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 استهالل
َوََنَدى َأْصَحاُب اْْلَنَِّة َأْصَحاُب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْدََن َما َوَعَدََن رَب َُّنا َحقًّا  

نَ ُهْم َأْن َلْعَنُة هللِا   رَبُُّكْم َحقًّا قَاُلْوافَ َهْل َوَجْدُُتْ َما َوَعَد  نَ َعْم فََأذََّن ُمَؤذِ ٌن بَ ي ْ
ُغْوََنَا ِعَوًجا َو ُهْم  ( الَِّذْيَن َيُصدُّ 44َعَلى الظَّاِلِمْْيَ ) ْوَن َعْن َسِبْيِل هللِا َو يَ ب ْ

 ( 45ِِبْْلِخرَِة َكاِفُرْوَن )
“Dan para penghuni surga menyeru para penghuni neraka, “Sungguh kami telah 

memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah 

memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?”. Mereka menjawab 

“Benar”. Kemudian penyeru (Malaikat) mengumumkan di antara mereka, “Laknat 

Allah bagi orang-orang zhalim,(44) yaitu orang-orang yang menghalang-halang-

halangi (orang lain) dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah 

yang mengingkari kehidupan akhirat”. 

”(45) (Q.S. Al-A’raf : 44-45) 
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 أهدي هذا البحث اْلامعي إىل: 

 أيب احملبوب "أمْي الد ين"

 أمي احملبوبة "سيت فاطمة" 

 " حمم د حسْي عبيدهللا  أخي الص غري "

 ِبلتوفيق... آمْي ِبرك هللا لنا وهلم 
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 توطئة

نيا والد ين. أشهد أن ال إله إال    احلمد هللا رب العاملْي، وبه نستعْي على أمور الد 
هللا، وحده ال شريك له وأشهد أن  حممدا عبده ورسوله. والص الة والس الم على أشرف  

وأصحابه أمجعْي، ومن تبعهم إبحسان  األنبياء واملرسلْي، سي دَن وموالَن حممد وعلى آله  
 إىل يوم الد ين. 
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أقول لكم شكرا جزيال على مساعدتكم مجيعا. أخريا، عسى أن يكون هذا البحث َنفعا 
 حث. اللب
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 حمم د زكي عبد هللا 

   16310083رقم القيد : 
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 مستخلص البحث  

للشيخ عبد 2021.  عبدهللا، حممد زكي . حتليل كالم اخلرب يف كتاب "دقائق األخبار" 
الرحيم بن أمحد القاضي. نظرية البالغة، كالم اخلرب. البحث العلمي. قسم اللغة  

مالك   موالَن   ، اإلنسانية  العلوم  ، كلية  وآداهبا  ماالنج  العربية  جامعة  إبراهيم 
 .اإلسالمية

 .مرزوقي موستمر، املاجستري  :املشرف
 .كالم اخلرب، كتاب دقوق األخبار، الشيخ عبد الرحيم  الكلمات املفتاحية:

 

كتاب دقائق األخبار للشيخ عبد الرحيم بن أمحد القاضي هو كتابة يف علم األمور األخرية  
وجود نور حممد، مث خيلق اإلنسان األول وكل األشياء املتعلقة  يف اإلسالم. يبدأ املؤلف كتابته بوصف ل

ِبملالئكة واألرواح والشياطْي. املوضوع التايل هو أنه بعد املوت تبدأ عملية البحث عن الربزخ الطبيعي  
لتفصيل أحوال اليوم وما حيدث يف اْلخرة. يصف املؤلف عدة مواضيع بتفصيل كبري. ُت إدخال عدة  

لتعزيز الوصف الذي يقدمه. وينطبق الشيء نفسه على حديث النيب حممد صلى هللا    آايت من القرآن 
 عليه وسلم. 

من  هي يف شكل شرح  املقدمة  البياَنت  ألن  نوعية  طريقة  هذه  البحث  طريقة  تستخدم 
( التعرف على أنواع كالم اخلرب  1كلمات مكتوبة أو من كالم شخص ما. أهداف هذه الدراسة هي:  

( معرفة الغرض من اْلمل احملتوية  2ب دقائق األخبار أكرب يف ِبب ذكر اْلنة والنار،  الواردة يف كتا
 على عدة معاٍن للُخرب يف كتاب يف ِبب ذكر اْلنة والنار.

بتدائي، وكالم خرب  االوخلصت هذه الدراسة إىل وجود أنواع من كالم اخلرب، وهي كالم خرب  
ف،  ضعالظهار  ام، واحكالم اخلرب يف اْلملة هو االست نكاري. والغرض من  اإلليب، وكالم خرب  الط
  ث  ، واحلدح، واملالزمة الفائدةاخلرب، و   وفائدةة احملالة واالجتهاد،  اشد، والفخر، واملنظهار الت حس روا

 تدبري. وال، على اْلد  
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ABSTRACT 

Abdullah, Muhammad Zakiy. 2021. Analysis of kalam khobar in “Daqoiqul Akhbar” by 

Syekh Abdurrohim about balaghoh, kalam khobar. Thesis. Arabic Language 

and Literature Department, Faculty of Humanities, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor : KH. Marzuki Mustamar, M. Ag. 

Keywoards : Kalam Khobar, Daqoiqul Akhbar Book, Syekh Abdurrohim . 

 

Daqoiqul Akhbar book by Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qodhi is a book that 
explained about eschatological in Islam. The writer started to write those book with the 
description of Nur Muhammad’s Preksistensi. Then, create the first human and everything 
that correlated to Angels, Soul, Deman’s. The next theme is the world after die that begins 
with searching process. The after life details the conditions of the day and everything that 
happens in the after life. The author described some of the themes in great detail. The 
subsections of holy Quran to inserted as strenghthener of the description that has been 
given, and so Hadist of prophet Muhammad SAW. 

This research method use qualitative method because the date presented is in 
the form of explaination of written word or from someone’s speech. The purpose of this 
study are: 1) knowing the types of kalam khobar in Daqoiqul Akhbar book. On the chapter 
about paradise and hell. 2) Knowing the purpose of sentence which containts the 
meanings of khobar in Daqoiqul Akhbar book. On the chapter about remember heaven 
and hell.  

The results of this study are that there are types of kalam khobar, namely kalam 

khobar Ibtida'i, kalam khobar Tholabi, and kalam khobar Inkari. And the purpose of kalam 

khobar in the sentence is al-istirham, idharudh dha'fi, idharut tahassur, al-fakhr, 

munasyadatul muhawalah wal ijtihadi, faidah khobar, lazimul faidah, al-madhi, al-hatstsu 

alal jiddi, and at-tadbir. 
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ABSTRAK 
Abdullah, Muhammad Zakiy. 2021. Analisis Kalam Khobar Pada Kitab “Daqoiqul 

Akhbar” karangan Syekh Abdurrohim bin Ahmad Al-Qodhi. Teori 

Balaghoh, Kalam Khobar. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing : KH. Marzuki Mustamar, M. Ag. 

Kata Kunci : Kalam Khobar, Kitab Daqoiqul Akhbar, Syekh Abdurrohim. 

 

Kitab Daqoiqul Akhbar karangan Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qodhi adalah 

sebuah tulisan mengenai eskatologi dalam Islam. Pengarang memulai tulisannya dengan 

deskripsi preksistensi Nur Muhammad, selanjutnya menciptakan manusia pertama dan 

segala hal yang berkaitan dengan malaikat, ruh, dan setan. Tema selanjutnya adalah setelah 

kematian diawali dengan proses mencari, alam barzakh hingga merinci kondisi hari dan 

apa saja yang terjadi di akhirat. Pengarang mendeskripsikan beberapa tema dengan sangat 

rinci. Beberapa ayat Al-Quran disisipkan sebagai penguat dari deskripsi yang diberikannya. 

Begitu pula hadits Nabi Muhammad SAW.  

 Metode penelitian ini menggunakan metode kulitatif karena data yang disajikan 

berupa penjelasan dari kata-kata tertulis atau dari tutur seseorang. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 1) Mengetahui jenis-jenis kalam khobar yang terkandung didalam 

kitab Daqoiqul Akbar pada bab mengingat surga dan neraka, 2). Mengetahui tujuan kalimat 

yang mengandung beberapa makna khobar didalam kitab Daqoiqul Akbar pada bab 

mengingat surga dan neraka. 

 Adapun hasil penelitian ini yaitu  terdapat jenis- jenis kalam khobar yaitu kalam 

khobar Ibtida’i, kalam khobar Tholabi, dan  kalam khobar Inkari. Dan Tujuan kalam khobar 

pada kalimat yaitu al-istirham, idharudh dha’fi, idharut tahassur, al-fakhr, munasyadatul 

muhawalah wal ijtihadi, faidah khobar, lazimah faidah, al-madhi, al-hatstsu alal jiddi, dan 

at-tadbir.   
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األول  الباب  

 مقدمة 

خلفية البحثأ.   

العربية  العلوم  دراسة  من خالل  ذلك  يتم  أن  ميكن  العربية،  اللغة  لفهم 
املختلفة، مثل علم الصرف )علم الصرف(، والنحو )علم النحو( واألسلوب )علم 
البالغة(. ألن  القرآن حيتوي على معاين كثرية ال نعرفها إال بدراسة علم البالغة.  

عىن اْلمايل بوضوح ِبستخدام التعبري الصحيح،  البالغة هو وسيلة للتعبري عن امل
والتأثري على الروح، ولكن مع االستمرار يف تعديل كل كلمة من كلماته إىل املكان  

البالغة من علوم اللغة العربية   الذي سيعرب فيه عن كلماته، والتكيف مع احملاور.
أما  1ألنتهاء.احملتاجة إليها لنيل تلك األهداف. و البالغة يف اللغة هي الوصول وا

ولذالك البالغة هي أتدية املعىن    2يف االصطالح هى تقع مبثابة وصف املتكلم.
اْلليل واضحاً بعبارة صحيحة وفصيحة، فليست البالغة قبل كل شيء من الفنون  
يعتمد على صفاء االستعداد الفطري و دقة إدراك اْلمال، وتبْي الفروك اخلفية 

 3بْي صنوف األساليب.
التعبري   ِبستخدام  بوضوح  اْلمايل  املعىن  عن  للتعبري  وسيلة  هو  البالغة 
الصحيح، والتأثري على الروح، ولكن مع االستمرار يف تعديل كل كلمة من كلماته  

إىل املكان الذي سيعرب فيه عن كلماته، والتكيف مع احملاور. من الناحية 

 
 28.جواهر البالغة يف  املعاىن، البيان، و البديع . بريوت: دار الفكرى. ص.2000السي د األمحداهلاشم. 1

مد مهْي ال ضناوي.  2 .. بريوت: دار الكتب العلمية.  معْي الطالب ىف علوم البالغة علم املعاىن، علم البيان، و علم البديع. 2000حم 
 9ص.

 8مصر:دار املعارف.ص. البالغةالواضحة يف  املعاىن، البيان، و البديع.. 2007علي اْلارم و مصطفى أمْي.   3
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املعىن كلمة  نفس  هلا  واليت  "بلغ"،  جذر كلمة  من  "بالغة"  أتيت كلمة  اللغوية، 
الوقت  ويف  والفاعلية.  اهلدف  وضرب  اهلدف،  إىل  الوصول  تعين  واليت  "وصل" 
نفسه، يف معجم املنو ر معىن البالغة ِبملعىن اللغوي هو نقل التعبريات ذات املعىن  

لبليغ سواء يف شكل الشعر أو النثر عالية  املثايل للقراء أو املستمعْي، وتعبريات ا
لقد   القيمة ميكن أن جتلب القراء واملستمعْي إىل ذروة الفرح واإلعجاب والرمحة.

شهد التاريخ أن  العرب يف زمن نزول القرآن قد وصلوا إىل مستوى مل تصله أمة  
البالغة. كما س أو  اللغوية  الطالقة  قبلهم وبعدهم يف جمال  العامل  لكوا واحدة يف 

ترتيب   يف  والتغامن  البيان،  أو  الشرح  إيصال  اْلخرون يف كمال  يسلكه  مل  طريقا 
 الكلمات، والطالقة يف املنطق. 

البالغة تتكون من ثالثة علوم هى علم املعاين، علم البيان، و علم البديع. 
و    4علم املعاين هوعلم تعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا تطابق مقتضي احلال. 

البيان هو علم يعرف به الط رق املختلفة ال يت توض ح هبا املعىن الواحد املناسب  علم 
للمقام. وهو لغة الكشف واإليضاح والظ هور. و علم البديع اصطالحا هو علم 
يعرف به وجوه حتسْي األساليب واملزااي ال يت تزيد الكالم حسنا بعد مطابقته ملقتضى  

، إما أن يكون إنشاء أو إما ان يكون خربا،  احلال. و يبحث يف علم املعاين كالم
فالكالم اإلنشائى لغة اإلجياد ويف إصطالحا هو ما ال يصح أن يقال لقائله أنه  

 صادق فيه أو كاذب، حنو اغفر وارحم. 
واإلنشاء ينقسم إىل قسمْي: إنشاء طليب وغري طليب. اإلنشاء الطليب هو 

نشاء غري طليب الذى يستوجب حدوث شيء غري متحقق وقت الطلب، أما اإل
فهو ال يستدعى مطلوِب. فاإلنشاء الطليب يستخدم صيغا متعددة هو األمر،النهي،  
قسم،   صيغ  هو  متعددة  صيغا  يستخدم  طليب  وغري  النداء،  التمىن،  االستفهام، 

 5التعجب، التجي، كالم اخلربية، املدح والذم، والقعود.
 

 32اكرات: راجاوال فريس.ص..جدرس البالغة العربية.1996أمحد ِبمحد لسانس.   4

 50.فاكن ِبرو:سرسكا فرس.ص.تلخيص ىف علم املعين.2012أمحد شاه . 5
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أو كاذب، فإن كان الكالم    والكالم اخلربي هو ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه
 .مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له كان

قائله كاذِب. من بْي املعاين العديدة املختلفة، هناك يف الواقع مادة متشاهبة 
تقريًبا، وهي أن الكلمات صحيحة إذا كانت اْلملة متوافقة مع احلقائق. وهي 

ال   الكلمات  إذا كانت  ال  كذبة  اليت  الكلمات  فإن  لذلك،  احلقائق.  مع  تتفق 
حتتوي على حالة من الصحيح أو اخلطأ يف نطقها ال تسمى كالم خرب ولكنها  

والفرق بْي كالم خربي وإنشاءي هو إذا كان الكالم وجود  .تسمى كالم اإلنشاء
خارجي قبل النطق به فهو اخلرب، وإذا مل يكن له وجود خا رجي قبل النطق به،  

   6نشاء.فهو اإل
لكل خرب وانشاء ركنان: مسند و مسند إليه. و يس مى األول حمكوم به  
والثاين حمكوم عليه. ويكون املسند فعال إن كان الكالم مجلة فعلية، وخرب املبتدإ 
إن كان الكالم مجلة إمسية، ويكون مسند إليه فاعال إن كان الكالم مجلة فعلية، و  

 7مبتدأ إن كان الكالم مجلة إمسية. 
سم اخلرب حيسب أضربه إىل ألوان ثالثة: خرب إبتداي وهو ما خال من  وينق

كل توكيد، خرب طليب وهو ما أكد مبؤكد واحد، وخرب إنكاري وهو ما زاد توكيده 
فتفيد على حدوث  الفعلية  يتكون من اْلملة  الكالم اخلربي  على مؤكد واحد. 

وهي تفيد على  شيء يف زمن معْي مع اإلستمرار والتجدد، و من اْلملة اإلمسية  
 8إثبات شيء لشيء آخر. 

أتلف الكتاب دقائق األخبار اإلمام عبدالرحيم بن أمحد القاضي. كما جاء  
الروحية لإلسالم، واحلياة قبل وبعد   يف العنوان، حيتوي هذا الكتاب على املعرفة 
املوت، وخلق املخلوق، والعامل، واحملشر، وخلق نور حممد صلى هللا عليه وسلم، 

 
 75بريوت: دار التقافةاالسالمية.ص. البالغة العربية توهبا جديد..1982بكر شيخ االمْي. 6

 139مصر:دار املعارف.ص.. البالغةالواضحة يف  املعاىن، البيان، و البديع. 2007علي اْلارم و مصطفى أمْي.   7

 8. فكن ِبرو:سوسك فرس.ص.تلخيص يف علم املعىن. 2012.امحد شاه  8
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ا والقرب،  وخلق  بواجباهتم،  يقومون  الوجود، وكيف  آدم، وخصائص مالئكة  لنيب 
 واْلنة، والنار، وهلم جرا.

