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 االستهالل
 

 ال اهلل تعالى: بسم اهلل الرحمن الرحيمق

َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنْيَن َرُؤْوٌف َلَقْد َجاءَُكْم َرُسْوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيْ ٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِْيٌص 
ْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش 071رَِّحْيٌم ) ( فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسِبَي اهللُ آل ِإلَو ِإالَّ ُىَو َعَلْيِو تَ وَكَّ

(071اْلَعِظْيِم )  

 صدق اهلل العظيم

(071-071)التوبة:   

Artinya : Sungguh, telah datang kepadamu seorang rosul dari 

kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, 

(dia) sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, 

penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.(128). 

Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah 

(Muhammad), “cukuplah Allah bagiku, tidak ada tuhan selain Dia. 

Hanya kepadanya aku bertawakkal, dan dia adalah tuhan yang 

memiliki „Arsy (singgasana yang agung).”  

Maha benar Allah dengan segala firmanNya 

(Q.S At-taubah :128-129) 
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 مستخلص
االستلزام الحواي في كتاب "الرحيق المختوم" للشيخ صفي ، 31130046، كردة الصفراء

قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم  .الرحمن المباركفوري
 .عارؼ مصطفى، اؼباجستَت، ربت االشراؼ: 0035اإلسالمية اغبكومية دباالنج

 الكلمة الرئيسية: التداكلية، االستلزاـ اغبوارم.
لم التداكلية، فالناس يف حوارهتم البد االستلزاـ اغبوارم ىو إحدل من أىم الدراسة يف ع

فهم اؼبعاين اؼبقصودة للمخاطب مباشرا كانت أـ غَت مباشرة. استخدـ االستلزاـ يف اغبوار يعٍت 
 " لتعبَت شيئ غَت مباشرة. أرادت الباحثة أف تبحث اؼبعاين اؼبضمونة يف "كتاب الرحيق اؼبختـو

فيها. اختارت الباحثة كتاب سَتة نبوية ألف  للشيخ صفي الرضبن اؼبباركفورم كانتهاؾ اؼببادئ
الدراسة السَتة النبوية لو مزايا متعددة خاصة للمسلمُت لقد كاف ؿبمد ص. ـ راجع العقل، غزير 
، جليل العمل، رائع البياف. كعلى ىذا تقدمت  العلم، عظيم اػبلق، شديد اإلخالص، صادؽ العـز

تشتمل على االستلزاـ اغبوارل يف كتاب "الرحيق  ( ما اغبوارات الىت3الباحثة أسئلة البحث: )
" للشيخ صفي  الرضبن اؼبباركفورم؟ )  The flouting of) ( كيف انتهاؾ اؼببادئ0اؼبختـو

the (maxim لشيخ " عن استخداـ االستلزاـ اغبوارل من احملادثات ىف كتاب "الرحيق اؼبختـو
  .صفي الرضبن اؼبباركفرم ؟

كنوع ىذا  (Qualitative method) حث اؼبنهج الكيفىاستخدمت الباحثة ىذا الب
البحث ىو البحث الوصفى. أما مصادر البيانات نوعاف نبا اؼبصدر األساسي كىو كتاب سَتة 
" للشيخ صفي الرضبن اؼبباركفورم، كاؼبصدر الثاين ىو كتب الداللة على  نبوية "الرحيق اؼبختـو

داللة كالتداكلية كغَت ذلك.كإجراء صبع البيانات ىي طريقة االستلزاـ اغبوارم كانتهاؾ اؼببادئ كعلم ال
  (analisis content) ك ربليلها اؼبضموين (metode dekumentasi) الوثائق

 03كالنتيجة من ىذا البحث ىي : كانت اغبوارات اليت تتضمن على االستلزاـ اغبوارم 
تهك مبدأ الكم تن 3،ك ) Relevanceحوارات تنتهك مبدأ اؼبناسبة) 31حوارات. 

(quantity ك ،)1 (تنتهك مبدأ الكيفيquality ك ، )5 (تنتهك مبدأ الطريقةmanner.) 
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Wirdatus Sovro.13310068. Implications of Conversations in Book "al-Rahiqul 

Makhtum" by Seikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri. Thesis Arabic 

Language and Letters Department Humanity Faculty State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.  Supervisor: Arif Mustofa, M.Pd 

Key Words: Pragmatics, Conversational Implicature. 

 Conversational implicature is one of the most important theories in 

pragmatics. Man in his utterance does not always convey the meaning of his 

utterance directly to his interlocutor, but some are indirectly. The use of the 

implicature in a conversation means to convey the intent of the speech indirectly. 

In this research the researcher will analyze the implied meanings (implicatur of 

conversation) along with the violation of maxims in the conversation of the 

Prophet along with his friends contained in Shirah nabawi book "al-Rahiqul 

Makhtum" by Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri. Chose the book shirah 

nabawiyah as the object of study because studying the story of the prophet has 

some benefits, especially for the Muslims. In this case the researchers formulate 

the problem as follows 1) Which conversations contain the implicatur of 

conversation in the book al-rahiqul Makhtum works shaykh shafiyyurrahman Al 

Mubarakfuri? 2) How is the maxim violation occurring in the use of 

conversational implicatures contained in the book of al-rahiqul Makhtum by 

Sheikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfuri ?. 

 In this study, researchers used Qualitative method with Descriptive 

research type. The source of data used there are two types of primary data sources 

in the form of the book shirah nabawi al-rahiqul Makhtum works shaykh al-

shafiyyurrahman Al Mubarakfuri, as well as secondary data sources in the form of 

books that discuss about conversational implicatures as well as violations of 

maxim like science dhilalah, pragmatik and so forth. The method of data 

collection is the method of documentation and methods of data analysis is the 

method of content analysis. 

 The results of this study are: there are 21 conversations containing 

implicatures. 13 conversations there is a maxim relevance, 5 conversations there 

are maxim quantitative violations, 3 conversations there is a maxim qualitative 

violation, and 7 conversations there is a violation of maxim manner.  
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ABSTRAK 

Wirdatus Sovro. 13310068. Implikatur Percakapan dalam Buku “al- Rahiqul 

Makhtum” Karya Seikh Shafiyyurrahman Al- Mubarakfuri. Skripsi. Jurusa 

Bahasa dan Satra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negri Maulana 

Malik Ibrahim Malang.2017.  Pembimbing: Arif Mustofa, M.Pd 

 

Kata Kunci: Pragmatik, Implikatur percakapan. 

 Implikatur Percakapan merupakan salah satu teori terpenting dalam ilmu 

pragmatik. Manusia dalam ujarannya tidak selalu menyampaikan maksud atau 

makna ujarannya secara langsung terhadap lawan bicaranya, namun ada juga yang 

secara tidak langsung. Penggunaan Implikatur dalam sebuah percakapan berarti 

menyampaikan maksud dari ucapannya secara tidak langsung. Dalam penelitian 

ini peneliti akan menganalisis makna-makna tersirat (implikatur percakapan) 

beserta pelanggaran maxim-maximnya dalam percakapan nabi beserta sahabat-

sahabatnya yang terdapat dalam kitab shirah nabawi ”al-Rahiqul Makhtum” karya 

syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri. Peneiti memilih kitab shirah nabawiyah 

sebagai objek kajian karena mempelajari cerita nabi mempunyai beberapa manfaat 

terutama bagi kaum muslim. Dalam hal ini peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut 1) Percakapan mana saja yang mengandung implikatur percakapan dalam 

kitab al-rahiqul Makhtum karya syeikh shafiyyurrahman Al Mubarakfuri? 2) 

Bagaimanakah pelanggaran maxim yang terjadi dalam penggunaan implikatur 

percakapan yang terdapat dalam kitab kitab al-rahiqul Makhtum karya syeikh 

shafiyyurrahman Al Mubarakfuri? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan 

jenis penelitian Deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan ada dua jenis 

yaitu sumber data primer berupa kitab shirah nabawi al-rahiqul Makhtum karya 

syeikh shafiyyurrahman Al Mubarakfuri, serta sumber data sekunder berupa 

buku-buku yang membahas tentang implikatur percakapan beserta pelanggaran 

maxim seperti ilmu dhilalah, pragmatik dan sebagainya. Adapun metode 

pengumpulan datanya yaitu metode dokumentasi dan metode analisis datanya 

yaitu metode analisis content. 

 Hasil dari penelitian ini yaitu: terdapat 21 percakapan yang mengandung 

implikatur. 13 percakapan terdapat pelanggaran maxim hubungan atau relevansi, 5 

percakapan terdapat pelanggaran maxim kuantitatif, 3 percakapan terdapat 

pelanggaran maxim qualitatif, dan 7 percakapan terdapat pelanggaran maxim cara.  
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 األول الفصل

 المقدمة

 خلفية البحث  -0

مة الواحدة، كصبع الكلمة اللغة ىي الوسيلة العظمى لضم صفوؼ األ
للتعبَت عما يفكر بو اؼبرء، كالة لعرض ما ينتجو العقل، كىي  ادة افرادىا، كما أهنا

يصل بُت اغبياة كاللغة ىي اعبسر الذم  3.كسيلة التفاىم بُت افراد اعبماعة الواحدة
قاؿ ابن خلدكف  0.كالفكر، تسبق كجود األشياء أحيانا كتلحقها أحيانا أخرل

اللغة ىي عبارة اؼبتكلم عن مقصوده، كتلك العبارة فعل لساىن، ناشئة عن القصد 
ؽبا، كىو اللساف، إلفادة الكالـ، فال بد أف تصَت ملكة مقررة يف العضو الفاعل 

 1.يف كل أمو حبسب اصطالحاهتمكىو 

كاؼبقصود ب "اللساف" ىو قدرة اإلنساف على إنتاج اللغة، كىي قدرة سبيزة 
عن اغبيواف. أما "اللغة" فهي ؾبموعة القواعد الصوتية كالصرفية كالنحوية اؼبتعارؼ 
عليها كاليت ربكم فبارسة الفرد اللغة. كهبذه النظرة يبكن حصرىا كربديدىا كمن مث 

 2.إخضاعها للدراسة العلمية يف علم اللغة

ىو موضوع الدراسات اليت يقدما قسم علم  (Linguistic)علم اللغة 
متشعب اللغة كالدراسات السامية كالشرقية للدارسُت كالباحثُت بالكلية. كىو علم 

الفركع، يدرس الطالب منها على مدار السنوات األربع: علم اللغة العاـ، كفقو 
م األصوات، كاللهجات، كاؼبعاجم، كالداللة، كعلم اللغة االجتماعي، اللغة، كعل

                                                           
 . 1)القاىرة: دار الفكر، دكف السنة(،  اؼبرجع ىف اللغة العربية كبوىا كصرفهاعلى رضا،  3
2
  .32ـ(، 3750)بَتكت: دار الفكر:  فقو اللغو كخصائص العربيةاؼببارؾ،  ؿبمد 

3
 .30(، 3772)ميداف األكبرات: مكتب األدب: اللغة كالبحث اللغولعادؿ خلف،  

4
 . 5(، 3763)العراؽ: دار افاؽ عربية للصحافة كالنشر:  ؿبادرات يف علم اللغة العاـيوئيل يوسف عزيز،  
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، كالتحليل اػبطاب، إخل. كىي كاؼبدارس اغبديثة يف علم اللغة، كقد يدرس التدكلية
 3.متكلما ك دقيقافركع تتضافر معا لتجعل الدرس اللغوم علما 

 تداكلية فرع من علم اللغة يبحث يف كيفية اكتشاؼ السامع مقاصدال
. فمثال حُت يقوؿ شخص: أنا عطشاف )فقد 4اؼبتكلم أك ىو دراسة معٌت اؼبتكلم

. فاؼبتكلم  أف يكوف إخبارا بأنو عطشافيعٍت أريد كوب ماء( كليس من الضركرم 
. فاالتدكلية ىي دراسة اؼبعٌت التواصلي أك معٌت 5كثَتا ما يعٌت أكثر فبا تقولو كلماتو
 6.اؼبرسل إليو، بدرجة تتجاكز معٌت ما قالو اؼبرسل، يف كيفية قدرتو على إفهاـ

عنت الدراسة التدكلية بأكثر من جانب من جوانب اػبطاب، كيبكن 
إرجاع ىذه اعبوانب إىل أربعة مسارات، يتضمن كال منها عددا من الدراسات، 

كاالستلزاـ اغبوارم، كاألفعاؿ كىذه اؼبسارات ىي: اإلشاريات، كاالفًتاض اؼبسبق، 
 7.الكالمية

 كتاب سَتة نبوية بحث الباحثة عن االستلزاـ اغبوارم ىفالبحث ت ايف ىذ
"للشيخاؼبخ "الرحيق صفي الرمن اؼبباركفورم. أف االستلزاـ  تـو
الناس يف  ،(Grace)جرايسكما قاؿ  (conversational implicatureاغبوارم)

حواراهتم قد يقولوف ما يقصدكف، كقد يقصدكف أكثر فبا يقولوف، ك قد يقصدكف 
، what is said))عكس ما يقولوف فجعل كل نبو إيضاح االختالؼ بُت ما يقوؿ

فما يقاؿ ىو ما تعنيو الكلمات كالعبارات بقيمها  .what is mean))ك ما يقصد
أف يبلغو السامع على كبو غَت مباشر اللفظية، كما يقصد ىو ما يريد اؼبتكلم 

اعتمادا على أف السامع قادر على أف يصل إىل مراد اؼبتكلم دبا يتاح لو من أعراؼ 
                                                           

 . 3(،3763يوئيل يوسف عزيز، ؿبادرات يف علم اللغة العاـ )العراؽ: دار افاؽ عربية للصحافة كالنشر:  3
 .4(، 0..0) االسكندرية: دار اؼبعارؼ، افاؽ جديدة ىف البحث اللغول اؼبعاصرؿبمود أضبد كبلة،  .44

 .4مرجع تفسو،  5
 .00(،0002)بَتكت: دار الكتاب اعبديد،  إسًتاذبيات اػبطاب مقاربة لغوية تدكليةعبد اؽبادم،  6
 .02مرجع نفسو،  7
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كنتيجة ؽبذا  كاف يفرؽ بُت اؼبعٌت الصريح كبُت ما االستعماؿ ككسائل االستدالؿ، 
.(implicatureربملو اعبملة من معٌت متضمن فنشأت عنده فكرة االستلزاـ)

10 

 جانب تبحث الباحثة عن اغبوارات اليت تشتمل على االستلزاـ إىل
ألف  اغبوارم، تبحث الباحثة عن أنواع االنتهاؾ اؼببادئ اليت كقعت يف اغبوارات

غَت ذلك تبحث الباحثة ك من ىذه االنتهاؾ اؼببادئ ظهرت االستلزاـ اغبوارم. 
 . اغبوارم ماذا مقصود أك معٌت من اغبوارات الىت تشتمل على االستلزاـ

 (co-operativeقد كجد حال ؽبذا اإلشكاؿ فيما أظباؤه مبدأ التعاكف 

principle )  عاـ يشمل على أربعة بُت اؼبتكلم كاؼبخاطب ك ىو مبدأ حوارل
يعٌت اجعل إسهامك ىف  (quantity) فرعية ىي : مبدأ الكم (maxim)مبادئ 

 ((qualityمبدأ الكيف ك  ن دكف أف تزيد عليو أك تنقص منو.اغبوار اؼبطلوب م
مبدأ ك  أنو غَت صحيح، كال تقل ما ليس عندؾ دليل عليو. يعٌت ال تقل ما تعتقد

مبدأ كالمك ذك عالقة مناسبة باؼبوضوع. ك يعٌت اجعل   ( (relevanceاؼبناسبة
 ،(obscurity (يعٌت كن كاضحا كؿبددا. فتجنب الغموض manner) ) الطريقة

  33 .كأكجز كرتب كالمك، ambiguity) (كذبنب اللبس

اختارت الباحثة كتاب سَتة نبوية لقصد الدراسة ألف حديث عن السَتة 
ديث تنشرح لو الصدكر، كتنطلق لو األسارير، كزبفق لو األفئدة. فا حالنبوية 

لقد كاف ؿبمد ص. ـ  الدراسة السَتة النبوية لو مزايا متعددة خاصة للمسلمُت
، جليل زير العلم، عظيم اراجع العقل، غ ػبلق، شديد الإلخالص، صادؽ العـز

مدل أنبية كتاب سَتة نبوية لنا يف طواؿ التارىبو، كلذلك  30.العمل، رائع البياف

                                                           
 .11(،0..0) االسكندرية: دار اؼبعارؼ، افاؽ جديدة ىف البحث اللغول اؼبعاصرؿبمود أضبد كبلة، 10

 .12–11(، 0..0) االسكندرية: دار اؼبعارؼ، افاؽ جديدة ىف البحث اللغول اؼبعاصرؿبمود أضبد كبلة،  33
 .5(، 4..0) الرياض: دار ابن خزيبة،  ؿبمد رسوؿ اهلل خالصة سَتتو ك مقاالت نادرة فيهاؿبمد بن إبراىيم اغبمد،  30
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كردبا ستستمر يف الظهور ، مرار كتاب عن سَتة نبوية كصحابةحىت ظهرت باست
 ألف كبتاجو دائما. 

