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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 الدالالت البالغية في بناء الجملة العربية 

 م(1963في خطب الشيخ حامد المال حويش )ت: 

 

 دون إسماعيل شافي د. سع

 قسم اللغة العربية –كلية العلوم اإلسالمية -جامعة الفلوجة 
dr.sudown@uofallujah.edu.iq  

 

 لملخصا

كانت لي رغبة في دراسة آثار أحد علماء مدينتنا الفاضللة  فلاخترت الشليخ حاملد الملال 

حويش رحمه هللا  لكي أدرس خطبه دراسة بالغية  لما له مل  أثلر علملي كبيلر فلي للدي المدينلة  

ألساليب البالغية التي استخدمها في خطبله  وبلدأت ومساجدلا وطلبة العلم فيها  وألقف عند ألم ا

البحث بالوقوف على المعنى اللغوي واالصطالحي لمفهوم الجمللة العربيلة  وداللتهلا  ثلم لناوللت 

الجمللل الخبريللة واإلنشللاالية وداللتهللا  وقللد أثبللت ملل  خللالد ل أللي الخطللب وجردلللا أن الجمللل 

لناوللت الجملل الفعليلة وداللتهلا  وملا أضلفته مل  الخبرية لفوق الجمل اإلنشاالية بنسلبة كبيلر   ثلم 

 جماد على خطبه  ولناولت فيه الفعل الماضي والمضارع واألمر  ثم لناولت الجمل االسمية 

 وداللتها في الخطب. 

 

 .داللة  بالغة  خطبة  جملة عربية  المالحويش الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 
I had the desire to study the effects of one of the scientists of our 

virtuous city, so I chose Sheikh Hamed Mullah Hweish, may God have 

mercy on him, to study his speeches rhetorical study, because of the great 

scientific impact in this city, mosques and students of science, and to 

stand at the most important rhetorical methods used in his sermons, I 

started by looking at the linguistic and idiomatic meaning of the concept 

of the Arabic sentence, and its significance, and then dealt with news and 

structural sentences and semantics, has proved through the investigation 

of sermons and inventory that the news sentences exceed the construction 

sentences by a large percentage, then dealt with the actual sentences and 

semantics, and the beauty of the sermons, and dealt with In which the 

past deed was And to present it, and then dealt with the nominal 

sentences and significance in the speeches. 

 

Keywords: Indication, Rhetoric, Eermon, Arabic Eentence, Mulla- 

Hweesh 
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 المقدمة

الحمللد ا الللدي علللم بللال لم  علللم اإلنسللان مللا لللم يعلللم  والأللال  والسللالم علللى المبعللو  

 حمة للعالمي   الدي أولي جوامع الكلم  وعلى آله وصحبه أجمعي   وبعد: ر

ف د كانت لي رغبة كبير  في دراسة لرا  مدينة الفلوجة  فاخترت الشيخ والعالم الجليل 

حامد المال حويش رحمه هللا  الدي لرك بأمة فلي مسلاجد للدي المدينلة  وعللى طلبلة العللم فيهلا  

ية  وألقف عند أللم األسلاليب البالغيلة التلي اسلتخدمها فلي خطبله  لكي أدرس خطبه دراسة بالغ

وبدأت البحث بالوقوف على المعنى اللغوي واالصلطالحي لمفهلوم الجمللة العربيلة  وداللتهلا  ثلم 

لناولت في المبحث األود الجمل الخبرية واإلنشاالية وداللتها  وقد أثبت م  خالد ل ألي الخطلب 

وق الجمللل اإلنشللاالية بنسللبة كبيللر   ثللم لناولللت فللي المبحللث ال للاني وجردلللا أن الجمللل الخبريللة لفلل

الجمل الفعلية وداللتها  وما أضفته م  جماد على خطبه  ولناولت فيه الفعل الماضي والمضارع 

 واألمر  ثم لناولت في المبحث ال الث الجمل االسمية وداللتها في الخطب. 

   والحمد ا رب العالمي .وهللا أسأد أن يجعل عملي خالأا لوجهه الكريم

 

 تمهيد

 أوال: في ترجمة الشيخ حامد المال حويش رحمه هللا تعالى

لو العالمة السيد الشيخ حامد ب  الشيخ أحمد بل  محملد حلويش بل  محملود بل  خضلر  

ويتأل نسبه بالعتر  الطالر  آد البيت األطهلار  فهلو مل  ةريلة اإلملام موسلى الكلاإلم بل  اإلملام 

ب  اإلمام محمد الباقر ب  اإلمام علي زي  العابدي   ب  اإلملام الحسلي   بل  اإلملام جعفر الأادق 

 علي ب  أبي طالب رضي هللا عنهم أجمعي .

م في مدينة ديلر اللرور فلي سلوريا  لكل  منشلأ 1898ي 1316ولد رحمه هللا لعالى سنة 

للرك ال ضلاء واعتلرد أسرله األود للو مدينلة عنله  ف لد كلان واللدي الشليخ أحملد قاضليا فيهلا  ثلم 

وإلاالف الدولة زلدا وورعا  وعمل في التجار   وكلان ي لوم بالتلدريا واللوعإل واإلرشلاد حسلبة 

لوجه هللا لعالى  أما جدي المال حويش ف د كان عالما مشلهورا فلي بلالد الشلام  ووللي ال ضلاء ملد  

 طويلة في مدينة لدمر.

دينية  عرفت بالت وى والأالح  ولما ونشأ الشيخ حامد رحمه هللا في كنف أسر  علمية 

بلغ عمر الأبا  قرأ ال رآن الكريم  ثم درس العلوم الشرعية المتنوعة  مل  ف له وأصلود ولفسلير 

 (1)ولغة وغيرلا  وكان أود مشايخه والدي  ثم درس عند عمه الشيخ عبد ال ادر المال حويش.

