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 إَلى يُهوِد َخْيبرَ  --ِمْن َبالغِة الِخطاِب النََّبويَّ ِفي رسالِتِه 

 وديدة عبد الظاهر السيد الشناوي 

 ، جتةباة ازهراي،كلية الدراسات  اسساالةية والبيةياة تنات  ،البالغة والنقد قسم
 ، جمهورية ةصي البيةيةالقترية

 يel@azhar.edu.eg1671wadedaelshenawy.البريد االلكترونّي: 

 الملخص :

ِ  النبيا     ف ا  إدادر رساتِ ل ا  ال ا   --ردُف رذا البحث إلى تيتن بالغة خطات
وة  أرساالهتح دُااُث  ن  اات فاا    ااي  الاادب إنب لليبسااتِ   النيويااة  أرميااةة كيُاايةة وأماايةا نشيمة

اااي  النيااا    اااالةيبة  البتلميباااة ، الب ااا  ُأة  ي  ت هااات، و  اااي رت ف ااا  ُرُةاااو    --اسس  باااتلره 
ت ُةنُيةا. ياجة ، داعيةت إل ى هللا  بإذ   ا  وس   ازرض 

الةيبة ، اتبببُا الني    وة  اسس  ن  ٌِ ةن  أستلُب  الدب لو فا   --واليبستُِ  النيويُة أس 
االمةت وغُااي ُ ح ف رساا    ااي  ُةس  ااوار  ةااآل  اِخ  ، رسااتِل ُا إل ااى الُمُلااو   وازُ  --الح  اايا   ة 

الم .  س  ُنوُرم  إل ى اس   ، يد  م  س   إل ى ي ُهود  خُيي  وغُي ر  م ، وأ ر   ةن  ال بيِ  وال بر 

،  إلى يهود خُيي   --رستل ا  وقد تنتولتُ  ل ُ   ال ب الغ     ا ف ا  ُةييهة ةت ب تل بح  ت اد 
ااا    ، واس  ُااااب  ُاااب  وال بي ر  ااااتل ُب  ال بي غ  ااان  أس  ااااة  ت ل اااا  الي  سااااتلة  ة  ، وة يان  ااااب  متل ة  ال ُمختط 

ن  ال خ  تم   ، وُدس  الل   .االس   ه 

 ، ل ُلااا   ياِ    ال بح  ااا  ق  اااُت راااذ   الي  ساااتلة  والمااان هُا الُم باااآل راااو المااانها االس  فقاااد  ط تلب 
هاااات،  اااامت   أل  ت   ه ةة أراااامب س  ااااي  ، ُةي  اااا    ل ُاااا   البالغ  ُةطتلبااااةة ُة     يااااةة، وتنتول ُ هاااات ب تل بح 

 .ص  تياك ُي هتوخصتِ  

اااان   ااااتِ ا  رااااذا البحااااث أنب رسااااتِ ل ُا و  ِ   --ة  ااااُلو اااا  ت  لن اااات ناااان  ذل ااااا  اُزس  ك  



 

 

1920 

ااااوار  ةااااآل   ِ  ال ح  هاااي  أد ، وأ   ااااة  ال بالغاااة  وال ييااااتن  ي ت ل ااااال  ق مب ااااتل   الباااذ  اااتت     ال ب  ط  ال خ 
اا طت   النبي اا    الل ااا  اس  اان  خ  ، وة  ااي ين  اا   ةااآل  ا --اِخ  ، وُياارم  ي  أن  ي  واص  ااي ين  ِخ 

م  بتلبالغة  النبيويبة . ة ، وإت هتر  الُميس    إلُ ه  نت   بتلُحرب م ، ن ن  ط ي يق  اسق   ف ُه 
 -يهاود خُياي -اليستِ  النيوية -بالغة -الخطتِ النيوي  الكلمات المفتاحيَّة:

 تحلُ  بالغ .
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From The Rhetoric of The Prophetic Discourse in His 

Message To The Jews Of Khaybar 

Wadeda Abdel-Zaher Assayed Elshennawy 

Department of Rhetoric and Criticism – Faculty of Islamic 

and Arabic Studies for Girls – Al-Azhar University – 

Cairo – Egypt. 

Email: wadedaelshenawy1671.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This research aims to show the rhetoric of the prophet's 

speech in one of his messages. The prophetic Messages 

have a big importance and a great effect on the spread of 

the universal Islamic call (daewa) that the prophet – Peace 

Be Upon Him - commanded to speak it out and spread it 

throughout the earth, calling to God with his permission 

and being a lightning lamp. The Prophetic Message is one 

of the methods of Islamic call that the Prophet (PBUH) 

followed in his dialogue with the other, a Muslim or not, 

so he sent his messages to Arabs and non-Arabs kings and 

princes, and he also sent to the Jews of Khaybar and 

others calling them to Islam. 

The research handles the rhetorical analysis of the 

prophetic message to the Jews of Khaybar highlighting 

the styles of desire and intimidation, the attraction of the 

addressee, the ingenuity of initiation, and the good 

conclusion. 

The approach followed in this research is the inductive 

analytical approach, so I carefully read this message and 

analyzed it rhetorically, highlighting the most important 

features of its vocabulary and its structure. 

mailto:wadedaelshenawy1671.el@azhar.edu.eg
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Some of the results of this research is that the prophet's 

messages revealed to us this high rhetorical style, which 

reached the top of the statement and the rhetoric, showed 

the literature of dialogue with others through which the 

Prophet (PBUH) could communicate with others and 

affect them, through persuasion, argument, astonishing the 

messages' receivers with the prophetic rhetoric, so that 

some of them responded to his call  and converted to 

Islam after receiving the message directly, and some of 

them refused. 

KeyWords: The prophetic discours  -  Rhetoric  -  The 

prophetic messages   -  The Jews of Khaybar -  Rhetorical 

Analysis. 
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 مقدمة
اْلَمْبُعوِث رْحمًة الحمُد هلِل ربِّ العالمين، والصالُة والسالُم على 

يِن. ِلْلعاَلِمينَ   ، وعلى آِلِه وصْحِبِه وَمْن تِبَعُهْم بإحساٍن إلى يوِم الدِّ

 ،بعدُ أمَّا 

ْعوِة  كبيرةً  ألهميةً  النبويةِ  سائلِ للرَّ  فإنَّ  وأثًرا عظيًما في نشِر الدَّ
وِع بُ ي رُ ها فِ ها، ونشرَ بِ  رِ بالجهْ  --النبي   رَ تي ُأمِ ، الَّ ةِ العالميَّ  ةِ الميَّ اإلسْ 

 ا.نيرً ا مُ راجً وِس  هِ نِ بإذْ  ى للاِ األرِض، داعًيا إلَ 
- النبي   بعهُ ، اتَّ ةِ الميَّ وِة اإلسْ عْ الدَّ  أساليِب  أْسلوٌب منْ  سائُل النبويةُ والرَّ 

-  ِلًما وغيَرُه؛ فأرسَل سْ مُ  رِ واِر مَع اآلخَ في الح--  َوِك لُ ى المُ إلَ  هُ رسائل
ى إلَ  مْ وهُ عُ ، يدْ مْ هِ وغيرِ  خيبرَ  ودِ هُ ى يَ إلَ  سلَ رْ ، وأَ ِمعجَ والْ  عرِب الْ  ، منَ راءِ مَ واألُ 
 . الِمسْ اإْلِ 

 كَ ذلِ  عنْ  كَ تلْ  هُ لُ سائِ ا رَ لنَ  ْت فَ كشَ فَ  ،ِملِ كَ الْ  عَ وامِ جَ  -- بي  النَّ  يَ وتِ أُ  قدْ ولَ 
 وارِ حِ الْ  أدبَ  هرَ ، وأظْ بيانِ والْ  بالغةِ الْ  ةَ مَّ قِ  غَ لَ ي بَ ذِ ي الَّ الِ عَ الْ  يِّ ابِ طَ خِ الْ  وِب لُ سْ األُ 
، ينَ رِ اآلخَ  معَ  لَ واَص يتَ  أنْ  --ي  بِ النَّ  تطاعَ اسْ  هِ اللِ خِ  نْ ، ومِ ينَ رِ اآلخَ  معَ 
ِة، ،ِميهِ فِ  رَ ؤثِّ ويُ  وإْبهاِر الُمرَسِل إلْيِهْم بالبالغِة  َعْن َطِريِق اإلْقناِع بالُحجَّ

الِة إليه سَ اِل الرِّ سَ إرْ  دَ عْ لَم بَ فأسْ ، -- هِ وتِ عْ دَ لِ  تجابَ ِن اسْ م مَّ هُ نْ مِ فَ النَّبويَِّة، 
 .رَض ْن أعْ م مَّ هُ نْ مباشرة، ومِ 

 ،رَ بَ ؛ يهوُد خيْ سالةً رِ  --ولُ سُ الرَّ  مُ هِ إليْ  لَ سَ رْ أَ  ينَ ذِ الَّ  كَ ِن أولئِ بيْ  نْ ومِ 
 ةِ مالَ تِ واسْ  ،يِب هِ رْ والتَّ  يِب غِ رْ التَّ  يِب الِ أسَ  نْ مِ ِتْلَك الرِّسالِة  ا ِفيدَ بَ وَقْد 

 نْ مِ  حُ ِض يتَّ  فَ وْ سَ  هُ ل  كُ  كَ ، وذلِ تاِمخِ الْ  نِ سْ ، وحُ اللِ هْ تِ االسْ  ةِ راعَ ، وبَ ِب خاطَ مُ الْ 
، ، حيُث المْنهُج االْسِتْقراِئي  يِّ الغِ بَ الْ  يلِ لِ حْ التَّ بِ  سالةِ الرِّ  هذهِ  لِ تناوُ  التَّْحِليلي 

، مُ ًة، ينِّ فقْد َطالْعُت هذِه الرِّسالَة ُمطالعًة ُمتأ ْبِرَزًة وتناوْلُتها ِبالتَّْحِليِل البالِغيِّ
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 .، وخصاِئَص تراِكيِبهاأهمَّ ِسماِت أْلفاِظها

 البحثِ:
ُ
ة
َّ
ط
ُ
 خ

مٍة،  مُت البحَث إلى مقدِّ وتمهيٍد، ومبحٍث، وخاتمٍة، وذلك عَلى النَّْحِو قسَّ
 اآلتي:
َمُة فَ  - يَُّة المْوُضوِع، ومْنهُج البْحِث، وُخطَُّتُه.ا يهَ فِ أمَّا الُمقدِّ  أهمِّ
، و تمهيٌد فيه ُنبذٌة عْن  - إَلى  --ِرسالِة النَّبيِّ الِخطاِب النَّبويِّ

 يُهوِد خيبَر.
َيُهوِد خْيَبَر تحلياًل بالغيًّا، إلْبراِز إَلى  --مبحٌث: َتْحِليُل ِرَسالِتِه  -

 . --أهمِّ ِسماِت بالغِتهِ 
ْلُت إليها ِفي َهذا البْحِث.  -  الخاتمة: فيها أهم  النتائِج الَِّتي توصَّ
  ثمَّ ثبت المصادر والمراجِع. -

*** 
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َ
 (1)خيب

ُة )خطَب( ِفي الل غِة حْوَل  اْلِخَطاُب الكالِم بْيَن اْثنْيِن، و"تُدوُر مادَّ
َواْلُمَخاَطَبُة: ُمَراَجَعُة اْلَكاَلِم، َوَقْد َخاَطَبُه ِباْلَكاَلِم ُمَخاَطَبًة َوِخَطاًبا، َوُهَما 

 ."(3)الُمواجهُة باْلكالِم"خاَطَبُه أْحسَن الِخطاِب، وُهَو ، و"(2)َيَتَخاَطَبانِ 

غْيَرُه بكالٍم بليٍغ ِذي  --وعلْيِه فالِخطاُب النَّبوي  ُهو ُمواجهُة النبيِّ 
يٍَّة باِلغٍة، ِفيِه مَن األواِمِر والنَّواِهي واإلْرشادِ  والن ْصِح والتَّْوِجيِه َما يْبعُث  أهمِّ

  عَلى التَّأِثيِر ِفي الُمتلقِّيَن، وإْقناِعِهْم؛ لتْحِقيِق المْقُصوِد.

