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مة الشكركل

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد � رب العاملني، محدا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على إمام 

املرسلني، سيد� حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

ذه الرسالة حتت من �ليف ههفيقفقد انتهت الباحثة �ذن هللا وتو 

مدح أيب بكر الصّديق رضي هللا الشيخ أمحد خالد مصلح يفخطبةاملوضوع 

عة الرانريي . وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامبالغية)دراسة(عنه 

للحصول على لبةطالمادة من املواد الدراسية املقررة على اإلسالمية احلكومية 

قسم اللغة العربية وأد�ا.يف S.Humشهادة 

فإن الباحثة يف هذا املقام تتقدم خبالص شكرها لفضيلة املشرفني مها 

وجهودمها يف ااملاجسرت، على مساعد�موسومردي املاجسرت فهمي سفيان 

إنفاق أوقا�ما لإلشراف الباحثة يف إمتام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، 

لعافية، يف الدنيا واآلخرة. هلما العفو واهللافتسأل 



 ب

وتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية  

تشية ولرئيس قسم اللغة العربية أند رانريي اإلسالمية احلكومية بيف اجلامعة ال

يف كتابة هذه الرسالة، مواحملاضرات على مساعد�مناحملاضريوأد�ا وجلميع 

جيزى هلم يف عطائه، وأن يرفع درجا�م، إنه مسيع جميب.فتسأله تعاىل أن

والعائلة احملبوبني على نلشكر واحلب إىل أحب الناس والديوكل ا

يف الدنيا وابثالحيريهم أحسن أنهللادعائهم يف إمتام هذه الرسالة لعل 

يف إمتام الرسالة. وترجو الباحثة  دوهاواآلخرة. وأخريا إىل األصدقاء الذين ساع

خري اجلزاء.هلم جيزى�لدعاء عسى هللا أن 

بند أتشية-دار السالم

ميال نوفيتا
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جتريد

: ميال نوفيتااسم الطلبة

١٤٠٥٠٢٠٠٨:القيدرقم

: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العريبالقسمالكلية/
وأد�ا

:خطبة الشيخ خالد مصلح يف مدح أيب بكر موضوع الرسالة
الصّديق رضي هللا عنه (دراسة بالغية)

صفحة٥٥:حجم الرسالة

: فهمي سفيان املاجسترياملشرف األول

دي املاجستري: سومر املشرف الثاين

مدح أيب بكر يفلشيخ أمحد خالد مصلحاموضوع هذه الرسالة هو خطبةكان 

وهي أنواع البالغة اليت يتناوهلا خطبته.  عنه. وترتكز يف املسألة املهمةرضي هللا

وأما الطريقة املستخدمة يف التحليل فهي منهج الوصفي التحليلي مبقاربة 

أنواع البالغة موجودة يف لنتائج اليت توصلت إليها الباحثة: البالغية. ومن ا

هي البيان (التشبيه املرسل والتشبيه اخلطبة الشيخ أمحد خالد مصلح وهي البيان 

البليغ، وا�از)، وأما املعاين (اإلنشاء الطليب وغري الطليب، خرب إبتدائي وخرب 

ابلة).بديع (اإلقتباس والطباق ومقالوأما طليب، والقصر)، 
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١

الباب األول

مقدمة

خلفية البحثأـ

، العليا مبحافظة العنريةامعجيف خطيب إمام و شيخ خالد مصلح هو

. وكانت القصيم. وهو رئيس اللجنة طالب العلوم جامع الشيخ ابن عثمني

كثرية، هي خطبة األحكام الدينية وخطبة األحكام الشرعية وخطبته  أنواعا  

خطبة املعاملة وخطبة املدح. 

حسان، أثىن عليه الشخص اإليتضمن عن النعم و دح هو كل شيءامل

دح هو تعداد جلميل املزا�، املوأما يف اإلصطالح ة.ه من الصفات احلسنلمبا

كل الناس حيتاج إىل املديح، ـووصف للشمائل الكرمية، وإظهار للتقدير العظيم

ـ عندما يسمع الناس املدح أنه سيفعل .ويبتهجبهيسراملديح،يسمعوعندما

ـ عندما حيزن، حيتاج إىل املدح لرتفيه له ـشيئا إجيابيبا



٢

إىل العجوزدائما يف أي مكان. سواء كان ذلك من املدحتم تطبيق ي

كثريا من الكاتبني .قو�الد حبيميكن أن يكون �ملدح ، حىت عكسهالشباب أو 

يستخدمون مجلة املدح لتجميل قصة حبهم ـ ولذلك جيعل الناس أن تكون ممتعة 

Rintihan“لقرائته ولسماعه. على سبيل مثال  يف الرواية  Dari Lembah

١Lebanon”.

كلمة املدح  تستطيع أن تطور مجال العمل األديب، وكذلك ىف األدب 

وقد ثبت ذلك ألن الكثري من دح هلا دور و�ثري مهم ـ العريب إن كلمة امل

، كما هو احلال يف الشاعر العريب، املدحون ستخدميذينالعريب الالشعراء 

ـ٢حبيبه، هو ميدح أبو القاسم الشايبأحدها يف الشعر 

وكذلك النثر األديب، كثرية من الرواية  اليت استخدموها الكاتبني كلمة 

كما يف سبيل املثال يف قراء�ا.ممتعنيعل القراء يجية لتكالرومانيف شكل املدح 

٣يف الرواية "ممو زين"

1 Taufiqurrahman al-Azizy, Rintihan Dari Lembah Lebanon, Diva Press, Jogjakarta 2012
(H.332)

١١ص ١٩٧٠، تونس، الدار التونسية للنشر أغاين احلياةأبو القاسم الشايب، ٢
١٧١دار الفكر، دمشق ص ،ممو زينسعيد رمضان البوطي، حممد ٣



٣

وخطبة الشيخ  هلا  أنواع كثرية، وهي خطبة االحكام الدينية وخطبة األحكام 

خطبة املعاملة وخطبة املدح.الشرعية و

ويف هذه الرسالة حددت الباحثة عن خطبة املدح أليب بكر رضي هللا 

عنه. لذلك أرادت الباحثة أن تبحث خطبته من �حية بالغية، حتت املوضوع 

"خطبة الشبخ خالد مصلح يف مدح أيب بكر الصّديق رضي هللا عنه (دراسة 

.بالغية)

ـ مشكلة البحثب

ألة اليت حتتاج إىل حلها اعتمادا مما شرحت الباحثة من قبل فظهرت املس

أمحد خالد مصلح؟غة يف خطبة الشيخما أنواع البالهي 



٤

ثأغراض البحج. 

لكل أمر من األمور هلا أغراض خاصة، أما أغراض البحث الذي تبحث 

يف خطبة الشيخ أمحد خالد الباحثة يف هذه الرسالة فهي ملعرفة أنواع البالغة 

.مصلح

معاين املصطلحاتد. 

من نةضمتمعاين املصطلحات املبعض شرح تن ة أسن للباحثحت

، وهي كما يلي:اليت تكون يف موضوع البحثكلمات ال

خطبة.١

خطبة وخطباً -خيطب-خطبكلمة خطبة مأخوذ عن الفعل 

ّن اخلطبة يف اإلصطالح يدعوا الناس إىل صراط املستقيم او أو .٤وخطابة

يقال ايضا أن اخلطبة هو كالم والفضيلة.سنةاحلليعملوا الناسجيعلوا

.٥خطيب

١٨٦، ص ١٩٧٦بريوت: دار املشرق، املنجيد يف اللغة واألعالم،لويس معلوف، ٤
١٠٤، طبع دار العامل للماليني، بريت  ص املعجم األديبجبور عبد النور، ٥



٥

الشيخ خالد مصلح .٢

اخلطبة يؤلف �لشيخ اخلالد بن عبدهللا املصلح. ولد وان هذه 

الشيخ يف أم القرى مكة عام مخسة ومثانني وثالمثائة والف من اهلجرة 

ه) و تعليمه اإلبتدائى إىل الثانوي ما بني مكة وجدة ـ ١٣٨٠النبوية(

وأن أصل تعليمه اجلامعي يف اجلامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وخترج 

البكالوريوس من قسم نظام املعلومات يف كلية اإلدارة فيها بدرجة 

الصناعية. التحق بعد ذالك يف كلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية فرع القصيم وخترج فيها بدرجة البكالوريوس. وعمله 

م استاذ مشارك يف القسم الفقه يف كلية الشريعة يف جاحعة القصيم، وإما

.العليا يف عنريةوخطيب يف جامع

مدح.٣



٦

املدح هو كل شيئ يتضمن عن النعم واإلحسان، أثىن عليه 

وأما يف اإلصطالح املدح هو تعداد ـالشخص مباله من الصفات احلسنة

.٦جلميل املزا�، ووصف للشمائل الكرمية، وإظهار للتقدير العظيم

قأبو بكر الصدي.٤

أبو بكر بن كعبأبو بكر هو  عبد هللا بن عثمان بن عامر بن  

سعد بن يتم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. كنيته أبو بكر. 