رس عند مشالير علماالها  وفلي ثم انت ل الشيخ رحمه هللا لعالى إلى بغداد مع أسرله  ود

م دمتهم العالمة الشيخ محمد رشيد آد الشيخ داود  والشيخ عبد الولاب الناالب  والشيخ نجم الدي  

الواعإل  وقد كان متميرا بي  أقرانه  متضلعا في التفسير والف ه والمواريلث  حتلى أصلبر مرجعلا 

الخنيتلي فلي جانلب الكلر  فلي بغلداد في الفتيا  وم  ألم رجاء التأوف  ثم عي  إماما في مسجد 

 م.1920سنة 

ثم ن ل إلى قضاء الفلوجة  إماما وخطيبا ومدرسا  ف ضى فيها ستة عشلر عاملا  ملا بلي  

التدريا واإلرشاد واإلفتاء  ولم يك  دوري م تأرا على مدينة الفلوجة ف ط  بلل كلان يخلرل إللى 

م وعي  1946لعالى  ثم عاد إلى بغداد سنة  ال رى واألرياف  متن ال بي  العشاالر  للدعو  إلى هللا

إماما وخطيبا في جامع خضر بك  ومدرسلا فلي جلامع النعملاني  ثلم ن لل إماملا فلي جلامع الحيلدر 

م ومدرسلا فلي مدرسلة ناالللة 1963إلى سلنة  1959خانة  وخطيبا في الحضر  ال ادرية م  سنة 

                                                 
 .14 – 12م   1973ي 1393حياله وآثاري العلمية  لمحمد المال حويش  مطبعة األمة  بغداد   –( ينظر: الشيخ حامد المال حويش 1)
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النللاس  حيللث كللان يل للي خللالون  وكللان يحضللر مجلللا وعظلله فللي الحيللدر خانللة جمللع غفيللر ملل  

 دروس الوعإل عأر كل يوم.

وبعد لدي المسلير  العلميلة الحافللة الم ملر   وللدا العملر اللدي أفنلاي فلي اللدعو  إللى هللا 

م وشلاءت 1963 /1 /12ي الموافل  1382شلعبان/  /14لعالى  انت ل إلى جوار ربله الكلريم فلي 

ملة السليد فل اد اسلوسلي  ودفل  فلي م بلر  األقدار أن لكون وفاله في نفا يوم وفا  المرحوم العال

 (1)الشيخ معروف رحمه هللا وغفر له  ونفعنا به وبعلمه  والحمد ا رب العالمي .

 

 ثانيا: في مفهوم الجملة العربية

 المفهوم اللغوي:

الجمل: الجماعة م  الناس  وجمل الشيء جمعه... والجملة واحد  م  الجملل  والجمللة 

الشيء: جمعه ع  لفرقة  وأجمل له الحسلاب كلدلك  والجمللة جماعلة كلل  جماعة الشيء  وأجمل

شيء بكمالله مل  الحسلاب وغيلري  ي لاد: أجمللت الحسلاب والكلالم  قلاد لعلالى: لللوال نلرد عليله 

 (3)وقد أجملت الحساب: إةا رددله إلى الجملة. (2)ال رآن جملة واحد ﴾

الشليء  كأنهلا اشلت ت مل  جمللة وجمل يجمل جمال: إةا جمع... والجملة بالضم جماعلة 

الحبل؛ ألنها قلوى ك يلر  جمعلت فأجمللت جمللة  وقلاد الراغلب: واعتبلر معنلى الك لر  ف يلل لكلل 

جماعة غير منفألة: جمللة  والجملل كألحف: الجماعلة منلا  عل  ابل  سليدي  وأجملل الألنيعة: 

 (4)حسنها وك رلا.

 

 المفهوم االصطالحي:

ويعللرف أبللو علللي الفارسللي  (5)بعضلله فللي بعلل  ي للود الرجللاجي: الجمللل كللالم عمللل 

الجمل إة ي ود في حدي ه ع  أقسام الكلمة: ما االتللف مل  للدي األلفلاإل ال الثلة كلان كالملا مسلت ال  

 (6)ولو الدي يسميه ألل العربية الجملة.

ويعرف اب  جني الجملة ب وله: أملا الكلالم: فكلل لفلإل مسلت ل بنفسله  مفيلد لمعنلاي  وللو 

لنحويون الجمل  نحو: زيد أخوك  وقلام محملد  وضلرب سلعيد  وفلي اللدار أبلوك... الدي يسميه ا

 (7)فكل لفإل است ل بنفسه وجنيت منه ثمر  معناي  فهو كالم.

 

 ثالثا: في مفهوم الداللة

 المفهوم اللغوي:

الللة  ودةلوللة  والفلتر أعللى  وجميعهلا بمعنلى:  الداللة: مأدر الفعلل دد يلدد دلالللة  ودة

 (8)  والدليل المرشد الدي يدلك إلى الطري  المطلوب  ويراد به الداد.أرشد ولدى

                                                 
الهجللري  ليللونا الشلليخ إبللراليم السللامراالي  مطبعللة وزار  األوقللاف والشلل ون الللديني ( ينظللر: لللاريخ علمللاء بغللداد فللي ال للرن الرابللع عشللر 1)

 .141م   1982ي 1402العراقية  
 .32( سور  الفرقان  اسية: 2)
   1968( لسان العرب  أبو الفضل كماد الدي  ب  مكرم اب  منظلور  دار صلادر للطباعلة والنشلر  ودار بيلروت للطباعلة والنشلر  بيلروت  3)

 د : جمل.ما
( لال العروس م  جوالر ال اموس  محب الدي  أبو في  السيد محمد مرلضى الحسيني الربيدي  لح يل : عللي سليري  دار الفكلر  بيلروت  4)

 م   ماد : جمل.2005
 .329م   1984   1( الجمل في النحو  أبو ال اسم عبد الرحم  ب  إسحاق الرجاجي  لح ي : علي الحمد  م سسة الرسالة  دار األمل  ط5)
 .104م   1982   1( المساالل العسكرية  أبو علي الفارسي  لح ي : محمد الشطر  مطبعة المدني  ط6)
 .72 /1م   2002   2( الخأاالص  أبو الفتر ع مان ب  جني  لح ي  عبد الحميد لنداوي  دار الكتب العلمية  بيروت  ط7)
ي( لح يل : أحملد عبلد الغفلور عطلار  دار العللم لماليلي   393يل بل  حملاد الجلولري )ت: ( الأحاح  للال العربيلة وصلحاح العربيلة  إسلماع8)

 م   ماد : دلل.1990   4بيروت  لبنان  ط
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 (1)والداللة اسم لعمل الدالد  وما جعل للدليل أو الدالد م  األجر .