" للشيخ صفي الرضبن  ةاختارت الباحثة كتاب سَتة النبوي "الرحيق اؼبختـو
، كجعل إىتماـ العلماء كاعبمهور أعماؿ اغبديثةإحدل ألنو أؼبع من اؼبباركفورم 

على لقب كتاب الرحيق اؼبختـو حصل  قد ك  ،األكسط كاؽبنديف الشرؽ  خاصة 
ؽبذا الكتاب مناقشة شاملة، كغَت ذلك  31يف اؽبند.أحسن كتاب سَتة نبوية 

 فاز الك  كاضحة، ىالـ مع مقشر األحداث، النيب حياة من كاملة اعبانب كيغطي
 . أكباء صبيع يف

الرحيق اؼبختـو " ألنو ك اختارات الباحثة بعض احملادثات ىف كتاب " 
 ستلزاـ اغبوارل.ىن السَتة الىت ستبينها باالنظَتة االاألشياء اؼبهمة كاؼبعايشتمل على 

 

 حث أسئلة الب  -ب

 فأسئلة البحث ىي:  ةالبحث السابقعلى ضوء خلفية 

 "الرحيق اؼبختـو"كتاب   يف االستلزاـ اغبوارلعلى  تشتملما اغبوارات الىت ( 3
 م ؟ر و الرضبن اؼبباركف شيخ صفي لل

عن استخداـ  ( The flouting of the maxim)كيف انتهاؾ اؼببادئ ( 0
" االستلزاـ اغبوارل من احملادثات ىف كتاب "الرحيق اؼبخ لشيخ صفي الرضبن تـو

 ؟اؼبباركفرم
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 Suhardi Kathur, Sirah Nabawiyah,(Jakarta Timur: Pustaka Al Kaustar,2014) 
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 أىداف البحث  -ج

 لي: يمن األسئلة البحث السابقة فيهدؼ ىذا البحث كما 

" الىت  غبواراتعرفة اؼب (3  على االستلزاـ اغبوارل.  تشتملىف كتاب "الرحيق اؼبختـو
عن استخداـ  ( The flouting of the maximعرفة انتهاؾ اؼببادئ )ؼب (0

 ."  االستلزاـ اغبوارل من احملادثات ىف كتاب "الرحيق اؼبختـو

 فوائد البحث   -د

 ىذا البحث لو فائدتاف يعٌت نظريا ك تطبيقيا. 

 :الفوائد النظرية   (3
 اغبوارل. االستلزاـ  النظرية عن فهمالزيادة  . أ

 يعترب احملادثات النبوية ىف كتاب الرحيق اؼبختـو للشيخ صفي الرضبن . ب
 اؼبباركفورم اليت تشتمل عن النظرية االستلزاـ اغبوارم.

 : ةتطبيقيالفوائد ال (0
ستلزاـ اغبولرم العلم التدكلية خاصة اال: لزيادة معرفة كفهم عن  :للباحث . أ

.       يف    كتاب الرحيق اؼبختـو
كزيادة معارؼ يف فهم التدكلية خاصة عن االستلزاـ : ؼبساعدة  للقارئ  . ب

 .  اغبوارم يف كتاب الرحيق اؼبختـو
ىذا البحث سيكوف اؼبرجع لإلجرء البحث : ترجو الباحثة للباحث األخر . ج

 اعبديد.
 

 تحديد البحث  -ه
حبثها بيبحث عن االستلزاـ أرادت الباحثة أف ربدد   ىف ىذا البحث

احملادثات النبوية ىف  ستلزاـ اغبوارل اؼببادئ عن االاغبوارم ك يبحث كيف انتهاؾ 
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كفرل يعٌت احملادثات الىت  لشيخ صفي الرضبن اؼببار"  ىف كتاب " رحيق اؼبختـو 
حدثت بُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ك أصحاب الرسوؿ أك أعداء 

ىف مدينة اؼبنورة من صفحة  مئة ك طبس ك شبنوف خاصة بعد ىجرة الرسوؿ، 
(. 354( حىت كفات النيب ىف صفحة طبسة مئة ك ستة ك سبعوف )363)

من فًتة اختارات الباحث فًتة بعد اؽبجرة ألهنا أكثر تضمنا على ؿبادثات النبوية 
 بعد اؽبجرة. 

 
 راسات السابقة الد  -و

ث الكالمية قد كثر البحث ىف ربليل التداكلية خاصة ربليل األحدا
 إجراءه، منها :

. االستلزاـ اغبوارم للمحادثات النبوية ىف كتاب قراءة 0032صاغبة،  نور رضبة ( 3
ة جى ) دراسة ربليلية تداكلية (.شعبة سياسية النبوية للدكتور ؿبمد رؤاس قلع

اإلنسانية باعبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج. اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو 
ى االستلزاـ احملادثات النبوية ة اؼبشتملة علكانت من ىذا البحث ىي :   كالنتائج

ؿبادثة تنتهك  6االستلزاـ اغبوارم.  00ىي تكوف على ؿبادثة ك  36اغبوارم 
ؿبادثة  1ك (،Qualityؿبادثات مبدأ الكم ) 33ك (،(Relevanceمبدأ اؼبناسبة 

  (.Qualityينتهك مبدأ الكيفي )

االستلزاـ ىف " حكاية ألف ليلة ك ليلة " ىف . 0033أضبد إحساف الدين ،( 0
شعبة اللغة العربية )دراسة ربليلية تداكلية(. اجمللدة األكؿ حملمد على بيضوم 

أما نتائج ك  كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية باعبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج .
 البحث ىي كجد الباحث أربع صبل تشتمل على االستلزاـ العرىف ك أربع

كعشركف صبلة تشتمل على االستلزاـ اغبوارم، ك كاف ثالثة صبل تشتمل على 
االستلزاـ العرىف انتهاؾ مبدأ اؼبناسب ك صبلة كاحدة انتهاؾ مبدأ الطريقة. طاف 
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مبدأ اؼبناسب كصبلتاف إثنا عشر صبلة تشتمل على االستلزاـ اغبوارم انتهاؾ 
لم كصبلة كاحدة انتهاؾ مبدأ انتهاؾ مبدأ الطريقة كست صبل انتهاؾ مبدأ الك

الكيف كتسع صبل من شكل االستلزاـ العادل. كاف اؼبقصود من صبلة تشتمل 
 على االستلزاـ كثَتة حدا تبعا لسياؽ معُت. 

السابقة  راسةالد أماكاف اختالؼ بُت الدراسات السابقة كىذه البحث:
االستلزاـ االثانية تبحث عن االستلزاـ عموما، كىذا البحث يبحث خاصة عن 

اغبوارم. أما الدراسة األكىل تبحث عن الستلزاـ اغبوارم يف كتاب قراءه سياسية 
. النبوية، ك ىذا البحث يبح  ث االستلزاـ اغبوارم ىف كتاب الرحيق اؼبختـو

 

  منهج البحث  -ز

  نوع البحث كمدخلو( 3

منهج البحث ىو الطريق اؼبؤدل إىل كشف عن اغبقيقة ىف العلـو بواسطة 
طائفة من القواعد العامة الىت هتيمن على سَت العقل كربديد عملياتو، حىت يصل 

 32.إىل نتيجة معلومة

 (Qualitative methodاستخدمت الباحث ىذا البحث اؼبنهج الكيفى )
من الكلمات  (descriptiveاذباه على بيانات الوصفية ) يعٌت البحث الذل 

و البحث الوصفى ىنوع ىذا البحث  33.اؼبكتوبة أك من لساف شخص مبحوث
يعٌت طريقة يعتمد عيها الباحثوف ىف اغبصوؿ على معلومات كافية ك دقيقة، 
تصور الواقع االجتماعى، كالذل يؤثر ىف كافة األنشطة الثقافية كالسياسية 

                                                           
 307ـ(،  0006)دمشق: دار الفكر،  البحث العلمي أساسية النظرية ك فبارسة العمليةرجاء كحيد دكيدرم،   32

15
 Ismawati Esti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra ( Yogyakarta: Penerbit 

Ombak,2012), 7. 
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ىذا البحث يستعمل الدراسة اؼبكتبية  34.كالعلمية، كتسهم ىف ربليل ظواىره
(Library Research)  أيضا، ك ىي الدراسة الىت يقصدىا صبع البيانات

كاألخبار دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة ىف اؼبكتبة كمثل الكتب كاجملالت كالصحائف ك 
 35.غَت ذلك

 البيانات در امص (0

 ذا البحث تتكوف من مصدرين، نبا :أما مصادر البيانات ىف ى

بياناهتا كمعلوماهتا بشكل الىت دكنت  كسجلت در اىي اؼبصالرئيسية در اصم أ.
أما مصدر  36.مباشر بواسطة لشخص أك اعبهة اؼبعنية جبمع تلك اؼبعلومات كنشرىا

". سَتة نبوية ىي كتاب ىذا البحث األساسية البيانات  " الرحيق اؼبختـو

تناكؿ اؼبعلومات ىف اؼبصدر األساسي ت ىتال ىيك الثانوية در البيانات اصم ب.
بالشرح كالتحليل كالتفسَت كالتعليق حيث يساىم ىف توضيح اؼبعلومات األساسية ك 
ىف اإلضافة إليو. كىو كتب الداللة لعلم التداكلية كباإلضافة إىل كتب أخرل الىت 

 لك. كتاب إسًتاذبيات اػبطاب مقاربة لغوية تدكلية كغَت ذمنها  تتعلق هبذا البحث. 

 طريقة صبع البيانات (1

صبع البيانات ىي طريقة الوثائق ىف عملية  ةفا الطريقة الىت تستخدمها الباحث
(metode dekumentasi) الطريقة اؼبستخدمة لبحث البيانات  ىي. طريقة الوثائق

                                                           

)عماف/األردف: دار اليازكرل العلمية للنشر  ادر اؼبعلومات التقليدية كاإللكًتكنيةالبحث العلمي كاستخداـ مصعامر قنديلجى، 
 .  307(، 0006كالتوزيع، 

: دار جامعة أفريقية العلمية للنشر،  مناىج البحث العلمي كطرؽ كتابة الرسائل اعبامعةعبد الرضبن أضبد عثماف،  35 )اػبرطـو
3770 ،)41. 

)عماف/األردف: دار اليازكرل العلمية للنشر  كاستخداـ مصادر اؼبعلومات التقليدية كاإللكًتكنيةالبحث العلمي عامر قنديلجى، 36
 ( 0006كالتوزيع، 
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 37.عن األشياء من الكتابة كالكتاب كاعبريدة كاجمللة كجدكؿ األعماؿ كغَت ذلك
من اؼبصادر البيانات يعٌت كتاب االستلزاـ اغبوارم  عن اؼبعلوماتالباحثة ذبتمع 

 سَتة نبوية الرحيق اؼبختـو ككتاب أخرل عن التداكلية. 

 طريقة ربليل البيانات  (2
التحليل  البيانات ىف ىذا البحث اعبامعياستخدمت الباحثة لتحليل 

يف التحليلي اؼبضموين، كاف الباحثة تأخذ اغبوار . analisis content)اؼبضموين)
 خطواهتا كما يلي: ك 00.كالتصوير فوتو غرايف كغَت ذلك كالنص اؼبكتوب 

 لشيخ صفي الرضبن اؼبربكفورل. " الرحيق اؼبختـو "  سَتة نبوية كتاب  تقرأ الباحثة أ. 

 احملادثة ىف كتاب " الرحيق اؼبختـو "  الباحثة  استخراجب.

 م التداكلية ك كتب أخرل الىت تتعلق هبذا البحث. الداللة خاصة لعل صبع كتبج.

 صبع احملادثو ىف كتاب " الرحيق اؼبختـو " الىت فيها االستلزاـ اغبوارل. د. 

 لزاـ عن االست (The flouting of the maximsإنتهاؾ اؼببادئ ) الباحثة تبُتق.
 ". ب " الرحيق اؼبختـواغبوارل ىف احملادثات ىف كتا 
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 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 

Edisi Revisi VI Cet-13,2006), 231. 
20

 Prof.Dr. Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data( Jakarta: Raja Wali 

Pers,2010),284.  
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 الثاني فصلال

 اإلطار النظري                                  

 علم اللغة -أ

  Linguistic مفهوم علم اللغة (0
 تتناكؿ موضوعية علمية دراسة ذاهتا اللغة يدرس الذم العلم ىو اللغة علم

 الدقيقة، العلـو مناىج( العلم) األكؿ جزئو من يتحذ العلم كىذا. عناصرىا كل
 مناىجو، عليها هبرم اليت مادتو( اللغة) الثاين جزئو من كيتخذ حبثها، ككسائل
 03.حبثو ككسائل

علم اللغة يف أسبط تعريفاتو ىو دراسة اللغة على كبو علمى، كيعٌت ىذا 
التعريف أف الدراسات اللغوية موضوعية كليست انتباعية ذاتية، كقد أدت ىذا 

َت من اغبقائق كتكوف كثَت من اؼبناىج كخلق اؼبوضوعية اؼبنشودة إىل استقرار كث
مناخ علمي يتبح لدل الغويُت، يف كل اكباء العامل، اؼبتخصصُت يف ـبتلف 

  00ة.ة عالية يف التعاكف كتبادؿ اػبرب اللغات در 

تضمن مادة علم اللغة صبيع مظاىر الكالـ عند االنساف، سواء كاف 
ذلك يف اجملتمعات البدائية اك اؼبتمدنة، كيف الفًتات الكالسيكية اك الفًتات 
اؼبتأخرة. كال ينبغي للغوم اف يدرس يف كل فًتة من الفًتات اللساف الصحيح 

ضا، يضاؼ اىل كل كاللغة اؼبنمقة حسب. بل صبيع أنواع التعبَتات األخرل اي
ذؼبك شيئ اخر كىو اف اللغوم ال يستطيع اف يالحظ اللساف مباشرة يف اغلب 
االحياف، فعليو اف يدرس النصوص اؼبكتوبة، فهو ال يستطيع التوصل اىل 
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 .51 ص ،(م1994 اآلداب، مكتبة: القاهرة) اللغوي والبحث اللغة خلف، عادل 
 .35)قاىرة: دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع،دكف سنة(،مدخل إىل علم اللغةؿبمود فهمي،  00
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التعبَتات اليت تبتعد عنو من حيث الزماف اك اؼبكاف اال من خالؿ ىذه 
 01النصوص.