هذا الكتاب مفيد جًدا حلياة اإلنسان مع وجود فصول فيه. هبذه الفصول  
اجتاه احلياة والغرض الذي خلقه هللا. ما الذي جيب فعله وما   سيعرف اإلنسان 

ن حياته سالمة بعد أن يعرف ما هي طبيعة  جيب تركه. لن خيلط اإلنسان وستكو 
هذا   دراسة  يتم  األخبار.  دقائق  الكتاب  حمتوايت  أساس  على  احلقيقية،  احلياة 
املعاهد.  أو  الداخلية  واملدارس  الدينية  املؤسسات  واسع يف  نطاق  الكتاب على 
  لتوفري للحياة والتفاين هلل. ألنه يف ذلك شرح اتريخ خلق العامل وكيف نكون مسلمْي 

ق األخبار للشيخ عبد ائكتاب دق صاحلْي وَنفعْي للناس واملخلوقات من حولنا.
ضي هو كتابة يف علم األمور األخرية يف اإلسالم. يبدأ املؤلف االرحيم بن أمحد الق

املتعلقة   األشياء  وكل  األول  اإلنسان  مث خيلق  حممد،  نور  لوجود  بوصف  كتابته 
والشياطْي. املوضوع التايل هو أنه بعد املوت تبدأ عملية البحث  ِبملالئكة واألرواح  

عن الربزخ الطبيعي لتفصيل أحوال اليوم وما حيدث يف اْلخرة. يصف املؤلف عدة  
كبري. ُت إدخال عدة آايت من القرآن لتعزيز الوصف الذي يقدمه.    مواضيع بتفصيل

 وسلم.  وينطبق الشيء نفسه على حديث النيب حممد صلى هللا عليه
 ب. أسئلة البحث

والنار  . أ ذكراْلنة  األخبار يف  دقائق  الواردة يف كتاب  اخلربي  الكالم  أنواع  ما هي 
 لإلمام عبد الرحيم بن أمحد القاضي؟ 

اليت تتضمن على املعىن اخلربي من النسخة يف كتاب دقائق   ملما األغراض من اْل .ب
  محد القاضي؟األخبار يف ذكر اْلنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أ

 

 ج. أهداف البحث
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والنار  . أ اْلنة  األخبار يف ذكر  دقائق  الواردة يف كتاب  اخلربي  الكالم  أنواع  ملعرفة 
 لإلمام عبد الرحيم بن أمحد القاضي. 

كتاب يف    اليت تتضمن على املعىن اخلربي من النسخة  ملعرفة األغراض من اْلمل  .ب
   لإلمام عبد الرحيم بن أمحد القاضي.دقائق األخبار يف ذكر اْلنة والنار 

 د. فوائد البحث 

تنقسم الباحثة يف هذه الفوائد إىل قسمْي، ومها الفائدة النظرية والتطبيقية. و بياَنما كما  
 يلي:

  

 الفائدة النظرية  .1
يرتبط هذا البحث ِبللغة العربية وآداهبا. و يرجو هبذا البحث أن يفيد زايدة يف  

خاصة الكالم اخلربي بنظرية البالغة الذي يوجد يف كتاب دقائق األخبار  معرفة علم اللغة  
 يف ذكر اْلنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أمحد القاضي.

 الفائدة التطبيقية .2
يفيد هذا البحث ملساعدة الباحثة والقارئْي االستماع وأخذ العربة من كتاب دقائق 

حيم بن أمحد القاضي و معرفة نظرية الكالم  األخبار يف ذكر اْلنة والنار لإلمام عبد الر 
 اخلربي الوارة يف هذا البحث.  

 
 
 
 

 ه. الدراسة السابقة 



6 
 

 

هتدف الدراسة السابقة ألعراض البحث مبا فعل من قبل. يف هذه الدراسة السابقة 
 ستعرض بعض الدراسات السابقات اليت تتعلق ِبلبحث، وهي:

" الكالم اخلربي يف قصة موسى و فرعون يف   ِبملوضوع  ،(2016صفية )البحث األول،  
إبدائيا،   39كالما خرباي بثالثة أنواع هي    61سورة الشعراء". و نتائج هذا البحث فهي  

إنكاراي. و هناك كثري من الكالم  املخرج عن مقتضى الظاهر، هي:   15طلبيا، و    7و  
تنزيل املنكر   5نكر منزلة املنكر، و  تنزيل غري امل  8تنزيل خايل الذهن منزلة املتدد، و    5

تنزيل متدد منزلة    1تنزيل املنكر املتدد، و    2تنزيل متدد منزلة املنكر، و    2منزلة اخلايل، و  
فادة   47اخلايل. أما أغراض يف إلقاء هذا اخلرب يف قصة موسى و فرعون كثرية، و هي  

فخرا، و  1هتديداو و   3ف، و استحاما،  و إظهار الضع 3الزم الفائدة، و   4اخلرب، و 
حتذيرا. هذا البحث و البحث الذي ستبحث الباحثة على خط سواء تبحث بنظرية   1

 البالغة خاصة   يف علم املعاين عن الكالم.

الثاين،   (، ِبملوضوع "الكالم اخلربي يف سورة الروم". أما  2015النصيحة )   ذرةالبحث 
خرب إبدائي،   64سورة الروم. التفاصيل هي  كالما خرباي يف    77نتائج البحث هي: وجدت  

فائدة اخلرب،   61خرب إنكاري. و هناك أغراض الكالم اخلربي، هي:    9خرب طليب، و    4و  
  1إظهار التهديد، و    2إظخار التوبيخ، و    1إظهار التحسر، و    5الزم الفائدة، و   5و  

ي ستبحث  إظهار الضعف. هذا البحث و البحث الذ   1احلث على السعي و اْلد، و  
  الباحثة على خط سواء تبحث بنظرية البالغة خاصة ىف علم املعاين عن الكالم. 

(، ِبملوضوع "الكالم اخلربي يف سورة النساء". أما  2014مهمة العلىي )البحث الثالث، 
خرب   279كالما خرباي يف سورة الروم. التفاصيل هي    364نتائج البحث هي: وجدت  

أغراض الكالم اخلربي،    282خرب إنكاري. و هناك    12  خرب طليب، و  73إبدائي، و  
التذكري   1إظخارالوعد والبشرى، و  25إظهار الوعيد، و  30فائدة اخلرب، و  266هي: 
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تبحث  الباحثة على خط سواء  الذي ستبحث  البحث  و  البحث  املراتب. هذا  بْي  ما 
   بنظرية البالغة خاصة ىف علم املعاين عن الكالم. 

 و. حدود البحث

إن كتاب "دقائق األخبار" تتكون من ستة وأربعْي ِبِب، مع عديد العبارات الكثرية  
من النسخة.  فال متكن على الباحثة أن تبحثها مجيعا، لكي تكون البحث مشتمل على  
األغراض السابقة. فحددت الباحثة وحتصر املشكلة، و أخذت الباحثة العبارات من بعض  

ن قرأت الباحثة العبارات فنوع كالم اخلرب قد يشتمل فيهاز النسخة يف الكتاب. ألن بعد أ
 لذا أخذت الباحثة هذه العبارات.   

 ز. مناهج البحث

ينبغي للبحث العلمي أن يستخدم منهجية البحث لنيل ما هتدف الباحثة، وفقا 
لرشد رسالن املنهج هو أنشطة العلمية يتعلق بطريقة عملية منظمة لفهم موضوع البحث,  

وميكن يف حبث   9للعثور على إجاِبت ميكن تربيرها علميا ومبا يف ذلك صحتها.   حماولة
 العلمي أن متر أربعة مراحل اْلتية، وهي:  

. نوع البحث 1  

استخدمت الباحثة يف هذا البحث، نوع البحث الكيفيز البحث الكيفي هو إجراء  
املنطوقة من ألسنة البحوث اليت تنتج البياَنت الوصفية بشكل  الكلمات املكتوبة أو  

يعترب البحث الكيفي ضد البحث الكمي   10الناس والسلوكيات اليت متكن مالحظتها. 
 ألن الباحثة ال تستخدم األرقام يف مجع البياَنت وتقدمي نتائج البحث.

 
9 Ruslan Rosdy, Metode Penelitian Publik (Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal: 24 
10 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal: 30 
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يصف  الذي  املنهج  هو  الوصفي  واملنهج  الوصفي.  املنهج  هو  املستخدم  املنهج 
بياَنت اليت حيصل عليها ِبستخدام أدوات البحث  الظواهر وصفا موضوعيا من خالل ال

والباحثة تستخدم املنهج الوصفي ألن يف حتليل البياَنت ِبلكلمات الطويلة    11العلمي.
والبسيطة ليس ِبألرقام. ويف هذا البحث احلقائق تسمى ِبحلقائق الكيفي الوصفي ألن  

 الباحثة تعرب تعبريا لفظيا إىل نتيجة البحث .

ياانت . مصادر الب2  

مصدر   جتميع  ُت  البياَنت.  على  احلصول  ُت  الذي  الكائن  هو  البياَنت  مصدر 
 12البياَنت املستخدمة يف البحث إىل قسمْي، مصدر الرئيسي ومصدر الثانوي.

املصدر الرئيسي يف هذا البحث العبارات أو الكالم الذي يلقيها الشخصية الرئيسة 
القاضي.  أمحد  بن  الرحيم  عبد  لإلمام  والنار  اْلنة  ذكر  يف  األخبار  دقائق  يف كتاب 
الثانوي هو الكتاب عن البالغة خاصة يف علم املعاين، وكتاب عن األديب   ومصدر 

عن كيفي والكتاب  القدوس،  عبد  هبذا  إحسان  يتعلق  الذي  العلمي  البحث  ة كتابة 
 البحث.  

. طريقة مجع البياانت3  

طريقة مجع البياَنت اليت تستخدمها الباحثة للحصول  على نتائج البحث وهي  
الطريقة الواثقية. والطريقة الواثئقية هي حبث ومجع البياَنت املتعلقة مبوضوع البحث إما 

 13وغري ذلك.من الكتب واجمللة واْلريدة والكتابة 

 
 100)دونالمطبع:دونالطبع,دونالسنة(,منهجيةالبحثمانيوجيدير,11

12 Ali Imron Al-Ma’ruf, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Pengantar (Surakarta: FKIP-UMS, 2009), 
hal: 11-12 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Asli Mahasatya, 
2006), hal: 231 
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وأما تدابري يف مجع البياَنت للحصول على البحث املعْي املوجود يف كتاب دقائق  
 األخبار يف ذكر اْلنة والنار لإلمام عبد الرحيم بن أمحد القاضي هي:  

 أ. تقراء و تفهم الباحثة كتاب دقائق األخبار فهما جيدا.

كالم اخلرب من النسخة.ب. استخرجت الباحثة الكلمات اليت تتضمن على    

 ت. حتلل الباحثة الكلمات اخلربية يف كتاب دقائق األخبار.

 ث. توصف الباحثة الفوائد و معىن كالم اخلرب فيها. 

. طريقة حتليل البياانت4  

و   وتركبها  وترتبها  املوجودة  البياَنت  الباحثة  أن حتلل  فبدأت  البياَنت  بعد مجع 
 واحد. ختتها وجتمعها الباحثة ِبلنفس ال

حتاول    استخدمت   (content analysis)أي  اليت  البياَنت  حتليل  وطريقة 
ملعرفة   والواثئق  البياَنت  حتليل  الباحثة  املضمون  حتليل  هي  البحث  هذا  يف  الباحثة 

  14مضموَنا. 

أما اخلطوات اليت تستخدم ِبلباحثة يف حتليل البياَنت للحصول على نتائج البحث      
 وهي كما يلي:

ْي الكلمات اليت تتضمن كالم اخلرب. . تع1  

. تعْي فوائد كالم اخلرب.  2  

. عملية تصنيف وحتليل النتائج املثالية 3

 
14 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hal: 163 
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الثاين  بابال  

 اإلظهار النظري 

 املوضوع األول : علم البالغة

 تعريف علم البالغة .1

ِبستخدام التعبري الصحيح،  البالغة هو وسيلة للتعبري عن املعىن اْلمايل بوضوح  
والتأثري على الروح، ولكن مع االستمرار يف تعديل كل كلمة من كلماته إىل املكان  
اللغوية، أتيت كلمة  الناحية  من  احملاور.  مع  والتكيف  عن كلماته،  فيه  سيعرب  الذي 
"بالغة" من جذر كلمة "بلغ"، واليت هلا نفس معىن كلمة "وصل" واليت تعين الوصول  

اهلدف، وضرب اهلدف والفاعلية. ويف الوقت نفسه، يف معجم املنور معىن البالغة إىل  
وتعبريات  املستمعْي،  أو  للقراء  املثايل  املعىن  التعبريات ذات  نقل  اللغوي هو  ِبملعىن 
البليغ سواء يف شكل الشعر أو النثر عالية القيمة ميكن أن جتلب القراء واملستمعْي إىل 

لقد شهد التاريخ أن  العرب يف زمن نزول القرآن قد   والرمحة. ذروة الفرح واإلعجاب  
وصلوا إىل مستوى مل تصله أمة واحدة يف العامل قبلهم وبعدهم يف جمال الطالقة اللغوية 
أو البالغة. كما سلكوا طريقا مل يسلكه اْلخرون يف كمال إيصال الشرح أو البيان،  

 ( 62، ص. 1991نطق.)حممد حسْي، والتغامن يف ترتيب الكلمات، والطالقة يف امل

البالغة تتكون من ثالثة علوم هى علم املعاين، علم البيان، و علم البديع. علم  
املعاين هوعلم تعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا تطابق مقتضي احلال. و يبحث  
يف علم املعاين كالم، إما أن يكون إنشاء أو إما ان يكون خربا، فالكالم اإلنشائى لغة  

أن يقال لقائله أنه صادق فيه   اإلجياد ويف إصطالحا هو ما ال يصح
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أو كاذب، حنو اغفر و ارحم. لفهم اللغة العربية، ميكن أن يتم ذلك من خالل  
دراسة العلوم العربية املختلفة، مثل علم الصرف )علم الصرف(، والنحو )علم النحو(  
القرآن حيتوي على معاين كثرية ال نعرفها إال بدراسة علم   واألسلوب )بالغة(. ألن 

الغة. لذلك، وصل العرب إىل هذا املستوى الكبري يف اللغة والفنون األدبية، وهلذا  الب
حتداهم القرآن. مع أن  لديهم مهارات لغوية ال يستطيع اْلخرون حتقيقها، مثل إتقان 
الشعر أو الشعر أو النثر، فيقدمون التفسريات بشكل أديب ال يستطيع اْلخرون الوصول 

عاجزون عند مواجهة القرآن. وعلم البيان هو علم يعرف    إليه. لكن مع ذلك، يظلون 
به الط رق املختلفة ال يت توض ح هبا املعىن الواحد املناسب للمقام. وهو لغة الكشف 
واإليضاح والظ هور. و علم البديع اصطالحا هو علم يعرف به وجوه حتسْي األساليب  

،  2007احلال. )مناء القطان،  واملزااي ال يت تزيد الكالم حسنا بعد مطابقته ملقتضى  
 ( 380ص. 

و يبحث يف علم املعاين كالم، إما أن يكون إنشاء أو إما ان يكون خربا، 
فالكالم اإلنشائى لغة اإلجياد ويف إصطالحا هو ما ال يصح أن يقال لقائله أنه  
صادق فيه أو كاذب، حنو اغفر وارحم. واإلنشاء ينقسم إىل قسمْي: إنشاء طليب 

ء الطليب هو الذى يستوجب حدوث شيء غري متحقق وقت  وغري طليب. اإلنشا
الطلب، أما اإلنشاء غري طليب فهو ال يستدعى مطلوِب. فاإلنشاء الطليب يستخدم 
صيغا متعددة هو األمر،النهي، االستفهام، التمىن، النداء، وغري طليب يستخدم  
والذم،  املدح  اخلربية،  التجي، كالم  التعجب،  قسم،  صيغ  هو  متعددة  صيغا 

لقعود. والكالم اخلربي هو ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب،  وا
فإن كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له كان قائله  
كاذِب. من بْي املعاين العديدة املختلفة، هناك يف الواقع مادة متشاهبة تقريًبا، وهي 

ة متوافقة مع احلقائق. وهي كذبة إذا كانت  أن الكلمات صحيحة إذا كانت اْلمل
الكلمات ال تتفق مع احلقائق. لذلك، فإن الكلمات اليت ال حتتوي على حالة من  
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 .الصحيح أو اخلطأ يف نطقها ال تسمى كالم خرب ولكنها تسمى كالم اإلنشاء
والفرق بْي كالم خربي وإنشاءي هو إذا كان الكالم وجود خارجي قبل النطق به 

رب، وإذا مل يكن له وجود خا رجي قبل النطق به، فهو اإلنشاء. لكل خرب  فهو اخل
وانشاء ركنان: مسند و مسند إليه. و يس مى األول حمكوم به والثاين حمكوم عليه.  
ويكون املسند فعال إن كان الكالم مجلة فعلية، وخرب املبتدإ إن كان الكالم مجلة 

ة فعلية، و مبتدأ إن كان الكالم  إمسية، ويكون مسند إليه فاعال إن كان الكالم مجل
وينقسم اخلرب حيسب أضربه إىل ألوان ثالثة: خرب إبتداي وهو ما خال   مجلة إمسية.