والداللللة: مللا يتوصللل بلله إلللى معرفللة الشلليء  كداللللة األلفللاإل علللى المعللاني  وداللللة 

 (2)اإلشارات والرموز والكتابة والع ود في الحساب.

 المفهوم االصطالحي:

الداللة اصطالحا: لي كون الشليء بحاللة يللرم مل  العللم بله العللم بشليء آخلر  الشليء 

والداللة لي العلم الدي يدرس  (4)ولي الهداية واإلرشاد  (3)األود لو الداد  وال اني لو المدلود 

 (5)المعنى.

 الجمل الخبرية واإلنشائية وداللتها: المبحث األول

ون الكالم عللى صلنفي   لملا: الخبلر واإلنشلاء  وقلد بينلوا أن الخبلر للو ملا قسم البالغي

احتمل الأدق والكدب  أما اإلنشاء فهو ما كان ضد مفهوم الخبر؛ إة ال يحتملل الألدق والكلدب  

وقد قرروا ةلك ب ولهم: "إن الكالم إما خبر أو إنشاء؛ ألنها إما أن يكون لنسبته خلارل لطاب له  أو 

 (6)خارل  األود الخبر  وال اني اإلنشاء".ال يكون لها 

إةن فالجملة اإلنشاالية لي "الجملة التي لم لشتمل على خبر  وإنما أنشئ النط  بها حدثا 

ما  كإنشلاء طللب الفعلل إةا قللت البنلك: اسل ني  أو قللت لله: اجتهلد  أو ال لكسلل  وكإنشلاء طللب 

حكم كدا شرعا؟ ونحلو ةللك  فلليا ال ألد مل  الفهم إةا قلت للف يه: لل يجوز أن أفعل كدا؟ أو ما 

 (7)الجملة اإلنشاالية اإلعالم ع  نسبة حكمية لح  ت  أو لم لتح   في الواقع".

وقد وردت الجمل الخبرية واإلنشاالية في خطب السيد الشيخ حامد الملال حلويش بك لر   

نكلر  ومل  لنلا وةلك لحاجة نص الخطبة إلى النأر واإلرشاد واألمر بالمعروف والنهي عل  الم

سيعتني لدا الجهد العلمي في لدا المبحلث بدراسلة دالالت الجملل الخبريلة واإلنشلاالية فلي خطلب 

 لدا العالم الجليل  علّنا ن ف على مالحإل داللية مهمة:

 أوال: داللة الجمل الخبرية

ل د وردت الجمل الخبرية في الخطب ال مان أك ر مل  الجملل اإلنشلاالية  ف لد وردت بملا 

ولدا يعود إلى حاجة الخطيلب إللى مخاطبتله  %27في حي  كانت اإلنشاالية بحدود  %73ب ي ار

الفكللر والتأللور الللداللي لللدى المتل للي  بللل وإنلله يحللد  عنأللر التأويللل لديلله  ملل  خللالد الجمللل 

الخبرية التي ين ل بها أخبارا لهلم اللدي   فالجملل الخبريلة لكلون أك لر اسلتعماال فلي المعلاني التلي 

فكير  ولهدا وردت الجمل اإلخبارية في نطاق خطاب الع ل وانفعاله لدى السلامع  علّله ل تضي الت

 يغير الموضع الدي لو عليه.

 وعند النظر إلى الخطبة األولى والتي كانت لتحد  ع  والد  أشرف الخل  نبينلا محملد

االية  وقد لغلّب صلى هللا عليه وسلم  نجد أن الجملة الخبرية كانت قد فاقت في عددلا الجمل اإلنش

فيها شكل الوصف  والسيما في الجمل الفعلية  م  ةلك قوله ع  قدوم النبي عليه الأال  والسالم 

                                                 
 ( المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية )إبراليم مأطفى  أحمد الريات  حامد عبد ال ادر  محمد النجار( دار الدعو   ال الر   ماد : دد.1)
 ي( لح ي : محمد سيد كيالني  دار المعرفة  لبنان  ماد : دد.502في غريب ال رآن  أبو ال اسم الحسي  ب  محمد )ت: ( المفردات 2)
 .75م   2005   1ي( دار الفكر  بيروت  لبنان  ط816( التعريفات  علي ب  محمد ب  علي السيد الجرجاني الحنفي )ت: 3)
م 1986   4استنباط األحكام م  آيات ال رآن التشريعية  عبد ال ادر السعدي  مطبعة الخلود  بغداد  ط( ينظر: أثر الداللة النحوية واللغوية في 4)

  13. 
 .11م   1988   2( علم الداللة  أحمد مختار عمر  عالم الكتب  ال الر   ط5)
زار  ال  افة واإلعالم  دار الرشليد العربلي  ( الم تأد في شرح اإليضاح  عبد ال الر الجرجاني  لح ي : د. كاإلم بحر المرجان  منشورات و6)

 .68 /1م   1982العراق  
 .125م   1996( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها  عبد الرحم  حس  حبنكة الميداني  دار ال لم  دمش   الدار الشاملة  بيروت  7)
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وأنلله قللد "ةّكرنللا عهللد العللدد واإلنأللاف  عهللد النأللر والفللتر واالالللتالف  عهللد الخيللر والبركللة 

 (1)روية".والسرور  عهد الرحمة والرأفة وانشراح الأدور  عهد السعاد  الدنيوية واألخ

قوله واصفا حاد األمة عند قدوم مولد النبلي صللى هللا عليله وسللم: "جاءنلا عيلد وكدلك 

مولد النبي  وأمته محرونة مغبونلة لتخطلف مل  نلواحي اللدنيا بأيلدي عاب لة غيلر مألونة  جاءنلا 

 عيد مولد النبي صلى هللا عليه وسلم وأمته بدماالها لتخضب  ولئ  جرحالم بع لر دارللم ولت للب 

جاءنا عيد موللد النبلي وأمتله ضلالة عل  الطريل  وال لهتلدي  وبسلنته ال ل تلدي  جاءنلا عيلد موللد 

النبي وأمته منكبّة على المعاصي والفجلور  وال لعتبلر بملا يتكلرر مل  اللبالء ويلدور  جاءنلا عيلد 

 (2)مولد النبي وأمته ناالمة في سبالها...".