لَ  ا َحظ مَ َيلْ  ؛رةِ طِ عَ ال هِ يرتِ ي ِس ، وفِ -- للاِ  ولِ سُ رَ  يِ دْ ي هَ فِ  إنَّ المتأمِّ
 ،-- للاِ  ولِ رسُ  قِ لُ خُ  نِ سْ ى حُ علَ  ةِ غَ امِ الدَّ  الئلِ والدَّ  اآلياتِ  نَ ا مِ يهَ فِ  انَ كَ 

                                 
وةاُة ةن المديناة، وةهات دصاون كيُاية،  د  يُ أرض خُيي نلى ممت ية تُ " (1) ُي اي  الد  ُل داد   خ  وأوب

، -نلاا  تاان أتاا  طتلااب  اودصاان خُيااي ازنشاام القمااول، ورااو الااذي ف حاا وُرااو واد 
، وأسا لا ةسارد النيا  صالى هللا نلياا وسالم، وكت ات خُياي فا  صاادر -رضا  هللا نناا

وكاااتن تهااات الساااموأل تااان نتدبااات  الميااايِو باااا الم ااا  فااا   ،اسساااالم دار تنااا  قييشاااة
ةحماااد تااان نياااد  ، زتااا  نياااد هللاالااايوض المبطاااتر فااا  خياااي ازقطاااتر". ُينشاااي  الوفااات 

مُاااايي  ةرسسااااة  تصااااي ، 228/ 1، إدسااااتن عباااات راااااا(، تحقُااااق  900)   الماااانبم الح 
 .م1980 ،2، طتُيو  -لل قتفة 

ين ةحماااااد تاااان ة ااااايم، ةااااتدة )خطاااااب(، دار  (2) ، التااااان ةنشااااور جماااااتل الااااد   لسااااتن البااااِي
 .القترية، د.  -المبترف

ُينشاااااي  أسااااات  البالغاااااة، زتااااا  القتسااااام جاااااتر هللا ةحماااااود تااااان نماااااي ال ةخ ااااايي  )   (3)
 .م2010تُيو ،  –، دار الك ب البلمية 255/ 1راا(، 538
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 ظةِ عِ موْ والْ  مةِ كْ الحِ بِ  هِ ى ربِّ ا إلَ دعَ  هُ وأنَّ  ،ينَ مِ عالَ لْ لِ  مةً رحْ  هُ سلَ أرْ  للاَ  وأنَّ 
 هِ الغِ بْ إي فِ  -- للاِ  ولُ رسُ  هُ كَ لَ ي سَ ذِ الَّ  يدُ دِ السَّ  جُ هَ منْ ى الْ ، ويتجلَّ نةِ حسَ الْ 
 كَ لُ سْ يَ  أنْ  أرادَ  نْ مَ  لِّ كُ ا لِ نً ا آمِ الذً مَ  رُ تبَ عْ ي يُ ذِ الَّ  هجُ نْ مَ هذا الْ ، ربِّهِ  ساالتِ رِ 
ي فِ  -- للاِ  ولِ رسُ  يِ دْ هَ ى بِ سَّ أَ يتَ  نْ وأَ  ،-ىالَ تعَ  – ى للاِ إلَ  وةِ عْ الدَّ  كَ لَ سْ مَ 
 دِ قْ ي عَ فِ  هِ جِ هَ نْ مَ ، وَ اءِ رَ مَ واأْلُ  وكِ لُ مُ لْ لِ  هِ تِ بَ اتَ كَ ، ومُ تاِب كِ الْ  لِ أهْ  لةِ عامَ مُ 
ي فِ  واءٌ سَ  ودِ هُ يَ الْ  عَ مَ  -- ولِ سُ الرَّ  اتُ دَ عاهَ مُ  رُ بَ تَ عْ تُ ا ذَ لِ  ؛اتِ دَ عاهَ مُ الْ 
 ها:، منْ باٍب أسْ  ةِ عدَّ لِ  كَ ، وذلِ ةِ األهميَّ  شديدُ  لها جانبٌ ها جَ ارِ خَ  ، أوْ مدينةِ الْ 

 .الِمي اإلسْ فِ  خولِ للد   ودِ يهُ الْ  مالةُ تِ اسْ  -1

ي فِ  جارةِ التِّ  ارسةِ مَ مُ بِ  رُ باِش مُ الْ  مُ هُ كاكُ تِ واحْ  ودِ يهُ الْ  دائرةِ  ساعُ اتِّ  -2
 .مدينةِ الْ 

 ومِ دُ قُ  لَ قبْ  رجِ والخزْ  سِ وْ اأْل  نَ بيْ  فٍ حالُ تَ  قةُ سابِ  مْ لهُ  كانتْ  ودَ يهُ الْ  أنَّ  -3
 .رجِ خزْ والْ  سِ وْ األَ  نَ بيْ  نِ تَ فِ الْ  يِب لِ ي تأْ ًنا فِ وْ وا عَ انُ كَ  ، بلْ ةَ دينَ مَ الْ  -- يِّ بِ النَّ 

و بنُ  مْ هُ نْ ، مِ نِ يْ فريقَ  -ودُ هُ اليَ  أيِ -وا فكانُ : "كَ ي ذلِ فِ  شامٍ هِ  نُ ابْ  ولُ يقُ  
 ،سِ األوْ  فاءُ لَ حُ  مْ وَلف هُ  ،ظةُ يْ رَ وقُ  يرُ ِض ؛ والنَّ رجِ خزْ الْ  فاءُ لَ حُ  مْ وَلف هُ  ،اعَ قَ نُ يْ قَ 
 ،الخزرجِ  معَ  قاعَ نُ يْ و قَ بنُ  خرجْت  بٌ حرْ  رجِ خزْ والْ  سِ بين األوْ  وا إذا كانْت انُ كَ فَ 

 هُ اءَ لفَ حُ  نِ يْ الفريقَ  منَ  دٍ واحِ  ل  كُ  رُ ُيظاهِ  سِ األوْ  معَ  ريظةُ وقُ  ضيرُ النَّ  وخرجتِ 
يها فِ  ونَ فُ رِ عْ يَ  راةُ وْ التَّ  مُ يهِ دِ يْ أَ ، وبِ مْ هُ بينَ  مْ هُ ماءَ وا دِ كُ افَ سَ ى يتَ تَّ ، حَ هِ وانِ ى إخْ علَ 
 ونَ فُ رِ عْ ال يَ  ثانَ األوْ  ونَ دُ بُ يعْ  كٍ رْ ِش  لُ أهْ  رجُ والخزْ  ُس م، واألوْ هُ ا لَ ومَ  مْ هِ ا عليْ مَ 

 تِ عَ َض ، فإذا وَ ا وال حرامً الاًل ، وال حَ اتابً ، وال كِ ا وال قيامةً ، وال بعثً اوال نارً  ةً جنَّ 
 م منْ هُ بعُض  بهِ  ، وأخذَ راةِ وْ ي التَّ ما فِ ا لِ ديقً تْص  ؛مْ اراهُ ا ُأسَ تدوْ ها افْ زارَ أوْ  بُ حرْ الْ 
ي تدِ فْ وتَ ، سِ ي األوْ دِ ي أيْ فِ  مْ راهُ أسْ  نْ مِ  كانَ  نْ مَ  قاعَ نُ و قيْ ي بنُ تدِ فْ ، يَ ضٍ بعْ 
 ينَ حِ  مْ ى لهُ عالَ تَ - للاُ  ولُ يقُ  ،مْ هُ منْ  رجِ خزْ دي الْ ي أيْ ما فِ  ظةُ ريْ وقُ  يرُ ِض النَّ 



 

 

1927 

: بقرة]ال َّمب  زب رب يئ ىئ ُّٱ   :  ذلكَ بِ  مْ هُ أنَّبَ 

 انَ ، فكَ (1)"ةُ القصَّ  هذهِ  نزلتْ  رجِ والخزْ  سِ األوْ  م معَ هِ لِ عْ فِ  منْ  كَ ي ذلِ ففِ   ، [85
 لُ أهْ  مْ هُ ا أنَّ ، طالمَ مةٍ صارِ  ابطَ و ود بضي يهُ بنِ  معَ  عاهداتٍ مُ  دِ عقْ  نْ مِ  دَّ بُ  ال
 .الِماإلسْ  لةِ دوْ لِ  مينٌ وتأْ  ،لمينَ سْ مُ لْ لِ  حٌ يها فتْ ففِ  ،ودِ هُ عُ لْ لِ  ثٍ نكْ 

 ،اهَ خارجَ  ودِ باليهُ  طُ روابِ  مْ هُ بطُ ترْ  كانْت  للمدينةِ  رينَ جاوِ مُ الْ  ودَ اليهُ  أنَّ  -4
 .خيبرَ  وةِ غزْ  باِب أسْ  نْ هذا مِ  ، ولعلَّ رَ بَ خيْ  ودِ ل يهُ ثْ مِ 

 لةِ وْ الدَّ  يتِ بِ تثْ لِ  ةً قويَّ  رسائلَ  لُ مِ حْ تَ  -- يِّ بِ النَّ  ُمَكاَتباتِ  أنَّ   -5
ى، رَ خْ األُ  يانِ األدْ  راِمتِ ي احْ ى فِ ، وهذا ما يتجلَّ لِ ها األوَّ دِ ي عهْ فِ  ةِ الميَّ اإلسْ 
عليِهُم  – مْ هِ ائِ يبِ نْ أو  --للاِ  ولِ رسُ  نَ بيْ  ةِ وَّ بُ الن   كِ ترَ شْ مُ ها بِ باعِ أتْ  كيرِ وتذْ 

 .-السالمُ 

 تُ بِ ثْ ، وتُ سالةِ الرِّ  رِ هَ جوْ لِ  قةً رِ شْ مُ  ورةً ي ُص طِ عْ تُ  داتِ عاهَ المُ  هذهِ  أنَّ  -6
 .الِمسْ اإلِ  ةَ يَّ مِ عالَ  نُ بيِّ ، وتُ مينَ لِ سْ مُ للْ  يَّ القِ األخْ  جَ هَ منْ الْ 

 الجزيرةِ بِ  ودِ هُ يَ الْ  لَّ كُ  يِّ مدنِ الْ  دِ عهْ الْ  رةِ ي فتْ فِ  -- للاِ  ولُ رسُ  عاهدَ  لقدْ 
دُ  ينَ ذِ الَّ  ةِ العربيَّ  ولِ صُ و األُ ذوُ  مْ هُ نْ ، ومِ مدينةِ الْ  ودَ يهُ  ، فعاهدَ ةِ العربيَّ   دَ وا بعْ تهوَّ

