر والفم.  (5)والشنب مع اللعس ،ونحوه
ألنهما لفظتان ال يتناسبان بتقارب  االدل والشنب في قول الكميت عيبً  فكان

 .(6) معنيهما وال بتضادهما

من موسيقى وإيقاع كما وقد يكون سبب هذا النشاط ما يجده المخاطب 
" إذ إنه يخامر العقول مخامرة الخمر، ويخدر األعصاب إخدار في السجع، 

 ،ويلعب باألفهام لعب الريح بالهشيمالغناء، ويؤثر في النفوس تأثير السحر، 
والموسيقى القوية التي تطرب األذن، وتهش لها ، مؤثرةلما يحدثه من النغمة ال

                                                           

م. 2000ديوان الكميت، جمع وشرح د/محمرد نبيرل طريفري، دار: صرادر، بيرروت، ط:( 1)
، ون  البيت كما في الديوان: وقد رأينرا بهرا حرورا منعمرة... بيًضرا تكامرل فيهرا 36ص

 الدل والشنب.
راءًة عل2) ل ل ْت على زْوجها ت ريه ج  ل  دالل  المرأة إذا ت د  ل  كأن ها ت خال ف ه ( الد  ك  يه في ت غ ن ج  وت ش 

ررالف.) العررين للخليررل بررن أحمررد تحقيررق: د/ مهرردي المخزومرري، د/ إبررراةيم  ولرريس بهررا خ 
 .( 8/8السامرائي. دار: الهالل. مادة " دل " جر

: ماء  ورقة يجري على الثغر ) معجم العين، مادة " ش ن ب " جر (3) نب   .(6/268الش 
كسرررر والترردلل )جمهررررة اللغرررة البررن دريرررد، تحقيرررق: رمررزي منيرررر بعلبكررري، دار ( الغررنج: الت4)

 (.1/487م. مادة" ج غ ن " جر1987العلم للماليين، بيروت. ط: األولى 
:ا (5) فة للمرأة البيضاء ) معجم العين، جرسواد  لل ع س   .(1/334يعلو الش 
 .هر1402ط: األولى  وت.، بير ( سر الفصاحة البن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية6)

 .201ص. م1982
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ا فتور فيتمكن هالنفس، فتقبل على السماع من غير أن يداخلها ملل أو يخالط
 .(1)المعنى في األذهان، ويقر في األفكار..." 

من داللة لبعض السامع ما يجده  وقد يكون سبب النشاط واألريحية
 ،بأوله اوآخره متعلقً  ، على آخرهإذ يكون أول الكالم دااًل  ،الكالم على بعض

وكما  ا لما توقعه المخاطب،الكالم موافقً  كما في اإلرصاد حيث يأتي آخر  
وَما كانَ  }قوله تعالى:  اإلرصاد من شواهدف في رد العجز على الصدر، 

 { أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَالنَّاسُ إِلَّا 

) وَما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فإذا قرع سمع السامع قوله تعالى: [ 19يونس/]

فإنه يعرف  ( نْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْةٌ سَبَقَتْ مِ) وَلَوْال كَلِمَثم وقف على قوله:  فَاخْتَلَفُوا (

لما تقدم ما  ( فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) سبق من تصدير اآلية أن تتمتها وتكملتها لم

فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً }  ذلك قوله تعالى:ك هيشعر بذلك ويدل عليه، ومن

 الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْوَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ 

وَلكِنْ )السامع على قوله: فإذا وقف [ 40] العنكبوت/ظْلِمُونَ {يَ فُسَهُمْوَلكِنْ كانُوا أَنْ

الكالم األول ما  لما كان في ؛ن بعده ذكر ظلم النفوسعرف ال محالة أ (كانُوا
 .(2)عليه داللة ظاهرة  يدل

                                                           

 .497ص ،( الصبغ البديعي1)
 .2/168جر .ه1423( ينظر: الطراز للعلوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط: األولى2)
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وهذا ما أشار إليه الجاحظ فيما نقله عن عبدهللا بن المقفع من قوله: " 
على حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر البيت  وليكن في صدر كالمك دليل  

 .(1) "الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته

 السعدي:وفي االفتخار بذلك يقول ابن نباتة 
 ا   يها افِ وا ا ق ا نها مِ  تْ ما لِ عُ ا ها ورُ دُ          صُ  ... بٍ را ن طا مِ  ومِ  القا ِف  تْ دا شِ نْ ا أُ ذا ا إِ ها ذْ خُ 

 (2) ايها رِ طْ يُ  انُ با ضْ الغا  دُ اسِ الا  حُ بِ صْ يُ ... وا  هُ        ا تاجا حا  نُ لا جْ العا  بُ اكِ ا الرَّ ى لاا سا نْ ي ا  

إذ يتوقع  ،ا عن كسر التوقعناتجً قد يكون النشاط على الجانب اآلخر و   
 ،كما في تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه ،هبغير  فيفاجأ اأمرً المخاطب 

فيتمكن  ،فيفاجئه المتكلم بغير ما توقع ،احً ا أو مدحيث يتوقع المخاطب ذمً 
ن، ومن شواهده المشهورة قول النابغة مك  ما ت  المعنى بذلك في نفسه أي  

 الذبياني:

 (3)ِب ائِ تا الكا  ِقراعِ  نْ وٌل مِ لُ نَّ ف ُ م ... بِ وف اهُ يُ ريا أنَّ سُ م غا هِ يْ با فِ يْ  عا لا وا 

 وقول النابغة الجعدي:

 (4) ِقياااِل ِبا ن الا ي مِ قِ ا يُ بْ اٌد فاما وا أنَُّه ... جا  را ي ْ ُه غا قُ لا خْ ْت أا لا مُ فىًت كا 

                                                           

 .1/114، جر( البيان والتبيين1)
ديوان ابن نباتة السعدي، دراسة وتحقيق/عبد األمير مهدي حبيب الطائي، دار الحرية  (2)

 .1/481جر م.1977ه1397للطباعة، بغداد 
ديرررروان النابغررررة الررررذبياني، تحقيررررق/ محمررررد أبررررو الفضررررل إبررررراةيم، سلسررررلة الررررذخائر، دار  (3)

 .44المعارف، ط: الثانية، ص
ح الصرررررررمد، دار صرررررررادر، بيرررررررروت، ط: ديررررررروان النابغرررررررة الجعررررررردي، تحقيرررررررق د/ واضررررررر (4)

 .188م. ص1998األولى
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وصفة  ،وبتأمل هذين الشاهدين نجد أن صفة الشجاعة في البيت األول
 ،ا وأكثر مبالغةً بطريقة أشد تأكيدً قد ثبتتا  ،الكمال والسخاء في البيت الثاني

إذا ف ،حيث توهم السامع في بادئ األمر أن الشاعر سيأتي بصفة ذم وقدح
صفة مدح تأكد المدح السابق، ومثل هذا األسلوب ال شك أقوى في  يجد به

في إثباته، وما يقال في هذا يقال في عكسه من  الداللة على المعنى وآكد
  .تأكيد الذم بما يشبه المدح

عن إعمال المخاطب  ةناتج النشاط الذهني والمتعة العقلية وقد يكون  
الذي يذكر فيه متعدد  ،كما في اللف والنشر ،حتى يستقيم له المعنى لفكره

تعيين ثقة  ثم يذكر ما لكل واحد من غير ،على جهة التفصيل أو اإلجمال
  .بأن السامع يرده إليه

ويعمل  ،ن المحسن البديعي يؤثر في النفس أيما تأثيرإ :وخالصة القول 
فيها أيما عمل، ولعلنا بذلك نستطيع أن ندرك أسباب هذا الجمال الذي نلمسه 

على ا في الكالم المشتمل على تلك المحسنات، فهذا الجمال ليس قاصرً 
األلفاظ بحيث ال يتعداها، وإنما هو يتغلغل بعمق في ثنايا النفس، ويسري 

 ، من رق طبعه ورقى ذوقهعقل والقلب، وال يدرك أثره إالإلى ال وسالسة   بخفة  
، ومثل هذا ال شك له أثر إيجابي على عملية التواصل بين ولطف حسه

لما ا الجانب التالي للحديث عن هذ المبحثالمتكلم والمخاطب، وسأخص  
 ، تطبيق تلك القواعد النظرية على األدعية النبويةله من أهمية محاواًل 

 ا ما للمحسن البديعي من أثر في عملية التواصل بين الن  ومتلقيه.ومظهرً 
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 األول املبحث
 احملسن البديعي يف عملية التواصل بني املتكلم واملخاطبدور 

 يف األدعية النبوية 
 ه ال شك يضع في اعتباره أن  فإن   ،ا ماالمتكلم حينما يصنع خطابً  إن  

وعاد  ،وإال وقعت بينه وبين مخاطبه قطيعة   ،هناك مخاطًبا تجب مراعاته
فالبد أن  ،وحتى يتم التواصل بينه وبين مخاطبه ،أو فائدة   خطابه بال ثمرة  

 ،يدعم خطابه ببعض العناصر التي من شأنها أن تلفت المخاطب وتؤثر فيه
 ، والحذف بما فيه من تنبيه  وجمال   كاستعمال التصوير بما فيه من روعة  

 ،للعقل للوقوف على المحذوف، والتقديم والتأخير بما لكل منهما من أسرار
التواصل بين المتكلم  ومن بين تلك الوسائل التي تساعد في عملية ،وهكذا

ذلك أنه عامل من عوامل جذب  ؛والمخاطب استعمال المحسن البديعي
ر في ا للنشاط كما بينت في التمهيد، ويؤث   أن فيه تجديدً  االنتباه، كما
، وهو لون من ألوان التفنن في الخطاب والتصرف في تشكيله، المشاعر

يها المحسن البديعي من وفيما يلي أحاول الوقوف مع تلك الوظائف التي يؤد
 .خالل األدعية النبوية الشريفة

 
 
  أوال: احملسن البديعي حمرك

 
 للوجدان للقلوب ومثي

 ،يعمل في قلب المخاطب ،ورهافة   فالمحسن البديعي بما فيه من خالبة  
لما يجده من لذة  ؛ويجعله في حالة من التيقظ واإلنصات ،ويثير وجدانه

فينتج عن ذلك الخشوع واالستجابة لما يدعى إليه، ومن  ،تالمس شغاف قلبه
 ،هنا ندرك أن استعمال المحسن البديعي أحد مقومات الخطاب الدعوي 
شريطة أال يكون متكلًفا كما سبق وأشرت إلى ذلك، فالدعوة إلى هللا والتبليغ 
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إلى عبارة تمس قلب المدعو وتؤثر فيه، ولعل هذا يفسر لنا  انعن هللا يحتاج
السيما تلك  ،هرة اإلكثار من المحسنات البديعية في األدعية النبويةظا

من أولويات  إذ تثبيت للعقيدة وثناء على هللا تعالى، ااألدعية التي فيه
وتصفيتها من كل  ،وتصحيح عقائدهم ،تعريف الناس بخالقهموالدعوة  الرسالة

العقيدة هي أساسه، إن ما يشوبها، وإذا كان لنا أن نشبه اإلسالم بالبناء ف
ومن ثم وجدنا القرآن الكريم والسنة النبوية  ،ويتداعى البناء   قض  وبدونها ين
وأكدا عليه أشد تأكيد، ومن  ا،ا كبيرً اهتمامً اهتما بهذا الجانب قد المطهرة 

ها حرصت على تثبيت العقيدة في المالحظ في األدعية النبوية الشريفة أن  
التي اعتمدت عليها في هذا الشأن استعمال وكان من الوسائل  ،القلوب

 من عوامل التواصل بين المتكلم باعتبارها عاماًل  ؛المحسنات البديعية
ولنتأمل في ذلك  في تحريك القلوب والوجدان، لما لها من أثر  و  ؛والمخاطب
 ،اللَُّهمَّ لا قااِبضا ِلماا باساْطتا  ،) اللَُّهمَّ لاكا الْاْمُد ُكلُّهُ  :-صلى هللا عليه وسلم-قوله 

ِسطا ِلماا ق اباْضتا  والا ُمْعِطيا ِلماا  ،والا ُمِضلَّ ِلماْن هاداْيتا  ،والا هااِديا ِلمان أاْضلاْلتا  ،والا ِبا
عاْدتا  ،والا ماانِعا ِلماا أاْعطاْيتا  ،مان اْعتا  اللُهمَّ اْبُسْط  ،ْبتا والا ُمبااِعدا ِلماا ق ارَّ  ،والا ُمقارِ با ِلماا ِبا

، اللُهمَّ ِإِن ِ أاْسأاُلكا النَِّعيما اْلُمِقيما الَِّذي لا ياُ  ناا ِمْن ب اراكااِتكا واراُْحاِتكا وافاْضِلكا واِرْزِقكا وُل عالاي ْ
لاِة وااْْلاْمنا ي اْوما اْْلاْوِف، اللُهمَّ ِإِن ِ عاائٌِذ ِبكا ِمْن  والا ي اُزوُل، اللُهمَّ ِإِن ِ أاْسأاُلكا النَِّعيما ي اْوما اْلعاي ْ

َياانا وازاي ِْنُه ِف قُ ُلوبِناا، واكار ِْه إِ  ناا اْْلِ بِ ْب ِإلاي ْ ، اللُهمَّ حا ت اناا واشارِ  ماا مان اْعتا ناا اْلُكْفرا، شارِ  ماا أاْعطاي ْ لاي ْ
، وااْلِعْصياانا، وااْجعاْلناا ِمنا الرَّاِشِدينا...( وااْلُفُسوقا
ل هذا الدعاء بالثناء فقد استه( 1)

فأثبت له الحمد كله، بكل صوره، علمها العبد أو لم  ،وحمدهعلى هللا تعالى 
أثبت له العديد ثم  ،يعلمها، وهذا يعد من براعة االستهالل أو براعة المطلع

ية واإلضالل، اوالهد ،والعطاء والمنع ،كالقبض والبسط :من الصفات
                                                           

( تحقيرررق/ حسرررن عبرررد المرررنعم 10370حرررديث رقرررم ) ،( رواه النسرررائي فررري السرررنن الكبررررى 1)
 .9/225جر م.2001هر. 1421 ط: األولى بيروت.  –شلبي، مؤسسة الرسالة 
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وال  ،تال قابض لما بسطفي قوله:  والتبديلواستعمل هنا ما يعرف بالعكس 
، وال معطي يتوال مضل لمن هد ،لتوال هادي لمن أضل ،تباسط لما قبض

 .توال مباعد لما قرب ،ت، وال مقرب لما باعديتوال مانع لما أعط ،تلما منع
}تُولِجُ والعكس هنا مميز باشتماله على الطباق شأنه في ذلك شأن قوله تعالى

قُ مَنْ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُ اللَّيْلَ فِي

كما قال ابن  –فالعكس في اآلية الكريمة  [27] آل عمران/ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ{
  .(1) مميز بعلو طباقه -حجة الحموي 

 :العكس في الحديث الشريف استعمال من الغرضوكما هو واضح أن 
التأكيد على أن األمر كله بيده سبحانه، حتى ال تتعلق قلوب العباد بغيره، 
فالخلق ما هم إال أسباب يجري هللا على أيديهم ما يريد، والعكس والتبديل زاد 

وهذا ال شك له ا ال مجال معه للشك واالرتياب، من قوة المعنى وأكده تأكيدً 
اء تعلقها التي أحاط بها الشقاء جر   في طمأنة النفوس المضطربة دور  

عن مسببها، والعقول التي طالما أضناها التفكير في أمر  باألسباب بمعزل  
اني وآثرته على الرزق، والقلوب التي سيطرت عليها المادة فشغلت بجمع الف

ا بعدها راحة، إذ ال يملك بعد أن م ن القارئ لهذا الحديث يجد راحةً الباقي، إ
بيد هللا وحده  ،والهداية واإلضالل ،والبسط والقبض ،يوقن أن العطاء والمنع
نه إال عليه، ئو وال يعتمد في ش ،ويقنع بما رزقه هللا ،إال أن يسلم األمر إليه

ولن يخيب هللا  ،وطلب منه ما يريد ،وإذا أيقن العبد بذلك توجه بكليته إلى هللا
 -تعالى – بعد أن أثبت هلل -صلى هللا عليه وسلم-ه، ولذا وجدنا النبي رجاء

                                                           

ومكتبررة ( خزانررة األدب وغايررة األرب البررن حجررة الحمرروي، تحقيررق: عصررام شررقيو ، دار 1)
 .1/354م.جر2004بيروت ، الهالل
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ْط  يتوجه إلى هللا قائال: " ،ونفاها عما عداه  ،وحده تلك الصفات م  اْبس  الله 
يم  اْلم ق يم   م  إ ن  ي أ ْسأ ل ك  الن ع  ، الله  ْزق ك  ر  ف ْضل ك  و  ر ْحم ت ك  و  ْن ب ر ك ات ك  و  ل ْين ا م  ع 
ْيل ة  و اأْل ْمن  ي ْوم   يم  ي ْوم  اْلع  م  إ ن  ي أ ْسأ ل ك  الن ع  ، الله  ول  ال ذ ي ال  ي ح ول  و ال  ي ز 

