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تطوير مواد الكتابة العربية بناء على أنماط الجمل لتالميذ املدارس الثانوّية الّدينّية 
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)DZATU	ULUM	NAFIAH	)DKK361

شبكة اإلنترنيت واملدخل السياقي في تدريس العربية لقسم تعليم العلوم االجتماعية 
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ضوء الشعر العربي(

HALIMI	ZUHDY477

YUNIATI486	DINAاللغة العربية العامية في تعليم اللغة العربية لغير العربي

استراتيجية التنظيم الذاتي للتعلم
 )LEARNING	SELF-REGULATED ( لطلبة الجامعة بمختلف التخصصات
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م الذاتي في تصميم املواد التعليمية اللغوية
ّ
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BOOK	OF
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العربية
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MAHMUDAH559	UMIإستيراتيجية » اإلندماجية« لتعليم مهارة القراءة فى املرحلة الجامعية

تكنولجيا التعليم وآثاره في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى : 
بحث في املدرسة الثانوية بنجرماسين كاليمنتان الجنوبية

FAISAL	MUBARAK569

تدريس علم املعاني في املرحلة الجامعية: بين الفلسفة والوظيفة االتصالية بالتطبيق 
على طلبة جامعة ماالنج الحكومية

IBNU	SAMSUL	HUDA577

مثالية وعقالنية اللغة العربية وتحديات تعليمها 
نحو عصر العوملة

ASEP	SOPIAN588

 MODEL	OF	TEACHING	WRITING	IN	ARABIC
TO	RAISE	STUDENTS’	ENVIRONMENTAL	AWARENESS	ATTITUDE

ACENG	RAHMAT599

EFENDI606	APRIJONأهمية اللهجات العامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تعليم املحفوظات لتنمية شخصية التالميذ 
في املدارس اإلسالمية بإندونيسيا

SAIFUL	MUSTOFA617

استراتيجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية
من خالل التدريبات املكثفة لألصوات العربية

ABDUL	WAHAB	ROSYIDI627
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نشر ثقافة العلم باللغة العربية:

استراتيجية لدعم الصحافة العلمية باللغة العربية
641عبد هللا سليمان القفاري

ر املشاهدين
ّ
663عبد هللا عويقل السلمياإلعالم الفضائي بين ُتهم اللغويين وتأث

669محمد غالب عبد الرحمن وراقلغة اإلعالم بين الواقع واملأمول

EFFECTS	OF	TECHNOLOGY	IN	LEARNING	ARABICAHMAD	JA>FAR674

اللغة العربية والعلوم اإلنسانية
681جاسم علي جاسمنظرية علم اللغة الريا�سي/ الحاسوبي في التراث العربي

696مها عبد هللا الزهرانيدور األدب العربي في التنمية الثقافية

الفونيم بين التراث العربي والدرس اللساني الغربي
دراسة تقابلية

707أحمد إبراهيم محمد بني عطا

720ذكرى يحيى القبيلياملدونات اللغوية الرقمية

النداء للصالة عند املسلمين ) األذان ( في االردن
دراسة تحليلية

729محمد علي رضا املالح واألصدقاء

742قاسم حسن القفةأدب الطفل من عوامل تنمية املجتمع

752أحمد بقاربالغة اللغة في مقال )الجزائر الثائرة( للشيخ البشير اإلبراهيمي

علم اللغة التطبيقي في التراث العربي: نظرة في جهود العالم 
) جاسم علي جاسم ( في إحيائها

763شهلة مهدي

املوت في الشعر العربي القديم
حسن عبد العليم عبد الجواد 

يوسف
776

اللغة العربية واللغة العاملية الجذرية الوارثة الحافظة:
أسماء االشارة في لغات العالم قديما وحديثا من منظور علم اللغة الجذري

780زيدان على جاسم

الشاعر الكبير إبراهيم بن محمد بن شاكلة، أبو إسحاق السلمي الذكواني، الصعيدي، 
األسود1

789محمد النظيف يوسف

SYMBOLISM	IN	THE	ARABIC	MIDDLE	EAST>S	CONTEMPORARY	POETRY
)THE	CASE	STUDY	OF	MOHAMMAD	ALI	SHAMS-AL-DIN>S	LYRICS(

819اكرم روشنفكر

829عبد الناصر رمضان شيتاوالتنوعات الصوتية لصوت الهمزة في اللغة العربية

العربية بين الوظائف اللغوية التقليدية والوظائف  الجديدة للغة
 في عصر املعرفة

839عبد الرحمان يجيوي

846زكريا بن سليمان الخليفة التميميالتفاسير اللغوية

جدلية اإليقاع واملعنى دراسة في صلة املعنى باملوسيقا الخارجية
أحمد بن علي الجندي أنموذجا

عبد هللا بن سليمان بن محمد 
السعيد

855

دور اللغة العربية في سمو الحبكة القصصية – قراءة نقدية في رواية 
) مواسم الرزاز ( للروائي التون�سي / الهادي جاء باهلل

861فهد سالم خليل الراشد

868هاجر محمود و ديلم كاظم سهيلاالنزياح املوسيقي شعر الفتوحات اإلسالمية )أنموذجا(

املحفوظات الشعرية ودورها في تشكيل هوية الطفل الجزائري وثقافته
نصوص الطور االبتدائي أنموذجا

879زهيرة بولفوس

التقانات السردية في القصة القصيرة النسوية في العراق 
 لطفية الدليمي أنموذجا

891هاجر محمود

902شيماء نجم عبد هللااالنـــــــا في شعر الشريف العقيلي

916بخيت عثمان جبارة تقلالعربية وصلتها بالعلوم الدينية
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925أحمد دام جوبدور اللغة العربية في تنمية ثقافة السنغاليين ، بعض العلماء أنموذجا

935رياض محمد كاظم عباس الكاظمياملشترك اللفظي وانحراف املعنى في الرسالة الصحفية
ً
945كمال أحمد املقابلةدالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم:  صفات هللا وأفعاله أنموذجا

االدب والتنمية الثقافية دراسة في خطاب الثقافة الجامعة اثناء الصراعات املحلية “ 
التجربة العراقية انموذجا”

952محمد جبير داخل املوسوي

959شلي منصفالعدة اللغوية و دورها في تفسير القرآن الكريم

التصاعد البالغي في اللغة العربية وعالقته بتحرير الرسالة االعالمية
دراسة في بناء نموذج اعالمي للتدرج البالغي

972أكرم فرج عبد الحسين الربيعي

982سمير السيد عبد املطلب علي زاهراللغة العربية و التعريب

االنسجام التداولي في سورتي فاطر وغافر: 
دراسة تحليلية من منظور تحليل الخطاب

992عبد الرحمن بن فقير هللا البلو�سي

1016أحمد حاجيأدب الرحلة و املثاقفـةـ  رحلة القلصادي أنموذجا

التلقي عند عبد القاهر الجرجاني؛
مفهومه، تجلياته وإشكاالته

1026عبد العزيز جابا هللا
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بسم هللا الرحمن الرحيم، 

الصالة والسالم على أشرف املرسلين؛ سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يا حي يا قيوم برحمتك 
نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، وال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد..

معالي وزير الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا املوقر أو من ينوب عنه
صاحب السعادة والي مدينة ماالنق أو من ينوب عنه

السادة رؤساء الجامعات في ماالنق، وبالخصوص رئيس جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
زمالئي األحباء أعضاء هيئات التدريس من مدر�سي اللغة العربية الجامعيين من خارج إندونيسيا

زمالئي األعزاء أعضاء هيئات التدريس من مدر�سي اللغة العربية الجامعيين في إندونيسيا
زمالئي أعضاء اللجنة املنظمة للمؤتمر

الضيوف الكرام
أبنائي وبناتي الطالب

أخواتي وإخواني جميعا
ال تسعني السعادة إذ أرحب بكم جميعا في إندونيسيا، وفي ماالنق، وفي جامعة مالك إبراهيم، وتحت مظلة إمال )اتحاد مدر�سي 

اللغة العربية بإندونيسيا(، وفي حب العربية وشرفها. 
أرحب بكم في إندونيسيا، األرخبيل ذي السبعة عشر ألف جزيرة ؛ إندونيسيا بوتقة الحضارات الشرقية والغربية، إندونيسيا 

بالد األمل واأللم، إندونيسيا بالد البسمة والشجن. 
أرحب بكم، أو باألحرى أزيد في الترحيب بكم، في مدينة ماالنق، التي ما فتئت رحبة تثير الحبور في صدور الذين برحوها وما برحوا 

العود إليها، ماالنق مدينة املنتجعات والجبال البركانية والتفاح. 
وأزيد في الترحيب بكم في رحاب جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية؛ مالك إبراهيم ذلك الولّي الذي تجسد سيرته 
شمولية اإلسالم الرسالية وتكامله العلمي والعملي؛ فقد كان الجد صاحب الوسادة )Bantal	Kakek( من كثرة ما كان مالزما للمصحف 
يضعه على وسادته، وفي نفس الوقت التاجر الصدوق الذي أهلته أمانته لصحبة امللوك واألمراء، كما كان صاحب الفقراء واملعدمين 
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من الطبقات الهندوكية الدنيا، يعلمهم كيف يفلحون األرض بطرق أكثر علمية وعملية في اقتراب تنموي حضاري مستدام يعتقهم من 
ربقة العوز العلمي واألخالقي والعملي معا. ومن قبل ومن بعد، كان موالنا مالك إبراهيم الداعية النشط، كسلفه الوالد موالنا إبراهيم 

القادم من كاشان، وخلفه سونان أمبل الذي تولى نشر اإلسالم في أنحاء جزيرة جاوى. 
إن سيرة هذا الولي، والجامعة التي تحمل اسمه، وتتخذ من التكامل املعرفي عبر شجرتها العلمية املعروفة، ورسالتها ’األولي-
ألبابية’، لتعد أفضل إلهام لنا لتجسيد دور للعربية وعلومها اللغوية واألدبية والثقافية؛ تجسيد دور لها في قلب عملية التكامل 

املعرفي هذه، الهادفة للنهضة الحضارية املنشودة تلك.
أخواتي وإخواني املجتمعون في شرف العربية..

أرحب بكم أيضا، تحت مظلة ’إمال’، تلك املنظمة غير الحكومية ملدر�سي العربية الجامعيين بإندونيسيا؛ والتي ما فتئت تحتفظ 
بعالقة حميمة بمدينة ماالنغ، كيف ال؟ ومدينة ماالنغ هي مهد الفكرة والتأسيس إلمال. ففي ماالنق انطلقت الفكرة مع روح اإلصالح 
الشامل التي عصفت عصف خير بإندونيسيا في مستهل األلفية الثالثة امليالدية، وفي ماالنق انعقد املؤتمر األول إلمال. وفي ماالنق، 

اليوم، ينعقد املؤتمر التاسع. فكأن الزمن قد عاد لهيئته األولى: ماالنغ وإمال. 
وفي حديث العودة إلى لحظات وأماكن املهد والنشأة شجون كثيرة وآمال أكثر. في حديث العودة ألماكن وأوقات املهد والنشأة 

يبدو شجن التقييم والتقويم واجبا، وأمل التجديد واالنتشار والتأسيس لحركة قومية وإقليمية ودولية للعربية مشروعا.
ينعقد اليوم امللتقى العلمي العالمي التاسع للعربية باحثا عن اآلمال في التأسيس العربي ملختلف العلوم الطبيعية واإلنسانية 
واالجتماعية، سعيا نحو دعم أكبر للعربية قوميا في إندونيسيا وإقليميا في منطقة اآلسيان وعامليا في شتى أرجاء العالم، وبالخصوص 
الدائرتين اإلسالمية والعربية. كيف ال؟ وتلك الدوائر جميعها باتت متشابكة معتمدة تبادليا، ويؤثر الواحد فيها في اآلخرين. فإذا 
أحببنا أن يكون للعربية شأن في بالدنا إندونيسيا؛ فال أقل من أن نثير العربية هما إنسانيا مشتركا في دوائرنا العربية واإلسالمية 

واإلقليمية والعاملية؛ فلربما التفت صانع القرار القومي اليوم إلى أصوات عاملية نافذة أكثر مما يستمع ألصوات بني وطنه.
وينعقد،جنبا إلى جنب امللتقى التاسع هذا، املؤتمر العام الخامس إلمال. وإنني إذ آمل أن يثار في األول حديث اآلمال، فإنني آمل أن 
تثار في الثاني أحاديث الشجون املسؤولة تاريخيا وعلميا حول مدى فعالية الدور الذي تضطلع به إمال، ويضطلع به معها مئات من 

مدر�سي العربية وعلومها املنتشرين على اتساع إندونيسيا الجغرافي وعمقها الثقافي. 
إخواني وأخواتي املجتمعون في حب العربية..