ة  وما للي عليله اليلوم  وأن ي كلد فلي وإنما أراد م  ةلك أن يأف حاد األمة المهروم

مناسبة سيد الكاالنات أن الناس قد ابتعدوا ع  الدي   وع  سنة النبي صلى هللا عليه وسللم  ليكلون 

 حالهم اليوم على ما لو عليه.

ثم الحظنا في الخطبة ال انيلة والتلي كلان عنوانهلا )التعلاون باللدي ( قلد سليطرت الجملل 

ة سيطر  واضحة  وقد كان لهدي الجمل الدور الكبير في ن ل الخطيب الخبرية على الجمل اإلنشاالي

ألخبار مهمة  بيّ  م  خاللها لهاون المسلمي  بدينهم  وما أدى إليه لدا التهاون م  ضعف الحلاد 

وك ر  سفك الدماء  ف اد: "فشتت الضماالر واسراء  فكل له فكر  طاالشة  ضالة خاسر ... فهتكت 

رك  وسفكت فيه دماء األحرار المسلمي  األبرياء  بسالح المسلمي  أيديهم  حرمة لدا الشهر المبا

فاستعملنا سالحا لحتفنا  وجعلنا بالدنا ساحة حربنا  وأبكينا نساءنا وأطفالنا بطوعنا  كل ةلك دليل 

 (3)واضر على جهالتنا ومخالفتنا لكتابنا وسنة نبينا".

لجملل الخبريلة فلي الخطلب السلت الباقيلة  ولكي ال يطود بنا الم ام  نلدكر دالللة عاملة ل

والتي كانت عناوينها: )العباد   العمل  في اإليمان  في ال رآن  في النأر واإلرشاد  الت وى( ف د 

وإنملا كلان سلبب ةللك  %70وجدنا فيها سيطر  الجمل الخبرية على اإلنشلاالية  بنسلبة لريلد عللى 

ي لعبلر عل  إثبلات ع يلد  السلماء الح لة  حاجة الخطيب إللى أن يضلم  نأله الجملل الخبريلة التل

ولريد م  لمة السامع إلى العمل بجهد كبير  لرياد  ل وى هللا لعالى  م  خلالد النألر واإلرشلاد 

 الدي لل اي م  الخطيب ع  طري  الجمل اإلخبارية.

 

 ثانيا: داللة الجمل اإلنشائية

فلي خطلب الشليخ بألور  أقلل مل   –الطلبيلة وغيلر الطلبيلة  –وردت الجمل اإلنشلاالية 

الجمللل الخبريللة  إال أنهللا كانللت لهللا دالالت مهمللة  وإلفهللا الشلليخ فيمللا يريللد إيأللاله للمتل للي  ف للد 

ومعللوم أن الجملل اإلنشلاالية يكلون أك لر لوكيلدا  %20وردت في جميع الخطب بنسبة لريد عللى 

 م  الخبرية؛ ألنها خارجة ع  نطاق التأدي  والتكديب.

ركلر فيهلا  %25الخطبة األولى كانت قد لضمنت جمال إنشاالية  لريد عللى ونالحإل أن 

الخطيب على اإلنشاء الطلبي  وأك ر مل  صليغة األملر  مل  ةللك قولله: "فلاعتبروا عبلاد هللا  بملا 

حل فينا م  البالء  والترموا شريعة نبيكم خير المأل بعد هللا... وأك روا م  الأال  والتسلليم عللى 

 (4)نبيكم...".

                                                 
 .49حياله وآثاري العلمية   –( الشيخ حامد المال حويش 1)
 .50نفسه: ( المأدر 2)
 .51حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 3)
 .51حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 4)
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وإنما أراد م  ةلك أن يبي  موقف المسلمي  الضعيف أمام نبليهم الكلريم صللى هللا عليله 

 وسلم  فأك ر م  صيغة األمر؛ إلفاد  الهمة لدى السامع في العود  إلى الدي  عود  نأوحا.

ثم نالحإل في الخطبة ال انية أن الخطيب قد أك ر م  الجمل اإلنشاالية المنفية  على سبيل 

: "ليحلل فينلا بلالء ال نحتملله وال ن لواي  وليسللط  هللا علينلا مل  ال يرحمنلا وال يلرأف الم لاد قولله

 (1)بنا...".

 وإنما أراد م  ةلك أن ينفي وجود العر والكرامة مع وجود التهاون بالدي .

وكدلك الحاد في الخطب الست الباقية  فعلى اللرغم مل  قللة وجلود الجملل اإلنشلاالية إال 

الت مهمللة جللدا  وال سلليما أن الخطيللب قللد اسللتعملها بأشللكاد مختلفللة ملل  سللرد أنهللا كانللت لهللا دال

ووصف  وجملل منفيلة  وجملل م بتلة  وجملل م كلد   وخاليلة مل  الم كلدات  إنملا كانلت داللتهلا 

مخاطبة العاطفة واالنفعلاد لهلدا اللدي   فهلي ل تضلي إللى التحضلي  والتحلري ؛ وللدلك كانلت 

 حاجة النص لها كبير .

 

 الجمل الفعلية وداللتها: الثانيالمبحث 

إن للخطاب بالجملة الفعليلة معلانيل وم اصلد دالليلة  لجلأ إليهلا الخطيلب؛ ليبلي  األعملاد 

 التي يجب على الم مني  االلترام بها  لتكون سبيلهم للنجا   والفوز بدار السالم.

لة متألدر  ول سم الجملة الفعلية على ثالثة أقسام: جملة متأدر  بالفعل الماضي  وجم

 بالفعل المضارع  وجملة متأدر  بفعل األمر.

 

 أوال: داللة الجمل الفعلية المتصدرة بالفعل الماضي

الفعل الماضي: لو الفعل الداد على اقتران حد  برملان قبلل زمانلك  وللو مبنلي عللى 

الفلللتر  إال أن يعترضللله ملللا يوجلللب سلللكونه  أو ضلللمه  فالسلللكون عنلللد اإلعلللالد ولحلللوق بعللل  

وقد وردت الجمل التي يتأدرلا الفعل الماضي في خطلب  (2)  والضم مع واو الضمير الضماالر

الشيخ بك ر   وقد كانت داللتها التدكير لم  لمت نفسه بالمعاصي في الدنيا  إة يجلب عليله لركهلا 

 مخافة هللا لعالى.

