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  )فّنّیة دراسة( 

  إلى  هاّدمق رسالة

  الكوفة جامعة في اآلداب كلیة مجلس

   إبراهیم جمعة شهاب

  وآدابها العربیة اللغة في الماجستیر درجة نیل متطلبات من جزء وهي

  

  بإشراف

   الدكتور األستاذ

  الهالل إبراهیم السادة عبد خلیل

  م ٢٠١٣                                       هـ ١٤٣٤ 
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   الُمشرفِ  إقرارُ 
    

 وأرشـحها ، الكافـة بمراحلها إشرافي تحت جرى قد الرسالة هذه إعداد أنَّ  أشهد

  . للمناقشة

  

  : اإلمضاء

   إبراهیم السادة عبد خلیل: الدكتور األستاذ

  . م ٢٠١٣:   /  /  التاریخ                                       

  . للمناقشة الرسالة هذه أرشح ، الُمتوافرة التوصیات على بناءً 
  

  : اإلمضاء

  الدكتور المساعد األستاذ

   المنصوري كوزي  حافظ

    العربیة اللغة قسم رئیس                                 

  م٢٠١٣: /   /  التاریخ                                 
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  العلمي المقوم إقرار

) موسـلّ  وآلـه علیـه اهللا صـلى( النبـي خطـب أثـر((  بــــ الموسـومة الرسـالة هـذه متقوّ  لقد

  . للمناقشة صالحة ووجدتها ، علمّیاً ))  فنیة دراسة ، البالغة نهج في

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                        

  : اإلمضاء

  العلمي المقوم
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  الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ

}دمحولُ مسر اللَّه ينالَّذو هعم اءدلَى أَشالْكُفَّارِ ع اءمحر 

هنيبم ماها تَركَّعا ردجس تَغُونبفَضْلًا ي نم انًا اللَّهرِضْوو 

ماهيمي سف هِموهجو نود أَثَرِ مجالس{  

  

                                                                                                       

  ٢٩ آیة الفتح سورة
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  داءاإله

  وشفیعتي ، وذخري ، أملي إلى

  دتيسیّ 

  الزهراء فَاطمةُ

 السالم عليها

  

  شھاب                  
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  )وعرفان شكر( 

 وقفــة أقــف المحطــات هـذه فمــن ، الرســالة هــذه عمـر فــي عدیــدة محّطــات ثّمـة       

 أجــّدد بــدء ذي فبــادئ ، الخــالق یشــكر لــم المخلــوق یشــكر لــم فمــن ، وعرفــان شــكر

 وعشـقتها مدینتـه فـي عشـت إذ ،) u( المؤمنین أمیر وموالي لسّیدي الءوالو  الشكر

 فـي كنـت ألننـي ؛ الطمأنینـةیغمرنـي ب الـدافئ األمّ  كحضـن لـي األشـرف النجـف فكانت

 شـــكراً  وٕامـــامي ســـّیدي فأشـــكر) u( طالـــب أبـــي بـــن علـــي المـــؤمنین یعســـوب كنـــف

ــداً  ینقطــع وال یزیــد متواصــالً  ــم ، أب ــّدم ذلــك بعــد ث ــل بالشــكر أتق ــل والثنــاء الجزی  الجمی

 األبویــة لرعایتــه إبــراهیم الســادة عبــد خلیــل الــدكتور األســتاذ مشــرفي الجلیــل ألســتاذي

 خیـر عّنـي اهللا فجـزاه ، ثانیـاً  المتاعـب وتحّمـل ، متناهیـة بدّقـة الرسـالة ومتابعته أّوًال،

 ، محتـرمال العـّوادي مشـكور الـدكتور لألسـتاذ والعرفـان الشكر بخالص أتقّدمو  ، الجزاء

 قسـم رئـیس السـّید أشـكر كمـا ، بهـذا لـه مدین فأنا الموضوع اختیار في الفضل له إذ

ــة اللغــة ــدكتور المســاعد األســتاذ العربی ــرم المنصــوري كــوزي حــافظ ال  وأشــكر ، المحت

 ، الكامـل االحتـرام لـه أكـنّ  إذ ، الكریطـي حبیـب حـاكم الـدكتور األسـتاذ ، الشكر جزیل

 كـلّ  ترك إذ التحضیرّیة السنة في همییدعلى أ تتلمذتُ  الذین أساتذتي جمیع أشكر كما

 اللغـة قسـم في األجّالء األساتیذ جمیع وأشكر ، حیاتي صفحات في بصمةً  منهم واحدٍ 

 تلـك زالـت فمـا ، التحضـیرّیة السـنة فـي األعزاء لزمالئي الشكر بوافر وأتقّدم ، العربیة

 بالشــكر وأتقــّدم ، تغــادر أن تــأبى ذاكرتــي فــي عالقــة الجمیلــة والــذكریات الرّائعــة األیــام

 كثیــراً  أفــادني فقــد ، هــادي الوّهــاب عبــد اإللــه عبــد الــدكتور المســاعد لألســتاذ الجزیــل

 بـوافر أتقّدم كما ، أحمد سلیمان صفوان األستاذ األخ أشكر كما ، السدیدة بمالحظاته

 إلـى الجزیـل الشـكرب وأتقـّدم ، الموسـوي كـاظم اهللا عبد زینب الفاضلة لألستاذة الشكر
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 الحســن اإلمــام مكتبــة وأســرة ، فیهــا والعــاملین الحیدرّیــة الروضــة مكتبــة إدارة مــن كـلٍّ 

)u (، مكتبة ومالك ، المختّصة األدبّیة المكتبة ومالك ، الحكیم اإلمام مكتبة وأسرة 

 إدارات وجمیـع ، الكوفـة جامعـة في المركزّیة المكتبة وموّظفي ،) u( المؤمنین أمیر

 مــوّظفي أشــكر كمــا ، العلــم طــّالب بخدمــة تعنــى التــي األشــرف النجــف فــي كتبــاتالم

 بفـائق وأتقـّدم ، المقدّسـة كـربالء فـي والعباسّیة الحسینّیة العتبتین المقدستین مكتبتي

ـــرام الشـــكر ـــي الســـّیماو  ،معـــي ووقـــوفهم أزري لشـــّدهم الكریمـــة ألســـرتي واالحت  زوجت

ــرة(  الصــابرة ، الفاضــلة ، المخلصــة ــراهیم حســین أمی  ، فراقــي مــرارة ذاقــت التــي)  إب

 ، حّقهــا مــن كــان وقتــاً  الدراســة هــذه أخــذتْ  فكــم ، الرحلــة هــذه مشــاقّ  معــي وتحمّلــت

 وفـاتني العمـل هـذا إنجـاز فـي ينسـاند مـن كـلّ  وأشـكر ، الجـزاء خیر عّني اهللا فجزاها

  .     خطاهم ویسّدد الجمیع یوّفق أنْ  أدعو فاهللا ، ذكره

                                                                          

  

  

  

                                                                                       الباحث                                                                   
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  المحتویات

 الصفحة وعالموض

 3 . مقدمةال
    

ــد ــرآن أثــر:  التمهی  وآلــه علیــه اهللا صــلى( النبــي خطــب فــي الكــریم الق
 . البالغة ونهج) وسلم

٩ 

 ٢٩ . واإلنشاء الخبر أسالیب:  األول الفصل
    

 ٣٠ . الخبر أسلوب:  أوال

 ٤١ . اإلنشاء أسالیب:  ثانیاً 

 ٤٢ . األمر أسلوب – آ

 ٤٣ . لألمر الحقیقي المعنى

 ٤٣ .    لألمر لمجازيا المعنى

 54  . النهي أسلوب – ب

 ٦٠ . االستفهام أسلوب – ج

 ٦٧ . النداء أسلوب – د 

 ٧٥ . التمني أسلوب - هــ 

 ٧٧ . الفّني التصویر:  الثاني الفصل
    

 ٧٩ . التشبیه فن على القائمة الصورة:   أوالً 
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 ٩٠ . االستعارة فن على القائمة الصورة:  ثانیاً 

 ١٠١ . ةكنایال فن على القائمة الصورة:  ثالثاً 

 ١١٢ . اإلیقاع:  الثالث الفصل
    

 ١١٥ . السجع:  أوالً 

 ١٢١ ) . التوازن(    الموازنة

 ١٢٣ ) . التجنیس(  الجناس:  ثانیاً 

 ١٢٩ .التـكرار:  ثالثاً 

 ١٣٠ ) . اللفظة(   تكرار – آ

 ١٣٥ ) . الجملة(  تكرار – ب

 ١٣٧ ) . داةاأل(   تكرار – ج

 ١٤٠ . اقالطب:  رابعاً 

 ١٤٤ . المقابلة:  خامساً 

 ١٤٩ . الخاتمة

 ١٥٣ . والمراجع المصادر

 A . اإلنكلیزیة باللغة البحث ملخص

 ١ المحتویات
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  المقدمة
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   الرحيم الرمحن اهللا بسم

   المقدمة

 وفــي یغشــى إذا اّللیــل فــي هللا الحمــدو  ، كّلهــا نعمــه جمیــع علــى كّلهــا محامــده بجمیــع هللا الحمــد     
 الطّیبــــین آلــــه وعلــــى اهللا رســــول محّمــــد اهللا خلــــق خیــــر علــــى والّســــالم والّصــــالة ، تجّلــــى إذا الّنهــــار

  . كثیراً  تسلیماً  وسّلم الّطاهرین

  : وبعد

 ذاهـ ینضـبَّ  أنْ  دون من والدَّارسون الباحثون منه ویتّزود ، یستقي معیناً  العربي التراث یزال ما     
 من الرسالة منطلق فكان ، ولبابه وأشرفه وأنفعه أغناه التراث هذا من انتقيَ  أنْ  وآثرتُ  ، الثرّ  المعین
 اختیـاري سـبب ویرجـع ،))  البالغـة نهـج فـي َوَسـلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى النبي خطب أثر((  عنوان

 النبــي خطــب یجمــع الموضــوع اهــذ وألنّ  ؛ صــغري منــذ البالغــة نهــج كتــابب لشــغفي الموضــوع هــذا
 الموضــوع هـذا تكّفلـتْ  قائمـةٍ  دراسـةٍ  علـى أعثـْر  لـم إذ ، البالغــة ونهـج) َوَسـلَّم َوآِلـهِ  َعَلْیـهِ  اهللاُ  َصـلَّى(

 خطـب بـین جامعـةً  دراسـةً  أجـدْ  لـمْ  أّني غیر البالغة نهج في الّدراسات عشرات وجود من الّرغمعلى 
 فـي اتّبعتـه الـذي منهجـي وكـان ، واحـدٍ  آنٍ  فـي البالغـة ونهـج ،) َوَسـلَّم َوآِلـهِ  َعَلْیـهِ  اهللاُ  َصلَّى( النبـي
 لداللــة الجمالّیــة القــیم وبیــان ، والنقــد ، التحلیــل الســتیعابها ، فنّیــة الّدراســة تكــون أنْ  هــو الّدراســة هــذه

 أشـمل ةالفنّیـ الّدراسـة رأیـتُ  ألّنـي ، البالغـة علـوم علـى كـائياتّ  خـالل مـن وذلـك ، الّشریفة الّنصوص

  . والحدیثة ، القدیمة بالّدراسات االحتواء لقدرتها ؛ العربّیة المناهج

 خلیــل الــدكتور األســتاذ للمشــرف الّســدیدة المالحظــات أْخــذِ  وبعــد ، البحــثطبیعــة  اقتضــت وقــد     
 بتمهیــد مســبوقة فصــول ثالثــةِ  علــى البحــث أن یقّســم – وأّیــده خطــاه اهللا ســّدد – إبــراهیم الســادة عبــد
 وكانـت ، البالغة ونهج)  َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى( النبي خطب في الكریم القرآن أثر فیه لتُ تناو 

 َعَلْیــهِ  اهللاُ  َصــلَّى( والرسـول الكــریم القــرآن بـین لهــا انفصــام ال التـي الوثیقــة العالقــة كشـف هــي غـایتي
  ) . u( علي واإلمام)  َوَسلَّم َوآِلهِ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى( النبـي خطب في"  واإلنشاء الخبر أسالیب"  بعنوان كان فقد ولاأل الفصل أّما     
 أسالیب دراسة – العنوان من یبدو كما – الفصل هذا یكنْ  ولم ، البالغة نهج في وأثرها) َوَسلَّم َوآِلهِ 

 ، والقصـر ، والوصـل والفصـل ، والتـأخیر التقـدیم أسـالیب علـى تجاوزت ، بلفحسبْ  واإلنشاء الخبر
 واإلنشـاء الخبـر بأسالیب الفصل هذا تسمیتي سبب ویرجع ، الفصل في المذابة ، والتنكیر والتعریف

 تقـــدیمٍ  مــن ذلــك ســوى ومــا إنشــاء وٕاّمــا خبــر إّمـــا العربیــة فــي كلّــه الكــالم أنّ  یــرون البالغّیــون كــونل
 تحــت كّلهـا تنضـوي ةالبالغّیـ المباحـث مـن ذلــك وغیـر ، وتنكیـر وتعریـفٍ  ، ووصـلٍ  وفصـلٍ  وتـأخیٍر،
 الدراسـة كـونل الّشـریفة الّنصـوص مـن الفصـل فـي دراسـتي انطالقـة وكانـت ، واإلنشاء الخبر أسالیب

  .  معّین بموضوعٍ  أتقّیدْ  لمْ  إذ فنّیة

 صــور ثــالث درســتُ  وفیــه"  الفنــي التصــویر"  البحــث خّطــة طبیعــة بحكــم الثــاني الفصــل وكــان     
  : فنّیة

 والثّـــاني ، الـــّدنیا صـــورة:  األّول ، محـــوریین وتضـــّمنتْ  التشــبیه فـــنِّ  علـــى ائمـــةالق الّصـــورة:  األولــى 
) u( اإلمــام أنّ :  أحــدهما لســببین البالغــة نهــج مــن الّصــورتین هــاتین اختــرتُ  وقــد ، المــوت صــورة
 ، نیـةبالثّا عالقـة لهـا منهمـا ُكـالw  ألنّ  ،)  الموت – الّدنیا(  القضّیتین هاتین على یرّكز ما كثیراً  كان

 إلــى ومآلــه ، اُألخــروي مصــیره اإلنســان یقــّرر والمــوت بالــّدنیا ألنَّ  ، باإلنســان الكامــل االرتبــاط ولهمــا
 َعَلْیـهِ  اهللاُ  َصلَّى( النبـي خطب أثر الصورتین هاتین في وجدتُ :  الثاني والّسبب الّنار، إلى أو الجّنة
  .  كثیراً )  َوَسلَّم َوآِلهِ 

 فـي) u( اإلمـام تـأّثر مـدى درسـتُ  المبحـث هـذا وفي ، االستعارة فنِّ  على القائمة الّصورة:  الثانیة
 بتقلیبــه الفنّیــة) u( وٕابداعاتــه) َوَســلَّم َوآِلــهِ  َعَلْیــهِ  اهللاُ  َصــلَّى( النبــي بخطــب االســتعارّیة صــوره بنــاء

 صــوراً  وتولیــده ، ریةاالســتعا الّصــورة إلــى)  َوَســلَّم َوآِلــهِ  َعَلْیــهِ  اهللاُ  َصــلَّى( للنبــي التشــبیهیة الّصــورة
 صــورة مــن أكثــر) u( وجْمعـه ، الفنّیــة)  َوَســلَّم َوآِلــهِ  َعَلْیــهِ  اهللاُ  َصــلَّى( النبـي صــور محاكیــاً  جدیـدة

 صـــورتین) u( استحضـــاره أو ، واحـــدةٍ  خطبـــةٍ  فـــي)  َوَســـلَّم َوآِلـــهِ  َعَلْیـــهِ  اهللاُ  َصـــلَّى( للنبـــي فنّیـــة
 لنا یكشف كان هذا كلِّ  وفي ،) u( له واحدةٍ  خطبةٍ  في وجْمعهما مختلفتین خطبتین من متباینتین

)u  (بالنبي تأّثره )الفنّیة إبداعاته عن فضالً )  َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى  .  
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 َوآِلـهِ  َعَلْیـهِ  اهللاُ  َصـلَّى( النبـي لخطب أثرٍ  أّول بروز وكان ، الكنایة فنِّ  على القائمة الّصورة:  الثالثة
 فعــل كمــا الّصــورة هــذه)  u( اإلمــام اســتعمال قّلــة هــو المبحــث هــذا فــي البالغــة نهــج فــي)  َوَســلَّم

ــهِ  اهللاُ  َصــلَّى( النبــي ــهِ  َعَلْی  النبــي خطــب فــي الّصــورة هــذه ورود قّلــة ســبب بّینــتُ  وفیــه ،)  َوَســلَّم َوآِل
 اإلمـام بهـا تـأّثر التـي الكنائّیـة الّصور فیه درستُ  كما ، البالغة ونهج)  َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى(

)u  (للنبي الكنائّیة بالّصور )فنّیاً )  َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى  .  

 نهــج فــي وأثــره الّشــریفة النبوّیــة الخطــب فــي القــائم اإلیقــاع بدراســة تكّفــل فقــد الثّالــث الفصــل وأّمــا     
 والتكـرار ، سوالجنـا ، والتـوازن السـْجع حـول رتْ دا الفصـل هذا في الّدراسة مباحث وكانت ، البالغة

 مقابلــةو  طبــاق كـلَّ   أعــدّ  ولـم ، الــنّص  فــي إیقاعّیـاً  جــّواً  یخلقـان اللــذین والمقابلــة الطبـاق عــن فضـالً  ،
 حتــى فیهمــا تتــوفر یجــب أن وأســس شــروط ضــمن إالّ  قبلــي البــاحثون یفعــل كــان كمــا إیقاعّیــة ظــاهرة
 والقصـیر ، والمعتـدل ، الطویـل السـْجع درسـتُ  السْجع مبحث وفي ، النّص  في إیقاعیاً  مظهراً  یشّكال

 التــوازن مبحـث عــددتُ  كمـا ، البالغــة نهـج فــي وأثرهمـا ، الشــریفة النبویـة الخطــب فـي وداللتهمــا فنّیـاً 
 كمـا ، خاّصـاً  بوصـفه مبحثـاً  درسـُته فقـد الجنـاس وأّما ، البالغیون یراه كما السْجع مبحث ضمن من

 فـي منهـا ُكـالw  األداة وتكـرار ، الجملـة وتكـرار ، الّلفظـة تكـرار درسـتُ  وفیه ، مبحثاً  رللّتكرا خصصتُ 
 نهـج فـي وأثـره الّشـریف الّنبـويّ  الـنّص  فـي جـدو  مـا إذا الحرف تكرار دراسة عن فضالً  ، معّینٍ  محورٍ 

  .   البالغة

 الّنصــوص مــن راســتيد انطالقــة كانــت الســابقین والفصــلین الفصــل هــذا فــي أنّ  بالــذكر والجــدیر     
 فـي المجمـوع العلـوي الكـالم فـي الّنبـويّ  األثـر لبیـان النّص  بحكم محكومةً  الدراسة كانت إذ ، الّشریفة

ــة)  u( اإلمــام إبــداعات إلــى اإلشــارة بــاب مــن كــانف ذلــك ســوى مــا أّمــا ، البالغــة نهــج  التــي الفنّی
  .   عاّمةً ) َوَسلَّم هِ َوآلِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى( بالنبي تأّثره من أیضاً  توّلدت

 وبعــدها الباحــث إلیهــا توّصــل التــي النتــائج أهــمعــن  تمّخضــتْ  خاتمــة إلــى الّرســالة خلصــتْ  ثــم     
 هــذه وكانــت وحــدیثاً  ، قــدیماً  والبــاحثین العلمــاء جهــود حفظــتْ  التــي والمراجــع المصــادر قائمــة كانــت

  . وغیرها غّیةوبال ، وأسلوبّیة ، ونحوّیة ، لغوّیة منها متنّوعة المصادر
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 التي الّصعوبات كانتْ  فقد البحث كتابة أثناء في الّصعوبة اسمه شيء هناك كان وٕانْ      
 كانت الشریفة النبوّیة فالخطب ، ریخّیةالتأ بالمصادر الموضوع عالقة ، منها عدیدة تعترضني

 ومن ، المعتبرة درالمصا أقدم من وتوثیقها القدیمة التاریخّیة المصادر إلى  الّرجوع إلى بحاجة
 من تلك الدراسات الّشریفة النبوّیة الخطبدراسة ب تكّفلتالتي  الدراسات قّلة ، أیضاً  الصعوبات

 ،) َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى( الكریم الرسول خطب:  عنوان تحت درستْ  التي األكادیمّیة الّرسالة
:  عنوان تحت درستْ  التي والّرسالة ، العزاوي ودمحم نوري مصعب للباحث تحلیلیة توثیقّیة دراسة
 فضالً  ، الكالبي كعید صبر أحمد للباحث لغوّیة دراسة ،) َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى( النبي خطب

 البالغة مدینة"  مثل كتاب دّفتي بین الشریفة النبوّیة الخطب بجمع أصحابها اعتنى كتب وجود عن
 موسى لشیخا تألیف"  كلماته وقصار وأدعیته واحتجاجاته ووصایاه ومواعظه وكتبه النبي خطب في

 خطب"  وكتاب ، شادي أبو إبراهیم:  وتحقیق جمع"  الرسول خطب صحیح"  وكتاب ، الزنجاني

  .  سنده اهللا عبد األستاذ إعداد"  الرسول ومواعظ

 الّشریفة النبوّیة بالخطب سالةالرّ  موضوع انحصار ، أیضاً  تعیقني كانت التي الصعوبات ومن     
 فنّیاً  الّشریفة النبوّیة الخطب أثر بتتّبع محكومة كانت الّدراسة ألنّ  ؛ الّدراسة شّحة إلى أّدىهذا و  ،

 ، أحادیث الّرواة هاعدّ  ما الخطب فمن ؛ علیها مختلفٌ  معلومة هي كما النبوّیة والخطب ، فحسبْ 
 وٕاالّ  ، العصور سالف في العربي الّتراث من ضاع ما مع منها قسم ضیاع نستبعد ال كما

 الّدعوة في الّزمن من عقدین من أكثر عاش معلوم هو كما)  َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى(فالنبي
 صالة كلّ  في یخطب كان المدة هذه في)  َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى( الكریم والّرسول ، اإلسالمّیة

 اآلن أیدینا بین الموجودة فالخطب ، للوفود ویخطب ، واألعیاد ، الحروب في خطبوی ، جمعة
أّن  عن وفضالً  هذا ،)  َوَسلَّم َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى( النبي عاشها التي ةبالمدّ  قیاساً  جّداً  قلیلة

  . یبدو كما الّشریفة ةالنبویّ  بالخطب همعنایت من أكثر كان الشریفة النبوّیة باألحادیث الّرواة اهتمام

 لســـّیدي متواضـــعةً  خدمــةً  أقـــدِّم بـــأّنني أتــذّكر كنـــتُ  احینمــ تهـــون كانـــت الّصــعوبات هـــذه كــلّ  نّ إ     
ــهِ  اهللاُ  َصــلَّى( اهللا رســول وحبیبــي ــهِ  َعَلْی  قــدر علــى األجــر وأنّ ) u( المرتضــى ووصــّیه)  َوَســلَّم َوآِل
 إبـراهیم السـادة عبد خلیل الدكتور األستاذ مشرفي مةأّن كل عن فضالً و  هذا ، تعالى اهللا بإذن المشّقة
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 البحــث فــي والجدّیــة واالنــدفاع ، أكثــر المســؤولّیة تحّمــل إلــى تــدفعني كانــت – عمــره فــي اهللا أطــال –
ـــك:  یقـــول كـــان عنـــدما ـــیهم اهللا صـــلوات( محمـــد وآل محمـــد أمـــر اءحیـــإ هـــذا عمل  اهللا فجـــزى ، )عل

 وال فضــله أنســى فــال ، ومقّومــاً  وأبــاً  معّلمــاً  لــي كــان فقــد الجــزاء خیــر عّنــي رســالتي ومشــرف أســتاذي

  . والسداد بالتوفیق له أدعو أنْ  إالّ  یسعني فال ، األبوّیة رعایته أصف و ، فضله أحصي أن أقدر

 اللهـمّ  ، فمنـك نعمـةٍ  مـن بنـا مـا اللهـمّ  ، وحـده هللا فالكمـال العمـل هـذا فـي وَكمـاالً  ِعلماً  أّدعي وال     
 یـا ، الكثیـر بكرمـك القلیـل هذا مّني تقّبل اللهمّ  ، العاِلم إال الجاهل یرحم وهل الجاهل أناو  العالم أنت
  .  الكثیر عن ویعفو الیسیر یقبل من

   العالمین رب هللا والحمد

  

   الباحث
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  التمهید

   خطب في الكریم القرآن أثر

  البالغة ونهج) وسلّم وآله عليه اهللا صلّى( النبي

  

  

  

  یدالتمه

  ونهج البالغة) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(أثر القرآن الكریم في خطب النبي 
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منــه مجــّردًا أو منســلخًا عــن بیئتــه ؛ ألّن كــلَّ نــصٍّ كــائٌن عــن  الســیما األدبــيّ و ال یولــد أيُّ نــصٍّ      
، أم غیـر ذلـك ، وهـذا الـنّص  )٢( سـواًء أكـان ذلـك األثـر للبیئـِة المعاصـرِة ، أم الموروثـةِ  )١(حصیلِة أثـر

أن الكلمــة الواحــدة ال تشــجو ، وال (( نظمـًا كــان أم نثــرًا یخضــع لهــذِه المــؤّثرات ، وقولنـا بــالنّص یعنــي
تحُزن ، وال تتملك قلب السامع ، إنما ذلـك فیمـا طـال مـن الكـالم ، وأمتـع سـامعیه بعذوبـة مسـتمعه ، 

العـــرب فـــي الجاهلیـــة عنـــوا (( إذ أنّ  ن بكـــالم العـــربألیـــق مـــا تكـــو  وهـــذه المزایـــا،  )٣())ورقـــة حواشـــیه 
وكأنمـا  ...بمنطقهم واستظهار ضروب من الجمال فیه ، سـواء ضـربوا أمثـالهم أو تحـدثوا أو خطبـوا 

 صَـلَّى(، ولذلك لم یكْن عجبـًا أْن تكـون آیـة الرسـول سلیقًة من سالئقهمأصبحت القدرة البیانیة عندهم 
هِ  اهللاُ 

آلِهِ  عَلَيْ
،  )٤())على صدق رسالته معجزة بالغیة ال یستطیعون أن یجاروها هي القرآن الكریم)موَسَلَّ  وَ

إذا اّدعینـــا للعـــرب _ أبقـــاك اهللا _ونحـــن : (( إلـــى القـــول )هــــ٢٥٥ت (ولعـــّل هـــذا مـــا دفـــع الجـــاحظ 
أصناَف البالغة من القصید واألرجاز، ومـن المنثـور واألسـجاع، ومـن المـزدوج ومـا الیـزدوج ، فمَعنـا 

ونـق العجیـب، والسَّـْبك والنَّحـت ، الـذي ال ال علم أّن ذلك لهم شاهٌد صادق من الدِّیباجة الكریمة ، والرَّ
یســتطیع أشــَعُر النــاس الیــوَم وال أرفعُهــم فــي البیــان أن یقــول مثــَل ذلــك إال فــي الیســیر ، والنٌّْبــذ القلیــل 

(()١( .  

                                                
 أثـره علـى وجئـت ،) وأثـور أثـار،( والجمـع مفـرد) أثـر(و ثـرأ علیـه یـدل ما حصل إذا الشيء لبقیة یقال: لغة األثر )١(

 فــي ورد كمــا آثــار المســتدلّ  للطریــق ویقــال ، الشــيء فــي األثــر إبقــاء والتــأثیر ، أثــره تتّبعــت أي:  وتأّثرتــه،  عقبــهِ أي 
 نالقـرآ غریب في داتالمفر .  ظ ، ٤٦ : اللغة جمهرة.  ظ ، ٧٠/ الصافات }ُیْهَرُعونَ  آثَارِِهمْ  َعَلى َفُهمْ { تعالى قوله

 َأوْ  {:تعـالى قولـه فـي) أثـارة(معنـى: الفـّراء وقـال ، ٥:  الوسـیط المعجـم.  ظ ،)أثـر(  مـادة:  العـرب لسان.  ظ ،١٩:

ــاَرةٍ  ــنْ  َأَث ــمٍ  ِم ــُتمْ  ِإنْ  ِعْل ــاِدِقینَ  ُكْن  اللغــة تهــذیب.  ظ ، عالمــة معناهــا:  الزجــاج وقــال ، العلــم بقّیــة  ٤/األحقــاف } َص

  :  الشاعر قال ولذا العمر؛ یتبع كونه أیضاً  أثراً  األجل ُسّمي وقد ، ١٥/٨٦:

   األثرُ  ینتهي حتى العمرُ  ینتهي ال .... أملٌ  له ممدودٌ  عاش ما والمرءُ                     

  ١٥/٩٠: اللغة تهذیب.  ظ ، األجل ینتهي حتى أي

 ٣٠٩: واألدب اإلسالم.  ظ )٢(

 ٢٧: الخصائص )٣(

 ٤٠٩) : الجاهلي العصر( لعربيا األدب تاریخ )٤(

 ٣/٢٩:  والتبیین البیان )١(
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عصر الجاهلي براعتهم في الشعر والخطابـة ، المیزة الكبرى التي كانت للعرب في ال(( إذن تعدّ      
، وللعرب في العصر الجاهلي شـعراء أغنـى مـن  )٢()) هوخاصة الشعر الذي بلغ حینذاك ذروة ازدهار 

وإلیــاٍد وتمــیٍم فــي  (( :)هـــ٢٥٥ت (أْن یعّرفــوا كمــا لهــم حــّظ عظــیم مــن الخطبــاء كمــا یقــول الجــاحظ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(وَل اهللالخطب َخصلٌة لیست ألحٍد من العرب ؛ ألّن رسـ

آلِهِ  عَلَيْ
هـو الـذي َرَوى كـالم ) وَسَـلَّم وَ

قُـسِّ بــن ســاعدَة وموقَفــه علـى جملــه بُعكــاظ وموعظتَــه ، وهــو الـذي روَّاه لقــریٍش والعــرب ، وهــو الــذي 
ــَب مــن ُحْســنه وَأْظَهــر مــن تصــویبه  ــلَّى(، إذ قــال  )٣())عجَّ ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ رأیتــه بســوق ( :(عنــه)وَسَ

َمـن عـاش مـات ، ومـن مـاَت . أیُّهـا النـاس اجتِمُعـوا واسـمُعوا وعـوا: ُعَكاظ على جمل أْحمـر یقـول
هِ  اهللاُ  صَلَّى(سول ، فیبدو من إعجاب الرّ  )٤()) َفاْت ، وكلُّ ما هو آٍت آتٍ 

آلِهِ  عَلَيْ
أّن العرب كانوا ) وَسَلَّم وَ

ة ، وقــد اختّصــوا وحوكــه ، وكانــت تســعفهم ملكــاتهم البیانّیــبــارعین فــي الكــالم ، ومتفّننــین فــي المقــال 
ة تشهد لهم بذلك ، بالفصاحة وبدیهة االرتجال من بین األمم وأشعارهم وخطبهم وسائر فنونهم األدبیّ 

وكــلُّ شـــيٍء : (( ولعــّل هــذا الســحر البالغـــي فــي كــالم العــرب أثّـــر فــي نفســّیة الجــاحظ فجعلـــه یقــول
جـــال ، وكأنــه إلهـــام ، ولیســـت هنــاك معانـــاٌة وال مكابــدة ، وال إجالـــُة فكـــر وال للعــرب فِإَنمـــا بدیهــٌة وارت

ـــین ال یكتبـــون ، ومطبـــوِعین ال یتكلَّفـــون، وكـــان الكـــالم الجیِّـــد عنـــدهم أظهـــَر ... اســـتعانة  یِّ وكـــانوا أمِّ
اؤهم وأكثر ، وهم علیه أقدر ، وله أقهَر ، وكل واحٍد في نفسه أنَطق ، ومكانه في البیان أرفع وخطبـ

للكالم أوَجد والكالم علیهم أسهل وهو علیهم أیسـر مـن أن یفتقـروا إلـى تحفُّـظ، ویحتـاجوا إلـى تـدارس 
(()٥(.  

یــدل (( یّتضــح مّمــا تقــّدم أّن الخطابــة فــي العصــر الجــاهلي لــم تكــْن أقــّل شــأنًا مــن الشــعر ومــا      
علـى حـظ كبیـر مـن الحریـة ،  داللة واضحة على أن الخطابة كانت مزدهرة في الجاهلیة ، فقد كانوا

فـــي المنـــاظرات وفـــي الـــدعوة إلـــى الســـلم أو الحـــرب وفـــي النصـــح : وكـــانوا یخطبـــون فـــي كـــل موقـــف
وابتغوا دائمًا في كالمهم أن یـؤثر فـي نفـوس سـامعیهم بمـا حققـوا لـه . واإلرشاد وفي الصهر والزواج 

 وقصصـًا أ وشـعرًا أ وانت خطابـًة أة سواًء أككّل هذه األلوان األدبیّ .  )١())من ضروب بیان وبالغة 

                                                
 ٥٠) : وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي وفاة إلى الجاهلي العصر من اإلسالم تاریخ )٢(

 ١/٥٢:  والتبیین البیان )٣(

 ٣٠٩ ، ١/٣٠٨: ن.  م )٤(

 ٣/٢٨:  ن.  م )٥(

 ٤١٩:  )العصر الجاهلي(تاریخ األدب العربي  )١(
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مــن األثــر والتــأّثر الــذي یجعــل بعضــها یتولّــد مــن  أمثــاًال كانــت فــي حــال تطــور وازدهــار ، وفــي حــال
  .  )٢(بعض مّما كان یؤّدي إلى ظهور نوع أدبّي جدید

تقـّدم بلغ هذا التطور ذروتـه آنـذاك ، وكـان ینتظـر انقالبـًا جدیـدًا فـي حیـاة العـرب ، وكـان هـذا ال     
لــم (( حیــاتهم إذ  فــيرب یعــد إرهاصــًا لتحــّوٍل قــادٍم فــي الفصــاحة والبالغــة التــي كانــت تتمتّــع بهــا العــ

تلبـث المعجـزة البـاهرة أن اسـتعلت ولــم تلبـث أضـواؤها أن انتشـرت فــي الجزیـرة العربیـة ، وسـرعان مــا 
النقــالب واســع فــي رانس ممــا هّیــأ بزغــت علــى دروب العــالم ومســالكه مــن أواســط آســیا إلــى جبــال البــ

ریخّیـة كبـرى أونـزول القـرآن إذ یعـّد انعطافـة ت ، وهـو مجـيء اإلسـالم )٣())ریخ اللغة العربیـة وآدابهـا أت
حدثًا كبیرًا ضخمًا من أهم األحداث العالمیة ، وأكبرهـا إثـارة وجلیـل أثـر، وكبیـر (( في حیاة العرب و
  . )٤())خطر في الحیاة 

طــرأت فقــد ســّیما حیــاة العــرب وال ،مســیرة العــالمم اســتطاع أْن یغّیــر یستشــف مــن هــذا أّن اإلســال     
اللغــة واألدب، وقــد علّــق الــدكتور زكــي  ومنهــامنــاحي الحیــاة ومجاالتهــا  تغییــرات شــّتى علــى جمیــع

لمــا جــاء اإلســالم فــأیقظ :(( مبــارك علــى تطــّور األدب فــي حیــاة العــرب بعــد مجــيء اإلســالم قــائًال 
شاطهم وحیاتهم وحبب إلیهم القوة والجاه والملـك، فانطلقـت ألسـنتهم وظهـر العرب وأثار ماسكن من ن

فــیهم الكتــاب والخطبــاء والشــعراء ، وكــان مــن دواعــي ذیــوع البالغــة عنــدهم حــاجتهم إلــى الــدِّفاع عــن 
دینیـــة، ودعـــوة  أن كـــل انقـــالب كبیـــر فـــي أیـــة أمـــة یرجـــع إلـــى دعـــوة(( ، ویالحـــظ  )٥())صـــدق النبـــّوة 

ه الــدعوة تســتدعي بطبیعــة الحــال أن یهــبَّ ذوو الفصــاحة المؤمنــون بهــا لتأییــدها سیاســیة، ومثــل هــذ
 زادل الخطابــة تبــرز بشــكل ملحــوظ ، یــممــا جعــ .)٦())ونشــرها والــرد علــى دعــاوى خصــومها وأعــدائها 

مــن یریــد االحتجــاج علــى أهــل الملــل والنحــل ال بــد لــه مــن خطــب طــوال، وهــذا ال (( لــى ذلــك أّن ع
، وعلـــى هـــذا  )١())والبیـــان یحتـــاج إلـــى تمییـــز وفصـــاحة وترتیـــب للكـــالم وبالغـــة یمكـــن بـــدون بیـــان، 

(( الكالم البلیـغ فـ،  )٢(} بَِليغـاً  قـَـْوالً  أَنُفِسِهمْ  ِفي َلُهمْ  َوُقلْ  َوِعْظُهمْ  {األساس كما یبدو جاءت اآلیة القرآنیة 
                                                

 ١٣:  ن .  م.  ظ )٢(

 ٣١ ، ٣٠): العصر اإلسالمي ( تاریخ األدب العربي  )٣(

   ٧٩: الحیاة األدبیة في عصر صدر اإلسالم  )٤(

 ٥٧: النثر الفني في القرن الرابع  )٥(

 ٢٧٢: في األدب اإلسالمي واألموي  )٦(

 ٩٠: فصاحة الرسول المصطفى وبالغته  )١(

 ٦٣آیة : سورة النساء  )٢(
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الفكـــري وتـــوجیههم الـــدیني الجمیـــل یوقـــع تـــأثیرًا كبیـــرًا فـــي نفـــوس المتلقـــین ، ممـــا یـــؤثر علـــى بنـــائهم 
 {:إلى أْن بلغ األمر أن یقـوَل اهللا عـز وجـل حكایـة عـن لسـان المشـركین )٣())واالجتماعي والسیاسي 

  . )٤(}◌ُ  يـُْؤثَر ِسْحرٌ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ  فـََقالَ 

أن (( نســتخلص مــن ذلــك أّن اإلســالم قــد أحــدث فــي حیــاة العــرب انقالبــًا منقطــع النظیــر بعــد      
ب في جاهلیتها على إرث من إرث إبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرابینهم، فلما جـاء كانت العر 

اهللا جــل ثنــاؤه باإلســالم حالــت أْحــواٌل، وُنِســَخت دیانــات، وأبطلــت أمــوٌر، ونقلِــت مــن اللغــة ألفــاظ عــن 
ول، مواضــع إلــى مواضــع ُأخــر بزیــادات زیــدت، وشــرائع ُشــِرعت، وشــرائط ُشــرِطت، فعفَّــى اآلخــر األ

بعد الُمَغاَوَرات والتجارات وَتَطلَّـب األربـاح والكـدح للمعـاش فـي رحلـة الشـتاء والصـیف  -وُشغل القوم 
(()٥( .  