ال أريد أن أطيل عليكم. وفي ختام كلمتي هذه أكرر ترحيبي الحار بكم جميعا. وأعيد التأكيد على ما للجهد العالمي من ترابط  	
مع الجهد القومي واإلقليمي في دعم العربية. كما أكرر، في عرفان، ما ملدينة ماالنغ وجامعتها اإلسالمي الحكومية من عالقات خاصة 
بإمال تأسيسا وتطويرا. وال أمل من الدعاء راجيا من هللا سبحانه أن يسفر لقاؤنا اليوم عن أفكار ثاقبة ورؤى عملية فعالة. شكرا لكم 

ّداِح. ووفقنا هلل وإياكم إلى سواء السبيل. 
ُ
جميعا يا َبني العربية جزتم مدى الشكر وفتم خواطَر امل

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك 
يا أرحم الراحمين. وبعد :

أصحاب السعادة ضيوف امللتقى واملؤتمر الكرام
في مستهل كلمتي في هذا الحفل املبارك، أرحب بكم أيها الحفل الكريم ضيوف امللتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية واملؤتمر 
الخامس التحاد مدر�سي اللغة العربية، على مشاركتكم وحضوركم في هذا املؤتمر، فأقول لكم أهال وسهال في بلدكم الثاني إندونيسيا 
 أن يحقق املؤتمر األهداف التي أقيم من أجلها، 

ً
وفي جامعتكم الثانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق،  متمنيا

وطيب اإلقامة لضيوف املؤتمر املشاركين من مختلف الجامعات املحلية والعربية والعاملية.
كما أقدم شكري لجميع منسوبي اتحاد مدر�سي اللغة العربية بإندونيسيا )إمال( على اختيارهم لهذه الجامعة مكانا النعقاد 
امللتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية واملؤتمر الخامس لتلك املنظمة. وقد اختاروا مكانا أحسبه مناسبا النعقاد مثل هذه 
املؤتمرات، وأتمنى أن ال يخيب ظنهم. وذلك ألن الجامعة واالتحاد في مهمة واحدة إلدراكهما أهمية اللغة العربية وتدريسها للناطقين 

بغيرها، واملحافظة على اللغة العربية وحمايتها من التخلخل.
أيها الحفل الكريم

ومما يدل على اهتمام هذه الجامعة باللغة العربية أنها تلزم جميع طالبها أن يتقنوا على األقل لغتين غير لغتهم هما اللغة العربية 
واإلنجليزية- بمثابة الرصيد األسا�سي في تكوين الجامعة بثنائية اللغة.

وفيما يتعلق باللغة العربية فإن الجامعة تؤمن بأن االستيعاب على اللغة العربية شرط الزم  ملن يقوم بدراسات العلوم اإلسالمية 
والعربية كالتفسير والحديث والفقه والتصوف وما أشبه ذلك، فسعت جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنق التي 
كانت تسمى باملعهد العالي الحكومي للعلوم اإلسالمية بماالنق، بتأسيس البرنامج املكثف لتعليم اللغة العربية ألبنائها عام 1997م. 
وقد كان هذا التأسيس نتيجة للدراسات الطويلة واملحاوالت الدؤوبة إليجاد حل مشكالت تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، خاصة في 
املحاضن التربوية التي تتوالها وزارة الشؤون الدينية. ومدة البرنامج عام كامل، وهو في الفصل األول والثاني. يبدأ البرنامج يوميا من 
الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثامية مساء. وفي األسبوع خمسة أيام من يوم االثنين إلى يوم الجمعة. وعندئذ يعتبر هذا البرنامج 

برنامجا مكثفا في تعليم اللغة العربية.
أيها الحفل الكريم

إن املشاركين في املؤتمر جاءوا من كل أطراف املعمورة حاملين معهم هموم اللغة العربية، ولم يأتوا للتنظير والكالم فقط، بل 
قدموا للتعلم ومشاركة تجاربهم في طرائق تعليم اللغة العربية، وتحسين طرائق اكتسابها بوصفها لغة ثانية للناطقين بغيرها. لذلك 
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أتمنى أن يثمر هذا املؤتمر نتائج وتوصيات تسهم في تحسين تعليم اللغة العربية خاصة للناطقين بغيرها، حتى أصبحت اللغة العربية 
لغة سهلة يحبها كثير من الناس. وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم، مازال الناس يقولون أن اللغة العربية صعبة وفي جانب آخر يقولون أن 
اللغة اإلنجليزية سهلة، نريد أن نقلب هذا الرأي العام فأصبح تعلم اللغة العربية أسهل من تعلم اللغات األخرى. فهذا املؤتمر فرصة 
لتحويل ذلك املفهوم الخاطئ، بإيجاد الطرائق والوسائل التي تسهل تعلم اللغة العربية وتعليمها. ولعل هذا املؤتمر يكون خطوة على 

طريق الحفاظ على هويتنا املتمثلة في لغتنا العربية.
أيها الحفل الكريم

وفي ختام هذه الكلمة أجدد الشكر لكل الذين ساهموا برعياتهم	الفاضلة في إنجاح هذا املؤتمر، والشكر موصول للسادة 
املشاركين والسيدات املشاركات الذين كانوا شموعا مضيئة في نجاح هذا املؤتمر، والشكر موصول أيضا للجنة املنظمة على كل 

املجهودات التي بذلوها لتوفير خدمات أفضل لهذا املؤتمر.	وتحية خالصة للضيوف والحضور الكرام .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته



المتحدث الرئيسي
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 أد�|عبد�الرحيم�الكردي�

 مصر مدير�مركز�اللغة�العر�ية�وال��جمة�بجامعة�قناة�السو�س
 
 

 ما����املعاي���العاملية؟
�ال���من�حيث�امل�ارات� �ألاساسية �امل�ارات�اللغو�ة �أن �اللغات�ع�� ��عليم ��� �املتخصصة �العاملية �املراكز�العلمية �تجمع ت�اد

أر�ع�م�ارات�،����الكالم��-سواء�املتعلمون�للغة�ألام�أم�املتعلمون�للغة�أجن�ية��-�س��دف�املنا���الدراسية�إكسا��ا�للمتعلم�ن�
)Speaking�)�والكتابة�(Writingاع�()�والاستمListening�)�والقراءة��(Reading.�( 

�انولذلك�فإن�امل ��ةدراسيال�� �الاملعدة �دراسيةلتعليم �مواد �أن�تحتوي�ع�� �تخ�لغات�ال�بد �امل�ارات�ألار�ع ��ذه �تنمية ���دم
 .�ا���معيبًة��وناقصةاملن�ت��ذهبصورة�مت�املة�ومتوازنة��وإال�أصبح�الدارس�ن

أك���ذه�املراكز��مستوى�الدارس�ن�من�خالل�ا�،�منذ�بداية��علم�اللغو�ح���إجاد��ا�فإن�وأما�من�حيث�املستو�ات�ال���يتدرج
وعدة�مستو�ات�فرعية�ع������مدارج�ا�إ���خمسة�مستو�ات�رئ�سة��العلمية�العاملية�تقسم�املستو�ات�ال���يرتقي�متعلمو�اللغة�

 النحو�التا����:�
 ،����:و�شمل�ثالثة�مستو�ات�فرعية��،���)Novice(��بتدا�يستوى�الا امل�-أوًال�
 )���Novice Lowمنخفض�(�-١
 )Novice  Midمتوسط�(�-٢
 )Novice  Highمرتفع�(�-٣

 )�و�شمل�ثالثة�مستو�ات�فرعية����: Intermediate(�ثانًيا�:�املستوى�املتوسط
 )Low)�Intermediateمنخفض���-١
 ) (Intermediate Midمتوسط���-٢
 )(Intermediate Highمرتفع���-٣

 )�وشمل�أيًضا�ثالثة�مستو�ات����:Advanced�ثالٍثا�:�املستوى�املتقدم�(
 )Low�� Advanced(��منخفض�-١
 )Mid��Advancedمتوسط�(��-٢
 )High��Advancedمرتفع�(��-٣

 )�و�و�مستوًى�واحد.Superior(�را�ًعا�:�املستوى�املتم��
 )�و�و�أيًضا�مستوى�واحد. Distinguished(�خامًسا�:�املستوى�الفائق

� �عاملًيا � �املستو�ات�املعتمدة ��� �����ذه �من��قياس�مستوى�اك�ساب����ألاساس�الذي��عتمد�عليه امل�ارات�ألار�ع��ل�م�ارة
�الذين� �للدارس�ن �املناسب � �والتقو�م �الاختبارات �أو�وضع ،� �مستوى �ب�ل �ا��اصة �املنا�� �حيث�وضع �من �سواء ،� السابقة

 .يلتحقون�بالدراسة�أو�ي�تقلون�من�مستوًى�إ���مستوًى�آخر�
�اللغ �بامل�ارات �وعالق��ا �والفرعية �املستو�ات�ألاساسية �ل�ذه �الذ�نية �الصورة �تت�� �ول�ي �ألار�ع �املعاي���العاملية�و�ة حسب

باعتباره�ال�ي�ل�النموذ����ACTFLر��ي�لتعليم�اللغات�ألاجن�ية�الش�ل�التوضي���الذي�وضعه�املجلس�ألامننقل��ذا��املعتمدة�
 للمعاي���العاملية�سواء�بال�سبة�للم�ارات�أم�بال�سبة�للمستو�ات�.
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 املوصفات�القياسية�

�و  �املن�� �ي�ون �ل�ي �اللغة �دار��� �و�عليم �لتديب ��عد �يًق دقالذي �له �ت�ون �أن �ال�بد �املحددة�ا�دأا �ألا�داف �و�ذه �محددة، ف
�أن�ت�ير�����املواصفات�القياسية�ال���حسب�املعاي���العاملية� �تحقق����الدارس�ن�الذين الاختبارات�املوضوعة�ل�ل�يجتازون

الاختبارات�،�و���تختلف�من�لغة�ألخرى�،�ومن�عصر�آلخر�،�بل�تختلف�محتوى�املن���و�تحددمستوًى�،�ذه�املواصفات����ال���
�لألغراض� �العر�ية �اللغة �لتعليم �ل��نامج �القياسية �،فاملواصفات �تحقيقه �إ�� �التعلي�� �ال��نامج � ��س�� �الذي �ال�دف حسب

�دي�ي �ألغراض �العر�ية �اللغة ��عليم �آخر��دفه �ل��نامج �توضع �ال�� �املواصفات �عن �تختلف ��نا�التجار�ة �لكننا ،� �أو�سياسية ة
�لألغراض� �ول�س ،� �ا��يا�ي �للتعامل �أي ،� �عام �بوجه �العر�ية �اللغة �لتعليم �ل��نامج �القياسية �املواصفات �عن �نتحدث سوف