فعلللى الللرغم ملل  أن خطبتلله األولللى كانللت م لفللة ملل  صللفحتي   إال أن الجمللل الفعليللة 

متأللدر  بالفعللل الماضللي وردت فيهللا سللبعا وعشللري  مللر   وكانللت لهللا دالالت مهمللة وإلفهللا ال

خطيبنا  إة أراد منها لدكير المسلمي  بأن عيد المولد النبلوي الشلريف قلد جلاء  فيجلب أن نرضليه 

عليه الأال  والسالم  بالباع أوامري  واجتناب نواليه  ال أن نجعله غير راض عنا  فمل ال عنلدما 

إلى استعماد الجمل الفعلية المتأدر  بأفعاد ماضية  وةللك ب ولله: "للرك مل  أجلله اللوط    يلجأ

ولرك األلل واألحباب  وسار ليشالد ةللك الخبلاب  فلملا رآي أكلب عللى قدميله  وخرجلت روحله 

 (3)شوقا ومحبة إليه...".

وما القاي مل  إنما أراد م  ةلك أن يحفر الناس ويدّكرلم بما عاناي صلى هللا عليه وسلم  

أةى  حتللى اسللتطاع أن يوصللل دعوللله وينشللر الللدي   فكيللف لنللا أن نغفللل علل  ةلللك  ونبتعللد علل  

 منهجه!

                                                 
 .52حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 1)
ي( لح ي : د. علي بو ملحم  مكتبلة الهلالد  538 ( المفأل في صنعة اإلعراب  أبو ال اسم محمود ب  عمر ب  أحمد الرمخشري جار هللا )ت:2)

 .319م   1993   1بيروت  ط

 .41حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 3)
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ثم نالحإل في خطبته ال ال ة التي عنونها )العباد ( أن الخطيب يعتمد على الجمل الفعلية  

( ل للب دالللة إال أنه قد أك لر مل  اسلتعماد المضلارع المسلبوق بل  )للم( ومعللوم أن أدا  الجلرم )للم

م  ةلك قوله: "فل د ك رت المواعإل والنأاالر  ولم يجلد ةللك شليئا إال  (1)المضارع إلى الماضي 

 (2)ال ليل الأامت والأاالر  حيث أن األفئد  مريضة لم لعالج ولم لطبب...".

فالخطاب لنا قد دار على حاد البع  الك يلر  اللدي  سلمعوا النألر والملواعإل  إال أن 

مريضة لم لعالج  وكانت داللة مهمة للمضارع الم لوب زمنه إلى الماضلي أال وللي  قلوبهم ب يت

 التدكير والتحدير للناس  م  أن لكون قلوبهم قاسية ال ينفعها النأر واإلرشاد.

وكدلك الحاد في ب ية الخطب  إة لضمنت جمال فعلية متأدر  بالفعلل الماضلي  والتلي 

على الماضي  وأخد الحيطة والحدر في المست بل  لدا وجدنا  لم لت داللتها الرمنية التي اقتأرت

لدي الجمل قد ح  لت غرضلا دالليلا مهملا  أال وللو أن إثبلات حألود األفعلاد الماضلي ولح ي هلا 

 كان وسيلة لتدكر المتل ي بما لو عليه  ولغير حاله إلى حاد أخرى.

 

 ثانيا: داللة الجمل الفعلية المتصدرة بالفعل المضارع

المضارع: لو كل فعل يدد على حأود عمل فلي اللرم  الحاضلر أو المسلت بل   الفعل

ومل   (3)والبد أن يكون مبدوًء بحرف م  أحرف المضارعة  ولي الهمر  والنلون واليلاء والتلاء 

المعلوم أن الفعل المضارع يدد على التجدد في الرم  واستمراري  وبأدد ةلك ي ود عبلد ال لالر 

 (4)ل فموضوعه على أنه ي تضي لجدد المعنى الم بت به شيئا بعد شيء".الجرجاني: "وأما الفع

وقد لجأ الخطيب إلى استعماد الجملة الفعلية المبلدوء  بالفعلل المضلارع بنسلبة أقلل مل  

المبدوء  بالفعل الماضي  إال أنها كانت لها دالالت مهمة جدا  فعند دراسة لدي الجمل وجلدنا أنهلا 

شك أن خطيبنا أراد م  خالد الجمل الم بتة دالالت معينة  ففي الخطبلة  وردت م بتة ومنفية  وال

الرابعة نجدي يستعمل األفعاد المضارعة الم بتة  في ود: "وينألرلم عللى أعلداالهم  ويلدفع علنهم 

يلوم يعل  الظلالم عللى لالمح ... قبل أن لخلو األيدي مما ملكت  ولود لو فعلت خيلرات وقلدمت 

  (5)خدت مع الرسود سبيال﴾ ".يديه ي ود يا ليتني ال

وإنما وردت لدي األفعاد المضارعة الم بتلة إلفلاد  لجلدد أفعلاد المل مني  واسلتمرارلا  

كي يدوم نأر هللا لهم على أعداالهم  ويبعد عنهم المأاالب والمح   فالبد أن لب ى التوبلة متجلدد  

العهلد مللع هللا لعلالى  فللالفعالن ومسلتمر  قبللل أن يفلوت األوان  وينللدم اإلنسلان علللى علدم لجديللدي 

)ينأر ويدفع( يدالن على االستمرار والدوام  ولك  بشرط لجدد اإليمان واستمرار التوبلة  وللدا 

ما أرادي الخطيب م  داللة الجمل المضارعة الم بتة م  أن يواإلب الناس على العباد  ويجددونها 

 ويستمروا بها.