، الله   ْوف  ب  ْب اْلخ  م  ح  ، الله  ن ْعت  ر   م ا م  ش  ا أ ْعط ْيت ن ا و  ر   م  ْن ش  ائ ذ  ب ك  م  م  إ ن  ي ع 
ْلن ا  ، و اْجع  ْصي ان  ، و اْلع  وق  ، و اْلف س  ر  ْه إ ل ْين ا اْلك ْفر  ك  ي  ْنه  ف ي ق ل وب ن ا، و  ز  يم ان  و  إ ل ْين ا اإْل 

ين   د  خرة، فلما علم النبي انشغال ي الدنيا واآلخير " وهذا دعاء جامع لم ن  الر اش 
، وهذه ا بالبركة والرحمة والفضل والرزق دع ،وتعلقها بأهدابها ،النفوس بالدنيا

ا، البركة وهذا الرزق قد يناله العبد ثم يتحول عنه ويزول فيبدله هللا بالغنى فقرً 
م  إ ن  ي أ ْسأ ل  "  ا، ولذا أردف النبي بقوله:وبالعطاء منعً  يم  اْلم ق يم  ال ذ ي الله  ك  الن ع 

ول   " ال يحول وال يزول " إلى جانب ما فيه في قوله: " والسجع ال  ي ح ول  و ال  ي ز 
 ،ا على المسألةوعزمً  ،ا على المطلوبفإن فيه كذلك تأكيدً  ،من إيقاع وجرس

 ( 1)الَمْسَأَلَة( )ِإَذا َدَعا َأَحُدُكْم َفْلَيْعِزِم :-صلى هللا عليه وسلم-ا لقوله مصدقً 
 ،لازو ال يدركه وال ،ال يتحول بتحول األيام ا،ثابتً  اا مقيمً فقد سأل هللا نعيمً 
ا فقد يطلب ما فيه هالكه ويضجر مما فيه قاصرً  العبد   ولما كان علم  
الله م  إ ن  ي "  أمته:يقول معلما  -صلى هللا عليه وسلم – وجدنا النبي ،صالحه

ْن  ائ ذ  ب ك  م  ر   م ا م ن ْعت  ع  ش  ا أ ْعط ْيت ن ا و  ر   م  وقد  ،ا" فقد يكون العطاء شرً ش 
ا على شرً  وليس المنع   ،ا على إطالقهخيرً  فليس العطاء   ،ايكون المنع شرً 

ا أ ْعط ْيت ن ا"  إطالقه، وفي تقديم قوله: ر   م  ن ْعت  " على قوله: " ش  ر   م ا م  "  ش 
على  ه دليل  أن   لها على أن ال تركن لهذا العطاء وتظن   للنفس وحث   تنبيه  

فقد يكون العطاء استدراًجا،  ،محبة هللا ورضاه، فليس األمر كما تصورت

                                                           

( تحقيررررق: محمررررد زهيررررر بررررن ناصررررر 6338( رواه البخرررراري فرررري صررررحيحه حررررديث رقررررم )1)
 .8/74هر. جر1422ط: األولى،، الناصر، دار طوق النجاة
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وأن يكره  ،فهو أن يرزق العبد حب اإليمان ،وأما العطاء الذي ال شر فيه
ولذا وجدنا النبي يختم  ،وأن يكون من الراشدين ،الكفر والفسوق والعصيان
من  عد  وهذا ي   على محبة هللا ورضاه، ها عالمة  ألن   ؛دعاءه بطلب تلك األشياء

 .حسن المقطع أو حسن الختام

والمحسن البديعي أسهم في عملية التواصل من خالل ما أضفاه على  
تعلق باهلل وتستغني جعل القلوب ت والتبديل   عن العكس   ناتج   المعنى من تأكيد  

جانب ذلك وجدنا الطباق بين أعطيتنا ومنعتنا، وبين سواه. وإلى به عما 
األمن والخوف، والمقابلة بين قوله: حبب إلينا اإليمان، وقوله: كره إلينا 

وحسن الختام، وبراعة المطلع : ال يحول وال يزول، ، والسجع في قولهالكفر
براز المعنى وإبانة الغرض، إل اوكل هذه المحسنات قد تضافرت فيما بينه

وبالطباق ينشط الذهن، وبالسجع تستروح  ،يتأكد المعنى والتبديل فبالعكس
 النفس.

ل ى َّللا    -ولنتأمل كذلك هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة ع ن  الن ب ي    ص 
ل م   س  ل ْيه  و  ه :  -ع  ان  ي ق ول  إ ذ ا أ و ى إ ل ى ف ر اش  َماَواِت وَ أ ن ه  ك  َربَّ )اللَُّهمَّ َربَّ السَّ

ْنِجيِل َواْلُقْرآنِ  ،َفاِلَق اْلَحبِ  َوالنََّوى  ،اأْلَْرِض َوَربَّ ُكلِ  َشْيء    ،ُمْنِزَل التَّْوَراِة َواْلِْ
ُل َفَلْيَس َقْبَلَك  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِ  ُكلِ  ِذي َشر   َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيِتِه، َأْنَت اأْلَوَّ

َبْعَدَك َشْيٌء، َوَأْنَت الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشْيٌء،  َشْيٌء، َوَأْنَت اْْلِخُر َفَلْيَس 
ْيَن وَ  ( 1)اْلَفْقِر(  ِمنَ  ْغِنِنيأَوَأْنَت اْلَباِطُن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنِ ي الدَّ

كان يستلذ  -صلى هللا عليه وسلم –النبي  نالحظ من خالل هذا الحديث  أن  
وفي  ،ه لينشغل بالذكر عن المسألةحتى إن   ،والثناء عليهبذكر هللا وتمجيده 

                                                           

( تحقيرررق: محمرررد فرررؤاد عبرررد البررراقي. دار 2713( رواه مسرررلم فررري صرررحيحه حرررديث رقرررم )1)
 .4/2084بيروت. جر -إحياء التراث العربي
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َمْن َشَغَلُه ِذْكِري َعْن َمْسَأَلِتي َأْعَطْيُتُه َفْوَق َما ُأْعِطي )هذا تطبيق لقوله: 
اِئِلينَ  ْيء ، ( 1)(السَّ ل ْيس  ق ْبل ك  ش  ل  ف  ونجد تلك المقابالت في قوله: )أ ْنت  اأْل و 

ر   ْيء ، و أ ْنت  و أ ْنت  اآْلخ  ل ْيس  ف ْوق ك  ش  ْيء ، و أ ْنت  الظ اه ر  ف  ك  ش  ل ْيس  ب ْعد  ف 
ْيء ( وهي تؤكد على قدم ذاته وبقائه ون ك  ش  ل ْيس  د  ن  ف  فهو الموجد لكل  ،اْلب اط 

فال وجود سابق على وجوده، وهو الباقي بعد فناء  ،األشياء من العدم
فال شيء يطمس  ،ناء، وهو الظاهر باآلياتفال يدركه العدم والف ،الموجودات

وهو الباطن  ،ففي كل شيء له آية تدل عليه وتوصل إليه ،ظهوره ووجوده
 .كهادر إفال يمكن 

 ،واسررررررتجابت لرررررره ،والررررررنفس إذا أدركررررررت تلررررررك المعرررررراني أقبلررررررت علررررررى هللا
 وانصاعت ألمره.

فالمحسن البديعي هنا ال شك مرقق للقلوب، مثير للوجدان، بما يتضمنه 
 قدم الذات والبقاء والظهور واللطف.من تأكيد على 

ْيء ( وق ل ْيس  ق ْبل ك  ش  ذلك أن قوله )أ ْنت   تقرير للمعنى السابق؛وله:)ف 
ل   باألولية فليس قبلك شيء،  ه قيل: أنت مخت مفيد للحصر فكأن   (اأْل و 
ْيء (وع ك  ش  ل ْيس  ب ْعد  ر  ف  لى هذا أيًضا قوله: ) و أ ْنت  اآْلخ 

(2).   

تضمن هذ الدعاء من أسماء هللا تعالى ما تضمنه قوله تعالى: وقد 
واختلفت عبارات العلماء في [ 3]الحديد/ }هُوَ األَوَّلُ وَاآلخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ{

                                                           

تحقيرق: كمرال يوسرف الحروت.  (29273( رواه ابرن أبري شريبة فري مصرنفه حرديث رقرم )1)
 .6/34ه. جر1409 ط: األولى الرياض. ،مكتبة الرشد

بيرروت.  دار الكترب العلميرة، ،( ينظر: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفورى 2)
 .9/243جر
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بال  ، واآلخر  بال ابتداء   قال: األول  ذلك، وأرشق عباراتهم في ذلك قول من 
. وقيل: األول باإلبداء، بال احتجاب   ، والباطن  بال اقتراب   ، والظاهر  انتهاء  

واآلخر باإلفناء، والظاهر باآليات، والباطن عن اإلدراكات. وقيل: األول: 
القديم، واآلخر: الباقي، والظاهر: الغالب، والباطن: الخفي اللطيف، الرفيق 

 .(1) لق. وهذا القول يناسب الحديث، وهو بمعناهبالخ

ليس على معنى المسافة  شيءأ نه ف وق كل بووصف هللا عز و جل 
والمساحة؛ ذلك أن كل ما كان فوق شيء على معنى المساحة والتمكن فيه 
والعلو عليه على هذا الوجه كان دونه شيء وهو على ما عليه من المكان، 

أنه ليس دونه شيء علمنا أن معنى أنه  -عليه وسلمصلى هللا  -فلما أبان 
  .(2)فوق كل شيء ال على معنى التمكين والمساحة والمسافة

ووجه الجمع في مطلع الحديث بين كونه تعالى رب السماوات 
صلى –أنه  ،ة واإلنجيل والقرآنا ومنزل التور  ،وفالق الحب والنوى  ،واألرض

ب السماوات واألرض أي: مالكهما لما ذكر أنه تعالى ر  –هللا عليه وسلم
لينتظم معنى الخالقية  ؛عقبه بقوله فالق الحب والنوى  ،ومدبر أمرهما
ليؤذن بأنه لم يكن إخراج األشياء  ؛ة ا ثم عقب ذلك بقوله منزل التور  ،والمالكية

                                                           

ألبرري العبرراس أحمررد بررن عمررر بررن  ،لمررا أشرركل مررن تلخرري  كترراب مسررلم ( ينظررر: المفهررم1)
م. 1996هررر  1417بيررروت، ط: األولررى،  –إبررراةيم القرطبرري، دار ابررن كثيررر، دمشررق 

7/42. 
( ينظرررر: مشررركل الحرررديث وبيانررره ألبررري بكرررر محمرررد برررن فرررورك األنصررراري األصررربهاني، 2)

 .1/394م. جر1985ة، بيروت، ط: الثاني –تحقيق: موسى محمد علي، عالم الكتب 
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وال يحصل ذلك إال بكتاب  من حيز العدم إلى فضاء الوجود إال ليعلم ويعبد،
 .(1) يبعثه     ينزله ورسول 

 
 
 لل ثانيا: احملسن البديعي جمدد

 
 النتباهل نشاط وجاذب

ما يصرف السامع  أكثر   إن  ا، وأقول هنا: أشرت إلى هذه الميزة سابقً 
فيصاب بالسآمة  ،عن الخطاب وعن المتكلم ما يجده من رتابة في خطابه

المخاطب ا على المتكلم أن يجدد من نشاط ويدركه الملل، ومن ثم كان لزامً 
ويكون ذلك باستعمال الوسائل المجددة للنشاط  ،ليقبل عليه وينصت إليه

ومن بينها المحسنات البديعية، ومن ثم يمكن لنا أن ندرك  ،والالفتة لالنتباه
وراء هذا النشاط الذي يجده الناظر في األدعية الشريفة واألريحية التي  السر  

 بالوحي ومحاطة   ها مؤيدة  أن   يستشعرها بقراءة تلك األدعية، ففضال عن
بالوسائل التعبيرية التي من شأنها تجديد النشاط  أسلوبها غني   فإن   ،بالعصمة

 -صلى هللا عليه وسلم –ورفع الكلفة وإزاحة السآمة، ولذا وجدنا النبي 
على سبيل يستعمل تلك المحسنات في أدعيته إلدراك تلك الغاية، ولنتأمل 
اللَُّهمَّ اْهِدِني )المثال هذا السجع الموجود في قوله صلى هللا عليه وسلم: 

ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْن َعاَفْيَت، َوَتَولَِّني ِفيَمْن َتَولَّْيَت، َوَباِرْك ِلي ِفيَما 
َعَلْيَك، َوِإنَُّه اَل َيِذلُّ َمْن َأْعَطْيَت، َوِقِني َشرَّ َما َقَضْيَت، ِإنََّك َتْقِضي َواَل ُيْقَضى 

نجد تلك الموسيقى الناتجة عن توافق  (2)(اَرْكَت َربََّنا َوَتَعاَلْيتَ َواَلْيَت، َتبَ 
لنشاط  مجددةً  انجده ،والتي تنساب انسياب الماء الزالل الرقراق الفواصل

وليس هذا فحسب بل إن السجع جعل العبارة  ،له على التدبر السامع ومعينةً 
                                                           

 .4/1670( ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جر1)
( تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، مطبعة: 464( رواه الترمذي في سننه حديث رقم )2)

  .2/328م. جر1975هر .1395 مصر، ط: الثانية، مصطفى البابي الحلبي
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الخطاب  سيما وأن  للسجع ال حفظ، وتلك هي أهم وظيفة  ال للسان سهلة   طيعةً 
ما هو موجه لمن حضر ولمن وإن   ،النبوي ليس موجًها للحاضرين دون غيرهم

غاب إلى أن تقوم الساعة، وقد أدرك القدماء تلك الوظيفة المهمة للسجع، 
مد بن الفضل بن عيسى الرقاشي: لم  " يقول: فوجدنا الجاحظ قيل لعبد الص 

كالمي  تؤثر السجع على المنثور، وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ قال: إن  
ي أريد الغائب لو كنت ال آمل فيه إال سماع الشاهد لقل  خالفي عليك، ولكن   
وهو أنشط،  والحاضر، والراهن والغابر، فالحفظ إليه أسرع، واآلذان لسماعه

وما تكلمت به العرب من جي د المنثور، أكثر مما  أحق بالتقييد وبقلة التفل ت.
، وال ضاع من هلمنثور عشر تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من ا

  .(1) عشره" الموزون 

ووجدنا ابن جني يتحدث عن أثر السجع في عملية التواصل بين 
لسامعه  ا لذ  المثل إذا كان مسجوعً  أن  المتكلم والمخاطب فيقول: " أال ترى 

ولو لم يكن مسجوًعا لم تأنس  ،فإذا هو حفظه كان جديًرا باستعماله ،فحفظه
وإذا لم تحفظه لم  ،النفس به، وال أنقت لمستمعه، وإذا كان كذلك لم تحفظه
 .(2) تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له وجيء به من أجله"

اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك َأْن )  :- عليه وسلمصلى هللا-ولنتأمل كذلك قوله
َظ َفْرِجي،  َر َقْلِبي، َوَتَحفَّ َتْرَفَع ِذْكِري، َوَتَضَع ِوْزِري، َوُتْصِلَح َأْمِري، َوُتَطهِ 

نجد السجع يسري في الحديث من أوله  ( 3) (َوَتنُّوَر ِلي َقْلِبي، َوَتْغِفَر َذْنِبي 

                                                           

 .1/239جر، ( البيان والتبيين1)
 .1/217ط:الرابعة، جر .بن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب( الخصائ  ال2)
 تحقيق: طارق بن عوض هللا بن محمرد (6218حديث رقم ) المعجم األوسط للطبراني (3)

 .6/213عبد المحسن بن إبراةيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة. جر و
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 –قلبي -أمري –وزري  -الفواصل بين الكلمات: ذكري آلخره فهناك توافق في 
ال  ذنبي. والسجع هنا بالرغم من تتابعه إال أنه مستحسن إذ ال تكلف فيه، لذا

لم تجد النفس أدنى  ومن ثم ،يكاد المخاطب يشعر به وإن كان يجد أثره
التوافق مساعد قوي على  بل إن هذا ،غضاضة في استساغته وقبوله

 ،ةنما يشيعه السجع من جو مفعم بالسكينة والطمأنيل ؛الخشوعاستحضار 
 وهذا بدوره يجدد النشاط ويأخذ باأللباب.