 يِ يلتَ بِ قَ  نْ مِ  روعٌ ها فُ ل  ، وكُ مْ هِ وغيرِ  فٍ ي عوْ نِ بَ  ودِ ، كيهُ ودِ هُ يَ بالْ  مْ هِ الطِ تِ اخْ 
ي ذِ الَّ  يرِ هِ الشَّ  ينةِ مدِ الْ  دِ ي عهْ فِ  مْ هِ لِ قبائِ  رُ كْ ذِ  وردَ  نْ ، ممَّ رجِ خزْ والْ  سِ وْ األَ 

                                 
ُية النبيويبة، التن ر تم أت  ةحمد تن نياد الملاا المفاتفيي البصايي  )   (1) رااا(، 218الس  

، الم  باااة 540/ 2ظ شااالي ، تحقُاااق  ةصاااط ى الساااقت، وإتااايا يم ازتياااتري، ونياااد الح اااي
 م.2002لينتن،  –البلمية، تُيو  
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 ةُ يَّ ودِ يهُ الْ  لُ ائِ قبَ الْ  مُ هُ نْ ، ومِ ةِ مدينَ ى الْ إلَ  هِ رتِ جْ هِ  بَ عقِ  مْ هُ عَ مَ  -- هُ رمَ أبْ 
 هؤالءِ  كانَ  وقدْ  ،ةَ ظَ ريْ و قُ نُ ، وبَ ضيرِ و النَّ ، وبنُ قاعَ نُ يْ و قَ بنُ  :ورةُ هُ شْ مَ الْ  الثُ الثَّ 
 مُ هُ دْ عاهِ يُ  مْ ، ولَ مْ هِ إليْ  وَمنْ  رَ بَ خيْ  ودَ هُ يَ  اهدَ ا عَ ، كمَ ودِ هُ يَ ى الْ قيًّا إلَ رْ عِ  ونَ بُ ِس تَ ينْ 
 عامِ الْ  عَ لَ طْ مَ  رَ بَ خيْ  ةِ وَ زْ ي غَ فِ  مْ هِ مِ ظَ عْ ى مُ علَ  رَ َص تَ انْ  أنِ  دَ عْ  بَ إالَّ  -- ولُ سُ الرَّ 

 .يِّ رِ جْ هِ الْ  عِ ابِ السَّ 

 رَ بَ خيْ  ودِ هُ ى يَ إلَ  -- يِّ بِ النَّ  تاِب ى كِ علَ  ثِ بحْ ي هذا الْ فِ  تُ رْ تَص اقْ  وقدِ  
ُسوِل  ِخُروا ُوْسًعا ِفي نْقِض اْلَعْهِد بْعَد ُمعاَهَدِة الرَّ معُهْم،  --الَّذيَن لْم يدَّ

ْخِصيَِّة اْليُهوِديَِّة.  ِلَتَتَبيََّن َطبيعُة الشَّ

ِفي ألفاِظها، كثيرًة ِفي معاِنيها، إلْيِهْم ُموجزًة  --وكانْت رسالُتهُ  
بالغِتها، حيُث فصاحُة أْسُلوِبها، وجزالُة أْلفاِظها، ووضوُح ساميًة ِفي 

، وسيتَِّضُح ذلَك مْن خالِل تحليِل هذه معاِنيها، ودقَُّتها، وإْحكاُمها وتراُبُطها
 .الرسالةِ 

*** 
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قَاَل اْبُن إْسَحاقَ "
(1)

إلَى يَُهوده  -ى للّاُ َعلَْيهه َوَسلّمَ َصل   -: َوَكتََب َرُسوُل للّاه 

يده ْبنه  َمةَ أَْو َعْن َسعه ْكره له َزْيده ْبنه ثَابهٍت، َعْن عه َخْيبََر، فهيَما َحّدثَنهي َمْولًى ِله

يمه ُجبَْيٍر، َعْن اْبنه َعبّاٍس: بهْسمه للّاه  ْن ُمَحّمٍد َرُسوله للّاه  ،الّرْحَمنه الّرحه  - مه

ُ َصل   به  -مَ  َعلَْيهه َوَسل  ى للا  يهه  َصاحه  ،لهَما َجاَء بههه ُموَسى َواْلُمَصّدقه  ،ُموَسى َوأَخه

َ  أَََل إن   ُدوَن لَلهَ  فهيللا  تَابهُكمْ   قَْد قَاَل لَُكْم يَا َمْعَرَر أَْل ه التّْوَراةه، َوإهكُّكْم لَتَده  :كه
 من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خلُّ

 ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىت نت متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

[، 29]الفتح:  َّىف يث ىث نث مث زث رث يت

َل َعلَْيُكمْ  ي أَْطعََم َمْن َكا ،َوإهكّي أَْكُرُدُكْم بهاّلَّله، َوأَْكُرُدُكْم بهَما أُْكزه َن َوأَْكُرُدُكْم بهاَلّذه

ُكمُ  ْن أَْسبَاطه ي أَْيبََس اْلبَْحرَ  اْلَمن   قَْبلَُكْم مه بَائهُكْم َحتّى  َوالّسْلَوى، َوأَْكُرُدُكْم بهاَلّذه ِله

ُدوَن فهيَما أَْكَزَل للّاُ مهّ  أَكََداُلم  َعلَْيكُْم ْن فهْرَعْوَن َوَعَملههه إَّل أَْخبَْرتُُموكهي: َلْ  تَده

                                 
ةحمد تن إسحتق تن بستر تن خيتر، وقُ   اتان كوماتن البالةاة الحاتفظ ازخباتري رو  (1)

أتو ب ي، وقُ   أتو نياد هللا القيشا  المطليا  ةاوالرم الماد  ، صاتدب الساُية النيوياة، 
وكااتن ةااولى ، -- ااة رسااول هللا وكااتن جااد  بسااتر ةاان سااي  نااُن ال مااي فاا  دولااة خلي

 ،ولااد اتاان إسااحتق ساانة مماات ُن ،-< -تاان المطلااب تاان نيااد ةنااتف اقاايب تاان ةخيةااة 
قااد  اتاان إسااحتق رجاا ٌ ، وقُاا  ننااا  ورأر أ ااب تاان ةتلااا بتلمدينااة، وساابُد تاان المسااُب

ت، فاا تى وكااتن خااي  ةاان المدينااة قاادبمة  ،ةاان أراا  البلاام نلااى ازخااذ ننااا اج مااآل الكياايا ُ 
ساُي أناالم . ُينشاي  رااا151ف  سنة  ةت  واليي وةفداد، ف قتم تهت د ى والكوفة الر يية
رااا(، تحقُاق  748)   الاذري  ، لإلةتم شمب الدين ةحمد تن أدمد اتن ن متنالنبال 

 -وةاات بباادرت ت صاايف، دار الك ااب البلميااة، لينااتن 6/19ةصااط ى نيااد القااتدر نطاات، 
 م.2010تُيو ، 
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نُوا بهُمَحّمٍد؟ تَابهُكْم فَََل ُكْرَه َعلَْيُكمْ  ،أَْن تُْؤمه ُدوَن لَلهَ  فهي كه  حنٱُّ فَإهْن ُكْنتُْم ََل تَده

فَأَْدُعوُكْم إلَى للّاه َوإهلَى كَبهيّهه  [،256]البقرة:  َّٱجه هن من خن
(1)

."  

*** 
  

                                 
اااُية النبيويباااة، التااان ر اااتم، ( 1) ااامتِ  544/ 2الس   . ونُاااون ازماااي فااا  فناااون المفاااتهي وال ب

والساااُي، لإلةاااتم الحاااتفظ فااا ا الااادين أتاااا  ال ااا ا ةحماااد تااان ساااُد النااات  ال ااااتفب   )  
 –، دار القلاااام، تُاااايو  243/ 1راااااا(، تحقُااااق  ال اااايم إتاااايا يم ةحمااااد رةيااااتن، 734

ياباااة زدتدياااث الهداباااة، للبالةاااة جماااتل  صاااب الم.  و 1993 -رااااا1414، 1ليناااتن، ط
  ( لب   الحن ا   ي  رااا(، ةاآل دتشاُ ا الن يساة 762الدين أت  ةحمد نيد هللا تن يوسف ال ب

 ، يلباا   يبااتن، 419/ 4بغياة ازلمباا   فاا  تخااييا ال ب ، إشااياف  ةحمااد نواةااة، ةرسسااة اليب
االم الساتِلُن نان ك اب سا .م1997 -رااا1418، 1ليناتن، ط –تُيو   ُ  د الميسالُن وإن 

-- (   تحقُااق  ةحمااود ازر اات وط، 953، لإلةااتم ةحمااد تاان طولااون الدة ااق  ،)راااا
 م. 1987 -راا1407، ةرسسة اليستلة، تُيو ، 2، ط93صااا
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  التحليل البالغي:
،نه ــمه للّاه الّرْحمَ ـــ"بهسْ  يمه  الّرحه

ْن ُمَحم    - -وله للّاه ـــٍد َرسُ ــمه

به ُموسَ  يــــَصاحه ،ـى َوأَخه  هه

 وَسى"ـــَواْلُمَصّدقه لهَما َجاَء بههه مُ 

، وِهَي هذِه الرِّسالَة واْبتدأَها ِببراعِة االسِتهاللِ  --اْفَتَتَح النَّبي  الكريمُ 
حْيُث أخذْت رساِئُلُه شْكاًل ِفي اْفِتتاِح رساِئِلِه،  --الَبْسملُة؛ وهَذا مْنهُجُه 

ا ِمْن حْيُث اْفِتتاُحها، والتَّْثِنيُة بِذْكِر الُمْرِسِل )ِمْن ُمحمٍَّد(،  ًدا وإطاًرا خاصًّ ُمحدَّ
، ُثمَّ التَّْمِهيُد -َغاِلًبا- َسِل إلْيهِ الُمرْ  ِه )رُسوِل للِا(، ُثمَّ ِذْكرُ وَوْصُفُه ِبِصفتِ 

 .وُضوِع، ُثمَّ مْضُموُن الرِّسالِة، ُثمَّ الختامُ للم

-واْفِتتاُح الرِّسالِة بالبْسملِة فيِه داللٌة على مْضُموِنها، وهَو توِحيُد للِا 
- ْعوُة إلْيِه ، وذلَك ُمفاٌد ِمْن حْذِف العاِمِل ِفي الَبْسملِة، --، والدَّ

َم ِفيِه سَوى ذْكُر للِا، فلْو وتقِديُرُه )َأْبَتِدُئ(؛ ألنَُّه "مْوِطٌن ال  َيْنبِغي أْن َيتقدَّ
 نْ ذكْرَت الِفْعَل وُهو ال َيْسَتْغِني عْن فاِعِلِه؛ كاَن ذلَك ُمناِقًضا لْلمْقُصوِد، ولكِ 

َر؛ ليُكوَن اللفُظ ِفي اللِّساِن ُمطاِبًقا ِلمْقُصوِد الِجَناِن، وهو  ال تقوُل هذا الُمقدَّ
 ."(1)ِذْكٌر إالَّ للُا وْحَدهُ  أْن ال يُكوَن ِفي القْلِب 

ِفي حْذِف العاِمِل ِفي البْسملِة؛ حْيُث إنَّ َلفَظ  يجازِ اإلوتتجلَّى بالغُة 
)ِبْسِم( جارٌّ ومْجُروٌر ُمتعلِّقاِن ِبمحُذوٍف هو الفعُل "أْبتِدُئ"، وقْد ُحِذَف؛ 

 .اْسِتْعماِلهِ  لكْوِنِه مْعُلوًما، ولكْثرةِ 
                                 

تداِآل ال واِد، للبالةة اسةتم أت  نيد هللا ةحمد تن أت  ب ي الدة ق   اتن قي  م الروهية  (1)
، دار الك اااااب البلمي اااااة، تُااااايو ، 22/ 1رااااااا(، تحقُاااااق  أدماااااد نياااااد الساااااالم، 751) 

 م. 1994
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اِخلُة عَلى  والباُء ِفي قْوِلِه: )ِبْسِم( لَها معنياِن، إمَّا االْسِتعانُة، وِهَي "الدَّ
آلِة الِفْعِل، نْحو: "َكَتْبُت بالَقَلِم"، ومْنُه باُء البْسملِة؛ ألنَّ الفْعَل ال يتأتَّى عَلى 

" أي أبَتِدُئ ُمستِعيًنا باهلِل، وعلى هذا المعَنى يُكوُن (1)الوْجِه األْكمِل إالَّ ِبها
لكالِم اْسِتعارٌة مكنيٌَّة؛ لتشِبيِهها باْرِتباٍط يِصُل بيَن الُمستِعيِن والُمسَتعاِن ِفي ا

  .(2)بهِ 

ُهنا، نْحَو  ، وهَو معًنى مجازيٌّ وإمَّا أْن يُكوَن ِمْن معاِنيها اإلْلصاقُ   
في  ، وعلْيِه فيكونُ (3)"مرْرُت ِبزيٍد"، أْي أْلَصقُت ُمُروِري ِبمكاٍن َيْقُرُب ِمْن زْيدٍ 

 الكالِم مجاٌز ُمْرسٌل عالقُتُه المحلِّيَُّة.