زاد   ما  إنكاري وهو  ما أكد مبؤكد واحد، وخرب  توكيد، خرب طليب وهو  من كل 
على  فتفيد  الفعلية  اْلملة  من  يتكون  اخلربي  الكالم  واحد.  مؤكد  على  توكيده 

معْي مع اإلستمرار والتجدد، و من اْلملة اإلمسية وهي حدوث شيء يف زمن  
تفيد على إثبات شيء لشيء آخر. من هذا ميكن فهم أن  كل عمل ال يستطيع 
الشخص حتمله، يف حْي أن الوسائل الضرورية وفرية، واحلافز قوي أيًضا، مث يشري 

د حتدى إىل عدم القدرة على القيام ِبملهمة. وإذا ثبت ذلك، ونعلم أن القرآن ق
العرب ومل يتمكنوا من اإلجابة عليه، مع أَنم حريصون على ذلك ولديهم وسائل 
قوية لذلك. لذلك حنن نعلم أن التحدي ميثل حتداًي ال ميكنهم تقدميه. عالوة على  
ذلك، إذا ثبت عجز العرب وهم جييدون اللغة واألدب، فتبْي أن إعجاز القرآن 

م. ألنه من املفهوم أنه إذا كان ال ميكن يف اللغة واألدب حجة ضدهم وضد غريه
القيام بعمل ما من قبل اخلرباء يف جماالهتم، فبالطبع ميكن القيام مبزيد من االستحالة  

 ( 278، ص.  2001)عبد العظيم،  .من قبل أولئك الذين ليسوا خرباء يف جماالهتم
 وشرح ابن منظور معىن البالغة بربطها ِبخلري وطالقة الكالم:

يبلغ بلوغا وصل وانتهى و أمر ِبلغ جيد والبالغة الفصاحة والبلغ   "بلغ الشيء 
،  1996والبليغ من الرجال ورجل بليغ وبلغ وبلغ حسن الكالم فصيحه".)ابن منظور،  

 (  234ص. 
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بالغة( تعين حرفياً   -بلغ    –يبلغ    –كلمة بالغة مأخوذة من أصل كلمة )بلغ  
هلذه   أعمق  فهم  إلجياد  حول "إىل/وصل".  العلماء  آراء  بعض  سنشرح  الكلمات، 

 ( 100، ص. 2001مصطلحاهتم.)مشهور، 

يف كتاب خمتار الشهاب، أعطى الشيخ اإلمام حممد بن أيب بكر بن عبد القادر 
 الرازي رمحه هللا معىن كلمة بالغة من خالل: 

"بلغ املكان ال ذي وصل إليه وكذا إذا شارف عليه ومنه قوله تعاىل: )فإذا بلغن 
 ( 278، ص.  2001")عبد العظيم، .لهن ( أي قاربنه. والبالغة الفصاحةأج

لذلك، يف املصطلحات تعين كلمة بالغة "حىت" أو ميكن أن تكون "َناايت" كما  
، ص.  1986ورد يف كتب التفسري والقواميس املختلفة هذه القول.)جربان مسعود،  

337 ) 

 أسباب تسمية هذا العلم ِبلبالغة:

ا تنهى املعىن إىل قلب السامع فيفهمه.")بداوي طبنه،  "فسميت البالغة ب الغة ألَن 
 (  75، ص. 1988

اللغة اليت هلا مستوى عاٍل من البالغة تكون قادرة على إيصال  ومعىن ذلك أن 
للعلماء فوق هذه  املختلفة  العبارات  املراد إىل قلب من يسمعها حىت يفهمها. من 

روع اللغة العربية وثيق الصلة بقواعد ترتيب األقوال، ميكن فهم أن البالغة فرع من ف
 الكلمات واْلمل الصحيحة. أهم جانب يف علم البالغة هو:

 ( تعبري حسن وصحيح على القصد )بالغة الكالم(، و 1)

 ( من ينقل هذه العبارة بوضوح )بالغة املتكل م(ٍ 2)

 حيدد هذان اْلانبان يف علم البالغة دقة وصدق التعبري من املتحدث. 
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ل موضوع مناقشة البالغة مجيع اْلوانب املتعلقة إبعداد مجل جيدة وصحيحة يشم
ِبللغة العربية حبيث تكون اْلملة متوافقة مع املوضوع قيد املناقشة وميكن أن يفهمها  
مستلم الرسالة )املتلقي(. كما يقتبس أدي مجار الدين من كتاب البالغة الودحية لعلي 

هي اْلمل واملعاين وتركيبات اْلمل اليت متنح القوة  اْلرمي ومصطفى أمْي، "العناصر  
والتأثري يف الروح واْلمال. كذلك احلرص يف اختيار الكلمات وأسلوب اللغة حسب  
تؤثر  اليت ميكن أن  العاطفية  والوقت واملوضوع وحالة املستمع واحلالة  الكالم  مكان 

الطيبة مستخدمة يف مكان   الكلمات  فيها كثري من  ما، لكنها غري  عليها وتتحكم 
 ( 12، ص. 2014دقيقة وغري مستاءة يف مكان آخر.")أدي مجار الدين، 

ميكن  لعملة، ال  وجهْي  يشبه  والقرآن، كالمها  بالغة  بْي  االرتباط  أن  حْي  يف 
فصلهما عن بعضهما البعض، وكالمها يكمل ويكمل اْلخر. يذكر اخلطيب القزويين  

"مفتاح العلوم" للسقاكي فضائل علم    ه ( يف كتابه املقدم الذي يلخص سلفه  739)
عالية  مكانة  العلم  من  هبا  يتعلق  وما  للبالغة  الكرمي:  ِبلقرآن  بشدة  املرتبط  البالغة 
ولديهم أسرار عميقة، ألنه هبذه املعرفة ميكن معرفة مجيع خفااي اللغة العربية وأسرارها  

قرآن.)عبد وميكن أن تكشف عن خمتلف أشكال اإلعجاز )املعجزات( يف تكوين ال
 ( 5، ص. 1997احلمد، 

كما رأى الرافعي أن هناك عالقة ارتباط قوية حدثت يف البالغة والقرآن، واستمر  
هذا االرتباط القوي حىت اْلن، ومبرورمها، أصبح القرآن ذروة هذه املعرفة. إن وجود  

رفة علم البالغة يف نظام حتصيل العلوم العربية هو ذاته وجود روح اْلسد. إن وجود مع
 البالغة واألحكام الواردة فيه مهمان للغاية. وهذا االهتمام َنجم عن عدة أمور، منها:

 . معرفة البالغة أداة ميكن أن توصل اإلنسان إىل املعرفة إبعجاز القرآن. 1
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. معرفة البالغة من االقتاحات اليت تساعد من يدخل القرآن، وال سيما املفسر، يف  2
حمتوايت   صديق،  فهم  رسائل.)مصطفى  من  فيه  ورد  وما  ، ص.  1997القرآن 

217 ) 

يف علم بالغة كالم خرب/خبارية ، ينتمي إىل مناقشة علم املعاين ، وهو العلم الذي  
واملواقف  )الظروف  أيًضا  احلال  مقتضى  مع  املتبقة  اْلملة  فيه  جند  أن  ميكن 

علم املعاين هو  ( فنستنتج أن  12، ص.  2009واألحوال(.)عبد الرمحن األحضري،  
يتكون علم املعاين من مناقشتْي ، مها   يناقش املعاين الضمنية للجملة.  العلم الذي 
"كالم اخلرب" و "كالم اإلنشاء". كالم اخلرب هو كالم حيث ميكن القول أن املتكلم 
على صحيح أو خطأ. ويف الوقت نفسه، كالم اإلنشاء هو حمادثة ال ميكن فيها القول  

ع املتحدث  امْي،  أبن  ومصطفى  اْلارم  خطأ.)علي  أو  صحيح  ص.  1999لى   ،
 ( هناك عدة آراء حول كالم اخلرب منها: 139

املراد بكالم اخلرب عند مصطفى أمْي: "فاخلرب ما يصح أن يقال لقائله أن ه صادق  
فيه أو كاذب، فإن كان الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق  

 ( 139، ص.  1999قائله كاذِب.")علي اْلارم ومصطفى امْي، له كان 

كالم اخلرب كالم يصح أن يقال للمتحدث أن الكالم ميكن أن يقال أنه صحيح  
أو خطأ، إذا كانت الكلمة مطابقة للواقع، فيقال أن الكالم صحيح، وإذا مل يكن  

 مطابًقا للحقائق، فهذا الكالم كالم كذب. 

أو كذبه هو يف مطابقته العتقاد املخرب أو عدم مطابقته،  و من الن ظام: صدق اخلرب  
فاخلرب عنده يكون صادقا بسرط مطابقته العتقاد املخرب حىت  ولو كان ذلك االعتقاد  
خطأ يف الواقع. و كدالك يكون اخلرب عنده كاذِب بشرط عدم مطابقته العتقاد املخرب 

 حىت و لو كان ذلك االس  
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"ما (  12، ص. 2009)عبد الرمحن األحضري،  وحبسب عبد الرمحن األحضري:
 "كالم اخلرب كالم قد يكون صاححا ورمبا خاطئا."   احتمل الصدق والكذب".

يقول:   اهلامشي  اإلمام  على  والكذب  والثالث  الصدق  حيتمل  ما  هو  "اخلرب 
( "كالم اخلرب هو كلمة يقال إَنا صحيحة 55، ص.  1993)أمحد اهلامشي،  لذاته."

 داة نفسها" أو خاطئة حسب ال

يف الواقع، هناك العديد من التعريفات لكلمة اخلرب، ولكن من املعىن الذي قدمه  
علماء البالغة، فإن املعىن هو نفسه تقريًبا، أي أن املقصود بكالم خرب هو كلمة أو  
حديث حيث ميكن القول أبن املتحدث صحيح أو كذب كلماته.)خاطب األمم،  

 ( 420، ص. 2002

"فاخلرب هو (  34، ص.  1996د كالم اخلرب أبنه:)أمحد حبميد،  يعر ف أمحد حبمي
ما حيتمل الصدق أو الكذب ِبعتبار الواقع، ويقطع النظر عن قائله. فإن طابق الواقع 

اخلرب هو حمادثة حتتوي على احتمالية الصواب  فقاله صادق فإن خالف فهو كاذب."
ان متوافًقا مع احلادث فيمكن  واخلطأ حبسب ما حدث. وميكن رؤيته من احملادثة، إذا ك

 القول أنه صحيح ، إذا كان العكس يسمى كذب.

من بْي املعاين العديدة املختلفة، هناك يف الواقع مادة متشاهبة تقريًبا، وهي  
أن الكلمات صحيحة إذا كانت اْلملة متوافقة مع احلقائق. وهي كذبة إذا كانت  

مات اليت ال حتتوي على حالة من  الكلمات ال تتفق مع احلقائق. لذلك، فإن الكل
الصحيح أو اخلطأ يف نطقها ال تسمى كالم خرب ولكنها تسمى كالم اإلنشاء. 
والفرق بْي كالم خربي وإنشاءي هو إذا كان الكالم وجود خارجي قبل النطق به 
فهو اخلرب، وإذا مل يكن له وجود خا رجي قبل النطق به، فهو اإلنشاء. لكل خرب  

د و مسند إليه. و يس مى األول حمكوم به والثاين حمكوم عليه.  وانشاء ركنان: مسن
ويكون املسند فعال إن كان الكالم مجلة فعلية، وخرب املبتدإ إن كان الكالم مجلة 
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إمسية، ويكون مسند إليه فاعال إن كان الكالم مجلة فعلية، و مبتدأ إن كان الكالم  
 (34، ص. 1996مجلة إمسية. )أمحد حبميد، 

 ي، يظهر كالم اخلربي من جانب التشكيل ِبستخدام منطْي مها: منط كالم اخلرب 

 . اْلملة اإلمسية وهي مجلة تتكون من مبتدإ وخرب. مثال: أَن مسلم.1

 . اْلملة الفعلية وهي مجلة تتكون من فعل وفاعل. مثال: جاء أمحد. 2

ومن َنحية أخرى، فإن ما يسمى ِبلكلمة اليت هلا صحيحة وخطيئة يسمى كلمة 
رب. كالم اخلرب كان يصل أحياَنً إىل مستوى فعلية ويصل إىل إمسية. األول هو مجلة  اخل

الفعلية، أي اخلرب الذي ُت تنظيمه ليقول أن األحداث األفعال حتدث يف وقت معْي 
وحمدودة. يف بعض األحيان يعين أنه مستمر )حيدث دائًما(، مع القرينة )العالمات(  

 ( 422، ص. 1996ميد، إذا كان الفعل مضارعا.)أمحد حب

 ُيطلق على كالم اخلربي أيًضا اسم "مجلة مفيدة" ولكل مبلغ ركنان مها: 

 . حمكوم عليه، أي اخلاضعْي للقانون، 1

 . حمكوم فيه، الذي يستخدمه القانون.  2

يف علم املعاين حمكوم عليه يطلق عليه مسند عليه و حمكوم فيه يسمى مسند. جيب  
دف ملا نقوله ، مثل كالم البليغ أو الكلمات اليت تتفق مع أن يكون للكالم معىن وه

( وبصفة عامة، فإن الغرض من  416، ص.  1996احلالة والشروط.) أمحد حبميد،  
 :  الفائدة الزمو فائدة اخلربإفشاء كالم اخلرب يتكون من سطرين رئيسيْي، مها 

 فائدة اخلرب  -1

الغرض من الكشف عن أول كالم اخلرب هو إبالغ الشخص احملاور عن القوانْي  
( ببساطة، 208، ص.  1994الواردة يف احملادثة.)علي اْلارم ومصطفى أمْي،  
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كالم اخلباري كلمات يتم التحدث هبا ألشخاص ال يعرفون حمتوى هذه الكلمات  
 على اإلطالق. 

 على سبيل املثال "فائدة اخلرب":

يب حممد صلى هللا عليه وسلم يف مكة املكرمة يف عام الفيل، نزل عليه  ولد الن
الوحي وهو يف األربعْي من عمره، عاش يف مكة ثالث عشرة سنة ويف املدينة املنورة 

 ( 205، ص. 1994عشر سنوات.)علي اْلارم ومصطفى أمْي، 

  الكلمات أعاله هي كلمات املعلم أثناء تدريس طالبه. الكلمات أعاله تدل 
اخلرب   يف  الوارد  الكلمة(  )معىن  القانون  إيصال  ينوي  )املعلم(  املتحدث  أن  على 
املنقول، ويقال أن القانون هو معىن اخلرب، ألن املستمع )الطالب( ال يعرف عنه. 
سنة املولد النيب الشريف، واتريخ نزول القرآن عليه، ومدة إقامته يف مكة واملدينة  

ب عليها بفائدة اخلرب إذا كان املستمع )املتكلم( ال السابقتْي. فالكلمات اليت يعاق
 ( 208، ص.  1994يعرف اخلرب مطلقا.)علي اْلارم ومصطفى أمْي، 

 الزم الفائدة  -2

الكلمات اليت تسمى "الزم الفائدة" هي كالم خُياطب هبا الناس يعرفون مبضمون  
يعرف   ال  املتحدث  أن  الشخص  يظن  أال  اْلارم احملادثة، هبدف  األخبار.)علي 

 ( 205، ص.  1994ومصطفى أمْي،  

 على سبيل املثال "الزم الفائدة" يشمل:

 . "لقد اجتزت االختبار النهائي"كما قال الطالب "أ" لصديقه "ب"، 
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يف اْلملة أعاله، خيرب املتكلم شيًئا للمخاطب )املستمع( يعرفه مبضمون احملادثة، 
ال يعرفه. لذا، فإن الغرض من املناقشة أعاله  هبدف أال يعتقد املستمع أن املتكلم 

 هو جمرد استئناف.

على سبيل املثال ِبللغة العربية على النحو التايل:)علي اْلارم ومصطفى أمْي،  
 (  208، ص. 1994

"لقد َنضت من نومك اليوم مبكرا" حقا لقد استيقظت من نومك اليوم يف وقت  
 مبكر من الصباح. 

الكلمات أعاله، ميكننا إخبار   من  ببساطة  يقصد  املتحدث ال  نرى أن  أن 
املستمع بشيء ما ألن القانون الوارد يف اْلملة املنقولة مفهوم )عادي( ِبلنسبة له  
قبل أن يسلمه املتحدث، لكن نية املتحدث ليست أخرى من توضيح أنه يعرف 

 أيًضا حمتوى األخبار اليت نقلها.  