 -كما ذكر السيوطي -وما قيل في السجع يقال في الجناس، فالجناس 
  إلى اإلصغاء ذلك أن تشابه األلفاظ يحدث مياًل يحدث في النفس مياًل 

ألن اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به آخر  ؛وإصغاءً 
 .(1) كان للنفس تشوق إليه

ْنه   ذلك دعاء النبي الذي رواه أ ن س ولنتأمل في  ي  َّللا   ع  ، ر ض  ال ك  ْبن  م 
ل م  -أ ن  الن ب ي   س  ل ْيه  و  ل ى هللا  ع  ًة ق ال   -ص  د  أ ك م  ع  اف ر  ف ص  ان  إ ذ ا س  اللَُّهمَّ َلَك ): ك 

، َوَلك اْلَحْمُد َعَلى ُكلِ  َحال   َرُف َعَلى ُكلِ  َشَرف  فبين كلمتي: الشرف ( 2)(الشَّ
 ،دتان في الحروف وعددها وترتيبها وهيئتهماح  وشرف جناس تام، فهما مت  

، فالشرف األول علو إال أنهما مختلفتان في المعنى ،يةسمومتفقتان في اال
الثاني ما ارتفع من األرض كالهضاب واآلكام، وهذا التوافق الرتبة، والشرف 

الواقع بين األلفاظ يوهم في بادئ األمر وقوع التوافق في المعنى، فإذا ما 
وكان منه تبعا لذلك  ،أدرك المخاطب اختالف المعنى تجدد عنده النشاط

 .اإلصغاء

                                                           

 .3/310( ينظر: اإلتقان 1)
( تحقيرق: شرعيب األرنرؤوط وآخررون، 12281( رواه اإلمام أحمد في مسنده حديث رقم )2)

 .19/298م. جر 2001 هر  1421مؤسسة الرسالة، ط: األولى، 
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ل م   -قوله في ولننظر كذلك  س  ل ْيه  و  ل ى هللا  ع  الحديث الذي رواه في  -ص 
ْبد ول  َّللا    ع  ان  ر س  : ك  ْنه  ق ال  ي  َّللا   ع  ، ر ض   ْبن  م ْسع ود 

ل ْيه  - َّللا   ل ى هللا  ع  ص 
ل م   س  ْن ُخُلِقي: ) ي ق ول   -و  ْنَت َخْلِقي َفَحسِ   ي وق  لْ فبين كلمتي خ   (1)( اللَُّهمَّ َحسَّ
وهو كذلك منبه للعقل ومحفز للنفس حتى تدرك المعنى  ،ي جناس محرفق  ل  خ  

 .المراد اوال يلتبس عليه

ويسهم في إنجاح عملية  ،كذا مما يعين على تجديد نشاط السامع
فن الطباق والمقابلة  ،ويحقق الغاية من الخطاب ،التواصل بينه وبين المتكلم

مما ينتج عنه تجدد النشاط وجذب االنتباه  ،بما فيهما من جمع بين األضداد
مما يجعل  ،ومن المعنى إلى نقيضه ،بانتقال النفس من اللفظ إلى ضده

ويجعل النفس أشد انتباًها وأكثر  ،والمعني أشد ظهورا ،اللفظ أكثر عذوبة
فالمخاطب حين يدرك التقابل بين المعنى األول في الطباق، أو أكثر تيقًظا، 

قابلة يعد نفسه لتلقي تقابل آخر، فإذا ما تحقق له ذلك من معنى فري الم
أحس بشيء من المتعة، هري المتعة التي نأنسها عندما تتحقق توقعاتنا، وهذا 

تات ي "فالطباق لدية القدرة على أن يعد من ق يم الطباق وجمالياته؛  لم ش 
بين  من االنتقال السريع ايحدث في الذهن ضربً ف المتنافرات فري موضع واحد  

الضد وضده، والرشيء ومقابله. وحين يتحقق لإلدراك هذه اإلحاطة 
بالمتباعدات في الواقع، على هرذا النحرو السريع، وعلى هذه الصورة التي 

من البهجة والرضا.  اار، واألبيض واألسود، يرأنس شيئً يتجاور فيها الماء والن
ويبدو أن المتباعدات في المعنى أقدر من غيرها على تنشيط الفعالية 

                                                           

( تحقيق: حسرين سرليم أسرد، دار المرأمون 5075) رقم ( رواه أبو يعلى في مسنده حديث1)
 .9/9م. جر1984ه. 1404ط: األولى للتراث، دمشق،
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اإلدراكية. كما يتأتى شيء من هذه الجمالية من التعجرب واإلدهراش اللرذين 
   .(1) يحدثان للذهن عند إدراك األفعال المتضادة المنسوبة إلى فاعل واحد"

د تلك القاعدة الثابتة بالوهذا ي الطباق من األمور  ، وهي أن  ايغيً ؤك 
بالبال  االغة الكالم، إذ الضد أقرب خطورً بب وثيقة   الفطرية التري لها عالقة  

 قوية   عند ذكر ضده، فالطبراق ينقل غرض المتحدث ويبرزه في صورة  
 .(2)مؤثرة  

قوله صلى هللا عليه في األدعية النبوية،  من شواهد الطباقولنتأمل 
ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َأْنَت  "وسلم:  ْمُت َوَما َأخَّ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّ

ُر،  ُم َوَأْنَت الُمَؤخِ  الطباق هنا إلى جانب ما  نجد أن   (3) "ال إله إال أنتالُمَقدِ 
ه كذلك ساعد على جذب انتباه المخاطب بما فإن   ،واستقصاء   أفاده من شمول  

" قدمت "       فالمخاطب عندما يسمع كلمة ،ونشاط   له من متعة   حققه
سررت( يكاد يهيئ نفسه لسماع نقيضها " أخرت " وعندما يسمع قوله: ) أ

وكذا عندما يسمع كلمة )  ،) أعلنت ( قبل وقوعها نه أن ينطق بنقيضهاالس
 المقدم( ينصرف ذهنه مباشرة إلى نقيضها ) المؤخر( وهكذا يحدث التجاوب

 ن  ومتلقيه.الوالتواصل بين 

اللَُّهمَّ اْهِدِني ) ولنتأمل من شواهد المقابلة قوله صلى هللا عليه وسلم:
َئَها اَل َيْصِرُف و أِلَْحَسِن اأْلَْخالِق اَل َيْهِدي أِلَْحَسِنَها ِإال َأْنَت،  اْصِرْف َعنِ ي َسيِ 

َئَها رُّ َلْيَس  َعنِ ي َسيِ  ِإال َأْنَت، َلبَّْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْلَخْيُر ُكلُُّه ِفي َيَدْيَك، َوالشَّ
                                                           

صررررل فرررري علرررروم البالغررررة العربيررررة د/ عيسررررى علرررري العرررراكوب، منشررررورات جامعررررة المف( 1)
 .561م.  ص2000ه. 1421حلب

 . 471الصبغ البديعي ص( 2)
 .2/48( جر1120( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم )3)



 

 

2177 

نجد المقابلة  (1)(ِإَلْيَك، َأَنا ِبَك َوِإَلْيَك، َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْيَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
ن  اأْل ْخالق  ال  ي ْهد ي أل    ن ي أل  ْحس  ، وقوله: اْصر ْف بين قوله: اْهد  ا إ ال أ ْنت  ن ه  ْحس 

، والتناسب في العبارة الناتج عن  ا إ ال أ ْنت  ي  ئ ه  ا ال  ي ْصر ف  ع ن  ي س  ي  ئ ه  ع ن  ي س 
ا، إذ توخي وثباتً  ااستعمال المقابلة ال شك يجعل المعنى أكثر استقرارً 

البليغة ما  فالمقابلة ،لجمل شرط أساسي من شروط المقابلةالمناسبة بين ا
حة المقابلة تتحقق من ترتيرب الكالم على ما  جاءت صحيحة مطبوعة، وص 
ينبغي، فإذا أتى المتكلم في صدر كالمه بأشياء قابلها في عجرزه بمرا يالئمها 
من أضدادها من المخالف والموافق على الترتيب، وهذا يعنري أنه متى أخل  

   .بالترتيب كان الكالم فاسد المقابلة

وإنما تكون المقابلرة »هر( بقوله: 684وهذا ما أك ده حازم القرطاجني )ت
، والجمع بين ان المعاني التي يطابق بعضها بعًض فري الكالم بالتوفيق بي

المعنيرين اللرذين تكون بينهما نسبة تقتضي ألحدهما أن يذكر مع اآلخر، من 
ئم بها عبارة  جهة ما بينهما من تباين أو تقارب، على صفة من الوضع تال
 .(2)" أحد المعنيين عبارة  اآلخر كما الءم كال المعنيين في ذلك صاحبه

 مخاطبللمحسن البديعي واستمالته لل التناسب الصوتيثالثا: 
من مباحثها على مبدأ التناسب  مهم   العربية قامت في جزء  البالغة  " إن  

 خفية   ا وطريقة  أحيانً  واضحة   الذي أشار البالغيون إلى أثره الجمالي بطريقة  
ا أخرى ، ومن أبرز ما تجلى فيه االهتمام بالتناسب لدى البالغيين، ما أحيانً 

ا ا صوتيً عالجوه ضمن أنواع البديع التي ال يخرج أكثرها عن أن يكون تناسبً 
                                                           

 .2/183( جر 803) حديث رقماإلمام أحمد في مسنده ( رواه 1)
قرطراجني، تحقيرق: محمرد الحبيرب ابرن الخوجرة، منهاج البلغراء وسرراج األدبراء لحرازم ال( 2)

 .52دار الغرب اإلسالمي، ص
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ا والقافية من حيث المبدأ، أو تناسبً  ن كالموازنة والتصريع وكل ما يلحق بالوز 
لجناس والطباق وغيرهما، فهذه األنواع تقوم في عمومها على ا كاا صوتيً دالليً 

تناسب بين طرفين أو أكثر في الن ، وهي تحقق هذا التناسب بوصفه 
وكسب تفاعله  المتلقيا له أهميته في التأثير اإليجابي على مقياًسا جماليً 

وإعجابه، ولهذا ارتبطت تلك المحسنات البديعية عند أكثر البالغيين بما 
 .(1)ءمة والترابط والتالحم وغير ذلك"أسموه المناسبة والمال

من طباع النفس فالمحسنات البديعية تتسم بالجمال والتناغم والتوازي و 
والتناسق يظهر . وهذا الجمال متناسق   السليمة الميل إلى كل ما هو جميل  

، نعم إن الجمال المزيف ا في األساليب المتضمنة لتلك المحسناتجليً 
والحسن المجتلب سرعان ما ينكشف زيفه ويظهر للعيان قبحه، لكن من 

ا على هذه الدعوى، اعتمادً  وحسن   المستقبح أيضا أن نرفض كل جمال  
بدعة ابتدعها من فالزراية على الجمال اللفظي بهذا التعميم وهذا اإلطالق 

ت المقاييس لديهم، وليس ألكثر البدع مسوغ من الفطر ت أذواقهم واختل  اعتل  
ات في غنز  أوما هي نزوات في بعض الرؤوس، السليمة والفكر الصالحة إن  

فكيف  ،م الذوق أو العجز عن الكمالاالمحرك لها انعد ،بعض النفوس
يطلبون الجمال في شتى  ون يبرحينكرون تجميل األسلوب وتزيينه، وهم ال 

 (2) ضروبه ومختلف صوره؟

                                                           

األسررررررلوبية والبالغررررررة العربيررررررة مقاربررررررة جماليررررررة، د/مسررررررعود بودوخرررررره، مركررررررز الكترررررراب ( 1)
 .233م. ص2017األكاديمي، األردن 

 .117، 116م. ص1967ينظر: دفاع عن البالغة للزيات. عالم الكتب. ط: الثانية ( 2)
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ويتجلى هذا التناغم الصوتي في السجع المرصع الذي تتفق فيه كلمات 
من ، (1)والتقفيةمع كلمات الجملة الثانية في الوزن الجملة األولى أو أكثرها 

ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان )  :وسلم هللا عليهنحو قوله صلى 
ويقول اْلخر: اللهم أعط  ،اا خلف  فيقول أحدهما: اللهم أعط منفق  ينزالن 

ففي الحديث الشريف دعاء للمنفق ودعاء على الممسك،   ،(2) (اا تلف  ممسك  
وإذا نحن تأملنا في هاتين الجملتين اللتين يتكون منهما هذا الدعاء نجد 

جعل العبارة أكثر  ا في الوزن والتقفية، وال شك أن هذا االتفاقبينهما اتفاقً 
فإن فيه كذلك  ،وتناغما، وباإلضافة إلى ما في هذا الدعاء من سجعسالسة 
في  اا ورسوخً أسهمت بدورها في إبراز المعنى وجعلته أكثر وضوحً  مقابلةً 
 .الذهن

" فقرررد جررراء السرررجع فررري هرررذا الحرررديث مقوًيرررا للمعنرررى، مرررؤثًرا فررري الرررنفس 
مررن ذلررك نعمررد إلررى اسررتبدال كلمررة )خلفررا( بمررا يرادفهررا   بإيقاعرره. ولكرري تتأكررد

ا افتقرررررت إلررررى ا( فررررنلمس ترررردني أثررررر العبررررارة الجديرررردة، ألن مزيرررردً فنقررررول )مزيرررردً 
ا( بمررا تخلفرره فرري النفرروس مررن االطمئنرران إلررى اإليحرراء الررذي تطلقرره كلمررة )خلًفرر

 هذا النمو الدائم، إذ ترسم فري أذهاننرا جملرة مرن الصرور الحيرة النابضرة، نررى 
فيها كيف تواصل النبتة خلفتها، إذا قطعت منها، بل قد يزيد ذلك من قوة في 
نمائهرررا... فأصرررلها بررراق عنررردك، وصرررورتها ماثلرررة أمامرررك وخلفتهرررا قائمرررة فررري 

حرين تعطري –. وكرل ذلرك يمنحرك مرن االطمئنران إلرى سرداد صرنعك .تجاربك.
نرات ، وهرو مما يدفعك إلى االستجابة بال تردد، ومثل ذلك خلفرة الحيوا -منها

                                                           

بغيررة اإليضررراح د/عبررد المتعرررال الصررعيدي، مكتبرررة اآلداب، ط: السررابعة عشررررة ينظررر: ( 1)
 .4/654م. جر2005ه 1426

 .2/115( جر1442( رواه البخاري في صحيحه حديث رقم )2)
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ممررا ال يحترراج معرره إلررى مزيررد مررن  أمررر قررائم فرري حيرراة العرررب والنرراس جميعررا،
 .(1) القول اكتفاء بما تختزنه الكلمة من صور وإيحاءات"

ناتجة  لما تجده من لذة هذا اإليقاع يجعل النفس أكثر إقبااًل أقول: إن و 
استحسنوا عن التوافق بين األلفاظ لجمعها في سلك واحد ونغم متقارب، وقد 

الجمع بين اللفظ وما يشاكله، فكيف إذا تخطت المشاكلة في اللفظ إلى 
 نا.         ال شك يكون الكالم أكثر استحسا ،المشاكلة في اإليقاع

ا، وكانت ألفاظ البيت من يقول الجاحظ: " إذا كان الشعر مستكرهً 
أوالد   لبعض، كان بينها من التنافر ما بيناًل ثالشعر ال يقع بعضها مما

العالت. وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيا موافقا، كان 
 .(2) على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة"

ولذا  ،وما قاله الجاحظ ال يسري على اللفظ بمعزل عن الصوت
فتناولوا التنافر  ،ا خاصةً وجدناهم يفردون للحديث عن التوافق الصوتي بحوثً 

 المخل بالفصاحة سواء كان هذا التنافر واقعا في الكلمة أو الكالم.

وهو ما اتفقت فيه فاصلة  :السجع المتوازي  ،ويأتي بعد السجع المرصع
كل قرينة مع صاحبتها في الوزن والتقفية، أما ما قبل الفاصلتين فقد تكون 
كلماتها متفقة في أحدها في الوزن وقد ال يكون هناك توافق، ومن شواهده 

ِمْن ِعْلم  اَل  ِمَن اأْلَْرَبِع: اللُهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبكَ ) :-صلى هللا عليه وسلم-قوله 

                                                           

البالغررة العربيرررة فررري فنونهرررا البرررديع والبيرران، د/ محمرررد علررري سرررلطاني، دار العصرررماء، ( 1)
 .61، 60ه  ص1426دمشق

 .1/75والتبيين جرالبيان ( 2)
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 (1)( َوِمْن ُدَعاء  اَل ُيْسَمعُ  ُع، َوِمْن َقْلب  اَل َيْخَشُع، َوِمْن َنْفس  اَل َتْشَبعُ َيْنفَ 
فإن الفواصل: ينفع ويخشع وتشبع ويسمع، متفقة فيما بينها في الوزن 
والتقفية، ونجد توافًقا في الوزن دون التقفية بين: من علم و من قلب و من 

 نفس.