یّتضُح مّما سبق أّن اإلسالم أّثر فـي جمیـِع مفاصـل الحیـاة العربیـة، واالجتماعّیـة واالقتصـادّیة،      
ب بالحیــاة الجدیــدة وأن یكــون صــدى ألحــداثها ولــم یكــن بــد مــن أن یتــأثر األد(( والسیاســّیة، والدینّیــة 

  .)٦())واتجاهاتها، وكانت مظاهر التطور في النثر أوضح منها في الشعر 

(( السّیما اللغـة واألدب فــ و  ،نصیبه من التطّور –بعد مجيء اإلسالم  –بعد أْن أخذ كّل شيء      
بــل كــان للخطابــة  ؛ )٧())نثــر للخطابــة بطبیعــة األمــر نصــیبها مــن هــذا التطــور الــذي أصــاب ال كــان

الحــظ األوفــر لمــا علیــه فــي الشــعر، بــل حتــى قیــل أّن الشــعر ضــُعف والَن بعــد مجــيء اإلســالم كمــا 
  . )١(ذهب األصمعي إلى هذا الرأي

القـرآن الكـریم دسـتور (( إّن تأّثَر العرب بالقرآن الكریم وتطورهم به لم یأِت مـن فـراغ، إذ أصـبح      
وكان منذ نزولـه علـى النبـي .. .ن و یة األكبر، إلیه یفزع المؤمنكتاب اللغة العربالمسلمین األعظم، و 

                                                
 ٩٢: فصاحة الرسول المصطفى وبالغته  )٣(

 ٢٤آیة : سورة المدثر  )٤(

 ٢٣٥: ، المزهر  ٧٨) : باب األسباب اإلسالمیة ( الصاحبي  )٥(

 ٢٩: في عصرها الذهبي الخطابة العربیة  )٦(

 ٢٩: ن . م  )٧(

 ٢٠: فحولة الشعراء . ظ  )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(الكریم محمد
آلِهِ ( عَلَيْ

حّجة بالغیة كبرى، ومعجزة أدبیة عظمى وقـف العـرب أمامهـا ) وَسَلَّم) وَ
  .)٢())مبهورین ال یعرفون لذلك سببًا وال یستطیعون ألمره ردًا 

الســّیما فــي اللغــة و  ،علــى مــا ســبق أّن للقــرآن الكــریم ُجملــة آثــار تركهــا فــي حیــاة العــربوتأسیســًا      
  .)٣())ن الكریم أنه جمع العرب على لهجة قریش قرآوأول ما كان من آثار ال(( واألدب

 والدلیل على أّنه وّحد اللهجات أو على أقّل التقادیر أّنه حاَول التوحید، فبعد انتشار اإلسالم بدأ     
مـن  –القرآن الكریم ُیتلى فـي كـلِّ األمصـار خاّصـة بعـد أْن أصـبحت تالوتـه تعبـدًا، فشـرع المسـلمون 

القرآن الكریم وهذا ما زاد مـن تـأّثر النـاس بلغتـه  یقرؤونذوو اللهجات المتباینة والمتزایلة  –كل قبیلة 
وثــاني آثـاره أنــه حــول ((  عـن اإلتیــان بســورة مـن مثلــه، وابــه بعــدما انبهـروا ببالغتــه وعجــز  واالحتـذاء

إلى لغة ذات دیـن سـماوي بـاهر، وبـذلك أحـلَّ فیهـا معـاني لـم تكـن تعرفهـا مـن قبلـه وال كانـت  ةالعربی
، إذ جـــاء بألفـــاٍظ ابتـــدأها بمعـــاني جدیـــدة مثـــل القـــرآن، والكفـــر، واإلیمـــان،  )٤())تعـــرف العبـــارة عنهـــا 

  .)٥(كاةواإلشراك، واإلسالم، والنفاق، والصوم، والصالة، والز 

فكــان ممــا جــاء فــي اإلســالم ذكــر المــؤمن، والمســلم، :(( )هـــ ٩١١ت ( "المزهــر"یقــول صــاحب      
والكـــافر، والمنـــافق، وأن العـــرب إنمـــا عرفـــت المـــؤمن مـــن األمـــان واإلیمـــان هـــو التصـــدیق، ثـــم زادت 

لم، إنمـا َعَرَفــت وكــذلك اإلسـالم والُمْســ. الشـریعة شـرائط وأوصــافًا بهـا ُســمِّي المـؤمن بــاإلطالق مؤمنـًا 
منــه إســالم الشــيء، ثــم جــاء مــن أوصــافه مــا جــاء ؛ وكــذلك كانــت ال تعــرف مــن الكفــر إال الغطــاء 

ــْتر فأمــا المنــافق فاســم جــاء بــه اإلســالم لقــوم أبطنــوا غیــر مــا أظهــروه وكــان األصــل مــن نافقــاء  والسِّ
لغة على مستوى الّشكل والمضـمون ن الكریم أّثر على ال، من هذا الكالم نستنتج أّن القرآ)١())الَیْربوع 

أن القرآن لو كان قد أثر في ألفاظ اللغة (( إذ منح لأللفاظ دالالت غیر معهودة في الجاهلیة، بدلیل 
وحدها وأبقى أغراضها ومعانیها على ما كانت علیه في جاهلیتها، فـال یقـال إن هـذا تـأثیر فـي اللغـة 

                                                
 ١٠:  ١٨العدد) : إلسالمیة مجلة الرسالة ا: (ن الكریملقرآالتفسیر األدبي ل )٢(

 ٣١) : العصر اإلسالمي(تاریخ األدب العربي  )٣(

 ٣٢: ن . م  )٤(

 ٧٥: الحیاة األدبیة في عصر صدر اإلسالم . ،  ظ  ٣٢: ن . م . ظ  )٥(

 ٢٣٥: المزهر  )١(
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، ومـن ُجملـة آثـار القـرآن الكـریم فـي اللغـة )٢())اللغـة  هـو تـأثیر فـي ألفـاظ: على اإلطالق وٕانما یقـال 
ولـم یخّطهـا . أنه قد أحدث فیها علومًا جمة، وفنونًا شتى لواله لم تخطر علـى قلـب (( العربیة أیضًا 

قلـــــم منهـــــا اللغـــــةُ، والنحـــــو، والصـــــرف، واالشـــــتقاق، والمعـــــاني، والبـــــدیع، والبیـــــان، واألدب، والرســـــم، 
، وهذه كّلها بصمات القرآن الكریم على مستوى )٣())ألصول، والتوحید، والفقه والقراءات، والتفسیر، وا

فعلـى هدیــه أخــذ الخطبــاء (( اللغـة، وأّمــا فــي مجـال األدب لــم یكــْن أثـر القــرآن الكــریم بأقـّل مــن اللغــة 
والكتــاب والشــعراء یصــوغون آثــارهم األدبیــة مهتــدین بدیباجتــه الكریمــة وحســن مخــارج الحــروف فیــه، 

الكلمــات فــي مواضــعها مــن العبــارات بحیــث تحــیط بمعناهــا، وبحیــث تجلــى عــن مغزاهــا، مــع ودقــة 
: (( ، وقــد علّــق الــدكتور طــه حســین علــى التــأّثر األدبــي بــالقرآن الكــریم بقولــه)٤())الرصــانة والحــالوة 

فــنحن نعلــم إلــى حــد ُبعــد التــأثیر األدبــي للقــرآن فــي نفــوس العــرب حتــى أصــبح المثــل األعلــى الــذي 
منـذ أن نـزل ((  ه، فیظهـر واضـحًا للعیـان أّنـ )٥())ذیه الكاتب والمحاور والخطیب والشاعر أیضـًا یحت

القرآن الكریم وأعجز العرب ببالغته أصبح معینًا لألدباء ینهلون منه ویقتبسون ویسعون إلى محاكاة 
ء والكتــاب الشــعرا وقــد كثــرت محاكــاة(( ، فأقبــل الشــعراء یســتقون مــن هــذا المعــین الثــّر،  )٦())أســلوبه 

، وال شـــّك فـــي أّن الســـبب الـــذي جعـــل الشـــعراء  )٧())ن فـــي ألفاظـــه وأســـالیبه والخطبـــاء لعبـــارات القـــرآ
وغیــرهم یهرعــون إلــى القــرآن الكــریم وینهلــون مــن معینــه هــو أّن الشــعر العربــي كــان یفتقــر للمعــاني 

صــلتنا، إال أّن العــرب كــانوا میة، والمضــمون الغزیــر علــى الــّرغم مــن جمالّیــة القصــائد التــي و الســاإل
یفتقرون إلى الحضـارة والمدنّیـة والثـراء الفكـري، إذ لـم تكـْن أغـراض تلـك األشـعار یتجـاوز موضـوعها 

، فهـذا حسـان بـن ثابـت، وكعـب بـن مالـك ، والحـارث  )١(والمرأة، والحماسـة، والفخـر ،رابالشالغزل، و 
حیــال ألفاظــه وأســالیبه وكنایاتــه وتشــبیهاته  بــن عبــد المطلــب، وغیــرهم تــراهم متــأثرین بــالقرآن الكــریم

                                                
 ٢٧: في اللغة العربیة  الكریم نأثر القرآ )٢(

  ٣٦٩: جواهر األدب  )٣(

 ٤١،  ٤٠) : العصر اإلسالمي (ي تاریخ األدب العرب )٤(

 ٣٣٠: في األدب الجاهلي  )٥(

 ٢٩:  في عصرها الذهبي الخطابة العربیة )٦(

 ٧٦: الحیاة األدبیة في عصر صدر اإلسالم  )٧(

 ٥١) : وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي وفاة إلى الجاهلي العصر من اإلسالم تاریخ.  ظ )١(
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، ففي شـعر حسـان مـثًال ، یبـدو األثـر القرآنـي جلیّـا مـن ذلـك مـا قالـه فـي مـدح )٢(ومجازاته بشكل عام
هِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول األكرم 

آلِهِ  عَلَيْ
  )وَسَلَّم وَ

  ى یدوا عن الهدَ یح أنْ  هِ علیْ  عزیزٌ               
  )٣(دوایهتَ یموا وَ قِ تَ سْ یَ  على أنْ  ریٌص حَ                                                    

 َعنِـتُّمْ  َمـا َعَلْيـهِ  َعزِيـزٌ  أَنُفِسـُكمْ  ِمـنْ  َرُسـولٌ  َجـاءَُكمْ  َلَقـدْ  : {فالشـاعر فـي هـذا البیـت یبـدو متـأّثرًا باآلیـة القرآنیـة
  . )٤(} رَِحيمٌ  َرُءوفٌ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َعَلْيُكمْ  َحرِيصٌ 

یبقى القرآن الكریم معجزًة خالدًة ال تضاهیه معجزٌة، ویظّل یضّخ للعالم نـبَض الحیـاة، ویسـتفید       
منـــه األدیـــب، والعـــالم، فمـــن معـــاجزه أّنـــك تـــرى كیـــف یصـــّور اإلنســـان مراحـــل عمـــره بـــأدّق تفاصـــیل 

قصـــٍص، أو  ومزاجــه، وینقــل أخبــار األمــم الخالیــة، وحججــًا دامغــًة، ومــع ذلــك ال یمكــن عــّده كتــابُ 
أدٍب، أو تاریٍخ، وال هو شعٌر، وال نثـٌر، وال سـجٌع، وال خطابـٌة، بـل هـو خـارج عـن المعهـود مـن كـالم 

ن كـالم عُت من محمد آنفـًا كالمـًا مـا هـو مـلقد سم:(( وميمخز ل، وقد قال الولید بن المغیرة ا)٥(العرب
 أعــاله لمثمــر، وٕاّن أســفله لمغــدق اِإلنــس وال مــن كــالم الجــن، إّن لــه لحــالوة، وٕاّن علیــه لطــالوة، وٕانّ 

 َعَلى َواْلِجنُّ  اِإلنسُ  اْجَتَمَعتْ  لَِئنْ  ُقلْ  {: بقوله  العرب ، وقد تحّدى اهللا عز وجل)٦())وٕاّنه یعلو وما یعلى 
، وعلــى هــذا األســاس كــان حّقــًا )١(} َظِهيــراً  لِــبَـْعضٍ  بـَْعُضــُهمْ  َكــانَ  َولَــوْ  ِبِمْثِلــهِ  يَــْأُتونَ  ال ْرآنِ اْلُقــ َهــَذا ِبِمْثــلِ  يَــْأُتوا َأنْ 

  .على الشعراء، والخطباء، والكّتاب وغیرهم أْن یقتّصوا أثره 

واضــحًا قویــًا، ســواًء مــن حیــث األســلوب (( أمــا أثــر القــرآن الكــریم فــي مجــال الخطابــة فقــد كــان     
س هــذا فضـًال عـن اقتبــا. والصـیاغة، أو مـن حیـث األفكــار والمعـاني، أو مـن حیــث الصـور واألخیلـة

                                                
 ٧٦:  اإلسالم صدر عصر في األدبیة الحیاة.  ظ )٢(

 ٥٦:  األنصاري ثابت بن حسان دیوان )٣(

 ١٢٨ آیة:  التوبة سورة )٤(

 ٨٧ ، ٨٦:  اإلسالم صدر عصر في األدبیة الحیاة.  ظ )٥(

المیزان . ، ظ  ٢/٥٤٣ :تفسیر البیضاوي . ظ ،  ١٩/٤٩: تفسیر القرطبي . ظ  ، ٤/٦٣٧: تفسیر الكشاف  )٦(
 ٢٠/١٠٠:نآفي تفسیر القر 

 ٨٨آیة : سورة اإلسراء  )١(
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قــد أضــفى القــرآن واإلســالم علــى الخطابــة روحــًا إســالمیًا (( ، و)٢())آیــات منــه وتوشــیح الخطبــة بهــا 
دفعــْت  ، ولعـّل مثـل هــذه الرؤیـة)٣())تبـاین الـروح الجاهلیــة التـي كــان تتسـم بهـا الخطابــة قبـل اإلســالم 

الخطابـة الجاهلیـة لـم  بـأّن الخطابـة العربیـة فـنٌّ إسـالميٌّ خـالٌص، وأنّ : لالدكتور طه حسین إلى القـو 
، ولسُت أمیـُل إلـى هـذا الـرأي، ألّن العـرب ذوو بیـان وسـلیقة، وكانـت تنقـاد )٤(تكْن شیئًا ولم تكْن غنّیة

إلــیهم اللغــة انقیــادًا، وِكــال الفّنــین الشــعر، والخطابــة أداتهمــا اللغــة، فلــیس مــن المعقــول أْن یكونــوا قــد 
دة، ولكـــّن الحاجـــة كمـــا أرى لـــم تـــدعهْم إلـــى أن یتفوهـــوا برعـــوا فـــي فـــنٍّ وأخفقـــوا فـــي آخـــر واألداة واحـــ

تأثر النثـر باإلسـالم أقـوى (( بأّن : بالخطابة كما دعتهم الحاجة إلى إنشاد الشعر، ولكّن یمكن القول
هِ  اهللاُ  صَلَّى(قوة، فقد نزل فیه الذكر الحكیم المعجز ببالغته، وألقى به الرسول 

آلِهِ ( عَلَيْ
 أحادیثـه) وَسَـلَّم) وَ

وخطبه الرائعة وبذلك تحولت العربیة من لغة وثنیة ساذجة إلى لغة ذات دین سماوي باهر، تخوض 
فــي معــان جدیــدة مــن عبــادة اهللا الواحــد األحــد ووصــف الكــون فــي طرفیــه مــن النشــأة والــدُّثور ورســم 

  .)٥())الكماالت الروحیة ووضع التشریعات المحكمة التي تحقق للناس السعادة في الدارین 

مــن خــالل ذلــك نلحــُظ أّن القــرآن الكــریم لطالمــا أثّــر فــي نفــوس ســامعیه مّمــا جعلهــم ینهلــون مــن      
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(مناهله الروّیة، فاألجدر إّن أحّق الّناس تأّثرًا به هو الرسول األعظم محمـد

آلِـهِ  عَلَيْ
؛ )وَسَـلَّم وَ

علـى قلبـه الطـاهر، وقـد أحسـَن أحمـد حسـن  ألنه أّول مـن تلقّـى القـرآن الكـریم ونـزل بـه الـّروح األمـین
هِ  اهللاُ  صَلَّى(الباقوري عندما عّلق بقوله على تأّثر الّنبي 

آلِهِ  عَلَيْ
وٕان كنـا : (( یقـول بـالقرآن الكـریم) وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(ال نشك فـي أنـه
آلِـهِ ( عَلَيْ

 بلـغ الغایـة فـي الفصـاحة ألنـه نبـت مـن قـریش وهـم أفصـح) وَسَـلَّم) وَ
 ان؛ إّال أّن ذلـك ال یمنـع مـن أن یظـاهر القـرآنالعرب واسترضع في بني سعد وهم من الفصاحة بمك

إني ال أشّك في أّن للقرآن األثر األكبر في فصاحته، فلواله لكانت فصـاحته علیـه بل الوراثة والبیئة؛ 
  . )١())لقرآنیة السالم في حدود بیئته فال نسمع منه هذه المعاني اإلسالمیة في تلك األسالیب ا

                                                
 ٤١:  في عصرها الذهبي الخطابة العربیة )٢(

 ٤٢: ن . م  )٣(

 ٣٣١: في األدب الجاهلي . ظ  )٤(

 ٤٨١،  ٤٨٠) : العصر اإلسالمي (تاریخ األدب العربي  )٥(

          ١٣٠: أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة  )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(كان رسول اهللا (( إذن       
آلِهِ  عَلَيْ

أول من تـأثر بـالقرآن المجیـد، ألنـه علـى صـدره ) وَسَلَّم وَ
 صَلَّى(الواعي تنزل، وفي ذهنه الصافي تمثل، وعلى لسانه الطاهر جرى، فكان من خصائص أسلوبه

ــهِ  اهللاُ 
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ ووضــوح المعنــى وبلــوغ المــرام بأقصــر الُســبل وأیســرها، بعیــدًا عــن   ســهولة اللفــظ) وَسَ
الصناعة اللفظیة والتكلف الممقوت، مع میل إلى اإلیجاز، حینما ال یستدعي األمر التوسع واإلطالة 

ــلَّى(، ونقــول أیضــا أّن أثــر القــرآن الكــریم فــي النبــي)٢()) ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ ته لــم یكــْن علــى فصــاح) وَسَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(وبالغته، فحسْب وٕاْن كان هذا مقصدنا، بل على جمیع حركاته وسكناته

آلِهِ  عَلَيْ
، أّمـا )وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(في مجال كالمـه 
آلِـهِ  عَلَيْ

مسـدد اللفـظ محكـم الوضـع جـزل : (( یصـفه الرافعـي بقولـه) وَسَـلَّم وَ
فخـم الجملـة واضـح الصـلة بـین اللفـظ ومعنـاه واللفـظ :  متناسب األجزاء في تألیف الكلمات. التركیب

وضریبه في التألیف والنسـق، ثـم ال تـرى فیـه حرفـًا مضـطربًا، وال لفظـة ُمسـتدعاة لمعناهـا أو مسـتكره 
  . )٣())علیه ؛ وال كلمًة غیرها أتم منها أداًة للمعنى وتأتّیًا لسّره في االستعمال 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(یتبّین هذا الوصف من ناحیة لغته     
آلِهِ  عَلَيْ

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(، أّما من جهة بیانـه)وَسَلَّم وَ
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
ــلَّم ورأیتــه فــي الثانیــة حســن المعــرض، بــّین الجملــة، واضــح التفضــیل، :(( ، یضــیف الرافعــي قــائالً )وَسَ

غریب اللمحة، ظاهر الحدود جّید الرصف، متمكن المعنى؛ واسع الحیلة في تصریفه، بدیع اإلشارة، 
ناصع البیان، ثم ال ترى فیه إحالة وال استكراها، وال ترى اضطرابًا وال خطًال، وال استعانة من عجز، 

  . )٤())وال توسعًا من ضیق، وال ضعفًا في وجه من الوجوه 

فـي وصـفه اللغــوي نفســه م الكـال أْن یصـَف القـرآن الكــریم لـرّددال أشـّك فـي أّنــه لـو ُسـئل الرافعــي      
هِ  اهللاُ  صَلَّى(ّن هذه النعوت متأتیة إلى كالم النبيالبیاني، إذ إو 

آلِهِ  عَلَيْ
  .من القرآن الكریم ) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(إذن لطالما یستقي النبي     
آلِهِ  عَلَيْ

البالغة النبویـة (( من القرآن الكریم؛ لذلك تظّل ) وَسَلَّم وَ
  . )١())م بشر ولم یعل علیها إال كالم اهللا سبحانه ال یسمو إلیها بیان وال ینافسها كال

                                                
 ٢٦: النبوة وخالفة الراشدین األدب اإلسالمي في عهد  )٢(

 ٣٥٩: ن والبالغة النبویة إعجاز القرآ )٣(

 ٣٥٩: ن . م  )٤(

 ١٣٩:  معاصرة سالمیةإ قضایا )١(
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ــلَّى(هــذا فــإن الفصــاحة والبالغــة التــي ُعــرف بهــا الرســول      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ منشــؤها التأدیــب ) وَسَ
اإللهــي الــذي أدبــه فأحســن تأدیبــه الــذي ُخــّص بالبیــان المتمّیــز مــن دون ســائر األنبیــاء والرســل، وهــو 

ي لم ُیؤَت مثله أحٌد، ولم ُیعرف أحٌد من العرب من فصـحائهم، وبلغـائهم ، وشـعرائهم بلـغ معجزته الت
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(ما بلغـه 

آلِـهِ  عَلَيْ
الكـالم، وال یكـاد أحـد  ن كـلَّ واحـٍد مـنهم ُعـرف بتعثّـره فـي نظمـه؛ أل)وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(، فكـان)٢(منهم یترشف من مناهل اللغة إال النزر القلیل
آلِـهِ  عَلَيْ

أفصـح العـرب خطابـًا ) وَسَـلَّم وَ
وأبینهم عبارة، ولم یعرف ذلك لغیره من العرب ولـو عـرف لقـد كـانوا نقلـوه، وتحـدثوا بـه واسـتعاض (( 

لخـالص منهـا الیس في العرب قاطبة مـن جمـع اهللا فیـه هـذه الصـفات، وأعطـاه (( ه ، بل إنّ )٣())فیهم 
ــلَّى(كــالنبي -وأخلــص لــه أســبابها  وخصــه بجملتهــا، وأســاس لــه مآخــذها ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ ( عَلَيْ آلِ
ــلَّم) وَ فهــو ) وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(، وكأّنه)٤())صنعه لوحیه، ونصبه لبیانه، وخصه بكتابه، واصطفاه لرسالته 
آلِهِ  عَلَيْ

) (( وَسَلَّم وَ
ترامـى كالمـه  أو ،ولوهم اطلعوا منه على غیر ذلك. نبض تحت أصابعهیوضع یده على قلب اللغة 

ولكــان ذلــك مــأثورًا  ،كــانوا أطــالوا فــي رد فصــاحته وعّرضــوا قــدإلــى شــيء مــن أضــداد هــذه المعــاني، ل
ثم لكـان فـیهم ... عنهم دائرًا على ألسنتهم، مستفیضًا في مجالسهم ومناقالتهم، ثم لردوا علیه القرآن 

ضَّ مـن شـأنه، فـإن القـوم من یعیب علیه في مجلس حدیثه ومحاضرة أصحابه، أو ینتقص أمـره ویُغـ
  .)٥())ُخّلٌص ال یستجیبون إال ألفصحهم لسانًا، وأبینهم بیانًا 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(ومن األدلة التي یمكن أن نستدل بها على أّن النبـي     
آلِهِ  عَلَيْ

أفصـُح وأبلـُغ وأبـیُن ) وَسَـلَّم وَ
وال یحســـب وال ینســـب وال یقـــرض  جعـــل نبیـــه أمیـــًا ال یكتـــب(( العـــرب قاطبـــًة هـــي أّن اهللا عـــّز وجـــّل 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(، وٕاْن كانت قضّیة أمّیّة النبي  )١())الشعر ، وال یتكلف الخطابة وال یتعمد البالغة 
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
 ُهـوَ  {كونه ال یقرأ وال یكتب محّط خالف بین العلماء عند الوقوف علـى اآلیـة القرآنیـة الكریمـة ) وَسَلَّم

ُهمْ  َرُسوالً  اُألمِّيِّينَ  يفِ  بـََعثَ  الَِّذي ُلو ِمنـْ  َلِفـي قـَْبـلُ  ِمـنْ  َكـانُوا َوِإنْ  َواْلِحْكَمـةَ  اْلِكَتابَ  َويـَُعلُِّمُهمْ  َويـُزَكِّيِهمْ  آيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ  يـَتـْ

                                                
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( المصطفى الرسول فصاحة.  ظ )٢(

 ٩٦:  وبالغته) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

 ٣١٦ ، ٣١٥:  النبویة والبالغة القرآن إعجاز )٣(

 ٣١٩ :  ن.  م )٤(

 ٣١٩:  ن.  م )٥(

 ٤/٢٠:  والتبیین البیان )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(إذ یرى بعض العلماء أن النبي  )٢(} ُمِبينٍ  َضاللٍ 
آلِهِ  عَلَيْ

ب، ومـنهم مـن ال یقرأ، وال یكت) وَسَلَّم وَ
بینمـــا كانـــت العـــرب علـــى عكـــس ذلـــك تمامـــًا فـــرغم  )٣(یـــرى أّن المقصـــود باألمّیـــة نســـبة إلـــى أّم القـــرى

ــلَّى(أمّیتــه ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ ــغ البلغــاء ، وٕاذا احتــاج إلــى )(( وَسَ كــان إذا احتــاج إلــى البالغــة كــان أبل
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(، وهـو )٤())مـن كـل قـاف  الخطابة كان اخطب الخطباء وأنسب من كل ناسـب وأقـوف

 عَلَيْ
آلِـهِ 

مـا جاءنـا مــن أحـد مـن روائـع الكــالم مـا جاءنـا عـن رســول : (( كمـا قـال یـونس بــن حبیـب) وَسَــلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا

آلِهِ  عَلَيْ
  . )٥() ))وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(من صور تأّثر النبـي     
آلِهِ  عَلَيْ

خطبـه بـالقرآن الكـریم احتـذاؤه أسـلوب اإلیجـاز  فـي) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(واألطناب فنراه

آلِهِ  عَلَيْ
في خطبه تارة یوجز وتارة یطیل من دون إخالل ، إذ ال یمكن ) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(الحكم على خطب الرسـول
آلِهِ  عَلَيْ

ان القصـیرة بالقلیلـة، والغضاضـة مـن شـأنها فـإذا كـ) وَسَلَّم وَ
األمـر هكــذا فهــل یصــّح القــول بـأّن ســورة الكــوثر أقــّل شــأنًا، وأقــّل بیانـًا، وأقــّل إعجــازًا مــن ســورة البقــرة 

فرائـد (( ما هذه المسالة بطبیعة الحال مرّدها إلـى مقتضـى الحـال فمـنإنّ  –معاذ اهللا  –لكونها قصیرًة 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(اإلیجاز في كالم النبي

آلِهِ ( عَلَيْ
قـال _ رضـي اهللا عنـه_ ما رواه سـفیان بـن عبـد اهللا ) موَسَلَّ ) وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(قلت لرسـول اهللا 
آلِهِ ( عَلَيْ

یـا رسـول اهللا قـل لـي فـي اإلسـالم قـوًال ال أسـأل عنـه أحـدا ): وَسَلَّم) وَ
ــلَّى(، فهــذا كالمــه)١(" ))قــل آمنــت بــاهللا ثــم اســتقم : " غیــرك ، قــال  ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّ  وَ الــذي یصــفه ) موَسَ

وهـــو الكـــالم الـــذي قـــّل عـــدد حروفـــه وكثـــر عـــدد معانیـــه، وَجـــلَّ عـــن : (( بقولـــه)هــــ٢٥٥ت (الجـــاحظ 
ــنعة، وُنــزِّه عــن التكلــف ، وكــان كمــا قــال اهللا تبــارك وتعــالى   ِمــنْ  أَنَــا َوَمــا { )٢()):قــل یــا محمــد : الصَّ

                                                
 ٢ آیة:  الجمعة سورة )٢(

 – ٣٤: األمي النبي. ظ ، ١٨/٢٣٣:  المنزل اهللا كتاب تفسیر في األمثل.  ظ ، ٢٩٧:  الدرجات بصائر.  ظ )٣(
٤٣  

 ٤/٢٠:  والتبیین البیان )٤(

 ٢/١١:  ن.  م )٥(

 ٧١٨:  المحمدي البیان )١(

  ٢/١٦،١٧:  التبیینو  البیان )٢(
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ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(، وأحیانًا أخرى ُیطیل الّرسول الكـریم )٣( } اْلُمَتَكلِِّفينَ 
آلِـهِ  عَلَيْ

فـي خطبـه إذا مـا دعـت ) وَسَـلَّم وَ
بَّ قلیـٍل ُیغنـي عـن (( إذن فالقیـاس الفّنـي لـیس بـالكثرة والقلّـة، بـل. الضرورة كمـا فـي خطبـة الـوداع  رُّ

بـل ربَّ كلمـٍة ُتْغِنـي عـن خطبـة، وتنـوب عـن . الكثیر، كما أْن ُربَّ كثیٍر ال یتعلَّـق بـه صـاحب القلیـل
إذا كـان اإلكثـار أبلـغ (( ، و )٤())بل ربَّ كنایـٍة تربـي علـى إفصـاح، ولحـٍظ یـدلُّ علـى ضـمیر . رسالة

  .)٥())كان اإلیجاز تقصیرًا وٕاذا كان اإلیجاز كافیًا كان اإلكثار َهَدرًا 

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسـول  بَ طَ إّن خُ : یمكن القول بهذا     
آلِـهِ  عَلَيْ

والقصـر  تكـون مـن حیـث الطـول) وَسَـلَّم وَ
  .)٦(لكّل مقام مقاالً ف حسب مقتضى الحالب

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(من األدّلة الالفتة للنظر على تـأثر النبـي     
آلِـهِ  عَلَيْ

السـیما مـن ناحیـة و بـالقرآن ، ) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(البناء الفّني لخطبه

آلِهِ  عَلَيْ
واالستعانة باهللا ، بالحمد ، والثناء ،  افتتاحات خطبه هيو ) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(تتبعت خطب رسـول اهللا : (( )هـ٢١٦ت ( إذ یقول ابن قتیبة
آلِهِ ( عَلَيْ

فوجـدت أوائـل ) وَسَلَّم )وَ
 ، فیبـدو)٧())" ...وكـل علیـه ونسـتغفره ونتـوب إلیـهونـؤمن بـه ونت الحمـد هللا نحمـده ونسـتعینه: " أكثرها 

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(انسـاب إلـى خطبـه هنا أّن أثر سورة الفاتحـة المباركـة قـد
آلِـهِ  عَلَيْ

، وأرى أّن احتـذاء ) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول

آلِهِ  عَلَيْ
في خطبه سورة الفاتحة كان قصدّیًا وهذه القصـدّیة بالنسـبة لـي تـوحي ) وَسَلَّم وَ

  :إلى شیئیین 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(أّن النبي: األّول 
آلِهِ  عَلَيْ

لذا حرص أْن یوّشح خطبـه دومـًا بالثنـاء  ؛جاء بدین التوحید) وَسَلَّم وَ
  .على اهللا واالستعانة به 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(تدّل على شّدة عالقته : الثاني 
آلِهِ  عَلَيْ

سیما سورة الفاتحة التي تقرأ وال ،بالقرآن الكریم) وَسَلَّم وَ
مسـتوحاة وعلیـه جـاء مفـاتیح خطبـه  في كّل ركعة من ركعات الصالة فال شّك في أّن هذا یترك أثرًا،

                                                
 ٨٦ آیة:  ص سورة )٣(

  ٢/٧:  والتبیین البیان )٤(

 ٩٦:  النثر نقد كتاب )٥(

 ٥٩ ، ٥٨:  الرابع القرن في نيالف النثر.  ظ )٦(

   ٢/٢٣١:  األخبار عیون )٧(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(لى ذلك أّنه كما القرآن الكریم ُیفتتح بسورة الفاتحة فكأّن النبيزاد عمن سورة الفاتحة، وی
 عَلَيْ

ــهِ  آلِ
ــلَّم وَ اســتثمر هــذا العنــوان ومضــمون هــذه الســورة لیكــون مفتتحــًا لخطبــه الشــریفة، ومّمــا تجــدر ) وَسَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(الشيء لـم یكـْن معهـودًا حتـى اسـتّنه الّرسـول اإلشارة إلیه بأّن هذا
آلِـهِ  عَلَيْ

أثـره فعلـى ) وَسَـلَّم وَ
 اقتدى المهتدون، وأصبح االفتتاح بالحمد والثناء واالستعانة ُسّنًة من ُسنن الخطب حتى قال الجاحظ

ـــ ٢٥٥ت ( بإحســان ، مــا زالــوا علــى أّن خطبــاء الّســَلف الطیــب ، وأَهــل البیــان مــن التــابعین : (( )هـ
ون الخطبَة التي لم تبَتَدأ بالتحمید ، وُتسَتفَتح بالتمجید  ون التي لم توّشح بالقرآن " الَبتراء:"یسمُّ ، ویسمُّ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(، وتزیَّْن بالصَّالة على النبي 
آلِه( عَلَيْ

 صَـلَّى(، وهذا دلیل على تأثره )١(" ))الشَّوهاء"، ) وَسَلَّم )وَ
هِ عَ  اهللاُ 

آلِهِ  لَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالقرآن الكریم وذلك توشیح خطبـه) وَسَلَّم وَ

آلِهِ  عَلَيْ
باآلیـات القرآنیـة، والـدلیل ) وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(اآلخر على أثر القرآن الكریم في خطاب النبي
آلِهِ  عَلَيْ

بشـكٍل عـام وفـي خطبـه بشـكٍل ) وَسَلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(كتاب اهللا العزیز من فنـون بالغّیـة متضـمنًا فـي كالمـهخاص هو أّنك ترى كلَّ ما في 

 عَلَيْ
آلِهِ 

كـان االستشـهاد (( مـن اقتبـاس إلـى تضـمین إلـى استشـهاد بآیاتـه، إلـى محاكـاة أسـلوبه، إذ ) وَسَلَّم وَ
ــــباآلیــــات القرآنیــــة مــــن أبــــرز المالمــــح الفنّیــــ ــــلَّى(ة، إذ كــــان الّرســــول العظــــیمة للخطابــــة النبوّی  اهللاُ  صَ

هِ 
آلِهِ (عَلَيْ

، وهذا  )٢())القرآن الكریم  –آیات بینات من  –هو الرائد األول في تضمین جل خطبه ) وَسَلَّم)وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(دلیل على تأثره 

آلِهِ  عَلَيْ
  .بالقرآن الكریم ؛ وذلك توشیح خطبه  باآلیات القرآنیة ) وَسَلَّم وَ

  

هِ عَ  اهللاُ  صَلَّى(أما اقتباساته      
آلِهِ  لَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(في خطبه كثیرة فمن هذه ما قاله) وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

في ) وَسَلَّم وَ
ــلَّى(خطبتــه فــي فــتح مكــة بعــد أن حمــد اهللا وأثنــى علیــه قــال ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ یــا معشــر   ...):(( وَسَ

بـاء، والنـاس مـن آدم وآدم خلـق مـن قریش، إن اهللا قد اذهب عـنكم نخـوة الجاهلیـة وتعّظمهـا باآل
هِ  اهللاُ  صَلَّى(، ثم تال )١())تراب

آلِهِ  عَلَيْ
 َوَجَعْلنَـاُكمْ  َوأُنثَـى ذََكـرٍ  ِمـنْ  َخَلْقنَـاُكمْ  ِإنـَّا النَّـاسُ  أَيـَُّهـا يَـا {هـذه اآلیـة ) وَسَلَّم وَ

                                                
 ٢/٦:  والتبیین البیان )١(

يْهِ  اهللاُ  صَلّى(الكریم الرسول خطب )٢(
 ٩٥) :  ماجستیر رسالة(  تحلیلیة توثیقیة دراسة ،)وَسَلَّم )وَآله( عَلَ

 ٤/٣٤:  النبویة السیرة )١(
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 اهللاُ  صَلَّى(، وفي خطبة الـوداع یقـول)٢(} َخِبيرٌ  َعِليمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  َقاُكمْ أَتْـ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَـَعاَرُفوا َوقـََباِئلَ  ُشُعوباً 
ـهِ 
ــهِ  عَلَيْ آلِ

هـذا التوجیــه (( فــ ،)٣()) ومـن كانــت عنــده أمانـة فلیؤدهــا إلـى مــن ائتمنـه علیهــا): (( وَسَــلَّم وَ
  )٥( }َأْهِلَها ِإَلى اَألَمانَاتِ  تـَُؤدُّوا َأنْ  ُكمْ يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  {)٤())النبوي مستمد من التوجیه القرآني في قوله عز وجل

هِ  اهللاُ  صَلَّى(ومن ُجملة استشهاداته     
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(باآلیات القرآنیة ما قاله) وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

بیوم ) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بدر في خطبٍة له

آلِهِ  عَلَيْ
فاستحیوا الیوم  ...:(( والثناء على اهللا عز وجلحمد بعد ال) وَسَلَّم وَ

 ِمـنْ  َأْكبَــرُ  اللَّـهِ  َلَمْقتُ  {:، فإّن اهللا یقول)٦()) ن یطّلع اهللا عّز وجل على شيٍء من أمركم َیمُقتكم علیهأ
یمقـتكم (  ن وذلـك فـي آ، وفي  الوقت نفسه ثّمة في الخطبـة محاكـاة ألسـلوب القـر )٧( } أَنـُْفَسُكمْ  َمْقِتُكمْ 
  ) . علیه 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(ویمكن إیراد شواهد كثیرة من خطب الرسول     
آلِهِ  عَلَيْ

وبیان أثر القرآن الكریم فیها ) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(من ناحیة محاكاته

آلِهِ  عَلَيْ
أسلوب القرآن الكریم، إذ تعّد محاكاة أسلوب القرآن الكریم، ) وَسَلَّم وَ

فاظه، وتنوع تعابیره، وأسالیبه، واستلهام بما فیـه شـكًال ومضـمونًا صـورًة واضـحة واحتذاء عباراته، وأل
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(، وكان هذا األثر بارزًا وقویـًا فـي خطـب النبـي)١(للتأثیر القرآني

آلِـهِ  عَلَيْ
بحیـث یـدّل )  وَسَـلَّم وَ
مثـال السـابق كمـا أشـرنا على شدة امتزاجـه وعمـق غـوره فـي كتـاب اهللا العزیـز، وقـد أشـرنا إلیهـا فـي ال