  :مجاالت علم اللغة الحديثة (7

  :02 علم اللغة اغبديث بنية من اعبوانب التالية يدرس  

 Phonology األصوات .3

 Morphology بناء الكلمة .0

 Syntax بناء اعبملة .1

  Semantic الداللةعلم  .2

كىذا التقسيم ينطلق من الوحدات الصغَتة يف اللغة إىل الوحدات 
الصوتية يًتاكح األكرب، فاللغة الواحدة تتكوف من عدد ؿبدكد من الوحدات 

 03عددىا يف أكثر اللغات بُت الثالثُت كاألربعُت.

 Semantic الداللة علممفهوم   -ب

و قمة الدراسات اللغوية، كلكنو مع ذلك، قلنا إف علم الداللة ى   
اللغة دبشكلة اؼبعٌت فقد تأخر اىتماـ احملدثُت من العلماء  أحدثهما ظهورا. 

 يتداكلو قدماء اللغويُت يف ىذا الشأف. اىتماما علميا، يضيف إىل ما كاف

إف أكؿ دراسة علمية حديثة خاصة باؼبعٌت ىي تلك اليت قاـ هبا ميشيل   
 3675.04سنة   Essai de Semantiqueيف كتابو :  ((michael Brealبريل 

 American Pاؼبعركفة من خالؿ  3672كقيل أيضا، ظهرت ىذه الكليمة سنة 
                                                           

23
 .24)بغداد: دار فاق عربٌة (،، علم اللغة العام فردنان دي سوسور 

24
 .51 ص ،(م1994 اآلداب، مكتبة: القاهرة) اللغوي والبحث اللغة خلف، عادل   

25
 نفس المرجع. 

 . 073علم اللغة : مقدمة للقارئ العريب، )بَتكت: دتر النهضة العريب، دكف سنة(، ؿبمود السعراف،   04
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Philological Association   منظمة يف فقو اللغة بأمريكا ربت اؼبوضوع
Reflected Meanings: A poin Semantic.

27  
كىذه اؼبصطلح الذم أطلقة ميشيل برييل على دراستو، كىو كلمة 

Semantique  من كضع بريل نفسو كاف على بريل أف يسمي ىذه الدراسة
عند بريل  Semantique بإسم يبيزىا من سائر الدراسات اللغوية. كلكن معٍت

غَت معناىا الذم تعرؼ بو اآلف عادة، كلو أف اللغويُت اآلف يعرفوف ىذا 
 06اؼبصطلح تعريفات اؼبختلفة.

تو ىذه مأخوذة كانت "اؼببادئ" أك "األصوؿ" اليت كصل إليها يف دراس  
كالسنسكريتية.  كلها، تقريبا، من دراسة اللغات الكالسيكية: اليونانية، كالالتينية 

كانت الدراسة الداللية عند بريل، كبعد بريل بفًتة غَت قصَتة كما سنرل، 
مقصورة يف الواقع على "االشتقاؽ التارخي". كيبدك أف بريل كاف يرل يف أصوؿ 
اليت ربكم تغَت اؼبعٌت خصائص عقلية ؾبردة كذلك مثل " اغباجة إىل الوضوح" . 

نو ال يعونو العناية الواجبة باعبوانب كلكن بريل, كمن خلفة إىل حُت، كا
 07االجتماعية كغَت االجتماعية للظفور اإلنسانية اليت وبدث فيها التغَت.

كاف يف مرجع األخر أطلق على علم الداللة عدة األظباء يف اللغة   
. أما يف اللغة العربية فبعضهم يسميو Semanticsاإلقبيليزية أشهرىا اآلف كلمة 

كبعضهم يسميو على اؼبعٌت )كلكن  -ضبط بفتح الداؿ ككسرىاكت -علو الداللة
ؼبعاين ألف األخَت قرع من فركع حذار من استخداـ صيغة اعبمع كالقوؿ: علم ا

البالغة(، كبعضهم يطلق عليو اسم "السيمانتيك" أخذا من الكلمة اإلقبليزية أك 
 10الفرنسية.
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علم الذم يدرس يعرؼ علم الداللة بعضهم بأنو "دراسة اؼبعٌت" أك "  
اؼبعٌت" أك "ذلك الفرع من علم اللغة الذم يتناكؿ نظرية اؼبعٍت "أك " ذلك الفرع 
الذم يدرس الشركط الواجب توافرىا يف الرمز حىت يكوف قادرا على ضبل 

  13اؼبعٌت".

يستلـز التعريف األخَت أف يكوف موضوع علم الداللة أم شيئ أم كل 
ه العالمة أك رمز قد تكوف عالمات على شيئ يقـو بدكر عالمة أك رمزز ىذ

الطريق كقد تكوف إشارة باليد أك إيبارة بالرأس كما قد تكوف كلمات كصبال. 
كبعربة اخرل قد تكوف عالمات أك رموزا غَت لغوية ربمل معٍت، كما قد تكوف 
عالمات أك ركموزا لغوية. كرغم اىتماـ على علم الداللة بدراسة الرموز كأنظمتها 

كاف منها خارج نطاؽ اللغة فإنو يركز على اللغة من بُت أنظمة الرموز   حىت ما
  10باعتبارىا ذات أنبية بالنبة لإلنساف.

كقد عرؼ بعضهم بالرموز بأنو "مثَت بديل يستدعى لنفسو نفس   
االستجابة اليت قد يستدعيها شيئ آخر عند حضوره". كمن اجل ىذا قيل إف 
الكلمات رموز ألهنا سبثل شيئا غَت نفسها كعرفت اللغة بأهنا "نظاـ من ارموز 

ؼ" فاعبرس قد غَت اللغوم ظباع اعبرس يف ذبربة "بافلو الصوتية العرفية". كالرموز 
استدعى شيئا غَت نفسو يدليل أف الكلب حُت يسمع اعبريس ال يتوجو إليو 

 11كلكن إىل مكاف الطعاـ.

 -كمثاؿ الرموز اللغوية ذبريبة سائق سيارة كالعائق )شخص يقود سيارة  
هبد أمامو الفتة مكتوبا عليو: الطريق مغلق. إذا سار السائق كمل يعبأ بالرموز فإنو 

ستدارة كالعودة حُت يصل إىل العائق. كلكن إذا عمل دبا جاء يف يسضطر اال
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الرمز فسيستدير دبجرد رؤيتو كيعود. إذف الالفتة استدعت شيئا غَت نفسها، كىي 
بديل استدعى لنفسو نفس االستجابة اليت قد تستدعيها رؤية العائق(. كحُت  

ت فحسب كإمبا كاف مسلما أف النشاط الكالمى ذا الكاملة ال يتكوف من مفردا
امتدادات نطقية تكوف صبال تتحدد معاؼبها بسكتات أك من احداث كالمية أك 

حيث كاف ذلك مسلما فإف علم اؼبعٌت ال يقف فقط عند  -كقفات أك كبو ذلك
اؼبعاىن الكلمات اؼبفردة ألف الكلمات ما ىي إال كحدات يبٍت منها اؼبتكلموف  

 12كالميا مستقال قائما بذاتو.كالمهم، كال يبكن اعتبار كل منها حدثا  

كاف ىذه االستشهادة زبربنا شيئا مهما ربت علم الداللة نفسو كما   
اؼبعاين نفسها. نعم، أف علم الداللة ىة علم الذم يدرس اؼبعٌت. كلكن أم 
معٌت، ىل معٌت اؼبفردات أك اعبملة أك الكالـ أك كلهم ؟ فاالجابة ىي اؼبعٌت  

. كنشأ " التداكلية" كلهم، يقتصر على معٌت اؼبفردات كمعٌت اعبملة كمعٌت الكالـ
 لدراسة اؼبعٌت يف سياؽ الكالـ. 

 التداولية  -ج 

  وتطورىا مفهوم التداولية (0

اكتسبت التداكلية عددا من التعريفات، حسب اىتماـ الباحث نفسو 
فقد يكوف اىتماـ الباحث اىتماـ باؼبعٌت يف سياقو التواصلي فيعرفها بأهنا: 

يو، ل، يف كيفية قدرتو على إفهاـ اؼبرسل إلدراسة اؼبعٌت التواصلى أك معٌت اؼبرس
ة ىف أك دراسة استعماؿ اللغة يف اػبطاب، شاد 13بدرجة تتجاكز معٌت ما قالو.
كما قد تعرؼ من كجهة نظر اؼبرسل بأهنا:   14ذلك على مقدرهتا اػبطابية.
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كيفية إدراؾ اؼبعايَت كاؼببادئ اليت توجو اؼبرسل عند إنتاج اػبطاب، دبا يف ذلك 
استعماؿ ـبتلف اعبوانب اللغوية، يف ضوء عناصر السياؽ، دبا يكفل ضماف 

  .15ويو عند تأكيل قصده، كربقيق ىدفالتوفيق من لدف اؼبرسل إل

إذف فالتداكلية فرع من علم اللغة يبحث يف كيفية اكتشاؼ السامع    
مقاصد اؼبتكلم أك ىو دراسة معٌت اؼبتكلم.  فمثال حُت يقوؿ شخص: أنا 

ف )فقد يعٍت أريد كوب ماء( كليس من الضركرم أف يكوف إخبارا بأنو عطشا
 16 .عطشاف. فاؼبتكلم كثَتا ما يعٍت أكثر فبا تقولو كلماتو

كمن ىذا فإف أمشل تعريف للتداكلية ىو: دراسة اللغة يف االستعماؿ أك    
ال يف التواصل، ألنو يشَت إىل أف اؼبعٌت ليس شيئا متأصال يف الكلمات كحدىا، ك 

يرتبط باؼبتكلم كحده، كال السامع كحدة, كإمبا يتمثل يف تداكؿ اللغة بُت اؼبتكلم 
كالسامع يف سياؽ ؿبدد)مادم، اجتماعي، لغوم( كصوال إىل اؼبعٌت الكامن يف  

 17.كالـ ما

كيف الدراسة النقد العريب، يعًتضنا تعريف صالح فضل ؽبا من أهنا ذلك    
ة العلـو اللغوية، اليت زبتص بتحليل عمليات الفرع العلمي اؼبتكوف من ؾبموع

الكالـ بصفة خاصة، ككظائف األقواؿ اللغوية كخصائصها خالؿ إجرءات 
التواصل بشكل عاـ، فاللسانيات التداكلية زبصص لساف يدرس العالقة بُت 
مستخدمي األدلة اللغوية)اؼبرسل، اؼبرسل إليو(، كعالقات التأثَت كالتأثَت بينهما، 

ا ينتجانو من رباكر متصل، ما يعٍت كوهنما علما تلفيقيا أكموسوعيا يف ضوء م
هبمع بُت اختصاصات متعددة، فليست التدكلية هبذه اؼبفانبيم اؼبتعددة علما 
اسانيا صرفيا يقف عند البنية الظاىرة للغة، بل ىي على ما يؤكده جاؾ 
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كبناء( علم جديد للتواصل يسنح ب)كصف كربليل -(J.Mochlar)موشالر
اسًتاذبيات التخاطب اليومي كاؼبتخصص بُت اؼبتكلم يف ظركؼ ـبتلفة، كردبا 
سبكنا ىنا من اختزاؿ أىم اؼبوضوعات الشائكة اليت تعٍت التداكلية ببحثها كىي 
مائلة يف: دراسة بنية اػبطاب لغويا يف ضوء قواعد التخاطب العامة كاػباصة، 

كربليلو ككيفيات التحقق، كالعمليات ككصف عالقة النظاـ اللغوم باالستعماؿ 
الذىنية كمستويات اإلنتاج كالفهم اللغويُت، كفهم مقاصد اػبطاب، كأدكار 
اؼبتلقي يف التفسَت كالتأكيل، كاالستدالالت اللغوية، كاالفًتاضات اؼبسبقة، كدراسة 
ربوؿ القوؿ إىل فعل الكالمي إقبازم يف ضوء نظرية أفعاؿ الكالـ ألكستُت 

 20 .كسَتيل

على أف التداكلية مل تصبح ؾباال يعتد بو الدرس اللغوم اؼبعاصر إال يف   
العقد السابع من القرف العشرين بعد أف قاـ على تطويرىا ثالثة من فالسفة اللغة 

 ، كسَتؿ J.L. Austin اؼبنتمُت إىل الًتاث لفلسفي عبامعة أكسفورد ىم أكستُت
J.R. Searle كجرايس H.P. Grice  ، أف سَتؿ كجرايس أسبا تعليمها يف  ) مع

 natural كالفرنيا(. كقد كاف ىؤالء الثالثة من مدرسة فلسفة اللغة الطبيعية

language أكالعادية ordinary  يف مقابل مدرسة اللغة الشكلية أكالصورية 
formal language اليت يبثلها كارناب carnab  ككانو صبيعا مهتمُت بطريقة ،

ائفنسانية الطبيعية من خالؿ إبالغ مرسل رسالة إىل مستقبل توصيل معٍت 
يفسرىا، ككاف ىذا من صميم عملهم، كىو من صميم التداكلية أيضا. كمن 

 23.  الغريب أف أحدا منهم مل يستعمل مصطلح التداكلية فيما من أحبلث
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 Charles ، ميز الفيلسوؼ األمريكي شارلز موريس3716ففي سنة 

Morris   كتبة يف موسوعة علمية، بُت ـبتلف االختصاصات اليت تعاًف يف مقاؿ
اللغة ىي علم الًتكيب )كباإلصباؿ النحو الذم يقتصر علي دراسة العالقات بُت 
العالمات(، كعلم الداللة )الذم يدكر علي الداللة اليت ربدد بعالقات تعيُت 

تداكلية اليت تعٌت، اؼبعى اغبقيقي القائمة بُت العالمات كما تدؿ عليو(، كأخَتا ال
يف رأم موريس، بالعالقات بُت العالمات كمستخدميها. كالذم استقر يف ذىنو 
أف التداكلية تقتصر على دراسة ضمائر التكلم كاػبطاب كظريف اؼبكاف كالزماف 
)االف، ىنا( كالتعابَت اليت تستقي داللتها من معطيات تكوف جزئيا خارج اللغة 

هبرم فيو التواصل كمع ذلك ظلت التداكلية كلمة ال  نفسها، أم من اؼبقاـ الذم
  .تغطي أم فعلي

عند ما ألقى الفلسوؼ جوف أكستُت )ؿباضرات كلياـ جاميس( عاـ    
، مل يكن يفكر يف تأسيس اختصاص فرعي للسانيات. فلقد كاف ىدفو 3700

تأسيس اختصاص فلسفي جديد ىو فاسفة اللغة. كقبح يف ذلك، بيد أف 
ية، كستمثل فيها لياـ جايبس( ستكوف كذلك بوتقة التداكلية اللسان)ؿباضرات ك 

 20  .ُت سنةثالثقطب الرحى طواؿ 

كال تنتمى التداكلية إىل مستويات الدرس اللغوم صوتيا كاف أـ صرفيا أـ    
كبويا أـ دالليا لذلك فاألخطلء التداكلية ال عالقة ؽبا باػبركج على القواعد 
الفولوجية أك النحوية أك الداللية، كىي ليست مستول يضاؼ إىل ىذه 

نب اللغة، كلو اؼبستويات، ألف كال منها ىبتص جبانب ؿبمد كمتماسك من جوا
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أمباطو التجريدية ككحداتو التحليلية، كال كذلك التداكلية، فهي ال تقتصر على 
 21  .دراسة أمباط ذبريدة كال كحدات ربليل

  أنواع التداولية (7

لسعة الدراسات التداكلية يف اللغة، فقد تفرقت عنها نظريات متعددة، 
دة مسارات، اىتم كل منها جبانب تداكيل معُت كتظورت أحباثو يف ع

فهناؾ :كؼبا كاف ؾباؿ البحث يف التداكلية شديد االتساع فقد اخدت تظهر ؽبا 
 22  :فركع يتميز كل منها عن ِاآلخر، فهناؾ

  اليت هتتم بدراسة شرائط  : socioprsgmatics التداكلية االجتماعية.3
 .االستعماؿ اللغوم اؼبستنبطة من السياؽ االجتماعي