 ا��اصة�.
لكن�ي�ب���إلاشارة��نا�إ���أن��ذه�املستو�ات�ل�ست�منفصلة�،�ف�ل�مستوى�أع���ي�ب���أن��ستوعب�املستو�ات�ألاد�ى�و�ب���

يجتاز�املستوى�املتوسط�ي�ب���أن�ي�ون�ع���خ��ة�وعلم�وف�م�ل�ل�املحتو�ات�وا����ات�ال������املستوى�،�فالدارس�الذي�عل��ا�
 الابتدا�ي�،�و�املثل�فإن�املستوي�املتقدم�ال�بد�أن��ستوعب�املستو��ن�املتوسط�والابتدا�ي�،�و�كذا

 ن��غ���ا�.املواصفات�القياسية�ل��نامج��عليم�اللغة�العر�ية�للناطق�
 )Novice(أوَال�:�املستوى�الابتدا�ي�

 )�Novice Low(�الابتدا�ي�املنخفض�-١�
 ����م�ارة�الاستماع�-أ�

�ال�لما �ب�ن �الصوتية �تمي���الفواصل �من �املستوى �ل�ذا �الدارس �يتمكن �أن �مني�ب�� �عدد �نطق �ع�� �يتعرف �وأن ،� �العر�ية �ت
،�وأن�يتعرف�ع���معا�ي��عض�ا��مل�ال�سيطة�امل�ونة�ال�لمات��الدالة�ع���ألاشياء�املادية�،�مثل��لمات�باب�،�شباك�،ب�ت�

 من�فعل�وفاعل�أو�مبتدأ�وخ��.
 م�ارة�الكالم�.�-ب�

-السالم�عليكم�،�مثل�"�التحية��أن�ينطق�ببعض�العبارات�ال�سيطة�مثل�عباراتأن�ينطق�ألاصوات�العر�ية�نطًقا���يًحا�،و �
،�وأن�يتمكن�مثل�:"�أنا�إندون�����،�أنا�طالب�بجامعة�جاكرتا�"�باسمه�وم�نته�وج�س�ته�����عرف�،�وال�أ�ًال�وس�ًال��"�-مرحًبا�

 .�"عدد�من�ألاشياء�املادية�املالوفة����الب�ت�والشارع�،��من�نطق�أسماء
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 .م�ارة�القراءة�-ج�
�من� �عبارة ��ل �ف��ا �تقال �ال�� �املناسبة �ع�� �يتعرف �،أن ���يحة �قراءة �أو�ثالثة ��لمت�ن �تحتوي �قص��ة �جمًال��سيطة �يقرأ أن

 ،أو�ا��قل�الذي�ت�ت���إليه،�وأن��ستخرج�ال�لمة�الدالة�ع���ش�ل�مرفق��با��ملة�ال���يقرأ�ا�.العبارات�ال���يقرأ�ا�
 .م�ارة�الكتابة��-د

أن�يتعرف�ع���أش�ال�ا��روف�العر�ية�،����حاالت�كتاب��ا����أول�ال�لمة�أو����وسط�ا�أو������اي��ا�،�وأن��عرف�إتجاه�الكتابة�
الدالة�ع���التحية�املحفوظة�وأن�يكتب��عض�العبارات�وأن�يصوغ��لمة���يحة�من�حروف�متفرقة�"�من�اليم�ن�إ���ال�سار�،�

 ات�الدالة�ع���أش�ال�مصورة�لبعض�ألاشياء�املألوفة�.،�والتعر�ف�بنفسه�،�و�عض�ال�لم
 )Novice Mid(��الابتدا�ي�املتوسط�-٢
 .م�ارة�الاستماع��-أ�

وكم�الساعة���أسئلة��سيطة�،�مثل�سؤاله�عن�اسمه�وج�س�ته�وعمره�وماذا��عمل�؟�وإ���أين�يذ�ب�؟الدارس�ع����جيبأن�ي
،�أو�تحديد�موضع��،�كأن�يطلب�منه�إخراج�ورقة�،�أو�الوقوف�أو�ا��لوس��أن�يتمكن�من�التواصل����ا��دود�الدنياآلان�؟�و 

 .����ء
 .�م�ارة�الكالم�-ب�

�والعبارات� �ا��مل �من �عددا ��ستخدم �وأن ،� �ال�سيطة �املواقف ��عض ��� �املحفوظة �العبارت ��عض �توظيف �من �يتمكن أن
 الب�ت�بجوار�امل��د�.�-فوق�املنضدة�املحفوظة�����عض�املناسبات�أو�ال���ترشد�إ���ألاماكن�،�مثل�"�الكتاب�

 م�ارة�القراءة�.�-ج�
أن�يتمكن�الدارس�من�قراءة�جمل��سيطة���ا�الحق�واحد�،�كأن�ت�ون�ا��ملة�م�ونة�من�مبتدأ�وخ���وا�����مضاف�إ���اسم�

نة�من�فعل�وفاعل�آخر�،�مثل�"��ذا�كتاب�محمد�"�أو�ي�ون�ا�����شبه�جملة�مثل�"�الكرة����ا��ديقة�"�أو�ت�ون�ا��ملة�م�و 
 وأن�يقرأ�ا��مل�املش�لة�بالفتحة�والضمة�والكسرة�والس�ون�."ومفعول�به�،�مثل�"�أ�ل�ز�د�التفاحة�

 .�م�ارة�الكتابة�-د
� �يصوغ�جملة���يحة�من�ال�لمات�"�الدرس �كأن ��لمات�مبع��ة�، ��سيطة�من �تركيب�جمل �-محمد�-أن�يتمكن�الدارس�من

 ،�وأن�يتمكن�من�استخدام�أدوات�الاستف�ام�ال�سيطة�،�مثل�"�أين�"�"�م��"�"�من"�كتب�"�
 )(Novice High�الابتدا�ي�املرتفع�-٣
 م�ارة�الاستماع�.�-أ

أن�يتمكن�الدارس�من�التفاعل����مواقف�حية�تحتاج�إ���عبارات��سيطة�وجمل�قص��ة�،�مثل�عبارات�البيع�والشراء����السوق�
 ع���تذكرة�قطار�،�أو�الاستدالل�ع���م�ان�،�أو�طلب�خدمة�.،�أو�طلب�ا��صول�

 م�ارة�الكالم�.�-ب
� �التفاعل �من �يتمكن �ميعاد�أن �عن �أو�الاستف�ام ،� ��سيطة �بجملة �سلعة �شراء ��� �رغبته �التعب���عن �مثل ��سيطة �مواقف ��

 القطار�أ�أو�طلب�شراء�تذكرة�،�أو�السؤال�عن�الساعة�.
 م�ارة�القراءة�.�-ج

ط��س��ة�مثل�رواب�ف��ا�أو�ثالثة��ع���عن�حدث�مألوف�،�وتر�ط�ب�ن�ا��ملقص��ت�ن�من�ف�م�فقرة�م�ونة�من�جملت�ن��أن�يتمكن
العطف�بالواو�.أن�يتمكن�من�التعرف�ع���املع���املراد�من�جملة��أو�عبارة�واردة����سياق�مع�ن�،�كأن�يختار�واحدة�من�البدائل�

 ��املقدمة�للتعب���عن�املع���املقصود�من
 .�م�ارة�الكتابةد�

�جمل��سيطة�قص��ة�فقرة��كتابة�منالدارس�أن�يتمكن�� �تقدم�لهبواسطة�ترت�ب�ثالث �تحتوي�يتمكن�من�كتابة��نوأ، جمل
 حرف�ال�مزة����أول�ال�لمة�،�وأن�يتمكن�من�تكملة�جمل�وعبارات�عن�طر�ق�اختيار��لمات�مناسبة�.���ا�لمات�

 )(Intermediateثانيأ�:�املستوى�املتوسط�
 )(Intermediate Low�املتوسط�املنخفض�-١
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 م�ارة�الاستماع�.�-أ
أن�يتمكن�من�التعرف�ع���موضوع�حديث�قص���يدور�ب�ن���ص�ن�،��ل��ما�يتحدثان�عن�الر�اضة�؟�أم�عن�الزراعة�؟�أم�

 عن�ال�وايات�،�والشراء�والبيع�.�يتواصل�بنجاح����الواقف�الاجتماعية�البيطة�ال���يدور�ا��وار�ف��اعن�التجارة؟�،�وأن�
 .�م�ارة�الكالم�-ب

�وألاشياء� �اليومية �وألا�شطة �ال�وايات �التعب���عن �مثل ،� ��سيطة �اجتماعية �مواقف ��� �بنجاح �التواصل �من �من �يتمكن أن
 سئلة�.املفضلة�لديه�،�ومثل�طلب�الطعام�أو�شراء�ا��اجيات�والاستف�ام�عن�ألاسعار�وطرح�ألاسئلة�،�وإلاجابة�ع���ألا 

 م�ارة�القراءة�.�-�ج
أن�يتمكن�الدارس�من�قراءة�فقرة�طو�لة�تحتوي�جمًال�مركبة�من�مبتدأ�وخ���،�أو�فعل�وفاعل�وعدد�من�التوا�ع�،�مثل�املفعول�
به�وا��ال�والتمي���والظرف�،�وأن�يتعرف�ع���املع���املقصود�من��عض�العبارات�،�وعود��عض�الضمائر�واملشار�إليه����أسماء�

 شارة�.إلا 
 .�م�ارة�الكتابة�-د

�ف��ا�م�اًنا��عرفه�،�وأن�يصوغ�جمًال���يحة�تحتوي��لمات���ا� أن�يتمكن�من�كتابة�فقرة��ع���ف��ا�عن��واية�ما،�أو�يصف
 �لمة�،�وأن��عيد�تركيب�جمل�تحتوي��لمات���ا�عالمات�إعراب�فرعية�(�مثل�املث���وجمع�املذكر�السالم).�مزة����آخر�ال

 )Intermediate Mid(�املتوسط�ألاوسط��-٢
 م�ارة�الاستماع�.�-أ�

� �يتمكن �أن �الدارس �أفراد �ثالثة �ب�ن �حوار�يدور �ف�م �و�ساءمن �و رجال ،� �أن �الواردة �العبارات �ببعض �املقصود �ومرجع�يحدد ،
 وا��طاب�والت�لم�والغيبة.الضمائر�وأسماء�إلاشارة��الواردة����ا��وار�من�حيث�التان�ث�والتذك���وإلافراد�والتث�ية�وا��مع�

 م�ارة�الكالم�.ب�
أن�يتمكن�من�املشاركة����حوار�يدور�حول�أمور�مادية�،�وأن��سرد�أحداًثا�مادية�قص��ة�من�خالل�عدد�محدود�من�ا��مل�،�

 .كأن�يح�ي�قصة�رحلة�قص��ة�قام���ا�،�أو�لقاًء�تم�ب�نه�و��ن�صديق�،�أو�يصف�القر�ة�أو�املدينة�ال���ي�ت���إل��ا�
 م�ارة��القراءة.�-ج�

أن�يتمكن�من�قراءة�خ���قص������إحدى�ال��ف�،�و�تعرف�ع���الفاعل�واملفعول�به�،�وامل�ان�الذي�يدور�حوله�ا�����،�أو��
� �فيه �وقع �الذي �أو�قناة�الزمان �أو�القلعة �أو�النيل �ألا�رامات �مثل �مادية �أشياء �عن �تتحدث �قص��ة �مقالة �و�ف�م �يقرأ �وأن ،

 السو�س�.
 ارة�الكتابة�.م�د�

أن�يتمكن�الدارس�من�كتابة�رسالة�إ���صديق�،�أو�تقر�ر�عن�م�ان�،�أو�عن�موضوع�،�أو�ي��ص�موضوع�عام�قرأه����كتاب�أو�
��يفة�،�وأن�يتمكن�من�كتابة��لمات�تحتوي�ع����مزة�متوسطة�،�وألف�لينة�،�و�لمات���ا�أصوات�تكتب�وال�تنطق�وأخرى�

