
 

 

 الباب األول

 مقدمة
 خلفية البحث .أ
كان الحديث هو يطلق على قول النبي ص.م وفعله وتقريره وكذلك  

يطلق على قول الصحابي وفعله وتكريره وقول التابعي وفعله وتكريره. 
الخطيب أن الحديث هو كل شيئ ( كما يقول 33: 6891)الدهلوي، 

 (5: 0222يضاف الى رسول الله قوال أو فعال أو تقريرا أو صفًة )عارفين، 
فيما يتعلق بالحديث، تكلم الله تعالى من خالل لغة الرسول الشفهية  

: 0262التي كانت واضحة تماًما وحكمة جًدا. المط في الدراسة )مسغامي، 
لكلم تحتل جمالها المرتبة الثانية بعد ( يقول أن أسلوب النبي جوامع ا38

القرآن، وال يمكن أن يتفوق تفوقه على أسلوب الشعر أو الخطابة ألي خطيب 
عظيم. كلماته واضحة وجميلة وهادئة وفًقا للمواقف والظروف بحيث تكون 
ممتعة في السمع وسهلة الهضم. أسلوب لغة النبي بسيط ويمكن أن يفهمه 

إن أسلوبه اللغوي هو الثمرة ، في حين أن أسلوب الجميع. مثل الشجرة ، ف
اللغة للشاعر وخبير بالغة هو أوراق ، وهذا مصنوع ويعتبر أن الحديث والقرآن 
مدرسة عالية للغة واألدب التي يمكن أن تثقيف الناس ليصبحوا شعراء وكتاب 

 أو خطيبين.
 بّين علي عبد الواحد وافي أن هناك اثنين من تأثير الحديث على 

أوال، تعزيز مكانة اللغة العربية بسبب تنزيل القرآن الكريم  .التقاليد العربية
كالهما نصرة اإلسالم المحروبان بكبار الشخصيات  .والحديث باللغة العربية



 

 

هذا  .ثانيا، تنظيم واستحضار األدبية العربية إلى مستوى أعلى .القبائل العربية
حيث الغرض والمعنى واألسلوب التأثير واضح من وجوه اللغة، سواء من 

 (22: 0262واأللفاظ. )مسغامي، 
أحد فن من فنون األدب العربي الذي له وجود كبير هو علم البالغة.  

البالغة هي فن من الفنون يعتمد على صفاء اإلستعداد الفطري ودقة إدراك 
الجمال, وتبتن الفروق الخفية بين صنوف األساليب. عادة دراسة البالغة هي 

أس المال األساسي في تشكيل الشخصية األدبية وإعادة تنشيط بعض ر 
 (1: 6882المواهب الخفية )أمين ، 

علم البالغة كأحد من قسم العلوم في اللغة العربية يخضع لمرحلة  
النشأة والتنمية وهّلم جرا. وله ثالثة أقسام هو المعاني والبيان والبديع. علم 

 غة الذي من أحد بحوثه القصر.المعاني هو أحد من أقسام البال
فيما يتعلق بالقصر ، وجد كلم القصر في كتاب رياض الصالحين  

لإلمام النووي. هذا الكتاب أكثر انتشار في مؤسسات التعليم الديني حتى 
ارتفعت شهرة هذا الكتاب. ال يوجد عمل يشبهه بطريقة الحكم يتضمن 

بالوقت واألفعال. أعطى مؤلف هذا الحالل والحرام ومعرفة األحاديث الفاضلة 
الكتاب اهتماًما كبيًرا ورتبه ترتيبا كامال مع خلق على أساس جسدي وعقلي 
وجمع بين الترغيب والتهريب )أخبار الجيد والتهديد( وجميع األداب السالكين 
)أولئك الذين يصلون رضى ربهم( . والميزة األخرى ، يقدم مؤلف كتاب رياض 

لمأخوذ من الحديث الصحيح فقط على أساس كتب الصالحين حديثًا ا
 (0: 0225الصحيح المشهور )الهاللى ، 



 

 