اليت تدلرس االستعماؿ اللغوم  :linguistic pragmatics  التداكلية اللغوية .0
  .structuralمن كجهة نظر تركيبية

كىي تعٍت دبشكالت التواصل يف  : aplied pragmatics التداكلية التطبيقية .1
اؼبواقف اؼبختلفة كخباصة حُت يكوف لالتصاؿ يف موقف بعينة نتائج خطَتة  

  .كاالستشارة الطبية كجلسات احملاكمة

كىي عن بدراسة األسس اليت يقـو  :general pragmatics التداكلية العامة .2
 .عليها استعماؿ اللغة استعماؿ اتصاليا

   جوانب الدراسة التداولية( 1

كيكاد الباحثوف يتفقوف على أف البحث التداكىل يقـو على دراسة أربعى     
كاالستلزاـ  presupposition كاالفًتاض السابق deictics جوانب ىي: اإلشارة
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  speech act ، كاألفعاؿ الكالمي conversational implicature اغبوارم
  .23 

 االستلزام  -و

  االستلزام مفهوم (0

قد عرض الباحث باحملتصر نشأ االستلزاـ يف الفصل من قبل أف لقد    
 what) عمد جرايس، أحد اؼبنظرل للتداكلية، إىل أيضا االختىالؼ بُت ما يفعل

is said) كما يقصد (what is meant)  ، فما يقاؿ ىو ما تعنيو الكلمات
، كما يقصد ىو ما يريد اؼبتكلم أف يبلغو  face valuesكالعبارات بقيمها اللفظية

السامع على كبو غَت مباشر اعتمادا على أف السامع قادر على أف يصل إىل مراد 
ؿ ككسائل االستدالؿ،فأراد أف يقيم مغَتا اؼبتكلم دبا يتاح لو من أعراؼ االستعما

كما وبملو معٌت  explicit meaning معٌت صريح   بُت نا وبملو القوؿ من 
  .(implicature)فنشأت عنده فكرة االستلزاـ inplicit meaning متضمن

24 

كقيل أيضا يف مرجع األخرل أف نشأ االستلزاـ بفكر جرايس عن    
التعاكف. نشأ ىذه الفكرة الستمار فكرة أكستُت االتصاالت كخصوصا عن مبدأ 

عن االتفاقية كفكرة أكستُت ىذه أيضا لستمار فكرة سَتؿ. االتفاقية عند سَتؿ 
كىذا يدؿ على شيئ الذل كافق بو كثَت من  (Linguistics) موصوؼ بعلم اللغة

أكستُت اإلنساف فجعل االتفاقية اؼبكتوبة بسر يف علم اللغة. أما االتفاقية عند 
اؼبقصود ىو  .(Non-Linguistics) مزيد باالتفاقية غَت موصوؼ بعلم اللغة

جعل االتفاقية ىنا يستطيع بطريق مباشرة بالسياؽ ككافق بو اؼبؤسسة االجتماعية 
اؼبعينة. فجعل ىذه االتفاقية لبا يف فكرة أكستُت عن أفعاؿ األدائية. كأكضح 
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بعلم اللغة ىذه طريقا لوصف األفعاؿ أفعاؿ األدائية كاالتفاقية غَت موصوؼ 
  .الكالمية اليت مبينها بتفكَت كمقصود االتصاالت. فمن ىنا نشأ فكرة االستلزاـ

25 

كقد مفهـو االستلزاـ أكؿ مرة من قبل جريس غبل اؼبشكلة ؼبعٌت اللغة    
الىت ال يبكن حلها عن طريق نظرية الداللة. إذا االعتمادفقط على أم نظرية 

أك فهمها، فمعٌت من اػبطاب أك الكالـ اليبكن فهمو بشكل صحيح. الداللة 
أىداؼ من اؼبخابر ىي ؼبوجو الرسالة من اؼبتكلم إىل السامع يتحقق. إذا السميع 
يبكن أف تفهم الرسالة اؼبتكلم باللة فقط، غوبا فقط فتواصل ال يستطيع حدث 

تكلم، فهم ؼبفهـو بشكل صحيح. لتكوف قادرة على فهم القصد كالتقاطها من اؼب
 .االستلزاـ الذم مطلوبا جدا

قاؿ جريس أف االستلزاـ ىو خطاب الذم تعٍت شيئا ـبتلفا لتحدث يف    
الواقع. أم شيئ ـبتلف يعٌت القصد من اؼبتكلم الذم ال يرد فيو نص خاص. 

 .كبعبارة أخرل، االستلزاـ ىو الرغبة أك التعبَت عن القلوب خفية

أف االستلزاـ ىو العالقة بُت الكالـ مع  "Wijana "حسب كجاين   
اؼبوصي هبا كأال تكوف داللة كلكن العالقة بينهما تتأسس على اػبلفية الكامنة 

كقاؿ تبياف أف االستلزاـ يرتبط ارتباط كثيقا بالتفاؽ اؼبعٌت الذم 26اليت تؤسسهما. 
االستلزاـ ىو حدث يف عملية االتصاؿ. استناد إىل بعض من التعريف السابق أف 

 .معٌت يف اػبطاب الذم يبكن أف يعٍت الكثَت من الكالـ

  أنواع االستلزام (0

  كرأ جرايس أف االستلزاـ نوعاف : استلزاـ عريف ك استلزاـ حوارم    
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فاالستلزاـ العريف: قائم على ما تعارؼ عليو أصحاب اللغة من استلزاـ بعض  .3
ختلف هبا السياقات كتغَتت األلفاظ دالالت بعينها ال تنفك عنها مهما ا

الًتاكيب. من ذلك )لكن( فهذا يستلـز أف يكوف ما بعدىا ـبالفا ؼبا يتوقعو 
 .السامع. مثل: زيد غٍت لكنو خبيل

فحُت  27أما االستلزاـ اغبوارم: فهو متغَت دائما بتغَت السياقات اليت يرد فيها.  .0
يقاؿ: كم الساعة ؟ فإف مقصد اؼبتكلم ىبتلف حسب للسياؽ الذم كردت 

  ..فيو اعبملة، فقد يكوف سؤاال، كقد يكوف توبيخا للتأخَت

فكاف جرايس مشغوال يف كيف يكوف فبكنا أف يقوؿ اؼبتكلم شيئا كيعٍت      
  آخر؟شيئا آخر؟ مث كيف يكوف فبكنا أيضا أف يسمع اؼبخاطب شيئا كيفهم شيئا 

لذالك كضع جرايس مفخـو )مبدأ التعاكف( بُت اؼبتكلم كاؼبخاطب،      
كىو مبدأ حوارم عاـ يقوؿ: " ليكن اسهامك يف اغبوار بالقدر الذم يتطلبو 
اغبوار، كدبا يتوافق مع الغرض اؼبتعارؼ عليو، أك االذباه الذم هبرم فيو ذلك 

 30 . "اغبوار

  مبدأ التعاون -ز 

  مبدأ التعاون مفهوم  (0

اؼبتكلم الذم سصيغ الكالـ يف ؿبادثة بقصد التواصل شيئا احملاكر،     
كنأمل أف يفهم اؼبستمع على ما تريد اتصاؽبا. كبالتايل، فإف يسعي اؼبتكلم عبعل 
الكالـ بالسياؽ كاضحة كسهلة لفهم ككيفية كمقتبضة كعل الشاكل دائما، 

يستخدـ اػبطاب  لذالك مل تقتضي كقتا احملاكر. على سبيل اؼبثاؿ، سخص الذم
الكالـ " من فضلك" ك "ىل يبكنك يساعدين؟" بالنسبة للحاالت كأغراض 
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ـبتلفة. يف حالة الطةارئ النام يبيلوف إىل استخدـ النموذج األكؿ من الكالـ، 
يف حُت أف أكلئك الذين يتذرعوف مساعدة اآلخرين يف اغباالت اليت ىي ليست 

اػبطاب الثاين. بدال من ذلك، يسأؿ  ملحة لذلك، كقاؿ أنو سبيل إىل استخداـ
شخص عن اؼبساعدة هبب عدـ استخدـ اػبطاب األكؿ من حيث اغبجم 
كالتجويد ىم نفس األشخاص الذين لقوا مصرعهم غىقا. ىناؾ بعض األثار 
يتعُت ربقيقها حبوؿ متكلم إذا كانت ىناؾ اكبرافات. اؼبتكلم يف السؤاؿ ال تنفذ 

كانت آثار مل يكوف ىناؾ. لذالك كباختصار يبكن   التعاكف أك عدـ التعاكف إذا
افًتراض أف ىناؾ مبدأ التعاكف الذم هبب أف يكوف اؼبتكلم كاؼبستمع حبيث يتم 

 33  .تشغيل عملية التواصل بسالسة

مبدأ التعاكف ىو أحدل من اؼببادئ يف التداكلية. اؼبتكلم كاؼبستمع يدعو    
من التعاكف عن اؼبساعدة اؼبناسبة  إىل تعاكف جيد يف كل ؿبادثة. ىذا الشكل

  .للمحادثة عندما ضبلت اغبدثة احملادثة

يؤكد على ىذا مبدأ التعاكف عن اؼبساعدة اؼبناسبة دبقصود من النتكلم يف    
كقت اػبطاب. كلذالك فمن الواضح اػبطاب هبب أف يكوف مناسب من 

 .األيئلةاؼبقصود اؼبتكلم فجواب اؼبتوقع ىو اعبواب اؼبناسب على ذلك 

نسب جرايس اؼبفهـو االستلواـ بتطبيق قواعد مبادئ التعاكف. يف    
األساس، ينظم مفهـو مبدأ التعاكف ما هبب القياـ بو بدائل مشارؾ حبيث كقع 
احملادثة جيدة. على جرايس، يف الغالب تعاكف ىو مبدأ التعاكف يف شكل كصية 

وب يف ىذه اؼبرحلة من إىل اؼبتكلم: " جعل مساعدتك احملادث كما ىو مطل
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   ."اؼبساعدة، على أساس الغرض اؼبقبوؿ أك اذباىها يف تبادؿ اغبديث أف تفعل
30 

  أنواع مبدأ التعاون (7

لوصف ىذه الظاىرة يقًتح جرايس نظرية احملادثة، اليت تنص على أف    
التواصل الكالمي ؿبكـو دببدأ عاـ أك مبدأ التعاكف كدبسلمات حوارية. كينهضى 

 31: كىي كما تايل (Maxim) التعاكف على أربعة مبادئمبدأ 

 (Quantity of Maxim) مبدأ الكم .0

كزبص كم أك قدرية اإلخبار الذم هبب أف تلتـز بو اؼببادرة الكالمية أك      
اجعل إسهامك يف اغبوار بالقدر اؼبطلوب من دكف أف تزيد عليو أك تنقص منو، 

 :كتتفرع إىل مقولتُت

 .تفيد اؼبطلوب من اإلخباراجعل مشاركتك ( 3

   32ب.ل مشاركتك تفيد أكثر فبا ىو مطلو ال ذبع( 0

 (Maxim of Quality) مبدأ الكف .7

كنصها : "ال تقل ما تعتقد أنو كاذب كال تقل ما ال تستطيع الربىينة 
ح، كال تقل ما ليس عندؾ دليل على صدقو"أك ال تقل ما تعتقد أنو غَت صحي

 33  .يوعل

 .تعتقد أنو خطأ ال تقوؿ ما (3
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  .ال تقوؿ أم شيئ مل يكن لديك أدلة على كبو كاؼ (0

 (Maxim of Relevance) مبدأ المناسبة .1

كىي عبارة عن قاعدة كاحدة:" لتكن مشاركتك مالئمة" أك اجعل      
  34. كالمك ذا عالقة مناسبة باؼبوضوع

  (Maxim of Manner) مبدأ لبطريقة .4

الوضوح يف الكالـ أك كن كاضحا ؿبددا: فتجنب ىي اليت تنص على     
كأكجز كرتب كالمك،  (Ambiguity) كذبنب اللبس (Obscurity) الغموض

( 1( ربر اإلهباز 0( ابتعد عن اللبس 3كتنفرع إىل ثالثة قواعد فرعية كما تايل: 
 .ربر الًتتيب

  مبدأ التأدب األقصى.  6  

التداكلية مبدأ آخر جبانب مبدأ ككيفية شخصيي، ربتاج   Leech رأل
التعاكف، يعٍت مبدأ التأدب أألقصى. يقسم مبدأ التأدب األقصى على ستة 

  : اؼببادئ، يٍت

 (tact maxim) مبدأل اللبقة (3

 : كصيغتاىا

  قّلل من خسارة الغَت . أ

 ..كثّر من ربح الغَت ب

 (generosity maxim) مبدأ اإليثار (0

 : كصيغتاىا
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 .ربح الذاتقّلل من من  .( أ

 ..كثّر من خسارة الذات (ب

 .كتتعلق قاعدتاف أساس بالتوجيهيات كالوعديات من األفعاؿ الكالمية

 (approbration maxim) مبدأ التحسُت (1

 :كصيغتاىا

 .قّلل من ذـ الغَت ( أ

 .(كثّر من مدح الغَت ب

  (modesty maxim) مبدأ التواضع  (2

 :كصيغتاىا   

 .مدح الذات قّلل من أ(               

 .كثّر من ذـ الذات ( ب

 .تنسحب القاعدتاف على األفعاؿ التعبَتية كاعبزمية     

 (agreement maxim) مبدأ االتفاؽ  (3

 :كصيغتاىا     

 .قّلل من اختالؼ الذات كالغَت ( أ

  .كثّر من اتفاؽ الذات ةالغَت ( ب

 (sympathy maxim) مبدأ التعاطف (4

 :كصيغتاىا
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 .تنافر الذات كالغَتقّلل من   ( أ

 .كثّر من تعاطف الذات كالغَت ( ب

 .تنسحب القاعدتاف على اعبزميات من األفعاؿ الكالمية ( ت

  االستلزام الحواري -و

 الحواري مفهوم االستلزام (0
 conventional نظر جرايس فرأل أف االستلزاـ نوعاف: استلزاـ عريف

implicature كاستلزاـ حوارم  كاستلزاـ حوارم conversational 

implicature استلزاـ عريف فقاـ على ما تعارؼ عليو اصحاب اللغة من ،
استلزاـ بعض األلفاظ دالالت التنفك عنها مهما اختلفت هبا السياقات 

كنظَتهتا يف اللغة العربية لكن  but كتغَتت الًتاكيب. كمن ذلك مثال يف اإلقبليزية
 :ما بعدىا ـبتلفا ؼبا يتوقعو السامع مثلفهي ىنا كىناؾ تستلـز دائما أف يكوف 

my friend is poor, but honest كمثل زيد غٍت لكنو خبيل. كأما االستلزاـ ،
 35  .اغبوارم فهو متغَت دائما بتغَت السياقات اليت يرد فيها

 conversational االستلزاـ اغبحوارم أك يسمى باللغة األجنبية  
implicature  ىو من أىم اؼبفاىيم اليت تقـو عليها التداكلية، كىو مفهـو لصيق

بلسانيات اػبطاب، اليت أخذ معها البحث اللساين منحال متميزا، إذ مل يعد 
األمر معها يعٌت بوضع نظريات عامة لعملية اػبطاب، كإمبا انصب االىتماـ على 

، الذم (Paul grice) كظهر ىذا اؼبفهـو مع غرايس 36العملية يف حد ذاهتا، 
حاكؿ أف يضع كبوا قائما على أسس تداكلية للخطاب، تأخذ بعُت االعتبار كل 

                                                           
57

 .11كبلة،آفاؽ،  

58
االستلزاـ اغبوارم يف التداكؿ الساين من الوعي باػبصوصيات النوعية للظاىرة إىل كضع القوانُت الضابطة العياشي أدراكم،  

 .35(،3210)الرباط اؼبغرب: دار األمن،ؽبا

 



05 

 

األبعاد اؼبؤسسة لعملية التخاطب، فهو يؤكد أف التأكيل الداليل للعبارات يف 
ى الشكل الظاىرم ؽبذه اللغات الطبيعية أمر متعذر إذ نظر فيو فقط إلل

 :ايس حباالت ثالثةفالناس يف حواراهتم حسب غر 37لبعبارات. 