 .تنطق�وال�تكتب�
 )(Intermediate High�املرتفعاملتوسط��-٣
 .�م�ارة�الاستماع�-أ

�والتعليم� ،� �البي�� �والتلوث ،� �العامة �ال��ة �مثل �عامة �قضايا �عن �املشار�ون �فيا �يتحدث �مواقف ��� �املشاركة �من �يتمكن أن
ل�الاستف�ام�،�أو�والتكنولوجا�،�وأن�يتمكن�من�تمي���الدالالت�من�خالل�التنغيم�،�كأن�يفرق�ب�ن�العبارات�ال���تقال�ع���س�ي

 ال���تقال�ع���س�يل�النفي�أو�الت��ب�أو�ألامر�أو�الن���.
 م�ارة�الكالم.�-ب

وعبارت��عطي�دالال��ا�جمًال���يحة��يصوغأن�يتمكن�من�إبداء�الرأي����مواقف�يناقش�ف��ا�املتحدثون�قضايا�عامة�،�وأن�
�إلاخبار� �فتفيد �خاصة �بطر�قة �فيع���با��ملة ،� �التنغيم �طر�ق �فتفيد�عن �ثالثة �و�طر�قة �الاستف�ام �فتفيد �أخرى و�طر�قة

 الت��ب�،�و�را�عة�فتفيد�الن���،�و�كذا.
 م�ارة�القراءة�.�-ج
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�تر�ط�ب�ن� �،وألاحداث�والعالقات�ال�� �ألازمنة �داللة � �فيه �،و�يحدد �نص�سردي�يحتوي�أفعاًال�مختلفة �يتمكن�من�قراءة أن
 لفعل�أشياء�أو�ترك�أشياء�.�ال��صيات�،�وألاسباب�ال���دفعت��عض�ال��صيات

 )(Advanced�ثالًثا�:�املستوي�املتقدم
 Advanced Low�املتقدم�املنخفض�-١
 م�ارة�الاستماع�.�-أ�

ب�ن�مجموعة�مختلفة�من�الناس�،�كما��و�ا��ال����السوق�أو��حاديث�تدور����أماكن�مزدحمة�ن�الدارس�من�ف�م�أكأن�يتم
 .من�بيع�وشراء�ومكسب�وخسارة�وزواج�وصداقة�الناس�عن�ا��ياة�اليومية���االشارع�،�يتحدث�ف�

 م�ارة�الكالم�.�-ب
،�و�سرد�ف��ا�وقا�ع��سرًدا�أن�يتواصل�الدارس�بنجاح�مع�مجموعة�من�ألا��اص����مواقف��ع���ف��ا��ل�متحدث�عن�رأيه��

 طو�ًال�وحوارات��غ���رسمية�ممتدة�.
 م�ارة�القراءة�.�-ج

الدارس�من�قراءة�موضوع��امل�أو�خ������موضوعات�مختلفة�تتضمن��عض�املصط��ات�ا��اصة��ال����ستخدم�أن�يتمكن�
،�أن�يتمكن�من�ف�م�داللة�وسياق��عض�التعب��ات�الاصطالحية��عند�ا��ديث����الر�اضة�أو�الاقتصاد�والتجارة�أو�السياسة
 مثل�"�جاءوا�عن�بكرة�أب��م�"�و"�يقدم�رجًال�و�ؤخر�أخرى�"�

 �م�ارة�الكتابة��-د�
متخصص�كأن�يكتب�تقر�ًرا�اقتصادي�أو�اجتما���أو�عل���،�أو�ش�وى�أو�تظلم�أو��موضوع����كتابة�الأن�يتمكن�الدارس�من�

�السوق���عب��ات�اصطالحية��سيطةيتضمن�طلب�وظيفة�أو�إعالن�،ع���أن� )� �غسيل�ألاموال) )� �الفائدة) )� مثل�(رأس�املال)
 .��السوداء)�

 )Advanced Mid(��قدم�املتوسطاملت�-٢
 .�م�ارة�الاستماع�-أ

�ا��ديث�عن� �فيه �يدور ،� �حوار�غ���رس�� ��� �املثقف�ن �من �ب�ن�مجموعة �يدور �النقاش�الذي �الدارس�من�متا�عة �يتمكن أن
 ة�.دموضوع�فكري�،�مثل�ا��ر�ة�أو�الثقافة�أو�املعرفة�،�و�ستخدم����عبارات�و�لمات�تدل�ع���املعا�ي�املجر 

 م�ارة�الكالم�.�-ب
املشاركة�والتفاعل����نقاش�يدور�ب�ن�مجموعة�من�املثقف�ن�حول��عض�القضايا�الفكر�ة�،�و�ستخدم�أن�يتمكن�الدارس�من�

 الباحث��عض�العبارات�وا��مل�وال�لمات�ال����ع���عن�املعا�ي�املجردة�،�مثل��لمات�ا��ق�وا�����والعدالة�واملساواة�والشر�.
 م�ارة�القراءة�.ج�

أن�يتمكن�الدارس�من�قراءة�وف�م�موضوع�متوسط�ا���م�ي�ناول�قضايا�فكر�ة�وثقافية�،�و�لم�بمدلوالت�العبارات�وا��مل�
 الواردة�فيه�.

 .�م�ارة�الكتابة�-د�
�الثقافية�أو�الفكر�ة�،��ستخدم�فيه��عض�ألاساليب� أن�يتمكن�الدارس�من�كتابة�مقال�قص���ي�ناول����قضية�من�القضايا

 ال�سيطة�مثل�أساليب�النفي�والن���والت��ب�والتوكيد�اللغو�ة�
 )(Advanced High�املتقدم�املرتفع�-٣
 �م�ارة�الاستماع�-أ�

املشاركة�والتفاعل�بنجاح����حوار�رس���،�مثل�اجتماع�أو�ندوة�أو�مؤتمر�يناقش�قضايا�اجتماعية�عامة�،�وف�م�ما�يدور�ب�ن�
 .املتحاور�ن�من�نقاش�

 م�ارة�الكالم�.�-ب�
التحدث�والتفاعل����لقاء�رس���ي�ناول�قضايا�اجتماعية�،�والتمكن�من�إبداء�الرأي�والرد�ع���ألاسئلة�املوج�ة�،�وسوق�ا�����

 ال����ساند�الرأي�املطروح�أو�ال���تظ�ر�خطأ�الرأي�املعارض�،����لغة�مباشرة�.
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 .�م�ارة�القراءة�-ج
وف�م�ألاف�ار�ألاساسية�الواردة�وثقافية�،�وف�م�العبارات�الاصطالحية�التمكن�من�قراءة�مقال�طو�ل�يتحدث�عن�قضايا�فكر�ة�

 فيه�.
 م�ارة�الكتابة�.�-د

���� �نظره �ووج�ة �عن�رأيه �وع���فيه �والفكر�ة �الثقافية �عن�إحدى�القضايا �يتحدث�فيه �مقال �الدارس�من�كتابة �يتمكن أن
 القضية�املطروحة����لغة��سيطة�ووا��ة�ومباشرة�.

 )(Superior�ى�املتم��را�ًعا�:�املستو 
 .�م�ارة�الاستماع�-أ�

�والندوات� �املؤتمرات ��� ��ستخدم �ال�� �الفص�� �العر�ية �باللغة �طو�ل �حديث�رس�� �ف�م �من �املستوى �الدارس�ل�ذا يتمكن
 ترجمة���يحة�.وترجمته�ترجمة�فور�ة�إ���لغته�ألام�،

 م�ارة�الكالم�.�-ب�
�أو  ��لمة �إلقاء �املستوى�من �الدارس�ل�ذا �به��يتمكن �تلقى �باملستوى�اللغوي�الذي �مع�ن �موضوع ��� �العر�ية �باللغة محاضرة

 املحاضرات�والندوات.
 .�م�ارة�القراءة�-ج�

يتمكن�الدارس�ل�ذا�املستوى�من�قراءة�بحث�عل���أو�مقالة�علمية�أو�كتاب����الثقافة�العامة�مكتوب�باللغة�العر�ية�الفص���
 املعاصرة�.

 �م�ارة�الكتابةد�
 ارس�ل�ذا�املستوى�من�كتابة�مقالة�أو�بحث�أو�فصل����كتاب�بلغة�عر�ية�فصيحة�يتمكن�الد

 )(Distinguished�خامًسا�:�املستوى�الفائق
 م�ارة�الاستماع�.�-أ�

�املشاعر� ��ع���عن �رفيع �وتذوق�نص�أد�ي �ف�م � �املستوى�من �الدارس�ل�ذا �املجاز�والاستعارة�وألاساس�س�يتمكن عن�طر�ق
 ،�و�ستخدم�إلام�انات�التعب��ية�للغة�العر�ية�.والتلميح�واستدعاء�ال��اث�الثقا���

 م�ارة�الكالم�.ب�
يتمكن�الدارس�ل�ذا�املستوى�من�التعب���عن�أف�اره�ومشاعرة�وأحاس�سه�بلغة�عر�ية�رفيعة�توظف�إلام�انات�البالغية�للغة�،�

 .والن���والتنغيم�والسياقات�ا��طابية�ال��يحة��ية�وألامثال�واملجازات�والاستعاراتو�ستخدم�إلاشارات�الثقاف
 ��م�ارة�القراءة�-ج

أن�يتمكن�الدارس�من�قراءة�نص�أد�ي�رفيع�وأن�يتذوقه�و�ف�مه�،�أو�نص�فكري�عميق�مكتوب�باللغة�العر�ية�الفص��،�ثم�
 ي��جمه�إ���لغته�ألام.

 �م�ارة�الكتابة�-د�
مقالة�أو�تقر�ر�أو�نص�سردي��ستخدم�فيه�إلام�انات�البالغية�للغة�العر�ية�و�ستخدم�أن��ستطيع�الدارس�ل�ذا�املستوى�كتابة�

 إلاشارات�الثقافية�الالزمة����لغة�راقية�وجميلة�تقارب�ما�يكتبه�املتحدثون�باللغة.
� �العر�ية �اللغة �دقيق�لتعليم �من�� �بناء �املواصفات�يمكن ��ذه �ع�� �و�حقق�بناء �املعاي���العاملية �ع�� ��عتمد ��غ���ا للناطق�ن

 ألا�داف�املرجوة��ش�ل�متدرج�و�ستوعب�جميع�امل�ارات�.��
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اللغة العربية والعلوم اإلنسانية





 عن خصائص املجاز في ألاحاديث ألاربعين النووية: دراسة  التصوير البياني في ألاحاديث النبوية
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 مقدمة

كالمه هللا سبحانه وتعالى منح نبينا من كماالت الدنيا وآلاخرة ما لم يمنحه غيره ممن قبله أو بعده، فمن ذلك 

الحديث ف .املعتاد، وفصاحته املعلومة. تحتل السنة النبوية املحل الثاني بعد القرآن الكريم، إذ مصدرها من هللا عز وجل

 .2النبوي في الذروة من البيان، وال يرتفع فوقه في مجال ألادب الرفيع إال كتاب هللا بالغة وفصاحة وروعة

املقام ألاول، وقد بعث صلى هللا عليه وسلم في أمة بليغة، فكان مّن هللا أن وملا كانت معجزة القرآن معجزة بيانية في 

أيده بمعجزة أخرى هي بالغة لسانه وقوة بيانه، فكان على غير ما يعهد العرب في فصحائهم ومناطقهم ال عجب أن يؤخذوا 

 عليه وسلم اعترافا بنعمة هللا أأ أنا بحديثه الجامع، وبيانه الساحر وفصاحته املتمكنة، وتلك حقيقة يقررها النبي صلى هللا

 .3أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر((

قد حوت أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم صنوف البالغة وألوان الجمال والفصاحة، وكانت من أبرز مظاهر 

 عليه وسلم، وأبانت عن املنبع العذب الذي نهلت منه.عظمته، وأبرز دالئل نبوته، وعبرت أدق تعبير عن سمو نفسه صلى هللا 

في عبارته، وعبارته في حديثه، وحديثه في حوار الزمان، كان الرسن الذى قاد   صلى هللا عليه وسلمكلمة الرسول 

 قافلة البشرية، فسارت خلفه تتهادى على صراط ظاهر يحدوها قلب طاهر.