كالم خرب ألغراض أخرى ميكن فهمها  ومع ذلك، يف بعض األحيان يتم نطق  
، ص.  1994من بنية اْلملة، من بْي أمور أخرى:)علي اْلارم ومصطفى أمْي، 

205 ) 

 اإلستحام  -1

 االستحام هو طلب الرمحة كما قال إبراهيم بن املهدي للمأمون:

 أتيت جرما شيعا # وأنت للعفو أهل  

 فإن عفوت فمن  # وإن قتلت فعدل 

ريا ، وأنت متسامح للغاية. لذا، إذا عافيتين ، فهذا ما أمتناه،  "لقد عملت خطأ كب
 ( 211، ص. 1994وعندما تقتلين، فأنت عادل. ")علي اْلارم،  
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ونستنتج من تعبري إبراهيم بن املهدي أنه حتدث عن اخلرب بكونه ال يدخل يف  
حام أو  فائدة اخلرب أو الزم الفائدة املشتك ، بل ينقل كالمه اخلربية مبعىن االست 

 (212، ص. 1994طلب الرمحة.)علي اْلارم، 

 إظهار الضعف  -2 

 إظهار الضعف مبعىن الكشف عن نقاط الضعف، مثل:  

ًبا  ْ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِ ْ َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشي ْ  َريبِ ْ ِإين ِ

 ( 4:)سورة مرمي"اي ريب يف احلقيقة عظامي ضعيفة ورأسي مملوء ِبلشيب"

راي عليه السالم يف اْلملة السابقة ما كتب يف سورة القرآن الكرمي،  ذكر النيب زك
اْلية الرابعة اليت يصف فيها النيب زكراي عليه السالم نفسه ويظهر ضعفه وأتكل  

 ( 208، ص.  1994قوته.)علي اْلارم، 

 إظهار التحس ر -3 

ر إظهار التحس ر مبعين إظهار خيبة األمل. على سبيل املثال من إظهار التحس 
اْلية   القرآن  يف  اهلامشي،    36موجود  يقول:)أمحد  والذي  إمران  ال  سورة  من 

 ( 56، ص. 1993

 قَاَلْت َريبِ ْ َوَضْعتُ َها أُنْ َثى 

 "اي إهلي، لقد ولدت ابنة ."

 يف هذه اْلملة، نعلم أنه يبدو كما لو أنه ُيظهر إحساًسا خبيبة األمل. 

 الفخر   -4
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على سبيل املثال من سورة الفخر أو إزار الفخر ينوي الفخر إظهار الغطرسة ،  
 كما ورد يف القرآن سورة اإلسراء اْلية احلادية والثمانْي اليت تنص على ما يلي:

 َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهْوقًا  

ء من املؤكد وقول: لقد جاء احلق واختفى الغرور ، يف الواقع ما هو الغرور شي
 [81أنه سيختفي. ]القرآن، س. اإلسراء: 

 مناشدة احملاولة واالجتهاد  -5 

التعبري عن اْلملة اخلامسة من قبل الرؤساء  يتم  على سبيل املثال، عادة ما 
 ملرؤوسيهم. كما يقول املعلم للطالب: "ال تكن كسواًل وكن جمتهًدا". 

مناشدة لنا أن نكون َنشطا دائًما  أينما رأينا هذه الكلمات هي كلمات تظهر  
يف فعل الشيء. وهذا هو تقسيم الكالم اخلبارية وهو معىن آخر ميكن فهمه من  

 تركيب اْلملة.

 تقسيم كالم اخلرب   -ب 

ال ينفصل تقسيم الكالم عن شروطه، وعند النظر إليه من شروط املخاطب  
 ينقسم الكالم إىل ثالثة:  

 كالم االبتدائي   -1

م االبتدائي هو أن يكون قلب املخاطب خالية )خالية الذهن( من واملراد بكال
(  217، ص.  1994القوانْي الواردة يف اْلملة )ليتم التحدث هبا(. )علي اْلارم،  

ببساطة، عندما يكون املخاطب يف حالة عدم معرفة الشيء عن املعلومات اليت  
 وكيد )تسليح(. ينقلها املتكلم. يف هذه احلالة، يتم تسليم الكالم بدون الت
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وهذا منطقي متاًما ألنه إذا أعطت احملادثة فهماً للمستمع، فعليه تقدمي البيان 
املوجز فقط، كما هو ضروري، وذلك لتجنب اهلراء. لذلك، إذا كان املستمع ميكنه 
التوكيد   استخدام  دون  يذكرها  أن  املتحدث  على  ِبلتأكيد، جيب  األخبار  قبول 

ب، )كلمة إجيابية(.)حفين بيك   ( 424، ص. 2002داي 

 كما قيل: "أخوك قادم" مبعىن "قد حصر أخوك".

من الكلمات السابقة، يريد املتحدث أن يشرح للمخاطب ما ال يعرفه حىت 
 بنسبة واحد ِبملائة. لذلك، نقل املتحدث القانون دون استخدام التوكيد.

 املثال الثاين: 

النلْي مجيعا فيمرح الناس يف "الينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة # 
أنت   تكون  ولكن  املهالك #  على  الناس  فنحمل  نشتد  مجيعا  وال  املعصية # 

 للش د ة والغلظة # وأكون أَن للرافة والرمحة #"

ليس من املناسب لنا أن نضبط البشر بنفس القواعد. جيب أال نتسامح مع  
جيب أال نكون قاسْي كل البشر ، وإال فإَنم سيقومون ويتشاركون يف الفجور.  

على مجيع البشر ، ألن القيام بذلك سيؤدي هبم إىل الدمار. لكنك قاسية وقاسية 
 ( 217، ص. 1994)علي اْلارم،  بينما أَن لطيف وحمب.

الذ هن )قلب حر( من   املثال األول هو خالية  املخاطب يف هذا  فإن  إذن، 
تعزيز األخبار املنقولة.  حمتوايت اْلمل اإلخبارية. لذلك، اليرى املتحدث ضرورة  

 ومُسي احلكم الصادر بعبارة كالم اخلرب االبتدائي.

 كالم الطليب   -2 
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كالم الطليب هو عندما يشك املخاطب ملا نقله املتكلم. ال يتوقع أن يتلقى  
املخاطب معلومات من املتكلمْي. لذلك جيب أن تستخدم كلماته التوكيد إلقناعه.  

 عنها علي اْلارم امللقب بكالم الطليب: عندما يشك  ومن املعاين األخرى اليت عرب  
املخاطب يف القانون ويريد أن يثق يف معرفته. يف مثل هذه الظروف، من األفضل 
نفس   يف  التحكم  من  يتمكن  حىت  الكلمات  تعزيز  مع  اْلملة  نقل  يتم  أن 

 ( 220، ص.  1994املخاطب.)علي اْلارم، 

 كتعبري التايل: 

ب، إنَّ أخاَك قادٌم )حف   ( "قد جاء أخوك"425، ص. 2002ين بيك داي 

من تلك اْلملة، يريد املتحدث أن يشرح كالم اخلرب للمخاطب ِبستخدام 
التوكيد، ألن املتحدث يقي م احلاجة إىل إعطاء التوكيد إلتقان املخطاب الذي يتدد  
)تقوية  التوكيد  إدخال  املتحدث  على  جيب  لذلك  ننقله.  الذي  اخلرب  يف  قليالً 

 ملة(. اْل

 كالم اإلنكاري  -3 

الذي   إنكار اخلرب  واملراد بكالم اإلنكاري هو أن يكون املخاطب يف حالة 
ينقله املتكلم )نفي مضمون اْلملة املنقول(. يف مثل هذه احلالة، جيب أن تكون  
الفشل. )علي   لتكرار  وفًقا  أكثر  أو  اْلملة مصحوبة مبضخم مع مضخم واحد 

 ( 220، ص. 1994اْلارم، 

الفهم ذلك، ميكن مالحظة أن متلقي األخبار ينكر أو ال يؤمن ِبألخبار   من
اليت جيلبها املتحدث على اإلطالق. يف هذه احلالة، يتعْي على املتحدث إدخال  
الصفاة،   عباس  قاتالً.)أبو  التخلي  تردد  إذا كان  تعزيز  مجل  أو  مجلة  من  أكثر 

 ( كما قال أبو العباس الصفاة: 218، ص. 1994
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لن اللْي حىت ال ينفع إال  الش دة، وألكرمن  اخلاصة ماأمنتهم على العامة، "ألعم
 وألغمدن  سيفي حىت يسله احلق ، وألعطْي  حىت ال أرى للعطية موضعا"

حًقا سأرفع الوديع ليكون جهازي حىت يصبحوا عنيفْي. سأجمد حًقا بعض  
يف الواقع سوف األشخاص الذين ال أستطيع الوثوق يف إدارهتم للجمهور العام.  

مكان   ال  حبيث  الكثري  حًقا  وسأعطي  احلقيقة.  إىل  أجنذب  مل  ما  سيفي  أغلق 
 ( 218، ص. 1994للعطاء. )علي اْلارم، 

َوأَنْ ُفِسُكْم "ستخترب حًقا ضد ممتلكاتك ونفسك." )س.علي    َلُونَّ يفْ أَْمَواِلُكْم  لَتُ ب ْ
 (.186عمران: 

 د وال تفت وهللا إين  ألخو مه ة # تسموا إىل اجمل 

ُثل ليست ضعيفة.   )علي  وهللا أَن  يف احلقيقة أماين تؤدي إىل اجملد وهذه امل
 ( 219، ص. 1994اْلارم، 

يف املثالْي األول والثاين يتضح أن املخاطب نفى وعارض حمتوى اخلرب. ويف  
هذه احلالة جيب أن يكون احلكم مصحوًِب بعدة وسائل من التعزيزات اليت تنقض 

اطب وتقبله ِبلكالم الذي يسلمه. جيب تعديل هذا التعزيز مع وترية إنكار املخ 
إنكاره. لذلك، يتم تعزيز املثالْي األول والثاين من قبل اثنْي من التوكيد، ومها القسم 
بنقله   فيقوم  أقوى،  إنكاره  أن  الشاعر  فيقدر  األخري  املثال  أما  التوكيد.  ونون 

لقسم، وإن ، ونون التوكيد. )علي اْلارم، ِبستخدام ثالثة أنواع من التوكيد، وهي ا
 ( 220، ص. 1994

مجيع  أن  من  الرغم  وعلى  اخلرب.  لكالم  التقسيم  من  أنواع  ثالثة  هي  فهذه 
االختالفات موضحة بوضوح، إال أَنا تكمن مجيعها يف موقع خماطبهم. هل يقبله  
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ذلك:   إىل  الكالم  فيقسم  يرفضه.  أم  فيه  يشك  أو  وطليب،  املخاطب  ابتدائي، 
 وإنكاري. 

هذا هو التقسيم يف كالم اخلرب نفسه. كالم خرب إذا ذكر بغري توكيد، فالكالم  
خرب هو كالم االبتدائي. ويف الوقت نفسه، إذا ُت التعبري عنها بكلمة إجيابية مع 
أتكيد واحد فقط للكالم، فإَنا تسمى كالم الطليب. وإذا ورد الكالم على حرف  

كثر، فمن املؤكد أن الكالم اخلرب هو كالم االنكاري، وهو خمصص ملن  التوكيد أو أ 
 ال يقبل اخلرب الذي يسلمه املتحدث إطالقا. 

هناك عدة   اْلملة.  الواردة يف  العبارة  أو أتكيد  لتقوية  مفيدة  التوكيد  حرف 
 أحرف ميكن استخدامها للتوكيد، منها: 

املبتدإ واخلرب وينصب املبتدأ. مثال: إنَّ َأَِبَك  . إنَّ أو َأنَّ. هذا التوكيد يدخل إىل  1
 َمرِْيٌض، أَْعَلُم انَّ أَِبَك َمرِْيٌض. 

. حرف القسم. حرف القسم هو الواو والباء والتاء وجتر  الكلمة بعدها. مثال: 2
 وهللِا ذهبُت إىَل الفصِل. 

ْلر و الم  . الم االبتداء أي الالم قبل االسم أو الفعل. إن االختالف بْي الم ا3
ابتداء ال يفعل أي ما عمل حىت يبقى إعراب الكلمة بعده على حسب املوضع 

 يف اْلملة. مثال: َلكان أبوَك مريًضا.  

 . نون التوكيد اخلفيفة. نون السكون يف آخر الفعل. مثال: لَنكوَنْن من اخلاسريَن.4

 نَّ من اخلاِسرِْيَن.. نون التوكيد الثقيلة. نون التشديد يف آخر الفعل. مثال: لَنكونَ 5

. حرف التنبيه يستخدم حرف التنبيه ْلذب انتباه املخاطب. مثال: أاَل إنَّ نصَر 6 
 هللِا قريٌب، َما َأَن مبرِيٍض. 



26 
 

 
 

 . حرف "َقْد" لتوكيد الفعل. مثال: قد كان أبوك مريضا.7 

لذلك، يف كالم خرب وهو على شكل طليب وإنكاري، يتطلب التأكيد على 
كيد. ينقسم التوكيد عند ابن عاقل يف كتابه إىل قسمْي، ومها التوكيد  حروف التو 

 ( 642، ص. 2015اللفظي والتوكيد املعنوي. )هباء الدين عبد هللا، 

 ( 649، ص. 2015التوكيد اللفظي )هباء الدين عبد هللا،   -أ  

ادرجي، اليت تعين    –التوكيد اللفظي هو التوكيد يتكرر كما يف كلمات ادرجي  
توكيد    –د  اصع وهو  التوكيد،  نوع  من  الثاين  اْلزء  املقطع  هذا  يصف  اصعد. 

 اللفظي. واملراد تكرار اللفظي األول إلبراز أمهيته، مثل: 

 اصعد". –ادرجي "اصعد  –ادرجي  -
تباعا."   - األرض  اهتزت  إذا  هذا  تفعل  "ال  دَكًّا  دَكًّا  اأْلَْرُض  دُكَِّت  ِإَذا  َكالَّ 

 [.21]الفجر: 

التوكيد مع إن ، وأن ، والم االبتداء، وحروف تنبيه، وحروف  ميكن أن يكون  
ثقيلة(، وحروف إضافية، وتكرار الكلمات، مع   قسم، ونون التوكيد )خفيفة أو 

ب،   ( 426، ص. 2002مصطلحات قد وعم  الشرط. )حفين بيك داي 

 ( 642، ص. 2015التوكيد املعنوي )هباء الدين عبد هللا،   -ب  

 للتوكيد املعنوي قسمان: 

ب اللفظ  أوالً، هو اللفظ الذي يعمل على إزالة االفتاضات األخرى املتعلقة 
تعنيه هااتن اْليتان؛ هذا النوع له نوعان من لفظ النفس ولفظ   املؤكد. هذا ما 

 العْي، على سبيل املثال:

 جاء زيد نفسه "جاء زيد وحده".  
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معىن لفظ "زيد"، وظائف للقضاء على  لفظ "نفسه" مبثابة توكيد الذي يؤكد 
    اْلراء املهزومة األخرى اليت جاءت أخبار زيد، مثل املثال أعاله ، هي:

 جاء زيد عينه "زيد جاء بنفسه". 

يف هذا الصدد، جيب أن يضيف كلمة "النفس" وكلمة "العْي" إىل الضمري 
 الذي يتوافق مع املؤكد. 

اللفظ الذي يستخدم إلزالة االفتاضات    النوع الثاين من التوكيد املعنوي وهو
ْيٌع.   الكلمات ُكلٌّ، ِكاَل، ِكْلَتا، مجَِ استخدم  الغرض،  هلذا  العام.  الفهم  تنفي  اليت 

 ( 643، ص. 2015)هباء الدين عبد هللا، 

ْيٌع" يف شيء له عدة أجزاء، ومن بينها  مؤكدة ِبستعمال كلميت "ُكلٌّ" و "مجَِ
، ص.  2015خرى، مثل: )هباء الدين عبد هللا، قد حيتل مكان بعض األجزاء األ

644  ) 

 جاء الر كب كله "لقد حان القافلة كله".

 جاء الر كب مجيعه "لقد حان القافلة كله".

تنقل   اليت  اخلرب  تقوية  يف  تستخدم  والتوكيد  التوكيد  عادة  وهي  حسنا، 
 للمخاطب املشكوك  واإلنكار فيه.