ساِئِل ُمْنُذ َعْهدِ  َتْبَتِدُئ بالَبْسَمَلِة،  --النَّبيِّ الَكريِم وقْد َكانْت ُكل  الرَّ
َحريًصا َعَلى إْثباِتَها حتَّى ِفي  وَكانَ ، --قِد اْلَتَزَم بَها النِبي  هِذِه ُسنٌَّة و 

 أنَُّه َقاَل:  --وقْد ُرِوَي عْنُه الحديِث مَع أْعداِئِه، 

"، وِفي ِروايٍة ُأْخَرى: لي باٍل َل يُبَدأُ فيهه بالحمُد هلل ، فَهَو أقَطعُ  أمرٍ  ك   "
يمه أَْقَطعُ  أمرٍ  ُك   " حه ْحَمنه الر  ه الر    ."(4) لي باٍل َل يُْبَدأُ فهيهه بهبهْسمه للا 

                                 
الادين   ةفن  الليُب نن ك ب ازنتريب، التن ر تم از صاتري، تحقُاق  ةحماد ةحُا (1)

 .م2005، 1دار الطالِآل، القترية، ط ،124/ 1 نيد الحمُد،
، دار اتااان 7، ط25/ 1ُينشاااي  إناااياِ القاااي ن الكاااييم وةيت اااا، لُمحُااا  الااادين درويااا ،  (2)

 م.1999 -راا1420تُيو ،  -ك ُي
 .122/ 1 ،الستتق (3)
، ناان  أت اا  ُرييااية أخيجااا أتااو داود (4) ، ورااو دااديث دساان.  --، واتااُن دبااتن والنسااتِ  

يااود شااين ساانن أتاا  داود، للبالةااة أتاا  الطُااب ةحمااد شاامب الحااق ينشااي  نااون المب
، الم  بااااة الساااال ية 190/ 13البشاااايم  بااااتدي، تحقُااااق  نيااااد الصاااامد ةحمااااد ن مااااتن، 

 م .1969 -راا1389، 2بتلمدينة المنورة، ط
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يمه نه ــ" الّرْحمَ وِفي البْدِء بــ ْحمِة الَِّتي تستْلِزُم  ،"الّرحه إشاعُة جوٍّ ِمَن الرَّ
اْلَعْطَف، والرِّْفَق، واللِّيَن، والتَّساُمَح، وغْيَر ذِلَك ِمْن أساِليِب التَّْرِغيِب، 

 والتَّْشِويِق إَلى مْضُموِن الرِّساَلِة.

لُِّم ينبِغي لُه أْن وهذا ِمْن براعِة االْسِتهالِل، والتَّأن ِق ِفي الَكالِم؛ إِذ الُمتك
يتأنََّق ِفي ثالثِة مواِضَع ِمْن كالِمِه؛ عنَد ابتداِئِه، وعنَد اْنِتقاِلِه ِمْن معًنى 

  .إلى آخَر، وعنَد اْنِتهاِئهِ 

ْمَع، َفإَذا كاَن ِبهِذِه  ُل ما َيْقَرُع السَّ فاالْبِتداُء "وُهَو الَمْطَلُع؛ ألنَُّه أوَّ
اِمُع عَلى الكالِم ووَعاُه، وإالَّ أْعَرَض عْنُه وِإْن كاَن الَمثاَبِة؛ أْقبَل  السَّ

 ".(1)َحَسًنا
ْن ُمَحم  َم الُمْرِسِل )اسْ  --ِذْكرهِ  وتتجلَّى البالغُة النَّبِويَُّة ِفي (، دٍ ــمه

مكانِة التَّْمِكيِن لِ وِفي هذا ما ِفيِه مَن  (؛ - -وله للّاه ـــَرسُ وإْتباِعِه ِبِصفِتِه )
ِل األْمرِ ، --النِبيِّ   .والتَّْقِريِر لَها ِفي الن ُفوِس ِمْن أوَّ

النَّبويِّ ِفي اْسِتماَلِة الُمْرَسِل إلْيِه، ِفي قوِلِه  كما َتتجلَّى َبالغُة الِخطاِب 
--( : َبه ُموس يــــَصاحه ،ـى َوأَخه حْيُث  (؛وَسىـــَواْلُمَصّدقه لهَما َجاَء بههه مُ  هه

َد َلُهْم  -- بَدَأ النِبي   ُيَذكُِّر َيُهوَد َخْيبَر بنبيِِّهم م وَسى وأِخيِه هاُروَن؛ ِلُيَؤكِّ
أنَّ األنِبياَء ُكلَُّهْم ُمْجتِمُعوَن عَلى ديٍن واِحٍد، ورسالُتُهْم واِحدٌة، َوِهَي تْوِحيُد 

َر أنَّ ما جاَء ِبِه ُمحمَّدٌ --للِا  ُهَو  --، وإِن اْختلفْت شراِئُعُهْم، وِلُيقرِّ
 .-أي ها اْليُهودُ  -ِمْن أْصِل َما جاَء ِبِه َنِبي ُكْم موَسى 

به ُموسَ )هَذْيِن الوْصَفْيِن  يوفِ  يــــَصاحه ،ـى َوأَخه َواْلُمَصّدقه لهَما َجاَء بههه  هه

                                 
رااااا(، ضاامن 773ناايو  ازفاايان فاا  شااين تلخاايص الم  ااتن، ليهاات  الاادين السااب   )  (1)

 لينتن، د. .  –دار الك ب البلمية، تُيو   ،531/ 4شيون ال لخيص، 
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، وإشارٌة إَلى أنَّ التَّراُبِط بْيَن األْدياِن ِعْنَد أْهِل الِكتاِب داللٌة عَلى  (وَسىـــمُ 
تٍ  األْنِبياَء أْبَناءُ  ، وِديُنُهْم واِحٌد، َيعِني أنَُّهْم ِمْن أٍب واحٍد، وُأمَّهاُتُهْم عالَّ

ِفي  جاءَ  ؛ كَما--ِديُنُهْم يْجمُعُه أْصٌل واِحٌد هو توحيُد للِا كذِلَك ُمختلفٌة، 
ِريِف:  ٍت؛ ُأمَّهاُتهُ خْ اُء إِ يَ بِ األنْ "الَحِديِث الشَّ  .(1)"دٌ احِ وَ  مْ َشتَّى، وِديُنهُ  مْ وٌة ِلَعالَّ

ِفي  --"التَّاريُخ ِمَن األساِليِب الَِّتي اْستْخدَمها النَِّبي  التلميح بـ وُيَعد  
َرُهْم ِبُموَسى  ْعوِة اإلْسالِميَِّة إَلى الَيُهوِد، فقْد ذكَّ ، وما --سِبيِل تْبِليِغ الدَّ

ْن  ْن ِفْرعْوَن وعمِلِه، عَلى أْنعَم للُا ِبِه عَلى أْسباِطِهم مِّ ِة نجاِتِهم مِّ قْبُل، وقصَّ
يَِّتِه  الِعِه عَلى ُكُتِب تاِريِخِهْم، وذلَك دليٌل عَلى --الر ْغِم ِمْن ُأمِّ ، وعدِم اطِّ

 ".(2)قْد ُأوِحَي إلْيِه ِبذِلكَ  --أنَُّه 
ى الَغرِض الَمْقُصوِد التَّْمِهيِد والتَّْهِيئِة إلَ  َمعَ  واْجِتماُع َبراعِة االْسِتهاللِ 

َمِتها  ، وَتْشويِق الُمتلقِّي إَلى مْضُموِن الرِّسالِة، وتْرِغيِبِه؛ِمَن الرِّسالِة ِفي ُمقدِّ
وُمراعاِة َقْدِر  ِلُمْقَتَضى حاِل الُمخاَطِب، --إنََّما ُهَو ِمْن ُمراعاِة النَِّبيِّ 

ُل َما َيْنبِغي أْن تْستْعِمَلُه ِفي ِكتابِتَك  الُمْرَسِل إلْيِه وُلغِتِه وعْقِلِه وَعقيدِتِه، "َفأوَّ
ِتِهْم ِفي اْلَمْنِطقِ    ".(3)ُمكاَتَبُة كلِّ فريٍق عَلى ِمْقداِر طبَقِتِهْم وُقوَّ

مُة الرِّسالِة ِتْلَك  ،ــمه للّاه الّرْحمَ ـــ"بهسْ وقِد اشتملْت ُمقدِّ يمه  نه الّرحه

                                 
ّب   -<-، نن  أت  ُرييية ف  صحيحا البختري  أخيجا  (1) ل   ُِ ق او  ِ    )ب ات ُكاي  ف ا  الك   ات و اذ 

ت ي م  إ ذ  ا    ي ذ    ة ن  أ ر ل ه   (. 3284(، دديث رقم  )ة ي 
دراسااااة تتريخيااااة ةنهريااااة، د/ إةااااتم ال ااااتفب  ةحمااااد  --ازداااادات ال بتريخي ااااة للنياااا    ( 2)

 .م2017نمتن،  –، دار الخليا 81دمودي، صااا
ااانتن تن( 3) الك تباااة وال ااابي، زتااا  راااالل الحسااان تااان نياااد هللا تااان ساااه  البسااا يي،  الص  

الم  بااة  ،155 -154صاااا تحقُااق  نلااى ةحمااد البرااتوي وةحمااد أتااو ال ياا  إتاايا يم،
 م.2004-را1425تُيو ،  –البصيية، صُدا
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ْن ُمَحم   به ُموسَ  ، - -وله للّاه ـــٍد َرسُ ــمه يــــَصاحه ،ـى َوأَخه َواْلُمَصّدقه  هه