نيا وآلاخرة من كالم رسوله املصطفى صلى هللا عليه وسلم؛ إذ هو أعلم ليس بعد كالم هللا أصدق وال أجمع لخير الد

الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية، وأبلغهم بيانا وتأصيال وتفصيال، وأحسنهم تعليما، وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له 

ضوح والبيان الذي هو أعلى رتب الكالم اختصارا، بحيث كان يتكلم بالكالم القليل لفظه الكثيرة معانيه، مع كمال الو 

لذلك إال بيانه العالى وأسلوبه الراقى الذى طرق به ألاسماع  صلى هللا عليه وسلم.وما هناك أداة استخدمها الرسول 4البيان

ت له.. ففعل بها فعل السحر وما هو بساحر.
ّ
 فأصغت له، ومس به أغشية القلوب فرق

فبعضهم في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد  وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة

وبعضهم في الزهد، وبعضهم في آلاداب، وبعضهم في الخطب، وكلهم مقاصد صالحة رض ي هللا عن قاصديها. ومن بين هؤالء 

النووي رحمه هللا العلماء ألاعالم الذين جمعوا أحاديث املصطفي صلى هللا عليه وسلم شيخ إلاسالم إلامام يحيى بن شرف 

 تعالى، فقد جمع كتابا فيه إثنان وأربعون حديثا، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين.

وقد تلقت ألامة هذه ألاربعين بالقبول وطبقت شهرتها آلافاق، واشتهر بها إلامام النووي واقترنت باسمه، فال تكاد 

.سمى املؤلف كتابه بـ "ألاربعين في مباني إلاسالم وقواعد الدين" جمع فيه 5حفظهاتعرف إال بـ "ألاربعين النووية" وعم نفعها وكثر 

أربعين حديثا ونيف في أصول الدين وأمهاته. أصل هذه ألاربعين: مجالس لإلمام الحافظ أبي عمرو بن الصالح سماها 

لتزم النووي في هذه ألاربعين أن تكون صحيحة، "ألاحاديث الكلية" جمع فيها ألاحاديث الجوامع التي يقال أن مدار الدين عليها.وا

 معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة ألاسانيد لتسهيل حفظها.

 مدرسة اللغة العربية بجامعة عالء الدين إلاسالمية الحكومية مكاسر 1
 .13هـ(، ص 1435، أالرياض: دار املنهاج، معالم البيان في الحديث النبوي عبد املحسن عبد العزيز العسكر، 2
 .165/ص 1(، ج 1991الكتب العلمية، تحقيق : فؤاد على منصور، أبيروت: دار  املزهر في علوم اللغة،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 3
 .6(، ص 2002، أالرياض: دار الصميعي، املنهج املبين في شرح ألاربعينابن على الفاكهاني، 4
 .1املرجع نفسه، ص 5
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ولكن لم تظهر منها الخصائص  وقد حظيت هذه ألاربعين بعناية العلماء بها؛ بين شرح وحفظ وتدريس وتخريج.

فكم فيه من سمات منفردة، وظواهر متميزة، وخصائص جمالية تثري والسمات البالغيةوكم كان البيان النبوي خصبا غنيا، 

 . 6البالغة اوالنقد وألادب

 شتى منها املجاز.بأسلوب تصويرا بيانيا املجموعة في ألاربعين قواعد الدين يصور الرسول صلى هللا عليه وسلمو 

واملجاز طريق من طرق إلابداع البياني في كل اللغات، تدفع إلى الفطرة إلانسانية املزودة بالقدرة على البيان، واستخدام الِحَيل 

املختلفة للتعبير عما في النفس من معان تريد التعبير عنها. املجاز يحمل في العبارة من املعاني املمتدة الواسعة، ومن إلابداع 

 ل املعجب، ماال يؤديه البيان الكالمي إذا استعمل على وجه الحقيقة في كثير من ألاحيان.الفني ذي الجما

في أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم  ية والدالليةالجمالاملجاز خصائص إبراز فترجع أهمية هذا املوضوع إلى 

البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة. فاملقدمة . ويتكون هذا املتلقي قلوبتأثر وبالتالي تاملجموعة في ألاربعين النووية 

الحديث النبوي؛  عن : املبحث ألاول يبحث تتحدث عما وراء البحث وسبب اختيار املوضوع وأهميته. أما املباحث الثالث فهي

ي ألاحاديث خصائص املجاز ف، واملبحث الثالث يتكلم عن البالغة النبوية، واملبحث الثاني يتحدث عن مفهومه والاحتجاج به

 .ألاربعين النووية

 املبحث ألاول : الحديث النبوي؛ مفهومه والاحتجاج به

ومادة الكلمة أحدث( تدور حول معنى واحد وهو كون الشيئ بعد أن لم يكن. حديث في اللغة بمعنى الجديد. ال

 والحديث : كالم يحدث منه الشيئ بعد الشيئ، بعد أن لم يكن.

 هو ما أثر عن النبي صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.أما في اصطالح املحدثين ف

والباحث في البالغة النبوية البد من إثبات قضية الاحتجاج بالحديث وقضية تدوين السنة لتبرير الحكم عن قضية 

 :2الاحتجاج بالحديث. هناك ثالث اتجاهات في الاحتجاج بالحديث النبوي 

 النبوي في اللغة والنحو العربي.أ( صحة الاحتجاج بالحديث 

هـ(. واحتجوا أنه  261هـ( و ابن هشام أ 622هـ( و ابن مالك أ609ذهب إلى ذلك طائفة من النحاة منهم: ابن خروف أ

صلى هللا عليه وسلم أفصح من امرئ القيس ومن الحسن البصرى وأعلم بلغة قومه من ألاصمعي وأبي عبيدة. فما في الضالل 

تج في اللغة بألفاظ هؤالء، وال يحتج بلفظه فيها عليه السالم فكيف وقد أضاف ربه  فيه إلى ذلك العصمة من أبعد من أن يح

 الخطأ فيها والتأييد إلالهي والنبوة والصدق.

 ب(. رفض الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به صراحة.

هـ(، وأولع السيوطي  610لضائع أهـ( و أبو الحسن ابن ا245ذهب إلى ذلك طائفة من النحاة منهم: أبو حيان أ

هـ( بنقل كالمهما. هذا املذهب تعلق بعلتين: جواز الرواية باملعنى ووقوع اللحن كثيرا في ألاحاديث، ألن كثيرا من الرواة 911أ

 كانوا غير عرب وال يعلمون لسان العرب بصناعة النحو.

 ج(. التوسط بين املنع والجواز

( ما يعتنى ناقله بمعناه دون 1هـ(. فقد قسم الحديث إلى قسمين: 290اق الشاطبي أأبرز من نهج هذا النهج أبو إسح

( عرف اعتناء ناقله بلفظه، ملقصود خاص، كاألحاديث التي قصد بها فصاحته 2لفظه وهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. 

 صلى هللا عليه وسلم وألامثال النبوية، وهذا يصح الاستشهاد به في النحو.

هـ( قسما آخر وقد عالج هذا املوضوع في "مجلة مجمع اللغة العربية" وانتهي 1322أضاف محمد الخضر حسين أثم 

( مايروى 1: 1في بحثه إلى النتيجة آلاتية: من ألاحاديث ماال ينبغي الاختالف باالحتجاج به في اللغة والقواعد وهي ستة أنواع 

( ما يروى على أنه كان يخاطب 3( ما يروى من ألاقوال التي يتعبد بها. 2نه. بقصد الاستدالل على كمال فصاحته، ومحاسن بيا

( ألاحاديث التى 4كل قوم من العرب بلغتهم. ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه ألانواع الثالثة إلى رواية الحديث بلفظه. 

 .6(، ص 2014مكتبة وهبة ، ، أالقاهرة : السمات البالغية في بيان النبوةصباح عبيد دراز، 6
 .114-109م(، ص 1990، أبيروت: املكتب إلاسالمي، الحديث النبوي؛ مصطلحه، بالغته، وكتبهمحمد لطفي الصباغ، 2
 .122هـ( ، ص  1401، أدمشق : املكتب إلاسالمي ،  دراسات في العربية وتاريخهامحمد الخضر حسين ، 1
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عليه وسلم أم الصحابة أم التابعين الذين وردت من طريق متعددة واتحدت ألفاظها، سواء كان من لفظ النبي صلى هللا 

( ألاحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة كـاإلمام مالك بن 5ينطقون الكالم العربي فصيحا. 

يرين وعلى ( ما عرف من حال رواته أنهم ال يجيزون رواية الحديث باملعنى مثل ابن س6أنس، و عبد امللك بن جريج والشافعي. 

 بن املديني ورجاء بن حيوة.

هذا موقف النحاة من الاحتجاج باألحاديث النبوية، أما البالغيون فقد عنوا قديما وحديثا بالحديث النبوي واحتفوا 

 به. ومن دالئل حفاوتهم بالحديث أنهم يستشهدون به على إثبات القواعد البالغية في علوم البالغة الثالثة: املعاني والبيان

ه(، ودالئل إلاعجاز وأسرار البالغة 395والبديع، كما يرى ذلك في جمهرة كتب هذا الفن وأصولها كالصناعتين للعسكري أت 

ه( وغيرها، ويبلغ 243ه(، والتبيان للطيبي أت 239ه(، وإلايضاح للخطيب القزويني أت 424لعبد القاهر الجرجاني أت 

ه( في الطراز، حيث استشهدا بعشرات 249ه( في املثل السائر، والعلوي أت 631 الاستشهاد بالحديث قمته عند ابن ألاثير أت

ألاحاديث. وكذا صنع كثير ممن كتب في البالغة اليوم في الاستشهاد بالحديث مثل الدكتور فضل حسن عباس رحمه هللا تعالى 

 في كتابه "البالغة فنونها وأفنانها"، ومنهجه قريب من العلوي صاحب الطراز.