تتفق فاصلتاه دون غيرهما في التقفية  ثم يأتي السجع المطرف الذي
اللُهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن : ) دون الوزن ومن شواهده قوله صلى هللا عليه وسلم

ِل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة ِنْقَمِتَك، َوَجِميِع َسَخِطكَ  فبين  (2)(َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوَتَحوُّ
نعمتك وعافيتك ونقمتك وسخطك سجع مطرف حيث اتفقت الفواصل في 

ومع اختالف تلك الكلمات في الوزن، إال إنها لم تخل من  ،التقفية دون الوزن 
جمال اإليقاع الناتج عن اتفاق القوافي، وهذا اإليقاع والتناغم يطرب السامع 

 ويلفت انتباهه. 

، فالجناس من الوسائل التي اسويظهر التناغم الصوتي كذلك في الجن 
تبعث على اإليقاع والتنغيم الصوتي، لتشابه األصوات في األلفاظ 
المتجانسة، عند تكرار حروف معينة بترتيب معين، وهو يشبه إلى حد كبير 

 .(3) الالزمة الموسيقية عند تكرارها في لحن معين

                                                           

رلْ 1) را ل رْم ي ْعم  رر   م  رْن ش  م  رل  و  را ع م  رر   م  رْن ش  ذ  م  رو  : الت ع  حرديث  ،( رواه مسلم في صرحيحه ب راب 
 .4/2088( جر2722رقم )

( رواه مسلم في صحيحه  باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النرار النسراء، حرديث 2)
 .4/2097( جر2739رقم  )

يا األدبرراء والخلفرراء والحكمرراء فرري العصررر العباسرري دراسررة فنيررة د/ رونرراك ينظررر: وصررا( 3)
 . 2012، 2011توفيق علي النورسي، دار الكتب العلمية، بيروت. ص
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كبير في استمالة  تلك الموسيقى الناتجة عن تشابه األلفاظ أثر  لو 
المخاطب وقد فطن ابن األثير الحلبي لهذا الدور فقال: " ولم يذكر علماء 

 هم عبروا عن ذلك بشيء يشبه أن يكون فائدةً التجنيس... غير أن   البيان فائدة  
 إليه، فإن تشابه ألفاظ التجنيس تحدث بالسمع مياًل  للتجنيس، فإنهم قالوا إن  

لفظة الواحدة إذا كانت بمعنيين، وتتوق إلى النفس تتشوف إلى سماع ال
ن المشتمل عليهما ذلك اللفظ، فصار للتجنيس وقع في ياستخراج المعني
   .(1) النفوس وفائدة"

اللَُّهمَّ اْسِقَنا َغْيث ا ُمِغيث ا، )  :-صلى هللا عليه-ولنتأمل في ذلك قوله 
، َعاِجال   نجد الجناس الناق    (2) (َغْيَر آِجل  َمِريئ ا َمِريع ا، َناِفع ا َغْيَر َضار  

، وبين عاجال وآجل والجناس المضارع بين مريًئا ومريعا ،بين غيثا ومغيثا
في المعنى  إخراج علىوهذا الجناس ساعد فالهمزة والعين مخرجهما واحد، 

: " تأنس لها النفس وتلذ بها األذن، فهو على حد قول العلوي  صورة مبهجه
الكالم ومن محاسن مداخله، وهو من الكالم كالغرة في من ألطف مجارى 

 (3)ه الفرس" وج

ويظهر هذا التناسب والتناغم الصوتي في رد العجز على الصدر من 
)اللَُّهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها َوَزكِ َها َأْنَت َخْيُر  نحو قوله صلى هللا عليه وسلم:

                                                           

جرررروهر الكنررررز البررررن األثيررررر الحلبرررري، تحقيررررق/ محمررررد زغلررررول سررررالم. منشررررأة المعررررارف ( 1)
 . 91باألسكندرية. ص

( تحقيرق: محمرد محيري الردين عبرد الحميرد، 1169( رواه أبو داوود في سننه حديث رقم)2)
  .1/303المكتبة العصرية، بيروت، جر

هرررر. 1423( الطرررراز ليحررري برررن حمرررزة العلررروي، المكتبرررة العصررررية، بيرررروت، ط: األولرررى،3)
 .2/185جر
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فنجد هذا التناسب بين قوله: زكها وزكاها  (1) ا(َمْن َزكَّاَها َأْنَت َوِليَُّها َوَمْواَلهَ 
 وقوله: وليها وموالها.

كذلك في العكس والتبديل من نحو قوله صلى  التناسب الصوتي ويظهر
فقد  (2))اللَُّهمَّ اْنَفْعِني ِبَما َعلَّْمتِني، َوَعلِ ْمِني َما َيْنَفُعِني( هللا عليه وسلم:

 :وثانيهما ،العكس والتبديل :أحدهمااجتمع في هذا الن  الشريف محسنان 
 .فاصلتا الجملتينالسجع حيث اتفقت 

في استمالة  ال شك له أثر   في المحسن البديعي وهذا الجرس الموسيقي
من  ثانوي بل هو جزء   نظر إليه على أنه شيء  ينبغي أال ي   المخاطب، و

المعنى ومن الكيان الفني عامة فهو يقوي إحساسنا بالتناغم والتناسق، 
بالنشوة لما قدمته لنا هذه اللوحة الفنية  لهذا الجرس إحساس   ويغمرنا نتيجةً 
 .(3) وتلك هي الغاية القصوى للعمل األدبي ،الجميلة

  

                                                           

 .42/492( جر25757( رواه اإلمام أحمد في مسنده حديث رقم)1)
 .5/578( جر3599( رواه الترمذي في سننه حديث رقم)2)
ينظر: البديع والتوازي د/ عبد الواحد حسن الشيخ. مكتبة اإلشرعاع الفنيرة برالمنتزه. ط: ( 3)

 .3م.ص1999ه. 1419أألولى
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 الثاني املبحث
 النبويةقتىى ااحال يف األدعية املطابقة ملاحملسن البديعي و

المحسنات البديعية ينبغي أن ال تستعمل في  مما يجب التنبه إليه أن   إن  
وإال كان  ،ا دون أن يستدعيها الحال ويتطلبها المقام عشوائيً الكالم استعمااًل 

فتزيد األلفاظ  ،على األلفاظ والمعاني بًئاوكانت ع ،ضررها أكثر من نفعها
 ،مام عبد القاهر من سلوك هذا المسلك، وقد حذر اإلاا والمعاني غموًض قبحً 

ا حمل صاحبه فرط شغفه فقال: " وقد تجد في كالم المتأخرين اآلن كالمً 
بأمور ترجع إلى ما له اسم في البديع، إلى أن ينسى أن ه يتكلم ليفهم، ويقول 
ليبين، ويخي ل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فال ضير أن يقع 

اء، وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء، ورب ما ما عناه في عمي
طمس بكثرة ما يتكل فه على المعنى وأفسده، كمن ثق ل العروس بأصناف 

 .(1)نفسها" الحلي حتى ينالها من ذلك مكروه في

لكل محسن من تلك المحسنات مقام هو أحق به من غيره وأولى به من ف
فقال في قوله تعالى:  ،قد زل اءوقد ذكر السيوطي أن  بعض األدب، صاحبه

ع ون  [ 125] الصافات/ أَتَدْعُونَ بَعْالً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِنيَ{ } ت د  : "و  " ل ْو ق ال 
وأجاب عن ذلك ابن الزملكاني بأن التجنيس ، ل ك ان  ف يه  مراعاة للتجنيس

 .(2) وإنما يستعمل في مقام الوعد واإلحسان ال في مقام التهويل ،تحسين

                                                           

 .9( أسرار البالغة ص1)
( اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضرل إبرراةيم. الهيئرة المصررية 2)

 .3/313جر .م1974 .هر1394العامة للكتاب، ط:
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تنبهنا  ،ونقلها عنه السيوطي ،وتلك اإلشارة التي أشار إليها ابن الزملكاني
 يستعمل في مقام الوعد فالجناس مثاًل  ،يستعمل فيه اإلى أن لكل محسن مقامً 

 اختبار مقدار تنبههواإلحسان، والتورية تستعمل في مقام التنبيه للمخاطب أو 
مقام التخفيف عن المخاطب  والسجع يستعمل في ،أو التعمية، ونحو ذلك

 .وهكذا

فالمحسنات البديعية ال تنفصل بحال من األحوال عن تأدية المعنى، 
ورعاية مقتضى الحال، ثم ال تنفصل عن الغاية التعليمية في سعيها للتمكين 

 .(1) للمعنى في نفس المتلقي

حمد لإلمام عبد القاهر تناوله لمباحث علمي البديع والبيان بال و مما ي  
ا مجرد أساليب لغوية باليغية ينبغي على فهي لديه جميعً  ،فصل بينهما

الذي يوازن فيها بين  ،البالغي أن يقف أمامها بالتحليل األدبي البالغي
بين و  ،الصياغة التعبيرية األسلوبية التي تشكلت بها تلك الفنون واألساليب

وبغير تشتيت  ،المعاني الفنية التي تدل عليها، بال تفريق بين تلك المباحث
ها النظرة يللنظر بوضع الحدود المصطنعة بينها بال داع وال ضرورة تمل

سابق لتلك النظريات األسلوبية والباليغية الحديثة الباليغية األدبية، وهو بذلك 
سة المحسن البديعي في والتي دعت إلى درا ،في علوم البالغة واألسلوب
 .(2) ضوء الن  وتحت مظلته

                                                           

مقدمررة فرري نظريررة البالغررة النبويررة السررياق وتوجيرره داللررة الررن ، د/عيررد بلبررع، سلسررلة  (1)
 .255م. ص2008ه1429سياقات، دار بلنسية للنشر والتوزيع، ط: األولى

ط:  ( ينظر: أسرار البالغة تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميرة، بيرروت،2)
 11ص م2001هر 1422األولى،
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الكشف عن مدى مطابقتها محاواًل مع المحسنات البديعية  أقفوفيما يلي 
وذلك من خالل األدعية النبوية  ،ووفائها بالمعنى المراد ،لمقتضى الحال

 .الشريفة

ْنه : ع ن  الن ب ي   ولنتأمل ذلك الحديث الذي رواه  ي  َّللا   ع  اد  ْبن  أ ْوس  ر ض  د  ش 
ل م  - س  ل ْيه  و  ل ى هللا  ع  ُد ااِلْسِتْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللَُّهمَّ َأْنَت َربِ ي اَل : قال -ص  " َسيِ 

ا اْسَتَطْعُت، ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َخَلْقَتِني َوَأَنا َعْبُدَك، َوَأَنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك مَ 
، َوَأُبوُء َلَك ِبَذْنِبي َفاْغِفْر  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِ  َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ

   .(1)"الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنتَ  ِلي، َفِإنَُّه اَل َيْغِفرُ 

  ،" أنت ربي" : -صلى هللا عليه وسلم-فإننا نالحظ المقابلة بين قوله 
" وقوله:   " أبوء لك بنعمتك علي" وكذا بين قوله:  " وأنا عبدك"  وقوله:

، والسجع " وعدكو عهدك و عبدك " ونالحظ الجناس بين قوله:  " وأبوء بذنبي
أعوذ بك من " وقوله:  " استطعتوأنا على عهدك ووعدك ما " بين قوله: 

 ."شر ما صنعت

صلى -فقد ذكر النبي ، مقام ضراعة ورجاء -كما هو واضح-نا والمقام ه
ربه بأكمل األوصاف وذكر نفسه بأنق  الحاالت، وهو  -هللا عليه وسلم

 .(2) غاية التضرع ونهاية االستكانة

مي هذا الدعاء بسيد االستغفار لما فيه من بديع المعاني وحسن وقد س  
ةية ولنفسه بالعبودية، واالعتراف بأنه لو ففيه اإلقرار هلل وحده باأل ،لفاظاأل

واالستعاذة  ،والرجاء بما وعده به ،واإلقرار بالعهد الذي أخذه عليه ،الخالق
                                                           

 .8/67( جر6306البخاري في صحيحه باب: فضل االستغفار، حديث رقم )( رواه 1)
، ( عمررردة القررراري شررررح صرررحيح البخررراري لبررردر الررردين العينررري، دار إحيررراء الترررراث العربررري2)

 .22/278جر .بيروت
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وإضافة  ،وإضافة النعم إلى موجدها ،من شر ما جنى به العبد على نفسه
في المغفرة، واعترافه بأنه ال يقدر على ذلك  تهووفور رغب ،الذنب إلى نفسه

به ويعترف ويدعو  قرفهذا االستغفار جامع لما يجب على العبد أن ي ،إال هو
 .(1)ويستغفر

وبتدقيق النظر في تلك المحسنات التي اشتمل عليها الحديث نجد أن لها 
ها ال تكلف ا في رسم الصورة وإظهار المعنى؛ ذلك أن  ا بالغً ا وأثرً ا كبيرً دورً 
والمعنى قد استدعاها، ومن ثم  لو حاولنا  ،االمقام قد طلبه بل إن   ،فيها

المعنى  وألتى ،أو استبدالها بغيرها الضطرب تركيب الكالم ،االستغناء عنها
ال روح فيه، فمن المعلوم أن مقام الضراعة والرجاء يحتاج فيه  اهامدً 

وهذا المعنى  ،إلظهار ضعفه وعجزه في مقابلة قوة المرجو وقدرتهالمتضرع 
فيقابل ، لمتضرع: اللهم أنت ربي وأنا عبدكفعندما يقول ا ،قد أدته المقابلة

 للسامعتظهر  -ال شك-فإن تلك المقابلة  ،بين ربوبية المعبود وعبودية العبد
 ،بما يقتضيه من عزة مدى التفاوت بين المقامين: مقام الربوبية من أول وهلة  

إلى غير  ،ورحمة ،وصفح ،وعفو ،وحكمة ،وسلطان ،وقدرة ،وغلبة ،ومنعة
بما  ومقام العبودية المقام، ذلك من صفات الجمال والكمال التي يستحقها هذا

إلى غير ذلك مما يقتضيه هذا  ،وانكسار ،وذل ،وافتقار ،يقتضيه من ضعف
ال كل تلك المعاني باستعم -صلى هللا عليه وسلم-، وقد اختصر النبي المقام

اللَُّهمَّ َأْنَت َربِ ي اَل ِإَلَه ِإالَّ وهذا العبارة "  ،"" المقابلةهذا المحسن البديعي 
فإن فيها كذلك  ،إلى جانب ما فيها من مقابلة " َأْنَت، َخَلْقَتِني َوَأَنا َعْبُدكَ 

، حيث استهل الكالم بإثبات الربوبية واأللوةية والخلق هلل استهالل   براعة  

                                                           

مرعرراة المفررراتيح شررررح مشررركاة المصرررابيح، للمبررراركفوري، إدارة البحررروث العلميرررة والررردعوة  (1)
 .8/33م. جر1984 .هر1404سلفية بنارس الهند، ط: الثالثة الجامعة ال، واإلفتاء
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التهيئة لما يقصده من  بمنزلةفتلك العبارة  تعالى واالعتراف بالعبودية له،
ا من أمور الدنيا العبد إذا قصد أمرً  إلى أن   كما أن فيها إشارةً  ،دعاء واستغفار

 أو اآلخرة فإنما عليه أن يتوجه إلى هللا فهو الرب واإلله والخالق.