-وذلَك ألنَُّه ، وُلْطِف ُمحاورٍة؛ (1)عَلى ُحْسِن اْسِتْدراجٍ  وَسى"ـــلهَما َجاَء بههه مُ 
- ( :ر كتاَبُه بقْوِلِه به ُموسَ صدَّ يــــَصاحه (، وإنَّما فعَل ذلَك؛ "إزالًة هه ـى َوأَخه
ا ِلخواِطِرِهْم، وإيناًسا لُقُلوِبِهْم عن نِّفاِرها خْيبَر، وتسكينً َوْحَشِة عْن يُهوِد ِللْ 

ًقا ِلما جاَء ِبِه ُموَسى؛ كل  ذلَك  ِهْم، وأًخا لُه وُمصدِّ عْنُه بكْوِنِه صاِحًبا ِلنِبيِّ
إنَّما يْفعُلُه عَلى ِجهِة اْلُمالَطَفِة؛ ِلَيْسَتْدِرَجُهْم إَلى َتْصِديِقِه ِبالُمحاورِة 

    ."(2)يَفةِ اللَّطِ 

مِة وما ِفيها ِمْن ُمحاورٍة لِطيفٍة، وُنكٍت دقيقٍة ِفي  وبْعَد هِذِه الُمقدِّ
؛ تتجلَّى بالغُة الِخطاِب النََّبِويِّ ِفي (3)اسِتْدراِج الّخْصِم إلى اإلْذعاِن والتَّْسِليِم

 :--أْسُلوِب اللَّْفِت والتَّْنِبيِه واإليقاِظ، ِفي قْوِلِه 
َ  أَََل إن   "   قَْد قَاَل لَُكْم يَا َمْعَرَر أَْل ه التّْوَراةه،للا 

تَابهُكْم "  ُدوَن لَلهَ  فهي كه  َوإهكُّكْم لَتَده

                                 
ل   اااُا درجاااةة درجاااةةح د باااى ( 1) ُ ُا إل اااى كاااذا، إذا   ب ر ج  ااا د  م   اس  ل ه  ااان  ق اااو  بتٌل ة  ااا     راُ   "اس  ااا  د  االس 

ل ُق نل ى بب ض  أستل ُب  ال كالم ، ورو  ، وين قتد  ل مت ُقل   ُا، ورذا اللبقُب إ بمت ُبط  يا  إلي ا  ع  تس  د 
يياا ت ل   ق  ُضااونة نااتن  إلااى ةاات بُ ااوُن ةو  ، وال بلط ااف  ب ااا ، واالد   يااتل  نلي ااا ، بتسذ  ب  الُمختط ااب 

ااااياه الم ياااامن  اااايق ة ".  الط   بااااترة  اليبش  ق ُااااق  والل  ل  اليب ُصااااود  ةنااااُا، وُةسااااتندت ا  لااااُا بااااتلق و  المق 
زساايار البالغااة ونلااوم دقااتِق اسنرااته، لإلةااتم بحُااى تاان دماا ة تاان نلاا  تاان إتاايا يم 

، الم  باااااة 148/ 2راااااا(، تحقُااااق  د/ نيااااد الحمُااااد رنااااداوي، 705)  البلااااوي  اليمناااا   
 .م2002 -راا1423، 1تُيو ، ط –البصيية، صُدا 

ياه الم يمن زسيار البالغة ونلوم دقتِق اسنرته،  (2)  .152/ 2الط  
ااتِي فاا  أدِ الكتتااب وال ااتني، زتاا  ال ياا   ضاايت  الاادين  صااي هللا  (3) ُينشااي  الم اا  السب

راااااا(، 637تااان ةحماااد تااان ةحماااد تااان نياااد الكاااييم المبااايوف باااتتن ازمُاااي الموصااال   ) 
تُايو ،  –، الم  باة البصايية، صاُدا 64/ 2تحقُق  ةحمد ةحُ  الدين نيد الحمُد، 

 .م1999 -راا1420



 

 

1937 

مِة، بـــ)أال( االْسِتْفتاِحيَِّة التَّْنِبيِهيَِّة،  ُمْسَتْفِتًحا كالَمُه بْعَد التَّْهِيئِة بالُمقدِّ
ِق ما بْعَدها، وإفادُتها التَّْحِقيَق الَِّتي َتْلِفُت اْنِتباَه الُمخاَطِب،  "فتُدل  عَلى تحق 

مْن ِجهِة تْرِكيِبها مَن الهمزِة و "ال"، وهمزُة االستفهاِم إذا دخلْت عَلى النَّْفِي 
" الَِّتي ُتِفيُد "، (1)أفادِت التَّْحِقيقَ  ويزيُد ِمَن اللَّْفِت واالْنِتباِه التَّأِكيُد بـــ "إنَّ

وِت الخَبِر لْلُمْبَتَدِأ، ُثمَّ التَّْحقيُق باْلحرِف "قْد"، وتقِديُم ُمتعلِِّق الِفْعِل حْتِميََّة ُثبُ 
)َلُكْم( عَلى النِّداِء، فْضال عِن التَّْنِبيِه بالنِّداِء؛ ُكل  ذلَك قِد اْجتمَع مَع )أال( 

التَّْشويِق، التَّْنبيهيَِّة ِفي تْرِكيٍب واحٍد؛ ممَّا ضاعَف مَن التَّْنِبيِه، وزيادِة 
ِة الّخْصِم ، وإْلزاِمِه باإلْقباِل واالْهِتماِم بالخبِر اآلِتي؛ فيُكوُن أبَلَغ ِفي محاجَّ

  عَلى الكالِم، والتَّْسجيِل علْيِه.
واْجِتماُع عدٍد ِمَن الُمؤكِّداِت اْلقِويَِّة ُيناِسُب ما اتََّسَم ِبِه َيُهوُد َخْيَبَر ِمْن 

    واْلِعناِد ِفيِه.إْصراٍر عَلى اإلْنَكاِر 

(، ِفيـِه ُحْسـُن اْسـِتْدراٍج، وَلِطيـُف يَاا َمْعَراَر أَْلا ه التّاْوَراةه  ) :--وَقْوُلُه 
ــْوراِة، وَرْفًعــا  ــِل التَّ ــوِد أْه ــْوَل ُيعــد  " تشــِريًفا لْلَيُه ــذلَك؛ ألنَّ هــذا الَق ُمحــاورٍة ك

ـــاِب للِا  ـــيَن ِبِكت ـــُث صـــاُروا ُمْخَتصِّ ـــاِنِهْم، حي ـــاَلى-ِلمك ـــْيِن ســـاِئِر  -تع ـــْن ب ِم
 ".(2)الَخْلقِ 

ُر هــُؤالِء يَااا َمْعَرااَر أَْلاا ه التّااْوَراةه  كَمــا أنَّ ِفــي هــَذا الَقــْوِل: ) ( َتْلِميًحــا ُيــذكِّ
ـــِه  ـــُق مـــَع مـــا جـــاَء ِب ـــاِليَم تتَِّف ـــْن تَع ـــْوراَة ِم ـــاِبِهُم التَّ ـــي ِكت  اْليُهـــوَد ِبمـــا ورَد ِف

                                 
رت ة وال خ يا  ةان ةبت ُهات اس كاتُر، وال اوةيُم، وال منا ، و "أال ب  ا الهما (1) اد  "   تحق اُق ةات بب 

لحسان لالرنى الدا   ف  ديوف المبت  ، ، 90/ 1 ةفن  الليُب نن ك ب ازنتريب،
دار   ،381صاااااا تاان قتسااام الماايادي، تحقُاااق  فخاااي الاادين قباااتوة، وةحماااد  اادبم فتضااا ،

  م.1992-را1413، 1لينتن، ط –الك ب البلمية، تُيو  
ياه الم يمن زسيار البالغة ونلوم دقتِق اسنرته،  (2)  .152/ 2الط  
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 .--النَّبي  

--لمَّا َكاَن الَيُهوُد ِبطِبيعِتِهم ُمعاِنِديَن؛ فقِد استْخَدَم معُهُم النَّبي  و 
ِة واالْسِتْدراجِ مَ أْسُلوَب ال ا ورَد ِفي الِعبارِة والتَّْنِبيِه والتَّْأِكيِد، عَلى َنْحِو مَ  حاجَّ

اِبَقةِ  (، والتَّْحِقيِق بــ)قْد(، والتَّنْ  السَّ ِبيِه بــ)أال(، والنِّداِء بــ َمَن التَّأِكيِد بــ)إنَّ
)يا(، وُأْسُلوُب "االْسِتْدراِج اتِّجاٌه ِفي البالغِة والِخطاِب، َيْستْجِلُب ِفيِه الُمتكلُِّم 
ُكلَّ ما ِمْن شأِنِه اْسِتْدناُء الَقُبوِل لَدى الُمخاَطِب، واْسِتْدعاُؤُه، واْسِتباُق 

 ".(1)ولِّداِتها ِفي َنْفِس الُمخاَطِب الن ُفوِر والُمعارضِة ِبقْطِع أْسباِبها ومُ 

 نَ ا مِ يهَ فِ  بُ تُ كُ الْ  أُ شَ نْ ي تَ تِ الَّ  يَ عانِ مَ الْ  أنَّ  مْ لَ واعْ "هالٍل العْسكرّي:  يُقوُل أُبو
، ال الِمكَ الْ  ِمظْ نَ  ةِ يَّ فِ يْ كَ  هةِ جِ بِ  يدِ كِ وْ التَّ  ةَ ايَ غَ  دَ كَّ ؤَ تُ  نْ ا أَ هَ يلُ بِ سَ  يِ هْ والنَّ  رِ مْ اأْلَ 

 مِ كْ حُ يٌه بِ بِ شَ  هِ بِ تُ ي كُ فِ  انِ طَ لْ الس   نِ عَ  ذُ فُ نْ ا يَ مَ  مَ كْ حُ  ألنَّ  ؛ظِ فْ اللَّ  رةِ ثْ كَ  ةِ هَ جِ بِ 
 يُ هْ والنَّ  رُ مْ اأْلَ  انَ ا كَ ذَ ا إِ ذَ هَ  ،ىنَ عْ مَ الْ  يدِ كِ أْ وتَ  ظِ فْ اللَّ  ارِ َص تِ اخْ  نِ ، مِ هِ اتِ يعَ قِ وْ تَ 
ا عَ قَ ا وَ ذَ ا إِ مَّ أَ فَ  ،الِ مَ عْ ْلَ لِ  يلِ ثِ مْ التَّ  وهُ ا وجُ يهَ فِ  عُ ال يقَ  ةٍ دَ واحِ  لةٍ مْ ي جُ فِ  نِ يْ عَ اقِ وَ 
 نْ يها أَ فِ  الِمكَ الْ  يلُ بِ ، وسَ اهُ نَ رْ كَ ا ذَ مَ  فُ الِ خَ ا يُ مَ يهِ فِ  مَ كْ حُ الْ  نَّ إِ فَ  ،سِ نْ جِ الْ  كَ ي ذلِ فِ 
 ".(2)ازِ يجَ واإْل  فِ حذْ الْ  ونَ دُ  يرِ رِ كْ والتَّ  ةِ طالَ ى اإْلِ لَ عَ  لَ مَ حْ يُ 

تَاابهُكمْ َوإهكُّكْم ) :--وَقْوُلُه  ُدوَن لَلهَ  فهي كه اْحِتجـاٌج وتْسـجيٌل عَلـى (، لَتَده
وٌد ِعنــَدُهْم ِفــي ا ُهــو مْوُجــاْليُهــوِد الُمخــاَطِبيَن؛ ِلــئالَّ َيتــأتَّى ِمــْنُهْم إنكــاٌر ِبَمــ