وعثمان هو امث أيب قحافة، وام أبو بكر سلمى، وتكين أم اخلري، بنت 

صخر بن عامر، ابنة عم أبيه،  أسلمت وهاجرت.

ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتني وستة أشهر. ولقب أبو بكر رضي 

هللا عنه �لقاب عديدة، له لقبني يعين العتيق و الصديق. العتيق لقبه به 

فسمي عتيقا. والصديق (أنت عتيق هللا من النار)النيب، فقج قال له 

٢٤٥، طبع دار العامل للماليني، بريت ص املعجم األديبجبور عبد النور، ٦



٧

لقبه به النيب ، ففي حديث أنس رضي هللا عنه أنه قال : إن النيب صعد 

(اثبت أحدا، فإمنا دا، وأبو بكر، وعمر وعثمان، فرجف �م فقال أح

وقد لقب �لصديق لكثرية تصديقه .عليك نيب وصديق وشهيدان)

.٧للنيب، ويف هذا تراوي أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها

ةدراسات السابقالـه 

مزينة، خصائص اخلطبة لقس بن ساعدو األ�دي، طالبة بكلية )١

اآلدب قسم اللغة العرابية وآد�ا يف جامعة الرانري اإلسالمية 

صائص اخلعن حيثت الباحثة يف هذه الرسالة ).٢٠١٣احلكومية  (

ها الباحثة يف هذه الرسالة تحبثبن ساعدي. واما املسألة اليت اخلطبة لقس 

صائص من �حية األسلوب واأللفاظ واملعىن.ثالثة مسألة وهي خ

نور الفجر�، عناصر اإلنشاء يف شعر "أغنيةاألحزان" أليب القاسم )٢

الشايب، طالبة بكلية اآلدب قسم اللغة العرابية وآد�ا يف جامعة 

٥ص ١٤٣٣س سرية أيب بكر الصديقالروض األنيق يف حممد حامد حممد،  ٧



٨

يف هذه الرسالة حبثت الباحثة  عن ).٢٠١٣الرانري اإلسالمية (

قاسم الشايب يعين أسلوب عناصر اإلنشاء اليت موجدة يف شعر أيب 

األمر، اسلوب النهي، اسلوب اإلستفهام، أسلوب التمين واسلوب 

.النداء

و. منهج البحث

الوصف الباحثة يف حبث هذه الرسالة هو منهج هااملنهج اليت تستخدم

ومات والبيا�ت هلذه الرسالة تعتمد ، وجلمع املعلالتحليلي مبقاربة (البالغية)

، ولكتابة هذه الرسالة تعتمد الباحثة على البحث املكتيبالباحثة على طريقة

بند -كومية دار السالمالطريقة اليت قرر�ا جامعة الرانريي اإلسالمية احل

:آتشيه. وهي

Pedoman Penulisan Skripsi ( Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas

Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.



٩



٩

الباب الثاين

عن الشيخ خالد بن عبد هللا بن حممد مصلحالذاتيةلمحةال

شيخ خالد مصلح، تريد الباحثة أن تقول أن الحملةقبل أن تشرح الباحثة عن 

ب اليت تبحث من الكتالكافية راجع املالباجثةية، ومل جتداالذاتية منه حمدودة للغحملة  

عنه ولكن جتدها من الروابطة اخلاصة.

حياته وتربيته.١

أ.د خالد وامسه الكامل خالد بن عبد هللا بن حممد مصلح.ولد يف مدينة مكة سنة 

، وعهد إليه ١٤٠٧تزوج من ابنة حممد بن صاحل العثمني يف سنة م.١٩٦٥/ه ١٣٨٥

.١٤١٠بتدريس التفسري وأصول الدين والتوحيد وبدأ ذلك يف سنة 

الشريعة جبامعة القصيم يف السعودية، وهو إمام يعمل مفتيا وأستاذًا للفقه بكلية 

القصيم.ورئس جلنة طلبة العلم يف جامع الشيخ ابن -وخطيب جامع العليا مبحافظة عنرية

عثمني، وعضو اللجتنني العلمية واإلعالمية يف التوعية يف احلج، وعضو رابطة العامل 

١.اإلسالمي وغريها من العضو�ت

١m.wikipedia.org/wiki/-http://arالوقت اندونيسيا١٠٫٢٣(٢٠١٨نيو يو ٣٠مصلح  خالد(
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س يف تظم املعلومات يف كلية اإلدارة الصناعية يف جامعة : بكالوريو الدرجات العلمية

م. ويواصل البكولوريوس الشريعة يف جامعة ١٩٨٨امللك فهد للبرتول واملعادن يف السنة 

م، ومث يواصل إىل جامعة اإلمام حممد بن ١٩٩٩اإلمام حممد بن السعود اإلسالمية يف سنة 

.م٢٠٠٤سعود اإلسالمية، دكتورة يف الفقه، يف سنة 

ب. مؤلفاته

األطعمة املعدلة ورائياً (رؤية شرعية)-١

رؤية شرعية يف حتديد سن ابتداء الزواج-٢

هدا� العمال واملواظفني ضوابطها وتطبيقا�ا املعاصرة-٣

إخبار الطبيب أحد الزوجني بنتائج الفحوص الطبية لآلخر (رؤية الشرعية)-٤

التسويق الشبكي رؤية شرعية-٥

الشيخ ابن عثمني (دراسة �صيلية تطبيقية)النوازل الفقهية عند -٦

احللول املقرتحة حلل مشكلة األراضي البيضاء (رؤية شرعية)-٧

أحكام األحداد-٨

شرح العقيدة الواسطية من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية-٩

حتقيق : شرح منظومة "القواعد الفقهية" للشيخ السعدي-١٠
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شرح العقيدة الطحاوي-١١

شرح الورقات يف أصول الفقه-١٢

٢حصاد املناب-١٣

كتاب رؤية هىهامنىحدإ، الشرعيةيبني عن األحكامكثريا من كتبه

شرعية يف حتديد جنس اجلنني، يشرح الشيخ عن اإلختيار اجلنني يف الراحم اجلنس 

٣.عمل أو املختربمن الذكورة أو األنثاء اليت تستمر يف امل

�لشيخ خالد مصلحاحلوار عبد املراسلة الربيد ٢
٦ص ه١٤٣٢س رؤية شرعية يف حتديد جنس اجلننيخالد بن عبد هللا املصلح ٣
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الباب الثالث

علم البالغة

أ . مفهوم البالغة

وال شك يف أن كلمة "بالغة" كانت تطلق قدميا ويراد �ا املعىن األديب 

الفين الصريف، فهو تعين القول اجليد، أي أ�ا تستعمل وصفا للكالم، كما أ�ا 

١.تكون وصفا للمتكلم

البالغة يف اللغة جاء يف اللسان (بلغ) "بلغ شئ يبُلُغ بلوغًا وبالغاً": 

وصل وانتهى، وبلغت املكان بلوغًا : وصلت اليه، وكذلك إذا شارفت عليه، 

أي :قاربنه، وبلغ النبت : ٢٣٤ومنه قوله تعاىل (فإذا بلغن أجلهّن) البقرة :

الوصول، أو مقاربة "انتهى" وهكذا نرى أن الداللة اللغزية تتمحور حول 

الوصول، واالنتهاء إىل الشئ واإلفضاء إليه. 

Lheeعلم البالغة التطبيقيفهمي سفيان، ١ sagoe Press, Banda Aceh ٢٠١٥س

٩ص 
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بية يف مطابقة طالح جاء يف معجم املصطلحات العر البالغة يف اإلص

الكالم الفصيح ملقتضى احلال، فالبّد فيها من التفكري يف املعاين الصادقة 

ء القيمة القوية املبتكرة منشقة حسنة الرتتيب، مع توخي الدقة يف انتقا

الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوعاته وحال 

٢من يكتب هلم أو يلقى إليهم.