وأبوء " وقوله:   "أبوء لك بنعمتك عليالمقابلة بين قوله: " كذلك ونجد 
العبد  ذنبعتراف بنعم هللا وفضله وإقرار ب" فتلك المقابلة فيها ا  بذنبي
باعتبار أن الطاعة نعمة والذنب  ،النعمةفي مقابلة وع الذنب ، ووقهتقصير و 
إشارة إلى أن الطاعة تجلب نعمة والذنب يجلب نقمة ومن هنا تصح  ،نقمة

فحذف من الجملة األولى ما دلت  ،المقابلة، وقد يكون في الكالم احتباك
والتقدير: أبوء لك  ،األولى وحذف من الثانية ما دلت عليه ،عليه الثانية

 وأبوء بذنبي الذي هو سبب في نزول النقمة. ،بنعمتك حيث وفقتني للطاعة

وفرق بين  ،فيها إقرار بالنعمة وإقرار بالذنب -كما هو واضح-والعبارة 
بنعمه، ومن شكره االعتراف  ،فاألول يحتاج إلى شكر المنعم ،اإلقرارين

واإلقرار  ،والثاني يحتاج إلى توبة ،واإلقرار بالنعمة يورث القلب محبة المنعم
وهذا بدوره  ،ا وانكسارً كما أنه يورث القلب ذاًل  ،لتوبةات اخطو  أولبالذنب 

َفاْغِفْر  ) :-صلى هللا عليه وسلم-ولذا قال النبي  ،يدفع العبد لطلب المغفرة
 (ِلي، َفِإنَُّه اَل َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنتَ 

 -صلي هللا عليه وسلم-فجمع في قوله " :-رحمه هللا –يقول ابن القيم 
أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس 

فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم  .والعمل
واإلحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل واالنكسار واالفتقار 

دخل منه العبد  ، وأقرب باب  اوقت، وأن ال يرى نفسه إال مفلسً  والتوبة في كل
يتعلق به  اا وال سببً مً وال مقا ى هو اإلفالس فال يرى لنفسه حااًل على هللا تعال
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وال وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على هللا تعالى من باب االفتقار الصرف، 
وصلت تلك واإلفالس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى 

الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته 
إلى ربه عز وجل، وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة 
والباطنة فاقة تامة، وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه 

عليه  -تعالى–يعود هللا  طرفة عين هلك وخسر خسارة ال تجبر، إال أن
وال طريق إلى هللا أقرب من العبودية، وال حجاب أغلظ من  .ويتداركه برحمته

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل، وذل  .الدعوى 
 .(1)تام"

وهذا المقام ال بد أن يتجلى فيه  ،ولما كان المقام مقام ضراعة ورجاء ،هذا
فيحتاج إلى عبارات تنساب على لسان المتكلم  ،ةنالخشوع والسكينة والطمأني
بحيث ال يخرج قلبه عن تلك الحالة اإليمانية  ،وتأنس لها أذن السامع

ل ى ع ْهد ك   في قوله: والجناس والروحية، وهنا يأتي دور السجع " و أ ن ا ع 
ا اْست   ك  م  و ْعد  ن ْعت  "و  ر   م ا ص  ْن ش  ، أ ع وذ  ب ك  م  فالجناس بين قوله:  ط ْعت 
         والسجع الذي نتج عن توافق الفواصل في كلمتي "استطعت" ، عهدك ووعدك

" صنعت " قد أحدثا شيًئا من الموسيقى في الكالم، وهي موسيقى غير و
نجد الجناس  ويدل على ذلك أننا لم ،مفتعلة وال متكلفة وإنما هي طبيعية
 .والسجع إال في هذا المقطع من الحديث

                                                           

 –الوابررل الصرريب مررن الكلررم الطيررب البررن القرريم. تحقيررق: سرريد إبررراةيم. دار الحررديث  (1)
 .7،8م ص1999ط: الثالثة،، القاهرة
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تأليف الرسائل  يالذى يلزمك ف " واعلم أن  يقول أبو هالل العسكري 
جع؛ فإن جعلتها  والخطب هو أن تجعلها مزدوجة فقط، وال يلزمك فيها الس 

  .(1) سجعك استكراه وتنافر وتعقيد" يكان أحسن، ما لم يكن ف ةً مسجوع

ا يورث العبارة حسنً  -امالم يكن متكلفً -السجع  أن   ويفاد من كالمه
 . ، وقد أدى السجع تلك المهمة في الدعاء الشريفويكسبها جمااًل 

ا في لهما أثرً  فإن   ،جانب تلك الموسيقى التي أحدثها الجناس والسجعوإلى 
ا ما يدل على الحرص الشديد على ففي ذكر العهد والوعد معً  ؛قوة المعنى
ثم قيد ذلك باالستطاعة، "  ،بما أمر هللا به واالنتهاء عما نهى عنهااللتزام 

واشتراط االستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه 
 .(2) طاقتي" رتعالى، أي: ال أقدر أن أعبدك حق عبادتك، لكن أشهد بقد

ف إ ن ه  : ) ف اْغف ْر ل ي، -صلى هللا عليه وسلم-ثم نجد في آخر الحديث قوله 
( فكان يكفيه أن يقوله: فاعفر لي ذنوبي، لكن   ه قرن ال  ي ْغف ر  الذ ن وب  إ ال  أ ْنت 
، -سبحانه–بين طلب المعفرة والثناء على هللا بقصر مغفرة الذنوب عليه 

أن "  وهو كما عرفوه ،عد من حسن الختام أو ما يعرف ببراعة المقطعوهذا ي  
ل أو الخطيب أو الشاعر م   ييكون آخر الكالم الذ ا بً تعذ  سْ يقف عليه المترس 

 .(3) األسماع" فيا، لتبقى لذ ته حسنً 

                                                           

كتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري تحقيق/علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  (1)
 .1/159جر هر.1419العصرية، بيروتإبراةيم، المكتبة 

( مرقاة المفراتيح شررح مشركاة المصرابيح، ألبري الحسرن نرور الردين المرال الهرروي القراري، 2)
 .4/1619م. جر2002 هر 1422ط: األولى . دار الفكر، بيروت

( نهايررررة األرب فرررري فنررررون األدب للنررررويري، دار الكتررررب والوثررررائق القوميررررة، القرررراهرة، ط: 3)
 .7/135جر .هر1423األولى
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لون "  حيث يقول: بعضهم عن الجاحظنقلها  مقالةتحضرني و  الناس موك 
بتفضيل جودة االبتداء، وبمدح صاحبه، وأنا موكل بتفضيل جودة القطع، 

من حظ سائر  أرفع   واحدةً  وبمدح صاحبه. وحظ جودة القافية وإن كانت كلمةً 
 .(1)"البيت

ومن هنا وجدنا هذا الدعاء الشريف يتسم بحسن مطلعه وجودة مقطعة 
فبدأ بالثناء على هللا تعالى، وختم كذلك بالثناء عليه وتوسط بين الثنائين 

 ا بأن يسمى سيد االستغفار.الدعاء فكان حقيقً 

اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب، َوُقْدَرِتَك »: ولنرتأمل كذلك قوله صلى هللا عليه وسلم
َعَلى اْلَخْلِق، َأْحِيِني َما َعِلْمَت اْلَحَياَة َخْير ا ِلي، َوَتَوفَِّني ِإَذا َعِلْمَت اْلَوَفاَة 

َهاَدِة، َوَأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَحق ِ  ِفي  َخْير ا ِلي، اللَُّهمَّ َوَأْسَأُلَك َخْشَيَتَك ِفي اْلَغْيِب َوالشَّ
َضا َواْلَغَضِب، َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد ِفي اْلَفْقِر َواْلِغَنى، َوَأْسَأُلَك َنِعيم ا اَل َيْنَفُد،  الرِ 
َضاَء َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَأْسَأُلَك َبْرَد  َوَأْسَأُلَك ُقرََّة َعْين  اَل َتْنَقِطُع، َوَأْسَأُلَك الرِ 

ْوَق ِإَلى ِلَقاِئَك ِفي اْلَعْيِش َبْعَد اْلَمْوِت، َوَأْسأَ  ُلَك َلذََّة النََّظِر ِإَلى َوْجِهَك، َوالشَّ
يَماِن، َواْجَعْلَنا ُهَداة   نَّا ِبِزيَنِة اْلِْ َغْيِر َضرَّاَء ُمِضرَّة ، َواَل ِفْتَنة  ُمِضلَّة ، اللَُّهمَّ َزيِ 

 .(2)«ُمْهَتِدينَ 

(  براعة االستهاللنجد  ْلق  ل ى اْلخ  ت ك  ع  ق ْدر  ، و  ْلم ك  اْلغ ْيب  م  ب ع  في قوله: )الل ه 
فقد أثنى على هللا تعالى بما هو أهله، وجمع له في هذا الثناء بين علم الغيب 

الكمال في الجمع بينهما ما يدل على  ألن   ؛والقدرة، و هذا من جوامع الكلم
على جلب ما فيه مصلحة للعبد،  يعلم الغيب، وقادر   –سبحانه–فهو المطلق 

                                                           

 .1/111البيان والتبيين ( 1)
( تحقيرررق: عبرررد الفتررراح أبرررو غررردة، مكترررب 1305( رواه النسرررائي فررري سرررننه حرررديث رقرررم )2)

 .3/54م. جر1986ه.  1406حلب، ط: الثانية، المطبوعات اإلسالمية
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إحدى اقتصر على  –صلى هللا عليه وسلم–ه ودفع ما فيه مضرة عنه، ولو أن  
 إذ قد يكون هناك مندون األخرى لكان في الكالم خلل وقصور،  تينصفال

وهذا  ،هو موصوف بالعلم لكن ليست لديه قدرة على دفع الضر وجلب النفع
ولكن ال علم  ،من هو موصوف بالقدرة، وقد يكون هناك هو العجز بعينه

أما علم هللا فتصاحبه ، وهذا هو السفه ،فيفسد من حيث يريد اإلصالح ،لديه
 ،فهو منزه عن العجز، وقدرته مصحوبة بالعلم ،القدرة على فعل ما يريد

 ففعله منزه عن العبث. ،بحيث تكون ألفعاله حكمة وإن خفيت

هذا االبتداء توطئة لما يقصده   –وسلمصلى هللا عليه  –وقد اتخذ النبي  
كان على تنفيذه، و  قدرة  بأحواله و  يحتاج إلى علم   فكل مطلوب  من الدعاء، 

، -أعني علم الغيب والقدرة-أول ما طلبه له صلة وثيقة بهاتين الصفتين 
ل ْمت  الْ  فقال: ) ف ن ي إ ذ ا ع  ت و  ْيًرا ل ي، و  ي اة  خ  ل ْمت  اْلح  ْيًرا ل يأ ْحي ن ي م ا ع  ف اة  خ  ( و 

إذ قد  إلى علم انإلى قدرة، والخير والشر يحتاج انيحتاج فاإلحياء واإلماتة
وغير  ر،الشر فيما ظاهره الخييكمن الخير فيما ظاهره الشر، وقد يكمن 

خاف ما بين أحيني وتوفني من مطابقة استدعاها المقام ألنه يطلب الخير 
  .من أحواله في كل حال

اللَُّهمَّ َوَأْسَأُلَك َخْشَيَتَك ِفي اْلَغْيِب : )في قوله كذلك الطباقثم نجد 
َضا َواْلَغَضِب، َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد ِفي اْلَفْقِر  َهاَدِة، َوَأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَحقِ  ِفي الرِ  َوالشَّ

فطابق بين الغيب والشهادة وبين الرضا والغضب، وبين الفقر  (َواْلِغَنى
وهذا الطباق إلى جانب ما أضفاه على الكالم من تناغم ناتج عن والغنى، 

أفاد  كماالجمع بين الشيء وضده، فإنه كذلك شد من عضد المعنى وأكده، 
وقول يدعو بالخشية  -صلى هللا عليه وسلم-الشمول واالستقصاء، فهو 

 وقول الحقوالقصد في كل أحواله، ولو أنه قال: وأسألك الخشية  الحق
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لما كان الكالم بنفس الدرجة من التأكيد الذي أفاده  ،في كل حالوالقصد 
عن  الطباق بالن  على تلك األحوال التي تكتنف العبد، فهو إما غائب  

 .وإما في غنى أو فقر ،، وإما  في رضا أو غضببينهم حاضر   أو الناس

ْشي ت ك ف  قوله: في نيل األوطار: " الشوكاني يقول  ة ( ي اْلغ ْيب  )خ  اد  ه  و الش 
الخشية بين الناس فقط ليست من ؛ أل  ن  في مغيب الناس وحضورهم :أ ي

ا( قوله، الخشية هلل بل من خشية الناس ب  و الر  ض  ق   ف ي اْلغ ض  ل م ة  اْلح  ك  : )و 
ا حال بين اإلنسان وبين الصدع م  الغضب رب   ألن   ؛ما جمع بين الحالتينإن  

ما قاد في بعض الحاالت إلى المداهنة وكتم كلمة وكذلك الرضا رب ،بالحق
ن ى( قوله. الحق ْقر  و اْلغ  القصد في كتب اللغة: بمعنى : )و اْلق ْصد  ف ي اْلف 

بطر  استقامة الطريق واالعتدال وبمعنى ضد اإلفراط وهو المناسب هنا؛ ألن  
فريط، الغنى ربما جر إلى اإلفراط، وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في الت

 .(1)القويمة" فالقصد فيهما هو الطريقة

) َوَأْسَأُلَك بين كلمتي  مضرة ومضلة في قوله: الناق  ثم نجد الجناس
ْوَق ِإَلى ِلَقاِئَك ِفي َغْيِر َضرَّاَء ُمِضرَّة ، َواَل ِفْتَنة   َلذََّة النََّظِر ِإَلى َوْجِهَك، َوالشَّ

 .ُمِضلَّة (

الظرف في قوله: )في غير ضراء مضرة( متعلق ذكر الطيبي أن قد و 
ا إليه مشكل ولعله يتصل بالقرينة األخيرة وهي الشوق إلى لقائك. سأل شوقً 

ا ال يؤثر في سلوكي أي شوقً  ،بحيث يكون في ضراء غير مضرة ،في الدنيا
 وعليه قول القائل: ،ني مضرة ماوإن ضر  

                                                           

ط:  عصررام الرردين الصرربابطي، دار الحررديث، مصررر،تحقيق/ ( نيررل األوطررار للشرروكاني،1)
 .2/343م. جر1993 ره1413األولى، 
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ْ ياِطِب الُْبُّ  ِإذاا قُ ْلُت أاْهداى اْلاْجُر ِل ُحلالا اْلِبلاى  ... ت اُقوِلنيا لاْولا اْلاْجُر َلا

 (1) بُ رْ كا   ها لا  ومُ دُ يا  نْ ا ما                     بمُِ  دُّ عا ي ُ  . . .  اَّنَّا إِ  تِ لْ ق ُ  مٌ ائِ ي دا               ِ برْ كا   تُ لْ ق ُ  نْ إِ وا 

يني إلى آخره. ومعنى ضراء مضرة: الضر الذي ال يويجوز اتصاله بقوله أح
 .(2) يصبر عليه )وال فتنة مضلة( أي موقعة في الحيرة مفضية إلى الهالك

 بمنزلةالجناس إلى جانب ما فيه من موسيقى جاذبة لالنتباه فإنه عليه فو 
إذ الدنيا  ،لإلنسان حاصالنالضرر والفتنة ال محالة  ألن   ؛القيد في الكالم

[ 35] األنبياء/ { وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً}دار فتنة وابتالء كما قال تعالى: 
 ؛ا في نفسه أو دينهلكن الضرر والفتنة قد تلحقان باإلنسان وال يجد لهما أثرً 

ا مع األنبياء لما يصحبهما من لطف هللا ورحمته، ومثل ذلك قد وقع كثيرً 
 .والصالحين

ل م   -د ا قي  م  قال الشوكاني: " إن   س  ل ْيه  و  ل ى َّللا   ع  راء الض   ب ذ ل ك  ألن   –ص 
مطلًقا،  :أي ،آجاًل أو عاجاًل فال يليق االستعاذة منها ربما كانت نافعةً 

من الفتن ما يكون من أسباب الهداية، وهي بهذا  ووصف الفتنة بالمضلة ألن  
 .(3) "منهاالعتبار مما ال يستعاذ 

المراد أن يصاب بضراء غير مضرة غير صحيح،  ن القول بأن  إ :وقيل
ا بحيث يكون ضراء، ولذا دخل غير عليها ثم المطلوب ليس شوقً  ألن  

                                                           

 لم أقف على قائله.( 1)
( شرح الطيبي علرى مشركاة المصرابيح المسرمى برر )الكاشرف عرن حقرائق السرنن( تحقيرق: 2)

الريررراض( ط:  -د. عبرررد الحميرررد هنرررداوي، مكتبرررة نرررزار مصرررطفى البررراز )مكرررة المكرمرررة 
 .6/1933جر م.1997 -هر 1417األولى، 

 .2/343نيل األوطار للشوكاني، جر (3)



 

 

2195 

ا وحاصل المعنى: إني أسألك شوقً  ،ه ال تضره الضراءوصفها بمضرة ليفيد أن  
وال في قلبي بأن تغلب علي  ،ال يضرني في بدني بأن أفعل ماال طاقة لي به

)و ال   الجذبة بحيث أخرج عن طور عقلي، فيفوتني مرتبة الجمع، ولذا قال:
ل ة (  ، والمضلة يؤدي إلى الهالك الحسي والمعنوي  الفتنة تعم ما ألن  ف ْتن ة  م ض 

 .(1)ما يوجب االنحراف عن الطريق القويم والصراط المستقيم

النظر إلى هللا تعالى إما نظر هيبة وجالل في  وقيد النظر باللذة؛ ألن  
عرصات القيامة، وإما نظر لطف وجمال في الجنة ليؤذن بأن المطلوب 

 .(2)هذا

ة ، ق ال ْت:  وأ بولننظر كذلك في هذا الحديث الذي رواه  ائ ش  ْير ة ، ع ْن ع  ه ر 
ول  هللا   ل م  -ف ق ْدت  ر س  س  ل ْيه  و  ل ى هللا  ع  ق ع ْت  -ص  ل ْيل ًة م ن  اْلف ر اش  ف اْلت م ْست ه  ف و 

 : وب ت ان  و ه و  ي ق ول  د  و ه م ا م ْنص  ْيه  و ه و  ف ي اْلم ْسج  م  ل ى ب ْطن  ق د  اللُهمَّ »ي د ي ع 
َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوَبِتَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك اَل 

 .(3)«َثَناء  َعَلْيَك َأْنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَلى َنْفِسكَ  ُأْحِصي
من المعافاة بو  ،السخطمن  الرضااالستعاذة بنالحظ تلك المطابقة بين   