                                 
ات، د/ ةحماد تان نياد ( 1) ُةصطلُا االس   دار  الم ُهاوم وازماي دراساة بال ياة ت صايال وتطييقة

، بحث ةن ور ف  ةرلاة كلي اة اللفاة البيةياة بتل قاتهيق، البادد 874اليدمن الخياه، صااا
 .م2015ون، سنة الختةب وال الم

ااانتن تن( 2) الك تباااة وال ااابي، زتااا  راااالل الحسااان تااان نياااد هللا تااان ساااه  البسااا يي،  الص  
الم  باة البصايية،  ،156صااا تحقُق  نلى ةحمد البرتوي وةحمد أتاو ال يا  إتايا يم،

 م.2004-را1425تُيو ،  –صُدا 
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ــذا  ــْوراِة؛ وِل ــَرُهمُ التَّ ــي   َذكَّ ــِه  --النَّب ــْوراِة، بَقْوِل ــي التَّ ــَدُهْم ِف  -ِبمــا جــاَء عْن
 خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خلُّٱ:-تعاَلى

 يي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن من

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ

 نت متزت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

، ُمْقَتِبًســــــا َّىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
الِمـِه، وَتـْدِعيِم إَلـى تْوِظيِفـِه ِفـي تأِكيـِد كَ  --الَّـذي َعمـَد  ِمَن الُقرآِن الكريِم

، --؛ وذلَك َحْماًل َلُهـْم عَلـى التَّْصـِديِق بَمـا قالـُه َبياِنِه ِبَما ُيناِسُب ُكلَّ َقْومٍ 
ـــهُ  ـــِه ، وهـــذا واإلْذعـــاِن ل ـــاةِ ِفي ـــَن الُمراَع ـــ ِم ـــِة قَ واِل العَ للْح ـــلِ ديَّ ـــْيهِ لُمرَس  ْم ِل إل

 .--الُتُه سَ رِ 

ماِويَِّة َقْبَل الَبْعَثِة، وَكْوُنُه َيْعَلُم ِبما َقاِرًئا ِللُكُتِب  --وَلْم َيُكِن النَِّبي   السَّ
َل عَلْيِه تتَِّفُق مَع ما وَرَد ِعْنَدُهْم؛ فهذا  ورَد ِفي التَّْوراِة، ويأِتيِهْم ِبآيٍة ِممَّا ُنزِّ

ِتِه  ِة النَّاِصعِة عَلى ِصْدِق ُنُبوَّ  .  --ِمْن َقِبيِل البْرَهَنِة، وَتْقِديِم الُحجَّ

، وَقِد اْعُتِرَض َبْيَن الَقْوِل َّ. . .يلىل مل خلُّوَمُقوُل القْوِل ُجْملُة 
َ  "أَََل إن   ، " " يَا َمْعَرَر أَْل ه التّْوَراةه ، بالُجملِة النِّداِئيَِّة " قَْد قَاَل لَُكمْ للا 
تَابهُكْم "" وِبُجملةِ  ُدوَن لَلهَ  فهي كه ؛ والغرُض ِفي ِكلْيِهما تْذِكيُر َوإهكُّكْم لَتَده

ِبِه ِفي ِكتاِب التَّْوراِة، ولذلَك َناداُهُم  --اْلَيُهوِد ِبما كاَن ِمْن ِبشارِة النَِّبيِّ 
ُدوَن لَلهَ  "، وأكََّد ُجملَتُه " " َمْعَرَر أَْل ه التّْوَراةه بــ  --النَِّبي   َوإهكُّكْم لَتَده

تَابهُكْم " اِخلِة عَلى فهي كه ، واْسميَِّة الُجْملِة، والِم التَّأِكيِد الدَّ بُكلٍّ مْن )إنَّ
 الَخَبِر(؛ وذلَك ِلَدْحِض ِعناِدِهْم.   
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التَّْدِليَل ِبَما وَرَد ِعْنَد الَيُهوِد ِفي التَّْوراِة، وُهَو هذِه اآليُة  --اْخِتياُرهُ و 
أنَّ ِتْلَك اآليَة  كَما حتَّى ال َيُكوَن لَدى الَيُهوِد أي  َنْوٍع ِمَن التَّْشِكيِك، ؛الكريَمةُ 

، بْل إنَّ --جاءْت ُمناِسبًة لِسياِق الرِّسالِة، ُمؤكِّدًة لكالِمهِ  قدْ الَكريَمَة 
ِفي هِذِه الرِّسالِة ِمْن بداَيِتها قِد اْنساَب واتَّسَق مع هذِه اآليِة؛  --كالَمهُ 

       اْسَمُه أوَّال، ُثمَّ ِصفَتُه، ُثمَّ ُمصاَحَبَتُه ِلُموَسى وأِخيهِ  --ْيُث ذكَر ح
المُ - جاَء ِبِه ُموَسى، ُثمَّ َلْفَتُه الُمخاَطِبيَن ، ُثمَّ تْصِديَقُه ِلما -علْيِهما السَّ

ذَكرْتُه تلَك اآليُة، وتْنِبيَهُه إيَّاُهْم إَلى ُوُجوِد وْصِفِه ِعنَدُهْم ِفي التَّْوراِة كما 
ولْو تتبَّْعَنا اآليَة الكريمَة؛ لوجْدنا هذِه المعاِني تتسْلسُل فيَها في مْنِطٍق 

حبِة ِفي اآليِة الُمباَركِة قاَل   مل خلُّٱ:-تعاَلى-َعِجيٍب، وفي ِذْكر الص 

اِبقةِ أل فُهَو "َنْعتٌ ، َّحم جم يلىل وهذا ِمْن  ،ْصحاِبِه ِفي الُكُتِب السَّ
 .-(1)-خصاِئِصِه 

وِصفِة أْصحاِبِه في اإلْنجيِل كذلَك، بجاِنِب ِذْكِرها ِفي  --وِذْكُر صَفِتِه 
ياَق والمقاَم دعوُة أْص  -حاِب التَّْوراِة إَلى توحيِد للِا   التَّْوراِة، مَع أنَّ السِّ

- لُهْم بالتَّْقريِب بيَن األْدَياِن،  ، وإيناًسامْ هِ عليْ  ةِ جَّ حُ الْ  إلقامةِ  ايدً كِ تأْ ؛
 وإحاطِة الَيهوِد ِعْلًما.

ها قلُ ، ويْص هِ قِ الِ خَ  اللِ جَ بِ  لٌ ِص تَّ مُ  بٌ لْ ها قَ رُ مُ عْ يَ  ةِ وَّ بُ الن   فاظُ ألْ  وهكذا فـــ"
ها نَّ ولكِ  ،يِ وحْ الْ  منَ  نْ كُ تَ  مْ وإن لَّ  يَ هِ ، فَ هِ قِ ائِ قَ حَ بِ  رآنُ قُ الْ  هِ عليْ  زلَ نَ  سانٌ لِ 

 ةُ مَ كَ ، ُمحْ هِ دليلِ  نْ مِ  يَ هِ  كانْت  فقدْ  ،دليلٌ  هُ نْ لها مِ  نْ يكُ  ، وإنْ هِ سبيلِ  نْ مِ  اءْت جَ 

                                 
ُيوساف الصاتلح   ال اتة   ُسُيُ  الهدر واليبشتد ف  سُية خُي اللباتد، لإلةاتم  ةحماد تان ( 1)

راااا(، تحقُااق  ال اايم نااتدل أدمااد نيااد الموجااود، وال اايم نلاا  ةحمااد ةبااوض، 942) 
 .لينتن، د.  –، دار الك ب البلميبة، تُيو  277/ 10
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 َس ى ليْ ، حتَّ ولِ ُض فُ الْ  وفةُ ذُ حْ ، مَ ولةٌ ُص فْ مَّ  وةٌ رْ يها عُ فِ  َس يْ ى لَ تَّ ، حَ ولِ ُص فُ الْ 
 . "(1)ةٌ ولَ ضُ فْ مَّ  مةٌ يها كلِ فِ 

*** 
تْذِكيِرِهْم ِبِنعِم للِا الَعِظيمِة  ِزيُد ِفيِبَما يَ  --ُثمَّ أْتَبَع ذلَك النَّبي  

 علْيِهْم؛ حْيُث قال:
َل َعلَْيُكْم، َوإهكّي أَْكُرُدُكْم بهاّلَّله،"  َوأَْكُرُدُكْم بهَما أُْكزه

ُكُم اْلَمن  َوالّسْلَوى،  ْن أَْسبَاطه ي أَْطعََم َمْن َكاَن قَْبلَُكْم مه َوأَْكُرُدُكْم بهاَلّذه

ي ْن فهْرَعْوَن َوَعَملههه  َوأَْكُرُدُكْم بهاَلّذه ّ بَائهُكْم َحتّى أَكََداُلم مه  "أَْيبََس اْلبَْحَر ِله

ًرا الِفْعَل الُمضاِرَع الَّذي ُيفيُد  ُد ُيِفيُد ُمكرِّ ؤاِل، والتَّجد  ِد الس  نْوًعا ِمْن تجد 
   تكلِِّم وقْد ُبِنَي الِفْعُل الُمضارُع ُمْسنًدا إلى َضميِر المُ اإلْلَحاَح ِفي الطََّلِب، 

--وواِقًعا خبًرا ِلــ ، " التَّْوِكيِديَِّة، الَّتي ُتِفيُد حْتميََّة ُثُبوِت الخبِر للُمْبتدِأ،  "إنَّ
وقْد وقَع التَّْأِكيُد مْوِقَعُه ِمَن البالغِة؛ وذلَك ِلما تْقتِضيِه طِبيعُة الَيُهوِد حيُث 

 واَجَهِة بالتَّأكيِد والِحجاِج.الجدُل والِعناُد الَّذْيِن يتطلَّباِن ُقوََّة المُ 

( هَي رأُس الَمْعَنى ِفي هذِه الفْقرِة، ُثمَّ َوإهكّي أَْكُرُدُكْم بهاّلَّله وهذِه الُجملُة )
ُعِطَف علْيها ثالُث ُجمٍل ُمتَِّحدٍة مَعها ِفي التَّْرِكيِب، وزاِئدٍة علْيها ِفي التَّْقِييِد؛ 

عَلى أولئَك اليُهوِد، ويدل  -- التَّنو ِع ِفي ِنعِم للاِ وهذا التَّنو ُع ُيِشيُر إَلى 
ِد ِتْلَك النَِّعِم علْيِهْم، والَِّتي ذَكَر النَّبي   أْعَظَمها، ورتََّبها ِفي  --عَلى َتعد 

   تسْلُسٍل بديٍع؛ حيُث ذكَر أوَّاًل ِنْعمَة إْنزاِل ِكتاِب التَّْوراِة عَلى نبيِِّهم م وَسى
-- َِل َعلَْيُكمْ ، فقال: )، وإْصالِح أْحواِلِهمْ داَيِتِهمْ ؛ ِله (، َوأَْكُرُدُكْم بهَما أُْكزه

                                 
، ةصاط ى صاتدق اليبافبا   )  ( 1) ، دار الك اتِ 185/ 2رااا(، 1356تتريم  داِ البِي

 .م1974، 4تُيو ، ط -البية 
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 مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ: --وقْد قال للُا 

 مف خف جفحف مغ جغ مع جع

ِة وهِذِه ِمْن أْكَبِر النَِّعِم علْيِهمْ  [،43: قصص]الٱَّحق ْت ِلِعدَّ ؛ حْيُث اْمتدَّ
 أْجياٍل َبْعَدُهْم.