والبالغة يف الكالم مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته، وهو خمتلف، 

فإن مقامات الكالم متفاوتة، فمقام كل من التنكري، واإلطالق، والتقدمي، 

فصل يباين مقام الوصل، ومقام اإلجياز والذكر، يباين مقاو خالفه، ومقام ال

يباين مقام خالفه.

وأن البالغة مرجعها إىل االحرتار عن اخلطإ يف �دية املعىن املراد، وإىل 

متييز الفصيح من غريه، والثاىن منه ما يبني يف علم منت اللغة، أو النحو، أو 

ل علم املعاين، يدرك �حلس، وهو ماعدا التعقيد املعنوي. وما حيرتز به عن االو 

وما حيرتز به عن التعقيد املعنوي علم البيان، وما يعرف به وجوه التحسني علم 

٨ص ٢٠٠٣حممد أمحد قاسم والدكتور حميي الدين ديب، علوم البالغة، لبنان ٢
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البديع. وكثري يسمى اجلميع علم البيان، وبعضهم يسمى األول علم املعاين، 

٣واألخرين علم البيان، والثالثة علم البديع. 

ب.  �ريخ البالغة

منذ العصر اجلاهلي حىت مستهل هذا التاريخ املمتد عرب مخسة عشر قر� 

القرن اخلامس عشر اهلجري، نلحظ فيه بوضوح أن البالغة قد حفلت 

�٤ملالحظات العابرة، والنظرات املستقصية، واألحكام والدقيقة.

:نشأة البالغة ومراحل تطورها

البالغة يف العصر اجلاهلي-١

اجلاهلية وقد عرف العرب الفصاحة والبالغة وحسن البيان وبلغوا يف 

درجة عالية من البالغة و البيان وقد صور القرآن ذلك يف آ�ت عديدة وقوله 

تعاىل : "ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا" كما وضح القرآن شدة 

قو�م يف اجلدال واحلجاج " ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون"

٣٧-٣٤دار الفكر العريب، ص التلخيص يف علوم البالغة،لقزويين ،اخلطيبا٣
٥، دار غريب، ص البالغةاملختار يف �ريخاعبد القادر حسني،٤
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الفصاحة وقدر�م على وقد مدح اجلاحط يف رسائله عن أحوال البالغة و 

القول يف كل عرض، وفعله أيضا الشعراء املشهورون غري اجلاحظ. وقد عرضت  

كتب األدب مثل األغاين، والشعر والشعراء، واملوشح بنماذج خمتلفة من النقد 

٥اجلاهلي.

بلغت اللغة العربية يف العصر اجلاهلي، مستوى متقدما من التعبري األديب 

، أ�ح ألصحا�ا قوة متييز فطرية بني األساليب على يف الشعر والنثر معاً 

اختالف درجا�ا، وأسس ملا عرف بعد ذلك بعلم البالغة، سدل على ذلك 

تلك النماذج النقدية األوىل اليت أورد�ا أمهات الكتب األدبية واللغوية، واليت 

ميكن أن يكون أوضحها قبة التحكية اليت كانت تضريب للنابغة الذبياين يف 

سوق العكاظ، حيث كان الشعراء الناشوؤن حيتكمون فيها إليه، فمن نوه به 

٦طارت شهرته يف اآلفاق.

كان للنقد يف اجلاهلية مكانة عظيمة يف التحكم على جظدة الشعر، 

ويتمثل هذا النقد يف سوق عكاظ، حيث يتجمع فيه الشعراء من كل قبائل يف  

١٧، ص املرجع السابقفهمي سفيان،  ٥
٦، ص جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،اأمحد احلامشي،٦
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م النابغة الذبياين، صنع هلم قبة كل سنة ليتعرض أشعارهم املختازة على رأسه

محراء يف سوق عكاظ. ويتنافس فيه الشعراء حىت ظهر الشعراء املتفوقون 

٧واملتازوم مثل األعش وحسان بن �بت واخلنشاء.

فكان ال يكون العريب يف لقد أحّل العرب لغتهم من حيا�م احملل األول،

يبلغ بلغته نثرا أو نظمًا منزلة نظرهم كامال مامل يبلغ من لسانه الغاية، وكان من 

رفيعة من اخلطابة أو الشعر تبلغ به لغته منزلة أرفع بني قومه وأبناء عشريته، وهو 

بلغته تلك الرفيعة البليغة يبلغ بقومه أو عشريته مبلغًا عظيمًا بني القبائل 

والعشائر، ولذلك كانوا إذا نبع منهم شاعر أو خطيب أوملوا له واحتفوا به 

٨ه عيدا هلم وفخراً.وجعلو 

ويف العصر اجلاهلي يدل على أن الشعراء حينئذ كانوا يقفون عند اختيار 

األلفاظ واملعاين والصور، وكانوا يسوقون أحياً� مالحظات الريب يف أ�ا أصل 

املالحظات البيانية بالغتنا العربية، ومن يتصفح أشعارهم جيدها تزخر 

١٧ص جع السابق،مر فهمي سفيان،٧

٢٣دار الفكر ص املوجز �ريخ البالغة،امازن املبارك،٨
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فيها من حني إىل حني ألوان من املقابالت �لتشبيهات واالستعارت، وتتناثر 

واجلناسات، مما يدل داللة واضحة على أ�م كانوا يعثون عناية واسعة �حسان 

٩الكالم والتفنن يف معارضه البليغة.

البالغة يف عصر صدر اإلسالم -٢

الشك أن للقرآن الكرمي �ثريا عظيما يف نشأة البالغة وتطويرها، فقد 

استه وبيان أسرار إعجازه. واختذوه أساسا للدرس البالغي عكف العلماء غلى در 

فاختذوا آ�ته شواهد على أبواب البالغة واعتباروها مثاال حيتذى يف مجال النظم 

١٠ودقة الرتكيب.

فالقرآن االكرمي حتدى هؤالء العرب �للغة اليت كانوا يتميزون �تقا�ا، 

اب قوله "خرجت أتعّرض ومبعرفة أسرار أساليبها، وقد روي عن عمر بن خط

رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم فوجدته قد سبقين إىل املسجد، فقمت خلفه، 

فاستفتح سورة احلاقة، فجعلت أعجب من �ليف القرآن" والرسول عليه الصالة 

١٣ص ١١١٩دار املعارف س البالغة تطور و�ريخ،شوقي ضيف، ٩
١٩، ص جع السابقاملر فهمي سفيان،١٠
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والسالم، كان شديد العناية بتخري األلفاظ يف كالمه، فقد أثر عنه قوله: " ال 

ولكّن ليقل: لقست نفسي" وقد روي عن علي يقولّن أحدكم خبثت نفسي، 

بن أيب طالب قوله : "ما مسعت كلمة من العرب إال ومسعتها من رسول هللا 

صّلى هللا عليه وسّلم ومسعته يقول: مات حتف أنفه، وما مسعتها من عريب 

قبله". وحني كان رسول هللا يكّلم كّل قبيلة خبصائص ألفاظها وهلجتها،مسعه مرة 

طالب خياطب وفد بين �د، فقال: "�رسول هللا، حنن بنو أب على يب أيب

واحد ونراك تكلم وفود العرب مبا ال نفهم أكثره، فقال: أدبين ريب فأحسن 

�دييب، وربيت يف بين سعد" وكان الرسول يراعي مقتضى احلال يف ؤسائله، فإذا 

فخم "كتب إىل فارس سّهل اللفظ، وإذا كتب إىل كتب إىل قوم من العرب 

وأجزل".

البالغة يف العصر صدر بين أمية-٣

كان معاوية بن أيب سفيان، قد أدرك أمهية اخلطاب، وأسرار مقتضى احلال فيه، 

فقال ألحد جلسائه، ممن مدح ز�د بن أبيه ملا حققه للدولة "أسكت فوهللا ما 

أدرك صاحبك شيئًا بسيفه،إّال وقد أدركت أكثر منه بلساين". السجع يف 
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وقد روي عنه أنه كان ميلي على كاتبه خطا�ً إىل أحد عماله قال فيه " رسائله،

هلو أهون علي من ذرَة، أو كلب من كالب احلرة" ّمث أدرك هذا السجع يف 

عبارته، فقال لكتابه: بل امح احلرّة وأكتب: من الكالب"

ازدهرت اخلطابة يف العصر األموي، وتنوعت، فكانت اخلطابة الوعظية الدينية،

واخلطابة السياسية، وكان لكّل حزب سياسي خطباؤه، وكان هناك صفات 

للخطب داللة على استحسا�ا "كالعجور والعذراء والشوهاء"، كما ازدهر 

الشعر على اختالف أغراضه وفنونه، وكان كل من سوق املريد يف البصرة، 

ستمعني وسوق الكناسة يف الكوفة، كسوق عكاظ يف اجلاهلية، وكان كثري من امل

يتمتعون نقدي سليم، فيبدون مالحظا�م الناقدة، اليت كان بعض الشعراء 

�خذون �ا من ذلك ماروي عن ذي الرمة "أنه كان ينشد شعره يف سوق 

١١الكناسة.