الجملل الفعليلة  فهلي المتألدر  بالفعلل المضلارع أما ال سم ال اني الدي زاد انتشاري في 

المنفي  فعلى سبيل الم اد في خطبته الخامسة التي عنوانها )فلي العملل( ي لود: "اللدي ال لن ضلي 

عجاالبلله  وال لست أللى مرالبلله... فأللب علينللا الللبالء ملل  حيللث نعلللم وال نعلللم  ولفرقللت األيللدي 

                                                 
ي( دار األرقم بل  أبلي األمقلم  577( ينظر: أسرار العربية  عبد الرحم  ب  محمد ب  عبيد األنأاري أبو البركات جماد الدي  األنباري )ت: 1)
 .236م   1999ي 1420   1ط
 .41حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 2)
 .32 /1( النحو الواضر في قواعد اللغة العربية  علي الجارم  ومأطفى أمي   الدار المأرية السعودية للطباعة والنشر  3)
ي( لح يل : محملود محملد شلاكر  مطبعلة 471  محمد الجرجلاني )ت: ( دالالل اإلعجاز في علم المعاني  أبو بكر عبد ال الر ب  عبد الرحم  ب4)

 .174م   1992ي 1413   3المدني  ال الر   مأر  دار المدني  جد   ط

 .55 – 54حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 5)
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ر  والمستغفر ال ينأر  وهللا يرينا اسيلات ونحل  ال فأرنا ال نع ل وال نفهم... فالح  بيننا ال يظه

 (1)نعتبر  وال نتبأر".

المالحإل أن خطيبنا اعتمد في نفي الجملة المضارعة على أدا  النفلي )ال( وللي أدا  لهلا 

مواقع عديد   فهي لنفي الجملة االسمية والفعلية  كما لحل محل )إن( ولستعمل مكلان )لليا( كملا 

وقللد جللاءت داللللة الجمللل الفعليللة  (2)عطللف  فهللي حللرف نللاف غيللر عامللل لسللتعمل فللي أسلللوب ال

المنفيللة لنفللي المسللت بل  إة أراد الخطيللب أن ينفللي عجاالللب هللا  وأن ينفللي إلهللور الحلل  وانتأللار 

المسلمي  في المست بل  ما داموا بعيدي  ع  منهج هللا لعالى  فإةن اعتماد الخطيب على النفي فلي 

تأدر  بالفعل المضارع على أدا  النفي )ال( إنما جاء لنفي الفعل المست بل  أك ر الجمل الفعلية الم

ف للد أراد  (3)ي للود ابلل  يعلليش: "وأمللا )ال( فحللرف نللاف أيضللا موضللوع لنفللي الفعللل المسللت بل"

الخطيب أن يحفر لمم المسلمي  م  خالد نفيه لتح ي  النأر وإلهور الح   ملا دام المسللمون ال 

 أن هللا لعالى يريهم اسيات.ينتأرون على الرغم م  

 

 ثالثا: داللة الجملة الفعلية المتصدرة بفعل األمر

ويكلون فيله  (4)فعل األملر: للو كلل فعلل يطللب بله حألود شليء فلي اللرم  المسلت بل 

اسملللر مسلللتعليا عللللى ملللأموري  وقلللد عرفللله السلللكاكي ب ولللله: "طللللب ال يلللام بفعلللل عللللى سلللبيل 

فإةن البد للسامع أن ي لوم بالفعلل المطللوب منله  ولكل  عللى سلبيل الرضلا بالفعلل   (5)االستعالء"

وقللد وردت أفعللاد األمللر فللي خطللب الشلليخ بنسللبة متوسللطة مللا بللي  األفعللاد الماضللية واألفعللاد 

المضللارعة  والمالحللإل أن أك للر مللا اسللتعمله الخطيللب ملل  أفعللاد األمللر كانللت لشللجيعية؛ ليت بلهللا 

سبيل الرضا  ففي الخطبة السادسة التي كلان عنوانهلا )فلي اإليملان( يوجله  السامع وي وم بها على

إلللى الملل مني  وصللدقهم... واثبتللوا عللللى  –عبللاد هللا  –الخطيللب فعللل األمللر ب وللله: "فللانظروا 

 (6)إيمانكم... وأصلحوا إيمانكم  واعتأموا بكتابكم  وليك  لمكم إرضاء خال كم".

بأفعللاد األمللر للداللللة علللى الحفللاإل علللى اإليمللان  ف للد وردت الجمللل الفعليللة المتأللدر  

وامت اد أواملر رب العبلاد  ثلم نالحلإل أن الخطيلب قلد اعتملد عللى فعلل األملر اللدي جلاء بأليغة 

)افعل( وكدلك فعل األمر الدي جاء بأيغة الم األمر الداخلة على الفعل المضارع  ليكلون األملر 

بلد للمتل لي أن ي بلت عللى دينله ويأللر إيمانله وللو أقوى داللة وأك ر التماما م  قبل السامع  فال

 راض ع  ةلك غير مكري.

وكلدلك يلجلأ فلي خطبتله ال امنلة إللى اسللتعماد أفعلاد األملر عللى سلبيل الرضلا مل  قبللل 

إللى المتلاب  وادرأوا عل  أنفسلكم وأوالدكلم وبالدكلم ألليم  –عباد هللا  –المتل ي في ود: "فسارعوا 

 (7)كم  واقتدوا بأسالفكم... وأطيعوا هللا خال  األرض والسماوات".العداب... فالبعوا سنة نبي

فعنوان الخطبة )الت وى( وقد أراد الخطيب أن يلجأ إلى استعماد األملر ويغلري المتل لي 

بأمور لريد م  الت وى  للدا نجلدي قبلل إصلدار األواملر يلدكر جلراء اإلنسلان الت لي  فلالت وى فيهلا 

عمل  وغفران اللدنوب  والبشلار  عنلد الملوت  والنجلا  مل  النلار  الحفإل م  األعداء  وإصالح ال

                                                 
 .56حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 1)
في حروف المعاني  الحس  ب  قاسم الرازي  لح ي : فخر الدي  قباو   ومحمد نديم فاضل  دار الكتب العلمية  بيروت   ( ينظر: الجنى الداني2)

 .294 – 290م   1992   1ط
 .33 /5م   2002( شرح المفأل  موف  الدي  أبو الب اء يعيش ب  علي  دار الكتب العلمية  بيروت  3)
 .33 /1لعربية  ( النحو الواضر في قواعد اللغة ا4)
ي( ضلبطه وكتلب لوامشله وعلل  عليله: نعليم زرزور  دار 626( ينظر: مفتاح العلوم  يوسف بل  أبلي بكلر بل  محملد بل  عللي السلكاكي )ت: 5)

 .318م   1987ي 1407الكتب العلمية  بيروت  لبنان  
 .58حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 6)
 .63   62حياله وآثاري العلمية    –حويش ( الشيخ حامد المال 7)
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والنجا  م  الشداالد  والحأود على الرزق الحالد  وغيرلا  إال أن لدي المرايا ال يحأل عليهلا 

العبللد إال بعللد أن يفعللل مللا يلل مر بلله؛ لللدلك البللد ملل  االسللتماع ألوامللر الخطيللب ولكلل  علللى سللبيل 

واالقتداء باألسلالف مل   رع اإلنسان إلى التوبة والباع سنة النبيالرضا وال ناعة  فيجب أن يسا

 أجل الوصود إلى ما يطمر إليه.