يقسمه إمام النواوي إلى الكتب ويجعل كل كتاب موضوعا لعديد  
الحديث من التقاليد المدرجة في عدة فصول من نوع واحد. ثم يجعل هذا 
الكتاب موضوعات حيث جعل الفصل موضوعا لعدد من األحاديث التي 

كتابًا يسميها ككل ، إلى   68ظهرت مشاكل محددة. يوجد في هذا الكتاب أ
وأصدر األبواب من حديثًا .  6981فصاًل و  370جانب الكتاب األول و 

معنى خفى  القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح
ي ، ، وينهي أيًضا كل حديث بشرح شهادته )الهالل بنفائس من التنبيهات

0225 :65) 
سلسلة محتويات هذا الكتاب تستخدم كثيرا من العبارات الجمالية  

في صيغة القصر. واحد من التعبيرات الواردة في كتاب رياض الصالحين إلمام 
 النواوى هو :

 "إنَّما اأَلعماُل بالنّ يَّات"
جملة القصر أعاله تستخدم اداة القصر إنَّما ، والتي تصبح مقصور  
لة أعاله هي كلمة بالنّ يَّات ، في حين أن الجملة التي هي مقصور في الجم

 عليه هي كلمة اأَلعماُل.
في االقتباس أعاله في كتاب رياض الصالحين ، يستخدم المؤلف  

أسلوب لغة القصر الذي يهدف إلى التوقع ، وهو ما تعتمد عليه المؤسسة 
الخيرية جيدة ، بينما إذا  الخيرية. إذا كانت النية جيدة ، فستكون المؤسسة 

 كانت النية سيئة ، فستكون المؤسسة الخيرية مؤسسة خيرية سيئة.
استنادا على ما تم وصفه قبله ، تعتزم الباحثة إجراء مزيد من الدراسة 

عنوان "القصر على  ةالباحث تحول الكتاب. أما بالنسبة للبحث ، فقد رفع



 

 

شرف النواوى بن امام يحيى إلحاديث النبوية في كتاب رياض الصالحين لاأل
 )دراسة علم المعاني(.

 

 تحديُد البحث .ب

مننن خلفيننة البحننث تحديننند البحننث تبحثننه الباحثننة فننني بحثننه علننى النحنننو 
 التالي:

مننناذا  نننرق القصنننر النننواردة فننني كتننناب ريننناض الصنننالحين إلمنننام يحينننى ابنننن  .6
 شرف النواوى؟

يحيننى ابننن منناذا أغننراض القصننر الننواردة فنني كتنناب رينناض الصننالحين إلمننام  .0
 شرف النواوى؟

 

 أهداف البحث .ج

 استنادا على تحديد البحث أعاله ، فإن األهداف في هذا البحث هي:

وصنف  ننرق القصننر الننواردة فنني كتناب رينناض الصننالحين إلمننام يحيننى ابننن  .6
 شرف النواوى

وصنننف أغنننراض القصنننر النننواردة فننني كتننناب ريننناض الصنننالحين إلمنننام يحينننى  .0
 ابن شرف النواوى

 



 

 

 فوائد البحث .د

المتوقع أن يكون هنذا البحنث قنادراً علنى تنوفير فوائند للقنارى، خاصنة من 
 في مجال األدب نظرياً وعملياً.

الفائننندة العملبنننة لهنننذا البحنننث هننني منننن المتوقنننع أن يكنننون البحنننث  .6
قنننادراً علننننى تننننوفير الحنننافز والمسنننناهمة لطننننالب قسنننم اللغننننة العربيننننة 

ألدبينننة، وآدابهنننا ومراقبننني اللغنننات والمسنننلمين فننني تقننندير األعمنننال ا
وخاصننة فننني مجننال اللغوينننات المتعلقننة بالقصنننر فنني حنننديث النبننني 

 ص.م
الفائنندة النظريننة لهننذا البحننث هنني مننن المتوقننع أن يضننيف إلننى كنننز  .0

المعرفننة عنننن البالغنننة وخاصنننة علننم المعننناني عنننن القصنننر. باإلضنننافة 
إلى ذلك ، من المتوقع اسنتخدام نتنائه هنذا البحنث لوحندة نظرينة 