فبعد أن استعاذ برضا هللا من سخطه  ،العقوبة، ثم نجد اإلجمال بعد التفصيل
 ،وبمعافاته من عقوبته، أجمل فاستعاذ بصفات الجمال من صفات الجالل

ْنك   فقال:  .()و أ ع وذ  ب ك  م 

                                                           

 .5/1736مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي، جر (1)
 .6/1933الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، جر (2)
( 222رواه مسررررلم فرررري صررررحيحه برررراب: مررررا يقررررال فرررري الركرررروع والسررررجود حررررديث رقررررم ) (3)

 .1/352جر
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ه قد استعاذ ن  أ قلت في هذا الكالم معنى لطيف وهو يقول  الخطابي: "
 والرضا ،ه برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبتهر باهلل وسأله أن يجي

فلما صار إلى  ،والسخط ضدان متقابالن، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة
استعاذ به منه ال غير، ومعنى ذلك  -سبحانه–ذكر ما ال ضد له وهو هللا 

 .(1) عليه"  لواجب من حق عبادته والثناء االستغفار من التقصير في بلوغ ا

ي ثناء عليك  في قوله: )الختام حسن حسن المقطع أو ثم نجد  ال  أ ْحص 
ك  ( ففيه اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء ل ى ن ْفس  ا أ ْثن ْيت  ع  م  وأنه ال  ،أ ْنت  ك 

فوكل  ،د للثناء إلى الجملة دون التفصيلوفيه ر  ،يقدر على بلوغ حقيقته
ه إلى هللا تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيال، وكما أن  والتعيين  الحصر
ى عليه، وكل ثناء ثن  للم   الثناء تابع   لصفاته ال نهاية للثناء عليه ألن  ال نهاية 

 وإن طال وكثر وبولغ فيه فقدر هللا أعظم وصفاته أكثر وفضله  ثني به عليهأ  
 .(2) أوسع

مشاهدة للحق وغيبة عن  ،وفيه كذلك ترق من األفعال إلى منشئها
وإفراده باالستعانة  ،وقطع االلتفات عما سواه  ،والتوجه بالكلية إلى هللا ،الخلق
 .(3)وغيرها 

                                                           

ط: األولرى ب، حلر للخطابي، المطبعرة العلميرة، ( معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود1)
 .1/214جر  م1932 -هر 1351

دار إحيرراء التررراث العربرري، بيررروت، ط:  -المنهرراج شرررح صررحيح مسررلم للنررووي ينظررر: ( 2)
 .4/204جر 1392الثانية، 

سرعد، مكتبرة  الررؤفتحقيرق: طره عبرد  شرح الزرقراني علرى موطرأ اإلمرام مالرك،ينظر: ( 3)
 2/50م جر2003 -هر 1424القاهرة، ط: األولى،  –الثقافة الدينية 
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، وإنما ي رواية بدأ بالمعافاة ثم بالرضاوف ،وبدأ في هذا الحديث بالرضا
ها من صفات األفعال كاإلماتة واإلحياء، أما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة ألن  

فات وصفات األفعال أدنى مرتبة من ص ،الرضا والسخط فمن صفات الذات
ترك  ا وارتقاءً ثم لما ازداد يقينً  ،ا إلى األعلىفبدأ باألدنى مترقيً  ،الذات

ْنك  : )الصفات وقصر نظره على الذات فقال ا ثم ازداد قربً  ،(و أ ع وذ  ب ك  م 
ال  استحيا معه من االستعاذة على بساط القرب فالتجأ إلى الثناء فقال: )

ل ْيك   ي ث ن اًء ع  ل ى ثم علم أن ذلك قصور فقال: ) ،( أ ْحص  ا أ ْثن ْيت  ع  م  أ ْنت  ك 
ك   ألن  ؛( وأما على الرواية األولى فقدم االستعاذة بالرضا من السخطن ْفس 

وإنما ذكرها ألن داللة الرضا   ،المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضا
 وألن   ،ياثم صرح ثان ،فكنى عنها أوال ،على المعافاة من العقوبة داللة تضمن

  .(1) الراضي قد يعاقب للمصلحة أو الستيفاء حق الغير

فقد  ،في إقامة المعنى ومما سبق ندرك أن المحسن البديعي له دور  
 لمعنى وإخالل  ل حيث يكون في العدول عنه عقوق  تكون الحاجة إليه ماسة ب

  .(2) اإلمام عبد القاهر كما ن  على ذلكالوحشة عليه  به، وإدخال  

تأت لمجرد الزينة  فتلك المحسنات البديعية لم تكن فضوال من القول، ولم
، فإذا استقرت في أللفاظوإنما دعاها المعنى، دعاها دون غيرها من ا

، والبديع ليس أقل وتأثير   ، وللكالم فضل  وبيان   للمعنى جالء   مواضعها، كان

                                                           

بيرررروت،  -( ينظررر: النهايررة فررري غريررب الحررديث واألثرررر البررن األثيررر ، المكتبرررة العلميررة 1)
محمرررررود محمرررررد الطنرررررراحي،  -م. تحقيرررررق: طررررراهر أحمرررررد الرررررزاوى 1979 -هرررررر 1399
 .2/232جر
 .14مطبعة المدني بالقاهرة، ص -( ينظر: أسرار البالغة  تحقيق: محمود شاكر2)
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بنفس منزلتهما بل ربما ما هو ، إن  من البيان والمعاني ا أو أدنى منزلةً شأنً 
 .(1) سبقهما

  

                                                           

م. 1983ه.1403در حسرررين، دار الشرررروق، ط:األولرررىفرررن البرررديع د/عبرررد القرررا( ينظرررر: 1)
 .11ص
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 الثالث املبحث
يف األدعية  وتأكيده احملسن البديعي وأثره يف تتميم املعىن

 النبوية
السابق كان الحديث عن دور المحسن البديعي في إقامة  المبحثفي 

أعرض ألثره في تتميم  المبحثالمعنى ومطابقته لمقتضى الحال، وفي هذا 
يعنى بدراسة أن  هذا  ؛والذي سبقه المبحثوالفرق بين هذا ، وتأكيده المعنى

وتأكيده وقطع اإليهام وزيادة  لمعنىتتميم ا له أثر فيالمحسن البديعي الذي 
، أما السابق فكان خلل أو اضطراب ه، لكن ال يترتب على حذفلفائدةا

والذي يترتب  ،الحديث فيه عن المحسن البديعي الذي يكون به قوام المعنى
 .على حذفه خلل المعنى واضطراب الكالم

ْير ة  ، ومن شواهد هذا الضرب ، من أ ن  -رضي هللا عنه -ما رواه أ ب و ه ر 
ول  هللا   ل م  - ر س  س  ل ْيه  و  ل ى هللا  ع  ان  ي ق ول   -ص  اللُهمَّ اْغِفْر ِلي ): في سجوده ك 

َلُه َوآخِ َذْنِبي ُكلَُّه ِدقَُّه، َوِجلَُّه،   .(1) (َرُه َوَعاَلِنَيَتُه َوِسرَّهُ َوَأوَّ
ل م   -ففي التعبير بقوله   س  ل ْيه  و  ل ى هللا  ع  ل ه (  -ص  م  اْغف ْر ل ي ذ ْنب ي ك  )الله 

ر ه (  س  ن ي ت ه  و  ر ه  و ع ال  ل ه  و آخ  ل ه ، و أ و  ق ه ، و ج  ما يغني عما ذكر بعده من قوله: )د 
وبين  ،سنات البديعية والمتمثلة في المطابقة بين قوله: دقه وجلهفتلك المح
في  ا، كان يمكن االستغناء عنها لدخولهوبين عالنيته وسره ،أوله وآخره

صلى هللا عليه  –ها لذة المناجاة التي دفعت النبي لكن   (عموم قوله: )كله
بل وفي السجود كما هو  ،ه في صالتهالسيما وأن   إلى هذا اإلطناب -وسلم

                                                           

( 483( رواه مسرررلم فررري صرررحيحه، بررراب: مرررا يقرررال فررري الركررروع والسرررجود، حرررديث رقرررم )1)
 .1/350جر
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ا من ربه، وارد في الحديث، وتلك هي الحالة التي يكون فيه العبد أكثر قربً 
أْقَرُب َما َيُكوُن الَعْبُد ِمْن َربِ ِه َوُهَو َساِجٌد، ) :-صلى هللا عليه وسلم-كما قال 

َعاءَ  حالة فجدير بالعبد أن يكثر من دعائه ويطيل في مناجاته  (1)(َفَأْكِثُروا الدُّ
وأن يستحضر كل ذنوبه صغيرها وعظيمها عالنيتها وسرها أولها  سجوده،
، كما أن في فإن اإلكثار من الدعاء في تلك الحالة مظنة للقبول وآخرها،

تعالى،  لهإشعارا بكمال الخضوع والتسليم  إطالة الدعاء والسجود بين يدي هللا
 .عاءأفادت توكيد الد تلك الزيادةباإلضافة إلى ذلك فإن 

ر ألفاظه : " وفيه توكيد الدعاء وتكثي-رحمه هللا –يقول اإلمام النووي 
  .(2)وإن أغنى بعضها عن بعض"

اغفر لي ذنبي كله"  فقد فصل بهذا المحسنات ما أجمله في قوله: "
 .(3) والتفصيل بعد اإلجمال أوقع وآكد

الكبائر  مسألته، وألن  م الدق على الجل؛ ألن السائل يترقى في وقد  
فكأنها وسائل إلى  ،تنشأ غالًبا من اإلصرار على الصغائر وعدم المباالة بها
ر ه ( الكبائر ومن حق الوسيلة أن تتقدم، والتعبير بقوله: ل ه  و آخ  لقصد )و أ و 

ر ه (  والمقصود بالسر في قوله:، اإلحاطة س  ن ي ت ه  و   ،ما خفي على الناس)و ع ال 
 .(4)عند هللا سواء وإال فالسر والعالنية

                                                           

( 482( رواه مسرررلم فررري صرررحيحه، بررراب: مرررا يقرررال فررري الركررروع والسرررجود، حرررديث رقرررم )1)
 .1/350جر
 .4/201شرح صحيح مسلم لإلمام النووي، جر( 2)
سنن أبي داود لبدر الدين العيني، تحقيق: أبو المنذر خالد برن إبرراةيم المصرري،  ( شرح3)

 .4/89م. جر1999-هر 1420الرياض، ط: األولى –مكتبة الرشد 
  .2/721مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جر (4)
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ْن أ ب يه ،  ومن شواهده كذلك ما رواه أ بو ة ، ع  ي  َّللا   ع ْنه  -ب ْرد  أ ن   -ر ض 
ل م  -الن ب ي   س  ل ْيه  و  ل ى هللا  ع  : -ص  ع اء  ذ ا الد  ان  ي ْدع و ب ه  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ) ك 

َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنِ ي، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي َوَجْهِلي، َوِإْسَراِفي ِفي َأْمِري، 
ْمُت  ي َوَهْزِلي، َوَخَطِئي َوَعْمِدي، َوُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّ َجدِ 

ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنِ ي، َأْنَت اْلمُ  ُم َوَما َأخَّ َقدِ 
ُر َوَأْنَت َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ   (.َوَأْنَت اْلُمَؤخِ 

يغني عن هذه  َوَما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنِ ي(فقوله صلى هللا عليه وسلم:)
، فاهلل تعالى عالم بسائر أحواله من جده وهزله في الحديثالواردة المحسنات 

صلى هللا عليه  -هولكن   وخطئه وعمده وسره وعالنيته، وما قدم وما آخر،
فلجأ إلى الطباق بذكر  ،بذكر كل األحوال أراد االستقصاء والشمول -وسلم

وإن  ،وفي هذا ما يدل على حرصه الشديد على مغفرة ذنبه ،الشيء وضده
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفيه كذلك  -تبارك وتعالى -كان هللا 

ولذا وجدناه ين   توقيره له وخشيته منه،ما يدل على خوفه الشديد من ربه و 
 على الخطأ والعمد، مع أن ما وقع من العبد على سبيل الخطأ ال يؤاخذ به،

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  )مصداقا لقوله تعالى: 

صلى هللا عليه -إال أنه  [5]األحزاب/ ( قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
 -ه ل نفسه تبعة الخطأ، ثم إن  حم   يريد مقام القرب من ربه ي   لما كان -وسلم

أن يتعمد الذنب، ومع ذلك ين  على طلب حاشاه  -صلى هللا عليه وسلم
وتواضعه وتتجلى خشية النبي من ربه على سبيل االحتراز،  المغفرة منه

ْند يوخوفه من أن يؤاخذ بذنبه في قوله:)  ل  ذ ل ك  ع  ك  إذ المعنى: أن جميع  ( و 
 ،وأنا متصف بجميع هذه األشياء ،موجود عنديما ذكر من الذنوب والعيوب 
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تواضًعا منه وهضًما لنفسه، أو أنه  -صلى هللا عليه وسلم – قالهفاغفر لي، 
 .(1) عد ترك األولى وفوات الكمال ذنًبا

م ا أ ْنت   في تكراره لقوله:كما يتجلى هذا التواضع والخوف من الذنب  )و 
ن  ي( فمع أنه استقصى كل األحوال التي تعتري العبد كما مر، إال  أ ْعل م  ب ه  م 

كل ما عساه  بهذا التعبير ليشمله ربما خشي أن يكون قد نسي حالة فأتى أن  
بهذا الدعاء يجلي لنا  -وسلمصلى هللا عليه -النبي  أن يكون نسيه، إن  

، كما أنه يربي أمته معنى العبودية في أبهى صورها وأكمل مظاهرها
 .ويعلمها

 -صلى هللا عليه وسلم-قال العيني: " هذا إرشاد ألمته وتعليم لهم وهو 
 ويحتمل أن يكون المراد ما لذنوب جميعها قبل النبوة وبعدها،معصوم عن ا

  .(2) "األفضل قدم الفاضل، وأخر

واعتراف بحق فهذه الدعوات والتضرعات قيام بحق وظيفة العبودية، 
فتستجاب دعوتهم، وتقبل  سبيله،، ويسلكوا تهأم في ذلك قتدي بهتالربوبية، ل
 .(3) توبتهم

ومن الشواهد التي جاء فيه المحسن البديعي لقصد تتميم المعنى وتأكيده 
اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك َفَواِتَح اْلَخْيِر ) من دعاء طويل: قوله صلى هللا عليه وسلم

َرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة  َلُه َوآِخَرُه َوَظاِهَرُه َوَباِطَنُه، َوالدَّ َوَخَواِتَمُه َوَجَواِمَعُه َوَأوَّ
                                                           

 .5/1720جرمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  (1)
 .23/20عمدة القاري، جر (2)
ينظررر: المفهررم لمررا أشرركل مررن تلخرري  كترراب مسررلم. ألبرري العبرراس أحمررد بررن عمررر بررن  (3)

بيروت، ط:  –إبراةيم القرطبي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار ابن كثير، دمشق 
 .7/48م. جر1996 -هر  1417األولى، 
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و ات  ): فقوله صلى هللا عليه وسلم (1)آِميَن( ْير  و خ  م  إ ن  ي أ ْسأ ل ك  ف و ات ح  اْلخ  م ه  الله 
و ام ع ه   ، فهذه الجملة عامة وجامعة لكل أبواب كناية عن تمام الخير (و ج 

ن ه   الخير، ثم جاء المحسن البديعي في قوله:) ب اط  ظ اه ر ه  و  ر ه  و  ل ه  و آخ  (  و أ و 
 .ليؤكد على هذا المعنى وليفيد اإلحاطة والشمول

يث د  ة   ومن ذلك أ ْيًضا ح  ائ ش  ل م   -أ ن  الن ب ي  ع  س  ل ْيه  و  ل ى َّللا   ع  ق ال   -ص 
ا:  َعاِء: اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلِ ِه » ل ه  َيا َعاِئَشُة، َعَلْيِك ِبَجَواِمِع الدُّ

رِ  ُكلِ ِه َعاِجِلِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ 
م   .(2)(ُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلمْ َوآِجِلِه، َما َعِلمْ  فقوله صلى هللا عليه وسلم )الل ه 

ل  ه ( وقوله: ) و أ ع   ْير  ك  ل  ه  إ ن  ي أ ْسأ ل ك  م ن  اْلخ  ر   ك  ( يشمل العاجل وذ  ب ك  م ن  الش 
فهذا داخل في  وما لم يعلم،، كما يشمل ما علم من الخير والشرواآلجل 
 .(3) ( إذ المراد سائر أنواع الخير وجميع وجوهه)كلهعموم قوله:

 نزلةفهو بم ،وزاد في تأكيده ،المحسن البديعي هنا أكسب المعنى قوة لكن  
 . التفصيل بعد اإلجمال

صلى هللا عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن قوله ولنتأمل كذلك 
َيْدُعو  -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َكاَن النَِّبيُّ »َقاَل  -عنهرضي هللا  -عباس

                                                           

، ( الدعاء للطبرانري براب: مرا كران النبري صرلى هللا عليره وسرلم يردعو بره فري سرائر نهراره1)
 .421ص( 1422حديث رقم )

( تحقيررق: 3846( رواه ابررن ماجررة فرري سررننه، برراب: الجوامررع مررن الرردعاء، حررديث رقررم )2)
، فيصررل عيسررى البررابي الحلبرري -دار إحيرراء الكتررب العربيررة  -محمررد فررؤاد عبررد البرراقي 

 .2/1264جر
الريراض، ط:  –( ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي، مكتبة اإلمرام الشرافعي 3)

 .1/207م. جر1988 -هر 1408الثالثة، 
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، َواْمُكْر ِلي َواَل  ، َواْنُصْرِني َواَل َتْنُصْر َعَليَّ َيُقوُل: َربِ  َأِعنِ ي َواَل ُتِعْن َعَليَّ
ِر اْلُهَدى ِلي ، َواْهِدِني َوَيسِ  ، رب َغى َعَليَّ َواْنُصْرِني َعَلى َمْن بَ  َتْمُكْر َعَليَّ

اجعلني لك شاكرا ، لك ذاكرا ، لك راهبا ، لك مطواعا ، لك مخبتا ، إليك أواها 
منيبا ، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد 

بين قوله: أعني  ةالمقابلنجد  (.، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري لساني
وال تنصر علي، وكذا بين  :وقوله: وال تعن علي، وبين قوله: أنصرني وقوله

وتلك المقابلة مقصود بها تأكيد ، قوله: أمكر لي، وقوله: وال تمكر علي
من عون هللا  فإن   الدعاء باستجالب ما فيه نفع واالستعاذة مما فيه ضر،

ا، كذا من له أن ال ينصر عليه أحدً ا، ومن نصره ال يعين عليه أحدً ن أ للعبد
 مكره له أن ال يمكر به وال يمكر ألحد عليه.