وكدلك الحاد في الخطب الست األخرى  ف د كان الخطيب في كل واحد  منها يلجلأ إللى 

اسلتعماد أفعلاد األملر  ولكل  بعلد أن يعلرض مللا يتعلرض لله المسللمون فلي ديلنهم  مل  مأللاالب 

دنوب  وابتعاد ع  األمر بلالمعروف والنهلي عل  المنكلر  وكيلف أن اللجلوء إللى وعكوف على ال

لنجللي المسللم ولجازيله اإلحسلان  لللدا نجلد المتل لي يسلتجيب لألوامللر دون  هللا لعلالى وسلنة نبيله

 إكراي.

 

 الجمل االسمية وداللتها: المبحث الثالث

يدد عللى الحلدو  والتجلدد  م  المعلوم أن االسم يدد على ال بوت واالست رار  والفعل 

فإةا قلنا: يتعلم زيد  فالفعل )يتعلم( يدد على الحدو  والتجدد  أي لو آخد في سبيل التعلم  أما إةا 

قلنا: )زيد ملتعلم( فاالسلم يلدد عللى ثبلوت اللتعلم  وال يجلوز وضلع االسلم موضلع الفعلل  وكلدلك 

 (1)العكا؛ ألن داللتهما مختلفة.

حدو  والتجدد  لو أن الفعل م يد بالرم   فالفعل الماضي م يلد والسر في إفاد  الفعل ال

بالرم  الماضي  والفعل المضارع م يلد بلرم  الحلاد  أو االسلت باد فلي الغاللب  فلي حلي  االسلم 

 (2)غير م يد برم  م  األزمنة  فهو أشمل وأعم  وأثبت م  الفعل.

يجلب أن يلدد االسلم عللى ولكل   (3)فإةن م  شأن الجملة االسمية أن للدد عللى ال بلوت 

ال بوت في حاد كان المسند اسما  فالجملتان )يحفإل محملد( و )محملد يحفلإل( كلتالملا للدالن عللى 

الحدو   إال أن االسم )محمد( قدم في الجملة ال انية  لغرض م  أغراض الت لديم كاالختألا   

 (4)أو إزالة الشك  أو غير ةلك.

وقلد كانلت أغللب  %30بنسلبة لريلد عللى وقد وردت الجمل االسمية فلي خطلب الشليخ 

داللتها ثبوت الوصف لموصوفه  ففي الخطبة الرابعة التي عنوانها )العمل( نجد أن الشيخ قد لجلأ 

غيللر مللر  إلللى اسللتعماد الجمللل االسللمية  منهللا: "الشللهود أعضللاةك  السللجايا الكريمللة  األحللواد 

دي  نألروا هللا  أولئلك حلرب هللا  إن الفاضلة المسلت يمة  كتلاب هللا دسلتورلم المطلاع  أولئلك الل

 (5)حرب هللا لم المفلحون".

فالمالحإل أن لدي الجمل يدد فيها المسند عللى اللدوام وال بلوت  فعنلدما لكلون األعضلاء 

لي الشهود يوم ال يامة على أصحابها  ولكون سجايا المسلم كريمة  وأحواله فاضلة مست يمة  بلل 

م ينألرون ربهلم  وملا إللى ةللك  فإنملا للدد للدي الجملل عللى ويكون كتاب هللا لو دستورلم  ول

صفات ثابتة داالمة  فالمسلم قد الأف بألفة ثابتلة غيلر متجلدد   وللدا ملا يريلد مل  لملة السلامع 

وزياد  ال  ة عندي  فهو سلوف يتلدكر أن للدي الألفات مغلروز  فيله  ال لحتلال إللى لجديلد  ولهلدا 

  وكله ث ة بربه أنه ال يخيب إلنله  والسليما أن الخطيلب سوف نجدي يعمل عمله الخالص ا لعالى

 قد بدأ جميع خطبه بالحمد ا  لتنبيه األةلان أن حمد اإلنسان يكون خالأا لرب العر .

                                                 
 .175   174( ينظر: دالالل اإلعجاز  لعبد ال الر الجرجاني  1)
ي( لح يل : د. عبلد الحميلد لنلداوي  739( ينظر: اإليضاح في علوم البالغة  ألبي المعالي محمد ب  عبلد اللرحم  جلالد اللدي  ال روينلي )ت: 2)

 .95   94 /1م   2002   2م سسة المختار  ال الر   ط
 .104 /1( المأدر نفسه  3)
 .17م   1981   1( ينظر: معاني األبنية في العربية  د. فاضل صالر السامراالي  جامعة بغداد  ط4)
 .54حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 5)
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كما نجد أن الخطيب يلجلأ فلي خطبتله الخامسلة إللى اسلتعماد الجملل االسلمية  ف لد كلان 

مية التي استعملها كانلت لهلا دالالت لخلص عنوان الخطبة )في ال رآن( ولدلك نجد أن الجملة االس

ال رآن الكريم  فبعد أن ةكر أن هللا عر وجل أنرد على رسوله الكتاب  شرع إلى الجملل االسلمية 

التي وصفت صفات ثابتة في كتاب هللا عر وجل  فهو قد قاد في ال رآن الكريم أنله: "للو الشلفاء  

ي  األنليا اللدي ال يملل  الهلادي اللدي ال يضلل  لو الكنر الدي ال ينفد  الناصر لم  حارب أعداء

 (1)الدليل المالر".