البالغة يف العصر العباسي-٤

٠-٢، ص مراجع السابقأمحد اهلامشي، ١١
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ال تكد تصل إىل العصر العباسي حىت أخذت املالحظات البالغية 

غة علمية وقد كان لذلك أسباب عديدة تزدهر ازدهارا عظيما وتصطبغ بص

منها ما يعود إىل تطور احلياة العقلية واحلضارية، ومنها ما يعود إىل نشوء 

طائفتني من املعلمني عنيت إحدامها �للغة والشعر وهي طائفة اللغويني 

والنحاة، وعنيت األخرى �خلطابة واملناظرة وإحكام األدلة وهي طائفة 

األد�ء.

ب جمتمعة أدت إىل منو البحث البالغي وإزهاره باألسكل هذه

وتطوره فكثرت املالحظات البالغية بدءًا يسيبويه إمام النجاة وانتهاء 

�١٢مام البالغني.

البالغةتقسيم ج.  

وأن البالغة مرجعها إىل االحرتار عن اخلطإ يف �دية املعىن املراد، وإىل 

متييز الفصيح من غريه، والثاىن منه ما يبني يف علم منت اللغة، أو النحو، أو 

يدرك �حلس، وهو ماعدا التعقيد املعنوي. وما حيرتز به عن االول علم املعاين، 

٢٣ص مرجع السابق،فهمي سفيان، ١٢
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يان، وما يعرف به وجوه التحسني علم وما حيرتز به عن التعقيد املعنوي علم الب

البديع. وكثري يسمى اجلميع علم البيان، وبعضهم يسمى األول علم املعاين، 

١٣واألخرين علم البيان، والثالثة علم البديع.

بالغة البيان هو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق :البالغة البيان

إما على ما وضع له أو على خمتلفة يف وضوح الداللة عليه وداللة اللفظ 

غريه.البالغة البيان ينقسم إىل قسمني ومها التشبيه وجماز. والتشبيه ينقسم إىل 

ثالثة أقسام وهي التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمين والتشبيه املقلوب. وأما 

جماز ينقسم إىل قسمني ومها جماز العقلي وجماز اللغوي.

و علم تعرف به أحوال اللفظ العريب اليت البالغة املعاين: بالغة املعاين ه

�ا يطابق مقتضى احلال. البالغة املعاين ينقسم اىل قسمني ومها اخلرب 

واإلنشاء.أّما اإلنشاء ينقسم إىل قسمني ومها اإلنشاء الطليب واإلنشاء غري 

الطليب. 

٣٧ص ،جع السابقمر ،القزويينخلطيبا١٣
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البالغة البديع: البالغة البديع هو علم يبحث يف طريق حتسني الكالم، 

األلفاظ واملعاين �لوان بديعة من اجلمال اللفظ واملعنوي، ومسي بديعا وتزيني 

ألنه مل يكن معروفا قبل وضعه. البالغة البديع ينقسم إىل قسمني ومها 

١٤احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية.

١٠١-٢٩ص جع السابقمر فهمي سفيان، ١٤
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الباب الرابع

ة مدح أيب بكر للشيخ خالد مصلححتليل البالغة يف خطب

أيب بكريف خطبة مدح املوجودةتريد الباحثة يف هذا الباب أن حتلل أنواع البالغة

اليت عرضتها الباحثة يف هذه .للشيخ خالد مصلحالصّديق رضي هللا عنه

:وتناوهلا الباحثة كما �يلالرسلة.

نص اخلطبة.أ

رضي هللا عنهبكٍر الصديقأبو 

ونستغفروه ونعوذ �� من شرور أنفسنا ومن ُنهُ احلمد ِ�ِ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيإنّ 

،دان جتد له وليا مرشْن ُيْضِلْل فَلَومَ مضل له،، َمْن يـَْهِدِه ُهللا َفالت أعمالناسيئا

.َأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ أْشَهُد َلُه، وَ ْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ هللا َوْحَدُه َال َشرِيكَ أَ 

دأما بع

نأيها املؤمنو 



وسلم على األوَّلني واآلِخرين، واصطفى صلى هللا عليه إن َهللا اصطفى حممداً 

و له خَري الناِس بعد النبيني، فجعلهم أصحابَه ﴿َوا�َُّ َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء َوا�َُّ ذُ 

هم خُري األمِة، وسلم صلى هللا عليه فأصحاُب رسوِل ِهللا اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾

وأعظُمهم فضًال، وأعمُقهم علماً، وأصدُقهم إميا�ً، وأبرُُّهم قلو�ً، ال ير�ُب يف ذلك 

اهلدى، شهدوا الوحَي والتنزيَل، وعلموا أئمة العاِملُ �خبارِهم، املطاِلع لسريهم، فهم 

سَري والتأويَل، السابقون إىل الفضائِل واملكرماِت، واملتبّوُِئون يف اآلخرِة أعاَيل التف

نَـُهْم تـََراُهْم رُكَّعاً  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ اجلنات ﴿ُحمَمٌَّد َرُسوُل ا�َِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

تَـُغوَن َفْضًال ِمَن ا�َِّ َوِرْضَوا�ً   ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك ُسجَّدًا يـَبـْ

َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اِإلِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى 

ُهْم ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِ�ُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد ا�َُّ  الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ

َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا﴾ فال خَري إال يف سبيِلهم، ال حيبُّهم إال مؤمٌن، وال يبغُضهم إال 

.منافقٌ 

.أيها املؤمنون



أصحاُب رسوِل هللا هم خُري قوٍم ومعشٍر، رضي هللا عنهم ورضوا عنه، إال أن 

رضي ِهللا بُن عثماَن وأعالهم مكانًة، صدِّيُق هذه األمِة أبو بكر عبُد أفضَلهم منزلًة،

.السابُق إىل اإلسالِم واإلمياِن، فهو أوُل َمن آمن من الّرِجالِ ،هللا عنه

بعَد الـنيبِّ وأوفــاها مبا محال.خـُري الربيِة أتقاها وأعدُهلا

منهم صدَّق الرسالوأوُل الناِس .والثاين التايل احملموُد مشهُده 

وسلم يف اجلاهليِة صلى هللا عليه أبو بكر الصديُق، صاحُب رسول هللا 

واإلسالِم، وأعظُم الصحابِة اجتماعًا برسوِل هللا، ليًال و�اراً، حضرًا وسفراً، فقد الزَم 

حياتَه كلَّها، فكان معه يف م،وسلصلى هللا عليه رسوَل هللا أبو بكر رضي هللا عنه 

َة ُمعينًا ونصرياً، وكان معه يف اهلجرِة إىل املدينِة رفيقًا شفيقاً، وكان معه يف املدينِة مك

وسلم املشاهَد واملعارَك كلَّها، وشهد هللاُ صلى هللا عليه َعضيداً وزيراً، شهَد مع النيبِّ 

ِإالّ (له �لصحبِة يف كتابِه، وتلك منقبٌة عظيمٌة، وفضيلٌة مشَّاُء، فقال هللا تعاىل:

تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه ا�َُّ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َ�ِينَ اثـَْنْنيِ ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغاِر ِإْذ يـَُقولُ 

َ َمَعَنا ).ِلَصاِحِبِه ال َحتَْزْن ِإنَّ ا�َّ



.أيها املؤمنون

وسلم  عليه صلى هللاأبو بكر صاحُب الفضائِل واملناقِب، ِحبُّ رسوِل هللا 

.وخاصَُّته

)من الربيِة مل يعدْل به رجال،فكان حبَّ رسوِل هللا قد علموا(

إن من أََمنِّ الناِس علي يف صحبِته (وسلم : صلى هللا عليه قال رسول هللا 

ومالِه أ� بكر، ولو كنت متَِّخذًا خليًال الختذُت أ� بكر خليًال، ولكنه أخي 

).وصاحيب

إن َهللا بعَثين (رضي هللا عنه :وسلم ُمِشيدًا �يب بكرعليه وقال صلى هللا

إليكم فقلتم:كذبَت، وقال أبو بكر: صَدَق، وواساين بنفِسه ومالِه، فهل أنتم �ركو يل 

)صاحيب؟ فهل أنتم �ركو يل صاحيب؟

.أيها املؤمنون



ل تلك املنزلَة العاليَة، واملكانةَ  الرفيعَة، إال جبدٍّ إن أ� بكر رضي هللا عنه مل حيّصِ