 

 اشرتاطاهتا الالهرية احنراف الكالم اخلربي عن  -ج 

الذهن،   وهو خايل   للمخاطب  التوكيد  عادة  بدون  اخلرب  تسليم كالم  إذا ُت 
ويرافقه عادة التوكيد كإحسان للمخاطب الذي يبدو مشكوًكا فيه، ويرافقه عادة 
التوكيد كوجوب على اإلنكار، مث هذا اخلرب يتوافق مع غرضه اخلارجي.)علي اْلارم،  
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، أحياًَن ما ينتهك معىن الكالم اخلربي ألن هناك  ( ومع ذلك 231، ص.  1994
 عدة اعتبارات أيخذها املتحدث بعْي االعتبار، من بْي أمور أخرى: 

املخاطب الذي يوضع خايل الذهن كمستجوب يشك إذا كان كالم اخلرب   -1
اْلارم،   اخلرب.)علي  الشريعة يف كالم  إىل  يلمح  ، ص.  1994يسبقه حكم 

231 ) 

ول، املستمع أو املخاطب يف األساس هو شخص فارغ يف هذا القسم األ 
القلب )فارغ القلب، وسيقبله متاًما(، لكن املتحدث يعتربه شخًصا مشكوًكا  
فيه. وبعبارة أخرى، فإن هذا الكالم خمصص لألشخاص الذي خايل الذهن  

 ولكن املتحدث يسلمه ِبستخدام الكالم الطليب أو الكالم اإلنكاري. مثل: 

ُْم مُّْغَرقُ ْونَ َواَل خُتَا  ِطْبيِنْ يف الَِّذْيَن ظََلُمْوا ِإَنَّ

 (37"وال تتحدث معي عن الظاملْي سوف يغرقون". )س. هود: 

يف اْلية السابقة، عند مزيد من الفحص، سنجد أن املخاطب يف الواقع   
هو خايل الذهن )خايل القلب، وسيقبل متاًما اخلرب الذي ألقاه املخاطب( فيما  
يف   إليه  املنقولة  اْلمل  حتتاج  ال  لذلك،  ِبلظاملْي.  اخلاصة  ِبلقوانْي  يتعلق 

ية املذكورة مصحوبة األساس إىل تعزيزها أبحرف التوكيد. ومع ذلك، فإن اْل
ِبلتوكيد. فما هو سبب حتريف اْلية السابقة عن ظاهرها؟ والسبب أنه عندما 
الذين   الناس  أمور  من  إليه  أن يشتكي  السالم  عليه  نوح  النيب  َنى هللا عن 
خالفوا أوامره، أظهر هللا للنيب نوح عليه السالم ما سيحدث هلم. لذلك، هللا 

ح عليه السالم سائالً مستجوًِب كأن النيب نوح سبحانه وتعاىل، وضع النيب نو 
قال "هل يغرقون أم ال؟". فأجاب هللا بكلمته: ها هم يغرقون.)علي اْلارم، 

 ( 230-229، ص. 1994



29 
 

 
 

اإلنكار    -2 عالمات  عديدة  لوجود  منكرا،  يعترب  منكرا  املخاطب  ليس 
 ( 231، ص. 1994عليه.)علي اْلارم، 

ًصا منكرا. بعبارة أخرى، يقتصر املستمع يف اْلزء الثاين، املستمع ليس شخ 
الذهن. ومع ذلك، يعتربه املتحدث على أنه شخص   على الشك أو خايل 
منكر وال يريد قبول اإلخطار املقدم من املتحدث. أما احنراف الكالم اخلربي  

 الذي نقله الكالم، كان بسبب وجود عالمات اإلنكار عليه. مثل:

َلَميِ تُ ْوَن " مث بعد ذلك ستموت ِبحلقيقة" )س. املؤمنون: مُثَّ إِنَُّكْم بَ ْعَد ذِلَك  
15 ) 

يف اْلية السابقة يتبْي أن  املخاطب ال ينكر القانون الوارد يف كالم هللا:   
"مث بعد ذلك متوت حًقا". ومع ذلك، ملاذا نُقلت هذه الكلمة إليهم ِبستخدام 

هتاوَنم من املوت   التوكيد؟ والسبب أن الظاهر أن عالمات الكفر فيهم بسبب
حبسهم،  يف  يوضعون  املوت،  ملواجهة  الصاحلة  لألعمال  استعدادهم  وعدم 

 ( 230، ص.  1994وتنقل الرسالة إليهم يقوى بتوكيتْي. )علي اْلارم، 

إنكار املخاطب يعترب شخصاً ال ينكر عندما تكون أمامه عدة حجج    -3
 وأدلة، إذا اعتربها، فال شك أن اإلنكار سيقضي عليها.

هو    املخاطب  أن  أي  األول،  الشق  عكس  هو  هذا  الثالث  الشق  يف 
الشخص الذي ينكر حًقا ولكن ال يعتربه املخرب املنكر ولكنه يعترب شخًصا 
البقرة:   )س.  َواِحٌد  إِلٌه  َوِإهلُُكْم  املثال:   الذهن.  خايل  أو  القلب  من  خالًيا 

163 ) 

ينكره ويعارض وحدته.    يف هذا املثال اخلامس يتبْي أن هللا تعاىل يذكر من 
ومع ذلك، سلم هللا هلم اخلرب دون أن ترافقه حروف التوكيد كما نقلها املخاطب 
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أمامهم   الواقع  أنه يف  والسبب  هذا؟  ملاذا  القلب(.  )فارغ  الذهن  وهو خايل 
شواهد واضحة ودالئل قاطعة، ولو اهتموا هبا لوجدوا بال شك أشياء مرضية  

 ال يؤيد أي اعتبار ملثل هذا اإلنكار، وال يرى  وخميفة للغاية. لذلك، فإن هللا
 ( 231، ص. 1994)علي اْلارم،  ضرورة لتوجيه اخلطاب جتاههم حتديًدا.

يف هذا النقاش ثالثة احنرافات يف إفشاء هذا الكالم، أوهلا أنه يُعربَّ عنه   
ليب أو املخاطب الذي يوضع على أنه السائل مع أن املخاطب  ِبلكالم الط

الذي   اإلنكاري  الكالم  تعبري  الثاين هو  اْلزء  الذهن.  احلقيقة خايل  هو يف 
حيتوي على عدة التوكيد، على الرغم من أن املخاطب هو شخص ال ينكر، 
  مبعىن آخر، فإن املخاطب هو خايل الذهن أو الطليب قفط. والثالث هو التعبري 

الذي عرب عنه كالم االبتدائ األول، ولكن يف الواقع، إن املخاطب أو املستمع 
دالئل   فيه  يكون  أن  جيب  ظاهره  يف  الفاسد  والكالم  منكر.  شخص  هو 

يشريعلى سوء استعماله. 



38 
 

38 
 

 الباب الثالث 

 مناقشة نتائج البحث

 والن ار وأغراضها أنواع الكالم اخلربي يف كتاب دقائق األخبار يف ذكر اْلن ة  -أ

على حتليل البياَنت اليت ُت  العثور عليها، هناك ثالثة أنواع من الكالم اخلربي  يف كتاب 
دقائق األخبار لإلمام عبد الر حيم بن أمحد القاضي، و هي كالم اخلرب اإلبتدائي  و اخلرب  

 الط ليب  و اخلرب اإلنكاري . 

 اخلرب اإلبتدائي   -أ

اْلن ة للمت قْي وبر زة اْلميم للغاوين. الغرض من هذه اْلملة قال هللا تعاىل وأزلفت  .1
 هو لفائدة اخلرب و للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد . 

ويف األخبار إذا كان يوم القيامة يقول هللا تعاىل اي جربيل قر ب اْلن ة للمت قْي وبر ز   .2
م إىل يسار العرش مث  ميد  الص راط  اْلحيم للغاوين فتصري اْلن ة إىل ميْي العرش واْلحي

على الن ار وينصب  امليزان. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للمناشدة 
 احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .

وأين   .3 وأين كليمي موسى  إبراهيم  وأين خليلي  آدم  أين صفي   تعاىل  يقول هللا  مث  
 امليزان. الغرض من هذه اْلملة هو  روحي عيسى وأين حبييب حمم د قفوا عن ميْي 

 لفائدة اخلرب و للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد . 
مث  يقول هللا تعاىل ايرضوان افتح أبواب اْلنان واي مالك افتح أبواب الن ريان مث  جييء   .4

القطران.  من  وأثواب  والس السل  ِبألغالل  العذاب  وملك  ِبحللل  الر محة  ملك 
هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على   الغرض من 

 اْلد .
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ويناد املنادي اي معشر اخلالئق انظروا إىل امليزان  فإن ه يوزن عمل فالن بن فالن مث    .5
ينادي املنادي اي أهل اْلن ة خلود بال موت واي أهل الن ار خلود بال موت فذلك  

حلسرة إذ قضي األمر. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة قوله تعاىل وأنذرهم يوم ا
 اخلرب و للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .

القيامة ذهبت األرضون الس بع والس موات الس بع وصار موضعهما  .6 فإذا كان يوم 
سعة يف اْلن ة فتت سع إىل حد  يسع أهلها. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب  

 خر.و للف
اْلنان كل ها مائة درجة ما بْي الد رجتْي مخسمائة عام أَنارها جارية وأمثارها متدل ية  .7

فيها ما تشتهي األنفس وتلذ  األعْي فيها أزواج مطه رة من احلور العْي خلقهن  هللا  
احملاولة   للمناشدة  و  اخلرب  لفائدة  هو  اْلملة  هذه  من  الغرض  نور.  من  تعاىل 

 اْلد . واالجتهاد واحلث  على
كل ما أصاهبا زوجها وجدها بكر وعليها سبعون حل ة وكل  حل ة هلا لون محلها أخف    .8

عليها من شعرة يف أبداَنا يرى مخ  ساقها من وراء حلمها وعظمها وجلدها. الغرض  
 من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد . 

الش راب األمحر من الز جاج  األحضر والش راب األمحر من الز جاج األبيض  كما يرى   .9
رؤوسهن  مكل لة ِبلد ر  مرص عة ِبليواقيت. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب  

 و للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .
 ْلواهر. الغرض من هذه اْلملةللجنان مثانية أبواب من ذهب مرص ع ِب  .10
 هو

 لفائدة اخلرب وللفخر وللمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد . 
مكتوب على الباب األو ل ال إله إال  هللا حمم د رسول هللا وهو ِبب األنبياء واملرسلْي .  11

و   للفخر  و  اخلرب  لفائدة  هو  اْلملة  هذه  من  الغرض  واالسخياء.  والش هداء 
.للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحل  ث  على اْلد 
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الباب الثاين ِبب املصل ْي الذين حيسنون الوضوء وأركان الص الة. الغرض من هذه  .  12
 ولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .اْلملة هو لفائدة اخلرب و للمناشدة احملا

لفائدة  .  13 الغرض من هذه اْلملة هو  أنفسهم.  بطيب  املزك ْي  الثالث ِبب  الباب 
 للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .اخلرب و 

الباب الرابع ِبب اْلمرين ِبملعروف والن اهْي عن املنكر. الغرض من هذه اْلملة .  14
 هو لفائدة اخلرب وللمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد . 

ض من  الباب اخلامس ِبب من يقطع نفسه عن الش هوات ومينعها من اهلوى. الغر .  15
 هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وللمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .

الباب السادس ِبب احلج اج واملعتمرين. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب . 16
.  و للمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد 

هو لفائدة اخلرب و للمناشدة  الباب السابع ِبب اجملاهدين. الغرض من هذه اْلملة  .  17
 احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .

والباب الثامن ِبب املت قْي ال ذين يغض ون أبصارهم عن احملارم و يعملون اخلريات  .  18
بر  الوالدين وصلة األرحام وغري ذلك. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة  من 

 على اْلد .اخلرب وللمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  
مثان جنان أو هلا دار اْلالل وهي من لؤلؤ أبيض واثنيها دار السالم وهي من  .  19

ايقوت أمحر واثلثها جنة املأوى وهي من زبرجد أحضر ورابعها جن ة اخللد وهي 
من مرجان أمحر و أصفر وخامسها جن ة الن عيم وهي من فض ة بيضاء وسادسها 

وس  أمحر  ذهب  من  وهي  الفردوس  بيضاء جن ة  در ة  من  وهي  عدن  جن ة  ابعها 
واثمنها دار القرار وهي من ذهب أمحر وهي قصبة اْلنان وهي مشر فة على اْلنان 
احملاولة  وللمناشدة  اخلرب  ولفائدة  للفخر  هو  اْلملة  هذه  من  الغرض  كل ها. 

 واالجتهاد واحلث  على اْلد .
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ا بْي كل  مصراعْي  وهلا ِبِبن ومصراعان مصراع من ذهب ومصراع من فض ة م.  20
وللفخر   اخلرب  لفائدة  هو  اْلملة  هذه  من  الغرض  واألرض.  السماء  بْي  كما 

 وللمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد . 
وأم ا بناؤها فلبنة من ذهب ولبنة من فض ة وطينها املسك وتراهبا العنرب وحشيشها . 21

واهبا اْلوهر. الغرض من هذه اْلملة الز عفران وقصورها اللؤلؤ وعرفها اليواقيت وأب
 هو لفائدة اخلرب وللفخر وللمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .

فيها أَنار َنر الر محة وهو جيري ىف مجيع اْلنان حصباؤه الل ؤلؤ أشد  بياضا من  . و 22
الثلج و أحلى من العسل. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للفخر و  

.لل  مناشدة احملاولة و االجتهاد واحلث  على اْلد 
وفيها َنر الكوثر وهو َنر نبي نا حمم د صل ى هللا عليه وسل م أشجاره الد ر  واليواقيت.  .  23

الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للفخر وللمناشدة احملاولة واالجتهاد 
 واحلث  على اْلد .  

الت سنيم وفيها َنر الس لسبيل وفيها َنر الر حيق املختوم   وفيها َنر الكافور وفيها َنر.  24
ويف وراء ذلك أَنار ال حيصى عددها. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و  

 للفخر وللمناشدة احملاولة واالجتهاد واحلث  على اْلد .
ماء   ليلة أسري يب إىل الس ماء عرض علي   مجيع اْلنان فرأيت أربعة أَنار َنر من . 25

غري آسن وَنر من لنب مل يتغري طعمه وَنر من مخر وَنر من عسل مصف ى. الغرض  
 من هذه اْلملة هو للفخر و لفائدة اخلرب. 

لذ ة  .  26 من مخر  وأَنار  يتغري  طعمه  مل  لنب  من  وأَنار  آسن  ماءغري  من  أَنار  فيها 
فخر و  للش اربْي وأَنار من عسل مصف ى )االية(. الغرض من هذه اْلملة هو لل

 لفائدة اخلرب واحلث  على اْلد  وللمناشدة احملاولة واالجتهاد.



42 
 

42 
 

من أين جتيء هذه األَنار وإىل أين تذهب؟ قال جربيل عليه السالم تذهب إىل .  27
هذه الكوثر وال ندري من أين جتيء. الغرض من هذه اْلملة هو لالستفهام و  

 للفخر و لفائدة اخلرب. 
مك أو يريك فدعا رب ه فجاء ملك فسل م على الن يب  صل ى  فسل هللا تعاىل أن يعل  .  28

هللا عليه وسل م، وقال اي حمم د غم ض عينيك فغم ضت عيين . الغرض من هذه  
 اْلملة هو لفائدة اخلرب لطلب عمل الش يء.  

فلم ا أردت أن أرجع قال يل ملك مل ال تدخل يف القب ة قلت كيف أدخل وِبهبا  .  29
مقفول؟ قال أفتحه، قلت كيف أفتحه؟ قال مفتاحه يف يدك قلت وما هو؟ قال  
 بسم هللا الر محن الر حيم. الغرض من هذه اْلملة هو ملناشدة احملاولة واالجتهاد.  

الر حيم فانفتح القفل فدخلت يف القب ة فرأيت  فلم ا دنوت منه قلت بسم هللا الر محن  .  30
هذه األَنار جتري من أربعة أركان القب ة. الغرض من هذه اْلملة هو لالزمة الفائدة 

 ولفائدة اخلرب واحلث  على اْلد  وللمناشدة احملاولة واالجتهاد.
ل فلم ا أردت اخلروج من القب ة قال يل ذلك امللك هل نظرت ورأيت؟ قلت نعم قا.  31

القب ة بسم هللا الر محن  يل انظر اثنيا فلم ا نظرت رأيت مكتوِب على أربعة أركان 
 الر حيم. الغرض من هذه اْلملة هو للت دبري وللمدح.  

ورأيت َنر املاء خيرج من ميم بسمو َنر الل نب خيرج من هاء هللا وَنر اخلمر خيرج  .  32
الغرض من هذه اْلملة هو    من ميم الر محن وَنر العسل خيرج من ميم الر حيم.