  قد يقولوف ما يقصدكف .3

  قد يقصدكف أكثر فبا يقولوف.0         

 .قد يقصدكف عكس ما يقولوف .1

كاغبالة الثانية ؽبم ىي اليت تعرب عن مضموموف االستلزاـ اغبوارم، الذم      
يرتبط دبعٌت متضمن يرمي إليو اؼبتكلم يف حوارره مع امتلقي، قد يفهمو ىذا 

 األخَت كقد ال يفهمو إال بقرائن معينة

كىو ذاتو ما يشَت إليو أضبد اؼبتوكل حُت يقوؿ: "ال حظ أف صبل اللغات     
الطبيعية يبكن، يف بعض اؼبقامات، أف تدؿ على معٌت غَت اؼبعٌت الذم يوجى بو 

، إذ أف ال يتأتى فبا نتضمنو اعبملة يف 40ؿبتواىا القضوم )أك معناىا اغبريف(..." 
شكلها الظاىر، بل ىو معٌت آخر يرتبط بكل ما وبيط بإنتاجها من سياقات، 
كيدرج غرايس ذلك يف تصنيف عاـ للمعاين اليت يبكن أف تدؿ عليها العبارات 

 .كىو ما ستحاكؿ تطبيق ـبططة على نص الباب موضوع الدراسة 43اللغوية. 

ىذا اؼبفهـو 40 يعد االستلزاـ اغبوارم كاحدا من أىم اعبوانب التداكيل.   
يدكر أشهر مقاالت جرايس، كىو اؼبقاؿ اؼبنشور  .H.P. Grice ألقاه جرايس

على ما يسمية صاحية "منطق احملادثة". كيسجل ىذا اؼبقاؿ تطورا  3756سنة 
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يف مفهـو الداللة غَت الطبيعية كيصوغ مقاربة إلنتاج اعبمل كتاكيلها غَت تواضعية 
 41  .مفهومُت نبا: االستلزاـ اػبطايب كمبأالتعاكفحصرا. كقد أدخل فيو غرايس 

لقد كانت نقطة البدء عند جرايس ىي أف الناس يف حواراهتم قد يقولوف    
ما يقصدكف، كقد يقصدكف أكثر فبا يقولوف، ك قد يقصدكف عكس ما يقولوف 

، ك ما what is said يقوؿ  ل نبو إيضاح االختالؼ بُت مافجعل ك
فما يقاؿ ىو ما تعنيو الكلمات كالعبارات بقيمها  .what is meanيقصد

، كما يقصد ىو ما يريد اؼبتكلم أف يبلغو السامع على face valuesاللفظية
كبو غَت مباشر اعتمادا على أف السامع قادر على أف يصل إىل مراد اؼبتكلم دبا 
ا يتاح لو من أعراؼ االستعماؿ ككسائل االستدالؿ،فأراد أف يقيم مغَتا بُت ن

 كما وبملو معٌت متضمن explicit meaning وبملو القوؿ من معٌت صريح
inplicit meaning  فنشأت عنده فكرة االستلزاـ(implicature).  

من االستلزاـ اغبوارم، حسب ليفنسوف كاعبرايس "أف لتوضيح الفهم 
 ىناؾ خصائص االستلزاـ اغبوارم، كما يأيت: 

3. Cancellabillity ،يبكن استخالصها إذا كاف ىناؾ فرصة الستنتاج ىذا ا
لتهب عليو من خالؿ إضافة عدد قليل من أماكن العمل / سببا إضافيا يف 

 أماكن العمل األصلي.

0. Non-detachability ،كيتم إرفاؽ االستلزاـ حملتويات الدالالت ما قبل ،
كيقصد جرايس كليس شكل لغوم، مث االستلزاـ ال يبكن فصلها عن الكالـ. 

بذلك أف االستلزاـ اغبوارم متصل باؼبعٌت الداليل ؼبا يقاؿ ال بالصيغة اللغوية 
اليت قبل هبا، فال ينقطع مع استدالؿ مفردات أك عبارات بأخرل ترادفها. 
كلعل ىذه اػباصية ىي اليت سبيز االستلزاـ اغبوارم عن غَته من أنواع 
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كلعل ما أراد  (presupositionق )االستبداؿ التداكيل مثل االفًتاض الساب
 يتضح من اغبوارم اآليت بُت أختُت:

 ال أريدؾ أف تسللي إىل غرفيت على ىذا النحو. (3

أنا ال أتسلل، كلكن أمثى على أطراؼ أصابعي خشية أف أحدث  (0
 ضوضاء.

فعلى الرغم فبن تغَت الصياغة يف قوؿ )ب( فإف ما يستلـز القوؿ من عدـ 
 42يزاؿ قائما. الرضا عن ىذا السلوؾ ال

 ( Context dependent)متغَت، متغَت بالسياؽ اؼبعُت  االستلزاـ .1

كاؼبقصود التعريض غَت اصتالحية، كىذا يعٍت أف يعرؼ اؼبعٌت اغبرؼ، يف 
السياؽ، التعريض ال يبكن أف يكوف جزءا من ىذا اؼبعٌت. تقدـ يوؿ أمثلة من 

43االستلزاـ اغبوارم على النحو التالية:
 

 : كاه !!! أريسكم ؾبنوف ؟  عائشة
 : دعونا شرب القهوة.   مرًن

احملادثة اليت كاف مشى عائشة أف يدخل تعرؼ الوضع كسياؽ احملادثة. الوضع 
إىل مكتب مرًن كاالنتباه إىل حجم العمل الذم ىو على مكتبة. استجابة مرًن 

يف  على خطاب عائشة ال يدك أف يكوف ؽبا عالقة، كلكن كاف معٌت االستلزاـ
 خطاب مرًن يعٍت "دعونا ربدث خارج كحدة، أنو ىنا كنت قلقا ظبع رئسيت".

 (Calculability)االستلزاـ يبكن تقديره  .2

كاؼبراد بو أف اؼبخاطب يتـو خبطوات ؿبسوبة يتجو هبا خطوة إىل الوصل 
الفكتوريا صنعت من حديد، فإف إىل ما يستلـز الكالـ فإذا قيل مثال: اؼبلكة 

د السامع عن قبوؿ اؼبعٌت اللفظي، فيبحث عما كراء الكالـ معٌت القرينة تبع
فيقوؿ لنفسو: اؼبتكلم يريد أف يلقي إىل خربا بدليل أنو ذكر يل صبلة، 
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 38محمود أحمد نحلة، آفاق الجدٌدة فً البحث اللغوي المعاصر، 
65

 Georg Yule, Pragmatik,75. 
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كاؼبفركض يف ىذا اؼبتكلم أنو ملتـز يريد أف ىبلع على اؼبلكة بعض صفات 
اؼبلكة فماذا يريد أف يقوؿ؟ البد أنو يريد أف ىبلع على اغبديد كالصالبة، 

بعض صفات اغبديد كالصالبة، كاؼبتانة كقوة التحمل، كىو يعرؼ أنٍت أستطيع 
44(، فلجا إىل ىذا التعبَت االستعارل.non-literal)أف أفهم اؼبعٌت غَت اغبريف

 

 

 :االستلزاـ اغبوارم عند جرايس خواص سبيزه

اـ أك وبوؿ االستلزاـ فبكن إلغاؤه، كيكوف بإضافة قوؿ يسد الطريق أماـ االستلز  .3
دكنو، فإذا قالت قارئة لكاتب: مل أقرأ كل كتابك، فقد يستلـز ذلك عنده أهنا 
قرأت بعضها، فإذا أعقبت كالمها يقوؽبا، اغبق أين مل أقرأ كتاب منها، فقد ألغت 

 45  .االستلزاـ

االستلزاـ ال يقبل االنفصاؿ عن احملتول الداليل، أم إف االستلزاـ اغبوارم متصل  .0
باؼبعٌت الداليل ؼبا يقاؿ، ال بالصيغة اللغوية اليت قبل فيها هبا، فال ينقطع مع 

  .لستبداؿ مفردات أك عبارات بأخرل ترادفها

  .فإذا قالت أخت ألختها: ال أريدؾ أف تصعدم لغرفيت على ىذا النحو      

 .فتقوؿ األخرل: أنا أمشي على أطراؼ أصابعي خشية أف أحدث ضوضاء 

   فعلى الرغم من تغَت الصياغة يف قوؿ الثانية، فإف ما يستلـز القوؿ من عدـ الرضا   
 46  .عن ىذا السلوؾ ال يزاؿ قائما

زامات االستلزاـ متغَت، كاؼبقصود بالتغَت أف التعبَت الواحد يبكن أف يؤدم إىل استل .1
حُت  فإذا قاؿ شخص: كم يديل، فقد يبوف سؤلال 47ـبتلفة يف سياقات ـبتلفة.
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 .40-39، المعاصر، آفاق الجدٌدة فً البحث اللغوي محمود أحمد نحلة 

67
 .16كبلة،آفاؽ، 

 .16نفسو، 46
 .17نفسو، 47
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يوجو لطفل مثال، كقد يكوف ىذا السؤاؿ يستلـز استنكار ؼبا يوجو لو من عمل. 
 .فيختلف االستلزاـ حسب السياؽ الوارد

االستلزاـ يبكن تقديره، كاؼبراد بو أف اؼبخاطب يقـو خبظوات ؿبسوبة يتجو هبا  .2
بوؿ اؼبعٌت خطوة إيل الوصوؿ إىل ما يستلزمو الكالـ. فإذا القرينة تبعد السامع عن ق

اللفظي، فيبحث عما كراء الكالـ من معٌت فيقوؿ لنفسو: اؼبتكلم يريد أف يلقي 
إىل خربا بدليل أنو نكر يل صبلة خربية، كاؼبفركض أف اؼبتكلم ملتـز دببدأ التعاكف 
أم أنو اليريد يب خداعا ك ال تضليال، فماذا يريد أف يقوؿ؟ البد أنو يريد أف ىبلع 

ات اغبديد كالصالبة، كاؼبتانة كقوة التحمل، كىو يعرؼ أنٍت على اؼبلكة بعض صف
كىذه العماليات 50أستطيع أف أفهم اؼبعٌت غَت اغبريف، فأجأ ؽبذا التعبَت.  

االستداللية من أجل الوصوؿ إىل اؼبعٌت اؼبطلوب من األمور اليت تركز عليها 
  .التداكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .17نفسو، 50
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 الفصل الثالث

 وتحليلها البيانات عرض

 المباركفوري الرحمن صفي الشيخ عن لمحة -  أ

 مولده وأسرتو (0

 الصادرة شهادتو يف دكف ما حسب ـ3721 يونيو 4 يف الشيخ كلد
 يف الواقعة آباد، حسُت بقرية اآلف معركفة كىي مباركفور ضواحي من بقرية

 األنصار إىل الشيخ أسرة تنتسب . أترابراديش إيالة من كده أعظم مقاطعة
 ىؤالء عامة كيزعم ، اؽبند يف كثَتكف األنصار إىل ينتسب كمن ، هبذا كتعرؼ

 األنصارم أيوب أيب اعبليل الصحايب كلد من أهنم ىناؾ األنصار إىل ينتمي فبن
 53.أعلم كاهلل -عنو اهلل رضي-

 تعليمو ودراستو (7

 مباركفور يف التعليم دار دبدرسة التحق مث ، الكرًن القرآف صباه يف تعلم
 اؼبرحلة دراسة فيها أكمل دراسية سنوات ست ىناؾ كقضى ، ـ 3726 سنة

 3732 سنة يونيو شهر يف دبباركفور العلـو إحياء مدرسة إىل انتقل مث .االبتدائية
 الشرعية كالعلـو كقواعدىا العربية اللغة يتعلم سنوات طبس ىناؾ بقي حيث ، ـ

 يف منها زبرج حىت ، العلـو من ذلك كغَت كأصولو كالفقو كاغبديث التفسَت من
 على حصل كما. فبتاز بتقدير التخرج شهادة كناؿ ، ـ3743 سنة يناير شهر

 على حصل مث. ـ 3737 سنة فرباير يف «مولوم» بشهادة اؼبعركفة الشهادة
 يف الشرقية للعلـو االختبارات ىيئة من ـ3740 سنة فرباير يف «عامل» شهادة

                                                           
71
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 فرباير يف العريب األدب يف الفضيلة شهادة على حصل مث. باؽبند أباد اهلل مدينة
 50. ـ3754 سنة

 مؤلفاتو (1
 كالسَتة اؼبصطلح ك النبوم اغبديث ك التفسَت يف عديدة مؤلفات للشيخ

 كمن ، كاألردية العربية باللغتُت كتابان  ثالثُت على تربوا كىي ، كالدعوة ، النبوية
 51: العربية باللغة كأنبها أشهرىا

 .ـبتلفة لغة عشرة طبس إىل ترصبتو سبت كقد النبوية السَتة يف اؼبختـو . الرحيق3

 .كثَت ابن تفسَت هتذيب يف اؼبنَت اؼبصباح. 0

 .مسلم صحيح شرح يف اؼبنعم منة. 1

 .عظيم خلق لعلى كإنك. 2

 .كاغبجاب السفور مسألة يف كالصواب اغبق إبراز. 3

 .اؼبراـ بلوغ شرح يف الكراـ إرباؼ. 4

 .األثر أىل مصطلح يف النظر هبجة. 5

 .اإلسالـ يف السياسية األحزاب. 6

 .كميزاهتا خصائصها الناجية الفرقة .7

 .كالبوذيُت اؽبند كتب يف كسلم عليو اهلل صلى دبحمد البشارات.30

 52: يلي ما أنبها فمن األردية باللغة مؤلفاتو كأما

 نعم.النبوة عالمات. 3
                                                           

72
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 نفس المرجع. 