عٌني �كيٌة، ،يٌد �ذلةٌ ،أعماٌل صاحلةٌ ،رغبٌة صادقةٌ ،ٌة عاليةٌ وإخالٍص وجهاٍد، مهِّ 

وجيمع ذلك كلَّه قلٌب صادٌق، ونفٌس زاكيٌة يف طلِب ما عند هللا، جادٌة صادقٌة، روى 

 عليه هللاصلىرضي هللا عنه قال: قال رسول هللا اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة 

أ� ، فقال :أبو بكرم اليوَم صائمًا ؟ قال من أصبَح منك(:وسلم ألصحابه يوماً 

فمن :أ�،قال رسوُل هللا:ل أبو بكرفمن تِبَع منكم اليوَم جنازًة ؟ قا:رسول هللا 

م اليوَم فمن عاَد منك:يوَم منكم مسكينًا ؟ قال أبو بكر: أ� ، قال رسول هللاأطعَم ال

اجتمعن يف امرٍئ ما(وسلم : صلى هللا عليه فقال النيب ، أ�:؟ قال أبو بكرمريضاً 

.)إال دخَل اجلنة

.أيها املؤمنون

عند الصباِح حيَمُد القوُم السَّرى، فأبو بكر السَّابُق إىل اخلرياِت يُدعى يوَم 

.القيامِة من أبواِب اجلنة الثمانيةِ 

.أيها املؤمنون



ه أعظُم األمِة بعد رسوِل ِهللا صرباً، وأثبُتهم يقيناً، وأعمُقهم إميا�ً، رضي هللا عنأبو بكر 

وشواهُد ذلك كثريٌة عديدٌة، فقد ثبَّت ُهللا �يب بكر صحابَة رسوِل ِهللا رضي هللا عنهم 

صلى هللا ملا طاشت عقوُهلم، وارجتت أفئدُ�م، وزُلزلت أقداُمهم عند موِت رسوِل هللا 

فحِمَد هللاَ وأثىن عليه، مث قال: أال من كان ،رضي هللا عنهم أبو بكرقاوسلم ، فعليه 

وت، وقرأ يعبُد حممداً، فإن حممدًا قد مات، ومن كان يعبد َهللا، فإن هللا حيٌّ ال مي

ُْم َميُِّتوَن﴾:عليهم قوَل هللا تعاىل ﴿َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ :وقول هللا تعاىل،﴿ِإنََّك َميٌِّت َوِإ�َّ

َقِلْب ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلهِ رَ  ُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن يـَنـْ الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت أَْو قُِتَل انـَْقَلبـْ

َعَلى َعِقبَـْيِه فـََلْن َيُضرَّ ا�ََّ َشْيئًا َوَسَيْجزِي ا�َُّ الشَّاِكرِيَن ﴾، فكشف ُهللا به عنهم 

.ه وتوجيِهه إىل اجلادِة والصوابِ االضطراَب، و�َب الناُس بكالمِ 

أيها املؤمنون! 

أبو بكر جبٌل شامٌخ، ال تزعزُعه العواصُف، وال تستفزُّه األزماُت، رابُط اجلأِش، 

وسلم حىت ارتدَّ أحـياءٌ صلى هللا عليه سديُد الرأِي، فما أن ذاَع نبُأ موِت رسوِل هللا 

نفاُق، وتربَّص اليهوُد والنصارى، فكان خْطباً من العرِب؛ ومنَع قوٌم الزكاَة، وَجنَم ال



جلًال؛ وحدً� جسيماً، تنهَّد له اجلباُل الراسياُت، فقال أبو بكر: أ� هلا، أ� هلا، 

ألقاتلن من فرََّق بني الصالِة والزكاِة، فبعث البعوَث، وجهز اجليوَش، وقاتل املرتدين 

وثبَّت ُهللا التوحيَد يف جزيرِة العرِب ، ْم ملَْ يـََناُلوا َخْريًا﴾﴿َوَردَّ ا�َُّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيِظهِ 

ركِ  دِّيق، وقصم فيها فقاَر الشِّ والوثنيِة، فرضي ُهللا عنك � أ� بكر، وجزاك عن �لّصِ

.اإلسالِم واملسلمني خَري اجلزاء، ومجعنا بك يف جناِت النعيم

.أيها املؤمنون

دِّيِق، وهي قليٌل من كثٍري، وغيٌض من هذه ومضاٌت وحملاٌت من سري  ِة الّصِ

فيٍض، فِخالل أيب بكٍر معلومٌة مشهورٌة: زهٌد يف ورٍع، بكاٌء يف خشيٍة، بذٌل وعطاءٌ، 

.صٌرب وجهاٌد؛ صحبٌة وهجرٌة، خشية وإ�بة؛ حزٌم وبصرية؛ صدٌق وإحسانٌ 

)وصفاُت ضوِء الشمسِ تذهب �طال، وإذا استطاَل الشيُء قاَم بنفسه(

:اخلطبة الثانية

.أما بعد



َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ َحقَّ (ربٍّ رحيٍم، قال لكم: فالزموا عباَد ِهللا وصيةَ 

فاتقوا َهللا عباَد ِهللا، واقرؤوا سَري الصاحلني ،) ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونتـَُقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ 

قصِصهم وِسَريِهم عربًة وعظًة، ينشُئ هللا �ا أمثاَهلمن يففإ، لالحقنيالسابقني وا

جتلو حلاضرِها ِمـْرآَة ماضيها، يف أمـِة اإلســـالِم �بتةً لعلَّ 

من الصُّروِح وما عا�ه �نِيها،حىت ترى بعَض ما شادت

فوا لتعر ، وسلم عليه صلى هللاعتربوا عباَد هللا، بِسَريِ صحابِة رسول هللا 

ي  فضَلهم وسابقَتهم، ولريسَخ يف قلوِبكم حبُّهم، وينشَط فيها صدُق الرغبِة يف التأّسِ

.�م، ولتعلموا عظَم جرِم الرافضِة الذين كّفروا صحابَة رسوِل ِهللا وعابُوهم وسبُّوُهم

أنواع البالغة يف اخلطبة مدح أيب بكر للشيخ أمحد خالد مصلح.أ

أمحد خطبة مدح أيب بكر للشيخ وحتليلبعدما قامت الباحثة بقراءة 

:وهيكما يلي البالغة فيها  نواع مرارا وجدت الباحثة أخالد مصلح 

البيانعلم .أ



أنواع اجلملةالرقم

البالغة

أداة همشب

التشبيه

وجه بهه مشب

هالشب

بيا�ت

مـــــــــــــثلهم يف ١

ـــــــــــــــــــــــــــوراة  الت

ومــــــــثلهم يف 

ـــــــــــــــــــــل   اإلجني

كـــــــــــــــــــــــــــــزرع 

أخـــــــــــــــــــــــــــــرج

فآزره شطأه

فاســـــــــــــتغلظ 

فاســـــــــــــــــتوى 

على سوقه 

تشبيه 

متثيل

مــــــــــثلهم 

يف 

التـــــــــــــورة 

ومـــــثلهم 

يف 

اإلجنيل

زرعافكال

أخــــــــــــــــرج 

شــــــــــــــطأه 

فـــــــــــــــــــآزره 

فاستغلظ 

وهـــذه اجلملــــة صورة

يســــــــــــــــــــــــــــــــــمى 

ثيـلمت�لتشبيه 

وجــــــــــه أل�ــــــــــا 

الشـــــــــــبه فيـــــــــــه 

صـــورة منتزعـــة 

من متعدد.