موقف البالغيين بعامة من الحديث النبوي خير من النحويين فإن كثيرا من هؤالء ال يستشهدون بالحديث عند إن 

إثبات ألاحكام النحوية وتدوين القواعد العربية لزعمهم أن الحديث ليس عين كالم النبي صلى هللا عليه وسلم وإنما هو مروي 

 -وتسير الباحثة علي هذا الرأي –. ويرفض دراز زعمهم هذا 9م تصرفوا في النقلباملعنى وأن الرواة كثير منهم أعاجم فيحتمل أنه

أنه لو كانت ألاحاديث التي بين أيدينا مروية باملعنى لكانت كل الدراسات البالغية حول بيان النبوة املذكور من قبل غير ذات 

 . 10موضوع

يقول: إن الخالف في جواز النقل باملعنى إنما هو فيما وتعليق الدماميني على املرويات باملعنى يمكن أن نتفق به وهو 

. ثم قال: وتدوين 11لم يدون في الكتب، أما ما دون وجعل في بطون الكتب فال يجوز تبديل ألفاظه من غير خالف بينهم

املبدلين يسوغ ألاحاديث وألاخبار بل وكثير من املرويات وقع في الصدر ألاول قبل فساد اللغة العربية حين كان كالم أولئك 

الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به، فال فرق بين الجميع في صحة الاستدالل، ثم دون ذلك املبدل 

ومنع من تغييره ونقله باملعنى، فبقي حجة في بابه صحيحة وال يضر توهم ذلك الاحتمال السابق في شيئ من استداللهم 

 .12املتأخر، وهللا أعلم بالصواب

ودونت السنة النبوية على نحو ما أي غير رسمي في القرن ألاول من الهجري، وفي حياة النبي صلى هللا عليه وسلم 

لورود الروايات عن إلاذن في كتابة ما جاء عن الرسول صلى هللا عليه وسلم منها: رواية عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه كتب 

ه وسلم فنهته قريش وشكا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأذن على ذلك. وإن كل ما سمعه من رسول هللا صلى هللا علي

لحديث  -وقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره ويأذن الكتابة في غير ذلك-كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ينهى الكتابة 

 .13، فمن كتب عني غير القرآن فليمحهرواه أبو سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ال تكتبوا عني

وهذا التدوين في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم تدوينا فرديا من الصحابة ال تدوينا عاما واستمر الصحابة 

والتابعون في كتابته، حتى ظهر الفرق والفتن وتخوف علماء التابعين من اختالط الحديث الصحيح باملوضوع فتبنى الدولة 

، وذلك عندما قام الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز بالعزم على تدوين السنة فأرسل إلى والة ألامصار يطلب رسميا للتدوين

منهم كتابة ألاحاديث النبوية وتدوينها وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري. وكان فيما كتب إلى أهل املدينة أانظروا حديث 

 .  14ني خفت دروس العلم وذهاب أهله(رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاكتبوه، فإ

 .15هـ(، ص  1435، أالرياض : مكتبة دار املنهاج، معالم البيان في الحديث النبوي عبد املحسن بن عبد العزيز العسكر ، 9
 .32، ص السمات البالغية...صباح عبيد دراز، 10
 . 241/ ص 4هـ( ، ج  1409، تحقيق د. محمد املفدي ، أد. مط ،  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائدالدماميني ، 11
 .243-242/ ص4املرجع نفسه، ج12
 .6(، ص 2000؛ أد.م : مكتبة املعارف،  3، ط مباحث في علوم القرآنمناع القطان، 13
 .329، ص 1911؛ القاهرة: مكتبة وهبة، 2، طالسنة قبل التدوينمحمد عجاج الخطيب، 14

الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا 1142



وجاء القرن الثالث الهجري الذي يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة فتوالت الكتب الستة وهي الجامع الصحيح 

 . 15للبخاري، وصحيح مسلم، جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائي

بالحديث لزعمهم أن أكثرها مروية باملعنى، ويمكن أن نتفق مع انطالقا من هذه القضية فمنهم من يرفض الاحتجاج 

الشيخ محمد الخضر حسين من ألاحاديث ماال ينبغي الاختالف باالحتجاج به في اللغة والقواعد وذلك ستة أنواع املذكورة من 

 قبل.

باملعنى، برواية العرب أو فمما سبق بيانه إذا ثبت الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم بنقل إلاثبات، باللفظ أو 

العجم، فإنه يجب الاحتجاج به، وسلك هذا املسلك كثير من املتأخرين. وهذا، وإن كانت رواية الحديث باملعنى جائزة بشروطها 

املعروفة عند علماء السنة فإن هناك جمهرة كبيرة من ألاحاديث نقطع يقينا أنها نقلت إلينا بألفاظها التي صدرت من فم 

 صلى هللا عليه وسلم دون تغيير، فهذه ال ينبغي أن تكون موضع خالف، بل يجب الاحتجاج بها، ألنه قد عرف اعتناء رسول هللا

 ناقلها بلفظها ملقصود خاص، وقد نبه إليه الشاطبي ولخصها الشيخ محمد الخضر حسين في صور ست املذكورة من قبل.

 املبحث الثاني : البالغة النبوية

الوصول إلىالش يء،تقولبلغتاملكان إذاوصلت مادة بلغ بمعنىجاءفيمعجممقاييساللغة،

 . 16إليه،ومنهاالبالغةالتييمدحبهاالفصيحاللسان،النهيبلغمايريده

والبالغة في اصطالح ألادباء ال تخرج عن هذا املعنى اللغوي، فإذا أمعن النظر في كتب ألادب والبالغة فإن لهذا املعنى 

قوية باملعنى الاصطالحي.  قال ابن رشيق القيرواني في كتابه العمد في محاسن الشعر وآدابة: وقيل لبعضهم ما اللغوي صلة 

. وعند صاحب الصناعتين يعرف البالغة بأنها 12فقال: إبالغ املتكلم حاجته بحسن إفهام السامع، ولذلك سميت بالغةالبالغة؟ 

ْنِهى املعنى إلى قلب السامع أو عقله. "فالبالغة بلوغ الغاية وإلانتهاء إليها، فمبلغ الش ئ:منت
ُ
هاه، ثم ذكر أنها سميت كذلك ألنها ت

 .11"كّل ما تبلغ به املعنى قلب السامع فتمكنه فى نفسك كتمكنه فى نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

ا أنها إهداء املعنى إلى القلب فى أحسن إذن البالغة هى "تحبير اللفظ وإتقانه، ليبلغ املعنى قلب السامع أو القارئ بال حجاز، كم

 .19"صورة من اللفظ

إذا كان القرآن الكريم قمة البالغة وذروة البيان، فإنه مما الشك فيه أن السنة النبوية "القولية" تأتي في املحل 

 املعجز املتحدى به الثاني، وال عجب في ذلك فمصدرهما واحد وكالهما من هللا عز وجل. والفرق بينهما هو أن القرآن كالم هللا

البيان والتفصيل لكتاب هللا، كما  -قوال وفعال وتقريرا  -الجن وإلانس أن يأتوا بسورة من مثله، في حين تمثل السنة النبوية 

فال تعالى:  20. 

أيد هللا نبيه محمدا صلى هللا عليه وسلم بمعجزة القرآن وحجية البيان وآتاه هللا الحكمة وعلمه ما لم يكن  ولقد

يعلم، قال جل جالله 

:.21 وأمره

هللا أن يخاطب قومه بالقول البليغ املؤثر، فقال سبحانه: 

22 

 .30-21، ص السمات البالغية...صباح عبيد دراز، 15
 أبلغ(مادة معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، 16
 (1911؛ أبيروت : دار الجيل،  5، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، طالعمدة في محاسن الشعر وآدابهأبو على الحسن بن رشيق القيرواني، 12
 10هـ(، ص 1321، أالقاهرة : دار إحياء الكتب العربية، الصناعتينأبو هالل العسكري، 11
 .21م( ص:1921لقاهرة:مطبعة السفور، أا مقدمة لدراسة بالغة العرب،أحمد ضيف، 19
 44النحل : 20
 .113النسا : 21
 .63النساء : 22
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بناء شخصيته البيانية املتفردة، وترجع بالغة رسول هللا صلى هللا عليه إلى عدة عوامل تضافرت مجتمعة من أجل 

من بيئته القرشية واسترضاعه في بني سعد بن بكر، وزواجه في بني أسد،ولم يخرج عن هؤالء في النشأة اللغة، لذا قال صلى 

. ثم ارتقت إلى أجواء عليا سامية حين 23هللا عليه وسلم: أأأنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر((

اره هللا رسوال إلى الناس كافة وجعل القرآن معجزته، فغلب على روحه حتى عاد سجية له،ومن ثم صح ألم املومنين عائشة اخت

 . 24رض ي هللا عنها أن تقول وقد سئلت عن أخالقه صلى هللا عليه وسلم:"كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرض ى لرضاه"

روى البيهقي في شعب إلايمان أن عليه وسلم فكان أفصح الخلق. من هذا الفيض الرباني الزاخر اعترف صلى هللا 

 .25رجال قال: يا رسول هللا ما أفصحك !فما رأينا الذي هو أعرب منك، قال: حق لي وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين

ظاهر : كان الرسول 26ونقل عبد القادر حسين قول أم معبد في وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين تقول 

الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، قسيم وسيم، في عينيه سواد واتساع. إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعالة 

البهاء، حلو املنطق، فصل الخطاب ال نزر وال هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، 

ل استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا ألمره. وقد نشأ رسول هللا صلى هللا عليه وأحسنهم من قريب، له رفقاء يحفون به، إن قا

وسلم من قريش وهي أفصح العرب قاطبة، فكان كالمه عذبا يسري في النفوس فترتاح إليه، وحديثه يخاطب العقول فتقنع 

 به، ينطق بالحكمة واملوعظة الحسنة.

ن يصف بالغة الرسول: وأما فصاحة اللسان وبالغة ونقل مصطفى أحمد عبد العليم قول القاض ي عياض حي

القول، فقد كان محمد صلى هللا عليه وسلم من ذلك باملحل ألافضل، واملوضع الذي ال يجهل، سالسة طبع، وبراعة منزع، 

 وإيجاز مقطع، وفصاحة لفظ، وجزالة قول، وصحة معان، وقلة تكلف،... كان يخاطب كل أمة بلسانها، ويحاورها بلغتها،

 . 22ويقنعها بلهجتها

وكان من أحاديثه صلى هللا عليه وسلم ما يتصل بالعبادات واملعامالت وما يعالج مختلف النواحي: سياسة، 

واقتصادية، واجتماعية، وحربية. ففي كل شأن من شؤون الدين أو الدنيا يوجد بعد القرآن الكريم في أحاديثه صلى هللا عليه 

 -في الغالب-املبادئ وأنبل الغايات. وكان من أهم ماتتميز أحاديثه عليه السالم أنها جاءت  وسلم نور وهداية وأساس ألسمى

 .21موجزة تدل بالقليل من اللفظ على الكثير من املعنى

ومثال ذلك يوجد في عباراته املوجزة التى تتدفق نورا مما يدل على فصاحته وبالغته صلى هللا عليه وسلم حيث 

املشط"، "املرء مع من أحب"، "خير ألامور أوساطها"، "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك يقول: "الناس كأسنان 

نفسه عند الغضب"، وغير ذلك من الحكم البليغة الرائعة املوجزة التي تجري على كل لسان تنحدر منها شالالت النور ويهتدى 

 .29الناس من هداه صلى هللا عليه وسلم

تجاج بالحديث أن هناك من يرفض بحجية الحديث فربما ظهرت الشكوك والارتياب على قد تقدم في قضية الاح

هذه ألالفاظ املكتوبة في كتب ألاحاديث أهي ألفاظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه أم هي ألفاظ الصحابة واملعاني من 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟

ة، أن الباحثة في هذا البحث تعتمد على كتاب ألاربعين النووية الذي لإلجابة عن هذا حتى نطمئن على هذه الدراس

من صحيحي البخاري ومسلم وهما في جامعيهما يتحران طرق الحديث  عين حديثا يجمعها النووي وُجلهايتضمن على إثنين وأرب

خاري دارس واع محيط، يطلب بتمحيص الرجال املوصلين إلى املتن، واشتراطهما لصحة الحديث شروطا تمأل القلب رضا، والب

الحديث واملحدثين، والحفاظ الثقات، مع ملكة الحفظ التي صحبته من الصغر، ما وضع حديثا فيه إال صلى ركعتين، وهو 
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صاحب ألامانة، حتى يقول الحافظ الذهبي في تاريخ إلاسالم: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب إلاسالم وأفضلها بعد 

 .30كتاب هللا تعالى

وربما نبع سؤال ملاذا وردت الروايات املختلفة في حديث واحد؟ لإلجابة عن هذا السؤال يرى صباح عبيد دراز  أن 