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(بتـأّثره
آلِـهِ  عَلَيْ

فـي افتتاحیـات خطبـه بـالقرآن الكـریم فكـّل هـذا محاكـاة ألسـلوب القـرآن ) وَسَـلَّم وَ
  .الكریم، لكن اختصرت بهذا القدر كي ال أثقل من كاهل البحث 

                                                
 ١٣ آیة:  الحجرات سورة )٢(

 ٦١/ ٣:  الطبري تاریخ )٣(

 ٣١١:  المحمدي البیان )٤(

 ٥٨ آیة:  النساء سورة )٥(

 ٥٩/ ١:  المغازي كتاب )٦(

 ١٠ آیة:  غافر سورة )٧(

 ٣٦) :  ماجستیر رسالة( أسلوبیة دراسة ، المختار رةوٕاما التوابین ثورة في الفني النثر.  ظ )١(
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أفّصل فیه فـي تمهیـدي هـذا؛ وفیما یخّص أثر القرآن الكریم في نهج البالغة فإّنه أغنى من أن      
األثر القرآني في نهج البالغة "  كتاب ألّن هذا الموضوع قد حظي باهتمام الباحثین والدارسین ولعل

دراســة فــي الشــكل والمضــمون، للــدكتور عبــاس الفّحــام، یــأتي مــن ضــمن مقّدمــة البحــوث ، ولكنــي " 
بـالقرآن الكـریم أكثـر ) u(تـأثر اإلمـام سأرّكز هنا على األسباب الناشئة وٕاثبات الحّجة الدامغة على

، ولـوال أّن الكـالم ُیعـاد ، كي ال یكـون الكـالم كلّـه معـادًا فیصـبح ممـّالً )u(من إیراد أمثلٍة على تأّثره
  .دلنف

وحي بــالقرآن الكــریم هــو نشــأته فــي بیــت الــ) u(لــى تــأّثر اإلمــامإإّن أولــى األســباب التــي أّدْت      
ــلَّى(مــع الّرســول لهیــةفاســتفاد مــن تجربــة الــوحي اإل ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ جمعــت بینــه وبــین (( فقــد ، ) وَسَ

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسـول
آلِـهِ  عَلَيْ

قرابـة مضـاعفة، ومحبـة أوثـق مـن محبـة القرابـة، فقـد كـان ابـن عمـه ) وَسَـلَّم وَ
جـدٌّ واحـد وبیـت واحـد، ه وتربیته، یجمـع بینهمـا مالذي نشأ في بیته ونعم بعطفه وبره، واستفاد من عل

وجمیل معروف فقد تكّفل به تخفیفًا عن أبیه، وكان أول من أجاب إلى اإلسـالم مـن الصـبیان، وأول 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(من صلى مع رسول اهللا

آلِهِ  عَلَيْ
وعاش في بیت الدعوة اإلسالمیة فنشأ على الفضـیلة ) وَسَلَّم وَ

َأَنـا َعبـُد :(( ا قـالحینمـابنفسـه )  u(ا ما صّرح به اإلمـام، وهذ)٢())اهللا تعالى  والتقى والورع وخشیة
هِ  اهللاُ  صَلَّى(اِهللا وَأُخو َرُسوِلهِ 

آلِه( عَلَيْ
دَّیُق اَألْكَبُر ال َیُقوُلَها َبْعِدي إال َكذَّاٌب َصلَّْیُت َقْبـَل ) وَسَلَّم )ِوَ وَأَنا الصَّ

  ،)٣()) النَّاِس ِبَسْبِع ِسنین

هـو أعـرف الّنـاس بكتـاب اهللا بعـد رسـول ) u(أّن اإلمـامفـي ًا منصـفًا یشـّك وال أظن أّن مسلم      
هِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا

آلِهِ  عَلَيْ
سلوني عن كتاب اهللا فانـه لیسـت آیـة إال : (( یوحي بـذلك) u(، وقوله) وَسَلَّم وَ

 واهللا: (( آخـر عٍ فـي موضـ) u(، ویقـول)١())وقد عرفت أبلیل نزلت أم بنهـار ، فـي سـهل أو جبـل 
 ،)٢()) ما نزلت آیة إال وقد علمت فیما نزلت وأین نزلت، إن ربي وهب لي قلبًا عقوًال ولسانًا سـؤوالً 

فالــذي یعــرف أّن أّیــة آیــة نزلــت لــیًال كانــت أم نهــارًا، فــي ســهل نزلــت أم فــي جبــل، ومتــى وفــیم وأیــن 

                                                
 ٥٧:  عنهم اهللا رضي النبوة بیت آل تراجم )٢(

   ١/٨٩:  ماجة ابن سنن )٣(

 ٢/٣٥١:  األشراف نسابأ من جمل كتاب )١(

 ٢/٣٥١:  ن.  م )٢(
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وتــأّثره بــالقرآن الكــریم،  ولمــاذا نزلــت؟ أال یــدّل أنــه أعــرف النــاس بكتــاب اهللا، ویــدّل علــى شــّدة عالقتــه
  .فمن شّب على شيء شاب علیه 

قد ولد مسلمًا على (( بالقرآن الكریم هو أّنه) u(على تأّثر اإلمام أیضاً  تدلّ التي من األسباب      
التحقیق إذا نحن نظرنا إلى میالد العقیدة والروح، ألنه فتح عینیه على اإلسالم ولم یعرف قط عبادة 

خاّصــة نشــأته فــي بیــت ) u(بــن أبــي طالــب هــذا مــن ِنَعــم اهللا التــي أنعــم بهــا علــي، و )٣())األصــنام 
فـــي مرحلـــة ((رســـول اهللا فـــي ُعْمـــر كـــان ســـبع ســـنین، وال شـــّك فـــي أّن الطفـــل فـــي هـــذا العمـــر یكـــون 

، وهـذا یعنـي أّن المعلّـم عامـل مهـم )٤())حساسة تتبلور فیهـا الشخصـیة وتكـون مسـتعدة لقبـول التربیـة 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(تعلیمیة للطفل، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن النبيفي الحیاة ال

آلِهِ  عَلَيْ
هو المعلّـم األّول ) وَسَلَّم وَ

تـأّثر بـالقرآن الكـریم ) u(، وهذا یعنـي أیضـًا أّن اإلمـام)٥(} َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويـَُعلُِّمُهمْ  {) u(لإلمام 
آلِهِ  هِ عَلَيْ  اهللاُ  صَلَّى(من جانب وتأّثر بالنبي

إذن یعـّد التعلـیم النبـوي مـن األسـباب . من جانب آخر) وَسَلَّم وَ
لتعلــــیم فــــي هــــذه المرحلــــة ال ســــّیما او أْن یتــــأّثر بــــالقرآن الكــــریم، ) u(الناشــــئة التــــي  جعلــــت اإلمــــام

تحسـن مسـتمر فـي األداء وهـو َتحسـٌن (( إذ التعلَّم في هذه المرحلـة مـن العمـر یـؤّدي إلـى  الحّساسة،
، وهذه النظریـة العلمیـة یصـدقها )٦())حظته نتیجة لما یحدث من تغیرات أثناء عملیة التعّلم یمكن مال
هِ  اهللاُ  صَلَّى(إذ یصف نفسه كیف تعّلم من رسول اهللا ) u(قول اإلمام

آلِهِ  عَلَيْ
وهو صغیر وكان ) وَسَلَّم وَ

ُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیـِه َوآِلـِه ِباْلَقرَاَبـِة َوَقْد َعِلْمُتْم َمْوِضِعي ِمْن رَ ):(( u(هذا التعّلم مستمرًا فیقول
ــ ــي إَل ــٌد َیُضــمُِّني إَلــى َصــْدرِِه، َوَیْكُنُفِن ــا َوَل ــرٍٍه، َوَأَن ــي ِحْج ــِة اْلَخِصیَصــِة، َوَضــَعِني ِف ــِة، َواْلَمْنِزَل ى اْلَقِریَب

َضُغ الشَّيَء ُثمَّ ُیْلِقُمِنیِه، َوَما َوَجَد ِلي ِكْذَبـًة ِفـي ِفرَاِشِه، َوُیِمسُِّني َجَسَدُه ، َوُیِشمُِّني َعْرَفُه، َوَكاَن َیمْ 
ـِه، َیْرَفـُع ِلـي ِفـي ُكـلُّ َیـْوٍم ِمـْن  ...، َوَال َخْطَلًة ِفي ِفْعـٍل َقْولٍ  َوَلَقـْد ُكْنـُت َأتَِّبُعـُه أتَِّبـاَع اْلَفِصـیِل َأثَـَر ُأمِّ

  .)١()) َأْخَالِقِه َعَلمًا َوَیْأُمُرِني ِباِإلْقِتَداِء ِبهِ 

                                                
 ٣٨) : u( اإلمام عبقریة )٣(

 ١١٥) : وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  ىصَلَّ ( النبي وفاة إلى الجاهلي العصر من اإلسالم تاریخ )٤(

 ١٦٤ آیة:  عمران آل سورة )٥(

 ١٣:  لمعمليا النفس علم )٦(

 ٣٢٧ ، ٢/٣٢٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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كـان كاتـب وحـي رسـول ) u(بالقرآن هو أّنـه) u(ومن األسباب أیضًا أّدت على تأّثر اإلمام     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا

آلِهِ  عَلَيْ
إلى هذه النقطة في شرحه النهج  )هـ٦٥٦ت ( ، وقد أشار ابن أبي الحدید) وَسَلَّم وَ

 وزوج ابنتـه، وأحـّب ِعْترتـه إلیـه كان ابـن عمـه،واختصَّ بقرابته من الرسول علیه السالم ؛ ف: (( قائالً 
، وهـذا )٢())كما كان كاتب وحیه وأقرب الناس إلـى فصـاحته وبالغتـه، وأحفظهـم لقولـه وجوامـع كِلمـه 

وقد وصف ، في دمه ولحمه  لقرآن الكریم حتى اختلطكان دائم التواصل مع ا) u(معناه أّن اإلمام
هِ  اهللاُ  صَلَّى(نبيارتباطه بالقرآن الكریم ومع ال) u(لنا

آلِهِ  عَلَيْ
َوَلَقْد َكاَن ُیَجاِوُر ِفي ُكلِّ : (( بقوله) وَسَلَّم وَ

 اهللاُ  َصـلَّى َسَنٍة ِبِحرَاَء َفَأرَاُه َوَال َیرَاُه َغْیِري، َوَلْم َیْجَمْع َبْیٌت َواِحٌد َیْوَمِئٍذ ِفي اِإلْسَالِم َغْیـَر َرُسـوِل اهللاِ 
َوَلَقـْد َسـِمْعُت َرنَّـَة  .َة، َوَأَنا ثَاِلُثُهَما، َأَرى ُنوَر اْلَوْحِي َواْلرَِّساَلِة ، وَأُشمُّ ِریَح النُُّبوَِّة َوَخِدیجَ  َوآِلهِ  َعَلْیهِ 

" یـا َرُسـوَل اِهللا َمـا َهـِذِه الرَّنَّـُة ؟ : " الشَّْیَطاِن، ِحیَن َنَزَل اْلَوْحُي َعَلْیـِه َصـلَّى اُهللا َعَلْیـِه وآِلـِه، َفُقْلـتُ 
َهَذا الشِّْیطاُن َأِیـَس ِمـْن ِعَباَدِتـِه، ِإنَّـَك َتْسـَمُع َمـا َأْسـَمُع، َوتَـَرى َمـا َأَرى، ِإالَّ َأنَّـَك َلْسـَت ِبَنِبـيٍّ :" َقالَ فَ 

  . )٣()) "َوَلِكنََّك َوِزیٌر َوٕانََّك َلَعَلى َخْیرٍ 

م وتوضـحت هـذه العالقـة عالقة عمیقة بالقرآن الكـریبكان یمّت ) u(یتبّین مّما سبق أّن اإلمام     
 بـــالقرآن الكـــریم،) u(مـــن تلـــك األســـباب التـــي أشـــرنا إلیهـــا، فكـــّل هـــذه األســـباب كانـــت توثّـــق صـــلته

بهــذا ) u(ویمكننــي أن أجمــَل كــّل هــذه األســباب بكلمــٍة، وهــي أّن الــذي جعــل علــي بــن أبــي طالــب
 صَلَّى(هو النبـي وثانیهما ،كریمالقرآن ال ة ناتٌج عن أمرین أّولهماستوى الّرفیع من الفصاحة والبالغالم
هِ  اهللاُ 

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(فصار مؤّدبه الرسول )وَسَلَّم وَ

آلِهِ  عَلَيْ
وماّدته القرآن الكریم فتأّثر بهما وامتزجا ) وَسَلَّم وَ

ــلَّى(فـي نفســه الشــریفة حتــى غــدا أخطــب النـاس بعــد رســول ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ ت (الجــاحظ، ویقــول )وَسَ
كــان أبــو بكــر خطیبــًا، وكــان عمــر خطیبــًا، وكــان عثمــاُن خطیبــًا، وكــان علــيٌّ أخطــَبهم ((  :)هـــ٢٥٥

وٕاّنمـا مبنـّي عـن عصـبّیة أو عـن فـراغ  )هـ ٢٥٥ت (، والمعلوم أّن هذا الُحكم لم یأِت به الجاحظ)١())
  .دفعته إلى هذا القول  على ُأسس وأسباب

لوحـــًة ثمینـــةً فـــي تـــراث العـــرب، وٕاشـــارة َفْخـــٍر علـــى جبـــین التـــاریخ ) u(إذن یظـــّل كـــالم اإلمـــام     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(خطب الرسول(( العربي كما بقیْت وستبقى 

آلِهِ  عَلَيْ
حافلة بخصائص الفـن مـن حیـث ) وَسَلَّم وَ

                                                
 ١/٤:  الحدید أبي البن البالغة نهج شرح )٢(

 ٢/٣٢٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

  ١/٣٥٣:  والتبیین البیان )١(
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 -محور سرِّ الوجود  -، وتظّل هذه الثالثّیة المعصومة )٢())مراعاتها لإلثارة العاطفیة عند الجمهور 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(القرآن الكریم والنبي

آلِهِ  عَلَيْ
أول أسـلوب ) (( u(، ویظّل أسلوب اإلمام)u(واإلمام) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(ظهر فیه التأثر بالقرآن الكریم وأحادیث الرسول
آلِهِ  عَلَيْ

، واألخذ من معانیها وألفاظها، )وَسَلَّم وَ
تـــاز خطبـــه بالصـــدق والروعـــة الجذابـــة التـــي تعجبـــك وتحـــب وتم. ممـــا مّكنـــه مـــن الفصـــاحة والبیـــان

ــلَّى(، فهـو كــالنبي)٣())االسـتماع الــدائم إلیهــا فهـو ممــن أوتــوا الحكمـة وفصــل الخطــاب  ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

 وَ
فــي تــأثره بــالقرآن الكــریم فتــارة یقتــبس، وأخــرى یستشــهد بآیاتــه الكریمــة، وثالثــة أخــرى یحــاكي ) وَسَــلَّم

  .أسلوبه 

ــاُس فیمــا ):(( u(لآلیــات القرآنیــة قولــه فــي خطبــة لــه ) u(مــن اقتباســاته      فــاهللا اهللا أیَُّهــا النَّ
ُكم ُسـَدًى استحَفَظُكم ِمْن ِكَتاِبِه واْسَتْوَدَعُكْم ِمْن ُحُقوِقِه َفِإنَّ اَهللا ُسْبَحاَنُه َلـْم َیْخُلْقُكـْم َعَبثـًا، َوَلـْم َیْتـرك

َقـْد َسـمَّى آثـاُرُكْم، َوَعِلـَم َأْعَمـاَلُكْم، َوَكتَـَب آجـاَلُكْم، َوَأْنـَزَل َعَلـْیُكْم . ٍة َوَال َعَمـىً َوَلْم  َیـْدُعُكْم ِفـي َجَهاِلـ
ــَر ِفــیُكم َنِبیَّــُه َأْزَمانــاً   َونـَزَّْلَنــا {مــن القــرآن الكــریم ) u(، فــاقتبس )٤()) الِكتَــاَب ِتْبَیانــًا ِلُكــلِّ شــيٍء، َوَعمَّ

يَ  اْلِكَتـــابَ  َعَلْيـــكَ  باآلیـــات ) u(ومـــن استشـــهاداته )٥(}◌َ  ِلْلُمْســـِلِمين َوُبْشـــَرى َورَْحَمـــةً  َوُهـــًدى َشـــْيءٍ  ِلُكـــلِّ  انـــاً تِبـْ
َجَعَلـُه ُسـْبَحاَنُه َوَتَعـاَلى ِلِإلْسـَالِم َعَلمـًا، : (( ذكر فیهـا الحـج قـائالً ) u(القرآنیة ما ورد في خطبة له

ـُه، َوَكتَــَب َعَلـْیُكْم ِوَفاَدتَـهُ  َفــَرَض َحقَّـُه َوَأْوَجــبَ . َوِلْلَعاِئـِذیَن َحَرمـاً   َعلَــى َوِللَّـهِ  {: َفَقــاَل ُسـْبَحاَنُه  )١()) َحجَّ
  . )٢(} اْلَعاَلِمينَ  َعنْ  َغِنيٌّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيالً  ِإلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ 

رٌة، وال عجـَب فـي ذلـك وقـد ُدعـي بـالقرآن النـاطق، أسـلوب القـرآن الكـریم كثیـ) u(وأّما محاكاته     
َلَقـْد ! ُأفٍّ َلَكـْم : (( فـي اسـتنفار الّنـاس إلـى أهـل الشـام) u(فمن ُجملـة هـذه المحاكـاة نـذكر مـا قالـه

ِإَذا َدَعـْوُتُكْم ِإلـى . ًا َأَرِضْیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمن اآلِخَرِة ِعَوَضًا ؟ َوِبالُذلِّ ِمن الِعزِّ َخَلفَ . َسِئْمُت ِعَتاَبُكم

                                                
 ٦١:  اإلسالمي المنهج ضوء في العربي األدب اریخت مختصر )٢(

 ٧٢:  عنهم اهللا رضي النبوة بیت آل تراجم )٣(

 ٢/١٣٣:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

 ٨٩ آیة:  النحل سورة )٥(

 ١/٣٠:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٩٧ آیة:  عمران آل سورة )٢(
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ُكمْ  ــَرةٍ . ِجَهــاِد َعــُدوِّ ــْوِت ِفــي َغْم ــَأنَُّكْم ِمــَن الَم ــُنُكم، َك ، فهــذا المقطــع مــا هــو إال صــدى  )٣()) َداَرُت َأْعُی
محاكـاة لآلیـة ) أرضیتم بالحیاة الدنیا من اآلخرة عوضًا ؟ وبالذل من العز خلفا( القرآن الكریم فجملة

نـَْيا بِاْلَحيَـاةِ  َأَرِضـيُتمْ  اَألْرضِ  ِإلَـى اثَّاقـَْلُتمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي انِفُروا َلُكمْ  ِقيلَ  ِإَذا َلُكمْ  َما آَمُنوا الَِّذينَ  يـَُّهاأَ  يَا {القرآنیة   الـدُّ
نـَْيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َفَما اآلِخَرةِ  ِمنْ  نكم كـأنكم مـن المـوت دارت أعیـ( ، وكـذلك جملـة )٤(} َقِليـلٌ  ِإالَّ  اآلِخَرةِ  ِفي الدُّ

 يـُْغَشـى َكالـَِّذي نُـُهمْ َأْعيُــ تَـُدورُ  ِإلَْيكَ  ظُُرونَ يـَنْ  رَأَيـْتَـُهمْ  اْلَخْوفُ  َجاءَ  فَِإَذا{ فهي محاكاة لآلیة القرآنیة ) في غمرة 
 كـان بـللم یكْن مجـّرد أثـر وتـأّثر، هنا ولهذه اآلیة ) u(محاكاته أنّ فضًال عن  ،)٥(} اْلَمْوتِ  ِمنْ  َعَلْيهِ 

لكریمـة أیضـًا تصـّب بهـذا المعنـى؛ صـحابه، واآلیـة ااستنفار أ) u(مقصودًا؛ وذلك ألّن غایة اإلمام
هذه اآلیة واستغّل معناها لیوّظفه في موقفه لیغدو كالمه أقوى وأشّد أثرًا فـي ) u(لذا استثمر اإلمام

  .نفوس سامعیه

 كانــت لكـن ،یـدتمههـذا ال بـه یحـیط أن مـن أكبــر) u(اإلمـام كـالم فـي القرآنـي األثـر یبقـى إذنْ      
  . الكثیر ترك من خیرٌ  بالقلیل واألخذ للبحث، مدخالً بوصفه  إلیه إشارتي

  

  

  لوّ األ  الفصل

  واإلنشاء الخبر أسالیب

  . الخبر أسلوب:  أوالً 

                                                
 ٧٧ ، ١/٧٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٣٨ آیة:  التوبة ورةس )٤(

                 ١٩ آیة:  األحزاب سورة )٥(
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  . اإلنشاء أسالیب:  ثانیاً 

  . األمر أسلوب -  آ

  . لألمر الحقیقي المعنى   

  . لألمر المجازي المعنى   

  . النهي أسلوب – ب 

  . االستفهام أسلوب – ج

  . النداء أسلوب – د

  . التمني أسلوب -  ـه

  لاألوّ  الفصل

  واإلنشاء الخبر أسالیب
 ٧٣٩ ت(القزویني وهذا واإلنشاء الخبر من فیأتل العربیة في هكلّ  الكالم أنّ  البالغیون یرى     

 أسالیب إال واإلنشاء الخبر وما ، )١()) نشاءإ أو خبر إما الكالم إن :((اإلیضاح في یقول )هــ
 حیث الخطیب، سیما وال ؟ناثراً  أم ناظماً  المبدع هذا أكان سواءً  النّص  بناء في المبدع بها یستعین

 األمر إلى النداء إلى ستفهاما إلى خبارإ من األسالیب وتناوب التعبیر، تعاقب من كالمه في ترى
                                                

 ٣٨ : یضاحاإل )١(
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 هذا نكوّ تی ومن ثّمة ،األسالیب من مجموعة من نیتكوّ  كذل وفق على نصٍّ  كلّ ف ، )٢(ستنكاراال إلى
 النّص  أنّ  یعني وهذا ،)٣(معین بشكل نفسه یفرض إذ سالیبواأل الكلمات من قٍ منسّ  نسیجٍ  من النّص 
 ما تعالى اهللا بمشیئة سنتناول األسالیب هذه فمن ،)٤())والتألیف االختیار عنصري((  على یقوم

 أمیر كالم من المجموع العلوي الخطاب في اً فنیّ  أثرها عینمتتبّ  ریفةلشّ ا ةالنبویّ  الخطب في سنجدها
  . البالغة نهج في) u( طالب أبي بن علي المؤمنین

  : الخبر أسلوب:  الً أوّ 

  : الخبر

 مظاّنهم في وأّصلوه األسلوب هذا في الكالم بسطوا فقد الخبر، حدّ  في ونالبالغیّ  یختلفِ  لم     
 التصدیق أو والكذب للصدق المحتمل الكالم((  بـ وعّرفوه هتماماً ا أولوه وقد نيالمعا علم في وهوأدخل

 دقالصّ ◌ّ  نبأ: قائالً  والكذب دقبالصّ  المقصود ) هـ ٦٢٦ ت(  السكاكي نبیّ  وقد )٥()) والتكذیب
 ،)٦()) به هو ما على ال الشيء عن الخبر بأنه والكذب به هو ما على الشيء عن الخبر ((هو

 االعتبار بنظر یأخذها أن مللمتكلّ  ینبغي وقواعدَ  أصوالً  وضعوا البالغیین یجد البالغة كتب عوالمتتبّ 
 ، )١())یناسبها ما ویعطیه حالته، یشخص المریض، مع كالطبیب(( المخاطب على الخبر إلقاء عند
 رسول كالم منو  الً وّ أ الكریم قرآنال من ةالبالغیّ  وأصولهم قواعدهم ستنبطواا همكلّ  ینالبالغیّ  نّ وأ

 خطب إلى جئنا ما فإذا ،ثالثاً  فصحائهم ونثر العرب شعراء نظم ومن ،ثانیاً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا
 الشریفة؟ خطبه في ةالبالغیّ  األصول هذه نلحظ أن یمكن هل )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( األكرم الرسول

  البالغة؟ نهج في المجموع) u(علي اإلمام لاألوّ  ربیبه كالم في البصمات هذه سنجد وهل

                                                
 ٤٨:  البالغة جواهر.  ظ )٢(

 ١٧:  والتطبیق النظریة بین سلوبیةواأل النص.  ظ )٣(

 ٢٢:  والتكفیر الخطیئة )٤(

 ١٦٤:  العلوم مفتاح )٥(

 ١٦٤:  ن.  م )٦(

 ٤٨:  البالغة جواهر )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(قال له خطبةٍ  ففي     
 لیعجّ  ال.تآ هو لما دَ عْ بُ  ال ،قریبٌ  آتٍ  هوَ  ما كلُّ  (()وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْ

 إذ بتدائيباال ونالبالغیّ  یهیسمّ  الخبر من وعالنّ  وهذا بالخبر ابتدأت الجملة ترى ، )٢()) حدٍ أ لعجلةِ 
  .)٣())تضمنه الذي الحكم من الذهن خالي(( المخاطب یكون عندما الخبر من ربالضّ  هذا یستعمل

 أنّ  على یدلّ  وهذا الخبر من وعالنّ  هذا على نیتْ بُ  هاكلّ  ترى الخطبة ملجُ  عتَ تتبّ  ولو     
 الحاجة لعدم داتالمؤكّ  من هاكلّ  الجمل خلت ولذا فیه؛ دٍ ردّ مت وال الخبر في شاكٍّ  غیرُ  المخاطب

 فإذا ((لألخبار المخاطبین فهم مستوىب علمٍ  على هنّ أ في ریب ال) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( فالنبي ،لیهاإ
 عن استغنى فیه والتردد خراآل على الخبر طرفي بأحد الحكم عن الذهن خالي المخاطب كان

 وتابعه )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(دمحمّ  لاألوّ  مهمعلِّ  إلى نظر )u(ممااإل أنّ  ویبدو ، )٤()) الخبر مؤكدات
 ُكلُّ  وَ  ُمْنَقٍض، َمْعُدودٍ  ُكلُّ  وَ  :((فیها یقول إذ) u(خطبته في نلحظه ما وهذا نفسه، األسلوب

 في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(ظماألع سولالرّ  خطبةِ  بوارق فترى ، )٥()) َدانٍ  َقِریبٌ  آتٍ  ُكلُّ  وَ  آٍت، ُمَتَوقَّعٍ 
 ثمّ  ،)٦()) رالمنكّ  أفراد الستغراق موضوع اسم هو (( الذي) كلّ (بـ جملته تصدیر هو خطبته
 خبره أطلق )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أنّ  عن فضالً  الخبر أسلوب وهو ،نفسه األسلوب) u(متابعته

 بتدائيباال ونالبالغیّ  علیه أطلق الخبر من ربالضّ  وهذا ،)u(ماماإل وكذلك مؤكد أيّ  دون من
 اً دمؤكّ  تستدعي ال ةً عقلیّ  ةً قضیّ   همیلع َض رَ وعَ  الجمهور خاطب) u(اإلمام أنّ  ظرالنّ  یلفتُ  والذي

 آتٍ  متوقع وكلّ ( بـ هذه جملته) u(أردف ثم ثنانا فیه یختلف ال أمرٌ ) منقض معدود كلّ ( أنّ  إذ
 وصاغها الفكرة هذه) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من اقتبس) u(هنّ إ بل ،) دان قریبٍ  آتٍ  وكلّ 

  . ةالفذّ  تهبعبقریّ 

 هٍ قْ فِ  لِ حامِ  بَّ رُ وَ  له، فقه ال هٍ قْ فِ  لِ حامِ  بَّ رُ )(( وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبةِ  في ورد ما ومثله     
 یدلّ  فهذا دمؤكّ  دون من الخبر أسلوب على نیتابُ  الجملتین أنّ  ترى ، )١()) هُ نْ مِ  هُ قَ فْ أ هوَ  نْ مَ  إلى

) u(ماماإل نرى البالغة نهجِ  إلى أتینا ما إذا اأمّ  السامعین، في شاكّ  ةثمّ  لیس هنّ أ على أیضاً 

                                                
 ١٨/٧٥:  قرطبيال تفسیر )٢(

 ١٠٦:  والتطبیق البالغة )٣(

 ٨٠:  التراكیب خصائص.  ظ ،  ٤٤:  اإلیضاح )٤(

 ٢/١٧٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٥(

 ١/٢٥٥:  اللبیب مغني )٦(

 ٩٣:  القرآن إعجاز )١(
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 َقدْ  َعاِلمٍ  ُربَّ  ):((u(یقول حكمه حدىإ ففي داللةً و  اً سلوبأ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( الرسول حذو یحتذي
 خطبةِ  في كان كما الخبر بسلو أ هو هنا فاألسلوب ،)٢()) هُ َیْنَفعُ  َال  َمَعهُ  ِعْلُمهُ  وَ  َجْهُلهُ  َقَتَلهُ 
 فَ دَ رَ  لأللفاظ بنائهِ  في حتى ستجد) u(ماماإل كلمات تابعتَ  ما وٕاذا ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
 رهتأثّ  على دلیل هذا كلّ ف) عالم( الفاعل باسم تىأ مّ ثَ  ومن ،)بّ رُ ( بـ بدأ إذ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
 )سَلَّموَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبةِ  في نرى نانّ إف المعنى جهةِ  من امّ أ ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي ةبخطب

 رب) ( u(علي المؤمنین أمیر خطبة في یشبهها ما ونجد ،) له فقه ال فقه حامل رب(  بارةع
 العالم من فالمقصود:(( قائالً  الحكمة هذه شارحاً  الخوئي العالمة وقف وقد ،) جهله قتله قد عالم
 العالم یقتل عنىالم بهذا والجهل وعمالً  وجداناً  بها الجاهل عقالً  الدینیة بالقضایا العالم هو

 یجعله اممّ  صیرةب بال العلماء كلمات یحفظُ  تجده كنّ أ الجاهل مالعال عالمات من نّ أل ؛)٣())ویهلكه
  .)٤(الرباني العالم صفات من لیست وهذه ،ةالشخصیّ  غایاته لكسب علمه مستغالً و  ًا،ومزهوّ  مغروراً 

 یجازاإل وهو هنا) u(علي ماماإل كالم في )وَسَلَّم آلِهِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي لخطبة خرىأ مسحة ةثمّ      
 المتأمل فلینظر((  :قائالً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( الرسول خطبة ساق عندما الطراز في العلوي قعلّ  وقد
 ووقوعه الغة،الب نهایة مع العدیدة، تِ نكَ والُّ  ة،الجمّ  المعاني من القصیرة مُ الَكلِ  هذه علیه اشتملت ما
  . )٥()) موقع حسنأ الفصاحة في

 حقال الفقیه بین قفرّ  البالغة نهج في خرآ موضعٍ  في) u( ماماإل نّ أ كربالذّ  الجدیرِ  نومِ      
 یهِ اَْلَفقِ  ُكلُّ  َاْلَفِقیهُ  ):((u(قال ذإ ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(نبيلا لیهإ أشار الذي له فقه ال الذي والفقیه

 ، )١()) اَللَّهِ  َمْكرِ  ِمنْ  ُیْؤِمْنُهمْ  َلمْ  وَ  اَللَِّه، َرْوحِ  ِمنْ  ُیْؤِیْسُهمْ  َلمْ  وَ  اَللَِّه، َرْحَمةِ  ِمنْ  َالنَّاَس  ُیَقنِّطِ  َلمْ  َمنْ 
 هذا همن ىوتلقّ  ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة لىإ نظر قد خطبته ینشىء وهو )u(ماماإل فكأنّ 
 طیقنّ  ال هنّ أ :لهاأوّ  صفات ثثال علیه فخلع الحقیقي الفقیه صفات اسللنّ  نیبیّ ) u(فبدأ الخبر

 أضف. اهللا مكر من نهمیؤمّ  ال هأنّ  :وثالثها اهللا وحرَ  من سهمیؤیّ  ال هنّ أ :وثانیها اهللا رحمة من اسالنّ 

                                                
 ٤/٥٢٣:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ١٨٤/ ٢١:  البالغة نهج شرح في البراعة منهاج )٣(

 ٦/١٥١:  البالغة نهج ظالل في . ظ )٤(

 ٧٩:  الطراز )٥(

 ٤/٥١٩:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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 على ُبني قوله أنّ  هو هنا )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هللاُ ا صَلَّى( بالنبي )u(رهتأثّ  على به ستدلّ یُ  ما همّ أ أنّ  ذلك إلى
  . بتدائياال الخبر وهو )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أسلوب وفق

 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( الرسول خطب من تركیباً  ینقل تجده) u(ماماإل نّ أ أیضاً  رالتأثّ  مظاهر ومن     
 إلى النّص  مع عاملالت وحسن ،تهلدقّ  يالمتلقّ  ذهن یصرف إذ قنًا،متْ  توظیفاً  مهكال في فهفیوظّ  )وَسَلَّم

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(عظماأل سولالرّ  بكالم رالتأثّ  عمق من ینمّ  اممّ  ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

 وادُّ عِ تَ واسْ :(( قائالً  تللمو  االستعداد لىإ سامعیه اعیاً ود واعظاً ) u(خطبته في نجده ما وهذا
 خطبة من) u( ماماإل أخذه وقد إخبار جملة)  كمأظلّ  فقد(  فجملة ، )٢()) مْ كُ لَّ ظَ أَ  دْ قَ فَ  تِ وْ مَ لْ لِ 

 ظیمٌ عَ  رٌ هْ شَ  مكُ لَّ ظَ أَ  َقدْ  النَّاُس  َأَیها یا: (( وفضله رمضان شهرِ  صیامِ  في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(يالنب
 اإلمام اقتطعها إخبار جملة )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قالها التي)  كمظلّ أ قد( فجملة ، )٣()) كٌ ارَ بَ مُ 
)u ( ّالنبي خطبة في علیها انتك ما غیر ظروف في خطبته في فهاووظ)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( 

 ستعملهاا )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبيف الخبر، أسلوب وهو ألسلوبا في فقتاتّ ا لتینالجم نّ أمن  رغمبال
 الموت ذكرِ  مقامِ  في لهااستعم فقد) u(ماماإل اأمّ  ،وفضائله رمضان شهر ذكر مقام في

 أیضاً  له بل لبلغاء،ا دسیّ  على غریباً  هذا ولیس ،ةالفنیّ ) u(ماماإل مقدرة ىتتجلّ  وهنا والموعظة،
 اقتطعها نأ بعد يالفنّ  موقفه حسبَ ) u(كالمه في وتوظیفها ،الكریم نالقرآ من ألفاظ نقل في أمثلة
 تكمن )u(ماماإل ةعبقریّ  نّ أ إذ ، )٤(ودالالت معانٍ  من لفاظاأل لهذه ما مستغالw  نيالقرآ یطهامح من
 إنشائه ثم ،األلفاظ من أخواتها مع مالئمةو  ،دقیقة عالقة في كانت التي لفظةالّ  هذه التقاطه في

  من شيء قرب على تدلّ  هانّ أ إذ داللتها، على الحفاظ مع خرأ ألفاظٍ  مع بنسجها جدیدة عالقة
 أنّ  وضوحاً  المعنى یزید والذي ،)١()) قربه من ظله علیك لقىأ كأنه أي فالن أظلك یقال((  شيء
 شهرَ  نّ أ یعني وهذا ،شعبان شهر من یوم خرآ في الخطبة هذه ألقى )موَسَلَّ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

 ،لفظةالّ  هذه)u(ماماإل ستثمرا األساس اهذ وعلى المسلمین، حیاة على بظالله ألقى رمضان
) u(مامإلا رتأثّ  لىإ یشیر الذي اآلخر والشيء ،همظلّ أ قد هألنّ  الموت؛ ذكرِ  مقام في فهاووظّ 

                                                
 ١/١٠٠:  ن.  م )٢(

 ٢/٢٢١:  والترغیب الترهیب )٣(

 ٧٨:  والمضمون الشكل في دراسة ، البالغة نهج في القرآني األثر . ظ )٤(

 ) ظلل(  مادة:  العرب لسان )١(
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 الماضي الفعل على دخل ذاإ التحقیق یفید الذي) قد( ــب هإتیان هو )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بخطبة
  ) .قد( بدون الجملة هذه یسوق نْ أ) u(بإمكانه كان الّ وإ 

 مغني في )هـ٧٦١ت (هشام ابن لیهإ أشار كما الماضي تقریب هنا) قد( نّ أ ثالباح ویرى     
"  قلت نفإ ،البعیدَ  والماضيَ  القریبَ  الماضي لفیحتم"  زید قام" :تقول (( :فادتهإ عن قائالً  اللبیب

  . )٢())بالقریب اختصَّ  "قام دْ قَ 

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي ألنّ  ذلـك؛ یقتضي المقام لكون –العالم واهللا –یكون ما قربأ المعنى وهذا     
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
 یضـاً أ ویشـیر الموت عن ثیتحدّ ) u( ماماإل لككذ باقترابه ویشیر رمضان هرش عن ثیتحدّ  )وَسَلَّم

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي نّ أ ذلك لىیزاد عو  ، البشر نيبَ  من قربهِ  لىإ
آلِـهِ  عَلَيْ

 المسـلمین جمهـور یخاطـب )وَسَـلَّم وَ
 ففــي والمقــام، الحــال مقتضــى حســبب لتوكیــدا دواتأ رهاتتصــدّ  بجمــل خطبتــه یفــتح أو تأكیــد دون مـن

هِ  اهللاُ  صَلَّى( خطبته
آلِهِ  عَلَيْ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( قـال :قـال الخـدري سعید بوأ رواها التي )وَسَلَّم وَ
آلِـهِ  عَلَيْ

 إن الأ:(( )وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ فیالحظ ،)٣())فیها مستخلفكم اهللا نوإ  أال حلوة، خضرة الدنیا

آلِهِ  عَلَيْ
 بأداة جاء )وَسَلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي ولعلّ  دتردّ  أو شكّ  منلِ  الخبر دلیؤكّ  التوكید
آلِـهِ  عَلَيْ

 ةثّمـ المخـاطبین فـي نّ أ درى )وَسَـلَّم وَ
 ظهـره الخـالف ویطـرح نفسـه من لیتمكن الحكم تقویة لیهإ الملقى الكالم تأكید(( فأراد الخبر في شاكّ 

 یكــون عنــدما وذلــك ه،بــ یــؤتى الــذي لبيبــالطّ  ونالبالغّیــ اهســمّ  مــا هــو بــرالخ مــن الضــرب هــذا ،)٤())
ا رأینـــ ةـالبالغـــ نهـــج لـــىإ جئنـــا مـــا إذا اأّمـــ ،)٥(صـــحته وفـــي ،فیـــه شـــاكاً  الخبـــر، فـــي داً متـــردّ  المخاطـــب