ْلَوى؛ كاُنوا  إْطعاِم الَيُهوِد الَّذينَ ِنعمَة  --ُثمَّ ذكَر    قْبَلُهْم اْلَمنَّ والسَّ
قال ، --حْيُث ِإْنقاُذُهْم ِمَن التِّيِه، وألنَّها ِنعمٌة عِجيَبٌة ال تأِتي إال ِبُقْدرِتِه 

 حطمض خض حض جض مص خص حص ُّٱ: -تعالى-للُا 
 مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ
 .[57: بقرة]الٱَّجك

ْن ِفْرعْوَن وعَمِلِه، بأْن شقَّ ِبتْذِكيِرِهْم ِبِنعمِة نَ  --ُثمَّ ختَم   جاِتِهم مِّ
اُه وَمْن معُه، وأْغرَق ِفْرعْوَن وأْهلَكُه، قال للُا ِلُموسَ  : --ى اْلَبْحَر، ونجَّ

ٱٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱ
ِة وِفي  ،[50: بقرة]ال عَلى أولِئَك التَّْذِكيِر ِبهذِه النِّعِم وتْعداِدها؛ إقامٌة للُحجَّ

َن اْلَيُهوِد؛ لعلَُّهْم يْرِجُعوَن عْن ِعناِدِهْم، ويْعِرفوَن صالَحُهمْ  ؛ ِلئالَّ يِحلَّ ِبِهم مِّ
 .لَّ بأْقواِمِهمْ ما حَ  --العذاِب إْن كذَُّبوا النَّبيَّ 

اِبقَة:   ِعْندَ  -~-هــ(310)تاإلماُم الطَّبري  قاَل   تفسيرِِه اآليَة السَّ
َعَلْيِهْم، َوُيَذكِّرُهْم آاَلَءُه ِعْند  هِ ُحَججِ  َعَلى َمْوِضعِ  -هُ َجلَّ ِذْكرُ -ُهْم ِبَذِلَك ُيوِقفُ "

رُهْم ِفي َتْكِذيبهْم َنِبّيَنا ُمَحمًَّدا  ِبِهْم َما َحلَّ  َأْن َيِحلَّ  --َأَواِئلهْم، َوُيَحذِّ
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 ."-(1)-ِفي َتْكِذيبهْم ُموَسى  هِ ِبِفْرَعْون َوآلِ 

يِن ( أَْكُرُدُكْم بهاّلَّله : )--وقْوُلهُ  ِلِه َوُنوٍن َساِكَنٍة َوَضمِّ الشِّ "ِبَفْتِح َأوَّ
َفَحَذَف اْلَباَء َأْي  ،َأْي َأْسَأُلَك ِباهللَِّ، َوَضمََّن َأْنُشُدَك َمْعَنى ُأَذكُِّركَ  ،اْلُمْعَجَمةِ 

ٍد  ،ُأَذكُِّرَك َراِفًعا ِنْشَدِتي َأْي َصْوِتي، َهَذا َأْصُلهُ  ُثمَّ اْسُتْعِمَل ِفي ُكلِّ َمْطُلوٍب ُمَؤكَّ
  ."(2)َوَلْو َلْم َيُكْن ُهَناَك َرْفُع َصْوتٍ 

ِقيَل ِفيِه اْسِتْعَماُل اْلِفْعِل  " (أَْكُرُدُكْم بهاّلَّله ) ووُقوُع االسِتْثناِء بعد الفعلِ 
ِلَضُروَرِة  ؛َوِإْن َلْم َيُكْن ِفيِه َحْرٌف َمْصَدِريٌّ  ،َبْعَد ااِلْسِتْثَناِء ِبَتْأِويِل اْلَمْصَدرِ 

 ،اْفِتَقاِر اْلَمْعَنى ِإَلْيِه، َوُهَو ِمَن اْلَمَواِضِع الَِّتي َيَقُع ِفيَها اْلِفْعُل َمْوِقَع ااِلْسِم
 ."(3)َوُيَراُد ِبِه النَّْفُي اْلَمْحُصوُر ِفيِه اْلَمْفُعولُ 

المفُعوِل ، وُهو في موِضِع ( اسِتْثناٌء ُمفرَّغٌ أَْخبَْرتُُموكهيإَّل : )--وقْوُلهُ 
 وتْقديُر الكالِم: أسأُلُكْم إْخباِري. (،أَْكُرُدُكمْ الثَّاِني للِفْعِل )

عَلى الُمخاَطِبيَن ِبُسؤاِلِهْم، وَتْقِريِرِهْم ِبما أكََّدُه  --ُثمَّ يْرِجُع النبي   
تَابهُكمْ علْيِهْم ِفي ُمْفَتَتِح الرِّسالِة ) ُدوَن لَلهَ  فهي كه (؛ َحْيُث أْوَقَع َوإهكُّكْم لَتَده

ؤاُل ِفي قْوِلِه:    إَّل أَْخبَْرتُُموكهياإلْخباَر ِفي قوِلِه: )  ( عَلى مْعُموِلِه وُهَو الس 

                                 
ت سُي الطبييي  جتةآل الييتن نن ت وي    ي  القي ن، زت  جب ي ةحمد تن جييي الطبييي  ( 1)

، 2، ط58 -57/ 2راا(، تحقُق  ةحماود ةحماد شاتكي، وأدماد ةحماد شاتكي، 310) 
 .ة  بة اتن تيمية بتلقترية، د. 

تري ل ين صحيا البختري، لإلةتم شهتِ الدين أت  اللبت  أدمد تن ( 2) ةحمد إرشتد السب
، 923ال ااتفب   القسااطال    )  ، 234/ 14راااا(، تحقُااق  ةحمااد نيااد الب ياا  الختلاادي 
 .م2016لينتن،  -دار الك ب البلميبة، تُيو 

 .234/ 14الستتق، ( 3)
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نُوا بهُمَحّمٍد؟)  ُدوَن فهيَما أَْكَزَل للّاُ َعلَْيُكْم أَْن تُْؤمه  (َلْ  تَده

 وقْد طاَل ِبناُء هذِه الُجملِة: 
َل َعلَْيُكْم، َوإهكّي أَْكُرُدُكْم بهاّلَّله،"  َوأَْكُرُدُكْم بهَما أُْكزه

ْن  ي أَْطعََم َمْن َكاَن قَْبلَُكْم مه ُكُم اْلَمن  َوالّسْلَوى، َوأَْكُرُدُكْم بهاَلّذه أَْسبَاطه

ْن فهْرَعْوَن َوَعَملههه  ّ بَائهُكْم َحتّى أَكََداُلم مه ي أَْيبََس اْلبَْحَر ِله  "َوأَْكُرُدُكْم بهاَلّذه

َتَطلَُّبُه َطِبيعُة اْلَيُهوِد ِمْن إْنكاِرِهْم، وتْكِذيَبُهْم، وإْصراِرِهْم عَلى  َوَذِلَك ِلَما 
َن النِّعِم ما ُيِقيُم  ِبناءُ  ِعناِدِهْم؛ َفطالَ  ُل علْيِهم مِّ هذِه الُجْملِة الَِّتي ُتسجِّ

َة، وهذا مَن المْذهِب الكالميِّ  "طريقُة الِقياِس ِفيِه  ، الَِّذي(1)علْيِهُم الُحجَّ
ماُتُه صادقٌة ُمْعتَرٌف ِبها، حتَّى ِعْنَد أَلدِّ الُخُصوِم،  تُكوُن سْهلًة واِضحًة، وُمقدِّ

  ".(2) َمْن كاَبَر، وعاَنَد، وَناَقَض نْفَسُه واْلواِقعَ ونتاِئُجُه واِضحٌة ُمَسلَّمٌة إالَّ 

 --وهكذا لمَّا كاَن اليُهوُد أْهَل جدٍل وِعناٍد؛ فقِد استْخدَم النَّبي   
َة علْيِهم، ويْقطَع عنُهم عناَدُهْم.    ؛ حتَّى ُيِقيَم الُحجَّ  ُأْسُلوَب المْذهِب الكالميِّ

ِمْن َكَماِل َنْفِسِه العِظيمِة، وَغَلَبِة ِفْكرِِه َعَلى ِلساِنِه؛ أْن  --كما "كانَ 
كالُمُه، وخرَج َقْصٌد ِفي أْلفاِظِه، ُمحيًطا ِبمَعاِنيِه، َتْحسُب النَّْفس قِد  َقلَّ 

ى اْجَتَمعْت في الُجْملِة القِصيرِة والكِلماِت اْلَمْعدودِة ِبُكلِّ َمعاِنيَها، فال َترَ 

                                 
ااة  نقليبااة  تقطااآُل  ( 1) المااذ رُب الكالةاا   رااو  اد   رااتُ  الماا كل  ُم نل ااى المبنااى المقصااود بُحرب

ين   الُمبت د  لُا فياح ز  بُا ة خوٌذ ةن نلم  الكاالم  الاذي راو عباترٌة نان  إمبات   أصاول الاد  
تحييي ال حيُي ف  صنتنة ال بي والن ي وةيتن إنرته القي ن الكاييم،  .بتلييارُن البقليبة  

، 119رااااا(، تحقُااق  د/ د ناا  ةحمااد شاايف، صااااا654التاان أتاا  اسصاابآل المصاايي)  
 م.2014 -رااا1435

/ 2ي القي  ااا  وسااامتتا البال ياااة، د/ نياااد البشااايم إتااايا يم المطبنااا ، خصاااتِص ال بيُااا( 2)
 .م1992 -رااا1413، 1القترية، ط –، ة  بة و بة 434
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اْلَكالَم أْلفاًظا، ولِكْن حركاٍت نَِّفيسًة ِفي أْلفاٍظ؛ وِلهذا َكُثرِت الكلماُت الَِّتي 
ْر ِفي  اْنفرَد ِبها ُدوَن العَرِب، وكُثرْت َجواِمُع كِلِمِه، وخلَص ُأْسُلوُبُه، فَلْم ُيقصِّ

حِة شيٍء، ولْم ُيباِلْغ ِفي شيٍء، واتَّسَق لُه ِمَن األْمِر عَلى كماِل الفصا
 ".(1)والبالغِة ما لْو أراَدُه ُمريٌد لعجَز عْنهُ 

 *** 
  

                                 
(1 ) ، ، تحقُاق  نياد هللا المن اتوي  إنرته القي ن والبالغة النبيويبة، ةصاط ى صاتدق اليبافبا  

 .م1997راا، 1417، 1المنصورة، ط –، ة  بة اسبمتن 249
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 رساَلَتُه، قاِئاًل:  --ُثمَّ ختَم النَّبي  

تَابهُكمْ "  ُدوَن لَلهَ  فهي كه  ،فَََل ُكْرَه َعلَْيُكمْ  ،فَإهْن ُكْنتُْم ََل تَده

ٱَّٱجه هن من خن حنٱُّ

 فَأَْدُعوُكْم إلَى للّاه َوإهلَى كَبهيّهه"

ُر أنَّهُ  وهذه الُجملُ  ُد وُتقرِّ ال ُيْكرُِه أحًدا عَلى اإلْسالِم، بْل َيْتُرُك  --ُتؤكِّ
ينِ  يََّة اْخِتياِر الدِّ  .لُه ُحرِّ