 للتدبري وللمدح وللحث  على اْلد  وللمناشدة احملاولة واالجتهاد. 
عن أشجار اْلن ة، فقال عليه الس الم التيبس أغصاَنا وال تتساقط أرواقها وال يفىن  .  33

رطبها وإه أكرب أشجار اْلن ة شجرة طوىب أصلها من در  ووسطها من ايقوت و  
وراقها من سندس. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب أغصاَنا من زبرجد وأ

 و للفخر للتدبري وللمدح وللحث  على اْلد  وللمناشدة احملاولة واالجتهاد.
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و 34 يف .  أغصاَنا  أدىن  و  العرش  بساق  مت صلة  أغصاَنا  ألف غصن  سبعون  عليها 
نيا. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للفخر للت   دبري و للمدح  الس ماء الد 

 و للحث  على اْلد  و للمناشدة احملاولة و االجتهاد.
ليس يف اْلن ة غرفة والقب ة وال شجرة إال  فيها غصن منها يظل  عليها وفيها من  .  35

الس ماء وضوؤها   الش مس أصلها يف  نيا  الد  تشتهي األنفس نظريه يف  ما  الث مار 
لفائدة اخلرب و للفخر وللمدح واصل إىل كل  مكان. الغرض من هذه اْلملة هو 

 و للت دبري. 
م .  36 قال هللا تعاىل قطوفها دانية أي مثرهتا قريبة كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األاي 

اخلالية وتراب أرضها مسك وعنرب وكافور وأَنارها لنب وعسل ومخر وماء صاف  
ع أحسن  فيخرج منه صوت ما مس   وإذا هب ت الر يح يضرب الورق بعضه بعضا

 منه. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للفخر وللمدح و  للت دبري. 
أمل تر إىل رب ك كيف مد  الظل  يعين قبل طلوع الش مس وبعد غروهبا إىل أن ي دخل  .  37

 سواد الل يل. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للمدح. 
ة و هي الس اعة ال يت قبل طلوع الش مس أال أنب ئكم بساعة هي أشبه ساعات اْلن  .  38

ظل ها ممدود و رمحتها عام ة وبركتها كثرية. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب  
 و للحث  على اْلد  و املناشدة احملاولة واالجتهاد. 

فإذا بلغ ماء العْي إىل صدورهم خرج كل  ما كان فيهم من غل  وغش وحسد وزال  .  39
 الغرض من هذه اْلملة هو للحث  على اْلد  واملناشدة احملاولة و االجتهاد.عنها.  

فإذا استقر  املاء يف بطوَنم خرج كل  ما كان فيها من فساد وداء وبول فيظهر  .  40
فتصري وجوههم   فيها  فيغتسلون  األخرى  العْي  إىل  جييئون  وِبطنهم مث   ظاهرهم 

تطيب أجسامهم كاملسك فينتهون  كالقمر ليلة البدر وتطيب نفوسهم وقلوهبم و 
إىل ِبب اْلن ة. الغرض من هذه اْلملة هو للحث  على اْلد  واملناشدة احملاولة و 

 االجتهاد.
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أيديهن   .  41 يف  بصحائف  احلور  فيستقبلهم  فيضربوَنا  محراء  ايقوتة  من  حلقته  فإذا 
 فتخرج كل  حورية إىل صاحبها فتعانقه و تقول أنت حبييب و أَن راضية عنك 

البيت سبعون سريرا على كل  سرير سبعون  بيته ويف  معه  أبدا وتدخل  وأحب ك 
لطائف   من  ساقها  مخ   يرى  حل ة  سبعون  عليها  حورية  فراش  وعلى كل   فراشا 
احللل. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وللمدح وللت دبري وللحث  على  

 اْلد  واملناشدة احملاولة واالجتهاد.
األو ل من فض ة والثاين من ذهب   ة سبع حوائط حميطة ِبْلنان كل هاوسرور اْلن  .  42

والث الث من زبرجد والر ابع من لؤلؤ واخلامس من در  والس ادس من ايقوت والس ابع  
من نور يتأللؤ وما بْي كل  حائطْي مسرية مخسمائة عام. الغرض من هذه اْلملة 

 واملناشدة احملاولة و االجتهاد.هو لفائدة اخلرب و للت دبري وللحث  على اْلد   
وأم ا أهل اْلن ة فهم جرد ومرد مكح لون وللر جال شوارب خضراء فلج بلج وال .  43

للفخر   هو  اْلملة  هذه  من  الغرض  الر جال.  عن  لتميزهن   للن ساء  ذلك  يكون 
 ولفائدة اخلرب وللحث  على اْلد  واملناشدة احملاولة واالجتهاد. 

 من الفاكهة ماشاء واشتاق إىل الط عام أمر هللا تعاىل أن قد موا فإذا أكل ويل  هللا.  44
له الط عام فيأتونه سبعْي طبقا وسبعْي مائدة من در  وايقوت على كل  مائدة ألف  

 صحفة من ذهب. الغرض من هذه اْلملة هو للمدح وللت دبري. 
ألعْي  يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ماتشتهيه األنفس وتل د ا.  45

يطبخه  ومل  الن ار  مل متس ه  الط عام  من  ألوان  فيها خالدون ويف كل  صفحة  وأنتم 
االن حاس وغريه. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة   الط ب اخ ومل يعمل يف قدور 

 اخلرب و للمدح وللت دبري.  
تلك .  46 من  فيأكل ويل  هللا  نصب  وال  تعب  بال  فتكون  هلا كوين  قال  ولكن  هللا 

اف ماشاء فإذا شبع نزل عليه طيور من طيور اْلن ة كالبخايت يف العظم الص ح
فتقوم أجنحتما على رأس ويل  هللا وتقول كل حلما طراي  اي ويل  هللا أَن كذا وشربت  
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من ماء الس لسبيل ومن ماء الكافور ورعيت رايض اْلن ة. الغرض من هذه اْلملة 
 هو للمدح وللت دبري.

إىل حلم تلك الط يور فيأمر هللا تعاىل تقع على مائدة من أي لون   قيشتاق ويل  هللا. 47
 شاء  فتكون سواء. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للمدح وللت دبري. 

فيأكل ويل  هللا من حلومها مث  ترجع طيورا إبذن هللا تعاىل كما كانت فاْلن ة ال ينفد  .  48
نيا القرآن يتعل مه الن اس طعامها وإن أكل منه ال ينقص منه شيء ن  ظريه يف الد 

ويعل مونه وهو على حاله ال ينقص منه شيء. الغرض من هذه اْلملة هو للمدح  
 وللت دبري. 

لو أعطيتك ماتريد مل تنزل من الس ماء قطرة ومل ينبت يف األرض نبات مث  َندى  .  49
 رب وللت دبري. جربيل إهلي كم آخذ من الن ار. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخل

مر ة.  .  50 الن هر سبعْي  مقدار ذر ة وغمسها يف  منها  مقدار ذر ة  تعاىل خذ  قال هللا 
 الغرض من هذه اْلملة هو للمناشدة احملاولة واالجتهاد لطلب عمل الش يء.  

مث  جاء هبا إىل آدم عليه الس الم فوضعها على جبل شاهق فذاب ذلك اْلبل رد  .  51
وبقي دخاَنا يف أحجار وحديد إىل يومنا هذا فهذه الن ار من الن ار إىل مكاَنا  

احملاولة  للمناشدة  الغرض من هذه اْلملة هو  منها.  فاعتربوا  الذ ر ة  تلك  دخان 
 واالجتهاد.  

وال ذي بعثك ِبحلق  نبي ا لو أن  مثل ثقب ابرة فتح منها جهة املشرق الحتق أهل  .  52
 هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر.املغرب من شد ة حر ها. الغرض من  

وال ذي بعثك ِبحلق  نبي ا لو أن  دراعا من الس لسلة ال يت ذكرها هللا تعاىل يف كتابه .  53
وضع على جبل لذاب اْلبل حىت  يبلغ األرض الس ابعة. الغرض من هذه اْلملة  

 هو لفائدة اخلرب و للمدح. 
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و أن  رجال من أهل الن ار يعذ ب ِبملغرب الحتق من  وال ذي بعثك ِبحلق  نبي ا ل.  54
ِبملشرق من شد ة عذابه حر ها شديد وقعرها بعيد وحطبها الن اس واحلجارة وشراهبا  
 احلميم والص ديد وثياهبا من قطران. الغرض من هذه اْلملة هو إلظهار الت حس ر.  

جال والن ساء. الغرض  الن ار هلا سبعة أبواب لكل  ِبب منهم جزء مقسوم من الر  .  55
 من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و إلظهار الت حس ر.  

أن  رسول هللا سأل جربيل عليه الس الم أكانت أبواهبا كأبوابنا هذه قال ال ولكن ها .  56
مفتوحة بعدها أسفل من بعض من الباب إىل الباب مسرية سبع مائة سنة كل   

يليه سب  عْي ضعفا. الغرض من هذه اْلملة هو  ِبب منها أشد  حر ا من ال ذي 
 لفائدة اخلرب.

قال عليه الس الم من سك ان هذه األبواب قال؛ أم ا الباب األسفل ففيه املنافقون .  57
ومن كفر من أصحاب املائدة وآل فرعون وامسه اهلاوية. والباب الث اين فيه املشركون 

الث الث فيه الص ائبون وامسه سقر الر ابع فيه إبليس    وامسه اْلحيم والباب  والباب 
اليهود وامسه خطمة والباب  فيه  والباب اخلامس  تبعه واجملوس وامسه لظى  ومن 
الن صارى وامسه سعري. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و   الس ادس فيه 

 إلظهار الت حس ر والضعف. 
يل مل ال ختربين عن  سعري مث  أمسك جربيل فقال الن يب  صل ى هللا عليه و سل م اي جرب .  58

سك ان الباب الس ابع فقال اي حمم د أتسألين عنه فقال بلى فقال اي حمم د أهل 
الكبائر من أم تك ال ذين ماتوا و مل يتوبوا فخ ر الن يب  صل ى هللا عليه و سل م مغشي ا  
 عليه. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر وإلظهار الض عف. 

فلم ا أفاق الن يب  صل ى هللا عليه وسل م قال اي جربيل عظمت مصيبيت واشتد  خويف  .59
أم تك.  الكبائر من  أهل  يدخل  نعم  قال جربيل  الن ار؟  أم يت  يدخل أحد من  أ 

 الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر و إلظهار الض عف.
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جربيل لبكائه و قال صل ى هللا عليه و    مث  بكى رسول هللا صل ى و سل م و بكى.  60
سل م اي جربيل مل تبكي أنت و أنت الر وح األمْي قال جربيل أخاف أن أبتلي مم ا  

لة هو لفائدة  ابتلي به هاروت و ماروت فهو ال ذي أبكاين. الغرض من هذه اْلم
 اخلرب ولالستحام. 

الئكة كل  صف  أكثر  يؤتى جبهن م يوم القيامة وحوهلا سبعون ألف صف  من امل.  61
 جير وَنا أبزم تها. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.  من الث قلْي

وْلهنم أربع قوائم ما بْي كل  قائمة وقائمة ألف عام وهلا ثالثون رأسا ويف كل  .  62
رأس ثالثون ألف فم ويف كل  فم ثالثون ألف ضرس مثل جبل أحد ألف مر ة ويف 

ة مثل طباق الد نيا ويف شفتيه سلسلتان من حديد لكل   كل  فم شفتان كل  شف
سلسلة منهما سبعون ألف حلقة وميسك كل  حلقة ماال يعد  من املالئكة فيؤتى 
ا ترمي بشرر كالقصر. الغرض من هذه   هبا عن يسار العرش وهو قوله تعاىل إَن 

 اْلملة هو لفائدة اخلرب وللفخر.
د  وجوههم وترزق أعينهم وختتم أفواههم فإذا انتهوا  يساق أعداء هللا إىل الن ار وتسو .  63

فم  توضع يف  الس لسلة  فتلك  والس السل  الز ِبنية ِبألغالل  استقبلتهم  أبواهبا  إىل 
الكافر وخترج من دبره وتغل  يده اليسرى إىل عنقه وتدخل يده اليمىن يف صدره  

 لفائدة اخلرب. من هذه اْلملة هو  وتنزع من بْي كتفيه ويشد  ِبلس السل. الغرض
وتضرهبم  .  64 ويسحب  على وجهه  الش يطان يف سلسلة  منهم مع  أدمي  ويقرن كل  

املالئكة مبقامع من حديد كل ما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هلم ذوقوا  
بون. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.  عذاب الن ار ال ذي كنتم به تكذ 

رسول هللا أومل تسأل عن أم تك كيف يدخلوَنا؟ قال صل ى هللا مث  قالت فاطمة: اي. 65
عليو وسل م تسوقهم املالئكة إىل الن ار، فال تسود  وجوههم وال ترزق  أعينهم وال  
واألغالل.   الس السل  عليهم  توضع  وال  الش يطان  مع  يقرنون  وال  أفواههم  ختتم 

 و إلظهار الض عف. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر
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فقالت: ايرسول هللا كيف تقودهم املالئكة؟ قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م  .  66
أم ا الش يخ والش اب  فيؤخذان ِبلل حية وأم ا الن ساء فبالد وائب والن اصية. الغرض من 

 هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر و إلظهار الض عف. 
شيبة من أم يت يقبض على شيبته ويقاد إىل الن ار وهو ينادي واشيبتاه  فكم من ذي  .  67

 واضعفاه. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.
وكم من شاب  من أم يت يقبض من الل حية ويقاد إىل الن ار وهو ينادي واشباِبه  .  68

 واحسن صوراته. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.
من أم يت يقبض على َنصيتها تقاد إىل الن ار وهي تنادي وافضيحتاه  وكم من امرأة  .  69

واهتك ستاه حىت  ينتهي هبم إىل مالك فإذا نظر إليهم مالك يقول للمالئكة من  
هؤالء فما ورد علينا من االشقياء أعجب من هؤالء مل تسود  وجوههم ومل توضع  

 هو لفائدة اخلرب.الس السل واألغالل يف أعناقهم. الغرض من هذه اْلملة 
معشر .  70 اي  هلم  فيقول  احلالة  هذه  على  هبم  أن أنيت  أمرَن  هكذا  املالئكة  فتقول 

االشقياء من أنتم؟ فيقولون: حنن من أم يت حمم د صل ى هللا عليه و سل م. الغرض 
 من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و لالستفهام وإلظهار الت حس ر.

ون واحمم داه فلم ا رأوا مالكا نسوا اسم حمم د صل ى هللا عليه مل ا قادهتم املالئكة يناد.  71
أنزل هللا عليهم   أنتم؟ فيقولون: حنن مم ن  مالك من  فيقول هلم  وسل م من هيبته 

 القرآن وحنن مم ن يصوم شهر رمضان. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 
عليه وسل م فإذا مسعوا اسم    فيقول مالك ما نزل القرآن إال  على حمم د صل ى هللا.  72

حمم د صل ى هللا عليه وسل م صاحوا أبمجاعهم حنن من أم ته فيقول هلم أم ا كان 
 لكم يف القرآن زاجر عن املعاصي. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.

  فإذا وقفوا على شفري جهن م و نظروا إىل الن ار و إىل الز ِبنية قالوا اي مالك ائذن لنا .  73
نبكي على أنفسنا فيأذن هلم فيبكون الد موع حىت  ال يبقى شيء من الد موع يف  
نيا من   الد  لو كان يف  البكاء  ما أحسن هذا  مالك  فيقول  فيبكون دما  أعينهم 
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خشية هللا تعاىل ما مس تكم الن ار اليوم. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب  
 وإلظهار الت حس ر.

الن ار سود الوجوه مظلمة أبصارهم ذاهبة  .  74 الن يب  صل ى هللا عليه وسل م: أهل  قال 
 عقوهلم. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهالر الت حس ر. 

وقامتهم كالط ود  .  75 زرق  وعيوَنم  وأبداَنم كاْلبال  منهم كالقب ة  واحد  رأس كل  
ة حييون. الغرض من هذه اْلملة  وشعورهم كالقصب ليس هلم موت ميوتون وال حيا

 هو لفائدة اخلرب. 
كل  واحد منهم سبعون جلدا من اْللد إىل اْللد سبع طباق من الن ار ويف أجوافهم  .  76

حي ات من الن ار يسمعون صوهتا كصوت الوحوش وِبلس السل واألغالل يطو قون 
ئدة  وِبملقامع يضربون على وجوههم يسحبون. الغرض من هذه اْلملة هو لفا

 اخلرب وإلظهار الت حس ر. 
قال الن يب  صل ى هللا عليه وسل م: مساكن أهل الن ار ينادون ايرب نا أحاط بنا العذاب  .  77

وهم مسجونون فيها مغلولون أبغالهلا إن سكتوا مل يرمحوا وإن صربوا مل ينجوا وإن  
 حس ر.َندو مل جيابوا. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهالر الت  

ينادون ِبلويل والث بور والص غار مقر نْي يف سجون خمل دين َندمْي طويل عذاهبم  .  78
ة ألواَنم األشقياء يقولون رب نا  ضي ق مدخلهم سائل صيدهم ِبدية عوراهتم متغري 
غلبت علينا شقوتنا وكن ا قوما ضال ْي رب نا اكشف عن ا العذاب إَن  مؤمنون. الغرض  

 فائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر ولالستحام وللمدح. من هذه اْلملة هو ل
قال صل ى هللا عليه وسل م مساكن أهل الن ار خلق هللا هلم جباال يقال هلا صعود .  79

فيصعدون على وجوههم ألف عام حىت  إذا صعدوا قذفتهم اْلبال يف قعر جهن م  
 . خاسرين. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر

قال الن يب  صل ى هللا عليه وسل م: مساكن أهل الن ار إذا استغاثوا ِبملطر ترفع سحابة .  80
سوداء فيقولون الغيث جاء من الر محن فيمطر عليهم حجارة من َنر تقع على  
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رؤوسهم مث  خترج من أدِبرهم. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار 
 الت حس ر.  