جلملــــةوهـــذه ا-جبل -أبو التشبيه بكـــر أبـــو٢



جبــــــــــــــــــــــــــــــــل 

شامخ

يســــــــــــــــــــــــــــــــــمى شامخبكرالبليغ

�لتشـــــــــــــــــــــــــــبيه 

ألّن البليــــــــــــــــــغ 

ــــــه  حــــــذفت في

أداة التشـــــــــــبيه 

ومل يذكر وجـه 

.هالشب

بيا�تأنواع البالغةاجلملةالرقم

تــــــــــراهم ركعــــــــــا ٣

سجداً 

ـــــة يســـــمى جماز مرسل هـــــذه اجلمل

املرســــــل أل�ــــــا ��ــــــاز 

""ركعا وسجدايقصد

يف هـــــذه اجلملـــــة هـــــي 



وسـجدا ركعاالصالة،

مــــــــن الصــــــــالة.جـــــــزء

ومــــن حيــــث عالقتهــــا

هي عالقة جزئية.

البالغة املعاين.ب

بيا�تأنواع البالغةاجلملةالرقم العبارة

اإلنشائيةأيها املؤمنون١

)اإلنشاء الطليب(

اهذه اجلملـة �نـواع اإلنشـائية أل�ـ

املســــند ذكــــر فيــــه أداة النــــداء "�" 

الفاعــــــل مســــــترت يف الفعــــــل، إليــــــه

أدعـــــوا الـــــذي �بـــــت علـــــى "�" و 



�لفعل "أدعوا".املسند 

إّن هللا ٢

اصـــــــــــــــــــــــــــــطفى 

حممــــــدا صــــــّلى 

هللا عليه وسّلم 

ـــــني  علـــــى األول

واآلخـــــــــــــــــــرين، 

واصــــــطفى لــــــه 

خـــــــــري النـــــــــاس 

بعد النبيني.

اخربية أل�ّ هذه اجلملة يسمى )خرب طليبخربية (

ذكر فيه أداة التوكيد "إّن".

ولذلك يسمى �خلرب طليب.

فأصــــــــــــــــــــحاب ٣

رســــــــــــــــــــــول هللا 

صّلى هللا عليه 

هو خري وسّلم 

األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

خربية

)إبتدائي(خرب 

ــ اهــذه اجلملــة يســمى �خلربيــة ألّ�

إذا كــــــان تمــــــل علــــــى الصــــــدق،حت

خــربه موافقــا للواقــع فخــربه صــدقا، 

وإذا خـــــربه خيتلـــــف للواقـــــع فخـــــربه  

وظهـــر مـــن حيـــث الغـــرض كـــذ�.



وأعظمهــــــــــــــــــــــم 

فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــال، 

وأعمقهـــــــــــــــــــــــــم 

علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، 

وأصــــــــــــــــــــــدقهم 

إميــــا�، وأبــــّرهم 

قلو�

معـــىن منهـــا ذكـــر مـــن إلقـــاء اخلـــرب 

اجلملـــة دح. ويف هـــذه احلقيقـــة �ملـــ

ال موجودة فيه التوكيد.

أصـــــــــــــــــــــــــحاب ٤

رســول هللا هـــم 

خــــــــــــــري قــــــــــــــوم 

ومعشــــــــــــــــــــــــــــر، 

رضـــــــــــــــــــــــــي هللا 

عـــــنهم ورضـــــوا 

عنـــــــــــــه، إال أن 

أفّضــــــــــــــــــــــــــــــلهم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  منزل

وأعالهـــــــــــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة،  مكان

صــــــّديق هــــــذه 

األمة أبـو بكـر 

خربية

)ي(خرب إبتدائ

هذه اجلملة يسمى �خلربية ألّن 

إذا كان حيتمل على الصدق،

خربه موافقا للواقع فخربه صدقا، 

وإذا خربه خيتلف للواقع فخربه  

وظهر من حيث الغرض كذ�.

من إلقاء اخلرب ذكر منها معىن 

احلقيقة �ملدح. ويف هذه اجلملة 

ال موجودة فيه التوكيد



عبـــــــد هللا بــــــــن 

عثمــــان رضــــي 

هللا عنــــــــــــــــــــــــــــه، 

الســــــــــــــــابق إىل 

اإلســــــــــــــــــــــــــــــالم 

واإلميـــــــــان،فهو 

أول مــــن آمــــن

من الرجال

والثـــــاين التـــــايل ٥

احملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

مشهده، وأول 

ـــــــاس مـــــــنهم  الن

صّدق الرسال

خربية

(خرب إبتدائي)

هــذه اجلملــة يســمى �خلربيــة (خــرب 

مل يـــذكر فيـــه أداة ااإلبتـــدائي) ألّ�ـــ

يـــراد التوكيـــد. ومـــن حيـــث غرضـــه 

على املعين احلقيقة من املدح.

أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ٦

الصــــــــــــــــــــــــّديق، 

صــــــــــــــــــــــــــــاحب 

رســــــــــــــــــــــول هللا 

صّلى هللا عليه 

يف وســــــــــــــــــــــــــّلم 

اجلاهليــــــــــــــــــــــــــــــة 

خربية

بتدائي)(خرب اإل

هذه اجلملة يسمى �خلربية (خرب 

مل يذكر فيه أداة ااإلبتدائي) أل�ّ 

التوكيد. ومن حيث غرضه يراد 

على املعين احلقيقة من املدح.



واإلســــــــــــــــــــالم، 

وأعظــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

الصــــــــــــــــــــــــــحابة 

اجتماعــــــــــــــــــــــــــــا 

برســــــــــــــول هللا، 

ليال و�ارا.

ال حتــــــــــــــــزن إّن ٧

هللا معنا

(اإلنشاءاإلنشائية 

الطليب)

هـــــذه اجلملــــــة يســــــمى �إلنشــــــائية 

يــذكر فيــه ا(اإلنشــاء الطلــيب) ألّ�ــ

أســــــــــــــلوب النهــــــــــــــي "ال" مبعــــــــــــــىن 

اإلرشاد.

أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ٨

صــــــــــــــــــــــــــــاحب 

الفضـــــــــــــــــــــــــــائل 

واملناقـــــــــــــــــــــــب، 

حــــــّب رســــــول 

هللا صــــــــّلى هللا 

عليـــــــــه وســـــــــّلم 

وخاّصـــــــــــــــــــــــته. 

فكـــــــان حـــــــّب 

رســـول هللا قـــد 

خربية

(خرب إبتدائي)

هــذه اجلملــة يســمى �خلربيــة (خــرب 

مل يـــذكر فيـــه أداة ااإلبتـــدائي) ألّ�ـــ

التوكيـــد. ومـــن حيـــث غرضـــه يـــراد 

على املعين احلقيقة من املدح.



علمـــــــــــوا مـــــــــــن 

الربيــة مل يعــدل 

به رجال.

قال رسول هللا ٩

صّلى هللا عليه 

وســــــــــــــــّلم : إّن 

من أمّن النّاس 

علـــــــــــــــــــــــــــــــّي يف 

صـــحبته ومالـــه 

أ� بكر

ــ(خرب طليب)خربية  اهــذه اجلملــة يســمى �خلربيــة ألّ�

ـــــــــــد "إّن".  ـــــــــــه أداة التوكي ذكـــــــــــر في

ولذلك يسمى �خلرب طليب.

ولــــــــــــو كنــــــــــــت ١٠

متخـــذاً خلـــيًال 

الّحتـــــــــــــذت أ� 

بكــــــر خلــــــيال، 

ـــــــه أخـــــــي  ولكّن

وصاحيب.

(اإلنشاء اإلنشائية 

الطليب)

هـــــذه اجلملــــــة يســــــمى �إلنشــــــائية 

(اإلنشـــــاء الطلـــــيب) ألن ذكـــــر فيـــــه 

أداة التمــــين "لــــو" يــــراد فيــــه املعــــىن 

لتمىنا

بعثــــــــــين إّن هللا١١

إليكم

ــ(خرب طليب)خربية  اهــذه اجلملــة يســمى �خلربيــة ألّ�

ـــــــــــد "إّن".  ـــــــــــه أداة التوكي ذكـــــــــــر في

.ولذلك يسمى �خلرب طليب

هـــــذه اجلملــــــة يســــــمى �إلنشــــــائية (اإلنشاء اإلنشائية فهـــــــــــــل أنـــــــــــــتم ١٢



�ركــــــــــــــــــــــــــــو يل 

صاحيب؟ فهـل 

أنــــتم �ركــــو يل 

صاحيب؟

ـــالطليب) ـــه ا(اإلنشـــاء الطلـــيب) ألّ� ذكـــر في

أداة اإلســـــــــتفهام "هـــــــــل". وهـــــــــذه 

ـــــــة يـــــــراد مبعـــــــىن التقريـــــــر ألن  اجلمل

القائــــــل يريــــــد أن حيمــــــل املمــــــدوح 

دعـــــــــاه مـــــــــن إعلـــــــــى اإلقـــــــــرار مبـــــــــا 

اإلجتماع.