 لحديث.تطبيق البالغة في نص ا
 

 الدراسات السابقة .ه

الدراسنننات السننابقة علنننى بعنننض المعلومننات حنننول دراسنننات تحتننوي هنننذه 
مماثلنة أجريننت حنول هننذا البحنث. أمننا بالنسنبة للدراسننات المماثلنة التنني أجريننت 

 باستخدام دراسة البالغة ، وخاصة قصر ، هي على النحو التالي:

، الرسالة بعنوان "جوانب المعاني في القرآن الكريم سورة يس  أولا  
والتعلم البديل" لبوبوت مرنيتي ، الطالبة في قسم تعليم اللغة العربية ، كلية التربية 



 

 

. يصف هذا 0267والتدريب ، معهد بورويكرتو الحكومي اإلسالمي في عام 
هذه الرسالة لها البحث جوانب علوم المعاني في سورة يس والتعلم البديل. 

أوجه تشابه رسالة الباحثة في فحص أحد فروع علم المعاني وهو القصر. الفرق 
بينهما أن بوبوت تفحص جميع جوانب علوم المعاني ويشرح أيًضا بدائل 
التعلم. بينما قامت الباحثة فقط بفحص القصر ولم يشرحوا التعلم البديل. 

تستخدم بوبوت القرآن الكريم  الفرق اآلخر هو أنه في الكائن المستخدم ،
 بدقة على سورة يس ، بينما تستخدم الباحثة كتاب رياض الصالحين.

، الرسالة بعنوان "دراسة تحليل البالغة عن داللة استخدام  رق  ثانياا  
القصر في سورة النحل لسري وهيوني  البة لتعليم اللغة العربية ، كلية التربية 

. 0261والتدريب ، جامعة شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو في عام 
. تصف هذه الدراسة موقع أسلوب  رق القصر والمعنى في سورة النحل

الرسالة لها أوجه التشابه رسالة الباحثة في بحث القصر. الفرق بينهما في 
القرآن تحديدًا في سورة النحل ، بينما الكائن المستخدم ، تستخدم وهيوني 
 تستخدم الباحثة كتاب رياض الصالحين.

، الرسالة بعنوان "القصر في سورة األحزاب وسبأ )التحليل  ثالثاا 
م لطيفة النعمة ، الطالبة في قسم اللغة العربية ، كلية الوصفي النوعي(" أل

. الرسالة لها أوجه تشابه 0265اآلداب ، جامعة ماالنه الحكومية في عام 
رسالة الباحثة في البحث في قصر. الفرق هو في الكائن المستخدم ، 
تستخدم أم القرآن في سورة األحزاب وسباء ، بينما تستخدم الباحثة كتاب 

 صالحين.رياض ال



 

 

رياض بعض األبحاث المذكورة السابقة لم تجد بحثًا عن كتاب  
 قصر.الباستخدام دراسة البالغة ، خاصة علم المعاني عن  الصالحين

 
 اإلطار الفكري .و

علم البالغة هو علم لدراسة فصاحة الكالم الذي يشمل علم المعاني  
علم البالغة هي االنضباط (. علميا ، 02: 6890والبيان والبديع )أخضري ، 

التي تقوم على صفاء اإلستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال وتبين الفروق 
الخفية بين صنوف األساليب. إن عادة دراسة البالغة هي رأس المال األساسي 

: 6882 ،في تشكيل شخصية األدب وتنشيط بعض المواهب المخفية )أمين 
1). 

البيان هو المعاني والبيان والبديع. فأما  تنقسم البالغة ثالثة أقسام علم 
فن في إعداد وكشف التفاهم مع مجموعة متنوعة من األساليب الجميلة 

(. وأما المعاني هو علم يعرف به 05: 6890والتعبيرات والمحررين )محسن 
(. وأما 73: 0227أحوال اللفظ العربي التي يطابق مقتضى الحال )نور بيان 

نب تتعلق بجمال اللغة ، من حيث اللفظ والمعنى. أو يدرس هذا جواالبديع 
بعبارة أخرى ، يفحص هذا العلم 'المحسنات اللفظية' و 'المحسنة المعنوية'. 