هذا الاختالف ال يرجع إلى الرواية باملعنى وإنما الرسول صلى هللا عليه وسلم يخاطب أصحابه في املناسبات بما يناسب كل 

لغرض في موضعه، وربما سئل مسألة أكثر فيجيب حسب حال السائل، فتأتي مجلس، فيتكرر الحديث بصور كل منها يؤدي ا

 .31ألالفاظ الدائرة في املعنى الواحد العام مختلفة باختالف الخصوصيات

لذلك عنى العلماء منذ القدم ببالغة الحديث مثل ما كتبه الشريف الرض ي في كتابه "املجازات النبوية" والزمخشري 

يب الحديث"، ومصطفى صادق الرافعي في كتابه "إعجاز القرآن والبالغة النبوية"، وغيرهم ممن عنوا في كتابه "الفائق في غر 

 ببالغة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 في ألاحاديث ألاربعين النوويةالوارد املجاز الجمالية لفن خصائص الاملبحث الثالث : 

ي هو اللفظ املستعمل اللغوي واملجاز العقلي. فاملجاز اللغو  هناك نوعان من املجاز في املباحث البالغية وهما املجاز 

ع له لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعنى الحقيقي.وهو نوعان هما الاستعارة واملجاز املرسل. والفرق بينهما في في غير ما وض

وترجع قوة كانت غيرها فمجاز مرسل.  العالقة بين املعنى املجازي واملعنى الحقيقي، فإن كانت عالقته مشابهة فاستعارة وإن

الاستعارة وحسنها إلى أن يكون الشبه بينا بين الطرفين ليكون املستعار له صالحا ألن يجعل من املستعار ويصير فردا من 

ية . فاالستعارة ليست حركة في ألفاظ فارغة من معانيها وال تالعبا بكلمات، وإنما هي إحساس وجداني عميق ورؤية قلب32أفراده

. وتأتي أهمية املجاز املرسل بأنه يطوي وراءه جليل املعنى وشريفه ، وذلك عند 33لهذه املشبهات تشكلت في الكلمات املستعارة

 للسياق.
ً
،فيكون املجاز املرسل مالئما

ً
 تركيز الرسول صلى هللا عليه وسلم على مفردات معينة، يكشف داللتها السياق أحيانا

تجــوز ال يحصــل فــي اللفــظ نفســه بــل فــي حكــم يجــري علــى الكلمــة وتكــون الكلمــة متروكـــة علــى أمــا املجــاز العقلــي فــإن ال

 مــن غيــر توريــة وال تعــريض"
ً
 فــي نفســه ومــرادا

ً
، مــع ضــرورة أن تكــون هنــاك عالقــة وقرينــة تمنــع 34ظاهرهــا ويكــون معناهــا مقصــودا

؛ ألن العقــل هـو الـذي حكــم بـذلك ال مـن إيـراد املعنــى الحقيقي.
ً
ي عقليـا ، إذ أن التجــوز إنمـا يقـع "فــي إلاسـناد والنســبة 35 اللغـةوُسـّمِ

، لــذلك فــإنم للمجــاز العقلــي بالغتــه وأثــرُه فــي الــنفس، فحــين يتأمــل صــور هــذا املجــاز، يوجــد 36الحكميــة بــين املســند واملســند إليــه"

 من حيث أنهترى فيه ألاحـداث وألافعال مضافة إلى غير 
ً
 .32فاعليها املألوفين في الوجودأنها تثير في النفس خياال طريفا

 

مع ما في املجاز من اختصار في العبارة وإيجاز، وإمتاع لألذهان، وإرضاء للنفوس ذوات ألاذواق الرفيعة التي تتحسس 

 :31مواطن الجمال البياني فتتأثر به تأثر إعجاب واستحسان.ويلخص امليداني دواعي املجاز وأغراضه فيما يلي

م هو من أساليب التعبير غير املباشر، الذي يكون في معظم ألاحيان أوقع في النفوس وأكثر تأثيرا من التعبير أن املجاز في الكال  -

 املباشر.

يشتمل املجاز غالبا على مبالغة في التعبير ال توجد في الحقيقة، واملبالغة ذات دواعي مختلفة منها: التأكيد، التوضيح، إلامتاع  -

 التزيين والتحسين، التنفير عن طريق التشويه والتقبيح، إلى غير ذلك. بالجمال، الترغيب عن طريق

 يتيح استخدام املجاز فرصا كثيرة البتكار صور جمالية بيانية ال يتيحها استعمال الحقيقة. -
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 استخدام املجاز يمكن املتكلم من بالغ إلايجاز مع الوفاء باملراد ووفرة إضافية من املعاني والصور البديعة. -

 املجاز باالستعارة أبلغ من التشبيه. -

 املجاز املرسل أبلغ من استعمال الحقيقية في كثير من ألاحيان إذا كان املخاطب مما يالئمه استخدام املجاز. -

بعد املطالعة والبحث عن أحاديث الكتاب ترى الباحثة أن هذا الفن البالغي أكثر ورودا من بين ألاساليب البيانية 

في الواردة في أحاديث الكتاب وقد وردت الاستعارة في أربعة عشر موضعا، واملجاز املرسل في أحد عشر موضعا، واملجاز العقلي 

 .لبالغية الجمالية لفن املجاز الوارد في ألاحاديث ألاربعين النوويةثالثة مواضع. وها هو البيان للخصائص ا

 أوال : الدقة في اختيار ألالفاظ

َسـَد 
َ
َسـدْت ف

َ
َح الَجَسـُد كلـه، وإذا ف

ُ
َحْت َصـل

ُ
، إذا َصـل

ً
ة

َ
وذلك عند قوله صلى هللا عليه وسلم : أأأال وإنم في الَجَسِد ُمْضـغ

لـــه، أال وهـــَي القلـــُب((
ُ
أعمـــال إلانســــان الســـيئة بالفســـاد أو املـــرض الــــذي يصـــيب القلــــب حقيقـــة فيعطـــل وظائفـــه شـــّبه . الجســـُد ك

صــالح القلــب وخلــّوه مــن ألامـراض التــي تعطــل وظائفــه. وحــذف املســتعار بحة ِل بصـورة صــحيحة، بينمــا شــّبه أعمــال إلانسـان الصــا

التصـريحية فــي الحـديث قـد اقتضــت توجيـه املــرض  وواضـح أن بالغــة الاسـتعارةلـه فـي كــال الاسـتعارتين، والتصـريح باملســتعار منـه. 

 .والفساد أو الصالح على غير ما وضع له في اللغة وهو أولى ملا فيه من إلايحاء على املعاني

وهـــذه املالمـــح أيضـــا ظهـــر فـــي حـــديث قدســـ ي يرويـــه لنـــا رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم عـــن ربـــه بقولـــه: أأ يـــا  

 
َ
ي َحّرْمُت الظلم على ن

ّ
وا ِعبادي إن

ُ َ
ظامل

َ
 فال ت

ً
ُتُه َبْيَنكْم ُمَحّرما

ْ
((. ظهـر بيـان دقــة الحـديث القدسـ ي فـي اسـتعارة ألالفــاظ …ْفس ي وَجَعل

التــي ترســم بالصــورة والكلمــة درجــة تقبــيح الظلــم. فقــال الطيبــي: وفــي الحــديث اســتعارة تصــريحية، عنــدما شــّبه تنزهــه تعــالى عــن 

 
ً
فـي الامتنـاع عنـه. وكأنـه تبـارك وتعـالى أراد أن يقـول: إنـي تقدســت عنـه وتعاليـت فهـو فـي الظلم بتحريـم املكلف عّمـا نهـي عنـه شـرعا

 39حقـي كالشــ يء املحـرم علــى النــاس
ً
 للظلـــم خصوصــا

ً
. هـذا وإن دقــة الاســتعارة فـي الحديث،قــد جعلــت الـنفس املؤمنــة أكثــر اجتنابـا

 منزلة العباد وشمول حكم التحريم عليهما.بعد معرفتها اجتنـاب الظلم وتحريمـه عن خالقها بتنزيلهتبارك وتعالى

 ثانيا : البراعة في التجسيم والتجسيد

خِبـــُرَك بـــرأِس ألامـــِر 
ُ
ال أ

َ
قـــد بـــرع الرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـلم فـــي التجســـيم والتجســـيد عنـــدما ســـأل معـــاذا ، بقولـــه: أأ أ

لُت بلى يا رسول هللا
ُ
مِر ، وعموِدِه وذروِة َسناِمِه ؟ق

َ
 َسَناِمِه الجهاُد((إلاسالُم وعموُده اقال : رأُس ألا

ُ
 وذروة

ُ
 .لصالة

ـــَم الرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـلم أمـــر الـــدين بألفـــاظ محسوســـة، تـــدل علـــى العلـــو والرفعـــة فـــي املنزلـــة،فالرأس: "هـــو  َجسم

، أمـا ليهـا البيـتوهـي الخشـبة التـي يقـوم ع 41"لخشـبة القائمـة فـي وسـط الخبـاء. أما العمود: فهـي ا40أصل يدلُّ على تجمع وارتفاع"

رى 
ُ
 .42الذروة: فهي أعلى السنام والجمع ذ

، فتشــبيه 43والُبــدم مــن إلاشــارة ، أن صــاحب املجــازات النبويــة قــد أكـــد بــأن "هــذه ألالفــاظ فــي الحــديث ، كلهــا مســتعارة"

 .44ئه دونهوعدم بقاإلاسالم برأس ألامر لإلشعار بأنه من سائر ألاعمال، بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه 

ومــن هــذه البراعــة أيضــا ظهــرت فــي حديـــث يرويــه عمــر بــن الخطــاب رضــ ي هللا عنــه عــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم 

 رسـوُل هللا،وإقـاِم الصـالة، وإيتـاِء الزكـاِة، وحـّجِ البيـ
ً
ِت، وصـوِم قال: أأُبِنَي إلاسالُم على خمٍس، شهادة أن ال إلـَه إال هللا وأنم محمـدا

 هو الحديث الثالث من أحاديث الكتاب.رمضاَن((، و 

 أســـلوب الاســـتعارة 
ً
هـــذه دقـــة فنيـــة، يتخـــذها الرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـلم ِلُيِقـــّرِب ِبهـــا معـــاني حقـــائق إلاســـالم،متخذا

املكنيــــة وســــيلة لــــه لتجســــيم ألاركـــــان التــــي يعتمــــد عليهــــا، فابتـــــدأ ســــياق الحــــديث بلفــــظ البنــــاء الـــــذي يشــــير إلــــى التماســــك والقـــــوة 

مصطفىالباز، تحقيق عبد الحميد هنداوي،أمكة املكرمة: مكتبة نزار شرح الطيبي على مشكاة املصابيح املسمى بالكاشف عن حقائق السنن، الطيبي، 39
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 فــــي إغنــــاء الــــنص إ، ال ســــيما 45فوالشــــر 
ً
 فعــــاال

ً
 يســــهم إســــهاما

ً
 موســــيقيا

ً
ن بنــــاء اللفــــظ  "بنــــي" بنــــاًء للمجهــــول، قــــد أعطــــاه جرســــا

بعبـــارات تجلــــب انتبــــاه الســــامع لوضــــع عالقــــات أو مشــــابهة تجمــــع بــــين املســــتعار لــــه: بنــــاء البيــــت املرتكــــز علــــى أعمــــدة خمســــة،وبين 

ذف أحــد طرفــي الاســتعارة وهــو املســتعار لــه وإبقــاء هــ يٍء مــن لوازمــه وهــو البنــاء، ممــا املســتعار منــه: إلاســالم بأركانــه الخمســة. وحــ

 َجَعــل عبــارات الحــديث 
ً
 تجســيدا

ً
يبعــث الحيـــاة فيهــا باســتمرار وتتجــدد براعـــة أســلوبها بتجــدد ألاجيـــال التــي تســر ســـماعها  مجســـدة