 )١()) ... ةٌ رَ ِضــخَ  ةٌ وَ ْلــحُ  اَهــنَّ إِ فَ  ایَ نْ الــدُّ  مُ كُ رُ ذَّ َحــأُ  ينِّ فــإِ :(( الــدنیا ذمّ  فــي لــه خطبــة فــي لیقــو ) u(مــاماإل
ــلَّى(سـولالرّ  أســلوب ناهجـاً  ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
 نیاالــدّ  مــن – التوكیـد بــأداة مؤكـداً  – الســامعین رحــذّ  ذإ ،)وَسَــلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا رسـول كلمات مقتبساً 
آلِهِ  عَلَيْ

) u(هّنـأ بیـد سـامعیه نفـوس فـي لتـأثیرا محـاوالً  نفسـها )وَسَـلَّم وَ
  . عنىوالم اللةالدّ  في هذا ریؤثّ  ولم فحسبْ ) خضره حلوة( روأخّ  مقدّ 

                                                
 ١/١٩١:  اللبیب مغني )٢(

 ٩٣:  القرآن عجازإ )٣(

 ٤٩:  البالغة جواهر )٤(

 ١٠٦:  والتطبیق البالغة.  ظ )٥(

 ٢/١٨٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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 نیالدّ ا نّ أ المخاطبین نفوس في) u(ثبتَ أ نْ أ بعد بانتْ ) u(ماماإل براعة أنّ  الباحثُ  ویرى     
 نیاالدّ  واصفاً  داتالمؤكّ  استعمال دون من باألخبار جمله یسوق) u(بدأ منها رهموحذّ  خضره حلوة
 الَ  ،ورِ رُ غُ الْ بِ  تْ نَ یَّ زَ تَ وَ  ،الِ اآلمَ بِ  تلَّ حَ تَ وَ  ،یلِ لِ قَ الْ بِ  تْ َورَاقَ  ،ةِ لَ اجِ عَ الْ بِ  تْ بَ بَّ حَ تَ وَ  ،اتِ وَ هَ الشَّ بِ  تْ فَّ حُ  :((بقوله

 كان ما ةلألمّ  نیبیّ  نأ دأرا الخطبة هذه في) u(ماماإل ولعلّ  ،)٢()) اهَ تُ عَ جْ فَ  نُ مَ ؤْ تُ  َال وَ  ا،هَ تُ رَ بْ حَ  ومُ دُ تَ 
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي یعني

 ةُ وَ َال حَ  ایَ نْ الدُّ  ةُ ارَ رَ مَ (( :خرآ موضع في) u(فقال خطبته في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 ورد قد نساناإل على المذاق رةم أعمال الدنیا في(( فـ ، )٣()) ةِ رَ خِ اآل ةُ ارَ رَ مَ  ایَ نْ الدُّ  ةُ وَ َال حَ وَ  ،ةِ رَ اآلخِ 
 بالعكس وكذلك اآلخرة، في المذاق حلو ثواباً  لفاعلها وتوجب تقتضي فعالاأل فتلك بإیجابها رعالشّ 
 مرارة المذاق حلوة كانت وان توجب عنها رعالشّ  نهى قد التي الدنیویة المشتبهات نم كان ما

  . )٤()) خرةاآل في العقوبة

 ارٌ دَ  ایَ نْ الدُّ وَ  (( :قائالً  نیاالدّ  فیها ذمّ  المبارك الفطر عید في خطبها) u(له خرىأ خطبةٍ  وفي     
  ، )٥()) ةٌ رَ ضِ خَ  ةٌ وَ لْ حُ  يَ هِ وَ  ،ءُ َال جَ الْ  اهَ نْ مِ  اهَ لِ هْ ألَ وَ  ،اءُ نَ فَ الْ  اهَ لَ  يَ ُمنِ 

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بخطبةِ  یضاً أ رناتذكّ ) خضرة(و) حلوة(فاللفظتان     
 ثارآ من أثران امهوأنّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

  . البالغة نهج في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(خطبه

 أخرى بصیاغةٍ  لكن ویعیدها )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من لفظةً  یأخذ) u(ماماإل نرى أحیاناً      
 خطبةٍ  ففي ،)u(خطبته في فهاووظّ  ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(طبتهخ من) حلوة( لفظة خذأ كما
 تْ لَ وْ لَ احْ  امَ فَ :(( قائالً  اسللنّ  وعظةٌ  ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(دمحمّ  دناوسیّ  نانبیّ  ذكر فیها جاء )u(له
 فظةفاللّ  ، )١()) اوهَ مُ تُ فْ ادَ صَ  امَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  الّ إِ  ،اهَ فِ َال خْ أَ  اعِ ضَ رِ  نْ مِ  مْ تُ نْ كَّ مَ تَ  َال وَ  اهَ تِ ذَّ لَ  يفِ  ایَ نْ الدُّ  مْ كُ لَ 
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من خذهاأ) تلاحلو (

 أنّ  ویبدو مغایر، ببناءٍ  لكن) u(هخطبت في فهاووظّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 فآثر نیاالدّ  مع مجیئها ماسیّ  وال فظةلالّ  هذه )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي استعمال دّقة رأى) u(ماماإل
  . داللتها على محافظاً  خرىأ صیاغةً  صاغها نْ أَ  بعد نیاالدّ  مع ایستعمله نْ أ

                                                
 ٢/١٨٧:   ن.  م )٢(

 ٤/٥٥١:  ن.  م )٣(

 ١٨/٢٤٨:  الحدید أبي البن البالغة نهج شرح )٤(

 ٨٨ ، ٨٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٥(

 ١/١٧٤: عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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 شدیدٌ  وِّ العد جهاد نفإ:(( )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في ورد أیضاً  رالتأثّ  مظاهر ومن     
 برهخ دكّ أ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(فترى ،)٢()) هدَ شْ رُ  اهللاُ  عزم نمَ  إالّ  علیه، رصبِ یَ  من قلیلٌ  ،هَكْربَ 
  : ینالتمحا رىأ التأكید هذا وفي)  نّ إ (بـ) العدو جهاد( ریفالشّ 

  .  بنفسه تالتثبّ  بیتطلّ  مر؛ ألنّ األ هذا في شكّ  لدیه نعمّ  الشكّ  إلزالةِ  جاء امّ إ:  لاألوّ 

 لىإ وأنا ،)٣()) نكارإ وال تردد فیه لیس أنه مع وتقویته، الحكم لشرف(( لخبرل اً تأكید جاء وأ:  الثاني
 فال اهللا سبیل في سیقاتلون قلیل اعمّ  لحظاتٍ  وفي مؤمنون هم السامعین نّ أل میل؛أ الثاني حتمالاال
 في یقول) u(ماماإل بینما البالغة، محاسن من وهذا الجهاد، أمر في ینشاكّ  همنعدّ  نْ أ مكنیُ 

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول حذو محتذیاً  لجهادا على الحثّ  في له خطبةٍ 
 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(أسلوبه في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

) u(عهردْ  لىإ یوحي) نّ إ(بـ الجملة فتصدیر ، )٤()) ةِ نَّ جَ الْ  ابِ وَ بْ أَ  نْ مِ  ابٌ بَ  ادَ هَ جِ الْ  نّ فإ (( :)وَسَلَّم
 أنّ  على لباحثا یستند) . نّ إ(بـ بتأكیده رالمنكِ  وأ اكّ الشّ  بمنزلةِ  فأنزلهم ،الشكّ  من مخاطبیه

  : نقاط ربعأ خالل من )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(بخطبته الخطبة هذه يف رتأثّ  )u(اإلمام

 فال بدر یوم الجلیلة الخطبة هذه لقىأ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي نّ أ أي المناسبتین فاقِ تّ ال:  األولى
 ،ویؤكد فضله على حثّ وی ،الجهاد على مخاطبیه یحّض  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ في شكّ 

  . الجهاد على الحثّ  في خطبته جاءت) u(ماماإل كذلكو 

  . الخبر سلوبأ وهو األسلوبین فاقِ التّ :  الثانیة

  . بيلالط بالخبر سلوباأل هذا ىیسمّ  وعلیه ،)نّ إ(بـ الخطبتین الكِ  في ملتینالجُ  تأكید:  الثالثة

 ةقضیّ  لیهإ اإلشارة تجدر الذي اآلخر واألثر الظاهر، مقتضى على رجخ سلوبیناأل الكِ :  الرابعة
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مهكمعلّ ) u(ماماإل فترى ةالبالغیّ  المحاسن من وهي ،والتنكیر التعریف

 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْ
 الجهاد حقیقة نیبیّ ) u(هألنّ  الحقیقة؛ أو الجنس الم هنا والالم ،التعریف) ال(بـ) الجهاد( فیعرّ 

 اهللاِ  عُ رْ دِ وَ  ى،وَ قْ التَّ  اُس بَ لِ  وَ هَ وَ  ،هِ ائِ یَ لِ وْ أَ  ةِ اصِّ خَ لِ  اهللاُ  هُ حَ تَ فَ (( :بقوله یوضحه) u(تراه أال ةللعامّ 

                                                
 ١٢٢ ، ١/١٢١:  المغازي كتاب )٢(

 ٥١:  البالغة جواهر )٣(

 ١/٦٤:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(
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يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة في باإلضافة التعریف اوأمّ  ، )١()) ةُ یقَ ثِ وَ الُ  هُ تُ نَّ جُ وَ  ،ةِ ینَ صِ حَ الْ 
 جهاد( )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

 صخصّ  حینما )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي نّ أ باعتبار يالبیان التخصیص أفاد یبدو كما وهو) العدو
 هبَ رْ كَ  شدیدٌ ((  :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(فقال تهوكیفیّ  تهماهیّ  نیبیّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(بدأ األعداء جهاد
 كما التعظیم أفاد هأنّ  حساباتي من ستبعدا وال ،)٢()) هدَ شْ رُ  اهللاّ  عزم من الّ إ علیه رصبِ یَ  نمَ  قلیلٌ 

 ،)٣(التحقیر وأ ،التفصیل من االحتراز وأ ،باإلیجاز ةالبالغیّ  التعریف غراضأ ونالبالغیّ  حصر
 اهللاُ  لَّىصَ ( النبي تابع) u(ماماإل نّ أ هو ةبیانیّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خبر فائدة نّ أ دلیلي ولكن

 فتحه اهللا نّ إ (بـ الجهاد ةماهیّ  ناً مبیّ ) u(قال عندما نّ أل ؛نفسهما والمضمون بسلو األب )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
 ؛) رشده اهللا عزم من إال ( :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قول لىإ شارةإ إال هو ما)  ولیائهأ لخاصة

) u(ماماإل رتأثّ  مسحة لنا تبدو فهنا ولیائهأ ةخاصّ  من هأنّ  في شكّ  ال رشده اهللا یعزم الذي ألنّ 
  . خطبته في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي

 وثالثة) مانّ إ(بـ أخرى وأحیاناً  ،)نّ إ(بـ الخبر توكید إلى أحیاناً  یعمدُ  الخطیب ماسیّ  وال دیبفاأل     
  . داتالمؤكّ  من اوغیره) قد(بـ

 كَ لَ هَ  امَ نَّ فإِ : (( )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(قال الحجّ  فتراضا في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة ففي     
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  ىصَلَّ ( النبي نّ أ فیظهر ، )٤()) مْ هِ ائِ یَ بِ نْ أَ  ىلَ عَ  مْ هِ فِ َال تِ اخْ وَ  مْ هِ الِ ؤَ سُ  ةِ رِ ثْ كَ بِ  مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ 
 لبي،الطّ  الخبر على فدلّ ) مانّ إ(بـ القصر بأسلوب إیاها مؤكداً  الخبر بأسلوب الجملة هذه ساق قد

 خطبه حدىإ ففي كالمه، إلى تأتي عندما نفسه السبیل ینهج البالغة نهج في) u( ماماإل وتجد
)u (یقول )): َ(اإلمام نبیّ  ذإ ،)١()) مْ هِ لِ اجَ آ بِ یِّ غَ تَ وَ  مْ هَ الَ مَ آ ولِ طُ بِ  مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  كَ لَ هَ  امَ نَّ إِ وu (

 بـ الخبر توكید وهو سلوبهأ في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول بعاً متّ  السابقة مماألُ  شقاء سبب هنا
 منهما الw كُ  نّ أ دَ یْ بَ  یةمتساو  تكون تكاد الشریفین المقطعین كلمات عددتَ  لو ذلك لىإ ضفأ. )ماإنّ (

 نین،معیّ  وبسببین نمعیّ  بشكلٍ  ماضیةال مماأل هالك سبب حصر) علیهما اهللا لواتص(واإلمام النبي

                                                
 ١/٦٤:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

    ٢٢٢، ١/٢٢١:  المغازي كتاب )٢(

 ١٠٧ ، ١٠٦ العلوم مفتاح:  ظ )٣(

 ٥٢٩:  مسلم صحیح )٤(

 ٢/٢٣٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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) مانّ إ(بـ القصر بأسلوب )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي سلوبأ) u(ماماإل حتذاءا هنا أخرى ومسحة
 ت(  اكيالسكّ  یقول كما )٢()) المستثنى منزلة نماإ بعد الواقع المالك من خیراأل القید نزل((  وبهذا
 وهو الخبر حوالأ من باألصل هنّ أ على خاّص  بفصل األسلوب هذا ونالبالغیّ  تناول وقد)  هـ ٦٢٦
  . البالغة وجوه من وجه

 تكَ ثُّ عَ بَ  مانَّ إ (( :ارالنّ  وأهل ةالجنّ  هلأ في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في ردو  ما ومثله     
 على تْ ینبُ  قد الشریفة الخطبة من المقطع هذا في الجملة نّ أ فنلحظ ،)٣()) كَ بِ  يَ لِ تَ بْ وأَ  كَ یَ لِ تَ بْ ألَ 

 حتذىا قد البالغة نهج في) u(ماماإل وترى ،)ماإنّ (بـ القصر بأسلوب دالمؤكّ  الطلبي الخبر أسلوب
 ةِ مَ قْ للنِّ  ينِ ثَ عَ بَ  مانَّ إ:(( فیه) u(قال ذإ جواباً  معاویة لىإ )u(له كتابٍ  في نفسه سلوباأل هذا
 والشيء ،)ماإنّ ( التوكید بأداة خبره دیؤكّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مثل) u(ماماإل فترى ،)٤()) منك
 على الخبرین الكِ  خروج هو )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي) u(ماماإل رتأثّ  على یوحي الذي خراآل

 اننّ الف كان نْ وإ  العالم، واهللا الوعید فأفاد رینالمنكِ  منزلة السامعین إنزال وهو الظاهر مقتضى
 األثر وهذا ،كتاب) u(ماماإل قاله وما ،طبةخ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  قاله الذي ألنّ  ؛مختلفین

 في تكمن التي عةالمتنوّ  األجناس في ةالنبویّ  الخطابة هو الذي الواحد الجنس أثر باب من هأعدُّ 
  . البالغة نهج

 إالّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من الخبر خذأ وقد) ماإنّ (بـ خبره دكّ أ) u(ماماإل أنَّ  تجد وأحیاناً      
) u( له خطبةٍ  ففي مغایرة، بأداة داً مؤكّ  كان) وَسَلَّم وَآلِهِ  يْهِ عَلَ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في الخبر صلأ نّ أ

  : یقول

 صَلَّى( النبي خطبة لىإ نظر قد) u( هنّ أ فیبدو ،)١()) ! كَ انِ سَ لِ  ىلَ عَ  انُ طَ یْ الشَّ  ثَ فَ نَ  امَ نَّ إِ فَ  (( فیها 
 هذه من لي یظهر ،)٢ ()) مینُ األ الروحُ  وعير  في ثفَ نَ  قد وٕانه : ((فیها قال التي )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ 
  : شیئان راسةالدّ 

                                                
 ٢٩٩:  العلوم تاحمف )٢(

 ١١٤٩:  مسلم صحیح )٣(

 ٣/٤٨٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

 ٢/٣٣٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ١/٢٢٢:  المغازي كتاب )٢(
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 كتفىا فقد لخبر،ا توكیده ناحیة من )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( سولالرّ  خطبةِ ب رتأثّ ) u( هنّ أ:  لاألوّ 
  .  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مثل فحسب واحدٍ  بتوكیدٍ 

 رسول خطبة في علیه كان ما غیر عٍ موض في خطبته في) نفث( لفظة) u(توظیفه:  الثاني
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا

 اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة في) النفث( كان نمابی والمعنى، المبنى على الحفاظ مع )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 الشیطان، من راً صاد كان) u(ماماإل خطبة وفي) u(جبرائیل عن صادراً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 

   . مختلفان) علیهما اهللا لواتص(وموقفهما

 قد )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبةِ  يف) روعي( بلفظ )نفث( لفظة اصطحاب نّ أ أحسبو      
 یصدر ما نّ أ والواضح ،)٣ ()) همتُ لهِ أُ :  كذا روعي في ونفث:(( قالیُ  ألن بس؛اللّ  نمِ وأ المعنى حوضّ 
 النَّاسِ  ُصُدورِ  ِفي َوْسِوسُ يُـ  الَِّذي{الوسواس هو یطانالشّ  من یصدر وما اإللهام، هو األمین وحالرّ  من
  .)٤(}َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ  %

 لأوّ  ففي الخبر لتقویة دٍ مؤكّ  من أكثر یستعمل خطبه في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي تجد حیاناً أ     
 إال هَ لَ إ ال الذي واهللا((  :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(قال قومه دعا حین ةبمكّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(هل خطبةٍ 

 كما نّ بعثُ ولتُ  َتَناُمون، كما لتموُتنّ  واهللا كاّفًة، النَّاس وٕالى َحّقا، إَلْیُكمْ  اهللا رسولل نيإِ  هو
  داً ـــبَ أ جنةُ لل هانّ وإ  ءًا،و سُ  وبالسوءِ  اناً سَ حْ إ سانِ باإلحْ  ونَّ زَ جْ ولتُ  تعملون امَ بِ  نّ بُ اسَ حَ ولتُ  ِقُظوَن،یْ ْستَ تَ 

  

  

 تقویةل دمؤكّ  من كثرأ لستعما قد خطبته في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ فتجد ،)١()) بداً أ ارالنَّ  وأ 
 عن فضالً  الجملة ةسمیّ وا التوكید) الم( و) نّ إ(و القسم ستعملا )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( هفإنّ  الخبر،

 اإلنكار مقام ولعلّ  رین،المنكِ  بمنزلةِ  إنزالهم أو المخاطبین إنكار على دلیل وهذا الثقیلة، وكیدالت نون
 روغُ  فال قومه ویدعو ةبمكّ  )وَسَلَّم هِ وَآلِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(یلقیها خطبة لوّ أ الخطبة هذه ألنّ  هنا؛ باً تطلّ  أكثر

 نالبالغّیی عند الخبر من وعالنّ  هذا ىویسمّ  الّدعوى، منكري بل المخاطبین، في ینشاكّ  ةثمّ  نْ أ

                                                
 ٢/٢٨٩:  أسرار البالغة )٣(

   ٥،٦ آیة:  الناس سورة )٤(

 ١٧٩ ، ١/١٧٨:  الدر نثر )١(
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 مالّ فك وغیره، خالفه ویعتقد لیهإ الملقى الخبر المخاَطب ینكر عندما مالمتكلّ  لیهإ یلجأُ  ذْ إ ي،باإلنكار 
 نهج في بحثنا ما إذا امّ أ ،المخاطب حال وضعف ةقوّ  حسب تأكیداً  تكلمالم زاد نكاراً إ المخاطب زاد

 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  موقف بعتّ ا) u(ماماإل نّ أعلى  سنعثرفإنا  الخطبة هذه أثر البالغة
 ىلَ وْ ألَ  ينِّ إِ  اهللاِ  وَ فَ ((  :صرتهنُ  لىإ أصحابه من الحینالصّ  دعوة في له كالمٍ  من لقا نماحی نفسه

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي وَ نْ صِ ) u( ماماإل ترى إذ ،)٢()) اسِ النَّ بِ  اسِ النَّ 
 تأكید في - ستعملاقد  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

 النبي بخطبة رهتأثّ  على فدلّ  ،الجملة ةسمیّ وا ،)التوكید مال(و ،)نّ إ(و ،الجاللة بلفظ) القسم( - رـالخب
 رینالمنكِ  بمنزلة عیهسام لانز إ وهو الظاهر، مقتضى على خرج الخبر نّ أ بید )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(

) u(هألنّ  للخبر؛ رینمنكِ  ةثمّ  نْ بأ تحّس  ال ،)u(ماماإل كالم مةمقدّ  قرأتَ  ولو الخبر، علیه
 مَ وْ یَ  نُ نَ والجُ  ،ینِ الدِّ  يفِ  انُ وَ خْ اْإلِ وَ  ،قِّ حَ الْ  ىلَ عَ  ارُ صَ نْ األَ  مْ تُ نْ أَ :(( بقوله كالمه مةمقدّ  في یمدحهم

 تبادری نْ أ یمكن فال ،)٣()) لِ بِ قْ مُ الْ  ةِ اعَ طَ  وجُ رْ أَ وَ  ،رُ بِ دْ مُ الْ  بُ رِ ضْ أَ  مْ كُ بِ  ،اسِ النَّ  ونَ دُ  ةُ انَ طَ بِ الْ وَ  ،سِ أْ بَ الْ 
 ،النقیضان یجتمع فال همذمّ  هایةالنّ  وفي صحابهأ على أثنى كالمه بادئ في) u(هنّ أ هنالذّ  إلى
 قاصداً  یكنْ  لم) u(هولعلّ  المنكرین، بمنزلة أنزلهم) u(هنّ أ نقول نْ أ هو الكالم من السدید اموٕانّ 

 الخبر بهذا رسالةً  لهم هووجّ  المنكرین قصدبل  دات،المؤكّ  هذه بكل هذا الخبر یدهبتأك المخاطبین
 صَلَّى(النبي خطبة اسالنّ  ریذكّ  نْ أ یرید وبذلك اس،بالنّ  اسالنّ  أولى هبأنّ  للتوكید داةأ من بأكثر المؤكد

يْهِ  اهللاُ 
 من بالمسلمینَ  ولىأَ  ألستُ  (( :خم غدیر في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(قال دماعن هحقّ  في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 مَّ الله ،مواله فعليٌّ  مواله كنت منف: "  قال.  اهللا رسول یا بلى: فقلنا م؟هُ هاتُ مَّ أُ  وأزواجي ،همَأنُفسِ 
 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب في كثیراً  ورد قد وبسلاأل وهذا ،)١()) " عاداه من وعادِ  وااله من والِ 
  . وتأّثر بأثر البالغة ونهج )وَسَلَّم

  : اإلنشاء أسالیب:  ثانیاً 

 فتكاد ةالنبویّ  بةالخطا في ورودها قّلةلِ : أّولها عدیدة ألسبابٍ  الّطلبي غیر اإلنشاء عند أقفْ  لم     
 هذه ورود حالة في حتى: ثانیاً  الشریفة، الخطب في بارزة ظاهرة لْ تشكّ  لم بحیث معدومة تكون

  . البالغة نهج في أثراً  لها أجدْ  لم األسالیب

                                                
 ١/١٩٩:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ١٩٩/ ١: ن.  م )٣(

 ٢/٢٦٩:  أحمد مسند )١(
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 ةفریالشّ  ةالنبویّ  الخطب في فحسبْ  بيلالطّ  نشاءاإل أسالیب – اهللا شاء نْ إ – سنتناولف     
 یحظَ  لم لبيالطّ  غیر اإلنشاء عن فضالً  ،ذكرتهما ذینلال لسببین البالغة نهج في أثرها وانعكاس

 إلى نقلت أخبار األصل في الطلبیة الغیر تنشاءااإل من كثیراً  ألنّ (( به؛ البالغة علماء هتماما
 نشاءاإل علیه لما قیاساً  ةبالغیّ  لطائفب یمتاز ال لبيالطّ  غیر اإلنشاء أنّ  كما ، )٢())  نشاءاإل معنى
  . لبيالطّ 

  : نشاءاإل 

 ًا،وصفیّ  عادة كان بل ،تحدیداً  طلحالمص هذاب نشاءاإل تعریف دماءالق ینالبالغیّ  عند یردْ  لم     
 ت( السكاكي لىإ) هـ٤٧١ ت(الجرجاني القاهر وعبد ،)هـ٢٧٦ ت(قتیبة ابن نذكر الءهؤ  فمن
 اإلنشاء ورودب عنيوأ ،ناآل نراه الذي كلالشّ  بهذا قولبیت المصطلح هذا خذأ ثمّ  ومن ،)هـ٦٢٦

 یدخلها ال ةثالث ورغبة؛ واستخبار، وخبر، أمر،: أربعة والكالم: ((  قتیبة ابن یذكر كأنْ  وصفّیاً 
 ،)٣())الخبر وهو والكذب الصدق یدخله وواحد والرغبة، ستخبار،واال األمر،: وهي والكذب، الصدق
 وكذا ،قتیبة ابن به یصّرحْ  لم وٕانْ  إلنشاءا منها یقصد غبةوالرّ  ستخبار،واال األمر، أنّ  فالمعلوم

 الشیخ طلقأ وقد المصطلح، هذا تحت الموضوع هذا تناوال هماأجدْ  لم والسكاكي القاهر عبد اإلمام
 وقت حاصل غیر مطلوباً  تدعىاس طلباً  كان نإ(( إنشاءً  الكالم على) هـ ٧٧٣ ت(السبكي
 معانیه نوعٍ  لكلّ  وساق داءوالنّ  والعرض، والنهي، ،واالستفهام ي،التمنّ  منها أنواعه وذكر ،)١())الطلب
  . )٢(وأدواته

 الذي الكالم على یقال قد((  :قال عندما وضوحاً  نشاءاإل تعریف) هـ٧٩٢ت( زانيالتفتا زاد وقد     
 وبعد طلبي، وغیر طلبي لىع اإلنشاء زانيالتفتا موقسّ  ،)٣()) تطابقه ال أو تطابقه خارج لنسبته لیس

 األمر بأسلوب – تعالى اهللا بإعانة – بدأسن فحسب الطلبي نشاءاإل أسالیب بدراسة أنفسنا األزمن نْ أ
  . الً وّ أ

                                                
 ٤٠٦:  المطول )٢(

 ٤:  الكاتب أدب )٣(

 ١/٦٩:  األفراح عروس )١(

 ٧٤ - ٦٩/ ١:  ن.  م.  ظ )٢(

 ٤٠٦:  المطول )٣(
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  : مراأل ُأسلوب - آ

 األمر((  یعدّ  ولذا ستعالء؛اال وجه على رتبة أعلى من یصدر غةصی هو األصل في األمر     
 ستعالءاال سبیل على وضعه أصل اأمّ . )٤()) عاصیاً  سمي به المأمور یفعله لم ذاإ ما العرب عند

  .)٥(لذلك موضوع) هـ ٦٢٦ ت( اكيالسكّ  یراه كما فاألرجح ؟ ال مأ

 )٦()) النهي عن الكف بغیر زواحتر  االستعالء جهة على كف غیر فعل طلب(( هو فالحاصل     
 قيالحقی المعنى :لاألوّ  قسمین على ینقسم األمر معنى تُ رأی البالغة تبكُ  عيتتبُّ  خالل ومن ،

(( خرىأ معانٍ  یفید وعندئذٍ  األصلي معناه عن الخروج وهو المجازي المعنى: والثاني األصلي،
 لطائف من فیه مالِ  الثاني القسم عند اً ملیّ  وسنقف ،)٧()) حوالاأل وقرائن الكالم سیاق من تستفاد

  . ةبالغیّ  ومحاسن

 األصلي معناه عن األمر خروج البالغة ونهج )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بطخُ  في یتُ ألف وقد     
  . الحقیقي األمر من البالغة ونهج ریفةالشّ  ةالنبویّ  بالخط خلوّ  یعني ال وهذا ،اً ر یكث

  : لألمر الحقیقي المعنى

 حقیقيال األمر صیغة على -  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الكریم لرسولا طبخُ  في – كلمات درتصُ      
ِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(لقا ازنهو  أمر في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(له خطبةٍ  ففي ،قلناه لما بها تشهدسن نْ أ یمكن  وَآلِه

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ فنلحظ ،)١()) مْ كُ رَ مْ أَ  مكُ اؤُ فَ رَ عُ  انَ یْ لَ إ عَ فَ رْ یَ  ىتَّ حَ  واعٌ جِ ارْ فَ  (( :)وَسَلَّم
 یأمر )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

  . المجازي المعنى لىإ معناه یتعدّ  لم) ارجعوا( قوله في اعتیادیاً  مراً أ

                                                
 ١٨٤:  الصاحبي )٤(

 ٣١٨:  العلوم مفتاح.  ظ )٥(

 ٤٢٤:  المطول )٦(

 ٦٥:  البالغة جواهر )٧(

 ٤٨١:  البخاري صحیح )١(
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 فمن ةصلیّ األ معانیها عن یخرجْ  لم بأوامر تىأ) u( ماماإل نّ أ البالغة نهج في مثله وترى     
  .)٢(!)) امَ كُ یِ أْ رَ  نْ عَ  انِ خَ یْ الشَّ  اهَ یَّ أَ  اعَ جِ أرْ فَ ):(( u(یقول والزبیر طلحة لىإ) u(له كتاب من هذه

  : مرلأل المجازي المعنى

 ةالحقیقیّ  هاانیمع تجاوزت هالّ وجُ  األمر صیغ خطبه في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي استعمل وقد     
 اوأوردوه همنّ مظا في الكالم وبسطوا ةالمجازیّ  مراأل بمعاني رالنظ هلأ عتوسّ  وقد . المجازیة لىإ

 باباً ) الصاحبي( هكتاب في)  هـ ٣٩٥ ت( فارس ابن عقد وقد ومفهومه، رؤاه حسب كلٌّ  دوهاوعدّ 
 والتهدید، ،رشاداإلو  وااللتماس، الدعاء،:  نذكر المعاني هذه فمن )ستخباراال(بـ اهسمّ و  خاصاً 
 ،واإلذن عتذار،واال ي،نّ موالتّ  وام،والدّ  ،اإلهانة و متنان،واال ،واإلكرام والتسویة، ، واإلباحة یز،والتعج

 والوجوب، سلیم،والتّ  والندب، ر،التحسّ  أو ،فوالتلهّ  ب،والتعجّ  والتأدیب، والتخییر، والتكوین،
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطب في سنجده ما هذه من – تعالى اهللا بعون – وسننتقي .)٣(والخبر

 ثراأل هذا عند والوقوف ًا،فنیّ  الشریفة صوصالنّ  دراسة اللخ من البالغة نهج في تأثیراً  كثراأل
  . العلوي الخطاب في النبوي

 فعل نّ أ للعیان فالماثل ،)٤()) تيمّ وألُ  لي اغفرْ  لهمَّ الَّ ((  ورد )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبةِ  في     
 یهویسمّ  عالتضرّ  سبیل على جاء الذي اءعالدّ  به وقصد صلياأل معناه عن خرج قد) اغفر(األمر

 یحتملها التي المعاني أماف((  :یقول المعنى هذا لىإ یصل عندما) المسألة(بـ) ـه٣٩٥ت( فارس ابن
 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(فالنبي ،)١()) " لي اغفر اللهم"  قولك نحو مسألة والمعنى مراً أ یكون فأن األمر لفظ
  . الدعاء به قاصداً  بأمر تىأ طبتهخ في )وَسَلَّم

 األسلوب هذا منه آخذاً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  وحذ محتذیاً  تراهفإنك ) u(ماماإل امّ أ     
 ي،نِّ مِ  هِ بِ  مُ لَ عْ أَ  تَ نْ أَ  امَ  يلِ  رْ فِ اغْ  مَّ لهُ الَّ (( :البالغة هجن في)u(فیقول مضمونه، عن فضالً  لفظوالّ 

 الَّلُهمَّ  ي،بِ لْ قَ  هُ فَ الَ خَ  مَّ ثُ  يانِ سَ لِ بِ  كَ یْ لَ إِ  هِ بِ  تُ بْ رَّ قَ تَ  امَ  يلِ  راْغفِ  لُهمّ الَّ ...ِباْلَمْغِفَرةِ  َعَليَّ  َفُعدْ  تُ ُعدْ  فِإنْ 

                                                
 ٣/٤٧٨:  عبده محمد ، لبالغةا نهج )٢(

: عتیق العزیز عبد ، المعاني علم.  ظ ، ٦٥،٦٦:  البالغة جواهر.  ظ ، ١٨٤،١٨٦:  الصاحبي.  ظ )٣(
٨٢،٨٣ 

 ٣/١٠١٧:  المغازي كتاب )٤(
   ١٨٤:  الصاحبي )١(
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 هنا فیظهر ،)٢()) انِ لسَ الِّ  واتْ فَ هَ وَ  ،انِ نَ جَ الْ  واتِ هَ شَ وَ  ،اظِ لفَ اْألَ  طاتِ قَ سَ وَ  ،اظِ لحَ اْألَ  اتِ زَ مَ رَ  يلِ  رْ فِ اغْ 
 فعل وتكرار والمضمون، الّشكل في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول بعیتّ  دعائه في) u(ماماإل نّ أ

 عدل) u(هنّ أ في شكّ  وال ،)ُعدْ ( الفعل وحتى الحقیقة عن یهمعان خرجت عاءالدّ  في) اغفر(مراأل
  .تهمّ وأل لنفسه فیدعو النبوة مقام في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ باعتبار)  تيمّ أ( كلمة عن

 كلالشّ  جهة من هذه )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبةب ْر یتأثّ  لم) u(ماماإل نّ أ الباحث یرى     
 ال :كاألتي وهو عنه استكشف منْ لِ  المسلك دقیق وهو خرآ رتأثّ  هناك ماوٕانّ  ،فحسبْ  والمضمون

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول نّ أ أحد على یخفى
 رأفته، على یدلّ  بالمغفرة تهمّ أل یدعو كان عندما )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

 الكریمة لنفسه دعاؤه اوأمّ  ، )٣(} رَِحيمٌ  َرُءوفٌ  بِاْلُمْؤِمِنينَ  َعَلْيُكمْ  َحرِيصٌ { )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(وهو ورحمته
 الخطأ من معصوم )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا رسول نّ أ یعلم فالكلّ  نتباه،اال یجلب اممّ ف بالمغفرة

 وعال جلّ  واهللا لاألوّ  مالمعلّ  هألنّ  ؛التعلیم قبیل من هنّ أ في ریب ال لنفسه بالمغفرة هؤ ودعا ،نبوالذّ 
ُلو أَنـُْفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسوًال  ِفيِهمْ  بـََعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى اللَّهُ  َمنَّ  دْ َلقَ {:)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( عنه یقول  َآيَاتِهِ  َعَلْيِهمْ  يـَتـْ

) u(ماماإل نّ أ ،هنا ،ّنكتةلاف ،)٤(}ُمِبينٍ  َضَاللٍ  َلِفي قـَْبلُ  ِمنْ  َكانُوا َوِإنْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويـَُعلُِّمُهمُ  َويـُزَكِّيِهمْ 
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة رتأث

 في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سلوكهب رتأثّ ) u(هنّ أ عن فضالً  اً فنیّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 مناعلّ  كما ،)٥()) اهللا یدي بین الوقوف یكون كیف عملیاً  یعلمنا هنا ماماإل((  ـــف الشریفة خطبه

 هذه كلّ  ذنبأ) u(هنّ أ حاشاه توقعیُ  وال المباركة، خطبته في )وَسَلَّم وَآلِهِ  لَيْهِ عَ  اهللاُ  صَلَّى(األعظم الرسول
 سبحانه اهللا مع وعداً  دَ عَ وَ ) u(طالب بيأ بن علي المؤمنین میرأ رأینا فمتى غفرةالم فیرجو نوبالذّ 

 مزاتبر  بذنأ ومتى ،!قلبه؟ب خالفه ثم بلسانه هربّ  لىإ) u(علي بتقرّ  ومتى ، ؟!خالفه ثم وتعالى
 ال مرأ هنا ویستوقفني.  ذلك من حاشاه بل ،!اللسان؟ وزلة القلب وشهوات لفاظاأل وفواحش العین

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة لىع بدعائه كأاتّ ) u(هنّ أ وهو عنده والوقوف ،لیهإ ارةشاإل من دّ بُ 
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

  : تینلقضیّ 

                                                
 ١/١١٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ١٢٨ آیة:  التوبة سورة )٣(

 ١٦٤ آیة:  عمران آل سورة )٤(

 ١/٤٤٥:  الموسوي علي عباس السید ، البالغة نهج شرح )٥(
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 البلغاء أمیر بإمكان الّ وإ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(نبيبال رهتأثّ  ةشدّ  اسللنّ  نیبیّ  نْ أ یرید) u(هنّ أ:  األولى
  . ىشتّ  وصیغ بعبارات المغفرة یطلب نْ أ

 فضالً  دعائه، في ورد كما بالعین شارةاإل بقدر اهللا عصِ أ لم نيإنّ  :یقول نّ أ أراد) u(هنّ أ:  الثانیة
  .  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(بسلوكه یتأثر نْ بأ جدیر خطبه في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي ریتأثّ  الذي عن

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في رأینا كما مینوللمسل له المغفرة بطلب) u(قوله مثله ورد اوممّ      
 وَآلِهِ  عَلَ

 استشهاده قبل له كالم نم): u(قولفی الخبر بأسلوب عاءالدّ  یطلب ةالمرّ  هذه في ولكن ، )وَسَلَّم
 على نيبُ ) u(ماماإل كالم من ریفالشّ  المقطع هذا نّ أ یبدو فكما ،)١()) مْ كُ لَ وَ  يلِ  اهللاُ  رَ فَ غَ ((

) غفر( كلمة في عاءلدّ ا معنى على خرج الذي الطلبي نشاءاإل هو منه المراد لكن الخبر أسلوب
 الصیغة وهذه عاء،الدّ  عن فضالً  التفاؤل وأفاد مراأل معنى یحمل لكن خبر) غفر(لفظة نّ أ فصحیح

 الطلب، به قیتعلّ  ال والماضي ،للمضيّ  أصلها غفر صیغة فان"  لي اغفر رب"  عن بلغأ(( 
 اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من خذهماأ قد) u(هنّ أ ویبدو ،)٢())ومسرة تفاؤل به یحصل بذلك عنه فالتعبیر

 الماثل هو كما فقانتّ م فاألسلوبان ،)٣()) وللمسلمین لي اهللا رُ غفِ یَ :(( فیها قال التي )لَّموَسَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
 ىبمعن عاءالدّ  منه مقصوداً  مراأل بأسلوب الطلبي نشاءاإل إلى خرجا وقد الخبر أسلوب وهو للعیان

 من )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة) u(ماماإل رتأثّ  حصرأ نْ أ لي یمكن وعلیه ،)اغفر اللهم(
  : نقاط ثالث خالل

 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي فعل كما وللمسلمین له رةالمغف ورجا وجل عزّ  اهللا دعا) u(هنّ أ:  األولى
  . تهوالمّ  له )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(دعا عندما خطبته في