 " : يب ي  ونسبة المكر إلى هللا تعالى على سبيل المشاكلة، ق ال  الط  
وهو من هللا إيقاع بالئه بأعدائه من حيث ال يشعرون، وقيل:  ،الخداع :المكر

 .(1) "لة وهي مردودة ها مقبو هو استدراج العبد بالطاعة فيتوهم أن  

في  ونجد كذلك في الحديث الشريف الجناس بين توبتي وحوبتي،
ْبت  أ ْي  رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي (قوله: )  والحوبة قيل هي مصدر ح 

اب   م  ، و اْلح  اب ًة و اْلح وب  ب الض  وًبا و ح  وب ًة و ح  ب  ح  و  ، ت ح  ْثم ، س   :أ ث ْمت  مي بذلك اإْل 
، وذكر المصدر دون ، إذ الحوب في األصل لزجر اإلبل  ا عنهمزجورً لكونه 

؛ ألن االستبراء من فعل الذنب أبلغ من االستبراء من نفس  االسم وهو اْلح وب 
 .(2) ، وقيل استعمل المصدر مراعاة للسجعالذنب

                                                           

 . 6/1925الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، جر (1)
 .5/1724( ينظر: مرقاة المفاتيح 2)
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والجملة الثانية مؤكدة كذلك لألولى، فمن ثمرات التوبة مغفرة الذنوب، 
)التائب من الذنب وقال صلى هللا عليه وسلم: ، وقد قبلها فالتوبة تجب ما
   .(1) كمن ال ذنب له(

 .(2) ة بالكلية بحيث ال يبقى منه أثروالغسل كناية عن اإلزال

: قولهفي  روقدم الجار والمجرو  (، شاكرا وذاكرا )ثم نجد السجع بين
ا منيبًا( إليك أواهً لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راةبًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، )

   .(3) أو لتحقيق مقام اإلخالص ،لالهتمام واالختصاص

" ( أن يقول: إليك مخبتا، لكنه أقام الك مخبتً واألصل في قوله: ) 
 .(4)لقصد االختصاص " إلى" مقام  " الالم

: ) رب اجعلني -صلى هللا عليه وسلم- ونالحظ ترك العطف في قولة
لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راةبًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، إليك أواها منيبًا( 
ومجيء العطف في قوله: )رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، 

أما الترك ف وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري(
غير معدود، وال داخل تحت فللتعداد واإلحصاء؛ ليدل علي أن ما كان هلل 

الضبط، فينعطف بعضها علي بعض، ولهذا قدم الصالت علي متعلقاتها. 
 .(5) وأما اإلتيان بالعاطف فيما كان للعبد، فالنضباطه وحصره

                                                           

 .2/1419( جر4250( رواه ابن ماجة، باب: ذكر التوبة، حديث رقم)1)
 . 6/1926الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، جر (2)
 .5/1723( ينظر: مرقاة المفاتيح 3)
 . 6/1926الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، جر (4)
 . 6/1926الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، جر (5)
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وإنما اكتفي في قوله:" إليك أواهًا منيب " بصلة واحدة ، فلم يقل: إليك 
   .(1) ، فكأنهما شيء واحدورديفًا لهأواها إليك منيبا؛ لكون اإلنابة الزمة للتأوه 

سجع جعل العبارة أكثر عذوبة  توبتي، حوبتي، دعوتي، حجتي،وبين 
 .، وهذا بدوره له أثر في ثبوت المعنى وتمكنه لدى السامعوسالسة

خطاب تعليمي في وإذا نظرنا إلى تلك األحاديث السابقة نجد أنها 
يرشد من خاللها أمته،  -صلى هللا عليه وسلم –المقام األول، فالنبي 

ويعلمهم الطريقة التي ينبغي اتباعها في الدعاء والتضرع إلى هللا، والمقام 
، حتى تعم الفائدة وبسط الكالم األولى فيه التفصيل واإلطنابالتعليمي 

، ومن ثم استعملت هذه المحسنات السيما المطابقة والمقابلة ويتمكن المعنى
ا من ن  على األشياء وأضدادها للقيام بهذا الدور المتمثل في بما فيهم

ها تعلمهم كيفية المناجاة والدعاء والثناء على هللا الذي ن  إالتعليم واإلرشاد، 
 . يستشعر به لذة القرب والمناجاةلبه، و قيستحضر به العبد 

 يقول: إن الخطاب التعليمي هو أدنى أنواع الخطاب ولعل قائاًل 
وهي نظرية غربية وضعت  ،وفق ما ذهبت إليه نظرية أنواع األساليب ،بالغة

؛ لما يتسم به من ا للنمط المتدني من األساليباألسلوب التعليمي نموذجً 
وضوح، وإيجاز، وشرح، وبعد عن الغموض، واستخدام لألسلوب المهذب 

  .(2) المركز الخالي من الزينة والزخرفة

ويجاب عليه بأن الخطاب النبوي خطاب ذو تأسيس تشريعي يتجاوز 
، العصور بما يقتضيه هذا التجاوز من تغير ظروف عملية التلقي ومالبساته

                                                           

 . 6/1926الكاشف عن حقائق السنن للطيبي، جر (1)
 .42، 41السياق وتوجيه داللة الن  د. عيد بلبع، ص (2)
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فالغاية  ،واجتماع البعد الجمالي مع غايتي اإلقناع والتعليم أمر ممكن
اإلتقان التعليمية المتعلقة بالتشريع في الحديث النبوي الشريف قوامها الدقة و 

واإلحكام، ومتى تحقق التناسب بين الموضوع واألسلوب تحقق وجه من أوجه 
التناسب بين موضوع الحديث  لالبعد الجمالي، فالجمال هنا هو جما

واإليجاز األسلوبي الذي صيغ فيه، وما يحقق هذا التناسب من تركيز في 
ن البعد بناء التراكيب بالوسائل األسلوبية المختلفة، يضاف إلى هذا أ

التشريعي في الحديث النبوي يستلزم الدقة في الصياغة ولن تتوفر الدقة 
واإلحكام إال بالوسائل المحققة لذلك، ومن هنا يصبح البحث في بالغة 

واإلحكام  الحديث هو بحث في الكيفية األسلوبية التي تحققت بها الدقة
عليمية بالدرجة هذه غاية ت وصرامة تحديد المواقف، وليس هناك شك في أن  

 .(1) األولى تقصد إلى اإليضاح واإلفهام

  

                                                           

 47المرجع السابق، ص  (1)
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 الرابع املبحث
 احملسن البديعي وأثره يف حتقيق التماسك اللفظي والرتابط الداليل
مما ينبغي التنبه إليه أن المحسن البديعي يجب أن ال يدرس بمعرزل عرن 
الررن ، وقررد وقررع متررأخرو البالغيررين فرري هررذا الخطررأ ممررا دفعهررم إلررى اعتبررار 

المحسررن ف بهرا توشررية الكرالم وتحسررينه، يقصرردالمحسرنات البديعيررة زينرة لفظيررة 
مررن إال يظهررر أثررره فرري تحقيررق التماسررك اللفظرري والترررابط الررداللي  ال البررديعي
 .(1) ا من أجزائهسته تحت مظلة الن  وباعتباره جزءً خالل درا

وف بالمحسن البديعي عند حدود الجملة أو البيت من الشرعر بحيرث الوقو 
وحصرررررر وظيفتررررره فررررري الزخرفرررررة وطرافرررررة اللعرررررب  ،سرررررواه مرررررا ال يتجررررراوزه إلرررررى 
يقرررف حجرررر عثررررة أمرررام ترررذوق الرررن  وإدراك العالقرررات المتعانقرررة  ،باألصررروات

ومالحظة باطن الن  من ظاهره، وكيف أن ظاهره يهدي إلى باطنره، ليبررز 
 .(2) من خالل ذلك كله روعة الفن وجماله وجالله

مرن أثررر فرري البررديعي  لمحسررنإبررراز مرا لوسرأحاول مررن خررالل هرذا الفصررل 
وكيرررف سررراعد ذلرررك علرررى تجليرررة المعنرررى  ،تحقيرررق التررررابط برررين أجرررزاء الرررن 

 وإظهاره بالمظهر الالئق.

                                                           

اللسررانيات النصررية، د/ جميررل عبررد المجيررد، الهيئررة ينظررر: البررديع بررين البالغررة العربيررة و  (1)
 وما بعدها.  31المصرية العامة للكتاب ص

ينظررر: نحررو أجروميررة للررن  الشررعري دراسررة فرري قصرريدة جاهليررة بحررث للرردكتور/ سررعد  (2)
مصرررررررررلوح، مجلرررررررررة فصرررررررررول، المجلرررررررررد: العاشرررررررررر، العرررررررررددان: األول والثررررررررراني، يوليرررررررررو 

 وقع دار المنظومة.، والبحث منشور على م159م. ص1991أغسطس
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ْبد   رْن  ولنتأمل في ذلك هذا الحديث الذي رواه ع  ران  م  : ك  ، ق رال  هللا  ْبن  ع م ر 
ررول  هللا   رراء  ر س  ع  ررل م  -د  س  ل ْيرره  و  ررل ى هللا  ع  ممي َأُعمموُذ ِبممَك ِمممْن َزَواِل ): -ص  اللُهمممَّ ِإنِ 

ِل َعاِفَيِتممَك، َوُفَجمماَءِة ِنْقَمِتممَك، َوَجِميممِع َسممَخِطكَ ِنْعَمِتممَك،  مراعرراة نجررد  (1)(َوَتَحمموُّ
، ومجيئهرررا علرررى هرررذا الترتيرررب محقرررق ةاءالنظيرررر برررين الرررزوال والتحرررول والفجررر

ومعين على إيصال المعنى  ،سك بين عناصر الن  والترابط بين الجملاللتم
ذ عافيررة البرردن مرهونررة بوجررود ذلررك أن زوال النعمررة مررؤد إلررى تحررول العافيررة، إ

النعمررة علررى اخررتالف أشرركالها وتنوعهررا، سررواء كانررت هررذه النعمررة متمثلررة فرري 
صرحة البردن وسررالمته مرن اآلفرات وخلرروه مرن األمرراض، أو كانررت متمثلرة فرري 

أو متمثلرة المال الذي به قوام الحياة وتنال به الرغائب وتقضرى بره الحاجرات، 
ا لوالديره، إلرى غيرر ذلرك مرن الرنعم، وبرزوال ًنرفي ولد تقرر بره العرين ويكرون عو 

هذه النعم ال شك تتحرول العافيرة، فبفقرد الصرحة مرثال يصراب اإلنسران براآلالم 
والتعررب، وبفقررد المررال يصرراب بررالهم والحررزن، وبفقررد الولررد يفقررد األمررل، وهكررذا 
فوجررررود العافيررررة مرهررررون بوجررررود النعمررررة، وتحررررول العافيررررة مترتررررب علررررى زوال 

 من أن يشكر هللا لكنه بداًل  ،يجمع هللا للعبد بين النعمة والعافية النعمة، ثم قد
فيفاجئه هللا  ،إذا به يستعملهما فيما يغضبه ،همافي المنعم ويؤدي حق ،امعليه
ويرجررع  ،ويسرلب منره تلرك الرنعم؛ ليثروب إلرى رشرده ،وينرزل بره عقابره ،بانتقامره
أن اسرتعاذ مرن زوال  بعرد -صلى هللا عليه وسلم -ولذا وجدنا النبي عن يغيه،

 وربمرا اسرتدرج يتبع ذلرك باالسرتعاذة مرن فجراءة النقمرة، ،النعمة وتحول العافية
لينرزل   ،وصررف عنره سرائر الرنقم ،ومتعه بصحة البدن ،بزيادة النعم هللا العبد

 علرى رضرا هللا علرى لسرخطه عليره، إذ ليسرت الرنعم دلرياًل  به عذابه في اآلخرة

                                                           

رواه مسلم في صحيحه  باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النرار النسراء، حرديث  (1)
 .4/2097( جر2739رقم  )
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ي يسرتعيذ براهلل مرن أن ينرزل بره سرخطه فيتقلرب فري العبد، ومن هنا وجردنا النبر
 النعم وهو مستدرج بها.

بمرا يشرعر  ،نجرد الطبراق برين نعمترك ونقمترك ،وإلرى جانرب مراعراة النظيرر
فينتبه العبد بذلك لمرا فري  ،والموازنة بين األمرين ،به من المقارنة بين الحالين

حلرررول النقمرررة مرررن و  ،ويسرررتعيذ مرررن زوالهرررا ،يديررره مرررن نعرررم فيشررركر ربررره عليهرررا
  محلها.

إذ المناسرربة حاصرلة فرري لطيفرة؛  الجمررع برين مراعرراة النظيرر والطبرراقوفري 
وحاصررلة فرري الطبرراق  ع بررين اللفررظ ومررا يوافقرره ويالئمرره،مراعرراة النظيررر بررالجم
 بالجمع بين األضداد.