 تعاىل ألف سنة أن يرزقهم الغيث فتظهر سحابة سوداء فيقولون  مث  يسألون هللا.  81
هذا سحابة املطر فتمطر عليهم حي ات  كأمثال أعناق اإلبل فمن لدغته لدغة ال  
 يذهب أملها ألف سنة. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر. 

مبا كانوا يفسدون. الغرض من وهذا معىن قوله تعاىل ردَنهم عذاِب فوق العذاب  .  82
 هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر. 

مساكن أهل الن ار ينادون مالكا سبعْي ألف سنة فال يرد     قال صل ى هللا تعاىل .  83
عليهم جواِب فيقولون رب نا إَن  مالكا مل جيبنا فيقول هللا تعاىل ايمالك أجب أهل  

ا تقولون اي من غضب عليكم اي أهل الن ار فيقولون اي  الن ار مث  إن  مالكا يقول م
اخلرب   لفائدة  هو  اْلملة  هذه  من  الغرض  هبا.  نستيح  ماء  شربة  اسقنا  مالك 

 وإلظهار الت حس ر. 
فقد أكلت الن ار حلومنا عظامنا و انضجت جلودَن و مز قت عظامنا و قطعت .  84

تسا قطت األصابع فإن بلغ  قلوبنا فيسقيهم شربة من احلميم إن نتاولوه ِبأليدي
الوجوه تناثرت العيون و اخلدود فإذا دخل البطون قطع األمعاء والكبود. الغرض  

 من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للفخر وإلظهار الض عف وإلظهار الت حس ر. 
قال صل ى هللا عليه وسل م مساكن أهل الن ار إذا استغاثوا بطعام جياء هلم ِبلز ق وم  .  85

ذا جيء ِبلز ق وم أيكلونه غلي ما يف بطوَنم وغلي دماغهم وأضراسهم وخيرج فإ
الل هب من أفواههم وتتساقط أجسادهم بْي أقدامهم. الغرض من هذه اْلملة هو  

 لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر. 
قال صل ى هللا عليه وسل م: مساكن أهل الن ار يلبسون ثياِب من قطران إذا وضعت  . 86

بدان انسلخت اْللود واالشقياء يف الن ار عمي ال يبصرون بكم ال ينطقون على األ
 صم  ال يسمعون. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر.
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وكل  جائع يشتهي الط عام إال  أهل الن ار وكل  عار يشتهي الل باس إال  أهل الن ار  .  87
الن ا أهل  إال   احلياة  يشتهي  مي ت  من هذه وكل   الغرض  املوت.  يتمن ون  م  فإَن  ر 

 اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر وإلظهار الض عف.
قال الن يب  صل ى هللا عليه وسل م: ينجو من الن ار من أم يت بعد ألف وست ْي سنة قوم  .  88

مس ان من الل حوم مهزولون من الد ين كسات من الث ياب عراة من الط اعات عاملْي  
نيا وهم عن اْلخرة هم غافلون أي جاهلون وهم أهل  يعل مون ظاهرا من احلياة الد 

اإلسواق واهلوى يكتسبون من أي مال شاءوا ال يبايل هللا من أي ِبب يدخلون 
 الن ار. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر.

ة يسحبون على وجوههم  قال هللا تعاىل اي موسى لو رأيت َنقضي العهد واألمان.  89
إىل الن ار فإذا طرحوا يف جهن م صار كل  عضو منهم يف مكان وكل  عرق يف مكان  

 وقلوهبم يف مكان. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر. 
وقال ويل لناقض العهد واألمانة تراه مصلوِب على شجرة الز ق وم والن ار تدخل من  .  90

ن فمه وأذنيه وعينيه. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار  دبره وخترج م
 الت حس ر. 

وقال تعاىل اي موسى لو رأيت َنقض العهد واألمانة قد قارنه الش يطان يف الس السل .  91
واألغالل معل قة بلسانه يسيل دماغه من منخريه ال ينام طرفة عْي وال جيد راحة  

طلب األمان ِبملوت من العذاب وكذا َنقض األرض طرفة عْي حىت  أن  الكافر ي
يطلب األمان ِبملوت وكذا الز اين وآكل الر ِب واترك الص الة يعذ بون يف الن ار حقبا.  

 الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر. 
ْلن  قال هللا تعاىل اي موسى لو كان ماء البحار مدادا واألشجار أقالما واإلنس وا.  92

أن  قبل  من  البحار كل ها  ونفدت  واْلن   اإلنس  وفنيت  األقالم  كتاِب خللصت 
 تكتب عدد حقب جهن م. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 
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بردا وال شراِب إال  محيما  .  93 فيها  يذوقون  فيها أحقاِب ال  تعاىل البثْي  قوله  وذلك 
 وغس اقا جزاء وفاقا. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.  

قال الن يب  صل ى هللا عليه وسل م ْلربيل: ما احلقب؟ قال جربيل عليه الس الم: أربعة  .  94
 دة اخلرب. آالف سنة. الغرض من هذه اْلملة هو لفائ

قال صل ى هللا عليه وسل م: الس نة كم شهرا؟ قال جربيل عليه الس الم: أربعة آالف . 95
 من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.شهر. الغرض 

قال صل ى هللا عليه وسل م: الش هر كم يوما؟ قال جربيل عليه الس الم: أربعة آالف  . 96
   يوم. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 

قال صل ى هللا عليه وسل م واليوم كم ساعة؟ قال سبعون ألف ساعة وكل  ساعة  .  97
نيا. الغرض   من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. سنة من سين  الد 

إذا كان يوم القيامة خيرج من الن ار شيء امسه حريش     قال صل ى هللا عليه وسل م.  98
يتول د من العقرب رأسه يف الس ماء الس ابعة وذنبه حتت األرض الس فلى فينادي  
سبعْي مر ة أين من ِبرز الر محن وأين من حارب الر محن. الغرض من هذه اْلملة  

 هو لفائدة اخلرب. 
 حريش؟ فيقول أريد مخسة أين من ترك فيقول اْلربيل عليه الس الم: ماذا تريد اي .  99

الص الة وأين من منع الز كاة وأين من شرب اخلمر وأين من أكل الر ِب وأين من 
نيا يف املساجد فيجمعهم يف فمه ويرجع هبم إىل جهن م نعوذ   يتحد ث حبديث الد 
الت حس ر   وإلظهار  اخلرب  لفائدة  هو  اْلملة  هذه  من  الغرض  الش قاوة.  من  ِبهلل 

 هار الض عف. وإلظ
مث  ينادون فيها اي من ان ألف عام واي قوم ألف عام واي أرحم الر امحْي ألف عام.  . 100

 غرض من هذه اْلملة هو لالستحام.ال
فإذا أنفذ هللا تعاىل فيهم حكمه وقضاءه أمر جربيل عليه الس الم، فيقول: اي  .  101

أنت أعلم حباهلم مين    جربيل ما فعل العاصون من أم ة حمم د فيقول جربيل إهلي
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فيقول انطلق وانظر ما حاهلم. الغرض من هذه اْلملة هو لالزمة الفائدة و لفائدة  
 اخلرب.

فينطلق جرييل إىل مالك وهو على منرب من َنر يف وسط جهن م فإذا نظر مالك  .  102
إىل جربيل عليه الس الم قام تعظيما له فيقول اي جرييل ماأدخلك هذا املوضع  

 ن هذه اْلملة هو لالزمة الفائدة. ا فعلت ِبلعصاة من أم ة حمم د. الغرض مفيقول م
فيقول مالك ما أسوأ جاهلم وأضيق مكاَنم قد أحرقت الن ار أجسادهم وأكلت . 103

الن ار حلومهم وبقيت وجوههم وقلوهبم يتألأل فيها نور اإلميان. الغرض من هذه  
 إلظهار الت حس ر وإلظهار الض عف.اْلملة هو لالزمة الفائدة و لفائدة اخلرب و 

فيقول جربيل عليه الس الم ارفع احلجاب  حىت  أنظر إليهم فيأمر مالك اخلزنة .  104
 فتفع احلجاب عنهم. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 

فإذا نظروا إىل جربيل عليه الس الم  ورأوه من أحسن اخللق علموا أن ه ليس من  .  105
العذ منه. املالئكة  أحسن  قط   أحد  أييت  ال  ال ذي  العبد  هذا  من  فيقولون  اب 

 الغرض من هذه اْلملة هو للحث  على اْلد  واملناشدة احملاولة و االجتهاد.
فيقول مالك؛ هذا جربيل عليه الس الم كان أييت حمم دا ِبلوحي فإذا مسعوا ذكر .  106

لون اي جربيل اقرأ حمم دا حمم د صل ى هللا عليه وسل م صاحوا أبمجاعهم يبكون ويقو 
من ا الس الم وأخربه بسوء حالنا قد نسينا وتركنا يف الن ار. الغرض من هذه اْلملة  

 هو لفائدة اخلرب وإلظهار الت حس ر. 
فينطلق جربيل حىت  يقوم بْي يدي هللا تعاىل فيقول هللا تعاىل؛ كيف رأيت أم ة  .  107

مكاَنم فيقول هللا تعاىل؛ هل سألوك  حمم د؟ فيقول؛ ايرب  ما أسوأ حاهلم وأضيق 
شيئا؟ فيقول؛ نعم ايرب  سألوا أن أقرئ حمم دا عنهم الس الم وأخربه بسوء حاهلم.  

 الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 
فيقول هللا تعاىل؛ انطلق إليه فبل غه فينطلق جربيل عليه الس الم إىل الن يب  صل ى هللا  .  108

يف اْلن ة حتت شجرة طوىب يف خيمة من در ة بيضاء وهلا   عليه وسل م ِبكيا وهو 
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أربعة آالف ِبب لكل  ِبب مصراعان مصراع من ذهب ومصراع من فض ة بيضاء.  
 ئدة اخلرب ولالستحام وللت دبري.الغرض من هذه اْلملة هو لفا

لو   فيقول الن يب  صل ى هللا عليه وسل م ما أبكاك اي أخي اي جربيل فيقول اي حمم د. 109
رأيت ما رأيت لبكيت أشد  من بكائي قد جئت من عند عصاة أم تك ال ذين  
يعذ بون وهم يقرؤونك الس الم ويقولون ما أسوأ حالنا وأضيق مكاننا ويصيحون  

 ايحمم داه. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.
صل ى هللا    مث  يقول جربيل امسع صياحهم وهم يقولون ايحمم داه فيسمعهم الن يب  .  110

عليه وسل م، فيقول؛ لب يكم لب يكم اي أم يت فيقوم الن يب  صل ى هللا عليه وسل م ِبكيا 
فيأيت عند العرش واألنبياء خلفه و خير  ساجدا و يثين على هللا تعاىل ثناء مل يثن 
أحد مثله. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب ولالزمة الفائدة ولالستحام  

 وللت دبري. 
فيقول هللا تعاىل؛ اي حمم د ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. فيقول صل ى .  111

هللا عليه وسل م ايرب  االشقياء من أم يت قد نفذ فيهم قضاؤك وحكم أمرك وانتقمت  
 منهم فشف عين فيهم. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 

صلى هللا عليه وسل م مع األنبياء    فيقول هللا تعاىل؛ قد شف عتك فيهم فيأيت الن يب  .  112
ليخرج كل  من كان يقول ال إله إال  هللا حمم د رسول هللا. الغرض من هذه اْلملة  

 هو للمدح. 
فينطلق الن يب  صلى هللا عليه وسل م إىل جهن م فإذا نظر مالك إىل حمم د صل ى هللا  .  113

 ح. . الغرض من هذه اْلملة هو للمد عليه وسل م قام تعظيما له
فيقول الن يب  صل ى هللا عليه وسل م ملالك ماحال أم يت االشقياء فيقول ما أسوأ  .  114

 حاهلم وأضيق مكاَنم. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 
فيقول الن يب  صل ى هللا عليه وسل م؛ افتح الباب و ارفع الط بق فإذا نظر أهل الن ار . 115

إىل حمم د صل ى هللا عليه وسل م صاحوا أبمجعهم و قالوا اي حمم داه قد أحرقت الن ار  



55 
 

55 
 

أعلم حالكم   فيعتذر هلم أبين  ال  الن ار  تركنا ونسيتنا يف  قد  و  جلودَن و حلومنا 
 الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإلضهار الت حس ر.  فيجرجون منها مجيعا.

وقد صاروا محما قد أكلتهم الن ار فينطلق هبم إىل َنر عند ِبب اْلن ة يسم ى َنر . 116
احلياة فيغتسلون فيه فيخرجون منه شب اِب جر دا مرد ا مكح لْي كأن  وجوههم القمر  

ار فيدخلون اْلن ة فيعريون فيها. مكتوب على جباههم هؤالء عتقاء الر محن من الن  
 الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب ولالستحام وللت دبري. 

فيدعون هللا أن ينحو عنهم ذلك اخلط  فيمحوه عنهم فإذا رأى أهل الن ار أن   .  117
املسلمْي قد خرجوا من الن ار قالوا اي ليتنا كن ا مسلمْي وكن ا خنرج من الن ار وهو  

ىل "رمبا يود  ال ذين كفروا لو كانوا مسلمْي". الغرض من هذه اْلملة هو  قوله تعا
 لفائدة اخلرب.

فينظرون فيعرفون أن ه املوت فيذبح بْي اْلن ة والن ار مث  يقال اي أهل اْلن ة خلود .  118
وال موت فيها فذلك قوله تعاىل وأنذرهم يوم احلسرة إذا قضي األمر؛ ويف اخلرب 

ز  جبهن م  والد هشة.  إذا جيء  اخلوف  من  ركبهم  على  أم ة  فتجثو كل   زفرة  فرت 
 الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 

قوله تعاىل: وترى كل  أم ة جاثية كل  أم ة تدعى إىل كتاهبا اليوم حتزون ما كنتم  .  119
تعملون، فإذا نظروا إىل الن ار ومسعوا زفريها. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة  

 اخلرب.
كما قال هللا تعاىل: مسعوا هلا تغي ظا وزفريا من مسرية مخس مائة عام فيقول كل   .  120

واحد نفسي نفسي حىت  اخلليل والكليم إال  احلبيب فيقول أم يت أميت فإذا قربت  
يقول اي َنر حبق  املصل ْي وحبق  املتصد قْي وحبق  اخلاشعْي وحبق  الص ابرين ارجعي  

 ه اْلملة هو لفائدة اخلرب لالستحام وللت دبري. فال ترجع. الغرض من هذ
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الذ نوب  .  121 على  وبكائهم  ودموعهم  الت ائبْي  هلا حبق   الس الم  عليه  فيقول جربيل 
نيا  ارجعي فتجع وجياء بدموع العصاة فتش  عليها فتخمد حىت  تصري كنار الد 

اب. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.   تطفأ ِبملاء والت 
ويف اخلرب إذا كان يوم القيامة حتشر اخلالئق يف احملشر وجياء إليهم جبهن م مفتوحة  .  122

أبواهبا فتحيط أبهل احملشر من قد امهم وأمياَنم ومشائلهم فيستغيثون إىل الن يب  صل ى 
 هللا عليه وسل م وإىل جربيل عليه الس الم. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.

: اي حمم د الختف انفض غبار رأسك فينفض فيصري  هللا غبار رأسه  فيقول هللا.  123
مث  يقول هللا اي حمم د انفض غبار حليتك   سحاب مطر يقف على رؤوس املؤمنْي

فينفض فيصري  هللا من غبار حليته ستا بينهم وبْي الن ار مث  أيمره أبن ينفض غبار 
أقدامهم ومينع عنهم َنر    نفسه فينفضه فيصري  هللا من غبار نفسه بساطا حتت

لظى بربكته صل ى هللا عليه وسل م. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وللمدح 
 وللت دبري. 

جاء يف اخلرب يؤتى بعبد يوم القيامة فتج ح سي ئاته على حسناته فيؤمر به إىل .  124
 الن ار. لغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 

 اخلرب الط لب   -ب 

هللا خلق اْلن ة يوم خلقها عرضها كعرض الس ماء واألرض وطوهلا ال يعلمه أحد    إن   .1
 إال  هللا. الغرض من هذه اْلملة هو للفخر.

ن  الياقوت واملرجان فيهن  قاصرات الط رف عن غري أزواجهن  فال ينظرن إىل   .2 كأَن 
ئدة أحد سواهم مل يطمسهن  إنس قبلهم وال جآن . الغرض من هذه اْلملة هو لفا

 اخلربو للمناشدة احملاولة واالجتهاد و للحث  على اْلد .  
افتح عينيك ففتحت فإذا أَن عند شجرة ورأيت قب ة من در ة بيضاء و هلا ِبب من  .3

ايقوت أحضر وقفله من ذهب أمحر لو أن  مجيع ما يف الدنيا من اْلن  واإلنس 
هذه  األَنار األربعة   وقفوا على تلك القب ة لكانوا مثل طري جالس على جبل فرأيت
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الفائدة   ولالزمة  اخلرب  لفائدة  هو  اْلملة  الغرض من هذه  القب ة.  من حتت  جتري 
 وللفخر.  