 محافظاً  المضيّ  لىإ لهوحوّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي عن) یغفر( الفعل خذأ) u(هنّ أ:  الثانیة
  : شیئان لي یظهر وهنا معناه على

 دناسیّ  كلمات دیردّ  فحسبْ  یقفْ  لم التي غوياللّ  وثرائه النّص  مع تعامله في) u( ماماإل إبداع ـ آ
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( المصطفى

 . نفسها )لَّموَسَ  وَآلِهِ  عَلَ

                                                
 ٢/٢٣٣:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٢/٥٦٥:  فراحاأل عروس )٢(

 ١/٥٩:  المغازي كتاب )٣(
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 اهللا وكأنّ  الماضي صیغة وعلى الخبر بأسلوب بالدعاء تىأ بحیث تعالى باهللا یمانهوإ  ثقته ةشدّ  ـ ب
 ناأ):(( u(یقول الذي هو هألنّ  ؛)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من متأتٍّ  أیضاً  وهذا وانتهى، غفر قد

 ريوبح هفرعُ  وفرعي هأصلَ  وأصلي هلمُ سِ  لميوسِ  هعظمُ  يظموعَ  لحمه ولحمي اهللا ولِ سُ رَ  دمُ  دمي
 ما الغطاء كشف لو):(( u( قوله باهللا یمانهوإ  ثقته ةشدّ  على دیؤكّ  اوممّ  ،)١()) هجدُّ  يوجدّ  بحره

  .)٢()) یقیناً  ازددت

 االستعمال هذا ویعدّ  للتعظیم، وهي للفائدة) اهللا(اللةالج لفظ هو الذي الفاعل) u(ذكره:  الثالثة
  . أیضاً  أثراً 

 ذنباً قد أذنب  اإلنسان أن یكون بعدما دائماً  المغفرة لبط من المقصود لیس هنّ أ فضًال عن      
 في ورد اكم الةالصّ  منها خرأ معانٍ ) المغفرة( لكلمة ماوٕانّ  المغفرة، بطلب وجلّ  عزّ  اهللا لىإ فیتوجه
 وما ،)٣(الصالة تعني ما فمنها وجوه ثثال على ستغفاراال كلمة تفسیر جاء إذ والنظائر هالوجو  كتاب

  .)٥(}َيْستَـْغِفُرونَ  ُهمْ  َوبِاْألَْسَحارِ {  ،)٤(}بِاْألَْسَحارِ  َواْلُمْستَـْغِفرِينَ  {:تعالى قوله المعنى دیؤیّ 

 (( نىمِ  من یفالخ في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(عظماأل سولالرّ  خطبة في ورد ما مثله ىجر  وما     
 رصدْ  نّ أ للعیان فالماثل ، )٦()) یسمعها لم من لىإ اهادّ أ ثم فوعاها، مقالتي سمع عبداً  اهللا رضّ ن

 والعیش النعمة(( هنا رةبالنض والمقصود الدعاء، هو منه القصد مابین الخبر بأسلوب جاء الخطبة
  ) . اهافوع مقالتي سمع عبد مایّ أ والغنى بالعیش أنعم اللهم(  بمعنى أي )١()) والغنى

 )u( فیقولنفسه  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول سلوبأ ینهج البالغة نهج في) u(ماماإل تجد     
 سبیل سلك) u( ماماإل فترى ،)٢()) انَ دَ فَ  ادٍ شَ رَ  ىلَ إ يَ عِ دُ وَ  ى،عَ وَ فَ  ماً كْ حُ  عَ مِ سَ  أً رَ امْ  اهللاُ  مَ حِ رَ  :((

                                                
 ١٦٧:  والمواعظ الحكم عیون )١(

 ١٥٣/ ٤٠:  األنوار بحار )٢(

 ٣٤١:  القرآن قاموس.  ظ ، ١٦:  النواظر األعین نزهة.  ظ ، ١١٩:  الكریم القران في والنظائر الوجوه.  ظ )٣(

 ١٧ آیة:  عمران آل سورة )٤(

 ١٨ آیة:  الذاریات سورة )٥(

 ٩٣:  القرآن إعجاز )٦(

 )نضر(  مادة:  العرب لسان )١(

 ١/١١٥:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(
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 وهو الطلبي نشاءاإل منه صداً قا الخبر بأسلوب تىأ إذ خطبته في )وَسَلَّم وَآلِهِ  لَيْهِ عَ  اهللاُ  صَلَّى(كرماأل سولالرّ 
 یمكنني إذ أشیاءجملة  هنا لي وتتراءى فوعى، الحكم سمع لمن حمةبالرّ  دعا) u(نهأ بید الدعاء

  :  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة) u(ماماإل تأثر مدى نبیّ أ نْ أ بها

 بثوب أي )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي فعل كما عاءالدّ  به قاصداً  الماضي بالفعل) u(تیانهإ:  لاألوّ 
  . الخبر

 اقتباسه ىحتّ  بل ،)وعى(و ،)سمع( مثل )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي كلمات بعض هقتباسا : الثاني
  . یبالتراك أي النحوي ظمـالن

) رحم( ـب هتیانإ یكنْ  لم إذ ،)رةضالنّ (و) حمةالرّ ( اللفظتین ینب جدیدة عالقة) u( یجادهإ:  الثالث
 علیه اهللا ینعم الذي نّ أ وهي عالقة ةثمّ  هنّ إ بل ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(يالنب خطبة من العالقة مقطوع

 قد هأنّ  في شكّ  فال) رنض( من خطبته في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قصد كان كما والغنى لعیشبا
  . رحمه

  . هذا تبّین وقد ،)رحم(و) رنضّ (الكلمتین إیحاءات في فاقتّ ا:  الرابع

 رنكّ  كما)  امرأً ( به المفعول رنكّ ) u( هنّ أ إذ والتعریف، التنكیر جهة من )u( رهتأثّ :  الخامس
 اً فرد یقصد((  عندما به ؤتىی ةوبالغیّ  ةفنیّ  غایة أیضاً  وفیه) عبداً ( )وَسَلَّم وَآلِهِ  يْهِ عَلَ  اهللاُ  صَلَّى( الرسول

  .)٣()) الجنس اسم علیه یصدق مما معین غیر

 هنّ إ بل ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول خطبة من نفسه مرٍ أ فعل یقتبس) u(ماماإل ترى أحیاناً      
 صَلَّى(النبي بخطب) u(رهتأثّ  عمق لىإ یوحي وهذا ،بالكامل مراأل فعل نتتضمّ  لتيا الجملة یقتبس

هِ  اهللاُ 
 نْ مِ  مْ كُ رَ ذَّ حَ  َما اهللا نَ مِ  وارُ ذَ احَ فَ :(( یقول) u(له خطبةٍ  ففي فیها،) u(وذوبانه )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْ

 خطبة من األمر جملة قتطعا قد) u(هنّ أ بدوفی ، )١()) رٍ یْ ذِ عْ تَ بِ  تْ سَ یْ لَ  ةً یَ شْ خَ  هُ وْ شَ اخْ وَ  ،هِ سِ فْ نَ 
 ؛المسلمَ  المسلمُ  به ىوصَ أ ما خیرُ  نهفإ اهللا، بتقوى موأوصیكُ :(( فیها قال ذإ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

  .)٢()) نفسه من اهللا ركمحذّ  ما فاحذروا اهللا، تقوىب هأمرَ ی وأن اآلخرة، على ّضهحُ یَ  نأ

                                                
 ١٢٦:  البالغة علوم )٣(

 ١/٥٨:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٢/٣٩٥:  لطبريا تاریخ )٢(
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 نقطتین خالل من )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة )u(ماماإل رتأثّ  على یستدلّ  هنّ أ لفالحاص     
 في رأیناه) u(هنّ أ :وثانیهما بالكامل، )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول كلمات اقتبس )u(هنّ أ :إحداهما
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قالها التي األمر ملةجُ  بها عنيوأ الجملة هذه نقل البالغة نهج من آخر موضعٍ 

 وَآلِهِ  عَلَ
 امَ  هَ نْ كُ  هُ نْ مِ  وارُ ذَ احْ وَ :(( اءالغرّ  خطبة في) u(فیقول طفیف، بتغییر خطبته في فـهاووظّ  ،)وَسَلَّم
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  ىصَلَّ (النبي نّ أ إذ المناسبتین، تشابه اآلثار جملة لىویزاد ع ،)٣())هِ سِ فْ نَ  نْ مِ  مْ كُ رَ ذَّ حَ 

  نّ أ تجد وفقراتها ،ریفةالشّ  الخطبة ونمضم تابعتَ  ما وٕاذا بالمدینة، جمعة لوّ أ في خطبته ألقى
 وشهد علیه وأثنى اهللا حمد بعدما) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( هنّ أ إذ ةجلیّ  فیها یروالتحذ الموعظة معاني

 دىبالهُ  رسلهأ((  :بقوله اً وواعظ راً محذّ  بعثته من الغایة ةمّ لأل نبیّ  الخطبة ئباد في الشهادتین
 الزمان، من وانقطاع ،اسالنَّ  من وضاللةٍ  العلم، من ةٍ وقلَّ  الرسل، من ةٍ رَ تْ فَ  على والموعظة، والنور

 إلى تأتي مث ،ساطعةً  والموعظة الترهیب معاني وفتبد ،)٤()) لجَ األ من بٍ رْ وقُ  الساعة، من وٍ نّ ودُ 
 ریفالشّ  بكالم نستشهدَ  نْ أ صدهامقا بیان في فیكفي خصوصاً  اءالغرّ  خطبة لىإ البالغة نهج
 الخطبة، بهذه خطب المّ  السالم علیه نهأ:(( الخطبة ذیلِ  في قال إذ – اهللا رحمه – ضيالرّ 

 العیون، وتبكي الجلود، تقشعرّ  وهل ،)٥()) القلوب ورجفت العیون، وبكت الجلود، لها تاقشعرّ 
  ! .؟ الناجمة والحكمة البالغة بالموعظة إالّ  القلوب وترجف

 أنْ  دونمن  تهصیغ من رویغیّ  خطبة من مرأ فعل نقل إلى یعمد) u(ماماإل نّ أ حیاناً أ ترى وقد    
 ،)٦()) مْ كُ سِ فُ نْ أَ  ىلَ عَ  اهَ بِ  واودُ جُ فَ  مْ كُ ادِ سَ جْ أَ  نْ مِ  واذُ خُ وَ :(( یقول) u(له خطبةٍ  ففي معناه، في ریؤثّ 

 اهللاُ  صَلَّى( سولالرّ  سلوبأ یحتذي وهو یر،والتحذ والموعظة اإلرشاد به قاصداً  سامعیه یأمر) u(فتراه
 ،هِ تِ رَ آلخِ  یاهُ نْ دُ  نْ مِ وَ  ،لنفسه سهفْ نَ  من العبدُ  ذِ أخُ یَ لْ فَ ((  :فیها لقا التي خطبته في نفسه) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
 یأمر )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ ترى ،)١()) تِ وْ مَ الْ  لبْ قَ  اةِ یَ الحَ  نَ مِ وَ  ر،بَ الكِ  لبْ قَ  ةِ یبَ بِ الشَّ  نمِ وَ 

  . الجازمة مراأل بالم مجزوم عر ضام بفعل راً ومحذّ  مرشداً  سامعیه

                                                
 ١/١٢٤:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٣٩٥ ، ٢/٣٩٤:  الطبري تاریخ )٤(

 ١/١٣١:  عبده محمد ، البالغة نهج )٥(

 ٢/٢٩٥:  ن.  م )٦(

 ١/١١٠:  الدر نثر )١(
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 الفعل هذُ خْ أ هو )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة) u(ماماإل رتأثّ  على به ستدلّ یُ  ما لوّ أ نّ إ     
 مضمون عن فضالً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الكریم سولالرّ  رادهأ الذي األمر فعل معنى به قاصداً  نفسه

 قصد كان أّنه على لیلدّ الو  " لیفعل"  بصیغة أي خرىأ بصیغةٍ  أتى) u(هنّ أ إالّ  خطبته
 األمر لك لزاد) u( ماماإل خطبة عتَ تتبّ  لو كنّ أ هو یروالتحذ رشاداإل الفعل هذا من) u(ماماإل

 ةِ حَّ الصَّ  يفِ  ونَ مُ الِ سَ  مْ تُ نْ أَ وَ ! ادِ بَ العِ  رَ شَ عْ مَ  اهللاَ  اهللاَ فَ ((  :المقطع هذا قبل یقول) u(هنّ أ إذ وضوحًا،
  . )٢()) یقِ الضَّ  لَ بْ قَ  ةِ حَ سْ اْلفُ  يفِ وَ  ،مِ قْ السُّ  لَ بْ قَ 

 ، )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة إلى إشارة إالّ  هو ما) u( ماماإل خطبة من المقطع وهذا      
 وفي ، السقم بكم ینزل نأ قبل صحتكم انزم في سبحانه اتقوا((  : )u(یقوله أنْ  یرید والذي
 مارعاأل وفسحة الشبیبة، في إالّ  تكون ال عادة ةحّ فالصّ  ،)٣()) یقبالضِّ  لتبدَّ  نأ قبل أعماركم فسحة

 ذلك على وُیستزاد بها، رلتأثّ ا ودلیل )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة لىإ إشارة وهذا الحیاة في إالّ 
 ،والُ مَ عْ إِ :(( قال عندما آخر موضع في هذه )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بخطبة رتأثّ ) u(اإلمام أنّ 
 ىلَ عَ  بٍ تَ عْ تَ سْ مُ  ارِ دَ  يفِ  مْ تُ نْ وأَ  ،مِ َال السَّ  ارِ دَ  ىلَ إ وعُ دْ یَ  جٌ هْ نَ  یقُ رِ الطَّ فَ  ،ةٍ نَ یِّ بَ  مٍ َال عْ أَ  ىلَ عَ  ،اهللاُ  مُ كُ مَ حِ رَ 
) صحیحة األبدان( جملةف ،)٤()) ةٌ یحَ حِ صَ  انُ دَ بْ اْألَ وَ  ،ةٌ یَ ارِ جَ  مً َال قْ اْألَ وَ  ،ةٌ ورَ شُ نْ مَ  فُ حُ الصُّ وَ  ،اغٍ رَ فَ وَ  لٍ هَ مَ 
 تصحّ  وهل) ربكال قبل الشبیبة من... العبد یأخذفل( )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قول لىإ شارةإ هي ما
 فُ حُ الصُّ وَ  ،اءِ قَ بَ الْ  سِ فَ نَ  يفِ  مْ تُ نْ أَ وَ  والُ مَ اعْ فَ :(( خرآ موضع في) u(ویقول الشبیبة؟ في الّ إ ألبدانا
 ،لُ هَ مَ الْ  عَ طِ قَ نْ یَ وَ  ،لُ مَ عَ الْ  دَ مُ خْ یَ  نْ أّ  لَ بْ قَ  ى،جَ رْ یُ  يءُ سِ مُ الْ وَ  ى،عَ دْ یُ  رُ بِ دْ مُ الْ وَ  ،ةٌ وطَ سُ بْ مَ  ةُ بَ وْ التَّ وَ  ،ةٌ ورَ شُ نْ مَ 
   هِ سِ فْ نَ  نْ مِ  ؤٌ رُ امْ  ذَ خَ أَ فَ  ةُ كَ ئِ َال مَ الْ  دَ عَ صْ تَ وَ  ،ةِ بَ وْ التَّ  ابُ بَ  دَّ سُ یَ وَ  ،لُ جَ اْألَ  يَ ضِ قَ نْ یَ وَ 

 خطبة في ترى فهكذا ،)١()) مٍ ائِ دَ لِ  بٍ اهِ ذَ  نْ مِ وَ  اٍق،بَ لِ  انٍ فَ  نْ مِ وَ  ٍت،یِّ مَ لِ  يٍّ حَ  نْ مِ  ذَ خَ أَ وَ  هِ سِ فْ نَ لِ 
 وسار ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مثلما واعظاً  رَ أمَ  البدایة ففي النبوي، ُس فَ النَ  فیها یشعّ ) u(ماماإل

 امرؤ وأخذ:( قوله في ةً اصّ وخ وصاغها منها خذوأ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة مضمون على
) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة في كان بینما الخبر سلوبأ على به جاء إذ...)   لنفسه نفسه من

  .األمر أسلوب على

                                                
 ٢/٢٩٥:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ١٠/١٢٥:  الحدید أبي البن البالغة نهج شرح )٣(

 ١/١٦٢:  عبده حمدم ، البالغة نهج )٤(

 ٢/٣٨٥:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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 بعد القرآن الكریم واحدٍ  سراجٍ  إلى مصدره یرجع) u(اإلمام كالم لّ جُ  نّ أ سبق اممّ  ضحویتّ      
 في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بإتباع ساالنّ  یأمر الذي وهو ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول وهو
 نْ مَ لِ  اءً َوَعزَ  ،ىأسَّ تَ  نْ مَ لِ  ةً وَ سْ أُ  یهِ فِ  نَّ إِ فَ  ـ َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى ـرِ هَ طْ األَ  بِ یَ طْ األ كَ یِّ بِ نَ بِ  سَّ َفتَأَ :(( قوله

  .)٢()) هِ رِ ثَ ألَ  صُّ تَ قْ مُ الْ وَ  هِ یِّ بِ نَ بِ  يسِّ أَ تَ مُ الْ  اهللاِ  ىلَ إ ادِ بَ عِ الْ  بُّ حَ أَ وَ  ،ىزَّ عَ تَ 

 أخبار مستثمراً  وواعظاً  مرشداً  سامعیه یأمر )u(اإلمام تجد كنّ أ یضاً أ رالتأثّ  مظاهر ومن     
 اهللاِ  رِ كْ ذِ  يفِ  وافیضُ أ((  :یقول )u(له خطبة ففي نشاًء،إ منها وجاعالً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول

 هُ نَّ إِ فَ  مْ كُ یِّ بِ نَ  يِ دْ هَ بِ  وادُ تَ اقْ وَ  ،دِ عْ وَ الْ  قُ دَ صْ أَ  هُ دَ عْ وَ  نَّ إفَ  ،ینَ قِ تَّ مُ الْ  دَ عَ وَ  ایمَ فِ  وابُ غَ ارْ وَ  ،رِ كْ الذِّ  نِ سَ حْ أَ  هُ نَّ إفَ 
 واهُ قَّ فَ تَ وَ  ،یثِ دِ حَ الْ  نُ سَ حْ أَ  هُ نَّ إفَ  نَ آر قُ الْ  وامُ لَّ عَ تَ وَ  ،نِ نَ السُّ  ىدَ هْ أ اهَ نَّ أَ فِ  هِ تِ نَّ سُ بِ  وانُّ تَ اسْ وَ  ،يِ دْ هَ الْ  لُ ضَ فْ أَ 

 صِ صَ قَ الْ  عُ فَ نْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  هُ تَ وَ َال تِ  وانُ سِ حْ أَ وَ  ،ورِ دُ الصُّ  اءُ فَ شِ  هُ نَّ إِ فَ  هِ ورِ نُ بِ  وافُ شْ تَ اسْ وَ  ،وبِ لُ قُ الْ  یعُ بِ رَ  هُ نَّ أَ فَ  فیه
 وا،استنّ  اقتدوا، ارغبوا، ،أفیضوا( األوامر هذه خالل من سامعیه ویرشد عظی هنا) u(مامفاإل ،)٣())
 ستبدو )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة) u(اإلمام رتأثّ  یةَ آ نّ إ. ) حسنواأ استشفوا، هوا،تفقّ  موا،تعلّ 

 كتابُ  الحدیثِ  صدقَ أ نَّ إِ فَ :(( فیها یقول ذإ )سَلَّموَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة إلى جئنا ما إذا ئةً مضی
 محمد، نُ نَ سُ  ننَ السَّ  وخیرَ  السالم، علیه براهیمإِ  ةُ لَّ مِ   للَ المِ  وخیرَ  وى،قْ التَّ  كلمةُ  ىالُعرَ  وأوثقَ  اهللا،

 ورماأل وشرَّ  ها،واقبُ عَ  موراألُ  وخیرَ  القرآن، هذا صِ صَ القَ  حسنَ وأَ  اهللا، رُ كْ ذِ  الحدیثِ  رفَ شْ وأ
  .)٤()) نبیاءاألَ  يُ دْ هَ  يدْ الهَ  حسنَ وأَ  ثاتها،حدَ مَ 

 أفكارها، مقتبساً  هامضامین محاكیاً  الكریم سولالرّ  خبارأ أخذ قد) u(ماماإل نّ أ للعیان فالماثل     
 سیاق بحكم ةالحقیقیّ  المعاني عن نیهامعا خرجت الذي مراأل بأسلوب اً طلبیّ  إنشاءً  منها جعل ثم

 فهو األلفاظ من لفظ ألي الدقیق المعنى معرفة في(( مهّماً  دوراً  یلعب السیاق إذ وقرائنها الجملة
 فإنه اهللا ذكر في أفیضوا)( u(ماماإل فقول ،)١())فیه یأتي موضع كل في اللفظ داللة یحدد الذي

 )وَسَلَّم وَآلِهِ  هِ عَلَيْ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من أخذه فقد)  الحدیث أحسن فإنه القرآن وتعّلموا... الذكر، أحسن
 واستنوا الهدي، أفضل فإنه نبیكم بهدي واقتدوا( :)u(وقوله ،) اهللا كتاب الحدیث صدقأ فإن( 

 وأحسن محمد سنة السنن وخیر(: )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قول من أخذه) السنن هدىأ نهافإ بسنته
                                                

 ٢٥٣ ، ٢/٢٥٢:  ن.  م )٢(

 ١/١٨٧:  ن.  م )٣(

 ٣/١٠١٦:  المغازي كتاب )٤(

 ١٥٧:  والداللة األلفاظ )١(
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 شفاء فإنه بنوره واستشفوا القلوب، ربیع فإنه فیه واوتفقه(  :)u(وقوله ،) نبیاءاأل هدي الهدي
 وأحسن(  :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(قوله من مأخوذ) القصص نفعأ فإنه تالوته وأحسنوا ،الصدور
  ) . نالقرآ ذاه القصص

 خطبة من مستوحاة هخطبت في) u(ماماإل ساقها التي الجمل أنّ  واضحة تبدو فإذنْ      
) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بینما التفصیل إلى یعمد ما غالباً ) u(هنّ أ بید )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(يالنب

 فهم ومستوى المواقف، اختالف إلى یرجع هذا في السبب ولعلّ  كالمه، في یجمل كان ما كثیراً 
 هنّ أ ریفةالشّ  خطبته في ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ لبدلی واإلنكار ذعاناإل هةج من المخاطبین

 إلى لجأف) u(ماماإل امّ أ. السامعین عند واضحة القضّیة فكأنّ  الخبر سلوبأ على الجمل ساق
  . السامعین من انزواءً  هناك وكأنّ  مراأل أسلوب

 نْ مِ  امَ وَ  ٍه،رْ كُ  يفِ  يتِ أْ یَ  الّ إ يءٌ شَ  اهللاِ  ةِ اعَ طَ  نْ مِ  امَ  هُ نّ أَ  وامُ لَ اعْ وَ : (( )u(قوله متقدّ  لما ونظیرٌ      
 اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من قوله مضمون )u(خذأ فقد ،)٢()) ةٍ وَ هْ شَ  يفِ  يتِ أْ یَ  الّ إِ  يءٌ شَ  اهللاِ  ةِ یَ صِ عْ مَ 

 هِ یْ لَ عَ  اهللاُ  ىلَّ صً  اهللاِ  ولَ سُ رَ  نَّ َفإِ ((  :بقوله الكالم هذا قبل) u(بها یستشهد هو يالذ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
  . )٣()) *))اتِ وَ هَ الشَّ بِ  تْ فَّ حُ  ارَ النَّ  نَّ َوإِ  َكارِهِ مَ الْ بِ  تْ فَّ حُ  ةَ نَّ جَ الْ  نّ إِ  : (( یقول انَ كَ  هِ لِ آوَ 

 هللاِ ا نِ عَ  ئْ بِ نْ یُ  مْ لَ  داً حَ أَ  نَّ إِ  يَّ ُبنَ  ایَ  مْ لَ اعْ وَ ):(( u(الحسن البنه) u(له ةٍ وصیّ  في ورد ما ومثله    
 یقصد)  رائداً  به فارض(  فجملة )٤()) داً ائِ رَ  هِ بِ  َض ارْ فَ  َوآِلِه، َعَلْیهِ  اهللا لَّىصَ  ولُ سُ الرَّ  هُ نْ عَ  أَ بَ نْ أَ  امَ كَ 

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول خطبة من أخذه فقد ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الّرسول بها
 دعا حین ةبمكّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة) u(رهتأثّ  على لیلوالدّ  ،)١()) هلهأ بُ یكذِ  ال الرائد نإ:(( قولهب
 هشبّ  كما الذي ائدبالرّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(المصطفى سولالرّ  وتشبیهه ًال،أوّ  نفسها لفظةالّ  ذهخْ أ

 یهدف كان كما)  ائدالرّ (  لفظةالّ  من ومراده هدفه وبیان ثانیًا، به نفسه )وَسَلَّم وَآلِهِ  يْهِ عَلَ  اهللاُ  صَلَّى(سولالر 
  . ثالثاً  خطبته في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

                                                
 ٢/٢٧٨:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٩/١٠٤: الكبیر معجمال یراجع) موَسَلَّ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( الرسول خطبة نص*   ٢٧٨/ ٢:  ن. م )٣(

 ٣/٤٢٥:  ن.  م )٤(

 ١/١٧٨:  الدر نثر )١(
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 أنّ  نرى وهنا ،إنشاءً  جعلها إذ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  خبارأ) u(ماماإل ارستثما سبق     
  . أخباراً  لهاوحوّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بخط في اإلنشاء أسالیب أخذ )u(اإلمام

 وقاتلْ ((  :وعالماتهم ارالنّ  هلوأ ةالجنّ  أهل واصفاً  له خطبةٍ  في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قال     
 ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بلسان وجلّ  عزّ  اهللا من صادر هنا مراأل ،)٢()) عصاك من طاعكأ بمن

 قد) u(ماماإل تجد البالغة نهج إلى تأتي اوحینم األمر، هذا له حیتوضّ  الخطبة لىإ یرجع والذي
 ناً یّ مب قال) u(له خطبة ففي الخبر، بأسلوب لكن خطبته في فهاووظّ  بالكامل الجملة هذه استثمر

ِ  اهللاُ  صَلَّى( ُمَحمَّداً  َبَعثَ  َتَعاَلى وَ  ُسْبَحاَنهُ  اَللَّهَ  َفِإنَّ  :((بعدها لیهإ صاروا وما البعثة قبل الناس حال  عَلَيْه
 َمنْ  َأَطاَعهُ  َمنْ بِ  َفَقاَتلَ  ،َوْحیاً  الَ  وَ  ُنُبوَّةً  َیدَِّعي الَ  وَ  ،ِكتَاباً  َیْقرَأُ  اَْلَعَربِ  ِمنَ  َأَحدٌ  َلْیَس  وَ  )وَسَلَّم وَآلِهِ 

 اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في كانت بینما ارخبإ جملة)  عصاه من طاعهأ بمن قاتل (فجملة ،)٣())َعَصاهُ 
 عن فضالً ) u(ماماإل عند اإلبداع آیات من األسالیب في التصرف هذا ویعدّ  ،إنشاءً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( األكرم النبي بخطب رهتأثّ 

 الطلبي نشاءاإل أسلوب) u(ذهخْ أ نّ أ ذلك على زد.  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 له وتُفتح الكالم، نطاق عنده علیتوسّ  جاء الخبر سلوبأ لىإ وصیاغته )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من

 الجملة هذه بعد) u(هألنّ  فعًال؛ حصل ما وهذا ،)u(یریده ما بالغإ خاللها من یستطیع فاقٌ آ
 ِإَلى َیُسوُقُهمْ  (( :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(عنه قائالً  تصاویر بأروع )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي یصف خذأ

 َحتَّى َعَلْیهِ  َفُیِقیمُ  ،اَْلَكِسیرُ  َیِقفُ وَ  ،اَْلَحِسیرُ  َیْحِسرُ  .ِبِهمْ  َتْنِزلَ  َأنْ  اَلسَّاَعةَ  ِبِهمُ  ُیَباِدرُ وَ  ،َمْنَجاِتِهمْ 
 .)٤()) َرَحاُهمْ  َفاْسَتَداَرتْ  ،َمَحلََّتُهمْ  َبوََّأُهمْ وَ  ،َمْنَجاَتُهمْ  َأرَاُهمْ  َحتَّى ،ِفیهِ  َخْیرَ  الَ  َهاِلكاً  ِإالَّ  ،َغاَیَتهُ  ُیْلِحَقهُ 
 القیامة حلول قبل جاتهممن محلّ  لىإ ةاألمّ  قاد )موَسَلَّ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ الكالم بهذا) u(ویقصد

 ،)١( به فیهتدون الحقّ  یعرفوا حتى ویداریهم فیدعوهم ةالّ الضّ  ةاألمّ  مابه ویقصد ،والكسیر الحسیر فأنقذ
 كان نْ وإ  ،)u(المؤمنین میرأ كالم من الفاعل ستتارا) االستتار(وهو هنا لي یتراءى الذي خراآل والشيء

 لي یبدو هأنّ  إّال  وجوبًا، )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في ستتاراال كان بینما هنا، جوازاً  االستتار هذا
  – العالم واهللا –  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة رهتأثّ  إلظهار جاء الفاعل) u(ستتارها نّ أ

                                                
 ١١٤٩:  مسلم صحیح )٢(

 ١/١٧٣: عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ١/١٧٣:  ن.  م )٤(

 ٢١١ ، ٢/٢١٠:  البالغة نهج شرح في الصیاغة بهج.  ظ )١(
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ثم یصوغ منها أسلوب  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(نه یأخُذ فكرة من الرسول ترى ا )u(من إبداعات اإلمام         
 َكِلَمَتُهْم، َوَشتِّتْ  َجَماَعَتُهْم، َفاْفُضْض  َاْلَحقَّ  َردُّوا َفِإنْ  اَللَُّهمَّ ((  :)u(من هذه ما قاله، األمر بمعنى المجازي

 وخروج) اللهم(كلمة منها واضحة فیه )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة أثر المحم فتجد ،)٢()) ِبَخَطاَیاُهمْ  َوَأْبِسْلُهمْ 
  . الّدعاء إلى األمر أفعال معاني

 َربَّ  اَللَُّهمَّ : (( صّفین أهل لقاء على عزم لّما) u( اإلمام قال البالغة نهج من الثّاني الموضع أّما         
َواِسي َاْلِجَبالِ  َوَربَّ ...  َاْلَمْكُفوِف، َوَاْلَجوِّ  ِع،َاْلَمْرُفو  َالسَّْقفِ   ِإنْ  ِاْعِتَماداً  َوِلْلَخْلقِ  َأْوَتادًا، ِلْألَْرضِ  َجَعْلَتَها َالَِّتي اَلرَّ
َنا، َعَلى َأْظَهْرَتَنا ، َوَسدِّْدَنا َاْلَبْغَي، َفَجنِّْبَنا َعُدوِّ  ()) َاْلِفْتَنةِ  ِمنَ  َوِاْعِصْمَنا َالشََّهاَدَة، َفاْرُزْقَنا َعَلْیَنا َأْظَهْرَتُهمْ  َوإِنْ  ِلْلَحقِّ

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( في هذه المواضع متأثًر بخطبة النبي  )u(فتراه ،)٣
: ) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(وذلك في قوله ) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

یاحِ  َتْمزیقَ  األرضِ  في مزِّقُهمْ  اللهم َمَقاِمِهْم، في لهم تباِركْ  وال ِسَالَحُهم، وَأِكلّ  وجوَههم اضربْ  اللهم((   الَجَرادَ  الرِّ
   . الّدعاء قاصدًا منه النهي صیغة على جاءت) تبارك ال( فجملة ،)٤ ())

 النبویة الخطب في كما جداً  قلیلٌ  البالغة نهج في الّدعاء منها مقصوداً  النهي أسلوب صیغة ورود أّما       
  . یفةالشر 

 َوِاْجَعْلِني َیُقوُلوَن، ِبَما ُتَؤاِخْذِني الَ  اَللَُّهمَّ :(( المتقین وصف في له خطبةٍ  في) u(اإلمام قاله ما هذه من          
 َنْدُعوكَ :(( االستسقاء خطبة في) u(قال ثانٍ  موضعٍ  وفي ،)٥ ()) َیْعَلُمونَ  الَ  َما ِلي َوِاْغِفرْ  َیُظنُّوَن، ِممَّا َأْفَضلَ 
  .)٦ ())ِبُذُنوِبَنا َتْأُخَذَنا َوالَ  ِبَأْعَماِلَنا، ُتَؤاِخَذَنا َأالَّ  َالسََّواُم، َهَلكَ  وَ  َاْلَغَماُم، ُمِنعَ  وَ  َاْألََناُم، َقَنطَ  ِحینَ 

 الَ  وَ  َاْلَقاِنِطیَن، ِمنَ  َتْجَعْلَنا َوالَ  َغْیَثكَ  َفاْسِقَنا اَللَُّهمَّ :(( قال حین أیضاً  الّسقیا في دعاؤه ثالثِ  موضعٍ  وفي      
) u(علي اإلمام كالم في الّنهي فداللة ،)١()) اَلرَّاِحِمینَ  َأْرَحمَ  َیا ِمنَّا َالسَُّفَهاءُ  َفَعلَ  ِبَما ُتَؤاِخْذَنا َوالَ  ِبالسِِّنیَن، ُتْهِلْكَنا

 الّدعاء داللة على البالغة ونهج ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب في الّنهي أسلوب مجيء قّلة وأرى الّدعاء، هي
  : لسببین

 أن الحال مقتضى یناسب ما للخطیب یبقى فال الجمهور مخاطبة ما تكون عادةً  الخطب أنّ  أي الفنّ  بحكم: األول
 كنْ ی لم البالغة نهج بأنّ  معترٌض  یعترض ُربما. الدعاء من الخطب خلوّ  یعني ال وهذا األسلوب بهذا بالّدعاء یتوّجه

                                                
 ٢/٢٠٩:   عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٢/٢٧٢ /ن . م  )٣(

 ١/١٨٠:  الدر نثر )٤(

 ٢/٣٣١:   عبده محمد ، البالغة نهج )٥(

 ١٩٦ ، ١/١٩٥:  ن.  م )٦(

 ٢/٢٢٧:   عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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 عنها عّبروا قصار وكلمات ووصایا، وكتبًا، خطبًا، ضمّ  الخالد السْفر هذا كان وٕانْ  نعم،:  فأقول فحسب خطباً 
  . الخطب من أشدّ  والِحكم الُكتب في الدعاء بداللة الّنهي صیغة انعدام أنّ  إال بالحكم

) u(اإلمام شخصّیة في أّثر األسلوب هذا )وَسَلَّم وَآلِهِ  يْهِ عَلَ  اهللاُ  صَلَّى(استعمال قّلة فلعلّ  والتأّثر، التأثیر بحكم:  الثاني
  .الداللة بهذه قلیلة الصیغة هذه جاءت حتى أّمه أثر الفصیل إتباع) u(اإلمام فاّتبعه

  : هيالنّ  سلوبأ - ب

 بیلس على یأتي كونه األمر، حذو ویحذو ،"  تفعل ال " وهي واحدة صیغة وله ، )٢(وضده مراأل خالف النهي     
 طلب((هو هيفالنّ  وعلیه ،)٤(الناهیة) ال( بـ نو المقر  المضارع الفعل"  تفعل ال " بصیغة والمقصود ، )٣(ستعالءاال

 كف إنه حیث من الفعل عن للكف طلباً  لیس هألنّ  بكف؛ ینتقض فال كذلك، هو حیث من استعالءً  الفعل عن الكف
 كل نأ في یتفقان والنهي األمر نّ أ (( سبق اممّ  ُص ونخل ،)٥())فعل نهإ حیث من للكف طلب هو بل فعل، عن
 وأ لنفسه، مراً آ اإلنسان یكون أن یمكن فال بالغیر یتعلقان جمیعاً  وأنهما االستعالء، اعتبار من فیه بد ال منهما واحد
  .)٦()) لها ناهیاً 

  

 مرألا نّ أ عن فضالً  اآلخر فخال على نةمعیّ  بصیغة مختّص  مامنه كالw  نّ أ هي بینهما االختالف أوجه اأمّ       

 فیهف النهي امّ أ مأمورة إرادة فیه األمر أنّ  ذلك لىزد ع ،المنــع مدلوله الذي النهي خالف على لبالطّ  هو مدلوله

 خرأ معانٍ  منه یستعمل وقد فورًا، الفعل عن الكفّ  طلب هي قیةالحقی هيالنّ  وداللة ،)١(ةمنهیّ  كراهیة

 ردهأو  ما نذكر المعاني هذه ومن ، )٢(تجوزاً  الكالم سیاق من القرائن ةِ بمعون  فهمتُ  ةبالغیّ  ألغراض

                                                
 ٢٤٣:  التعریفات.  ظ )٢(

 ٤/٢٧١:  الفنون اصطالحات كشاف.  ظ ، ٣٢٠:  العلوم مفتاح.  ظ )٣(

 ١/٥١١:  الفتاح مواهب.  ظ )٤(

 ٨٣:  عتیق زیزالع عبد ، المعاني علم )٥(

  ٥٣٢:  الطراز )٦(

 ١٢٨:  والتطبیق البالغة.  ظ ،   ٥٣٢:  الطراز.  ظ )١(

 ٧٩:  البالغة علوم.  ظ )٢(
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 من هاوغیر  ،واإلرشاد سلیة،والتّ  والتیئیس، والتهدید، ،واإلباحة لتماس،واال الدعاء، فمنها ونالبالغیّ 

  . )٣(المعاني

 ةالحقیقیّ  انیهبمع هيالنّ  سلوبأ ةالبالغ ونهج ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب في ورد فقد     

  . ةفنیّ  ةبالغیّ  مسحة لتشكّ  هاألنّ  المجازیة؛ المعاني هي عنها نبحث ما امّ أ.  والمجازیة

 ونهج ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب في ةالحقیقیّ  غیر هيالنّ  معاني عيتتبّ  خالل ومن     

  . اً جدّ  اً ر نزْ  عاءالدّ  معنى ألفیتُ  البالغة

  

  

  

  

  

 ما نذكر )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة في وردت يالت هيالنّ  لصیغة ةالمجازیّ  المعاني من     
 ، )١()) اهللا جنب في واُتفّرط وال بحظكم، خذوا((  : بالمدینة جمعة لوّ أ في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( قاله

  ذلك یقتضي المقام نّ أل ؛اإلرشاد إلى معناه وخرج هيالنّ  صیغة على جاءت) واطتفرّ  ال( فجملة
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(فالنبي