فهدي الجمل االسمية قد دلت داللة قاطعة على ثبوت للدي الألفات الملدكور  فلي ال لرآن 

الكريم  وةلك على جهة االختأا  به دون غيري  فال رآن لو الشفاء والكنر والناصلر والهلادي 

ل رآن الكللريم أي علللى جهللة االختأللا   بللدليل أنلله واألنلليا  ولللدي الأللفات جللاءت خاصللة بللا

استعمل في بداية بع  لدي الجمل الضلمير  وأخبلر عنهلا باالسلم الموصلود اللدي يجعلل السلامع 

يتأكد م  أن ال رآن الكريم لو الأاحب الدي يجب أن ال يترك مل  غيلر أن يخالجله فيله ريلب أو 

 وأطراف النهار.يعتريه شك  فيشرع إلى التمسك بتالوله آناء الليل 

ونالحإل أن الخطيب قد لجأ في جميع الخطب إللى اسلتعماد الجملل االسلمية التلي لكلون 

أخبارلللا جملللة فعليللة  ومعلللوم أن الجمللل االسللمية عنللدما لكللون أخبارلللا جملللة فعليللة فإنهللا لفيللد 

ط  التلي التجدد  وإن كان ةلك االستعماد قليال  إال أن الخطيلب أراد منله دالللة التجديلد فلي الملوا

وإنملا جلاءت للدالللة  (2)لستوجب الحركة والتجديد  م  ةلك قوله: "الرسلود يلدعوكم إللى النجلا "

لكي ينجو مل  العلداب  ملع ثبوليلة دعلو   لنا لرياد  لمة المتل ي في الباع أوامر الرسود الكريم

 دد  في المتل ي.الناس إلى النجا   فالأفة فيه عليه الأال  والسالم ثابتة  ولكنها متج الرسود

أي للداللة على لجديلد صلدقهم ملع هللا لعلالى   (3)وكدلك ي ود الخطيب: "الدي  صدقوا"

وإنملا جلاء الخبلر  (4)وكدلك ي ود: "بيوت الماللي  والسينما  والم الي  والنلوادي قلد ازدحملت"

جملة فعلية للداللة على أن ابتعاد الناس ع  دي  هللا ال زاد في لجدد  فأراد الخطيب مل  ةللك ن لد 

 العاصي   ليعود المتل ي إلى رشدي.

ثم نالحإل أن الجمل االسمية قد وردت في الخطبلة السلابعة والتلي عنوانهلا )فلي النألر 

ظمة والجالد  هللا أكبر  إنهلا جيلوإ إسلالمية  نألر مل  واإلرشاد( ومنها: "ال ديم الباقي  ةو الع

فهلدي الجملل االسلمية جلاءت  (5)هللا  فتر قريب  إنها م  األنبياء والمرسلي   معرال نبيكم األمي "

داللتها على ثبوت الوصف للموصوف واستمراري  فالب اء صفة ثابتة فلي هللا لعلالى  والكبيلر للو 

سلمي   والنأر ال يألي إال م  هللا لعالى  والفتر يكون قريبلا  هللا  وجيوإ النأر لي جيوإ الم

ولدي كلها ح اال  ثابتة غيلر متجلدد   أراد الخطيلب إيألالها إللى المتل لي  ليح ل  ةللك فلي نفسله  

فجاءت للدي الجملل االسلمية لتميلر اإلنسلان الألالر  ألن الخطلاب بالجملل االسلمية يظهلر إيملان 

 اإلنسان.

 

 

 

 

                                                 
 .56   55حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 1)
 .55حياله وآثاري العلمية    –شيخ حامد المال حويش ( ال2)
 .57حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 3)
 .59حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 4)
 .60   59حياله وآثاري العلمية    –( الشيخ حامد المال حويش 5)
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 الخاتمة

م  هللا سبحانه ولعالى علّي بإكماد لدا البحث  البد م  الوقوف عند ألم النتلاالج  بعد أن

 التي لوصلت إليها م  خالد لدي الدراسة:

  ل د وردت الجمل الخبرية أك ر م  الجملل اإلنشلاالية فلي خطلب الشليخ رحمله هللا  ونعت لد أن

ة لكلون أك لر اسلتعماال فلي سبب ةلك يعود إلى ن ل أخبار لهم الدي  والع يد   فالجملل الخبريل

 المعاني التي ل تضي التفكير  لدلك وردت الجمل الخبرية في نطاق خطاب الع ل.

   إن الجمل اإلنشاالية رغلم اسلتخدامها ال ليلل مل  قبلل الشليخ إال أنهلا كانلت لهلا دالالت مهملة

الخبريلة؛ وإلفها الشيخ بما يريد إيأاله إلى المتل ي  ومعلوم أن لدي الجمل أك لر لوكيلدا مل  

ألنها خارجة ع  نطاق التأدي  والتكديب  وقد أبدع في استخدامها في األماك  التلي لعطلي 

 دالالت بالغية راالعة.

  رصللد البحللث إجللاد  الشلليخ فللي اسللتخدامه للجمللل الفعليللة بالألليغ المختلفللة  وإعطللاء الجمللل

  الللدي دالالت راالعللة ملل  خللالد اسللتخدام لللدا األسلللوب  وخاصللة فللي حللاد الفعللل الماضللي

 يستخدمه للتدكر والتنبيه لم  لسود له نفسه ارلكاب المعاصي.

  واستعمل الفعل المضارع بجمل م بتة ومنفية  في مواضيع مختلفة  أملا فعلل األملر ف لد كلان

األقل استعماال في خطلب الشليخ  وقلد اسلتعمله فلي ملواط  لشلجيع المسللم عللى فعلل الخيلر 

 وااللترام بالطاعات.

  نأيب وافر في خطبه م  الجمل االسمية التي لدد على ال بوت واالست رار  كما كان للشيخ

واسللتخدمها ب بللوت الوصللف لموصللوفه  ملل  خللالد عرضلله فللي بعلل  خطبلله لأللفات هللا 

 سبحانه ولعالى.

  وختاما  أرجو م  هللا لعالى أن يت بل عملي لدا خالأا لوجهه الكريم  ولو جرء مل  الوفلاء

 ا الحفاإل على لراثها األدبي وااللتمام به.لمدينتنا م  خالد محاولتن
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