مثيرة لذا فإن وظيفة هذا العلم هي تطبيق الكلمات والمعاني لتكون جميلة و 
 (.87: 0260لالهتمام)عزا ، 

علم البالغة ، كان من بين ميادين الدراسة الثالثة الموجودة في  
المنهه المستخدم )السكين تحليل( في هذه الدراسة هي علم المعاني فقط. 

 يركز الباحث على واحدة من المناقشات ، وهي القصر.



 

 

شكل معجمي، شرح كلمة "القصر" بمعنى "الحسب" مما يعني  
 السجن وفقا للغة. وفي القرآن الكريم هناك التعبير :

 فى الخيام مقصورة حور

 أما بالنسبة القصر وفقا للعلماء مصطلح من البالغة

 هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص

 وهناك أيضا تعريف آخر لقصر أي

تخصيص شيء بشيء بعباارة الام مياة تادل  لياع   يعا  شايء 
 مقصور  لى شيء اخر بواحد من طرق القول المفيد للقصر

 ي:يجب أن تحتوي كل عبارة في القصر على أربعة عناصر ، ه

 مقصور ، سواء في شكل صفة أو موصوف .6
 مقصور عليه ، سواء في شكل صفة أو موصوف .0
 مقصور عنه هو شيء خارج المستبعدين  .3
 (0227:609،  أدة القصر )نور بيان .2

 المثال:

 ليفوز إل  المجد

تتضننننمن الجملنننننة المننننذكورة أعننننناله جملننننة القصنننننر ، ألنهننننا تلبننننني العناصنننننر 
، مقصننننور عليننننه يوجنننند فنننني كلمننننة يفااااوزاألربعننننة ، أي مقصننننور يوجنننند فنننني كلمننننة 



 

 

، مقصور عننه هنو كنل الخصنائص إلنى جاننب تهدئنة، وأدة القصنر هني ال المجد
 و إاّل.  ريقة القصر المستخدمة في هذا المثال تستخدم النفي و االتثناء.

 لمثال اآلخر من القرآن:ا

 إياك نعبد وإياك نستعين 

هننذه الشننهادة، بمعنننى أن نحننن فقننط متخصصننون عبننادة اللننه ، ونسننتعين 
 نساتعينو نعبادإل الله وحدة ، ال من ناحية أخرى. وفي هذا السياق دعنا كلمنة 

.  ريقنننة القصنننر المسنننتخدمة فننني هنننذا إيّااااكمقصنننور ، ومقصنننور علينننه فننني كلمنننة 
بالتقديم و حقوق التأخير. وهو وضع شيء عادة منا حقوقنه فني المثال تستخدم 

 اآلخر. في هذه الحالة ، فإن تقدم مفعول به من فاعله.

تتضننننمن الطريقننننة المسنننننتخدمة بشننننكل شننننائع فننننني أسننننلوب القصننننر أربعنننننة 
 صغات وهي:

اسنننننننتخدام نفننننننني واإلسنننننننتثناء ، حينننننننث يقنننننننع مقصنننننننور علينننننننة بعننننننند أدة  (6
 اإلستثناء.

 يقع مقصور علية في اآلخراستخدام كلمة إنما، حيث  (0
اسننتخدام بالتقننديم وحقننوق التننأخير وهننو وضننع شننيء عننادة مننا حقوقننه  (3

 في اآلخر. في هذه الحالة ، فإن تقدم.
اسننتخدام العطننف بالكلمننة بننل أو لكننن والننذي أصننبح المقصننور عليننه  (2

هنني الكلمننة التاليننة. أو العطننف منننع ال ممننا يعننني لننيس. إذاً مننا النننذي 
 مة المقارنة التي كانت موجودة قبل ال.سيصبح مقصور عليه هو كل



 

 

  



 

 

 أما بالنسبة للمفهوم الخريطة في اإل ار كما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 البالغة

 قصر

 معاني

 نفي و استثناء

  رق

بالتقديم  استخدام
 هحقوقشيئ ما

 استخدام إنما

 

العطف  استخدام
 ببل، لكن، و ال

 أجيز الكالمت

 تأكيد

 تخليص

 تخصيص

 أغراض