12 

 

 .الوىاب عبد بن ؿبمد اإلسالـ شيخ سَتة. 0

 .اغبديث؟ حجية إنكار ؼباذا. 1

 .العنف كعدـ اإلسالـ. 2

 وفاتو ( 4  

 ىػ 3205 سنة القعدة ذم من العاشر صبعة صالة عقب الشيخ تويف
 ، باؽبند –(  كر أعظم مباركفور)  موطنو يف ، ـ 0004 سنة ديسمرب 3 اؼبوافق

 53. بو أملَم  مرض بعد

 

على االستلزام  تشتملتاب " الرحيق المختوم" التي الحوارات في ك - ب
 الحوارى 

بعد دراسة عميقة كحبث دقيق، كجدت الباحثة اغبوارات اليت تتضمن على االستلزاـ 
 اغبوارم يف كتاب " الرحيق اؼبختـو " خاصة يف فًتة اؽبجرة كما يلي: 

   مرق
 عندنا، مالك فكثر حقَتنا، صعلوكان  أتيتنا"  : قريش كفار 3

 دبالك زبرج أف تريد مث بلغت، الذم كبلغت
 ."ذلك يكوف ال كاهلل ؟ كنفسك

 ؟ سبيلي أزبلوف مايل، لكم جعلت إف أرأيتم"  : صهيب 
" 

 "نعم" : قريش كفار 
 ."صهيب رحيب صهيب، رحيب" :  ـ.ص اهلل رسوؿ 
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 ."رآنا بصره طأطأ بعضهم أف لو اهلل نيب يا" : بكر أيب 0
 ."ثالثها اهلل باثنُت بكر أبا يا ظنك ما" : ـ.ص اهلل رسوؿ 
 "؟ يديك بُت الذم الرجل ىذا من" : رجل 1

 ."الطريق يهديٍت الرجل ىذا" أبو بكر : 
 "ىذا؟ لك أين من" أب معبد  2

 من كاف مبارؾ رجل مربنا أنو إال كاهلل ال" أـ معبد 
 ."ككذا كذا حالو كمن ككيت، كيت حديثة

 تطلبو، الذم قريش صاحب أراه كاهلل إين" أب معبد 
 ."معبد أـ يل صفيو

 كأف رائع بكالـ الرائعة بصفاتو فوصفتو) أـ معبد  
 (إليو ينظر السامع

 أمره من ذكركا الذم قريش صاحب ىذا كاهلل أب معبد 
 إف كألفعل أصحبو، أف نبمت لقد ذكركا، ما

 ."سبيل ذلك إىل كجدت
 "مهيم؟" رسوؿ اهلل ص.ـ : 3

 ."تزكجت" عبد الرضبن :  
 "إليها سقت كم" : ـ.ص اهلل رسوؿ 
 غمداف من الربؾ تبلغ حىت سرت لئن فواهلل" : معاذ بن سعد 4

 ىذا بنا ضت استعر لئن ككاهلل معك، لنسَتف
 ."معك ػبضناه فخضتو البحر

 كعدين قد تعاىل اهلل فإف كأبشركا، سَتكا" رسوؿ اهلل ص.ـ : 
 إىل أنظر اآلف لكأين كاهلل الطائفتُت، إحدل
 ."القـو مصارع
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 "؟ أنتما فبن" رجل : 5
 "كبن من ماء" رسوؿ اهلل ص.ـ : 
 "إىل أين يا سراقة ؟" : ىشاـ بن اغبارس 6

 كاهلل اهلل، أخاؼ إىن تركف، ال ما أرل إىن" سراقة :  
 يف نفسو ألقى حىت فر مث العقاب، شديد
 ."البحر

 يف النعامة بريشة اؼبعلم منكم الرجل من" أمية بن خلف :  7
 "صدره؟

 بنا فعل الذم ذاؾ اؼبطلب، عبد بن ضبزة ذاؾ" عبد الرضبن بن عوؼ :  
 ."األفاعيل

 "أسَتس بالؿ، أم" عبد الرضبن بن عوؼ :  30
 "ال قبوت إف قبا"  بالؿ :  
 "السوداء؟ ابن يا أتسمع" عبد الرضبن :  
 يا" صوتو بأعلى صرخ مث" قبا إف قبوت ال"  بالؿ :  

 ال"  خلف، بن أمية الكفر رأس اهلل، أنصار
 "قبا إف قبوت

 "أين مايل يا خبيث ؟" أبو بكر  33
 ضالؿ يقتل كصاـر كيعبوب شكة غَت يبق مل" عبد الرضبن :  

 "الشيب
 "ما جاء بك يا عمَت ؟" رسوؿ اهلل ص.ـ :  30
 فأحسنو أيديكم يف الذم األسَت ؽبذا جئت" عمَت : 

 "فيو
 "؟ عنقك يف السيف باؿ فما" رسوؿ اهلل ص.ـ :  
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 شيئان  عنا أغنت كىل سيوؼ، من اهلل قبحها" عمَت :  
 "؟

 ؟ لو جئت الذم ما أصدقٍت" رسوؿ : 
 "ما جئت إال لذلك" عمَت : 
سعد بن معاذ كأسَت بن  31

 حضَت :
 فاصنع لبالفك، أف لنا كاف ما اهلل رسوؿ يا"
 "فافعل باؼبدينة سبكث أف أحببت إف شئت، ما

 أف -الدرع كىي-ألمتو لبس إذا لنيب ينبغي ما" رسوؿ اهلل ص.ـ :  
 "عدكة كبُت بينو اهلل وبكم حىت يضعها،

 "؟ تنتظركف ما" أنس بن النضر :  32
 "قتل رسوؿ اهلل "  مسلموف :  
 "أين يا أبا عمَت ؟" سعد بن معاذ :  33
 دكف أجده إىن سعد، يا اعبنة لريح كاىا"  أنس بن النضر :  

 ."أحد
 "؟ منا رجل عليو أيعطف اهلل رسوؿ يا" قـو : 34
 "دعوه" رسوؿ اهلل ص.ـ :  
 أعانوىم الذين ىؤالء ذرارل إىل مبيل أتركف" رسوؿ اهلل ص.ـ :  35

 كإف ؿبزكنُت، موتورين قعدكا فإف ؟ فنصيبهم
 نـؤ أف تريدكف أـ اهلل، قطعها عنق يكن قبوا
 " ؟ قاتلناه عنو صدنا فمن البيت ىذا

 "أعلم كرسولو اهلل" أبو بكر : 
 "فركحو" رسوؿ اهلل ص.ـ :  
 ىل قومك، استأصلت لو أرأيت ؿبمد، أم" عركة بن مسعود :  36

 قبلك، أىلو اجتاح العرب من بأحد ظبعت
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 كرأل كجوىا، ألرل إين فواهلل األخرل تكن كإف
 ." كيدعوؾ يفرحوا أف خلقا النس من أكباشا

 "الالت بظر أمصص" رسوؿ اهلل ص.ـ :  
 "من ذا ؟"  عركة بن مسعود :  
 "أين علي بن أيب طالب ؟" رسوؿ اهلل ص.ـ :  37
 ."عينيو يشتكي ىو اهلل رسوؿ يا" أصحاب النيب :  
 قد األنصار من اغبي ىذا إف اهلل رسوؿ يا" سعد بن عبادية :  00

 ىذا يف صنعت ؼبا أنفسهم يف عليك كجدك
 قومك، يف قسمت أصبت، الذم الفيء

 كمل العرب، قبائل يف عظاما عطايا كأعطيت
 ."شيئ منها األنصار من اغبي ىذا يف يك

 "سعد؟ يا ذلك من أنت فإين" رسوؿ اهلل ص.ـ :  
 ."قومي من أناإال ما اهلل رسوؿ يا" سعد :  
 "جاء الغساين ؟" عمر بن خطاب: 03
 "أزكاجو اهلل رسوؿ اعتزؿ ذلك، من أشد بل" صاحب األنصار : 

 

  على االستلزام الحواري تهاك المبادئ الحوارات التي تشتملنوع ان ج.

بعد أف كجدت الباحثة اغبوارات اليت تتضمن على االستلزاـ اغبوارم يف كتاب  
الرحيق اؼبختـو حللتها باعتماد على النظريات اؼبذكورة عن اؼببادئ التعاكف لتفصيل نوع 

 انتهاؾ اؼببادئ كتوضيحها كما يلي : 

   مبرة
" أتيتنا صعلوكان حقَتنا، فكثر مالك عندنا،  كفار قريش : .3
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 السياؽ: 

حدث ىذه اغبوارات عند بداية اؽبجرة. ؼبا سيهاجر صهيب إىل اؼبدينة يعًتضونو  
 كفار قريش. كاغبوار بُت صهيب ك كفار قريش ُيسمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. 

 التحليل :

" فيو انتهاؾ اؼببادئ الطريقة ألف صهيب رحيب صهيب، رحيب تعبَت رسوؿ " 
الكالـ ك تتباعد عن تعبَت  يف الوضوح على تنصإف قاعدة الطريقة  .يربز اؼبعٌت الغموض

الغموض. ىذا التعبَت يتضمن االستلزاـ ألف وبتاج بياف عن اؼبقصود من ذلك التعبَت. 
اؼبقصود من تعبَت الرسوؿ يعٌت أراد رسوؿ أف يعرب أّف صهيب ىو سامل من أثر كفار 

 . نورةاؼب اؼبدينة إىل ىاجر منعقريش الذين يريدكف 

 

 

ت الذم بلغت، مث تريد أف زبرج كبلغ
 دبالك كنفسك ؟ كاهلل ال يكوف ذلك." 

" أرأيتم إف جعلت لكم مايل، أزبلوف  صهيب : 
 سبيلي ؟ "

 "نعم"  : قريش كفار 
 ."صهيب رحيب "رحيب صهيب، رسوؿ اهلل ص.ـ :  

   صفحة مبرة
"يا نيب اهلل لو أف بعضهم طأطأ بصره  أيب بكر : 336 0

 رآنا." 
 "ما ظنك يا أبا بكر باثنُت اهلل ثالثها."  رسوؿ اهلل ص.ـ :   
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 السياؽ :

حدث ىذه اغبوارات عند رسوؿ اهلل ص.ـ مع أيب بكر يف الغار. كالضيع قريش  
أثر قدـ رسوؿ اهلل ص.ـ. كاستخداـ صبيع الوسائل اليت يبكن هبا القبض على رجلُت، 
فوضعت صبيع الطرؽ النافدة من مكة يف صبيع اعبهات ربت اؼبراقبة اؼبسلحة الشديدة،  

ائة ناقة بدؿ كل كاحد منهما ؼبن يعيدنبا إىل كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرىا م
 54قريش حيُت أك ميتُت، كائنان من كاف. 

كحينئذ جدت الفرساف كاؼبشاة كقصاص األثر يف الطلب، كانتشركا يف اعبباؿ 
كالودياف، كالوىاد كاؽبضاب، لكن من دكف جدكل كبغَت عائدة. كقد كصل اؼبطاردكف 

 أمره. إىل باب الغار، كلكن اهلل غالب على 

 التحليل :

تعبَت الرسوؿ يف اغبوار فيو انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة ألف قاؿ أبو بكر إىل رسوؿ  
خوفو أف بغض قريش طأطأ بصره رآنا. أما جواب الرسوؿ بأسئلة ال مناسبة مع قوؿ أبو 
بكر. أف قاعدة اؼببادئ اؼبناسبة اجعل عالقة مناسبة بُت اؼبتكلم. كفوؽ ذلك فيو انتهاؾ 

بادئ الطريقة، ألف يربز اؼبعٌت الغموض، أف قاعدة اؼببادئ الطريقة يعٌت يتباعد عن اؼب
تعبَت غموض. فتعبَت الرسوؿ يتضمن االستلزاـ اغبوارم يعٍت مقصوده أراد الرسوؿ أف 
يعرب ىنا كاف معجزة أكـر اهلل هبا نبيو صلى اهلل عليو كسلم، فقد رجع اؼبطاردكف مل يبق 

 وات معدكدة. بينو كبينهم إال خط

   صفحة رقم
 "من ىذا الرجل الذم بُت يديك ؟"  رجل : 300 1
 "ىذا الرجل يهديٍت الطريق."  أبو بكر :  

 السياؽ : 
                                                           

76
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حدث اغبوارات عند ىاجر رسوؿ ص.ـ ك أبو بكر إىل اؼبدينة، كاف من دأب  
أيب بكر رضي اهلل عنو أنو كاف رادفان للنيب ص.ـ، ككاف شيخا يعرؼ، كنيب اهلل ص.ـ 

 55شاب اليعرؼ، فيلقى الرجل أبا بكر. 

 التخليل : 

أبو بكر "ىذا الرجل يهديٍت الطريق" فيو انتهاؾ اؼببادئ الطريقة، ألف  جواب 
يتضمن اؼبعٌت الغموض. ىذا التعبَت يستطيع أف هبعل الرجل فيحسب اغباسب أنو يعٍت 

 بو الطريق، كإمبا يعٍت سبيل اػبَت.

   صفحة رقم
 "من أين لك ىذا؟"  :أبو معبد 303 2
"ال كاهلل إال أنو مربنا رجل مبارؾ كاف من  أـ معبد :   

 حديثة كيت ككيت، كمن حالو كذا ككذا." 
"إين كاهلل أراه صاحب قريش الذم تطلبو،  : أبو معبد  

 صفيو يل أـ معبد."
)فوصفتو بصفاتو الرائعة بكالـ رائع كأف  : ـ معبد أ  

 السامع ينظر إليو(
ذكركا من  كاهلل ىذا صاحب قريش الذم : أبو معبد  

أمره ما ذكركا، لقد نبمت أف أصحبو، 
 كألفعل إف كجدت إىل ذلك سبيل."

 

 

 
                                                           

 .300اؼبرجع، نفس  55
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 السياؽ : 

حدث ىذه اغبوارات عند مر رسوؿ مسَته حىت مر خبيميت أـ معبد اػبزاعية،  
ككانت إمرأة برزة جلدة ربتيب بفناء اػبيمة، مث تطعم كتسقي من مر هبا، فسأالىا : ىل 
عندىا شيئ ؟ فقالت : كاهلل لو كاف عندنا شيئ ما أعوزكم القرل كالشاء عازب، ككانت 

 56سنة شهباء. 

ـ إىل شاة يف كسر اػبيمة، فقاؿ : "ما ىذه الشاة يا أـ فنظر رسوؿ اهلل ص. 
معبد ؟" قالت : شاة خلفها اعبهد عن الغنم، فقاؿ: "ىل هبا من لنب؟" قالت ىي 
أجهد من ذلك. فقاؿ :"أتأذنُت يل أف أحلبها ؟" قالت : نعم بأيب كأمي، إف رأيت هبا 

 كدعا، فتفاجت عليو حلبان فاحاهبا. فمسح رسوؿ اهلل ص.ـ بيده ضرعها، كظبى اهلل
كدرت، فدعا بإناء ؽبا يربض الرىط، فحلب فيو حىت علتو الرغوة، فسقاىا، فشربت خىت 
ركيت، كسقى أصحاب حىت رككا، مث شرب، كحلب فيو ثانيان، حىت مأل اإلناء، مث غادره 
عندىا فارربلوا. فما لبثت أف جاء زكجها أبو معبد يسوؽ أعنزان عجافان يتساككن ىزالن، 

 لما رأل اللنب عجب. ف

 التحليل :

 ككيت، كيت حديثة من كاف مبارؾ رجل مربنا أنو إال كاهلل التعبَت أـ معبد "  
فيىو انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة ك اؼببادئ الكم ألف منح أـ معبد  ."ككذا كذا حالو كمن

على اؼبعلومات غاىل فيها. وبتاج أبو معبد اؼبعلومات كاضحا، أراد أبو معبد يتحصل 
 مبارؾ رجلاؼبعلومات )من أين اغبليب(، كلكن أجاب أـ معبد "ال كاهلل إال أنو مر بنا 

اعبواب ال مناسب مع أم أسئلة  ."ككذا كذا حالو كمن ككيت، كيت حديثة من كاف
 يعطيأين" .كغَت ذلك  أـ معبد  من" السؤاؿ على اعبواب ىي ليستألف كلمة "ال" 

 . الالزمة اؼبعلوماتأبو معبد  خارج طويال كقتا إجابة
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من انتهاؾ اؼببادئ الكم ك اؼببادئ اؼبناسبة اغباؽ االستلزاـ يعٌت أراد أـ معبد أف  
 . خيمتو أماـ نعمة خالؿ من الرجاؿ عن مفصلة معلوماتيعطي 

   صفحة رقم
 "مهيم؟"  رسوؿ ص.ـ : 311 3
 "تزكجت." عبد الرضبن :  
 "كم سقت إليها"  رسوؿ ص.ـ :  
 "نواة من ذىب"  عبد الرضبن :   

 السياؽ :

حدث ىذه اغبوارات عند عمل نىب اؼبؤاخاة بُت اؼبهاجرين كاألنصار، فقد ركم  
البخارم أهنم ؼبا قدموا اؼبدينة آخى رسوؿ اهلل ص.ـ بُت عبد الرضبن كسعد بن الربيع، 

كيل إمرأتُت، فانظر فقاؿ لعبد الرضبن : إين أكثر األنصار ماالن، فاقسم مايل. نصفُت، 
أعجبهما إليك فسمها يل، أطلقها، فإذا انقضت عدهتا فتزكجها، قاىل : بارؾ اهلل لك يف 
أىلك كمالك، كأين سوقكم ؟ فدلوه على سوؽ بٍت قينقاع، فما انقلب إال كمعو فضل 
من أقط كظبن، مث تابع الغدك، مث جاء يومان كبو أثر صفره، فسأؿ نيب إليو"مهيم ؟" 