إّن أ� بكــــــــــــــــر ١٣

رضـــي هللا عنـــه 

مل حيصل تلـك 

املنزلـــة العاليـــة، 

واملكانـــــــــــــــــــــــــــــــة 

الرفيعــــــــــــــــة، إالّ 

جيد وإخـالص 

وجهـــــــــاد مهـــــــــة 

عاليـــــــة، رغبـــــــة 

صــــــــــــــــــــــــــــــادقة، 

أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ــــــــد  صــــــــاحلة، ي

ــــــــة، عــــــــني  �ذل

�كية.

ــ(خرب طليب)خربية  اهــذه اجلملــة يســمى �خلربيــة ألّ�

ـــــــــــد "إّن".  ـــــــــــه أداة التوكي ذكـــــــــــر في

ولذلك يسمى �خلرب طليب.



من أصبح ١٤

منكم اليوم 

صائما؟ فمن 

تبع منكم 

اليوم جنازة؟ 

فمن أطعم 

اليوم منكم 

مسكينا؟ فمن 

عاد منكم 

اليوم مريضا؟

ء (اإلنشااإلنشائية 

الطليب)

هذه اجلملة يسمى �إلنشائية 

ذكر فيه ا(اإلنشاء الطليب) أل�ّ 

أداة اإلستفهام "من". وهذه 

اإلستفهام يراد إىل املعىن 

األصلي.

ما اجتمعن يف ١٥

امرئ إال 

دخل اجلنة

اهذه اجلملة يسمى �لقصر أل�ّ القصر

ذكر فيه أداة "النفي واإلستثناء" 

واإلستثناء والنفي يعين ما وإّال.

مها وسيلة التخصيص فيه.

أبو بكر رضي ١٦

هللا عنــه أعظــم 

األمـــــــــــة بعـــــــــــد 

رســــــــــــــــــــــول هللا 

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربا، 

وأصـــــــــــــــــــــــــــبتهم 

خربية

(خرب إبتدائي)

هذه اجلملة يسمى �خلربية (خرب 

مل يذكر فيه أداة ااإلبتدائي) أل�ّ 

التوكيد. ومن حيث غرضه يراد 

على املعين احلقيقة من املدح.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،  يقين

وأعمقهـــــــــــــــــــــــــم 

إميا�.

وما حممد اّال ١٧

رسول

اهذه اجلملة يسمى �لقصر أل�ّ (قصر)

لنفي واإلستثناءذكر فيه أداة ا

. والنفي "النفي واإلستثناء"

واإلستثناء مها وسيلة التخصيص 

فيه.

هــذه ومضــات ١٨

وحملــــــــات مــــــــن 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 

الّصــــــــــــــــــــــــّديق، 

وهي قليل مـن  

كثــري، وغــيض 

مـــــــــن فــــــــــيض، 

فخـــــــــــــــالل أيب 

بكــــــر معلومــــــة 

مشـهورة، زهــد 

يف ورع، بكـــاء 

يف خشــــــــــــــــــية، 

خربية 

(خرب ابتدائي)

هذه اجلملة يسمى �خلربية (خرب 

مل يذكر فيه أداة ا�ّ اإلبتدائي) أل

التوكيد. ومن حيث غرضه يراد 

على املعين احلقيقة من املدح.



بــــذل وعطــــاء، 

صــرب وجهــادا، 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبة 

وهجــــــــــــــــــــــــــــــرة، 

خشــية وإ�بــة، 

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم 

وبصرية،صدق 

وإحسان. 

�يها الذين ١٩

آمنوا 

اإلنشائية

(اإلنشاء الطليب)

هذه اجلملة يسمى �إلنشائية 

.ذكر فيه أداة النداء "�"األ�ّ 

هذه اإلشارة إىل علو منزلة 

املنادي، لذلك فنادي حبرف نداء 

البعيد.

وال متوتّن اّال ٢٠

وأنتم مسلمون

(اإلنشاء الطليب 

وقصر)

هـــــذه اجلملــــــة يســــــمى �إلنشــــــائية 

ذكــر فيــه ا(�إلنشــاء الطلــيب) أل�ــ

أداة النهــــــي "ال" مبعــــــىن التهديــــــد.

ويسمى �لقصر ألّن ذكر فيه أداة 

، النفــــــــــــــــي النفــــــــــــــــي واإلســــــــــــــــتثناء

والنفـــــــــــي واإلســـــــــــتثناء "ال و إال". 

واإلســتثناء مهــا وســيلة التخصــيص



فيه.

فــــــــــــــــــــــــاتقوا هللا ٢١

عبـــــــــــــــــــــــاد هللا، 

واقــــــــرؤوا ســــــــري 

الصــــــــــــــــــــــــاحلني 

الســـــــــابقون يف 

قصصــــــــــــــــــــــــــهم 

وســــريهم عــــربة 

وعظة.

اإلنشائية 

(اإلنشاء الطليب)

هذه اجلملة يسمى �إلنشائية 

ذكر فيه ا(�إلنشاء الطليب) أل�

أسلوب األمر "فالتقوا، واقرؤوا". 

وب مبعىن اإلرشاد.هذه األسل

لعّل يف أمة ٢٢

اإلسالم �بتة، 

جتعلو 

حلاضرها مرآة 

ماضها

اإلنشائية

غري اإلنشاء (

الطليب)

هذه اجلملة يسمى �إلنشائية 

(اإلنشاء غري الطليب) ألّن ذكر 

فيه األسلوب الرتاجي "لعّل".

اعتربوا عباد ٢٣

هللا

(اإلنشاء اإلنشائية 

الطليب)

هذه اجلملة يسمى �إلنشائية 

(�إلنشاء الطليب) ألن ذكر فيه 

أسلوب األمر "إعتربوا". هذه 

.مبعىن اإلرشاداألسلوب 



. البالغة البديع٣

بيا�تأنواع البالغةاجلملةالعبارةرقم

إّن هللا اصــــطفى ١

حممـــــد صـــــّلى هللا 

عليــه وســّلم علــى 

األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

واآلخـــــــــــــــــــــــــــــــرين، 

واصطفى له خري 

النــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد 

النبيــني، فجعلهــم 

وهللا أصـــــــــــــــــــــحبه 

خيتّص برمحته من 

يشـــــــــــــــــــــــــــــــاء وهللا 

ذوالفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

.العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

فأصــحب رســول 

هللا صــــــــــــــــــــلى هللا 

عليــــه وســــلم هــــم 

خــــــــــــــري األمــــــــــــــة، 

وأعظمهــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــة(اإلقتباس)

يسـمى �إلقتبـاس 

العبـــــــــار�ن األّ�ــــــــ

اللتـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــني 

األقـــــــــــــــــــــــــــــواس يف 

املثـــــــالني األولـــــــني 

مأخــــــــــذ�ن مــــــــــن 

القــــــــرآن الكــــــــرمي، 

وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمن 

ـــــــــــــــــــــــــــــب أو  الكات

الشــــــــاعر كالمــــــــه 

هــــــــــــــــــــــــــــــذه اآل�ر 

الشـــريفة مـــن غـــري 

أن يصـــــــرّح ��ـــــــا 

مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن 

وغرضـــه مـــن هـــذا 

التضــــــــــــــــــــــــمني أن 

يســتعري مــن قو�ــا 



فضـال، وأعمقهـم 

علمــا، وأصــدقهم 

إميا�.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة، وأن  ق

ن يكشــــــــــــف عــــــــــــ

معار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف 

إحكـــــــــام الصـــــــــلة 

بني كالمـه وكـالم 

الـــــــــــذي أخـــــــــــذه. 