 ةاألمّ  یرشد )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(هأنّ  في شكّ  فال بالمدینة خطبة لوّ أ یخطب )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 قد((  :بعدها )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(یقول ذإ بذلك تصدق ةالخطب فقرات عتَ تتبّ  ما وٕاذا ة،اإلسالمیّ 

                                                
       تلخیص.  ظ ، ١٣٠-١٢٨:  والتطبیق البالغة.  ظ ، ٧٩:  البالغة علوم.  ظ ، ٣٢٠:  العلوم مفتاح.  ظ )٣(

 ٣٣٥ -  ٣٣٣:  المعاني جهل ربقة من العاني

 ٢/٣٩٥:  الطبري اریخت )١(
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 اهللا أحسن كما فأحسنوا الكاذبین، ویعلم صدقوا، الذین لیعلم سبیله لكم هجون كتابه، اهللا علمكم
  . )٢()) جهاده حق اهللا في وجاهدوا أعداءه، وعادوا إلیكم،

 إلى) u(له كتابٍ  ففي نفسه، األسلوب یسلك) u(امماإل رىنف البالغة نهج لىإ أتين ثم     
ِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي مثلما) u(فتراه ،)٣()) حٍ الَ صَ  يفِ  واطُ رِّ فَ تُ  َال وَ ((  :یقول الجیوش على مرائهأُ   وَآلِه

 ةمرتب علىأ )u(كان نْ وإ  اإلرشاد بمعنى هبأنّ  نتذوقه الذي هيالنّ  بأسلوب جیشه ادُقوّ  یأمر) وَسَلَّم
 في األمر نىبَ  وقد:(( یقول ذإ ،هنا لطیف تعلیق له الخوئي مةالعّال  نّ أ إالّ  االستعالء وجه على
 وأمراء الوالي بین والمزیة الرتبة سقوط وهو العلیا قراطیةو الدیم درجات كملأ على المقام هذا

  .)٤()) الجیوش

 جهة، من أسلوبه متابعة )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة) u(ماماإل رتأثّ  عدّ أ نْ أ لي ویمكن      
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أل أخرى؛ جهة من )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي وأخالق بسلوك) u(رهوتأثّ 

 اهللا، نبي وهو مرتبة، علىأ هأنّ  من غمبالرّ  لتماساال وجه على هيالنّ  بأسلوب السامعین یأمر رأیناه
 اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َواتـَُّقوا فَانـْتَـُهوا َعْنهُ  نـََهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  َآتَاُكمُ  َوَما{وجل عز اهللا من بأمرٍ  اعةالطّ  جباو و 

 ویراعي القلوب فیؤلّ  سلوباأل بهذا فهو حمةالرّ  نبيّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(هأنّ  إالّ  ،)٥(}اْلِعَقابِ  َشِديدُ 
 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( ىفرأ رة،المنوّ  المدینة في جمعة خطبة لوّ أ هاألنّ  ؛للمخاطبین االجتماعیة روفالظّ 
  . )١(عتباراال بنظر ةالنفسیّ  المخاطبین حوالأ یأخذ أنْ  األجدر من) وَسَلَّم

 معنى من) فرط( لفظةالّ  لهذه ما استثمر) u(هنّ أ هيو ) u(ماماإل كالم في دقیقة نكتة ةثمّ و      
:  هو لها األلیق المعنى أنّ  غیر لفظةالّ  لهذه ةعدّ  معانٍ  )هـ١٢٠٥ت ( الزبیدي وردأ ذإ عمیق،

 اهللاُ  صَلَّى(النبي یریـده كان ما وهذا ،)٢(عنده ما عیّ ض أي اهللا جنب في فرط ویقال والتضییع، التقصیر
) u(ماماإل وموقف مقام أنّ  الّ إ) u( ماماإل وكذلك – علمأ واهللا – خطبته في )موَسَلَّ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ 

                                                
 ٢/٣٩٥:  ن.  م )٢(

 ٣/٤٥٥:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٢٠/١٢٩:  البالغة شرح في البراعة منهاج )٤(

 ٧ آیة:  الحشر سورة )٥(

 ٢٢٠) : وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( الرسول خطب في اإلعالمیة الجوانب.  ظ )١(

 )فرط( مادة:  العروس تاج.  ظ )٢(
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 عتداءواال لمالظّ (( هو لها الئقالّ  والمعنى) طواتفرّ  ال( الكلمة لهذه خرآ معنىً  یقتضي كتابه ومناسبة
) u(ماماإل فلعلّ  القیادة، سلطة من لهم لما اسلنّ على ا ویعتدون یظلمون قد مراءاأل نّ أل ؛)٣())
  .مكتنزة لها أكثر من داللة  )u(ألّن نصوص اإلمام - العالم واهللا – المعنى هذا قصده نكا

 )اهللا جنب في طواتفرّ  ال( )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  قاله ما شارحاً ) u(یقول خرآ موضعٍ  وفي     
ُروا ِبَها ُأِمُروا (( :)u(بقوله ُلوا وَ  ،فیَها َفَفرَُّطوا َعْنَها ُنُهوا وْ أَ  ،َعْنَها َفَقصَّ  ،)٤()) ُظُهوَرُهمْ  َأْوَزِارِهمْ  ثَقلَ  َحمَّ

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أراده ما لصّ یف الوضع هذا في) u(فاإلمام
 جملٍ  بثالثِ ) u(ماماإل فأتى قوله من )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

 ،)اهللا جنب في تفرطوا ال(  في بتهخط من )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(ىالمصطف النبي ذكره ما معاني تحمل هالكنّ  ةخبریّ 
  .) u(أراده عّما فضالً 

 أخذ وقد المجاز سبیل على يهالنّ  بصیغة یأتي) u(ماماإل أنّ  جدت البالغة نهج في رالتأثّ  عالمات ومن     
 َفالَ  (( :فیها قال ذإ نیاالدّ  في التزهید في) u(خطبته هذه فمن ،)موَسَلَّ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من معانیها
 بدا فما ،)٥()) ُبْؤِسَها وَ  َضرَّاِئَها ِمنْ  َتْجَزُعوا الَ  وَ  ،َنِعیِمَها وَ  ِبِزیَنِتَها َتْعَجُبوا الَ  وَ  ،َفْخرَِها وَ  َالدُّْنَیا ِعزِّ  ِفي َتَناَفُسوا

  . األشیـــاء هذه بترك هیاً نا سامعیه یأمر) u(ماماإل أنّ  لنا

 خطبة من الكالم هذا امینمض خذأ وقد ،واإلرشاد للموعظة فیها هيالنّ  معاني نّ أ ویبدو          
 ما ي،دعْ بَ   مْ كُ یْ لَ عَ  فاُ خَ أَ  ممَّا إنَّ :(( نیاالدّ  زهرة من یخرج فیما قال التي )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة أثر مالمح للعیان وفیبد ، )١()) اهَ زینتَ وَ  ایَ نُ الدّ  ةِ رَ هْ زَ  نْ مِ  ْیُكمْ َعلَ  حُ تَ فْ یُ 
  . )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي منه یخاف كان ما للناس نبیّ ) u(هنّ أ إذ ؛)u(علي ماماإل كالم في

 ة،قضیّ  من) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي جملهأ ما لفصّ ) u(ماماإل أنّ  سبق اممّ  ضحویتّ      
 خطب نّ أ قال من على اً ردّ  تعدّ  النتیجة هذه نّ أ وهي إلیه، اإلشارة من دّ بُ  ال مرٌ أ هنا ویستوقفني

  ،سدید غیر الكالم هذا أن وأرى به، نعتدّ  نْ أ یمكن ال إذ قلیلة إلینا وصلتْ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
 عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ أرىو  ومسبوكة، مضغوطة جاءت )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب نّ إ لقو أ بل

                                                
 )فرط( مادة:  ن.  م )٣(

 ٢/٣٧١:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

 ١/١٦٧:  ن.  م )٥(

 ٤٠٣ : مسلم صحیح )١(
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 وكان ،باألمر یضطلعون هعترت ةلألمّ  ترك )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(هألنّ  بذلك؛ قاصداً  كان )وَسَلَّم وَآلِهِ 
  . )السالم علیهما(موسى من هارون بمنزلة عنده) u(ماماإل

 ما) u( توضیحه )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مسیرة) u(ماماإل كمالإ على به نستدلّ  والذي     
 عزِّ  في التنافس عن ینهاهم لماذا لیعلّ  لكالما هذا بعد بدأ هأنّ  إذ ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قاله

 َفْخَرَها وَ  ِعزََّها َفِإنَّ (( ):u(فیقول وبؤسها، ائهاضرّ  من الجزع عن ینهاهم ولماذا وفخرها؟ الدنیا
 ِإَلى ِفیَها ُمدَّةٍ  ُكلُّ وَ  ،َنَفادٍ  ِإَلى ُبْؤَسَهاوَ  َوَضرَّاَءَها ،َزَوالٍ  ِإَلى َنِعیَمَها وَ  ِزیَنَتَها إِنَّ وَ  ،ِاْنِقَطاعٍ  ِإَلى

ِلینَ  آثَارِ  ِفي َلُكمْ  َلْیَس  َأوَ  .َفَناءٍ  ِإَلى ِفیَها َحيٍّ  ُكلُّ وَ  ،ِاْنِتَهاءٍ  ِلینَ  آَباِئُكمُ  ِفيوَ  ،ُمْزَدَجرٌ  َاْألَوَّ  َاْألَوَّ
  . )٢())َتْعِقُلونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ُمْعَتَبرٌ  وَ  َتْبِصَرةٌ  اَْلَماِضینَ 

 الً وّ أ المضامین ناحیة من )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي طبةِ بخ) u(ماماإل رتأثّ  على نستدلّ  ذنإ     
 تشابه أخرى ناحیةٍ  ومن )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا رسول كالم نيمعا یحمل) u(كالمه نّ أ أي

يْهِ عَ  اهللاُ  صَلَّى( سولالرّ  بخطبةِ ) u(رهتأثّ  لىإ یوحي المناسبتین
 هذا نّ أ ذلك فضًال عن. )وَسَلَّم وَآلِهِ  لَ

: نفسها الخطبة في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(المصطفى قاله ما إلى إشارة) u(ماماإل خطبة من المقطع
، الَخْیرُ  یأِتي ال هُ نَّ إِ ((   ىتَّ حَ ،تْ لَ كَ أَ  فِإنََّها الُخِضِر، ةَ آِكلَ  إال ُیِلمُّ، َأو َیْقُتلُ  الرَّبیعُ  ُیْنِبتُ  مّما وإِنَّ  بالشَّرِّ
 ُحْلٌو، رٌ ضِ خُ  الَ المَ  اذَ هَ  نَّ وإ  ،تْ عَ تَ رَ   مَّ ثُ  تْ الَ بَ وَ  َفَتَلَطتْ  مسِ الشَّ  َعْینُ  اْسَتْقَبَلتْ  َخاِصَرتَاَها اْمتألتْ  إذا
  .)١()) بیلَ السَّ  وابنَ  تیمَ یَ والْ  كینَ سْ المِ  ِمْنهُ  أْعَطى ِلَمنْ  َهوَ  مِ لِ سْ المُ  بُ احِ صَ  مَ َوِنعْ 

 عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ تجد كنّ أ البالغة نهج في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب ارثآ جملة ومن     
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(له خطبة في داً ومرشِ  راً محذّ  نهى )وَسَلَّم وَآلِهِ 

 ربَّكم اهللا فاتَّقوا((  :فیها یقول ذإ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 ما على قدریُ  ال نهفإِ  كمربّ  بمعصیة تطلبوه نأ استبطاؤه كمیحملنَّ  وال الرزق، طلب في لواوأجمِ 
 في أسلوب بألطف سامعیه یأمر )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  نّ أ ترى فكما ، )٢()) بطاعته الّ إِ  عنده
  " . تفعل ال " بصیغة) كمیحملنّ  ال( بـ بعده نهاهم) جملواأ(بـ وذلك زقالرّ  طلب

 ):u(یقول ذإ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قاله ما ریفسّ ) u(ماماإل لفیتُ أ البالغة نهج وفي      
ْزقُ  آَدمَ  یاْبنَ ((  َعَلى َسَنِتكَ  َهمَّ  َتْحِملْ  َفالَ  ،َأتَاكَ  تَْأِتهِ  َلمْ  َفِإنْ  َیْطُلُبكَ  ِرْزقٌ وَ  ،َتْطُلُبهُ  ِرْزقٌ  :ِرْزَقانِ  َالرِّ

                                                
 ١/١٦٧ : عبده محمد ، البالغة نهج )٢(
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 َغدٍ  ُكلِّ  ِفي َسُیْؤِتیكَ  َتَعاَلى اَللَّهَ  َفِإنَّ  ،ُعُمِركَ  ِمنْ  اَلسََّنةُ  َتُكنِ  َفِإنْ  ،ِفیهِ  َما َیْومٍ  ُكلَّ  َفاكَ كَ  ،َیْوِمكَ  َهمِّ 
 ِإَلى َیْسِبَقكَ  َلنْ وَ  ؟َلكَ  َلْیَس  ِفیَما ِباْلَهمِّ  َتْصَنعُ  َفَما ،ُعُمِركَ  ِمنْ  اَلسََّنةُ  َتُكنِ  َلمْ  إِنْ وَ  ،َلكَ  َقَسمَ  َما َجِدیدٍ 
 كالم ثرأ فیبدو ، )٣()) َلكَ  ُقدِّرَ  َقدْ  َما َعْنكَ  ُیْبِطئَ  َلنْ وَ  ،َغاِلبٌ  َعَلْیهِ  َیْغِلَبكَ  َلنْ وَ  ،َطاِلبٌ  ِرْزِقكَ 
 ولیس ،رزقان زقالرّ  نّ أ) u( بیانهِ ب وذلك واضحًا،) u(ماماإل كالم في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

 كمیحملنّ  وال(  :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الكریم سولالرّ  قول لىإ إشارة وهذا ةبالقوّ  یأتي ثالث رزقٌ  ةثمّ 
 قلناه ما دیؤیّ  والذي ،) بطاعته إال عنده ما على یقدر ال هفانّ  كمربّ  بمعصیة تطلبوه نأ استبطاؤه

 لٍ مِ جْ مُ  لِّ كُ  َال وَ  ،وقٍ زُ رْ مَ بِ  بٍ الِ طَ  لُّ كُ  َس یْ لَ فَ :(( فیها قال ذإ) u(الحسن البنه تهوصیّ  في) u( قوله
 الرزق طلب في وأجملوا(  :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قول لىإ إشارة هذا) u(وقوله ،)٤()) ومٍ رُ حْ مً بِ 
َرةٌ  َفالطَّْیرُ ((  :ذاكراً  زقالرّ  بشأن خرآ موضعٍ  في أكثر حوضّ ) u(هنّ إ بل ،)  َصىَأحْ  ،ِألَْمرِهِ  ُمَسخَّ

یشِ  َعَددَ   ،َأْجَناَسَها َأْحَصىوَ  ،َأْقَواَتَها َقدَّرَ وَ  ،اَْلَیَبسِ وَ  َالنََّدى َعَلى َقَواِئَمَها َوَأْرَسى ،َالنََّفسِ وَ  ِمْنَها َالرِّ
  . )٥())ِبِرْزِقهِ  َلهُ  َكَفلَ  وَ  ،ِباْسِمهِ  َطاِئرٍ  ُكلَّ  َدَعا ،َنَعامٌ  اَهذَ  وَ  َحَمامٌ  َهَذا وَ  ،ُعَقابٌ  َهَذاوَ  ،ُغرَابٌ  َفَهَذا

 قال عندما )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة لىإ إشارة وفیه یضاً أ آخرٍ  موضع في) u(ویقول     
 َشآِبیبَ  ِاْسَتْمَطْرتَ  وَ  ،ِنْعَمِتهِ  ابَ َأْبوَ  ِبالدَُّعاءِ  ِاْسَتْفَتْحتَ  ِشْئتَ  َفَمَتى):((u(الحسن ابنه مرشداً 
 لقو  إلى إشارة إال هي ما) إجابته إبطاءُ  یقنطّنك فال( فجملة ،)١())ِإَجاَبِتهِ  ِإْبَطاءُ  ُیَقنَِّطنَّكَ  َفالَ  ،َرْحَمِتهِ 
  ) .ربكم بمعصیة تطلبوه نأ استبطاؤه كملنّ یحم وال( )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

 تابع وقد الخبر، أسلوب لىع جاء )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبِ  في نهي سلوبأ ةثمّ      
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(یقول ذإ البالغة، نهج في هذا أسلوبه في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي) u(ماماإل
 إال هاتُ قطَ َسا لُّ حِ تَ  َال وَ  ،اهَ كُ وْ شَ  ىلَ تَ خْ یُ  َال وَ  ا،هَ دُ یْ صَ  رُ فَّ نَ یُ  َال فَ :((ةمكّ  تحریم في جاءت له خطبةٍ  في
 هولكنّ  في،للنّ  هنا) ال(و الخبر سبیل على نیتْ بُ  الشریفة )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي فجمل ، )٢())شدٍ نْ مُ لِ 

 ،)٣()) النهي ومعناه مرفوع بعدها المضارع نأ (( الناهیة) ال(وبین بینه والفرق هي،للنّ  مجازاً  اسُتعمل
                                                

 ١/١٦٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(
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 ٥٣٦ ، ٥٣٥:  مسلم صحیح )٢(
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 مِ لِ سْ مُ الْ  ىذَ أَ  لُّ حِ یَ  َال وَ ((  :)u(یقول ذإ ،یضاً أ البالغة نهج في األسلوب هذا استعمال صدى وتجد
 رماأل باب من وهو هي،النّ  معنى یحمل هلكنّ  فيالنّ  بأسلوب جاء هنا فالخبر ،)٤())بُ َیجِ  امَ بِ  الَّ إِ 

 ماماإل نّ أ یبدو إذن. )٥(البراعة منهاج في الخوئي العالمة شارأ كما المنكر عن هيوالنّ  بالمعروف
)u (وبخطبه عاّمة النبوي بالخطاب راً متأثّ  كان)الظروف حكم ولوال ةخاصّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى 

 عظماأل سولالرّ  ةشخصیّ  عكس )u(لكان كالمه في عیتوسّ  )u(جعلته التي المواقف واختالف
  . صلاأل طبق

   ستفهاماال أسلوب - ج

 ٣٩٥ ت(فارس ابن هفعرّ  ولذا استخبار؛ هأنّ  یراه من فمنهم ستفهاماال حدّ  في العلماء اختلف     
 عن الستفهاما قفرّ  من ومنهم ،)٦())ستفهاماال وهو المستخبر عند لیس ما خبر طلب(( هبأنّ ) ـه
 ،فحسبْ  خبرال طلب هو ستخباراال یرى )هـ ٣٩٥ت( العسكري هالل بوأ هو وهذا ستخبار،اال
 حصول طلب((:  هو ستفهاماال إنّ  وقیل ، )١(فیه شكّ  وأ المستفهم، یجهله لما یكون ستفهامواال

 هو فحصولها وقوعها أوال الشیئین بین نسبة وقوع الصورة كتل كانت نفإ الذهن، في الشيء صورة
) هـ ٦٢٦ت( اكيالسكّ  وردهاأ وقد بها، ىیؤدّ  أدواته ستفهامولال ،)٢()) رالتصو  فهو الوإ  التصدیق،

 ومتى، وأنى، وأین، وكیف، وكم، وأي، ومن، وما، وهل، وأم، الهمزة،((  هابأنّ  العلوم مفتاح في
 دراستنا في یعنینا الذي لكنّ  حقیقيّ  دواتاأل هذه وضع لوأصْ  . )٣()) وبكسرها الهمزة بفتح وأیان،

 ثمّ  ومن ،أوالً  ةفنیّ  ظاهرة هاألنّ  ة؛بالغیّ  أغراض إلى األصلي معناه عن ستفهاماال  روجخ هو هذه
 میرأ وكالم )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(عظماأل سولالرّ  بخطب یكون ما قألی المجازي ستعمالاال

) u(واإلمام )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هللاُ ا صَلَّى(النبي من ُكالw  ألنّ  وذلك البالغة؛ نهج في المجموع) u(المؤمنین
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي ثرأ لِ أوّ  بزوغ هذا ولعلّ  ،حاشاهما یجهالنه كونهما شیئاً  أحداً  یستفهما لم
 بنصٍّ  )لَّموَسَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول من جزء هو) u(ماماإل ألنّ  ؛)u(علي ماماإل ةشخصیّ  في
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ْنوِ  اَللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َأَنا وَ  (( :یقول ذإ) u(منه ْنوِ  ِمنَ  َكالصِّ  وهو ، )٤())اَْلَعُضدِ  ِمنَ  اَلذِّرَاعِ  وَ  ،اَلصِّ
)u (كمتهوحِ  لمهعِ  باب .  

 ة،لبالغیّ ا لمحاسنها المجازیة هي عنها نبحث فما ةوالمجازیّ  ةصلیّ األ معانیها ستفهاماال ألدوات     
 والتحقیر، والتعظیم، ،والتقریر والتمني، والتعجب، النفي،:  منها كثیرة المعاني ههذو 

 وغیرها والنهي، ،واألمر والتشویق، ،والتنـبیه والوعید، والتسویة، ،واإلنكار ستبعاد،واالبطاء،ستواال
  . )٥(الكالم فنّ  تذوق حسب تتولد نأ یمكن التي المعاني من

 خطب في ةالمجازیّ  لمعانيا من ممكن قدر كبرأ عن بحثاً  وقوته اهللا بحول استنادر  نوستكو      
  . يفنّ  بشكل البالغة نهج في اأثره ومدى) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(مكر األ النبيّ 

 شوةالرّ  رمةحُ  في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(قال عندما استفهامٌ  ورد )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في     
ني ممَّا الَعَمل على ِمْنُكمْ  لَ الرَّجُ  ْسَتْعِملُ ا فإنِّي َبْعُد، أّما :(( الحاكم على ةوالهدیّ   َفَیْأِتي اُهللا، َوالَّ
هِ و  َأبیه َبْیتِ  في َجَلَس  َأَفال: ِلي ُأْهِدَیتْ  َهدیَّةٌ  َوَهذا َماُلُكمْ  َهَذا: َفَیُقولُ   نْ إِ  ،هُ تُ دیَّ هَ  هُ تیَ أْ تَ  ىتَّ حَ  ُأمِّ

 أً دْ بِ  ة،الحقیقیّ  معانیها عن خرجت هاكلّ  وأرى ستفهاماتا عّدة جاءت الخطبة يفف ، )١())قاً صادِ  كان
 مقتضى بحكم التحضیض بمعنى ستفهاما) أفال( )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(قوله ففي االستفهام بهمزة

  . شوةالرّ  تحریم يف تورد الخطبة ألنّ  الحال؛

 ) : ((u(فیقول المجازيّ  ستفهاملال األداة هذه یستعمل البالغة هجن في) u(ماماإل تجد     
 ِمنْ  َأَملٍ  َأیَّامِ  ِفي ِإنَُّكمْ  وَ  َأالَ  ؟ُبْؤِسهِ  َیْومِ  َقْبلَ  ِلَنْفِسهِ  َعاِملٌ  الَ أَ  َمِنیَِّتِه؟ َقْبلَ  ِطیَئِتهِ خَ  ِمنْ  َتاِئبٌ  َفالَ أَ 

 من لي ویتبادر التحذیر، حدّ  إلى التحضیض بمعنى ستفهاماال یستعمل اإلمام ترى ،)٢()) َأَجلٌ  هِ َورَائِ 
  : شیئان ثراأل هذا

  . التحضیض بمعنى ستفهاماال یستعمل )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي لمامث) u(هنّ أ:  األول

  . السامعین لدى نتباهواال اإلیقاظ وأفاد تفهامساال تكریره وهو آخر شیئاً  أضاف) u(هنّ أ:  الثاني

                                                
 ٣/٤٤٩:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

 ١٣٦ -  ١٣٢:  والتطبیق البالغة.  ظ )٥(

 ٧٦٦:  مسلم صحیح )١(

 ١/٦٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(
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 عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب من شیئاً  قتبسی بعدما اً فنیّ  التوسع في) u(ماماإل براعة من هذا ویعدّ      
  . )وَسَلَّم وَآلِهِ 

 وَ  ،رَاِقِعَها ِمنْ  َتْحَیْیتُ ِاسْ  َحتَّى َهِذهِ  ِمْدَرَعِتي َرقَّْعتُ  َلَقدْ  َاللَّهِ  وَ ):((u(یقول خرآ موضعٍ  وفي     
َباحِ  َفِعْندَ  َعنِّي ُاْغُربْ  :"َفُقْلتُ  " ؟َعْنكَ  َتْنِبُذَها الَ أَ " :َقاِئلٌ  ِلي َقالَ  َلَقدْ   ،)٣())" اَلسَُّرى اَْلَقْومُ  َیْحَمدُ  اَلصَّ
 تثمارباس) u(ممااإل یكتفِ  ولم المضارع، إلى لدخولها أیضاً  التحضیض فادأ) أال( في ستفهاماالف

 الَ أَ  : (( یقول) u(له خطبةٍ  ففي لها، جدیدةٍ  بمعانٍ  عیتوسّ  أخذ مانّ وإ  واحد بمعنى ستفهاماال همزة
 التنبیه، داللته هنا ستفهامفاال )٤())َتْرِكیَبهُ  َأْتَقنَ  وَ  ،َخْلَقهُ  َأْحَكمَ  َكْیفَ  َخَلقَ  َما َصِغیرِ  ِإَلى َیْنُظُرونَ 

 قاله ما دیردّ  یقفْ  لم ذإ لغة،والّ  النّص  مع تعامله ةدقّ  في ةیّ الفن) u(ماماإل مقدرة ىتتجلّ  وهنا
  :شیئان هذا من لي ویبدو جدیدة شیاءأ بإتیانه وأبدع عتوسّ  بل ؛فحسبْ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ 

  

  . )وَسَلَّم آلِهِ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول یدعلى  تتلمذه بداعإ سرّ  یكشف) u(هنّ أ:  لاألوّ 

 دنع من لدیه ما كلِّ  باعتبار كالمه خالل من) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي ةعظم) u(بیانه:  الثاني
 إذ )سَلَّموَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مع الوثیقة قتهعال بیان ذلك لىإ یضاف ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول
  ) .u(كالمه في الشریفة) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( خطبه آثار ظهر

 ،)١())مْ كُ لَ  اهللاُ  رَ فِ غْ یَ  نْ أَ  ونَ بُّ حِ تُ  َال أَ  وافُ اعْ فَ  (( ):u(قوله ةالمجازیّ  ستفهاماال معاني ومن     
 النوع وهذا الحدیث، وسیاق القرائن بمعونة رضالع بمعنى ستفهاماال همزة هنا ساق) u(إلماماف

 یرلغ رتأثّ ) u(هنّ إ قالیُ  ىحتّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب من ائباً غ یكنْ  لم ستعمالاال من
 :لألنصار )لَّموَسَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول یقول ذإ البالغة، نهج في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول

  . أیضاً  السیاق بحكم العرض بمعنى هذا ستفهاماالف ، )٢(...))األنصار معشر یا تجیبون أال ((

                                                
 ٢/٢٥٤:  ن.  م )٣(

 ٢/٢٩٧:  ن.  م )٤(

 ٣/٤٠٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٣/٩٤:  الطبري تاریخ )٢(
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 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من اخذهأ وقد ةلقضیّ  یستفهم البالغة نهج في) u(ماماإل تجد أحیاناً      
 ):u(فقال السقیفة أنباء هأتتْ  عندما) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  ىصَلَّ ( اهللا رسول وفاة بعد) u(قوله وذلك )وَسَلَّم
 وَ  ُمْحِسِنِهمْ  ِإَلى ُیْحَسنَ  ِبَأنْ  َوصَّى َوآِله َعَلْیهِ  اهللاّ  لَّىصَ  اَللَّهِ  َرُسولَ  ِبَأنَّ  َعَلْیِهمْ  ِاْحَتَجْجُتمْ  َفَهالَّ  ((

 من واقتبسه مضمونال هذا) u(أخذ وقد ألنصار،ا) u(به فیقصد ،)٣()) ُمِسیِئِهمْ  َعنْ  ُیَتَجاَوزَ 
 التحضیض، إلى عناهم خرج الذي ستفهاماال أسلوب على وبناه ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول ةخطب

 (( :)وَسَلَّم لِهِ وَآ عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(قال عندما نصاراأل حقّ  في جاءت )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي وخطبة
 ِمنْ  َفاْقَبلوا َلَهْم، الَّذي َوَبِقيَ  َعَلْیهم الذي َقَضْوا َوَقدْ  َوَعْیَبِتي، َكرِشي َفِإنَُّهمْ  ِباْألَْنَصِار، أوصیُكمْ 
  . )٤())ُمسیِئِهمْ  َعنْ  َوَتَجاَوُزوا ُمْحِسِنِهمْ 

 واحدةٍ  خطبةٍ  من ألكثر الئحةً  آثاراً  فیهِ  وتجد بكالمٍ  یأتي حیاناً أ) u(ماماإل أنّ  ذلك على یزاد     
ِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب من أكثر أو خطبتین حضرستی) u(هولعلّ  ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي  وَآلِه

 نَّ أَ  َلوْ  َرَأْیتَ  أَ  ) :((u(یقوله ما هذه فمن وظروفه، يالفنّ  موقفه یناسب ما هامن غیصو  ثم ،)وَسَلَّم
 ،اَْلَماءِ  وَ  اَْلَكَإلِ  َعنِ  َأْخَبْرَتُهمْ  وَ  ِإَلْیِهْم، َفَرَجْعتَ  اَْلَغْیثِ  َمَساِقطَ  َلُهمْ  َتْبَتِغي رَاِئداً  َبَعُثوكَ  َورَاَءكَ  اَلَِّذینَ 

 أسلوب أخذ قد) u(نهأ لي یبدو فهنا ،)١())؟َصاِنعاً  ُكْنتَ  َما ،َاْلَمَجاِدبِ  وَ  اَْلَمَعاِطشِ  ِإَلى َفَخاَلُفوا
 في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قال عندما وهي )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب حدىإ من ستفهاماال

 مْ كُ تُ رْ بَ خَ أَ  وْ لَ  مْ كُ تُ یْ أَ رَ أَ  (( :قائالً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(فخطب ،)٢(}اْألَقْـَربِينَ  َعِشيَرَتكَ  َوأَْنِذرْ {:تعالى قوله نزول
 یةٍ ثان خطبةٍ  من) u(خذهأ قد والمضمون ، )٣()) يقِ دِّ صَ مُ  مْ تُ نْ كُ أَ  لِ بَ جَ الْ  اذَ هَ  حِ فْ سَ بِ  جُ رُ خْ تَ  الً یْ خَ  نَّ أَ 

 من یعدّ  األخذ وهذا ،)٤()) هلهأ یكذب ال الرائد إن (( :قائالً  خطب عندما )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( للنبي
 وذلك ؛)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي طببخ) u(رهتأثّ  عن فضالً ) u(ماماإل عند اإلبداع آیات أعظم

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من هامستفاال أسلوب أخذ قد) u(هنّ أ
 منه الغایةو  نفسه، بالمعنى )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

 بها تىأ التي) أرأیتكم( ولتركیبة) : ال(أو) نعم( بـ یجیب أنْ  إالّ  صمالخ مامأ یبقى ال بحیث تصدیقيّ 

                                                
 ١/١٠٥:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٧٢٢:  البخاري صحیح )٤(

 ٢/٢٧١:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٢١٤ آیة:  الشعراء سورة )٢(

 ١١٤:  مسلم صحیح )٣(

 ٢/٢٧١:  الدر نثر )٤(
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 وردأ فقد الدّقة، غایة في التعبیر یـنأفان سحر من فیها )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(المصطفى سولالرّ 
 النبي قاله لما لصقوأ ألیق هو الثاني المعنى لىإ ذهب ما لي ویبدو معنیین لها )هـ ٢٠٧ ت(اءالفرّ 

 ترید وأنت أرأیتَك،: تقول أن اآلخر والمعنى (( :اءالفرّ  فیقول خطبته، في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الكریم
  . )٥()) العرب كالم كثرأ وهو شئت، إن الهمز وتترك منها؛ التاء وتنصب) وتهمزها( برنيخأ

 ،)أخبرني( معنى غیر إلى معناه یخرجْ  لم یبدو كما) أرأیت( من الكاف) u(ماماإل حذف امّ أ     
 لیلوالدّ  ،)٦()) الخطاب في علیها المعتمد وهي الخطاب، بیان في زیادة (( لِـ  هبـ یؤتي الكاف ثباتفإ

 رجالً  یخاطب كان) u(ماماإل بینما قومه یخاطب كان )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول نّ أ ذلك على
 ةوحجّ  مزیة له) u(ماماإل علیه كأاتّ  الذي المضمون نّ أ ذلك فضًال عن. علیه ةالحجّ  إللقاء واحداً 
 النّص  مع تعامله في) u(ماماإل نجاح كان لذا أهله؛ یكذبَ  أنْ  محالٌ  ائدالرّ  ألنّ  وذلك ؛ةعقلیّ 
 هذا عترفا وقد ،)رميالجُ  لیبكُ ( بـ یدعى وكان ایعهوب له وأذعن له جلالرّ  ذلك آمن نْ أ لغةوالّ 
ةِ  ِقَیامِ  ِعْندَ  َأْمتَِنعَ  َأنْ  ِاْسَتَطْعتُ  َما َفَواللَّهِ  : ((بقوله جلالرّ    . )١()) مُ َال السَّ  هِ یْ لَ عَ  َفَباَیْعُتهُ  َعَليَّ  َاْلُحجَّ

 احیةن من یكنْ  لم )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطب) u(ماماإل رتأثّ  نّ أ سبق اممّ  ضحیتّ  إذنْ      
 خالل من ماماإل تعبیر في النبوي األثر بدا (( ماوٕانّ  فحسبْ  المضمون أو فحسبْ  كلالشّ  اقتفاء
 رتأثّ  یبرز وبذا. )٢()) والتولید اإلبانة على وقدرته االقتباس طریقة في ماماإل اتبعها التي الكیفیة

  . الكالم في عالتوسّ و  لإلبداع ةالفنیّ  قدرته عن فضالً  ریفةالشّ  ةالنبویّ  بالخطب) u(ماماإل

ِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي به طباخ ما نذكر ستفهاماال أسلوب في) u(ماماإل رتأثّ  عالمات ومن       وَآلِه
 بین اهللا ففألّ  وأعداء اهللا، ناكمفأغ وعالةً  اهللا فهداكم الً ّال ضُ  كمآت ألم : ((قائالً  ألنصارا )وَسَلَّم

 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( یرید بل بالمسألة، یعلم ال هألنّ  یستفهمْ  لم )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هللاُ ا صَلَّى(سولفالرّ  ،)٣())!قلوبكم
 البالغة نهج إلى أتینا ما فإذا. التقریر على دلّ  ما وهذا القضایا، هذه نفوسهم في ثبتیُ  نْ أ) وَسَلَّم
 َأْعَملْ  َلمْ أَ ): ((u(لقا عندما وذلك ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  يْهِ عَلَ  اهللاُ  صَلَّى( سولالرّ  أسلوب یحتذي) u(اإلمام نجد

                                                
 )رأي( مادة:  العرب لسان.  ظ ، ١/٣٣٣:  القرآن معاني )٥(

 )رأي( مادة:  العرب لسان )٦(

 ٢/٢٧١:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٤٨:  ١٧ العدد ینابیع، مجلة ،uعلي اإلمام كالم في النبوي األثر )٢(

 ١/٩٤:  الطبري تاریخ )٣(
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یَماِن، رَاَیةَ  ِفیُكمْ  َرَكْزتُ  َقدْ  َاْألَْصَغَر؟ َالثََّقلَ  ِفیُكمُ  َوَأْتُركْ  َاْألَْكَبِر، ِبالثََّقلِ  ِفیُكمْ   ُحُدودِ  َعَلى َوَقْفُتُكمْ  وَ  َاإلِْ
 َكرَاِئمَ  َوَأَرْیُتُكمْ  َوِفْعِلي، َقْوِلي ِمنْ  اَْلَمْعُروفَ  َوَفَرْشُتُكمُ  َعْدِلي، ِمنْ  اَْلَعاِفَیةَ  مُ أَْلَبْسُتكُ  وَ  اَْلَحرَاِم، وَ  اَْلَحَاللِ 

 ماوٕانّ  اآلخر، عنها لیستفهم) u(ماماإل بها یأتِ  لم المسائل هذه فكلّ  ،)٤()) َنْفِسي ِمنْ  َاْألَْخَالقِ 
  . التقریر بمعنى هنا هامـواالستف نفسه، في رهالیقرّ 

 رهذكْ  هي )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( بالنبي) u(ماماإل رتأثّ  على بها نستدلّ  أخرى شارةإ ةوثمّ       
)u ( ْالنبي من أیضاً  خذهأ ما وهذا األصغر، والثقل كبراأل لالثق )عندما )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى 

 َیْأِتيَ  َأنْ  ُیوَشكُ  َبَشرٌ  َأَنا فِإنََّما! النَّاُس  َأیَُّها (( :خطبته في وذلك هبـ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( ىوصّ 
ُلُهَما نِ یْ لَ قَ ثَ  مْ یكُ فِ  كٌ ارِ تَ  َوَأَنا فُأجیَب، َربِّي َرُسولُ     اهللاِ  ِبِكتابِ  َفُخُذوا والنُّورُ  الُهَدى فیه اهللاِ  ابُ تَ كِ  َأوَّ

  

  

  في اهللاَ  ُأذكُِّرُكمُ  َبْیِتي، َأْهلِ  في اهللاَ  ُأذكُِّرُكمُ  َبْیِتي، َأْهلِ  في اهللاَ  ُأذكُِّرُكمُ  َبْیِتي، ْهلُ وأَ  ِبهِ  واْسَتْمَسُكوا

  .)١()) َبْیِتي َأْهلِ  

 تأّثره عن فضالً  ،ةالمجازیّ  بمعانیها األسالیب هذه استعماله في) u(اإلمام إبداعات ومن     
 في) u(لهقا ما هذه فمن والموقف الظرف یستدعیه لما وذلك ؛)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بخطب

 الموقف؛ بحكم وبیخالت بمعنى هنا ستفهامفاال ، )٢()) اب؟ٍ بَ رْ أَ كَ  یدٌ بِ عَ وَ  ،ابٍ یَّ غُ كَ  ودٌ هُ شُ أَ  :(( صحابهأ ذمّ 
  إطاعتهم معدو  الختالفهم صحابهأ یذمّ  )u(كان ما كثیراً ف أصحابه، ذمّ  في جاءت لخطبةا ألنّ 
 كما عنهم اهللا رضيالخّلص  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا رسول ابصحأ في موجودٍ  غیر كان وهذا إلیه،
  . یبدو

 كتابٍ  في )u(قوله البالغة نهج في وردت التي ستفهاماتلال خرىاأل ةالمجازیّ  المعاني ومن     
 اَلَِّذینَ  َاْألَُممُ  َأْینَ  ِبَمَداِعِبكِ  َغَرْرِتِهمْ  اَلَِّذینَ  اَْلُقُرونُ  نَ َأیْ  :(( نصارياأل حنیف بن عثمان إلى له