 57عبد الرضبن " تزؤجت ".فجواب 

 التحليل :

 مع يتطابق القوؿ عبد الرضبن "تزكجت" فيو انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة، ؼبذا ؟ ألف  
 . فكالمو فيىو يتضمن االستلزاـ اغبوارم يعٍت أراد عبد الرضبن أف يعرب أنوالنيب أسئلة أم

السعادة . على الرغم مل هبب بالغرامة أك يف ااغبالة السعادة، قد فهم  من حالة يف كانت
 نيب. 
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 السياؽ : 

عند عقد رسوؿ اهلل ص.ـ ؾبلسان عسكريان استشاريان أعلى، فأحب رسوؿ اهلل أف  
كر على  يعرؼ رأل قادة األنصار، ألهنم كانوا يبثلوف أغلبية اعبيش، كألف ثقل اؼبعركة سيد

كواىلهم، مع أف نصوص العقبة مل تكن تلزمهم بالقتاؿ خارج ديارىم، فقاؿ بعد ظباع  
كالـ ىؤآلء القادة الثالثة: "أشَتكا علي أيها الناس" كإمبا يريد األنصار، كفطن إىل ذلك 
قائد األنصار كحامل لوائهم سعد بن معاذ، فقاؿ: كاهلل، لكأنك تريدنا يا رسوؿ اهلل ؟ 

 غمداف من الربؾ تبلغ حىت سرت لئن فواهلل ". كيف قوؿ سعد فقاؿ أيضا "قاؿ: "أجل
  60 ."معك ػبضناه فخضتو البحر ىذا بنا ضت استعر لئن ككاهلل معك، لنسَتف

 التحليل : 

 معك، لنسَتف غمداف من الربؾ تبلغ حىت سرت لئن فواهللقوؿ سعد بن معاذ "  
فيو انتهاؾ اؼببادئ الطريقة  ."معك ػبضناه فخضتو البحر ىذا بنا ضت استعر لئن ككاهلل
" البحر ىذا بنا ضت استعر لئن. كلمة " الوضوح من منخفضة مستويات لديهمألف 
 .لفهم التوضيح من مزيد إىل ربتاج

                                                           
 .327نفس اؼبرجع،  60

   صفحة  رقم 
"فواهلل لئن سرت حىت تبلغ الربؾ من  سعد بن معاذ : 327 4

غمداف لنسَتف معك، ككاهلل لئن استعر 
ضت بنا ىذا البحر فخضتو ػبضناه 

 معك."
"سَتكا كأبشركا، فإف اهلل تعاىل قد  رسوؿ ص.ـ   

كعدين إحدل الطائفتُت، كاهلل لكأين 
 ".  اآلف أنظر إىل مصارع القـو
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 على رسل دائما سندافعيتضمن الكالـ االستلزاـ اغبوارم يعٌت أراد سعد أف يعرب أنو 
 .الرىاف حياة من الرغم

   صفحة  رقم 
 "فبن أنتما ؟"  رجل :  330 5
 "كبن من ماء."  رسوؿ اهلل ص.ـ :   

 السياؽ : 

كقع ىذا اغبوار قبل معركة البدر ؼبا رسوؿ ك أبو بكر يتجوالف حوؿ معسكر  
-مكة إذا نبا بشيخ من العرب، فسألو رسوؿ اهلل ص.ـ عن قريش كعن ؿبمد كأصحابو

يخ قاؿ " ال أخرب كما حىت زبرباين فبن كلكن الش -سأؿ عن اعبيشُت زيادة يف التكتم
 أنتما ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل :"إذا أخربتنا أخربناؾ"، قاؿ: أك ذاؾ بذالك؟ قاؿ "نعم". 

قاؿ الشيخ:" فإنو بلغٍت أف ؿبمدا كأصحابو خرجوا يـو كذا ككذا, فإف كاف  
غٍت كبل -للمكاف الذم بو جيش اؼبدينة-صدؽ الذم أخربين فهو اليـو دبكاف كذا ككذا

أف قريشان خرجوا يـو كذا ككذا، فإف كاف صدؽ الذم أخربين فهم اليـو دبكاف كذا 
. كؼبا فرغ من خربه قاؿ: فبن أنتما؟ فقاؿ رسوؿ  -للمكاف الذم بو جيش مكة -ككذا

اهلل "كبن من ماء"، مث انصرؼ عنو، كبقي الشيخ يتفوه، ما من ماء؟ أمن ماء العراؽ 
  63؟.

 التحليل : 

الرسوؿ ص.ـ  جوابنظران إىل السياؽ السابق نرل فيو انتهاؾ مبادئ الكيف ألف  
ليست ىي اؼبطلوب من سؤاؿ ارجل. ظن الرجل أهنا إجابة حقيقيا كما قصده كىو أراد 
أف يعرؼ الرسوؿ إظبو كقبيلتو. كلكن الرسوؿ ص.ـ أجابة بإجابة كأهنا ىو اؼبقصود 
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ىذا ما ظبي بالتورية يف علم البديع  60د باؼباء النطفة. لكنها ال يريد هبذا اؼبعٌت كإمبا أرا
يعٍت أف يطلق لفظان معنياف أحدنبا قريب ظاىر ال يريده كاآلخر بعيد خفي ىو الذم 

من ىنا أراد الرسوؿ بإجابتو أف  61يريده إؿ أنو يسًته كيغطيو بالقريب اؼبتبادر لفظة.
يفهم الرجوؿ أنو من قبيلة اؼباء ألال يعرؼ ىويتو اغبقيقة نظران أف ذلك اغباؿ حاؿ اػبطَت 

 حيث سوؼ تقع فيو معركة البدر بُت اؼبشركُت كرسوؿ اهلل ص. ـ . 

   صفحة  رقم 
 "إىل أين يا سراقة ؟"  اغبارس بن ىشاـ : 334 6
ما ال تركف، إىن أخاؼ اهلل، كاهلل "إىن أرل  سراقة :   

شديد العقاب، مث فر حىت ألقى نفسو يف 
 البحر." 

 السياؽ : 

ككاف قد جاء يف صورة –حدث اغبوار عند غزكة بدر الكربل، ؼبا رأل إبليس  
فلما رأل ما يفعل اؼبالئكة باؼبشركُت فر  -سراقة بن مالك ابن جعشم اؼبدعبي كما ذكرنا

فوكز يف صدر  -كىو يظنو سراقة-كنكص على عقبيو، كتشبث بو اغبارس بن ىشاـ
أمل تكن قلت : " ؟ سراقة يا أين إىل"اغبارس فألقاىا، مث خرج ىاربان، كقاؿ لو ؼبشركوف: 

 شديد كاهلل اهلل، أخاؼجار لنا ؟ ال تفارقنا، فقاؿ : إين أرل ما ال تركف، إين إنك 
  62." البحر يف نفسو ألقى حىت فر مث العقاب،

 التحليل : 

 فر مث العقاب، شديد كاهلل اهلل، أخاؼ إىن تركف، ال ما أرل إىنسراقة "  جواب 
. "؟ سراقة يا أين إىل ال عالقة مع سؤاؿ اغبارش بن ىشاـ" ."البحر يف نفسو ألقى حىت

                                                           
 أضبد قالش، تيسَت البالغة )جدة: .333(،3770مطبعة الثغر، 60

 .330نفس اؼبرجع،  61
, )بَتكت،لبناف: دار الفكر،  62  .334(0006صفي الرضبن اؼبباركفورم، الرحيق اؼبختـو



25 

 

 قاؿ لكنو السؤاؿ على هبيب الألف سراقة  ىذا اغبوار فيىو انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة .
 فر حىت ألقى نفسو يف البحر.  مثيف سراقة  اػبوؼ إىل ننظر. أخرل أشياءاغبارس 

   صفحة  رقم 
منكم اؼبعلم بريشة النعامة يف "من الرجل  أمية بن خلف : 337 7

 صدره؟"
"ذاؾ ضبزة بن عبد اؼبطلب، ذاؾ الذم  عبد الرضبن بن عوؼ :   

 فعل بنا األفاعيل." 
 السياؽ :

كاف عبد الرضبن بن عوؼ كأمية بن خلف صديقُت يف اعباىلية دبكة، فلما كاف  
يـو بدر مر بو عبد الرضبن، كىو كاقف مع إبنو علي بن أمية، آخذا بيده، كمع عبد 
الرضبن أدراع قد استلبها، كىو وبملها، فلما رآه قاؿ :" ىل لك يف ؟ فأنا خَت من ىذاه 

يريد أف من أسرين -ـ قط، أما لكم حاجة ىف اللنب ؟ األدراع اليت معك، ما رأيت كاليو 
فطرح عبد الرضبن األدراع، كأخذىا يبشي هبا، قاؿ عبد  -افتديت منو بإبل كثَتة اللنب

 النعامة بريشة اؼبعلم منكم الرجل منالرضبن :قاؿ يل أمية بن خلف كأنا بينو كبُت إبنو : 
 63.األفاعيل بنا فعل الذم ذاؾ اؼبطلب، عبد بن ضبزة ذاؾ. قالت : صدره؟ يف

 التحليل :

أمية يف ىذا اغبوار فيو انتهاؾ اؼببادئ الكم ألف تقدًن اإلجابات تتجاكز  جواب 
 ما ىو اؼبطلوب. 

" فقط، كلكن بياف أمية أف ضبزة ىو اؼبطلب عبد بن ضبزةعبد الرضبن وبتاج إىل اإلجابة "
 64. األفاعيل بنا فعل الذم

                                                           
 .337نفس اؼبرجع،  63
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   صفحة  رقم 
الرضبن بن  عبد 337  30

 عوؼ :
 "أم بالؿ، أسَتس" 

 "ال قبوت إف قبا"  بالؿ :  
 "أتسمع يا ابن السوداء؟"  عبد الرضبن :  
مث صرخ بأعلى صوتو "يا  "قبا إف قبوت ال " بالؿ :   

 ال" أنصار اهلل، رأس الكفر أمية بن خلف، 
 "قبا إف قبوت

 السياؽ : 

حدث ىذا اغبوار عند عبد الرضبن ألقود أمية مع إبنو إذ رآه الؿ معي، ككاف  
 65أمية ىو الذم يعذب بالالن دبكة. 

 التحليل : 

 يا" صوتو بأعلى صرخ مث" قبا إف قبوت الك "قبا إف قبوت ال قاؿ بالؿ  " 
ال عالقة مع سؤاؿ عبد  "قبا إف قبوت ال"  خلف، بن أمية الكفر رأس اهلل، أنصار

الرضبن. فيو انتهاؾ اؼببادء اؼبناسبة. سبب ىذا االنتهاؾ يعٍت أراد بالؿ أف يبنح اؼبعلومات 
 ك ال قبوت إف قبا، أراد بالؿ قتل أمية. الكفر رأسأف أمية ىو 

   صفحة  رقم 
 "أين مايل يا خبيث ؟"  أبو بكر :   337 33
"مل يبق غَت شكة كيعبوب كصاـر يقتل  عبد الرضبن :   

 ضالؿ الشيب" 
 السياؽ : 
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عند غزكة البدر الكربل، كنادل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو ابنو عبد الرضبن  
 66 -كىو يومئذ مع اؼبشركُت–

 التحليل : 

فيو  "الشيب ضالؿ يقتل كصاـر كيعبوب شكة غَت يبق مل عبد الرضبن " جواب 
ك انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة. مقصود من إجابة عبد الرضبن   يتضمن انتهاؾ اؼببادئ الكيف

يعٍت ساخرا األب أف ضالؿ الشيب ىو أبو بكر )كالده(. كغَت ذلك إجابة عبد الرضبن 
أين ماؿ كالده، لكن يقوؿ  كالده اؼبطلوبة اؼبعلومات يعط كملال مناسبة مع سؤاؿ كالده، 

، كاؼبقصود من ضالؿ الشب ىو الشيب ضالؿ يقتل كصاـر كيعبوب شكة غَت يبقمل 
 كالده )أبو بكر(. 

   صفحة  رقم 
 "ما جاء بك يا عمَت ؟"  رسوؿ اهلل ص.ـ : 347 30
"جئت ؽبذا األسَت الذم يف أيديكم  عمَت :   

 فأحسنو فيو" 
 "فما باؿ السيف يف عنقك ؟"  رسوؿ اهلل ص.ـ :  
اهلل من سيوؼ، كىل أغنت عنا  "قبحها عمَت :   

 شيئان ؟"
 "أصدقٍت ما الذم جئت لو ؟ رسوؿ اهلل ص.ـ :  
 "ما جئت إال لذلك" عمَت :  

 السياؽ :

كاف من أثر ىزية اؼبشركُت يف كقعة بدر أف استشاطوا غضبا، كجعلت مكة تغلي   
كاؼبرجل ضد النيب ص ـ، حىت تآمر بطالف من أبطاؽبا أف يقضوا على مبدأ ىذا اػبالؼ 
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كالشقاؽ، كمشار ىذا الذؿ كاؽبواف يف زعمهم، كىو النيب ص ـ، إحدل سخص الذم 
 سوؼبالسيوؼ،   اء عمَت إىل الرسوؿيريد أف يقتل رسوال يعٌت عمَت بن كىب فج

 كاغبفاظالديوف  سداد وؼألف صفواف س  صفوافمع اتفاؽ على بناء النيب قتل عمَت
 67. أسرهتا على

 التحليل : 

" فيو انتهاؾ اؼببادئ شيئان  عنا أغنت كىل ،"سيوؼ من اهلل قبحها قاؿ النيب " 
" ؟. سيوؼ من اهلل قبحها "، ما اؼبقصود من الوضوح مستويات البفاض الطريقة ألف لو

 يبكن ال الذم السيفاغبوار يتضمن االستلزاـ اغبوارم يعٍت صلى النىب اىل اهلل صفواف 
 ك ال يستطيع أف يقتل النىب. حدتو فقدت تعمل أف

   صفحة رقم
سعد بن معاذ كأسيد بن  357 31

 حضَت :
"يا رسوؿ اهلل ما كاف لنا أف لبالفك، 

أف سبكث فاصنع ما شئت، إف أحببت 
 باؼبدينة فافعل"

كىي -"ما ينبغي لنيب إذا لبس ألمتو رسوؿ اهلل ص.ـ :  
أف يضعها، حىت وبكم اهلل بينو  -الدرع

 كبُت عدكة" 
 السياؽ :

صلى النيب بالناس يـو اعبمعة، فوعظهم كأمرىم باعبد كاإلجتهاد، كأخرب أف ؽبم  
س بذلك. مث صلى بالناس العصر، النصر دبا صربك، كأمرىم بالتهيؤ لعدكىم، ففرح النا

كقد حشدكا كحضر أىل العوايل، قم دخل بيتو، كمعو صاحباه أبو بكر كعمر، فعمماه 
كتقلد السيف، مث  -أم لبس درعا فوؽ درع–كألبساه، فتدجج بسالحو، كظاىر بُت 

                                                           
 .347نفس اؼبرجع،  67



33 

 

خرج على الناس. ككاف الناس ينتظركف خركجو، كقد قاؿ ؽبم سعد بن معاذ كأسيد بن 
تكرىتهم رسوؿ اهلل ص.ـ على اػبركج، فردكا األمر إليو، فندموا صبيعا على ما حضَت: اس

 إف شئت، ما فاصنع لبالفك، أف لنا كاف ما اهلل رسوؿ ياصنعوا، فلما خرج قالوا لو: "
 كىي-ألمتو لبس إذا لنيب ينبغي مافقاؿ رسوؿ "   "فافعل باؼبدينة سبكث أف أحببت
 70."عدكة كبُت بينو اهلل وبكم حىت يضعها، أف -الدرع

 التحليل : 