وهــــذه اآليــــة مــــن 

صـــــــــــورة البقـــــــــــرة: 

١٠٥

الســـــــــــــابقون إىل ٣

الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 

واملكرمـــــــــــــــــــــــــات، 

واملتبوئـــــــــــــــــــــون يف 

اآلخــــــــــرة أعــــــــــايل 

حممـــــــــــــــد اجلنـــــــــــــــة 

رســــــــــــــــــــــــــــــــــول هللا 

والــــــــــــــذين معــــــــــــــه 

أشـــــــــــــّداء علـــــــــــــى 

الكفــــــــــار رمحــــــــــاء 

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــةاإلقتباس

يسـمى �إلقتبـاس 

العبـــــــــار�ن األّ�ــــــــ

اللتـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــني 

األقـــــــــــــــــــــــــــــواس يف 

املثـــــــالني األولـــــــني 

مأخــــــــــذ�ن مــــــــــن 

القــــــــرآن الكــــــــرمي، 

وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمن 

ـــــــــــــــــــــــــــــب أو  الكات



بيــنهم تــراهم رّكعــا 

ســـــــّجدا يبتغــــــــون 

فضـــــــــال مـــــــــن هللا 

يامهم ورضــوا� ســ

يف وجـــــورهم مـــــن 

أثــــــــــــر الســــــــــــجود 

ذلــــــك مــــــثلهم يف 

التــورة ومـــثلهم يف 

اإلجنيــــــــــل كــــــــــزرع 

أخـــــــــــرج شـــــــــــطأه 

فـــــآزره فاســـــتغلظ 

فاســـــــــتوى علـــــــــى 

ســـــــــوقه يعجـــــــــب 

الــزراع ليغــيظ �ــم 

وعـــد هللا الكفـــار

الــــــــــــــذين آمنــــــــــــــوا 

وعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

الصــاحلات مــنهم 

مغفــــــــــــرة وأجــــــــــــرا 

فال خـري عظيما. 

الشــــــــاعر كالمــــــــه 

هــــــــــــــــــــــــــــــذه اآل�ر 

الشـــريفة مـــن غـــري 

أن يصـــــــرّح ��ـــــــا 

مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن 

وغرضـــه مـــن هـــذا 

التضــــــــــــــــــــــــمني أن 

يســتعري مــن قو�ــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة، و  أن ق

يكشــــــــــــف عــــــــــــن 

معار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف 

إحكـــــــــام الصـــــــــلة 

بني كالمـه وكـالم 

الـــــــــــذي أخـــــــــــذه. 

وهــــذه اآليــــة مــــن 

٢٩صورة الفتح:



إىل يف ســـــــبيلهم، 

ال حيـــــــــــــــــــــــبهم إال 

مــــــــــــــــــــــــــــــؤمن، وال 

إال بعضــــــــــــــــــــــــــــهم 

منافق.

ال أقتلّن من فرق ٤

ـــــــــــــني الصـــــــــــــالة  ب

والزكـــــــاة، فبعـــــــث 

البعـــــــوث وجهـــــــز 

اجليـــــــوش وقاتــــــــل 

ورّد هللا املرتــــــــدين 

الــــــــــــذين كفـــــــــــــروا 

بغــــيظهم مل ينــــالوا 

وبثــــــت هللا خــــــرياً 

التوحيـــــــــــــــــــــــــــــد يف 

جزيــــــــــزة العــــــــــرب 

�لصديق.

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــة(اإلقتباس)

يسـمى �إلقتبـاس 

العبـــــــــار�ن األّ�ــــــــ

اللتـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــني 

األقـــــــــــــــــــــــــــــواس يف 

املثـــــــالني األولـــــــني 

مأخــــــــــذ�ن مــــــــــن 

القــــــــرآن الكــــــــرمي، 

وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمن 

ـــــــــــــــــــــــــــــب أو  الكات

الشــــــــاعر كالمــــــــه 

هــــــــــــــــــــــــــــــذه اآل�ر 

الشـــريفة مـــن غـــري 

أن يصـــــــرّح ��ـــــــا 

مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن 



وغرضـــه مـــن هـــذا 

التضــــــــــــــــــــــــمني أن 

يســتعري مــن قو�ــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة، وأن  ق

ن يكشــــــــــــف عــــــــــــ

معار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف 

إحكـــــــــام الصـــــــــلة 

بني كالمـه وكـالم 

الـــــــــــذي أخـــــــــــذه. 

وهــــذه اآليــــة مــــن 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 

٢٥األحزاب:

صـــــــّلى هللا عليـــــــه ٥

وســـــــــــــــّلم علـــــــــــــــى 

األولني واآلخرين

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــة (الطباق)

يســـــمى �لطبـــــاق 

ااإلجيــــــــــايب ألّ�ــــــــــ

جيمــــع أحــــد بــــني 

معنيــني متضــادين 

يف اجلملــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

واحدة.

هذه اجلملة اإلجيايبالطباق اجلاهلية ي في٦



يسمى �لطباق واإلسالمية

ااإلجيايب أل�ّ 

جيمع أحد بني 

معنيني متضادين 

يف اجلملة 

واحدة.

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــة الطباق اإلجيايبليال و�ارا٧

يســـــمى �لطبـــــاق 

ااإلجيــــــــــايب ألّ�ــــــــــ

جيمــــع أحــــد بــــني 

معنيــني متضــادين 

يف اجلملــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

واحدة.

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــة الطباق اإلجيايبحضراً وسفراً ٩

يســـــمى �لطبـــــاق 

ااإلجيــــــــــايب ألّ�ــــــــــ

جيمــــع أحــــد بــــني 

معنيــني متضــادين 

يف اجلملة واحدة

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــة السليبالطباق فإّن هللا حيٌّ ال ١٠



يســـــمى �لطبـــــاق ميوت

األّ�ـــــــــــــالســـــــــــــليب

جيمــــع أحــــد بــــني 

معنيــني متضــادين 

.يف مجلة واحدة

ال حيـــــــــــــــــــــــبهم إال ١١

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن وال 

يبغضـــــــــــــــــــــــــهم إال 

منافق.

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــة املقابلة

يســــــمى �ملقابلــــــة 

الّ�ــا يــؤيت مبعنــني 

متـــــــــــــــــــــــــــوافقني أو 

معان متوافقة.

رضي هللا عنهم ١٢

ورضوا عنه

هــــــــــــــذه اجلملــــــــــــــةاإلقتباس

يسـمى �إلقتبـاس 

العبـــــــــار�ن األّ�ــــــــ

اللتـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــني 

األقـــــــــــــــــــــــــــــواس يف 

املثـــــــالني األولـــــــني 

مأخــــــــــذ�ن مــــــــــن 

القــــــــرآن الكــــــــرمي، 

وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمن 

ـــــــــــــــــــــــــــــب أو  الكات



الشــــــــاعر كالمــــــــه 

هــــــــــــــــــــــــــــــذه اآل�ر 

الشـــريفة مـــن غـــري 

أن يصـــــــرّح ��ـــــــا 

مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرآن 

وغرضـــه مـــن هـــذا 

التضــــــــــــــــــــــــمني أن 

يســتعري مــن قو�ــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة، وأن  ق

يكشــــــــــــف عــــــــــــن 

معار�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف 

إحكـــــــــام الصـــــــــلة 

بني كالمـه وكـالم 

الـــــــــــذي أخـــــــــــذه. 

وهــــذه اآليــــة مــــن

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 

١١٩املائدة:

١٠٠التوبة:

٢٢ا�ادلة:

٨البينة:





٥٣

 الباب اخلامس

 خامتة

أيب بكر الصديق للشيخ خالد مصلح حتليل خطبة مدحيف الباحثة وقد متت 

وتريد الباحثة أن ختتم هذه الرسالة �لنتائج والتوصيات اليت اشتملت البالغية،لنظرية�

عليها هذه الرسالة، وهي كما يلي :

النتائج.أ

وتلخص الباحثة بعض النتائج املهمة يف هذه الرسالة هي ومن 

مدح أيب بكر الشيخ خالد مصلح يفنواع البالغة املوجودة يف خطبةأ

،التشبيه البليغ، واحدا من التشبيه املرسلواحدا من البيان الصّديق هي

اإلنشاء الطليبمن ٩مودجودة املعاين وأما ، املرسلا�ازواحدا من 

من ٤، بتدائياإلرب من اخل٧وموجودة ، غري الطليبمن اإلنشاءوواحدا

من٥اإلقتباسمن ٤موجودة البديع أما ، القصرمن ٢، طليبالرب اخل

.قابلةاملوواحدا منالطباق



٥٤

التوصيات.ب

كل الطلبة يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية على  ترجو الباحثة )١

علم أنفسهم �ملعلومات األدبية، وخاصة يف واتزودأن وأد�ا 

البالغة.

األدبية تزود الكتب أن وترجو الباحثة على عميد كلية اآلداب )٢

العلمية.تهمرسالتسهيال للطلبة يف كتابة
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