 ويطبعهــا بطــابع التجـــدد والخلــود ن تشــبيه املعنويــات باملحسوســات يقربهــا إلــى الــذهن ويرســإبدقــة تصــويرها، إذ 
ً
 جمــيال

ً
مها رسمـــا

 عـن الحقيقــة فـي سـياق معـين وداللـة 
ً
على مر العصور. "فاللفظة تستعار من حيث مدلولها فـي حقيقـة اللغـة؛ لتـؤدي معنـى خارجـا

 .46معينة ثـم تعود بعد ذلك لتمارس وظيفتها في حقيقة اللغة "

 شدة إلايقاع وإثارة الانفعالثالثا : 

فــي حــديث جــرى بــين الرســول صــلى هللا عليــه وســلم وبــين معــاذ رضــ ي هللا عنــه الــذي اســتهان مــن  ظهــرت هــذه الخاصــية

ـاِر عَ  ـبُّ الّنـاَس فـي النم
ُ
ـَك ! وهـل َيك مُّ

ُ
ْتـَك أ

َ
ِكل

َ
أو  -لـى ُوُجـوهِهِم أمر اللسان بقوله: يا نبـي هللا ، وإنـا ملؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه ؟ فقـال: أأ ث

ِسَنِتِهْم ((، وهو الحديث التاسع والعشرون من أحاديث الكتاب. -اِخِرِهم قال : َعلى َمنَ 
ْ
 َحَصائُد أل

ّ
 إال

والحــــديث النبــــوي يبــــين تلــــك اللحظــــة التــــي اســــتهان بهــــا معـــــاذ مــــن أمــــر اللســــان، فكــــان رّده صــــلى هللا عليــــه وســــلم بلغــــة 

إذا كانت تحمل في طياتها الغضـب والانفعـال َوَجـَب عليـه شديدة إلايقاع تـدل على انفعاله في تلك اللحظة، فقيل إن لغة املتكلم 

 تناسب غضب وانفعال منشِئها
ً
 . 42أن يستخدم ألفاظا

فلجـــرس الكلمـــة: "يكـــب" إيقـــاع مصـــور للمعنـــى، جّســـد حالـــة الرعـــب والفـــزع التـــي يعيشـــها الكـــافر فـــي تلـــك اللحظـــة.إذ ال 

ه هللا على وجهه بمعنى صرَعهُ يخفى علي القارئ ما لداللة "الكب" التي جاءت في اللغة حامل بم
َ
 .41ة معنى الصرع، من ك

ولعــل اســتعارة لفــظ الحصــائد للســان مــا أثــار إلاعجــاب، فقــال أبــو منصـــور الثعــالبي: "إنهــا مــن أحســن اســتعارات النبــي 

ا أن أكثـــر . وقـــال الشـــريف الرضـــ ي: وهــــذه مـــن الاســـتعارات العجيبـــة واملـــراد بهـــ49صـــلى هللا عليـــه وســـلم وحكمـــة ســـارت بـــين النـــاس"

 .50معاثر ألاقدام ومصارع  ألانام ، إنما تكون بجرائر ألسنتهم وعواقب أقوالهم السيئة

لقـد اسـتخدم الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم تصـوير مقنـع يجســم فيـه تلـك املعـاني بصـورة حسـية متحركـة يتخيـل فيهــا 

 للجـــامع الــــذي يجمـــع آلــــة الحصـــاد: "املنجــــل" وهـــي تقطـــع الــــزرع وتجـــرف خضـــرة ويابســـة جميلـــة ورديئـــ
ً
ة، واســـتعارته للســــان نظـــرا

 حاســـة تصـــدر الكـــالم القبـــيح والحســـن والخيـــر والشـــر. فـــذكر املســـتعار لـــه: اللســـان ، وحـــذف املســـتعار منـــه: 
ً
بينهمـــا فللســـان أيضـــا

؛ " ألن قرينـة املنجل، وترك ه يٍء من لوازمـه: " الحصـائد " فتكـون اسـتعارة مكنيـة، وباضـافة الحصـائد إلـى اللسـان تكـون تخييليـة

 .51املكنية استعارة تخييلية"

 رابعا: املبالغة في التصوير

وذلك قولـه صـلى هللا عليـه وذلك عن طريق التأكيـد فـي املعنـى والترغيـب عـن طريـق التـزيين و التنفيـر عـن طريـق التشـويه.

طفئ الخطيئة((.فقد استعار النبي صلى هللا عليه وسلم لفظ الخطيئـة للداللـة علـى النـار ورمـز إليـه بشـيئ مـن 
ُ
وسلم: أأالصدقة ت

 لوازمه وهو إلاطفاء على سبيل الاستعارة املكنية، وهذا لقصد املبالغة في التصوير.   

ويـــه العربـــاض رضـــ ي هللا عنـــه بقولـــه: وعظنـــا رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه ير ومـــن هـــذه الخاصـــية أيضـــا ظهـــرت فـــي حـــديث 

وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وذرفـت منهـا العيـون. فقلنـا يـا رسـول هللا كأنهـا موعظـة مـودع فأوِصـنا. قـال: أأأوصـيكْم ِبَتْقـَوى 

 
َ
ْم َعْبٌد ف

ُ
ْيك

َ
َر َعل مم

َ
أ
َ
مِع والطاَعِة وإْن ت لفـاِء هللِا َعزم وَجلم ، والسم

ُ
تي وسـّنة الخ ْم ِبُسـنم

ُ
َعلـْيك

َ
، ف

ً
 كثيـرا

ً
َسـيرى اختالفـا

َ
ْم ف

ُ
ـُه َمـْن َيِعـْش مـنك ِإنم

لم ِبْدَعٍة َضاللة((.
ُ
موِر فإنم ك

ُ
ْم َوُمحَدثاِت ألا

ُ
اك واِجِذ، وإيم ْيها بالنم

َ
وا َعل  الراشديَن املهدييَن،َعضُّ
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 للتمســـك بياللفـــظ املســـتعار: "عضـــوا"، 
ً
 فعـــاال

ً
الشـــ يء املـــراد الحفـــاظ عنـــه مـــن الضـــياع. وممـــا يزيـــد بالغـــة ســـهم إســـهاما

الاستعارة التمثيلية في الحديث، أن تكون آلـة العـض بـــ "النواِجـِذ" ولـيس أطـراف ألاسـنان فقـط. وقيـل: إن ألاضـراس كلهـا نواجـذ، 

ــ52وهــو ألاصــح عنــد ابــن فــارس  يضــ.فالجــامع إذن مــا بــين طرفــي الاســتعارة، هــو شــدة التمســك بشــتى الوســائل ِل
ّ
ع الشــ يُء املــراد يئال

التمسـك به.وهــذه عادتــه صــلى هللا عليــه وســلم فـي نقــل املعنــى الــذهني الــذي يجــول فـي فكــره وتوظيفــه بصــورة حســية، تقــرب ذلــك 

 املعنى إلى السامع وتشدُّ من انتباهه إليه ليستجيب .

 مـــــن لـــــيس  إلـــــى أنم فقـــــد وردت عنـــــد التعبيـــــر باإلقامـــــة عـــــن ألاداء، والبـــــدم مـــــن إلاشـــــارة 
ً
 ألن يكـــــون بـــــدال

ً
كـــــل جـــــزٍء صـــــالحا

الكل،وإنمــــا الُبــــدم أن يكــــون هــــذا الجــــزء املــــراد تعبيــــره عــــن الكــــل، هــــو الجــــزء املهــــم وألاســــاس فيــــه، فــــالقرآن الكريموكــــذلك الســــّنة 

؛ ألن القيام من أهم أركانهـا
ً
ء، فيعبــر عـن . وهـذا مـا أكـده الزمخشـري بقولـه: قـد يـراد بالقيـام ألادا53النبوية يسميان الصالة قياما

وتتجلـى بالغتـه باالهتمـام بالشـ يء ألن إلانسـان ال يقـوُم إال ألمـٍر . 54ألاداء باإلقامـة؛ ألن القيـام بعض أركانها، كما عّبر عنـه بـالقنوت

 مهم.

حديث يرويه أبو ذّرٍ ُجْنُدب بن جناذة، وظهرت املبالغة في التصوير وتأدية املعاني عند إسناد محو السيئة للحسنة في 

ِبِع 
ْ
ْنَت ، وات

ُ
ما ك

ُ
ِق هللَا َحْيث

َ
ْمُحها ومعاذ بن جبل رض ي هللا عنهما: أأِإت

َ
 الَحَسَنة ت

َ
ة

َ
ٍق َحَسٍن((، فهذا الَسِيئ

ُ
ل
ُ
، وخاِلِق الناَس ِبخ

 ُيْضَرُب في إلاناَبِة بعد إلاجترام
ً
ال

َ
 . 55الحديث أصبح ـ كما يقول امليداني ـ َمث

حسنة بمثابة محو للسـيئة، وهنــا يبـرز أسـلوب املجـاز العقلـي ليـؤدي أثـره البالغـي وملا كان الش يء يـزول بضده، ُجعلت ال

في سياق الحديث بقوله: "تمحها"، إذ أسند محو السيئة للحسنة، بينما نجـد أن الفاعل الحقيقـي لـذهاب السـيئة هـو هللا تعـالى، 

أحمـد الفراهيــدي: املحـو "لكـّلِ هـ يٍء يذهــب أثـرُه. تقـول:  وال يخفى علينا ما لداللة املحو من إذهاب أثر السيئة ، فقـال الخليـل بـن

 .56أنا أمحوه وأمحاُه "

 لفعــل الحســنة، ال ســيما 
ً
والقيمـة الجماليــة مــن إســناد محــو الســيئة للحســنة دالالت منهــا، أن إلانســان سيســعى جاهــدا

عن طريـق الحسـنة. وملـا كانـت الحسـنة  وأن جملة "تمحها"، قد وردت فعلية مما يكسبها خاصية التجدد املستمر في محو السيئة

اِت((
َ
ئ ـّيِ

ِهْبَن السم
ْ
َحَســَناِت ُيــذ

ْ
، أطلــق علــى نــوع عالقــة املجــاز العقلــي فــي الحــديث 52هـي الســبب فــي ذهــاب الســيئة، فقــال تعــالى: أأِإنم ال

 بالعالقة السببية. 

 

 

 الخاتمة

. تضــــمن مبـــــادئ الشـــــريعة والعقيـــــدة وألاخـــــالقتفـــــي كتابـــــه املســـــمى بـــــاألربعين ألاحاديــــث التـــــي جمعهـــــا الشـــــيخ النــــووي  نإ

الرســول صــلى هللا عليــه وســلم هــو املعلــم واملربــي ألصــحابه فاســتخدم ألاســلوب املناســب مــن املجــاز ملــا فيــه مــن الدقــة فــي اختيــار و 

د فـــي املعـــاني، ألالفـــاظ، واملبالغـــة فـــي التصـــوير، والبراعـــة فـــي فـــي التجســـيد والتجســـيم، وشـــدة إلايقـــاع وإثـــارة الانفعـــال ففيـــه التأكيـــ

 والتوضيح وإلامتاع بالجمال، والترغيب عن طريق التزيين، والتنفير عن طريق التشويه.

من خالل هذا البحث املتواضع توص ي الباحثة على الاهتمام بالبالغة العربية ألنها وسيلة إلى معرفة ما في النصوص 

التي تؤثر على النفوس فانبعثت القلوب من هداها وإرشاداتها  الدينية من ألايات القرآنية وألاحاديث النبوية من جمال وروعة

 الزاخرة بالقيم النبيلة باإلضافة إلى أن البالغة العربية هي وسيلة إلى إلقاء الكالم بالتعبير الجذاب املؤثر على نفوس املتلقي.
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