 وبكم حىت يضعها، أف -الدرع كىي-ألمتو لبس إذا لنيب ينبغي ما قاؿ النيب " 
  طاعة يف أنو حُت يففيو انتهاؾ اؼببادئ الطريقة ألف غَت كاضح  "عدكة كبُت بينو اهلل

مباشرة بالواضح. كغَت ذلك ىذا اغبوار فيو  اؼببادئ الطريقة، قاضى اؼبتكلم ليتكلم 
 فاصنع ،بسؤاؿ الرسوؿ  حضَت بن كأسيد معاذ بن سعدانتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة ألف قاؿ 

 لنيب ينبغي ما، كلكن إجابة رسوؿ ببياف أف فافعل باؼبدينة سبكث أف أحببت إف ،وشئت ما
 بن سعد. تعبَت عدكة كبُت بينو اهلل وبكم حىت يضعها، أف -الدرع كىي-ألمتو لبس إذا

ال مناسبة بإجابة الرسوؿ. ىذا اغبوار يتضمن االستلزاـ اغبوارم  حضَت بن كأسيد معاذ
 .اغبرب يف اؼبشاركة زاؿي اليعٍت اراد نيب أنو 

 رقم  صفحة   
  32 366 أنس بن النضر : "ما تنتظركف ؟"
   مسلموف : "قتل رسوؿ اهلل" 

 السياؽ : 

حدث ىذا اغبوار ؼبا كاف يـو أحد، ظبعوا جيش اؼبسلمُت إف ؿبمد قد قتل.         
فطارت بقية صواهبم، كأهنالرت الركح اؼبعنوية، أك كادت تنهار يف نفوس كثَت من أفرادىا، 
فتوقف من توقف منهم عن القتاؿ، كألقى بأسلحتو مستكينا، كفكر آخركف يف اإلتصاؿ 

                                                           
 .357نفس اؼبرجع،  70



30 

 

ليأخذ ؽبم األماف من أيب سفياف. كمر هبؤالء أنس بن  –ؼبنافقوف رأس ا -بعبد اهلل بن أيب
 73."اهلل رسوؿ قتل فقالوا :" "؟ تنتظركف ما" النضر، كقد ألقوا بأيديهم فقاؿ :

 التحليل :

ك  النضر بن أنسىذا اغبوار فيو انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة،ألف ال عالقة بُت سؤاؿ         
ينتظركف ألف قد قتل نيب، ك  يعد ملإجابة اؼبسلموف. ىذه اإلجابة فيو االستازاـ يعٌت 

 استسالـ يف اغبرب.  

   السياؽ:

عند استسالـ كثَت من اؼبسلمُت ىف يـو أحد ألف يسمعوا أف النىب قد قتل، مث تقدـ   
" ؟" فجوابو عمر أبا يا أين، ك قاؿ سعد إىل أنس " النضر بن أنسمع  النضر بن أنس
 70 ."أحد دكف أجده إىن سعد، يا اعبنة لريح كاىا

 التحليل : 

ىف اغبوار ال عالقة بُت سؤاؿ ك إجابة حىت فيو انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة ك يتضمن         
 كفاة بدا أنو رغم ألحد اغبرب يف القتاؿ ستواصلاالستلزاـ يعٌت أف أنس بن النضر 

 .  الرسوؿ

   صفحة  رقم 
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 رقم  صفحة   
 33 366 سعد بن معاذ :  "أين يا أبا عمر ؟" 
" كاىا لريح اعبنة يا سعد، إىن أجده 
 دكف أحد."

   أنس بن النضر : 
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 "يا رسوؿ اهلل أيعطف عليو رجل منا ؟" قـو :   34
 " دعوه."  رسوؿ ص.ـ :   

 السياؽ :

حدث ىذا اغبوار ىف حرب األحد، ؼبا  رأل رسوؿ اهلل ص.ـ ما حل باؼبسلمُت،  
كما كاف من تفرقهم، أمر من بقي منهم باالكبساب إىل جبل أحد، كالتحصن بو، 
كانسحب رسوؿ اهلل إايو، كازبذ من شعابو مقرا لقيادتو كرافقو يف ىذا االنسحاب أبو 

كعلي بن أيب طالب، كطلحة بن عبيد اهلل، كزبَت بن بكر الصديق، كعمر بن اػبطاب، 
العواـ، كاغبارث بن الصمة, كرىط من اؼبسلمُت. مث أخذ هبتمع إليو فلوؿ أصحابو. كما 
إف كصل رسل اهلل إىل الشعب حىت أدركو أىب بن خلف كىو يقاؿ : أم ؿبمد، ال قبوت 

 اهلل رسوؿ يا " إف قبوت، فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل الذين كصلوا اللشعب معو : 
فقاؿ رسوؿ اهلل :"دعوه" فلما دانا تناكؿ رسوؿ اهلل اغبربة من  "؟ منا رجل عليو أيعطف

 اغبارث بن الصمة فطعنو هبا يف عنقو طعنة تدحرج منها عن فرسو. 

 التحليل : 

نظرا إىل السياؽ كاغبوار السابق أف اإلجابة ال عالقة بالسؤاؿ كؽبذا أنو ينتهك  
جابة الرسوؿ ص.ـ "دعوة" أكثر معلومة فبا طلبو السائل مع أنو يكتفي مبدأ الكم. إ

بإجابة "ال" أك "نعم". مهما كذلك فهم األصحاب أهنم ال هبوز أف يعطفوا على أيب بن 
 خلف/ أما األمر بندائو تدؿ على أف الرسوؿ أراد يفعل شيئا هبذا الرجل. 

 

   صفحة  رقم 
"أتركف مبيل إىل ذرارل ىؤالء الذين  رسوؿ ص.ـ :  020  35

أعانوىم فنصيبهم ؟ فإف قعدكا 
موتورين ؿبزكنُت، كإف قبوا يكن عنق 
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قطعها اهلل، أـ تريدكف أف نـؤ ىذا 
 البيت فمن صدنا عنو قاتلناه ؟ "

 "اهلل كرسولو أعلم "  أبو بكر :   
 "فركحوا"  رسوؿ ص.ـ :   

 السياؽ : 

ة ألداء عمرة. كربرؾ يف اذباه مكة، فلما كاف بذم اؼبسلموف يتحلركوف إىل مك 
اغبليفة قلد اؽبدم كأشعره، كأحـر بالعمرة، ليأمن الناس من حربو، كبعث بُت يديو عينا 
لو من خزاعة ىبربه عن قريش، كصبعوا لك صبوعا كىم مقاتلوؾ، زصادكؾ عن البيت. 

 أعانوىم الذين ؤالءى ذرارل إىل مبيل أتركف كاستشار النيب ص.ـ أصحابو كقاؿ :"
 نـؤ أف تريدكف أـ اهلل، قطعها عنق يكن قبوا كإف ؿبزكنُت، موتورين قعدكا فإف ؟ فنصيبهم

، إمبا جئنا أعلم كرسولو اهلل" فقاؿ أبو بكر : " ؟ قاتلناه عنو صدنا فمن البيت ىذا
معتمرين، كمل قبئ لقد أحد، كلكن من حاؿ بيننا كبُت البيت قاتلناه، فقاؿ النيب 

 71"فركحوا" ، فركحوا. 

 التحليل :

نظرا إىل اغبوار أف تعبَت النيب ك أبو بكر ال عالقة بينهما، فيو انتهاؾ اؼببادئ  
 كرسولو اهلل أبو بكر "اؼبناسب. يسأؿ النيب رأل إىل أصحابو توافق أـ ال؟ كلكن إجابة 

 رأم تتبع سوؼ ". اإلجابة يتضمن االستلزاـ يعٍت لو معٌت أف أبو بكر ك اصحابوأعلم
 دائما ألف اهلل كرسولو أعلم. النيب

   صفحة  رقم 
"أم ؿبمد، أرأيت لو استأصلت قومك،  عركة بن مسعود :  020 36

ىل ظبعت بأحد من العرب اجتاح أىلو 
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األخرل فواهلل إين ألرل قبلك، كإف تكن 
كجوىا، كرأل أكباشا من النس خلقا أف 

 يفرحوا كيدعوؾ ."
 "أمصص بظر الالت" رسوؿ ص. ـ :   
  

 
 "من ذا ؟" عركة : 

 السياؽ : 

ككانت قريش ؼبا ظبعت خبركج النيب ص.ـ عقدت ؾبلسا استشاريا، قررت فيو  
إحدل منهم   النيب ؼبنع الرجاؿ قريش أرسلتصد اؼبسلمُت عن البيت ميفما يبنكن. 

 ظبعت ىل قومك، استأصلت لو أرأيت ؿبمد، أمعركة بن مسعود فقاؿ إىل النيب" 
 كرأل كجوىا، ألرل إين فواهلل األخرل تكن كإف قبلك، أىلو اجتاح العرب من بأحد
 72." الالت بظر أمصص كقاؿ النيب " ." كيدعوؾ يفرحوا أف خلقا النس من أكباشا

 التحليل : 

يف اغبوار انتهاؾ اؼببادئ الطريقة ألف تعبَت الرسوؿ ال كاضح، ال يتم تسليم  
 مباشرة  من الذم يقصدكف الرسوؿ. أف مقصدكد ىف قوؿ الرسوؿ يعٍت أيب بكر. 

   صفحة  رقم
 "أين علي ابن طالب ؟" رسوؿ ص.ـ :   37
 "يا رسوؿ اهلل ىو يشتكي عينيو."  أصحاب النيب :   

 السياؽ : 

كؼبا كانت ليلة الدخوؿ قاؿ " األعطُت الراية غدا رجال وبب اهلل كرسولو كوببو  
 أين"اهلل كرسولو" فلما أصبح الناس غدكا على رسوؿ اهلل، كلهم يرجو أف يعطاىا فقاؿ : 

                                                           
 .020نفس اؼبرجع،  72



34 

 

. قاؿ فأرسلوا إليو. فأيت ."عينيو يشتكي ىو اهلل رسوؿ يا"، فقالوا : "؟ طالب ابن علي
  عينو كدعا لو فربلء، كأف مل يكن بو كجع، فأعطاه الراية. بو، فبصق رسوؿ اهلل يف

 التحليل : 

ال  ."عينيو يشتكي ىو اهلل رسوؿ يا أصحاب النيب " جوابنظرا إىل اغبوار  
يف مكاف ما، كلكن إجابة أصحاب   مناسبة مع سؤاؿ الرسوؿ. أصحاب يكتفى جبواب

(.  فيو انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة ك عينيو يشتكي ىوالرسوؿ حاؿ من علي ابن طالب )
 ىوانتهاؾ الكم كيتضمن االستلزاـ يعٍت أراد أصحاب الرسوؿ أف يعرب معلومة أف علي 

 ال يستطيع لعقد راية فأرجو إعطا فرصة آلخر لقعد راية.   عينيو يشتكي

   صفحة  رقم 
"يا رسوؿ اهلل إف ىذا اغبي من األنصار قد  سعد بن عبادة :   00

كجدك عليك يف أنفسهم ؼبا صنعت يف ىذا 
الفيء الذم أصبت، قسمت يف قومك، 
كأعطيت عطايا عظاما يف قبائل العرب، كمل 

 يك يف ىذا اغبي من األنصار منها شيئ." 
 "فإين أنت من ذلك يا سعد؟"  رسوؿ اهلل ص.ـ :   
 ا أناإال من قومي." "يا رسوؿ اهلل م سعد :   

 السياؽ : 

حدث ىذه اغبوالرات ؼبا أعطى رسوؿ اهلل ما أعطى من تلك العطايا يف قريش  
كيف قبائل العرب، كمل يكن يف األنصار منها شيئ، كجد ىذا اغبي من األنصار يف 

 أنفسهم، حىت كثرت فيهم القالة، حىت قاؿ قائلهم : لقي كاهلل رسوؿ اهلل قومو. 

 التحليل : 
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فيو انتهاؾ اؼببادئ  "سعد؟ يا ذلك من أنت فإين الرسوؿ " جوابنظرا إىل اغبوار  
الطريقة، مل ال تسأؿ النيب مباشرة ىل سعد يريد أف وبصل الغنائم كما قريش ك قبائل 

 ."قومي من أناإال ما اهلل رسوؿ يا"العرب. كلكن قد فهم سعد بسؤاؿ الرسوؿ ك إجابتو 

   صفحة  رقم 
 "جاء الغساين؟"   عمر بن اػبطاب : 105 03
"بل أشد من ذلك، اعتزؿ رسوؿ اهلل  صاحب من األنصار :  

 أزكاجو" 
 السياؽ : 

ككانت األنباء تًتامي إىل اؼبدينة بإعداد الركماف للقياـ الغزكة حامسة ضد  
اؼبسلمُت، حىت كاف اػبوؼ يتسورىم كل حُت، ال يسمعوف صوتا غَت معتاد إال كيظنونو 
زحف الركماف، كيظهر ذلك جاليا فبا كقع لعمر بن خطاب، فقد كاف النيب آىل من 

رىن كاعتزؿ عنهم يف مشربة لو، كمل يفطن ق( ككاف ىج7نسائو شهرا يف ىذه السنة )
الصحابة إىل حقيقة األمر يف بدايتو فظنو أف النيب طلقهن، فسرل فيهم اؽبم كاغبزف 

 73كالقلق. 

 التحليل :

 رسوؿ اعتزؿ ذلك، من أشد بلصاحب من األنصار " جوابنظرا إىل اغبوار إ 
تجاكز ما ىو اؼبطلوب, زفيو فيو انتهاؾ اؼببادئ الكم ألف منح اؼبعلونة ي "أزكاجو اهلل

انتهاؾ اؼببادئ اؼبناسبة ألف ال عالقة بُت سؤاؿ ك إجابة. كغَت ذلك فيو انتهاؾ اؼببادئ 
الكيفي ألف منح صاحب األنصار اؼبعلومة الذم مل يعرؼ اغبقيقة. ككاف فيو يتضمن 

م من االستلزاـ يعٍت أراد صاحب األنصار أف يبنح اؼبعلومة أف حدث أمر عظيم، بل أعظ
 جاء الغساين يعٍت طلق رسوؿ نسائو.
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 نتيجة البحث - أ

 النتائج الباحثة استنتجت السابقة، البيانات من عميق كحبث ربليل بعد
 : التالية

اغبوارات يف كتاب الرحيق اؼبختـو للشيخ صفي الرضبن  03كانت  .3
 اؼبباركفورم اليت تشتمل على االستلزاـ اغبوارم.

 أربعة على يتكزف اؼبختـو الرحيق كتاب يف للحوارات اؼببادئ انتهاؾ أف .0
 1الكيفي مبدأ حوارات، 3 الكم مبدأ حوارات، 31اؼبناسبة مبدأ: مبادئ

 .حورات 5 الطريقة مبدأك   حوارات،

 اإلقتراحات - ب

ضبدا كشكرا هلل لقد سبت عملية البحث اعبامعي بإذف اهلل كتوفيقو. كبناء 
 :السابق زنتائجو تقدمت الباحثة بعض اإلقًتاحات كما تليعلى التحليل 

عبميع الطالب كالطالبات يف شعبة اللغة العربية كأدهبا أف يهتموا إىتماما كامال  .3
على علـو اللغة خاصة يف علـو التداكلية كالداللة نظرا إىل أنبيتها لفهم اللغة يف 

لينا أف نرقي ترقية عالية مستخدمها اليومية لقلة البحث يف ىذه اجملاؿ كلذلك ع
  .يف ىذه العلـو

أدركت الباحثة أف ىذا البحث اعبامعي بعيد عن الصواب كاإلسباـ فال يكتفي  .0
البحث يف كتاب الرحيق اؼبختـو للسَتة النبوية من ؾباؿ االستلزاـ اغبوالرم 
فحسب بل ىناؾ من يبحثها من ؾباؿ األخر يف موضوعات علم اللغة خاصة 

 .التداكلية مثل البحث عن اإلشاريات كاإلفًتاض السابقيف علم 
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