ولعل هذا من قبيل الجمع بين المؤتلرف والمختلرف، الرذي جعلره البراقالني 
 .(1) ا من وجوه إعجازهوجهً عبير في القرآن، وعده طريقة من طرق الت

وهرو مسراعد كرذلك علرى (  ِنْعَمِتَك، َعاِفَيِتَك، ِنْقَمِتمكَ ثم هناك السجع فري )
إذ اجتمع به مع التناسب في األلفاظ التناسرب فري  ؛هذا الترابط وتلك المناسبة

 الفواصل.
ل ى َّللا   -ق ْول ه  ونجد هذا الترابط والتماسك في  ل م   ص  س  ل ْيه  و  )اللَُّهمَّ آِت  :-ع 

َنْفِسي َتْقَواَها َوَزكِ َها َأْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها َأْنَت َوِليَُّها َوَمْواَلَها اللَُّهمَّ ِإنِ مي َأُعموُذ 
تشرابه  فهنراك (2) ِبَك ِمْن ِعْلم  ال ينفع ومن قلب اليخشع ومن نفمس التشمبع(

                                                           

مصررر،  –( ينظررر: إعجرراز القرررآن للبرراقالني، تحقيررق: السرريد أحمررد صررقر، دار المعررارف 1)
 .301م. ص1997ط: الخامسة، 

: الت   (2) رلْ رواه مسلم في صرحيحه ب راب  را ل رْم ي ْعم  رر   م  رْن ش  م  رل  و  را ع م  رر   م  رْن ش  ذ  م  رو  حرديث  ،ع 
 .4/2088( جر2722رقم )
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رررْن ز ك اه رررا(   األطرررراف ْيرررر  م  رررا أ ْنرررت  خ  ز ك  ه   ،والررردعاء هنرررا للرررنفسفررري قولررره: ) و 
فهرو وليهرا والقرادر  خالقهرا،هرا وال يسرتطيع أن يزكيهرا إال والنفس ال يعلرم دواخل

علررى تقررويم اعوجاجهررا وتزكيتهررا، ولررذا لمررا دعررا لهررا بالتزكيررة أتبررع ذلررك بالثنرراء 
  .على من يزكيها

ْيررر   ررْن ز ك اه ررا ( لرريس معنرراه أن هنرراك مررن يمكنرره تزكيررة  وقولرره: ) أ ْنررت  خ  م 
هللا هررو خيررر مررن يزكيهررا، وإنمررا المقصررود برره الثنرراء عليرره  وأنالررنفس غيررر هللا 

ه ررا( م ْوال  ررا و  ل ي ه  إال مررن هررو مالررك  افررال يملررك تزكيتهرر تعررالى برردليل قولرره: )أنررت و 
 .لها

ْلرم   السجعثم نجد  رْن ع  يخشرع  ومرن قلرب الال ينفرع في قوله: )أ ع روذ  ب رك  م 
والسجع هنا إلى جانب ما فيره مرن نغرم رائرع، فإنره مرترب تشبع(  ومن نفس ال

باالسررتعاذة مررن العلررم  -صررلى هللا عليرره وسررلم - ا أشررد روعررة، فبرردأ النبرريترتيًبرر
، والجهرل خيرر مرن طائرل منرهوال  ،فمثرل هرذا العلرم ال خيرر فيره ،الذي ال ينفرع

صاحبه، إذ الجاهل معذور بجهلره، أمرا العرالم الرذي لرم العلم الذي ال ينتفع به 
فق عمله علمه فال عذر له بعد أن قامت عليه الحجة، والعلم الذي ال ينفع ايو 

يرررورث القلرررب غلظرررة وقسررروة ويرررذهب الخشرررية والخشررروع، أمرررا العلرررم النرررافع فإنررره 
مِانْ عِبَااهِ ِ   }إِنَّمَاا يَخْشَاى اللَّاهَ    ا لقولره تعرالى:ا مصدقً وخشوعً  خشيةً  يورث صاحبه

  .[28] فاطر/ الْعُلَمَاءُ{

بعرد أن اسرتعاذ مرن العلرم الرذي  -صلى هللا عليه وسلم -ولذا وجدنا النبي
الخشرروع كمررا أسررلفت إنمررا هررو  ، ألن  فررع اسررتعاذ مررن القلررب الررذي ال يخشررعال ين

نتيجررة وثمرررة للعلررم النررافع، وعرردم الخشرروع ثمرررة للعلررم غيررر النررافع، ثررم اسررتعاذ 
وإذا نحن تأملنا في هذه الدعوة وجردناها  ،ا من النفس التي ال تشبعالنبي أخيرً 
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تعلرق  ،ا برها لربره متعلًقرمترتبة كرذلك علرى مرا قبلهرا، فالقلرب إذا لرم يكرن خاشرعً 
فانصررررف مرررن العبوديررة لربررره إلررى العبوديرررة لنفسررره  ،ها وملررذاتهابنفسرره وشرررهوات

وتلرك عقوبرة مرن هللا  ،وشهواته، ومهما حاول إرضاء ذلك المعبود فلن يرضرى
 فته األهواء وتجاذبته الشهوات.لمثل هذا العبد الذي تخط  

رن   ولننظر كذلك ْنره  ع  ري  َّللا   ع  ْيرر ة ، ر ض  في هذا الحرديث الرذي رواه أبرو ه ر 
ررل م  -الن ب رري    س  ل ْيرره  و  ررل ى هللا  ع  رراد   -ص  ع اء  ال  ي ك  ررذ ا الررد  رران  ي ْكث ررر  أ ْن ي ررْدع و  ب ه  أ ن رره  ك 

 : ا َحتَّممى َأْلَقمماَك، َوَأْسممِعْدِني اللَُّهمممَّ اْجَعْلِنممي َأْخَشمماَك َكممَأنِ ي َأَراَك َأَبمم)ي ف ار ق رره  ي ق ررول  د 
ِبَتْقمَواَك، َواَل ُتْشممِقِني ِبَمْعِصممَيِتَك، َوِخممْر ِلممي ِفمي َقَضمماِئَك، َوَبمماِرْك ِلممي ِفممي َقممَدِرَك 
ْلممَت، َواْجَعممْل ِغَنمماَي ِفممي  ممْرَت، َواَل َتممْأِخيَر َممما َعجَّ َحتَّممى اَل ُأِحممبُّ َتْعِجيممَل َممما َأخَّ

َسْمِعي َوَبَصِري، َواْجَعْلُهَما اْلَواِرَث ِمنِ ي، َواْنُصْرِني َعَلى َمْن َنْفِسي، َوَأْمِتْعِني بِ 
نجرد تماسركا برين أجرزاء الرن    (1) (َظَلَمِني، َوَأِرِني ِفيِه َثْأِري ُتِقرَّ ِبَذِلَك َعْيِنمي

، وقد كان للمحسن البديعي أثر فري تحقيرق هرذا أدى بدوره إلى الترابط الداللي
والترابط الرداللي، فقرد اجتمرع فري هرذا الحرديث عردة محسرنات التماسك اللفظي 

هررررري: السرررررجع برررررين الكلمرررررات: أخشررررراك، أراك، ألقررررراك. والمقابلرررررة برررررين قولررررره: 
رري ت ك  ( ،( وقولرره: ) و ال  ت ْشرررق ن ي ب م ْعص  ْدن ي ب ت ْقرررو اك  والعكرررس والتبررديل برررين  )و أ ْسررع 

رررْرت   رررا أ خ  يرررل  م  رررب  ت ْعج  ت رررى ال  أ ح  ْلرررت  (قولررره: )ح  رررا ع ج  ير  م   ،( وقولررره: ) و ال  ت رررْأخ 
فقد بدأ النبري  ،وتلك المحسنات ليست متكلفة وإنما هي من مقتضيات المعنى

أعالهرا أن يراقرب العبرد ربره فري  والخشرية علرى درجرات ،دعاءه بطلب الخشرية
كررل مررا يررأتي وكأنرره يرررى ربرره، ألنرره وإن لررم يكررن يرررى ربرره فررإن هللا يررراه، فهررو 

وال يخفررى عليرره شرريء مررن أمررر العبررد، ولررذا لمررا دعررا  ،ومطلررع عليرره نرراظر إليرره

                                                           

الدعاء للطبراني، باب: ما كان النبي صرلى هللا عليره وسرلم يردعو بره فري سرائر نهراره، ( 1)
 .421( ص1424حديث رقم )
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) ثم إن هذه الخشية قد تكرون مرن  ،النبي بالخشية أتبع ذلك بقوله: )ك أ ن  ي أ ر اك 
األمور العارضة التي سرعان ما ترزول، أو ربمرا أنعرم هللا علرى عبرده بالخشرية 

، ولرذا أترم النبري والخوف منه، ولكن ألمر ما يفتن فري دينره ويعررض عرن ربره
) ت رى أ ْلق راك  فرإذا مرا داوم العبرد علرى طاعرة ربره وخشريته  ،دعاءه بقوله: )أ ب رًدا ح 

بتوفيرق مررن هللا لرره تحولررت تلررك الطاعررة وهرذه الخشررية مررن أمررر يتكلفرره ويحمررل 
وال يطيررق تركرره  برره نفسره عليرره إلررى أمررر يجررد لذترره وسررعادته وراحترره فرري القيررام

َيما ِبماَلُل )  عرن الصرالة -صلى هللا عليه وسرلم-وهذا مصدقا لقوله  ،ومفارقته
مماَلَة َأِرْحَنمما ِبَهمما مماَلةِ َوُجِعَلممْت ُقممرَُّة َعْيِنممي ِفممي ا)وقولرره:  (1) (َأِقممِم الصَّ ولررذا  (2) (لصَّ

ْدن ي ب ت ْقرررو اك   قرررال: ) ، و ال   :فررري قولررره المقابلرررة( و و أ ْسرررع  ْدن ي ب ت ْقرررو اك  ت ْشرررق ن ي )و أ ْسرررع 
) ي ت ك  بينرت مردى مرا للخشرية والتقروى والعبرادة بصرفة عامرة مرن أثرر فري  ب م ْعص 
وإن كرران ظاهرهررا تكليررف ومشررقة، فيكفيرره سررعادة أن يكررون فرري  ،سررعادة العبررد

فيكفيره شرقاء  ،معية ربه، ومدى ما للمعصية مرن أثرر فري شرقاء العبرد لشرؤمها
 .بعده عن ربه

ير  وأما العكس والتبديل في قوله:  ْرت  و ال  ت ْأخ  ا أ خ  يل  م  ت ى ال  أ ح ب  ت ْعج  )ح 
( فإنه جاء تعقي ْلت  رائ  ) ا على قوله:بً م ا ع ج  ْر ل ي ف ري ق ض  ب رار ْك ل ري ف ري و خ  ، و  ك 

ر ك   ال سرريما إذا  ،( وقررد دل علررى التسررليم الكامررل والرضررا التررام بمررا قضرراه هللاق ررد 
والتسليم لما قضاه هللا ثمرة من ثمار الخشرية علم العبد أن هذا اختيار هللا له، 

ا ممرا لم يجد فري نفسره حرًجر ،والتقوى، فإن العبد إذا خشي ربه واتقاه حق تقاه
                                                           

 .4/296جر( 4985( رواه أبو داوود في سننه، باب: صالة العتمة، حديث رقم )1)
( 13454( رواه البيهقرررري فرررري السررررنن الكبرررررى، برررراب: الريغبررررة فرررري النكرررراح، حررررديث رقررررم)2)

هررر.  1424تحقيق/محمررد عبررد القررادر عطررا، دار الكتررب العلميررة، بيررروت، ط: الثالثررة، 
 .7/124م. جر 2003
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 التطبيررق، ذلررك أن بمنزلررةالتنظيررر، وهررذه العبررارة  بمنزلررةقضرراه، فررأول الحررديث 
قد يظن من نفسه الخشرية والتقروى، فرإذا مرا تعررض للربالء والفرتن انسرلخ  العبد
ن تلررك الخشررية والتقرروى، بررل ربمررا اعترررض علررى قرردر هللا، فأحررب تعجيررل مررا مرر

 أخر أو تأخير ما عجل. 

 ،ة إنمرا تكرون فري التسرليم لمرا أراده هللايرومن هنا نردرك أن الخشرية الحقيق
وتقديم مراده على مراد النفس، فإذا لرزم العبرد تلرك الحالرة  ،بل في حب ما أراد

بالرردنيا أعطترره أو  برراليرزق غنررى الررنفس، فاسررتغنى برراهلل عمررا سررواه، فهررو ال ي
رضوا بالناس  باليوال ي، المعطي والمانع حقيقة هو هللا يوقن بأن هألن ؛منعته

ررْل لررك ولررذا قررال النبرري عقررب ذبالمررال قررل أم كثررر،  برراليأم سررخطوا، وال ي )و اْجع 
رري( ومررن اسررتغنى برراهلل عمررن سررواه متعرره هللا بعافيررة فرري بدنرره ن رراي  ف رري ن ْفس   ،غ 

وهرذا مرا أكرد عليره آخرر الحرديث  ،ونصره على من ظلمره ،وبارك له في عقبه
ررا  :-صررلى هللا عليرره وسررلم-حيررث قررال  م  ْله  ررر ي، و اْجع  ب ص  ررْمع ي و  ) و أ ْمت ْعن رري ب س 
ن  رري،  ْين رري( اْلرو ار ث  م  ن رري، و أ ر ن ري ف يرره  ث رْأر ي ت ق ررر  ب رذ ل ك  ع  رْن ظ ل م  ل ررى م  رْرن ي ع  و اْنص 

وفي هذا الدعاء إشارة إلى أن العبد إذا الزم الخشية كان عبدا ربانيا وكران هلل 
ِإنَّ َّللاََّ َقاَل: َمْن َعاَدى ِلمي َوِلياما ): -صلى هللا عليه وسرلم -وليا مصدقا لقوله

مما اْفَتَرْضممُت َفَقممْد آذَ  َب ِإَلمميَّ َعْبممِدي ِبَشممْيء  َأَحممبَّ ِإَلمميَّ ِممَّ ْنُتممُه ِبممالَحْرِب، َوَممما َتَقممرَّ
ُب ِإَلميَّ ِبالنََّواِفمِل َحتَّمى ُأِحبَّمُه، َفمِإَذا َأْحَبْبُتمُه: ُكْنمُت  َعَلْيِه، َوَمما َيمزَاُل َعْبمِدي َيَتَقمرَّ

ِذي ُيْبِصممُر ِبممِه، َوَيممَدُه الَِّتممي َيممْبِطُش ِبَهمما، َسممْمَعُه الَّممِذي َيْسممَمُع ِبممِه، َوَبَصممَرُه الَّمم
َوِرْجَلُه الَِّتي َيْمِشي ِبَها، َوِإْن َسَأَلِني أَلُْعِطَينَُّه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني أَلُِعيَذنَُّه، َوَما 

ِدي َعْن َنْفِس الُمْؤِمِن، َيْكَرُه الَمْوتَ  ْدُت َعْن َشْيء  َأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ َأَنما َأْكمَرُه وَ  َتَردَّ
 .(1) (َمَساَءَتهُ 

                                                           

 .8/105( جر6502) ( رواه البخاري، باب: التواضع، حديث رقم1)
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 اخلامتة
سيدنا محمد  ؛والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

  ، وبعد...وعلى آله وصحبه أجمعين

وهو فقد عشت من خالل هذا البحث مع لون من ألوان البيان النبوي الشريف 
وما كان لهذه  ،بديعية ما اشتمل عليه من محسنات متأماًل  ،الدعاء

في إقامة المعنى، وقد توصل هذا  ودور   ،على األسلوب المحسنات من تأثير  
 البحث إلى عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يأتي:

 بصورة  في األدعية النبوية شيوع المحسنات البديعية يالحظ  -أوال 
عن غيرها من األحاديث، مما يجعلها سهلة الحفظ،  وواضحة   الفتة  

منشطة  طيعة للسان، مريحة لآلذان، باعثة لالطمئنان والسالم،
 للنفس والوجدان.

 لم تكن مجرد زخارف  في األدعية النبوية المحسنات البديعية  -ثاني ا
ها لفظية جاءت لتنميق األلفاظ بمعزل عن المعاني والتراكيب، بل إن  

المعنى وداعمة له، وبدونها يسقط المعنى ويتهاوى،  من مقومات
 وهي إلى جانب ذلك مؤثرة في النظم وبدونها يختل.

 إنجاح الوسائل التي تساعد فيمن  المحسن البديعي وسيلة  : ثالث ا 
؛ ذلك أنه عامل من عوامل ية التواصل بين المتكلم والمخاطبعمل

ويؤثر في المشاعر، وهو ، نتباه، كما أن فيه تجديدا للنشاطجذب اال
 لون من ألوان التفنن في الخطاب والتصرف في تشكيله.

 المحسنات البديعية تتسم بالجمال والتناغم والتوازي ومن طباع : رابع ا
 النفس السليمة الميل إلى كل ما هو جميل متناسق. 
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 ا في الكالم المحسنات البديعية ينبغي أن ال تستعمل : خامس 
وإال كان  ،ا دون أن يستدعيها الحال ويتطلبها المقام عشوائيً استعمااًل 

فتزيد  ،على األلفاظ والمعاني ًئاوكانت عب ،ضررها أكثر من نفعها
مام عبد القاهر من ا، وقد حذر اإلا والمعاني غموًض األلفاظ قبحً 

 .سلوك هذا المسلك
 ا للمحسن البديعي دور في إقامة المعنى، فقد تكون الحاجة  :سادس 

به،  للمعنى وإخالل   ة بحيث يكون في العدول عنه عقوق  إليه ماس
  وإدخال الوحشة عليه كما ن  على ذلك اإلمام عبد القاهر.

 عن الن ، وقد  بمعزل  المحسن البديعي أن ال يدرس ينبغي : سابع ا
وقع متأخرو البالغيين في هذا الخطأ مما دفعهم إلى اعتبار 

بها توشية الكالم وتحسينه، يقصد المحسنات البديعية زينة لفظية 
فالمحسن البديعي ال يظهر أثره في تحقيق التماسك اللفظي والترابط 
ا من الداللي إال من خالل دراسته تحت مظلة الن  وباعتباره جزءً 

 أجزائه.
 الوقوف بالمحسن البديعي عند حدود الجملة أو البيت من : ثامن ا

ظيفته في الزخرفة الشعر بحيث ال يتجاوزه إلى ما سواه، وحصر و 
وطرافة اللعب باألصوات، يقف حجر عثرة أمام تذوق الن  وإدراك 
العالقات المتعانقة ومالحظة باطن الن  من ظاهره، وكيف أن 
ظاهره يهدي إلى باطنه، ليبرز من خالل ذلك كله روعة الفن 

 وجماله وجالله.
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دار  ،الوابل الصيب من الكلم الطيرب البرن القريم. تحقيرق: سريد إبرراةيم -63
 م.1999القاهرة، ط: الثالثة، ،الحديث

وصايا األدباء والخلفراء والحكمراء فري العصرر العباسري دراسرة فنيرة د/  -64
 روناك توفيق علي النورسي، دار الكتب العلمية، بيروت. 
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