ْرِط ِفي قوِلهِ  تَابهُكمْ  :--وَجَواُب الشَّ ُدوَن لَلهَ  فهي كه  ""فَإهْن ُكْنتُْم ََل تَده
ْرِط وجواِبِه كَبهيّهه"فَأَْدُعوُكْم إلَى للّاه َوإهلَى " قوُلُه: وَ هُ  ، وقِد اْعُتِرَض بْيَن الشَّ

؛ إْظهاًرا "ٱجه هن من خن حن ،فَََل ُكْرَه َعلَْيُكمْ  "ِبهاتْيِن الُجْمَلَتْيِن 
يِن اإلْسالِميِّ   الَِّذي ال ُيْكرُِه أحًدا عَلى اْعِتناِقِه.ِلَتساُمِح الدِّ

ِبإْظهاِر شيٍء وقْد بَدا ُحْسُن االْنِتهاِء جليًّا ِفي هذِه الُجْملِة الِختاِميَِّة، 
وَما كاَن ِفي هذا الِختاِم مْن  ،--ِمَن التَّساُمِح والُودِّ واالْسِتمالِة مَن النَّبيِّ 

ْرِط واْلجواِب، واْقِتباٍس ِمَن الُقْرآنِ  ْرِط، واْعِتراٍض بْيَن الشَّ اْلَكِريِم،  تعِبيٍر بالشَّ
و" أْحسُن االْنِتهاِء َما آذَن باْنِتهاِء اْلكالِم،  وُكل  ذلَك لُه بالغُتُه ِفي التَّرِكيِب،

ٌف أْلبتَّة"  .(1)حتَّى ال يْبَقى للنَّْفِس تشو 

*** 
  

                                 
شااااين نقااااود الرمااااتن فاااا  نلاااام المباااات   والييااااتن، للحااااتفظ جااااالل الاااادين نيااااد الاااايدمن  (1)

-رااا1358، 1ةطببااة ةصااط ى البااتت  الحلياا ، ط ،175صاااا، اااا(ر911 )السااُوط  
 م.1939
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 اخلامتة
اِلحاتُ الحمُد هلِل  ، والصالُة والسالُم على أشرِف الَّذي ِبِنْعمِتِه تتم  الصَّ

يِن. أجمعين، وعلَ الخلِق   ى آِلِه وصْحِبِه وَمْن تِبَعُهْم بإحساٍن إلى يوِم الدِّ

 وبعدُ 

 لَص البحُث إلى النتاِئِج اآلِتيِة:فقْد خَ 

، إلَ  --أْثبتْت رسالُة النبيِّ  - يِن اإلسالميِّ ى يهوِد خيبَر عالميََّة الدِّ
مِة والموِعظِة كْ عَلى تبليِغ رسالِتِه بالحِ  --النبي   ومْن خالِلها حرَص 

 لِة بالَِّتي ِهَي أْحسُن.نِة، والُمجادَ سَ الحَ 
َعى أنَّ  - دِّ عَلى َمِن ادَّ امغِة ِفي الرَّ كانْت هذه الرسالُة مَن الُحجِج الدَّ

ْيِف؛ وذلَك لما ثبَت أنَّ النبيَّ  خاَطَب اْليُهوَد  --اإلْسالَم قِد اْنَتشَر بالسَّ
ِمُد ؛ ِبما ُيليُن اْلُقُلوَب، وُيضيِة عْن لذَِّة االْنِتصارِ ِبهِذِه األْلفاِظ البليغِة، الخال

ُخوِل ِفي دِ و النَّاَس إلَ ِجراَح الَمْهُزوِم، ويدعُ   يِن للِا أْفواًجا.ى الد 
بُلَغ مْقُصوَد؛ حتَّى يَ رَض الْ ا ُيالِئُم الغَ فاِظ مَ لْ َن اأْل يَتخيَُّر مِ  -- كانَ  -
 ُصورِِه وأْعالَها.ِفي أتمِّ الُمتلقِّيَن كالُمُه 
 ،قاِم التَّْرِغيِب ِفي مَ ِفي هذِه الرِّسالِة تجلَّْت بالغُة الِخطاِب النَّبويِّ  -
، دوَن تْنِفيٍر أْو َتْهِديٍد كالميِّ هِب الْ ذْ واالْسِتْدراِج، والمَ  ،واالسِتمالةِ  ،والحثِّ 

 .--منُه 
جاءِت الرِّسالُة ُموجزًة، ُمترابطًة في معاِنيها، ُمْحكمَة البناِء ِمْن  -

ِلها إَلى آِخِرها، فبدا فيها  ، وُحسُن التخل ِص، وُحْسُن براعُة االْسِتهاللِ أوَّ
 -عزَّ وجلَّ –االنِتهاء، وكأنَّها ُجملٌة واِحدٌة ِفي دْعوِة يُهوِد خْيبَر إَلى للا 

 .--ونبيِِّه 
ْقِتباُس مَن القرآِن الكريِم تراِكيَب هذِه الرِّسالِة، فبدْت قويًَّة أضاَء اال -
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ِتها، وُمخاطبِتها هؤالِء اليُهوِد الُمعاِنِديَن.  ِفي ُحجَّ

 أنْ  ألُ أسْ  -ىالَ تعَ  – وللاَ ، يثِ حْ ي بَ فِ  هِ إليْ  تُ صلْ ا وَ مَ  ايةُ هذا غَ ف؛ عدُ وبَ 
ِدَنا محمٍَّد، وعَلى آِلِه  الكريِم، هِ هِ ًصا لوجْ الِ خَ  هُ علَ يجْ  وصلَّى للُا وسلََّم على سيِّ

 وصْحبِه أجمعيَن.
ينَ  ه َرّبه العَالَمه ُر دْعواكَا أَنه اْلَحْمُد ّلله   وآخه

*** 
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 الُقرآُن الكريمُ    

  ِّاألحداث التَّاريخّية للنبي--  دراسة تاريخية منهجية، د/ إمام
 .م2017عمان،  –الشافعي محمد حمودي، دار الخليج 

  اري لشرح صحيح البخاري، لإلمام شهاب الدين أبي إرشاد السَّ
هــ(، تحقيق: محمد 923العباس أحمد بن محمد الشافعّي القسطالنّي )ت

 م.2016لبنان،  -دار الكتب العلميَّة، بيروت عبد العزيز الخالدّي،
  :إعجاز القرآن والبالغة النَّبويَّة، مصطفى صادق الرَّافعّي، تحقيق

 م.1997هــ، 1417، 1المنصورة، ط –عبد للا المنشاوّي، مكتبة اإليمان 
 دار ابن 7إعراب القرآن الكريم وبيانه، لُمحيي الدين درويش، ط ،

 م.1999 -هــ1420بيروت،  -كثير
  المرسلين إْعالم السائلين عن كتب سيِّد-- لإلمام محمد بن ،

، مؤسسة 2هــ(، تحقيق: محمود األرناؤوط، ط953)ت طولون الدمشقيّ 
 م.1987 -هــ1407الرسالة، بيروت، 

  بدائع الفوائد، للعالمة اإلمام أبي عبد للا محمد بن أبي بكر
هــ(، تحقيق: أحمد عبد السالم، دار 751الدمشقّي ابن قيِّم الجوزية )ت

 م.1994مّية، بيروت، الكتب العل
  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن

هـــ(، تحقيق: د/ حفني محمد 654الكريم، البن أبي اإلصبع المصري)ت 
 م. 2014 -هـــ1435شرف، 
  تفسير الطَّبرّي جامع البيان عن تأويِل آِي القرآن، ألبي جعفر

حقيق: محمود محمد شاكر، وأحمد هــ(، ت310محمد بن جرير الطَّبرّي )ت
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 ، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، د.ت.2محمد شاكر، ط
  ،لحسن بن قاسم المرادي، لالجنى الداني في حروف المعاني

 –دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل،
 م.1992-هـ1413، 1لبنان، ط
  خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية، د/ عبد العظيم إبراهيم

 م.1992 -هـــ1413، 1القاهرة، ط –المطعني، مكتبة وهبة 
 محمد بن عبد ، ألبي عبد للا الروض المعطار في خبر األقطار

مؤسسة ناصر ، إحسان عباسهــ(، تحقيق: 900)ت المنعم الِحميري 
 .م1980 ،2، طبيروت -للثقافة 
  ُشاد في سيرة خير العباد، لإلماِم محمد بن ُيوسف س ُبُل الهدى والرَّ

هــ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 942الصالحّي الشامّي )ت
 .د.تلبنان،  –والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلميَّة، بيروت 

  سير أعالم النبالء، لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان
هــ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب 748)ت الذهبي 

 م.2010لبنان ،  -العلمية، بيروت

  يرة النَّبويَّة، البن هشام أبي محمد بن عبد الملك المغافري السِّ
، وعبد هــ(، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري 218البصرّي )ت 

 م. 2002لبنان،  –الحفيظ شلبي، المكتبة العلمية، بيروت 

  شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، للحافظ جالل الدين
، 1هــ(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط911عبد الرحمن السيوطي )ت

 م.1939-هـ1358



 

 

1951 

 هـ(، 256صحيح البخاري، لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت
 م.2012ـ، ــه1433، 1القاهرة، ط –زاد مؤسسة 
 ناعتان الكتابة والشعر، ألبي هالل الحسن بن عبد للا بن  الصِّ

 سهل العسكري، تحقيق: على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،
 م.2004-هـ1425بيروت،  –المكتبة العصرية، صيدا 

 راز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ل إلمام الطِّ
هــ(، تحقيق: د/ 705يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوّي اليمنّي )ت

 -هــ1423، 1بيروت، ط –عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا 
 م.2002
 عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح، لبهاء الدين السبكي 

بنان، ل –هـــ(، ضمن شروح التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت 773)ت
 د.ت.
  عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعالمة أبي الطيب محمد

شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: عبد الصمد محمد عثمان، المكتبة 
 م .1969 -هــ1389، 2السلفية بالمدينة المنورة، ط

  مائل والسير، لإلمام الحافظ عيون األثر في فنون المغازي والشَّ
هــ(، تحقيق: 734بن سيد الناس الشافعّي )ت فتح الدين أبي الفتح محمد 

 -هــ1414، 1لبنان، ط –الشيخ إبراهيم محمد رمضان، دار القلم، بيروت 
 م. 1993

   ين محمد بن مكرم، دار لسان العرب، البن منظور جمال الدِّ
 القاهرة، د.ت. -المعارف

  ائر في أدب الكاتب والشاعر، ألبي الفضِل ضياء الدين المثل السَّ
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للا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن األثير  نصر
هـــ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة 637الموصلّي )ت

 م.1999 -هــ1420بيروت،  –العصرية، صيدا 
  :مغني اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصاري، تحقيق

 م.2005، 1القاهرة، طالدين عبد الحميد، دار الطالئع،  يمحمد محي

  نصب الراية ألحاديث الهداية، للعالمة جمال الدين أبي محمد عبد
ْيلعّي الحنفّي)ت  هــ(، مع حاشيته النفيسة بغية 762للا بن يوسف الزَّ

يَّان، بيروت  يلعّي، إشراف: محمد عوامة، مؤسسة الرَّ األلمعّي في تخريج الزَّ
 م.1997 -هــ1418، 1لبنان، ط –

 ي ات العلمي ة:الد ور

  ،ُمصطلُح االْسِتْدارج المفُهوم واألثر دراسة بالغية تأصياًل وتطبيًقا
د/ محمد بن عبد الرحمن الخراز، بحث منشور في مجلة كلّية اللغة العربية 

 .م2015بالزقازيق، العدد الخامس والثالثون، سنة 