فعلمت أن  أصل هذه األَنار األربعة من البسملة فقال هللا تعاىل ايحمم د من ذكرين   .4
هبذه األمساء من أم تك فقال بقلب خالص بسم هللا الر محن الر حيم سقيته من هذه 

 األَنار األربعة. الغرض من هذه اْلملة هو للحث  على اْلد .  
اء اْلن ة ويوم األحد يشربون من  أن  هللا تعاىل يسقي أهل اْلن ة يوم السبت من م .5

عسلها ويوم االثنْي يشربون من لبنها ويوم الث الاثء يشربون من مخرها وإذا شربوها  
ينتهوا إىل جبل عظيم من مسك أذفر   سكروا وإذا سكروا طاروا ألف عام حىت  
خالصا خيرج الس لسبيل من حتته فيشربون منه وذلك يوم األربعاء  مث  يطريون ألف  

حىت  ينتهوا إىل قصر منيف وفيه سرر مرفوعة وأكواب موضوعة كما يف األية  عام  
فيجلس كل  واحد منهم على سرير فينزل عليهم شراب الز جنبيل فيشربون منه وذلك  
يوم اخلميس مث  ميطر عليهم غيم أبيض ألف عام جواهر يتعلق بكل  جوهرة  حوراء 

ق وذلك يوم اْلمعة فيقعدون على  مث  يطريون ألف عام حىت  ينتهوا إىل مقعد صد 
مائدة اخللد فينزل عليهم رحيق خمتوم خبتام املسك فيكس رون ختامه ويشربون قال 
رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م وهم ال ذين يعملون الص احلات وجيتنبون املعاصي. 

 الغرض من هذه اْلملة هو لالزمة الفائدة.  
ن ة من الفض ة وأوراقها بعضها من فض ة وبعضها  أيقن ا من األخبار أن  أصل أشجار اْل .6

من ذهب إن كان أصل الش جرة  من ذهب تكون أغصاَنا من الفض ة وإن كان  
نيا أصلها يف األرض و فرعها   أصلها من فض ة تكون أغصاَنا من ذهب وأشجار الد 

ا دار الفناء. الغرض من هذه اْلملة هو للحث  على اْلد .   إىل اهلواء ألَن 
كذلك أشجار اْلن ة فإن  أصلها يف اهلواء وأغصاَنا يف األرض. الغرض من    وليس .7

 هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. 
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إن  يف اْلن ة خيرج من أعالها احللل ومن أسفاهلا خيل ذات أجنحة مسر جة ملجمة   .8
مرص عة ِبلدر  والياقوت ال تروث وال تبول فريكب عليها أولياء هللا تعاىل فتطريهبم  

ن ة فيقول ال ذين هم أسفل منها ايرب  مباذا بلغ عبادك هؤالء هذه الكرامة  يف اْل
فيقول هلم هؤالء ال ذين كانوا يصل ون وأنتم َنئمون وكانوا يصومون وأنتم تفطرون 
وكانوا جياهدون وأنتم تقعدون عند نسائكم وكانوا ينفقون أمواهلم يف سبيلي وأنتم  

 ث  على اْلد .  تبخلون. الغرض من هذه اْلملة هو للح
إن  يف اْلن ة شجرة يسري الر اكب يف ظل ه مائة عام ال يقطعها كما قال هللا تعاىل  .9

نيا   وظل  ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة ونظريه يف الد 
الوقت ال ذي قبل طلوع الش مس وبعد غروهبا إىل أن يغيب الش فق وحييط سواد  

نيا فإن    من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.  ه ظل  ممدود. الغرضالل يل ِبلد 
يف اخلرب أن  من وراء الص راط صحراء فيها أشجار طي بة حتت كل  شجرة   .10

عينا ماء انفجرات من اْلن ة إحدامها عن اليمْي واألخرى عن الش مال واملؤمنون حْي 
ا ووقفوا يف  احلساب  إىل  وقاموا  القبور  من  وقاموا  الص راط  وقرؤوا  جيوزون  لش مس 

الكتب وجاوزوا الن ريان وجاؤوا إىل تلك الص حراء شربوا من إحدى العيون. الغرض  
 من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب.  

ولو أن  شعرة من شعر نساء أهل اْلن ة سقطت إىل األرض ألضاءت إىل    .11
 األرض. الغرض من هذه اْلملة هو للمدح. 

وال نوم ألن  الن وم أخ املوت. الغرض   حلل اْلن ة تأللؤ المشس وال ليل فيها .12
 من هذه اْلملة هو إلظهار الض عف.  

ويف اخلرب أن  أهل اْلن ة يكون على كل  واحد منهم سبعون حل ة كل  حل ة    .13
تتلو ن يف كل  ساعة سبعْي لوَن يرى وجهه يف وجه زوجته وترى هي وجهها يف وجه  

وال ميتحطون وليس هبم شعر    زوجها وصدرها وساقها يف صدره وساقه ال يبزقون
 من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب. إال  احلاجبان وشعر الر أس والعْي. الغرض
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وال ذي أنزل الكتاب على نبي ه أن  أهل اْلن ة يزدادون كل  يوم مجاال وحسنا    .14
والش رب   األكل  يف  مائة  قو ة  الر جل  يعطى  وهرما  شباِب  نيا  الد  يف  يزدادون  كما 
نيا حقبا واحلقب مثانون سنة المين  وال   واْلماع فيجامعها كما جيامع أهله يف الد 

 رض من هذه اْلملة هو للحث  على اْلد .  مني ة وكل  يوم جيد مائة طعام. الغ
إن  أهل احلن ة أيكلون ويشربون مث  خيرج من أجسادهم ريح كريح املسك    .15

 وهكذا إىل أبد األِبد. الغرض من هذه اْلملة هو للحث  على اْلد .  
يف اخلرب أن  جربيل عليه الس الم أتى الن يب  صل ى هللا عليه وسل م فقال اي   .16

ار فقال إن  هللا تعاىل خلق الن ار فأوقدها ألف عام حىت  امحر ت  جربيل صف يل الن  
مث  أوقدها ألف عام حىت  ابيض ت مث  أوقدها ألف عام حىت  اسود ت فهي سوداء  

هذه اْلملة هو لفائدة  كالل يل املظلم اليطفأ هلبها وال ختمد مجرهتا. الغرض من  
 اخلرب. 

يه الس الم حىت  يطبخ هبا طعاما قال يف اخلرب إن  هللا تعاىل أرسل جربيل عل  .17
مالك ايجربيل كم تريد من الن ار قال جربيل أريد منها مقدار مترة قال مالك ايجربيل  
لو أعطيتك مقدار مترة لذاب سبع مسوات وأرضْي من حر ها. الغرض من هذه  

 اْلملة هو لفائدة اخلرب. 
د ذلك إال  زفري و  فوهللا مايتكل م القوم بعدها بكلمة واحدة وما كان بع  .18

زهيق يف الن ار و أصواهتم تشبه أصوات احلمري أو هلا زفري و آخرها شهيق. الغرض  
 من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و للحث  على اْلد  و و ملناشدة احملاولة.  

فأوحى هللا تعاىل ايجربيل واي حمم د إين  أبعدتكما من الن ار ولكن ال أتمن ا   .19
 ن هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب واملدح والت دبري. من عذايب. الغرض م

عن الن يب  صل ى هللا عليه وسل م أن ه قال: يؤتى يوم القيامة ِبملوت كأن ه كبش   .20
أملح فيقال اي أهل اْلن ة هل تعرفون هذا فيقولون نعم، فينظرون فيعرفون أن ه املوت،  
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الن ار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. الغرض من هذه اْلملة هو   ويقال اي أهل 
 لفائدة اخلرب.

فتتكل م شعرة من شعر عينيه وتقول ايرب  إن  رسولك حمم دا صل ى هللا عليه   .21
وسل م قال: أي  عْي بكت من خشية هللا تعاىل حر مها على الن ار. الغرض من هذه  

 اْلملة هو لفائدة اخلرب.
من الن ار فإين  بكيت من خشيتك فأجرين منها فيغفر هللا له ويستحلصه    .22

نيا مث  ينادي املنادي جنا فالن بن فالن بربكة شعرة  بربكة بكائه من خشية هللا يف الد 
 واحدة. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب ولالستحام.

إن  يف الن ار حي ات مثل أعناق اإلبل فتلدغ أحدهم لدغة جيد أملها حريفا.   .23
 ظهار الت حس ر وإلظهار الض عف.الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وإل

ا ضربت يف    .24 إن  َنركم هذه جزء من سبعْي جزءا من تلك الن ار لوال أَن 
 البحر مر تْي ماانتفعتم منها بشيء. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب وللفخر. 

إن  َنركم هذه تتعوذ من َنر جهن م. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة    .25
 ت حس ر وإلظهار الض عف. اخلرب وإلظهار ال

 اخلرب اإلنكاري   -ج 

إن  ْلهن م حي ات كأعناق البحث وعقارب كالبغال فيهرب أهل الن ار إىل الن ار من  .1
فتأخذ والعقارب  احلي ات  فما     تلك  الظ فر  إىل  الش عر  مابْي  فتكشط  بشفاههم 

 لفائدة اخلرب.ض من هذه اْلملة هو منها إال  اهلرب إىل الن ار. الغر  ينجيهم
إن  أهون الن ار عذاِب من له نعالن من الن ار يغلي منهما دماغه كما يغلي املرجل  .2

فيسمعه جريانه وأضراسه مجر وشفاهه مجر وهلب الن ار خيرج من أحشاء بطنه من  
عذاِب. الغرض   قدميه وأنه لريى نفسه أشد  أهل الن ار عذاِب وأن ه من أهون أهل الن ار

 هو إلظهار الت حس ر و لفائدة اخلرب وإلظهار الض عف.  من هذه اْلملة
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أن  أهل الن ار يدعون مالكا فال يرد  عليهم جواِب أربعْي عاما مث  يرد  عليهم فيقول   .3
م رب نا أخرجنا منها فإن عدَن فإَن    إن كم ماكثون يعىن دائمون أبدا مث  يدعون رهب 

نيا مر تْي  مث  يرد  عليهم بقوله أخسؤا فيها و ظاملون فال جييبهم مقدار ما كانت الد 
 .ال تكل مون. الغرض من هذه اْلملة هو لفائدة اخلرب و إلظهار الت حس ر
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 الباب الرابع

 اخلالصة واالفراحات

 اخلالصة -أ
فد ُت البحث اليت حبثته البحث عن سيميوطيقية يف كلمات أغنية دين السالم،  

، وبعد مناقشة  انديرس بريس دَن نظرية ْلارليس سي وسيدي الرئيس، القدس توح
 البحث كما ايىل:نتائج البحث فإذا نستطع أن أتخذ اخلالصة 

 أنواع الكالم اخلرب يف كتاب دقائق األخبار  -1

  كالم االبتدائي هناك تالتة أنواع من الكالم اخلرب وهي    يف كتاب دقائق األخبار
من   الذهن(  )خالية  خالية  املخاطب  قلب  يكون  أن  االبتدائي هو  بكالم  واملراد 

، عندما يكون املخاطب يف حالة عدم  اْلملة )ليتم التحدث هبا(القوانْي الواردة يف  
معرفة الشيء عن املعلومات اليت ينقلها املتكلم. يف هذه احلالة، يتم تسليم الكالم  

متاًما ألنه إذا أعطت احملادثة فهماً للمستمع،   وهذا منطقيبدون التوكيد )تسليح(.
فعليه تقدمي البيان املوجز فقط، كما هو ضروري، وذلك لتجنب اهلراء. لذلك، إذا  
كان املستمع ميكنه قبول األخبار ِبلتأكيد، جيب على املتحدث أن يذكرها دون  

بْي الد رجتْي  اْلنان كل ها مائة درجة ما  استخدام التوكيد )كلمة إجيابية(. حنو:  
مخسمائة عام أَنارها جارية وأمثارها متدل ية فيها ما تشتهي األنفس وتلذ  األعْي 

 . فيها أزواج مطه رة من احلور العْي خلقهن  هللا تعاىل من نور

كالم الطليب هو عندما يشك املخاطب ملا نقله املتكلم. ال يتوقع أن يتلقى  مث   
ك جيب أن تستخدم كلماته التوكيد إلقناعه.  املخاطب معلومات من املتكلمْي. لذل

ومن املعاين األخرى اليت عرب  عنها علي اْلارم امللقب بكالم الطليب: عندما يشك  
املخاطب يف القانون ويريد أن يثق يف معرفته. يف مثل هذه الظروف، من األفضل 
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.  بأن يتم نقل اْلملة مع تعزيز الكلمات حىت يتمكن من التحكم يف نفس املخاط
إن  يف الن ار حي ات مثل أعناق اإلبل فتلدغ أحدهم لدغة جيد أملها  "كتعبري التايل:  

من تلك اْلملة، يريد املتحدث أن يشرح كالم اخلرب للمخاطب ِبستخدام  "  حريفا.
التوكيد، ألن املتحدث يقي م احلاجة إىل إعطاء التوكيد إلتقان املخطاب الذي يتدد  

ننق الذي  اخلرب  يف  )تقوية  قليالً  التوكيد  إدخال  املتحدث  على  جيب  لذلك  له. 
 اْلملة(.

كالم اإلنكاري هو أن يكون املخاطب يف حالة إنكار اخلرب الذي ينقله  مث   
املتكلم )نفي مضمون اْلملة املنقول(. يف مثل هذه احلالة، جيب أن تكون اْلملة  

فهم ذلك، من ال مصحوبة مبضخم مع مضخم واحد أو أكثر وفًقا لتكرار الفشل.
ميكن مالحظة أن متلقي األخبار ينكر أو ال يؤمن ِبألخبار اليت جيلبها املتحدث 
على اإلطالق. يف هذه احلالة، يتعْي على املتحدث إدخال أكثر من مجلة أو مجل 

إن  ْلهن م حي ات كأعناق البحث وعقارب  حنو:  تعزيز إذا كان تردد التخلي قاتالً.
بشفاههم     إىل الن ار من تلك احلي ات والعقارب فتأخذكالبغال فيهرب أهل الن ار  

 منها إال  اهلرب إىل الن ار.  فتكشط مابْي الش عر إىل الظ فر فما ينجيهم

 أغراض الكالم اخلربي يف كتاب دقائق األخبار -2

قد اكتسف عشرة أغراض منها: االستحام و هو طلب الرمحة، وإظهار 
مبعين إظهار وإظهار الت حس ر و هو  مبعىن الكشف عن نقاط الضعف،  الض عف وهو  

، واملناشدة احملاولة واالجتهاد ينوي الفخر إظهار الغطرسة، والفخر وهو  خيبة األمل
تولد اإلعجاب  ، واملدح وهو  ءمناشدة لنا أن نكون َنشطا دائًما يف فعل الشيوهو  

ذلك  إىل  وما  ومجياًل  جيًدا  يعترب  لشيء  وهو  والتقدير  اْلد   على  واحلث   توفري ، 
حول االنتباه إىل ما يتم ، والت دبري وهو  احلافز، وخلق جو خصب لوالدة الدوافع

عن القوانْي الواردة يف احملادثة، هو إبالغ الشخص احملاور  ، وفائدة اخلرب و  مالحظته
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الفائدة وهو  و  احملادثة، هبدف أال الزمة  يعرفون مبضمون  الناس  كالم خُياطب هبا 
 . يظن الشخص أن املتحدث ال يعرف األخبار 

 االفرتاحات -ب
قد انتهى البحث اْلامعى حتت املوضوع "الكالم اخلربي يف كتاب "دقائق 

ويرجو الباحث   األخبار يف ذكر اْلنة و النار" لإلمام عبد الر حيم بن أمحد القاضي"
يعفو صحته وخطائه،   البحث حىت  األخرون هذا  الباحثون  يدرس  أراد  من  إىل 
عن   يبحث  الذي  بالغي ة  حتليلي ة  عن  املراجع  من  بعضا  البحث  هذا  وليكون 

أن هذا   الباحث  وقررت  األخبار،  دقائق  بعيدا عن العسلوب يف  يكزن  البحث 
الكمال أو متام وهناك من األخطاء والنقصان فال بد على من يبحث عما يتعلق  
هبذا البحث ألن يكون منه من أي جهات كانت. أرجوا من هذا البحث أن يكون  

وعيضا أرجوا من هذا البحث أن  .  مصدرا علميا ملن رغب يف البحث عن بالغي ة
نت يف اجملال اللغة  لبحث عن بالغي ة سواء كايكون مصدرا علميا ملن رغب يف ا

.بالغي ةأو يف اجملال 
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