                                                
 ١/١٣٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

 ٩٨٠:  مسلم صحیح )١(

 ١/١٦٤:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(
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 التنبیه بمعنى اهن ستفهامفاال ، )٣()) اَللُُّحودِ  َمَضاِمینُ  وَ  اَْلُقُبورِ  َرَهاِئنُ  ُهمْ  َها ِبَزَخاِرِفِك؟ َفَتْنِتِهمْ 
  . جارة یا واسمعي عنيأ اكیّ إ ببا من حنیف بن عثمان هاً منبّ  یانالدّ  یخاطب) u(واإلمام

) u(ماماإل رتأثّ  عدم یعني ال ستعماالتاال هذه في ةنبویّ  مسحة وجود عدم نّ أ وأرى     
  . مقاالً  مقام لكل نّ وأل أهلها؛ نطاقإل حكمها للظروف ماوٕانّ  بالضرورة، ةالنبویّ  بالخطب

 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من خذهاأ قد ةلقضیّ  یستفهم البالغة نهج في) u(ماماإل تجد حیاناً أ     
 َهِذهِ  َخَطإِ  ِمنْ  َأْعَجبُ  الَ  ِليَ  َما وَ  ـ! َعَجباً  َفَیا :(( یقول) u(له خطبةٍ  ففي مغایر، بمعنىً  هلكنّ 

ونَ  الَ  ،ِدیِنَها ِفي ُحَجِجَها ِاْخِتَالفِ  َعَلى اَْلِفَرقِ   ،)٤()) َوِصيٍّ  ِبَعَملِ  َتُدونَ َیقْ  الَ  وَ  ،َنِبيٍّ  َأَثرَ  َیْقَتصُّ
 حول یدور هنا) u(ماماإل حدیث ّ◌محور أن إلى اإلشارة تجدر ، للتعجب)  ما ( االستفهام فداللة

  : قضیتین

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أثر القوم هؤالء صق معد:  األولى
 صَلَّى(ثرهأ مقتصٌّ ) u(هنّ أ معناه وهذا) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

  . به رومتأثّ  )وَسَلَّم وَآلِهِ  هِ عَلَيْ  اهللاُ 

ِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( نهعیّ  الذي )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي يّ وص القوم هؤالء اقتداء عدم ةقضیّ :  الثانیة  وَآلِه
 وَآلِهِ  لَيْهِ عَ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة مضمون) u( استثماره دور یأتي وهنا ،)u(نفسه ویقصد علیهم )وَسَلَّم
 األمر هذا على یؤازرني فأّیكم((  :قال عندما )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(خطبته في الوارد ستفهامواال )وَسَلَّم

 ذلك بعد أخذ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أنّ  فیروى ،)١()) فیكم وخلیفتي یيووص أخي یكون أن على
 فالمعنى ، )٢())وأطیعوا له فاسمعوا فیكم وخلیفتي ووصي أخي هذا إن : ((فقال) u( اماإلم برقبة

) u(واإلمام ًا،حقیقیّ  كان) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( األكرم الرسول طبةخ في ستفهاماال نّ أ هو المغایر
 عندما حّقه في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(لسو الرّ  مرأ بتذكیرهم ةً حجّ  اسالنّ  على یلقي نأ أراد

 كلمة مثل )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  كلمات بعض ساً ومقتب )مالي( بقـــوله باً متعجّ ) u(ستفهما
  )٣(نیاسی لآ حسن محمد الشیخ یقول كما یلةصأ نبوّیة كلمة تعدّ  التي" يوص"

                                                
 ٣/٤٥٠:  ن.  م )٣(

 ١/١٣٨:  ن.  م )٤(

 ٢/٣٢١:  الطبري تاریخ )١(

 ٢/٣٢١:  ن.  م )٢(

 ٢٨:  ؟ لمن البالغة نهج.  ظ )٣(
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  : داءالنّ  سلوبأ - د

 وأ اً حقیقیّ  یكون قد ستقبالاال وهذا ، ءداالنِّ  حروف بإحدى باإلقبال المنادى مطالبة هو داءالنِّ      
 أمرٍ  إلى المنادى إصغاء داءالنِّ  من والغایة ،)جبال یا( مثل والثاني ،)زید یا( مثل لفاألوّ  اً مجازیّ 
   . )٤(ذلك لىإ وما رإخبا أو ،استفهامٌ  أو ،نهيٌ  أو ،أمرٌ  اإمّ  ءداالنِّ  یلي ما غالباً  ولذا معّین؛

 ٦٢٦ت( السكاكي دهاعدّ  وقد ین،والبالغیّ  ینالنحویّ  العلماء ینب علیها فقفمتّ  داءالنِّ  حروف ماأ     
 ما غالباً  للندبة) وا( وعدَّ  القریب لنداء) الهمزة ، أي(و البعید لنداء) هیا ، أیا ، یا( هي بأنها) هـ

  . )٥( " وازیداه"  نحو )ها و ألف( المندوب آخر قیلح

 في تدخل هاألنّ  استعماًال؛ وأكثرها دواتاأل ورأس ، )١(النِّداء حروف ُأم) یا(داءالنِّ  حرف عدّ وی     
 المندوب نداء في ویستعمل) وأیتها یهاأ( ومع ، به والمستغاث الجاللة، لفظ مع ویقترن نداء، كل

  . )٢(سلبالّ  منأ عند أیضاً 

 صَلَّى( النبي خطب في  داءالنِّ  تابعنا ما وٕاذا وداللته، استعماله اءدالنِّ  حروف من حرفٍ  لكلِّ  نّ إ     
) u( ماماإلو  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نجد نانّ أ في شكّ  ال البالغة نهج في ثرهاأو ) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ 
) u(واإلمام ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(لنبيا كالم اعتالء سرّ  وهذا ُمغّیاًة، األسلوب هذا استعمال قدف

  . موضعه في الشيء یضعان كانا علیهما اهللا صلوات هماألنّ  البشر، كالم باقي على

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطب حدىإ ففي     
 الً ّال ضُ  مْ كُ دْ أجِ  مْ ألَ ! صاراألنْ  رَ شَ عْ مَ  ایَ ((  :یقول) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

)  یا ( النداء بحرف جاء) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في داءالنِّ  فأسلوب ،)٣())بي اهللا مُ داكُ فه
 اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  همیخاطب نالذی بینما البعید، لنداء یأتي نالبالغییّ  عند معلوم هو كما الحرف وهذا

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا رسولَ  نّ أ كتةفالنّ  ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  لَّىصَ (منه بالقرب هم )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
 به ءاج )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الكریمة نفسه عند تهممنزل بعلوّ  السامعین إلشعار
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( هأنّ  بدلیل ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

 َوَلوْ  اَألْنَصار، من اْمرأً  لُكنتُ  الِهْجَرةُ  َوَلْوال ِدثَاٌر، والنَّاُس  ِشَعارٌ  اَألنصارُ  ((: خطبته ذیل في قال
                                                

 ٢٧٩/ ٩:  العربیة اللغة علوم موسوعة.  ظ ، ٣/١٩٧:  الصبان حاشیة.  ظ )٤(

 ١٠١:  العلوم مفتاح.  ظ )٥(

 ١٠٤:  حروفال معاني.  ظ )١(

 ٥٥٠:  والخمسون الخامسة السنة الرابع، الجزء األزهر، مجّلة ، النداء في مسائل.  ظ )٢(

    ٤٠٨:  مسلم یحصح )٣(
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 فنون وجوه من وجه هو وهذا ،)٤())مهُ بَ عْ شِ وَ  نصاراألَ  واديَ  تُ كْ لَ سَ لَ  ،اً بَ عْ شِ وَ  اً ادیَ وَ  اُس النَّ  كَ لَ سَ 
  .  الحال ظاهر ىمقتض على خرجت التي البالغة

 صَلَّى(یرید فهو ،لإلغراء جاء) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة في داءالنِّ  ىـمعن نّ أ لنا یؤكد وهذا     
 بدلیل ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(عنده منزلهم لعظم عواطفهم یكوتحر  غراءهمإ داءالنِّ  بهذا )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ 

  . ةالنبویّ  البالغة لوانأ من لون أیضاً  اللةدّ ال وهذه )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مدحهم

 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول سلوبأب سامعیه ینادي) u(ماماإل أنّ  جدن البالغة نهج إلى أتين ثم     
  )وَسَلَّم

 من جمعاً  یخاطب هنا) u(فاإلمام ،)١()) ونَ مُ لَ عْ تَ  امَ  لُ هَ جْ أَ  تُ سْ لَ  ينِّ إِ !  اهُ تَ وَ خْ إِ  ایَ :((  قائالً  نفسه 
 في ةمنزل مله یعطي) u(هبأنّ  شعرهمیُ ل نفوسهم، یبلتطی البعید بمنزلة نزلهمأ هلكنّ  أمامه هم اسالنّ 

 یاقسّ ال خالل ومن ،)إخوتاه( قرینة بداللة لإلغراء هنا داءالنِّ  معنى نّ أ في شكّ  وال الكریمة، نفسه
  ) .u(ماماإل كالم تابعت ما ذاإ

 تابعه)  یا ( داءالنِّ  بحرف داءالنِّ  سلوبأ في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي) u(ماماإل تابع كما     
 القرآن في ذكرٌ  التركیب لهذا كان نْ إ و )  لناسا هایُّ أ یا(  تركیب على جاء الذي داءالنِّ  بأسلوب أیضاً 
 ،)u(واإلمام ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي منه استقى الذي لوّ األ نالمعیّ  نالقرآ نّ أ باعتبار الكریم
 عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( نبيبال ْر یتأثّ  ولم الكریم، نبالقرآ رتأثّ ) u(ماماإل نّ بأ ما لمعترض المجال یفتح ما وهذا

 میرأ باحتذاء یكمن األثر إنّ  أقول بینما ،) الناس هاأیُّ  یا(  الصیغة بهذه خصوصاً ) وَسَلَّم وَآلِهِ 
) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي نّ أ بمعنى أي خطبه في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أسلوب) u(المؤمنین
 فتابعه الشریفة خطبه في هاب وسار – التعبیر لنا جاز ذاإ – الكریم نالقرآ من التركیبة هذه اقتطف

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب في كثیراً وردت  ةالصیغ هذه أنّ  ظرللنّ  الفتوالّ  بذلك،) u(ماإلما
 )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْ

.  

 اُس النَّ  اهَ یُّ أَ  ایَ ((  :یهاف )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( قال ذإ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في ورد فقد     
 یا((  :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(یقول أخرى خطبةٍ  وفي ،)٢()) ةَ یَ افِ عَ الْ  اهللاَ  والُ أَ اسْ وَ  وِّ دُ العَ  اءَ قَ لِ  وانَّ مَ تَ تَ  َال 

                                                
 ٤٠٨:  ن.  م )٤(

 ٢/٢٦٩:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٧٢٣:  مسلم صحیح )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ،)٣()) محارمه عن يوالتناهِ  بطاعته العمل من كتابه في اهللا وصانيأ بما أوصیكم الناس هایّ أ
 دْ قَ  اُس النَّ  اهَ یَّ أَ  یا((  :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(یقول رمضان شهر في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(خطبته وفي

 ِإنَُّكم النَّاُس  َأیَُّها یا((  :)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(یقول خرىأ خطبةٍ  وفي ،)٤())كٌ ارَ بَ مُ  ظیمٌ عَ  رٌ هْ شَ  مْ كُ لَّ ظَ أَ 
  . )٥()) ُعرَاةً  ُحَفاةً  اهللا إلى ُتْحَشُرونَ 

 ِمنْ  آَیتَانِ  َواْلقَمرُ  الشَّْمُس  ِإنََّما اُس النَّ  هایُّ أَ  ایَ ((  :خرىأ خطبةٍ  في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(ویقول      
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ العیان أمام فالماثل ،)١()) اهللا آیاتِ 

 یا( المواضع هذه في استعمل قد )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 التركیب هذا نّ أ فالمعلوم وسبباً  ةعلّ  فیه أنّ  في شكّ  وال ،داءللنِّ  خرآ أسلوباً  یستعملْ  ولم) الناس هاأیّ 

 عنه غافل فیه مقصر المنادى كأن حتى شأنه وعلو له، المدعو األمر عظم على(( للتنبیه به یؤتى
 اهللا رسول جلهاأ من نادى التي األمور هذه عن بحثنا مـا وٕاذا ،)٢())االمتثال على حرصه شدة مع
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(

 الجهاد فضل في المقاتلین ینادي ولىاأل الخطبة ففي ،عظیمةً  موراً أ هاكلّ  وجدنا )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 المبارك، رمضان شهر عن ثیتحدّ  ةالثالثّ  وفي اهللا، أوصاه بما یوصي الثانیة وفي ،العدوّ  قاءول

 اهللاُ  صَلَّى(عمد ذاول ؛اهللا یاتآ عن یتحّدث الخامسة وفي القیامة، یوم أهوال عن ثیتحدّ  ابعةالرّ  وفي
 اسة،حسّ  قضایا على لیدلَّ  به نادى الذي ) الناس هایّ أ یا ( التركیب هذا استعمال إلى )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
 مهمعلّ  یخالفل كان ما) u(ماماإل اأمّ  ،بها ستجابةواال علیها متثالباال المنادى ادرولیب

 َأیَُّها َیا:((  یقول) u(له خطبة ففي اللة،والدّ  األسلوب في ردفه ولذا ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(األعظم
 ِاْشَتَغلَ  وَ  ،ُقوَتهُ  َأَكلَ  وَ  ،َبْیَتهُ  َلِزمَ  ِلَمنْ  ىُطوبَ  وَ  ،َالنَّاسِ  ُعُیوبِ  َعنْ  َعْیُبهُ  َشَغَلهُ  ِلَمنْ  ُطوَبى !َالنَّاُس 
 فترى ،)٣()) رَاَحةٍ  ِفي ِمْنهُ  َالنَّاُس  وَ  ،ُشُغلٍ  ِفي َنْفِسهِ  ِمنْ  َفَكانَ  ،َخِطیَئِتهِ  َعَلى َبَكى وَ  ،َربِّهِ  ِبَطاَعةِ 

یزاد  ،)الناس اهیّ أ یا( استعمال إلى لجأ ولذا بها؛ أخذ من تفید ةمهمّ  قضایا لىإ یشیر) u(ماماإل
 بالكامل، )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولالرّ  خطبة من مقتبساً  الكالم هذا خذأ قد) u(ماماإل نّ أ ذلك لىع

                                                
 ٢٢١/ ١:  المغازي كتاب )٣(

 ٢٢١/ ٢:  والترهیب الترغیب )٤(

 ١١٤٧: مسلم صحیح )٥(

 ٣٥١:  مسلم صحیح )١(

 ٤١٤:  الفتاح عبد بسیوني ، المعاني علم )٢(

 ٢/٢٨٢ : عبده محمد ، البالغة نهج )٣(
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 عیوب عن هعیبُ  شغله لمن طوبى: ((  بالموت االعتبار في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(فیها قال والتي
  .)٤()) معصیة غیر من اكتسبه قد الم من وأنفق الناس

 َمْرَعاهُ  َفَتَجنَُّبوا ،ُموِبئٌ  ُحَطامٌ  اَلدُّْنَیا َمتَاعُ  !َالنَّاُس  َأیَُّها َیا : (( خرآ موضعِ  في) u(ویقول     
 عظیم ألمرٍ  قلنا كما داللة من فیه وما) الناس یهاأ یا( داءالنِّ  سلوبأ استثمر) u(فاإلمام ،)٥())

  . البشر لبني خطیر مرأ وهو وحطامها الدنیا متاع من عیهسام لیحذرّ 

 النبي خطب في هو لما قیاساً  قلیالً  ورد قد) الناس هایّ أ یا( األسلوب هذا نّ أ ظرللنّ  الالفت من     
 بهما استعمل الموضعینِ  هذینِ  غیر جدْ أ لم البالغة نهج عيتتبّ  خالل فمن) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(
 سنأتي التي رألدوااو  فقالموا ختالفا إلى هذا في یرجع السبب ولعلّ  األسلوب، هذا) u(مامإلا
   -اهللا شاء نْ إ –لیهاإ

 أخرى وأحیاناً  ،)الناس هایّ أ یا( بـ النداء سلوبأ یستعمل )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ ترى حیاناً أ     
 فضالً  وداللة لغایةٍ  هُ لّ وكُ  فحسب،) الناس هایّ أ( فیبقى الصیغة هذه من داءالنّ  حرف حذف لىإ یعمد
 قبیل من یكون أن یعقل ال النداء حروف استعمال في فـالتنوع بالغیة بألوان الكالم ثراءإ عن

((  منها یستفاد عّما فضالً  والوظیفي ويالمعن مدلوله له حرف كلّ  ألنّ  دفة،الص ولید أو الترادف،
  . )١()) أحواله قرائن و السیاق من تفهم كثیرة ةبالغیّ  لمعانٍ 

 یا ( عبارة) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( إتیانه نلحظ الوداع ةحجّ  في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( له خطبةٍ  ففي     
 لفوائد یأتي حذفال نّ أ ونالبالغیّ  ویرى ،)  یا ( النداء حرف منها حاذفاً  اتمرّ  ةعدّ ) الناس هایّ أ

 التشجیع، أو ،لتخفیفا وأ ،ختصارالوا ،إلیجازا أو اللّذة، لزیادة أو اإلعظام، أو التفخیم، منها
 صَلَّى(فالنبي والمقام، الحال مقتضى اوهذ ،)٢(منه القربب المنادى اعيالدّ  لیشعر النداء)  یا(  حذفویُ 
 أو ،اإلیجاز بقصد هذه خطبته في) الناس هایّ أ( بـ النداء أسلوب استعمل عندما )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ 
 ذلك، اقتضى الذي المقام ضیق لي یبدو كما وهو سبب، من بدّ  ال التخفیف وأ ،ختصاراال
 قةعال لها اسةوحسّ  ةمهمّ  وقضایا حكامأ من به اهللا أمره ما غیبلّ  نأ یرید )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(سولفالرّ 

                                                
 ١/٤٢٧: الیعقوبي تاریخ )٤(

 ٤/٥٧٨:  عبده محمد ، البالغة نهج )٥(

 ٤١٥:  الفتاح عبد بسیوني ، المعاني علم )١(

 ٤١٢:  الفتاح عبد بسیوني ، المعاني علم.  ظ ، ١٠٥ ، ٣/١٠٤:  القرآن علوم في البرهان.  ظ )٢(
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يْهِ  اهللاُ  صَلَّى(هنّ أ بدّ  فال الدهر، بقى ما المجتمع بحیاة
 – العالم واهللا – العّلة لهذه یجازاإل أراد )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ

  . المباركة الخطبة طوال سلوباأل بهذا التزم )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( هنّ أ بدلیل

 َأیَّها((  :قائالً  خطب عندما)  یا ( النِّداء حرف )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( حذف خرآ موضعٍ  فيو      
 نّ أ رىأ فكما ،)٣()) ...التَّْقوى كلمةُ  الُعَرى وأوثقَ  اهللا، كتابُ  الحدیثِ  أصدقَ  فإن بعد أما! الناس
يْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي

 صَلَّى( أّنه فیبدو)  یا ( النداء رفح عن مستغنیاً ) ناسال هایّ أ( بعبارة جاء) وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَ
 صَلَّى( اهللا رسول نفس من قریب بأّنه المنادى إلشعار أو للتخفیف داءالنّ )  یا ( حذف )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ 
  . ةالنبویّ  الخطب طوال من الخطبة ألنّ  المقام؛ ضیق عّلة فاستبعد ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ 

 بهذا سلوباأل هذا استعماله في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي )u(ماماإل تابع األثر هذا فعلى     
 حذف لىإ یلجأ )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مثلما) u(ماماإل كان أخرى بعبارةٍ  المعنى، من المستوى

  . البالغة نهج في النّص  بحكم سنراه ما وهذا ،والمقام الحال اقتضى ذاإ)  یا (النداء حرف

   )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أثر یقتّص  كان البالغة نهج في) u(ماماإل نّ أ سبق اممّ  ضحاتّ      
 )سَلَّموَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( سولالرّ  ةشخصیّ  یعكس كان وسكناتٍ  حركاتٍ  نم حیاته في قیتعلّ  عّما فضالً 

 بسلوك تأّثر) u(اإلمام إنّ  إذ ذلك في غرابة وال صوص،النّ  في رأیناه ما وهذا ویجّسدها،
  . الشریف بكالمه رتأثّ  كما )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

 اََلَوَرعُ  وَ  َالنَِّعِم،  ِعْندَ  ْكرُ اَلشُّ  وَ  َاْألََمِل، ِقَصرُ  َالزََّهاَدةُ ! َالنَّاُس  َأیَُّها :(( یقول) u(له كالمٍ  فمن     
 سلوبأ كالمه صدارة في أتى )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مامثل) u(ماماإل فترى ، )١()) اَْلَمَحاِرمِ  ِعْندَ 
 غایة في جاء هذا كالمه نّ أل المقام؛ لضیق هلعلّ  یجازاإل اصداً ق)  یا (داءالنِّ  أداة منه حاذفاً  داءالنِّ 

 خرىأ خطبةٍ  وفي ،ملالجُ  قصر ناحیة من حتى بوضوح ذلك یلمس فیه والناظر القصر،
 ِمنْ  َیُموتُ  ِإنَّهُ  َوَسلَّمَ  َوآِلهِ  َعَلْیهِ  اهللا َصلَّى َالنَِّبیِّیَن، َخاَتمِ  َعنْ  ُخُذوَها! َالنَّاُس  َأیَُّها ) : ((u(یقول
  :شیئان هنا لي یبدو ،)٢()) ِبَبالٍ  َلْیَس  وَ  ِمنَّا َبِليَ  نْ مَ  َیْبَلى وَ  ِبَمیِّتٍ  َلْیَس  وَ  ِمنَّا َماتَ 

  . لإلیجاز طلباً )  یا (النداء حرف حذف )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي مثلما) u(هنّ أ:  لوّ األ

                                                
 ١٠١٦/ ٣:  المغازي كتاب )٣(

 ١/١١٨ : عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ١/١٣٧:  ن.  م )٢(
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) u(تأثره على به لَّ دیُ ل وقوله ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول بذكر أتى) u(هنّ أ:  الثاني
 اهللا رسول من ُقرباه وبیان عظةالمو  في) u(یقول خرىأ خطبة وفي ،)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي

 الَ  وَ  ،ِإَلْیَها ُكمْ َأْسِبقُ  وَ  ِإالَّ  َطاَعةٍ  َعَلى َأُحثُُّكمْ  َما اَللَّهِ  وَ  يِإنّ ! َالنَّاُس  َأیَُّها: (()وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(
 من أثرین ألمس) u(لإلمام الكالم هذا في ،)٣()) َعْنَها َقْبَلُكمْ  َأَتَناَهى وَ  ِإالَّ  َمْعِصَیةٍ  َعنْ  َأْنَهاُكمْ 

  : )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة ثارآ

 شعارإ أو ختصاراال طالباً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مثل)  یا (داءالنِّ  حرف حذف) u(هنّ أ:  لاألوّ 
 اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول من قریب یضاً أ هو هبأنّ ) u(شعارهإ عن فضالً  نفسه من قریب هبأنّ  المنادى

  . الثاني ثراأل في وضوحاً  أكثر الكالم هذا وسیبدو )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 

 وال((  :فیها قال التي )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا سولر  بةِ خط لىإ شارةإ) u(هذا كالمه:  الثاني
 وقد إالّ  النار لىإ بكمقرِّ یُ  عملٍ  من علمُ أ وال به، أمرتكم وقد الّ إ اهللا لىإ بكمقرِّ یُ  عملٍ  من علمُ أ

 قریباً  انك) u(هبأنّ  السامعین یشعر كلماته بعض واقتباسه بكالمه) u(فإشارته )١())عنه كمنهیتُ 
 في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب آثار ظهرت ولذا ؛)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول من

 بنى )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مثل) u(ماماإل نّ أ وهو أال ثالث ثرأ لي یبدو وهنا ،)u(كالمه
  . التوكید أفاد وقد ستثناءواال النفي بوساطة القصر أسلوب لىع كالمه

 آخر أثر وفیه األسلوب هذا في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي تابع) u(ماماإل نّ أ بالذكر والجدیر     
 اهللاُ  صَلَّى(یقلْ  لم فهو موم،الع على لتدلّ  الصیغة بهذه ةمّ األ خاطب )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ أ: وهو

 فهو فحسب، المسلمین یقصد حتى)  آمنوا لذینا هایّ أ یا أو ،ونالمسلم هایّ أ یا(  مثالً  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ 
 لكلِّ  بل الوقت ذلك في اسللنّ  لیس شمولي عامٌّ  خطابه نّ أ معناه وهذا ،جمعاء ةلبشریّ ا رسول

  . یاءوصألا خاتم هألنّ  بذلك؛ )u(ماماإل فتابعه )٢(لمرسلینوا نبیاءاأل خاتم هألنّ  ألجیال؛ا

 البالغة ونهج )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبِ  في كثیراً  ورد فقد) لهمَّ الَّ (بأسلوب داءالنِّ  امّ أ     
 لیها؛إ ضم كلمة كانت انهأ) (( لهمَّ الَّ ( صیغة یرى) هـ ٢٠٧ ت( الفراء ولكن ،)اهللا یا( داءالنِّ  وأصل

                                                
 ٢/٢٧٧:  ن.  م )٣(

 ١/٢٢٢:  المغازي كتاب )١(

 www.alnoor.se  الموقع:رمضان شهر استقبال في)وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في الفنیة الصیاغة.ظ )٢(
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 لما ُأمّ  هم من الهاء في التي فالرفعة فاختلطت، الكالم في تفكثر  بخیر، أّمنا اهللا یا:  ترید ّم،أُ 
  . )٣()) قبلها ما لىإ انتقلت تركت

 فیها لیقو  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبةِ  ففي عاء،للدّ ) اللهم( بـ داءالنِّ  سلوبأ یأتي ما عادة     
 هم،امِ قَ مَ  في لهم كْ تبارِ  وال م،هُ حَ الَ سِ  لْ وأكِ  هموجوهَ  اضربْ  اللهمَّ (( :  حزاباأل أهل على داعیاً 
  .)٤()) الَجراد یاحِ الرِّ  یقَ زِ مْ تَ  رضاأل  في مهُ قْ مزَّ  اللهم

 َفاْفُضْض  ْلَحقَّ اَ  َردُّوا َفِإنْ  اَللَُّهمَّ  :(( قائالً ) اللهم( بنداء عدائهأ على یدعو) u(ماماإل كذلك     
 كما عدائهأ على یدعو )u(ماماإل فترى ، )١())  ِبَخَطاَیاُهمْ  َأْبِسْلُهمْ  وَ  ،َكِلَمَتُهمْ  َشتِّتْ  وَ  ،َجَماَعَتُهمْ 

 نفسه الموضوعب) اللهم( بـ داءالنّ  مستثمراً  حزاباأل أهل أعدائه على )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(يالنب دعا
 خطبة في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قاله ما) اللهم( بأسلوب داءالنِّ  ملةجُ  ومن ،فسهن والهدف

 مغدقاً  غدقا طبقاً  َوَجَداً  ربیعًا، َوَحّیاً  غیثًا،مُ  یثاً غَ  اْسِقَنا اللهم وأغثنا، انَ قٍ اسْ  اللهم((  :االستسقاء
(()٢(.  

 یدعو بموضعین) u(ماماإل سنجد البالغة نهج في باركةالم الخطبة هذه ثرأ عناتتبّ  وٕاذا     
 َطیَِّبةً  ،َعامَّةً  َتامَّةً  ،ُمْرِوَیةً  ،ُمْحِیَیةً  ِمْنكَ  ُسْقَیا َاللَُّهمَّ : (()u(یقول ولاأل الموضع في ،قیابالسُّ 

ِعیفَ  ِبَها ُتْنِعُش  ،َوَرُقَها راً َناضِ  ،َفْرُعَها ثَاِمراً  َنْبُتَها ،زَاِكیاً  َمِریَعةً  ،َمرِیَئةً  َهِنیَئةً  ،ُمَباَرَكةً   ِمنْ  اَلضَّ
 وَ  ،ِوَهاُدَنا ِبَها َتْجِري وَ  ،ِنَجاُدَنا ِبَها ُتْعِشبُ  ِمْنكَ  ُسْقَیا اَللَُّهمَّ  .ِبَالِدكَ  ِمنْ  اَْلَمیِّتَ  ِبَها ُتْحِیي وَ  ،ِعَباِدكَ 
 بعاتّ ) u(ماماإل فترى ،)٣()) َمَواِشیَنا ِبَها َتِعیُش  وَ  ،ِثَماُرَنا ِبَها تُْقِبلُ  وَ  ،َجَناُبَنا ِبَها ُیْخِصبُ 

  : ینر مأ في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

  ) .اللهم( بأسلوب عاءالدّ :  ولاأل

                                                
 ١/٢٠٣:  القرآن معاني )٣(

 ٢/٥٤٧:  ظرفمست فن كل في المستطرف  ، ١٨٠/ ١:  الدر نثر )٤(

 ٢/٢٠٩:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ١/١٥٦:  الدر نثر )٢(

 ١/١٩٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي) u(متابعته:  الثاني
آلِهِ  عَلَيْ

 ت( السـكاكي عنـه قـال والـذي الفصـل، أسـلوب فـي )وَسَـلَّم وَ
 طیهـا، وال البـین عـن الجمـل طـي كـذاو  الجهـات، هـذه علـى وذكـره العـاطف ركتـ وهو ) : ((هـ ٦٢٦
 الفهـــم قـــدر ومعیــار نظـــار،األ ومتفاضـــل ر،النظــا ومضـــمار البصـــیرة، ومنتقــد البالغـــة، لمحـــك اوانهــ
 وَ  ِرْزَقـكَ  وَ  َك،َبَرَكِتـ وَ  َغْیثَـَك، َعَلْیَنـا ُاْنُشرْ  اَللَُّهمَّ : (()u(فیه لقا الذي الثاني الموضع امّ أ ،)٤(...))

 َمـاتَ  َقـدْ  َمـا ِبَهـا ُتْحِیـي وَ  َفـاَت، َقـدْ  َمـا ِبَهـا ُتْنِبـتُ  ُمْعِشـَبًة، ُمْرِوَیـًة، َناِفَعـًة، ُسـْقَیا ِاْسِقَنا وَ  َرْحَمَتَك،
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي احتذائـه لىإ أضاف) u(هألنّ  أكثر؛ ةالفنیّ ) u(ماماإل قدرةم تبدو وهنا ،)٥())

آلِـ عَلَيْ
 هِ وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة كلمات سهواقتبا ،)اللهم( بـ داءالنّ  أسلوب )وَسَلَّم
آلِهِ  عَلَيْ

 ،) سقیا نا،اسق:( مثل )وَسَلَّم وَ
 أســلوبي بــین متناوبــاً ) u(كالمــه فجــاء الوصــل، أســلوب إلیــه مضــیفاً  الفصــل أســلوب ذأْخــ إلــى عمــد

 علــى والمفــرد الجملــة، علـى الجملــة عطــف(( فهـو صــلالو  اّمــوأ فبیّنــاه، الفصـل اأّمــ والوصــل، الفصـل
 بــالواو؛)  رحمتــك رزقــك، بركتــك، غیثــك،(  الكلمــات) u(مــاماإل عطــف ولــذا ؛ )١())مــا بجــامع مثلــه
  . وتعالى حانهبس اهللا هوو  واحد رهامصدُ  شیاءاأل هذه كلّ  نّ أ وهو واحدٌ  جامعٌ  یجمعها هألنّ 

  : يالتمنّ  سلوبأ - هـ

 یكون وقد فیه، وترغب نفسك، هتحبّ  كونهل ،علیه للحصول أمراً  طلبك هو يبالتمنّ  ویقصد     
 لیت: كقولك الحصول محال وهو بهفیطلُ  شیئاً  نساناإل یحبّ  ما كثرأ فما یكون، ال أو ممكناً 

 وأین، ،ولعلّ  وأال، وهال، ولوما، ولو، هل،( بـ یتمنى وقد ،)لیت( له الموضوع لفظوالّ  یعود، الشباب
  .)٢()ومتى

 یكون یكادو  جداً  قلیالً  سلوباأل هذا وجدت )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب متابعتي خالل من     
  )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(الكریم الرسول خطب من موضع ففي إلیه، اإلشارة باب من هنذكر  ولكن ،اً معدوم

 الذي حیصلِ  نومَ : (( فیها یقول )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(له خطبةٍ  في وذلك) لو ( بأسلوب يالتمنّ  ورد
 أمره عاجل في ذكراً  له یكن اهللا جهوَ  إالّ  بذلك ینوي ال ،والعالنیة السرّ  في أمره من اهللا وبین بینه

                                                
 ٢٤٩:  العلوم مفتاح )٤(

 ٢/٢٢٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٥(

 ٥٤٣:  اإلیضاح )١(

 ٤٢٦ -  ٤٢٠:  الفتاح عبد بسیوني المعاني، علم.  ظ ، ٤٠٨ ، ٤٠٧:  المطول.  ظ )٢(
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 اً أَمد بینهُ وَ  نهایْ ب أنّ  وْ لَ  دُّ وَ یَ  ذلك سوى من كان اوم قّدم ام لىإ یفتقر حین ،الموت بعد فیما راً خْ وذُ 
  . يالتمنّ  معنى لىإ خرج) لو ( )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( سولالرّ  فاستعمال ،)٣())بعیداً 

 خطبــةٍ  ففــي.  التمنــي بهــا قاصــداً  داةاأل هــذه یســتعمل البالغــة نهــج فــي یضــاً أ) u(مــاماإل تجــد     
ْسَالمِ  َتِریَكةُ  َأْنُتمْ  وَ  َأْدُعوُكمْ  َأَنا وَ : ((أصـحابه اً ذامّ  یقول) u(له  َأوْ  اَْلَمُعوَنـةِ  ِإَلـى َالنَّـاسِ  َبِقیَّةُ  وَ  َاإلِْ

 َالنَّـاِئمُ  َأوِ  َیْلَحـظُ  َاْألَْعَمـى َكـانَ  َلـوْ ...  َعَلـيَّ  َتْخَتِلفُـونَ  وَ  َعنِّـي َفَتَفرَُّقونَ  َفَتَتَفرَُّقونَ  اَْلَعَطاءِ  ِمنَ  َطاِئَفةٍ 
 ارحـالشــ قــال اـمــك یلحــظ عمــىاأل لیــت:  قــال) u(هكأّنــ أي يالتمّنــ بمعنــى نــاه) لــو ( ،)٤())َیْســَتْیِقظُ 

                      
                         

 وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي لخطبة آخر أثراً  لخطبةا هذه في ونرى ، )١(– اهللا رحمه – عبده محمد الشیخ
 محذوفاً ) لو ( جواب كان كما )٢(الكالم بداللة) لو ( جواب وهو محذوفاً  بكالمه جاء) u(هأنّ  )وَسَلَّم
  . ) بعیداً  اً أمد وبینه بینها نّ أ لو ( خطبته في )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي كالم من

 معانیها خرجتْ  ستفهاماال أدوات بعض یستعمل )u(ماماإل تجد الحال بمقتضى وأحیاناً      
 ستعماالتاال هذه فمن ، )وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي تأّثره عن فضالُ ) u( إبداعه لنا كاشفاً  يللتمنّ 
 ِاْبنُ  َأْینَ  وَ  َعمَّاٌر؟ َأْینَ  اَْلَحقِّ؟ َعَلى َمَضْوا وَ  اَلطَِّریقَ  َرِكُبوا اَلَِّذینَ  ِإْخَواِنيَ  َأْینَ : (()u(قوله

 أُْبِردَ  وَ  اَْلَمِنیَِّة، َعَلى َتَعاَقُدوا اَلَِّذینَ  ِإْخَواِنِهمُ  ِمنْ  ُنَظرَاُؤُهمْ  َأْینَ  وَ  اَلشََّهاَدَتْیِن؟ ُذو َأْینَ  وَ  َالتَّیَِّهاِن؟
 الكرام األصحاب هؤالء بأنّ  اً یّ حقیق استفهاماً  یستفهم ال هنا) u(فاإلمام ،)٣())اَْلَفَجَرِة؟ ِإَلى ِبُرُءوِسِهمْ 

 هؤالء كان لو نْ أ ىیتمنّ ) u(هلكنّ  ،وااستشهد همنّ أب علمٍ  على فهو ،هم ینأ) عنهم اهللا رضي(
  . اآلن معه األصحاب

  

                                                
 ٢/٣٩٥:  الطبري تاریخ )٣(

 ٢/٢٨٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

 ) .الهامش( ٢/٢٨٦:  عبده محمد ، البالغة نهج.  ظ )١(

 ١٠/٢٣٧:  البالغة نهج شرح في البراعة منهاج:  ظ )٢(

 ٢/٢٩٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(
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  الثاني الفصل
   الفّني التصویر
  
  

  التشبیه فنّ  على القائمة ورةالصّ  -
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 االستعارة فنّ  على القائمة ورةالصّ  -

   الكنایة فنّ  على القائمة ورةالصّ  -
  

  

  

  

  الثاني الفصل

  الفّني التصویر

 بـن عمـرو عثمـان أبـو هو الباحثین كالم من یبدو كما النقدّیة التصویر ةفكر  طرح من أّولَ  نّ إ      
 نفسها الفكرة ولعلّ  قبله، موجود غیر كان االستعمال هذا أنّ  ستبعدا وال ،)هـ ٢٥٥ ت( الجاحظ بحر

 إلـــى القـــّوة مـــن وأخرجهـــا نقدّیـــة فكـــرة الجـــاحظ طرحهـــا حـــین فـــي ذوقیـــة، كانـــت لكّنهـــا موجـــودة كانـــت
؛ حّیٍز◌ٍ  في هاووضع الفعلّیة،  تهـذیبها، وحـاولوا وتناولوهـا، العلمـاء مـن بعـده جـاء مـن لقفهـا لـذا نقديٍّ
  . البحث بساط على الفكرة هذه ُألقیت بعدما فیها والتوّسع

 الشـــعر فإنمـــا: (( بقولـــه الّشـــعر عـــّرف عنـــدما الجـــاحظ كـــالم فـــي) التصـــویر( مصـــطلح ظهـــر     
  .)١()) صویرالتّ  من وجنٌس  النَّسیج من وَضْرب صناعٌة،

 صــلة المصــطلح لهــذا إنّ  إذ الجــذور، مقطــوع یكــنْ  لــم التصــویر مصــطلح الجــاحظ اســتعمال إنّ      
 معنــى وعلــى ظاهرهــا علــى العــرب كــالم فــي تــرد الصــورة((  أنّ  اللســان فــي ورد فقــد اللغــوي، بجــذره

                                                
 ٣/١٣٢:  الحیوان )١(
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 الّشــــكل أو الهیــــأة تعنــــي الصــــورة أنّ  معنــــاه وهــــذا ،)٢()) صــــفته معنــــى وعلــــى وهیئتــــه الشــــيء ةحقیقــــ
  .والصفة

  المنشــئ أنّ  عــن فضــالً  األدبــّي، الــنّص  تكــوین فــي تــدخل التــي العناصــر أهــم مــن تعــدّ  فالصــورة     
 الوسـیلة(( هـي ؛ بـل الخیال عالم في لیقتح مجّرد أّنها منها یقصد ال الفنّیة اللمسة هذه یسبغ عندما
 النفســــیة والخــــواطر التجریدیــــة لألفكــــار تجســــیم الصــــورة(( ألنّ  ؛)٣()) التجربــــة لنقــــل الجوهریــــة الفنیــــة

  . )٤()) خیالیة ام كانت حسّیة الطبیعیة والمشاهد

 و والكنایـات واالسـتعارات التشـبیهات اسـتعماله خـالل مـن الفّنـي التصـویر إلـى المبـدع یعمـد لذا     
ــاَ  اً تصــویر  هنــاك أنّ  بمعنــى مجــازيٌّ  التصــویر وهــذا بداخلــه، مــا فكــرة لبیــان عاّمــة بصــورة المجــاز  فنّی

 خـــالل مـــن والتصـــویر القصصـــي، والتصـــویر المشـــهدي، التصـــویر ویشـــمل((  مجـــازي غیـــر هلكنـــو 
  . )١()) الدرامي المونولوج

 الطبیعة من مستمّدة عناصر خالل من األشیاء بین جدیدة عالقات تقیم إذن ةالمجازیّ  ورةفالصّ      
 آفاقــاً  للــذهن وتفــتح اإلنسـان، جــوهر شــعور تمـّس  معقولــةً  أو محسوســةً  إّمـا ورةالّصــ فتكــون الخیـال أو
 الـنفس تسـتلذّ  التـي المتعـة عـن فضـالً  هـذا عینّیة، تصّورات إلى وتدفعه خیاله تثیر بحیث الحرّیة من
  . )٢( بها

 المجازّیـة ورةالّصـ هـذه خـالل ومـن داللـة، ولهـا لغایـة، تكـون ذلـك علـى بناءً  النّص  في ورةفالصّ      
  . معینة بصورة المنشئ لّفها التي للقضّیة یقّیةالحق ورةالصّ  إلى ُیتوّصل

  : التشبیه فنِّ  على القائمة ورةالصّ :  أّوالً 

  . النّص  في به یضطلع الذي المجازيّ  الفّني التصویر أركان أحد هو التشبیه     

                                                
 )صور( مادة:  العرب لسان )٢(

 ٤٤٢:  الحدیث األدبي دالنق )٣(

 ١٤٢:  والموازنات التطبیقي النقد )٤(

 ٣٣:  جاهین صالح شعر في الفني التصویر )١(

    ٢٣٩: األدبي النقد في البنائیة نظریة.  ظ )٢(
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 وهذه األسلوب، بهذا األفكار تجسیده خالل من ما فكرةٍ  عن اللثام لیمیط كثیراً  المنشئ إلیه یلجأ     
 علــى لیــدل بشــيءٍ  شــيء تشــبیه((  لــیس التشــبیه مــن الغــرض أنّ  إلــى بهــا یــوحى التــي القصــدّیة هــي

 العالقــة وجــه معرفــة إلـــى المتلّقــي إلیصــال وٕاّنمــا فحســب، )٣()) المشــبه فــي بــه المشــبه صــفة حصــول
 رســماً  مهاورســ المتلقّــي، نفســّیة فــي معینــة لقضــّیة معّینــة صــورة إلرســاء التشــبیه طرفــيّ  بــین القائمــة
 مــن غایــة فــي التشــبیه طرفــا كــان كّلمــا الــنفس فــي وأوقــع أقــوى تكــون ورةالّصــ أنّ  فــي شــكّ  وال دقیقــًا،
ــــاق مــــةالمالء  الشــــجاعة یقصــــد فإنــــه البحــــر أو باألســــد ممدوحــــه الشــــاعر یشــــبه عنــــدما((  فـــــ واالتّف

  . وهدفه التشبیه غرض هو فهذا ،)٤()) والعلم والسماحة

 أو األشـــیاء داللـــة محدودّیـــة إلـــى یرجـــع التشـــبیه إلـــى المبـــدع لجـــوء ســـبب أنّ  كربالـــذّ  والجـــدیر     
 بـین جدیـدة عالقـات إقامـة خـالل مـن محدودّیـة ال المحدودّیـة هـذه مـن یجعـل التشـبیه بینمـا األسماء،

ــاني أشــار األمــر هــذا وٕالــى ســابقًا، معهــودةٍ  غیــر جدیــدةٌ  صــورٌ  لنــا تتوّلــد ومــن ثــمّ  المفــردات،  ت(الرّم
 وال ، )١()) نهایـة لهـا فلـیس التـألیف داللـة فأمـا متناهیـة، والصـفات األسماء داللة: ((  قولهب )هـ٣٨٤
 عالقــات إنشــاء خــالل مــن وذلــك الرّمــاني، یقصــده الــذي التــألیف هــذا مــن جــزء التشــبیه أنّ  فــي ریــب

  . كلماتّیة

 هویـة أنقاضـهما علـى لتقـیم الواقعیـة هویتهمـا التشـبیه طرفـي تفقـد تعبیریـة عملیـة(( هـو فالتشبیه     
 مــن التشــبیه یعــدّ  لــذا ؛)٢()) العملیــة هــذه جــّراء ذهننــا إلــى تســرب الــذي الــداللي الحاصــل هــي جدیــدة
 بـأنّ : القـول إلـى )هــ٣٧٧ت(جعفـر بـن قدامـة دفعت الرؤیة هذه ولعلّ  الفني، التصویر تجّلیات أعظم

 من التشبیه كان وٕاذا ،)٣()) عندهم والبراعة الفطنة تكون وفیه العرب كالم أشرف من فهو التشبیه(( 
 المصـطفى النبـيّ  والعجـم العـرب سـّید كـالم فـي عنـه المبحـوث كـان إذا بـه فكیـف العرب كالم أشرف
هِ  اهللاُ  صَلَّى(محمد

آلِهِ  عَلَيْ
  ).u(طالب أبي بن علي المرتضى وصّیه كالم في أثره وتتّبع )وَسَلَّم وَ

                                                
 ١٣٨:  والتنبیهات اإلشارات )٣(

 ١٧٣:  العرب عند والبالغي النقدي التراث في الفنیة الصورة )٤(

 ١٠٧:  )القرآن إعجاز في النكت( القرآن جازإع في رسائل ثالث )١(

 ٢/٢٠٦ العدد) : المنهاج مجلة( البالغة نهج في الداللي التشبیه دور )٢(

 ٥٨:  النثر نقد كتاب )٣(
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 فقـد البالغـة نهـج فـي التشـبیه علـى القائمـة الصـورة اءبنـ فـي) u(اإلمـام ثقافـة مشـارب تعّددت     
 شخصـیة(( وأمـا ذلـك، وغیـر والوراثـة البیئـة، ومنهـا الكـریم، القـرآن منـه قلیـب مـن بأكثر) u(استقى
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(الكـریم الرسول

آلِـهِ  عَلَيْ
 علـي اإلمـام شخصـیة تكـوین فـي وأبینـه أثـر أعظـم لهـا كـان فقـد )وَسَـلَّم وَ

). u(اإلمـام كیـان إلـى الوحیانیـة التجربـة مـن المستمّدة النبوّیة الثقافة هذه تخّللت وقد ،)٤()) وثقافته
 فـي وبانـت تجلّـت مـا البـارزة اآلثـار هـذه فمـن لسـانه، وعلـى فیه، آثارها تظهر أنْ  إالّ  ُبدw  من كان فما

هِ  اهللاُ  لَّىصَ (الرسول أسلوب احتذاء إلى أسالیب استعمال من البالغة نهج في المجموع كالمه
آلِهِ  عَلَيْ

 ) وَسَلَّم وَ
  .شاء اهللا تعالى إن عنده سأقف ما وهذا التصویر إلى االستشهاد إلى االقتباس إلى

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبـي بخطب متأّثراً  البالغة نهج في) u(اإلمام ترى ما كثیراً      
آلِـهِ  عَلَيْ

 جهـة مـن )وَسَـلَّم وَ
  . لدّقته ذهن وتشغیل فكر إعمال إلى بحاجة راألث هذا ولكن الفنّیة، تصویره

 احتّلتـــا ألّنهمـــا المــوت؛ صـــورة واألخــرى نیا،الـــدّ  صــورة إحـــداهما صــورتین أثـــر عنــد وقفـــتُ  ولقــد     
 خطــب مــن هصــور  یسـتقي) u(اإلمــام وجــدتُ  الصـورتین ِكلتــا وفــي البالغــة نهـج فــي واســعةً  مسـاحةً 
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي

آلِهِ  عَلَيْ
  . ) موَسَلَّ  وَ

  ) نیاالدّ  صورة( 

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة في     
آلِهِ  عَلَيْ

 الـدنیا مـن یبق لم إنه: (( فیهـا یقول إذ الدنیا وصف ورد) وَسَلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(كالمـه أثنـاء الیـوم ذلـك مـن یبـقَ  لم وكان ، )١()) هذا یومكم من بقي كما إال مضى فیما

 عَلَيْ
آلِهِ 

 أي ،)٢( السـعف أطراف على الشمس من حمرة إالّ : الخدري سعید أبو اويالرّ  یقول كما هذا، )وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي وصف الذي الوقت أنّ 

آلِهِ  عَلَيْ
  . المغرب قبیل كان الدنیا) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(فالنبي     
آلِهِ  عَلَيْ

 براعـة أنّ  لـي ویبدو الدقیق، الوصف بهذا آنذاك الدنیا هذه لنا صّور) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي

آلِهِ  عَلَيْ
 مباشراً  حّیاً  تصویراً  التصویر كان إذ التصویر، هذا دّقة من جاءت وفّنیته )وَسَلَّم وَ

 مـراد یعرف حتى ویساراً  یمیناً  بفكره المخاطب یذهب أن إلى حاجةه ب ولیس السامعین، أمام حاضراً 
هِ  هللاُ ا صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
  .  ) وَسَلَّم وَ

                                                
 ٤٠:  )u( علي اإلمام خطب في الفني التصویر )٤(

 ٩٤:  القرآن إعجاز  )١(

  ٩٤:  ن.  م.  ظ )٢(
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ــلَّى( النبــي غایــة أنّ  بالــذكر والجــدیر       ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  بــالكالم تفّننــاً  لیســت الصــورة هــذه مــن )وَسَ
 األفكــار وتجســید تجســیم اســتطاعت ألّنهــا الفــّن؛ فــي عظمتهــا أوج بلغــت ورةالّصــ كانــت وٕانْ  فحســب،
 صَلَّى( النبي قصدّیة أنّ من  رغمبال )٣(حاضرة كانت التي الطبیعیة بالمشاهد سیةالنف والخواطر المجّردة

هِ  اهللاُ 
آلِهِ  عَلَيْ

 خالفـاً  تعّمـداً  ولـیس وبیـان، توصـیل أداة وكانـت غایة، ال وسیلة كانت الفنّیة هذه من) وَسَلَّم وَ
  . الجاهلیة في علیه كان ما

 البالغـة نهـج في تخّلل أثرٍ  أّول النبوي الخطاب في ليالجما التوصیلي االستعمال هذا أنّ  یبدو     
 الهـدف توصـیل بهـا یمكـن وسـیلة أیـة یستخدم) u(المعصوم(( ألنّ  به؛ واقتدى) u(اإلمام فاقتفاه

 یجمع تعبیراً  یتطلب وحیناً  فنیًا، تعبیراً  یتطلب وحیناً  علمیًا، تعبیراً  الموقف یتطلب فحیناً  المتلّقي، إلى
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( النبـي وأّولهـم المعصـومین نصـوص أنّ  سـبق مّمـا یّتضح إذن .)٤()) والفن العلم بین

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

ــلَّم  للمنطــق، خاضــع فیــه شــكّ  ال مّمــا وهــذا علمّیــاً  تعبیــراً  یكــون بعضــها أنمــاط ثالثــة عــن تخــرج ال) وَسَ
 لغـة بـین یجمـع وبعضـها وغیرهمـا، وصـور إیقـاع من النّص  مقّومات على یعتمد فنّیاً  یكون وبعضها

 صَـلَّى(األعظـم الّرسـول سـّیدنا ّسـیما الو  ،المعصـومین كـالم فیـه یختلف الذي لكن  ،)١(الفن ولغة العلم،
هِ  اهللاُ 

آلِهِ  عَلَيْ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( النبـي خطـاب((  أنّ  هو والّشعر بالخطابة المتفّوهین كالم عن) وَسَلَّم وَ

آلِـهِ  عَلَيْ
 ) وَسَـلَّم وَ

 ذلك مع ویسلط الرسالة إبالغ وهو عادة، الكالم یؤدیه ما یؤدي فهو والغایة، لوظیفةا مزدوج وكالمه
 علـــى فیـــنعكس المكثفـــة، الثریـــة بلغتـــه مـــا، انفعـــاالً  الرســـالة مـــع بـــه ینفعـــل فنیـــاً  تـــأثراً  المتلقّـــي علـــى

  . )٢())وجدانه

ــلَّى( فالّرســول      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  ووعظهــم فحــّذرهم الــّدنیا وهــي حّساســةً  قضــّیةً  لســامعیه عــرض) وَسَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(قّدمها التي الحّیة بالصورة

آلِهِ  عَلَيْ
  . إّیاهم) وَسَلَّم وَ

                                                
 ١٤٢ : والموازنات التطبیقي النقد.  ظ )٣(

 ٥٥:  اإلسالمي المنهج ضوء في العربي األدب تاریخ مختصر )٤(

 ٥٥:  اإلسالمي المنهج ضوء في العربي األدب تاریخ مختصر.  ظ )١(

 ٩١:  وبالغته مصطفىال الرسول فصاحة )٢(
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 معـّین، بشـكل نسـجها التـي الكلمـات مـن لمجموعـة ظـاهري سـطح مجـّرد یكـنْ  لـم النبـوي فالنّص      
 وٕاّنمـا ،)٣(الصـورة بهـذه الـنّص " بارت روالن" عّرف كما عنده ُیتوّقف وواحد جامد معنى ذا نّصاً  ولیس

  . أسراره من سّراً  وكشفتَ  المعاني في جّدة ازددت فیه أمعنت كّلما المعاني كثیف ثريّ  نّص  هو

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي مقدرة من المرموق المستوى بهذا یتأّثر أنْ ) u(المؤمنین بأمیر حرّیاً  كان     
آلِهِ  عَلَيْ

 وَ
 صَـلَّى(اهللا رسـول خلیفة لكونه لألّمة؛ المعاني المضغوطة النصوص هذه فكّ  أیضاً  لیهوع الفنّیة، )وَسَلَّم
هِ  اهللاُ 

آلِهِ  عَلَيْ
 ویلـحّ  القضـّیة بهـذه یتوّسـع) u(تـراه إذ فعـالً  حصـل مـا وهـذا علمـه، وبـاب ووصـّیه،) وَسَلَّم وَ
  . وأهمّیتها لحّساسّیتها علیها

 َولَّـتْ  َقـدْ  اَلدُّْنَیا ِإنَّ  وَ  َأالَ : ((األمـل وطول الهوى تّباعا عن الّنهي في له خطبةٍ  في) u( یقول     
َناءِ  َكُصَباَبةِ  ُصَباَبةٌ  ِإالَّ  ِمْنَها َیْبقَ  َفَلمْ  َحذَّاءَ    ،)٤()) َصابَُّها ِاْصَطبََّها َاإلِْ

  

  

 صـورةال وروعـة صـاّبها، یصـطبّ  أن بعـد ،)١()) اإلنـاء فـي الماء بقیة((  بالصبابة فالمقصود        
                :ویمكن أن نبین هذه العالقة بالمخطط اآلتي ؟ صّبها بعد اإلناء في یبقى ماذا إذ هنا تكمن

       
  الدنیا من بقي ما قصر                                 

  )العالقة وجه(                                     

  

  

                                                
 ١٨٤:  النقد نقد في دراسة الحدیثة، النقدیة المناهج ضوء على األدبي الخطاب تحلیل.  ظ )٣(

 ١/٨٥: عبده محمد ، لبالغةا نهج )٤(

 ٢/٣٠٨:  الحدید أبي البن البالغة نهج شرح )١(

  الدنیا    

  

 صبابة

 اإلناء

 حمرة الدنیا   

  الشمس
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي ربتصوی )u(وبهذا یّتضح تأثر اإلمام      
آلِهِ  عَلَيْ

 یبقَ  لم التي نیاالدّ  وتشبیهه ،)وَسَلَّم وَ
 صــورة منهــا وصــاغ ورةالّصــ هــذه) u(اإلمــام فــالتقط النخیــل، أطــراف علــى مسالّشــ كحمــرة إال منهـا
  . نیاالدّ  من بقي ما قّلة هي التي داللتها على محافظاً  أخرى

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة) u(إلماما بتأّثر توحي مساعدة عوامل ثّمة     
آلِهِ  عَلَيْ

  :  ) وَسَلَّم وَ

 وكــذلك الهــوى، وٕاتّبــاع الــّدنیا عــن التحــذیر فــي جــاء) u(اإلمــام كــالم أنّ  إذ المناســبة اتّفــاق:  أوالً 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة مناسبة

آلِهِ  عَلَيْ
 كعنـوان، لخطبـةا مناسـبة لنـا تـذكْر  لـم المصـادر كانـت وٕانْ  ،)وَسَـلَّم وَ

  . الدنیا من والتحذیر الموعظة في جاءت أّنها لنا یكشف الشریفة الخطبة مضمون ولكنّ 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة إلى إشارة ومنها) u(اإلمام كالم في وردت ألفاظٌ  ثّمة:  ثانیاً 
آلِهِ  عَلَيْ

 منهـا) وَسَلَّم وَ
 میـــثم ابـــن عنهـــا قـــال التـــي) حـــذاء( لفظــة ســـیما وال) انیالـــدّ ( فلفظـــة)  حـــّذاء ولّـــت قـــد الــدنیا وٕانّ  أال( 

 كثیــراً  یــتالءم المعنــى وهــذا ،)٢()) بشــيء منهمــا أحــد یتعلّــق ال مســرعة خفیفــة((  بمعنــى أّنهــا البحرانــي
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي صورة  مع

آلِهِ  عَلَيْ
 سـعف أطـراف علـى الشـمس كحمـرة أال منها یبقَ  لم الدنیا بأنّ ) وَسَلَّم وَ

  .   یلالنخ

 بهـا تـوحي بصـورة أتى) u(فاإلمام بسرعة، ینقضي مسالشّ  حمرة وقت أي الوقت هذا أنّ  معلوم هو وكما     
 هـذا كالمـه مـن یبـّینَ  أنْ  أراد) u(أّنـه هـو لـي یبدو الذي اآلخر والشيء ،)حّذاء( بـ عنها وعّبر المعنى هذا إلى

 فكیــف خفیفــة بســرعة وّلــتْ  قــد لطالمــا الــّدنیا أربــاع ثالثــة مــن أكثــر كــان إذا القیاســي بــالمنطق أنّ  وهــو آخــر شــیئاً 
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبـي خطبـة إلى أیضاً  إشارة وهذا السعف أطراف على الشمس كحمرة هو الذي بالقدر

آلِـهِ  عَلَيْ
 )وَسَـلَّم وَ

 لنــا هـریظ وهنــا المضـمون، علــى محافظـاً  ثـانٍ  بشــكل أخـرى صــورة بنـى ثـم كالمــه فـي النبــوي الـنّص  أذاب بحیـث
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بخطب) u(اإلمام تأّثر سرّ 

آلِهِ  عَلَيْ
  . والكالم باللغة تفّننه وسرّ ) وَسَلَّم وَ

ــهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي فعـل كمـا) u(أّنــه وهـو اإلمـام صـورة فـي آخـر أثـر ثّمـة:  ثالثـاً 
آلِـهِ  عَلَيْ

 المحســوس شـّبه ) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي صورة في محسوستان مسالشّ  وحمرة الّدنیا فكما بالمحسوس

آلِـهِ  عَلَيْ
 وصـبابة الـّدنیا كـذلك ) وَسَـلَّم وَ

  ) .u(اإلمام صورة في أیضاً  محسوستان الماء

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي عنـه عّبـر الـذي بـالمعنى واحدةٍ  صورةٍ  عند یقفْ  لم) u(اإلمام أنّ  یبدو     
آلِـهِ  عَلَيْ

 فـي) وَسَـلَّم وَ
ـــدُّْنَیا ِإنَّ  وَ  َأالَ : ((فقـــال أكثـــر الصـــورة یوّضـــح أنْ  أراد وٕاّنمـــا خطبتـــه، ـــدْ  َال ـــتْ  وَ  َتَصـــرََّمتْ  َق ـــَوَداعٍ  آَذَن ـــرَ  وَ  ،ِب  َتَنكَّ
ــَرتْ  وَ  ،َمْعُروُفَهــا ــمْ ... َحــذَّاءَ  َأْدَب ــقَ  َفَل َداَوةِ  َكَســَمَلةِ  َســَمَلةٌ  ِإالَّ  ِمْنَهــا َیْب ــةِ َاْلمَ  َكُجْرَعــةِ  ُجْرَعــةٌ  َأوْ  ،َاإلِْ ــوْ  ،ْقَل ــا َل َزَه  َتَمزَّ

                                                
 ٢/١٠٧:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٢(
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ـْدَیانُ  ــلَّى( النبـي صــورة مـن أقربهمـا ومــا سـابقتها، مــن ورةالّصـ هــذه أقـرب ومـا ،)١()) َیْنَقــعْ  َلــمْ  َالصَّ ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

 وَ
 قـلَّ  مـا افـإذ المسـافرین إنـاء فـي مـاء ببقّیـة الـّدنیا شـّبه المـّرة هـذه فـي) u(فاإلمـام آخـر، شـكالً  لنا بدا وٕانْ  ،)وَسَلَّم

 قلـیالً  مـنهم واحـدٍ  كـلّ  یمـتّص  ثـم سـوّیةً  الماء لیتقاسموا فیها یضعها حصاة منهم واحدٍ  كلُّ  یتناول اإلناء في ماؤهم
  ،)٢(ظمأه یروي أنْ  دون

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي صورة أنّ  فیبدو     
آلِهِ  عَلَيْ

 سـعف افأطـر  علـى مسالّشـ حمـرة ببقایـا نیاالـدّ بهـا  شـّبه التـي) وَسَـلَّم وَ
 النبوّیـة، ورةالّصـ تلـك مـن مسـتمّدة وكّلهـا شـّتى بصـورةٍ  عنهـا فعّبـر) u(اإلمـام ذهـنِ  فـي متعّلقـةً  بقیـتْ  قـد النخیل

 ،َمْشـَرُبَها َرِنـقٌ  َالـدُّْنَیا َفـِإنَّ : (( الـدنیا واصـفاً  الغـّراء خطبـة فـي) u(فیقـول مختلفـة، بطرق المعنى إیراد هو وهذا
 رّكزنــا مـا فـإذا ،)٣()) َماِئـلٌ  ِسـَنادٌ  وَ  ،َزاِئــلٌ  ِظـلٌّ  وَ  ،َحاِئـلٌ  ُغـُرورٌ  ،َمْخَبُرَهــا ُیوِبـقُ  وَ  ،َمْنَظُرَهـا ُیوِنـقُ  ،َمْشـَرُعَها َرِدغٌ 
 النبوّیــة، للصــورة احتــذاء إالّ  هــي فمــا ،)٤())آفــل وضــوء(( روایــة فــي أو)  زائــل وظــل حائــل، غــرور(  صــورة علــى
 إلــى إشــارة وهــذه )٥()) اللــون المتغیــر(( معناهــا الحائــل نجــد) حائــل غــرور( صــورة بمعــاني النظــر  دّققنــا فــإذا

ــلَّى( النبــي صــورة ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  وقــت مسالّشــ لــون أنّ  والمعلــوم مسالّشــ بحمــرة الــّدنیا بتشــبیهه ) وَسَ
 مـن الـّدنیا أنّ  یعنـي وهـذا مـثًال، الضـحى وقت في لونها وغیر ،الشروق وقت في لونها غیر الغروب

  . حال إلى حالٍ  من تنتقل هاشأن

ــلَّى( النبــي خطبــة إلــى إشــارةٌ  أیضــاً  فهــي آفــل أو) زائــل ظــلّ ( صــورة أّمــا         ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  ) وَسَ
 قــدر منهــا بقــي أنْ  بعــد إلیــه ســتؤول مــا إلــى الــّدنیا حــال أنّ  بیــان الصــورة هــذه مــن أراد) u(فاإلمــام
 وهـــذا األُفـــول إلـــى وتــؤّدي ظّلهـــا ســـیزول أّنهــا بـــدّ  ال أي خیـــل،الن ســـعف أطــراف علـــى مسالّشـــ حمــرة

هِ  اهللاُ  صَلَّى( الّرسول لصورة توضیح
آلِهِ  عَلَيْ

  . لها وبیان خطبته في) وَسَلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي لخطب آثار عّدة) u(اإلمام تصویر في الذهن إلى یتبادر       
آلِـهِ  عَلَيْ

 منهـا) وَسَـلَّم وَ
 الحال هي كما حسّیین ورةالصّ  طرفا ورد اآلخر واألثر والموعظة، االعتبار بقصد ورةالصّ  جاءت ما
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي صورة في

آلِهِ  عَلَيْ
 هـذه فـي التشـبیه أداة تـرك) u(اإلمام أنّ  إلى اإلشارة وتجدر ،)وَسَلَّم وَ

 إلــى یــومئ التشــبیه أداة تركــه أنّ لــى یــزاد ع ،اً أثــر  وأبلــغ النفــوس فــي وقعــاً  أشــدّ  ورةالّصــ لتكــون ورةالّصــ
  . بالمسألة یشكّ  من هناك كان إذا النبوّیة ورةالصّ  واقعّیة لتأكید تشدیده

                                                
 ٩٢،٩٣ عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 )الهامش( ١/٩٣ : ن.  م.  ظ )٢(

  ٢/١٢١:  ن.  م )٣(

 )الهامش(  ٢/١٢١:  ن.  م )٤(

 )حول( مادة ، العرب لسان )٥(
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ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( النبـي صـورة أثـر فیهـا بـانَ  وقـد) u(اإلمام كالم في أخرى صورة هناك     
آلِـهِ  عَلَيْ

 ) وَسَـلَّم وَ
  . النخیل سعف على مسشّ ال حمرة ببقایا نیاالدّ  من بقي ما شّبه التي

 َكَفـْيءِ  اَْلُعُقـولِ  َذِوي ِعْنـدَ ) الدنیا أي( َفِإنََّها: (( الّدنیا فتنة من به یحّذر له كالم من) u(یقول    
 وفیهـا الدقّـة مـن غایـة فـي ورةالّصـ هـذه ،)١()) َنَقـَص  َحتـَّى زَاِئـداً  وَ  َقَلـَص  َحتـَّى َسـاِبغاً  تَـرَاهُ  َبْیَنا اَلظِّلِّ 
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي صورة لىإ إشارة

آلِهِ  عَلَيْ
 التي الّدنیا بتشبیه جــاءت التي النبوّیة للصورة وتوضیح، )وَسَلَّم وَ

ـــم  صـــورة فـــي یكمـــن النبـــوي فـــاألثر النخیـــل، أطـــراف علـــى مسالّشـــ حمـــرة بقـــي كمـــا إالّ  منهـــا یبـــقَ  ل
 جــاء الــذي اآلخــر والشــيء ،)٢(ســابغاً  كــامالً  كــان أنْ  بعــد ینقــبض الظــلّ  أنّ  كیــف وذلــك) u(اإلمــام

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبـي صورة من قریباً  یبقى لكي) الظلّ (لفظة هو صورته في) u(به
آلِهِ  عَلَيْ

 فـأتى )وَسَـلَّم وَ
 عند نیاالدّ  فصورة ،)٣()) والنقصان والزیادة والتقلص السبوغ بین دائر الظل((  ألنّ  غیره؛ دون بالظلّ 
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي

آلِهِ  عَلَيْ
  . سابغةً  كانت أنْ  بعد النقصان حالة في كانت )وَسَلَّم وَ

 الشـيء بإضـافة وذلـك العربـي، للمـوروث أثـر: أّولهما أثران ففیها) الظل فيء( صورة عند ووقوفاً     
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي صورة أثر هو: الثاني واألثر ، )١(العرب تفعل كانت كما نفسه إلى

آلِـهِ  عَلَيْ
 أنّ  إذ) موَسَـلَّ  وَ

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي
آلِـهِ  عَلَيْ

) u(فصـّور الصـورة بهـذه) u(اإلمـام فتـأّثر الیـوم بنهایـة الـدنیا صـّور) وَسَـلَّم وَ
  ) .الظل فيء( بـ الدنیا

 بهـذا الفـيء یطلق اللسان في ورد وكما الظّل، على فقّدمها) الفيء(كلمة على) u(اإلمام رّكز     
  . )٢(الزوال إلى النهار أول من یكون الظلّ  بینما اللیل لىع الشمس زوال بعد االسم

 أّنهـا علـى دلیـلٌ  اللیـل إلـى الزوال بعد ما على یطلق الذي بالفيء الّدنیا) u(اإلمام تشبیه إذن     
ــلَّى(النبــي بتشــبیه متــأّثر ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  خطبــة فــي ورد مــا ومثلــه ، صــورته فــي الیــوم بــآخر الــّدنیا) وَسَ

                                                
 ١/١٠٠:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 عني یقلص الظل قلص یقال ، انقبض أي قلص ،) سبغ( مادة:  العرب لسان.  ظ ، وواف كامل أي:  سابغ )٢(
 )قلص( مادة:  العرب لسان.  ظ ، قلوصاً 

 ٢/١٥٩ البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٣(

  ٣/١٤٣:الحدید أبي البن البالغة نهج شرح.  ظ )١(

 )ظلل( مادة:  العرب لسان.  ظ )٢(
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ــَرمَ  وَ ): ((u(لــه ــدُّْنَیا تِ ِاْنَص ــا اَل ــَرَجْتُهمْ  وَ  ،ِبَأْهِلَه ــنْ  َأْخ ــِنَها ِم ــتْ  ،ِحْض ــْومٍ  َفَكاَن  َشــْهرٍ  أوْ  َمَضــى َكَی
  .)٣()) َغثّاً  َسِمیُنَها وَ  ،ً َرثّا َجِدیُدَها َصارَ  وَ  ،ِاْنَقَضى

ــة، للصــورة محاكــاةٌ  إالّ  هــي مــا الصــورة فهــذه       العلــوي التصــویر معــاني عــن شــنافتّ  مــا وٕاذا النبوّی
 ،)٤(وانقضـت انقطعـت بمعنـى)  بأهلهـا الـدنیا وانصـرمت(  فـي وذلـك النبـوي التصویر مع یتّفق لرأیناه
هِ  اهللاُ  صَلَّى( كان كما الدنیا حال من االعتبار معنى وهذا

آلِهِ  عَلَيْ
 وصورة االعتبار، سامعیه من یرید )وَسَلَّم وَ

 مسحة صورته على أسبغ) u(اإلمام لكنّ  لسابقتها، تفصیل) نقضىا شهر أو مضى كیومٍ  فكانت(
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( النبـي خطبـة فـي هـي عّمـا تختلف أخرى

آلِـهِ  عَلَيْ
 مٍاضـیة، بأفعـال نیاالـدّ  تصـویره وهـي) وَسَـلَّم وَ

 عنــــد الــــّدنیا كانــــت لــــو بحیــــث منهــــا باالعتبــــار والحــــثّ  ،)u(اإلمــــام موعظــــة بتشــــدید یــــوحي وهــــذا
هِ  اهللاُ  ىصَلَّ (النبي

آلِهِ  عَلَيْ
) u( اإلمـام فعنـد النخیل سعف على مسالشّ  حمرة كبقّیة إالّ  منها یبقَ  لم) وَسَلَّم وَ

 هــذه یزیــد ومّمــا الشــهر، انقــض كمــا انقضــت أو أمــس كیــوم مضــت إّنهــا القــدر،بل هــذا حتــى یبــقَ  لــم
 وانقضـــت فنیـــت الـــّدنیا أنّ  أي )٥() غثّـــاً  وســـمینها رثّـــاً  جدیـــدها وصـــار) :(u(قولـــه توضـــیحاً  الصـــورة
  . عهدها وتقادم بأهلها

 مـن بـأكثر المعنـى ُیـرد بحیـث أكثـر بـالكالم ویتفـّنن یتوّسـع) u(اإلمام جعل الذي أنّ والظاهر      
) u(ومواكبتــه اآلخــر تلــو یــأتي بعضــها كــان إذ وتســارعها، عصــره فــي األحــداث تــزاحم هــو طریقــة
 فضـالً  الئـم، لومـةُ  اهللا فـي تأخـذه ال حتّـى أكثـر یتفـّوه جعلْتـه ضـّده اُألّمـة وتأّلب وأمّرها، األیام، أحلك
  . الشریفة النبوّیة للمسیرة مكّمل) u(أّنه عن

  ) الموت صورة( 

 وقـد نیا،الـدّ  صـورة مـن النفـوس فـي وْقعـاً  بأقلّ  البالغة نهج تضاعیف بین الموت صورة تكنْ  لم     
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطب إلى رهتصوی جذور تعود التي الصورة بهذه) u(اإلمام توّسع

آلِهِ  عَلَيْ
  . ) وَسَلَّم وَ

 تــأّثره عمــق مــن یــنمّ  ممــا بالكامــل النبوّیــة ورةالّصــ اقتبــاس إلــى أحیانــاً  یعمــد) u(أّنــه ورد فقــد     
هِ  اهللاُ  صَلَّى( بالنبي

آلِهِ  عَلَيْ
 السـّید) u(المـؤمنین أمیـر كـالم جـامع نفس إلى الحیرة تدخل درجة إلى )وَسَلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى اهللاِ  َرُسـولِ  إَلـى الَكـَالمِ  هَذا َیْنُسبُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : ((فیقول ،)اهللا رحمه( الرضي ریفالشّ 
 عَلَيْ

                                                
 ٢/٣٠٨:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ) صرم(  مادة:  العرب لسان.  ظ )٤(

 )غثث(  مادة:  العرب لسان.  ظ ، هزیال:  غثا ،) رثث(  مادة:  عرب لسان.  ظ ، بالیا:  رثا )٥(
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ــهِ  آلِ
ــلَّم وَ  نســبة جــّداً  یصــعب بحیــث) u(علــي اإلمــام كــالم فــي النبــوي األثــر عظــم یعنــي وهــذا )١()) وَسَ

  . النّص  صاحب أّیهما المصادر تضاعیف في الوارد الكالم

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( النبي یقول     
آلِـهِ  عَلَيْ

 كـأنّ  النـاس أیهـا یـا: (( بـالموت االعتبـار فـي لـه خطبـةٍ  فـي) وَسَـلَّم وَ
 َسـْفرٌ  األمـوات مـن یشـّیعون الـذین وكـأن وجـب، غیرنـا علـى الحـقّ  وكـأن ُكتب، غیرنا على الموت

 واعظـة كـلّ  َنسـینا قـد بعـدهم، مخلّـدون كأنـا تراثهم نأكلو  أجداثهم، نبّوئهم راجعون إلینا قلیل عما
ــلَّى( النبــي فتجــد ، )٢()) جائحــة كــل وَأِمّنــا ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  بتصــویره الّنــاس واعظــاً  هــذه خطبتــه فــي )وَسَ

 ویـذعن ،الصـورة بهـذه یتـأّثر أنْ  مـن ُبـّداً  المتلقي یجد فال الفكر، ُمحّركاً  الذهن شاغالً  تصویراً  الموت
  . النفوس في وأثر الّداللة في دّقة من فیها لما

ــلَّى( النبــي بــدأ مــا أّول إنّ       ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  ینــادِ  لــم فبهــذا جمیعــاً  بالّنــاس نــداؤه التصــویر بهــذا) وَسَ
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى( وتشـبیهه الجنس، واستغراق العموم أفاد) الناس(في والالم فاأللف فحسب، المسلمین

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

 الذهن وتشغیل االعتبار قبیل من األموات بعد بخلودهم الّناس وْهم وتشبیه بالمسافرین األموات) وَسَلَّم
  . یتفكرون لعّلهم

 موقفـاً  لـه یهّیـأ أن وتعـالى سـبحانه اهللا فشـاء) u(اإلمـام ذهـن فـي تعّلقـت الصورة هذه أنّ  یبدو     
هِ  اهللاُ  ىصَلَّ (بالنبي تأّثره عن لیكشف

آلِهِ  عَلَيْ
  .  )وَسَلَّم وَ

 الجنـازة هـذه) u(متابعتـه فعنـد فیهـا مشاركاً ) u(اإلمام كان التي التشییع مواكب إحدى ففي     
 اَْلَحقَّ  َكَأنَّ  وَ  ُكِتَب، َغْیِرَنا َعَلى ِفیَها اَْلَمْوتَ  َكَأنَّ ): ((u(له فقال یضحك المشّیعین بین رجالً  سمع
ــاَغیْ  َعَلــى ِفیَهــا ــَرى اَلَّــِذي َكــَأنَّ  وَ  َوَجــَب، ِرَن ــا َســْفرٌ  َاْألَْمــَواتِ  ِمــنَ  َن ــا َقِلیــلٍ  َعمَّ ُئُهمْ  رَاِجُعــوَن، ِإَلْیَن  ُنَبــوِّ

 َفاِدحٍ  لِّ ِبكُ  ُرِمیَنا وَ  َواِعَظٍة، وَ  َواِعظٍ  ُكلَّ  َنِسیَنا َقدْ  ُثمَّ ! َبْعَدُهمْ  ُمَخلَُّدونَ  َكَأنَّا ُترَاَثُهْم، َنْأُكلُ  وَ  َأْجَداَثُهْم،
  . )١())َجاِئَحةٍ  وَ 

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بخطبة یتأّثر أنْ  إلى) u(اإلمام دعت التي األسباب من یبدو     
آلِهِ  عَلَيْ

 أنّ  ،) وَسَلَّم وَ
 أّنه رأى) u(واإلمام یضحك، رجل وثّمة جنازة تشییع الموقف ألنّ  منها؛ واحداً  كان الحال مقتضى

                                                
 ٤/٥٢٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ١/٤٢٧:  الیعقوبي تاریخ )٢(

 ٤/٥٢٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي صورة لغیر ولیس ًا،درس هیعطی أنْ  ُبدّ  ال
آلِـهِ  عَلَيْ

 فضـالً  یقّدمـه مـا وأكمـل أفضـل )وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى( بالنبي عالقته بیان عن

آلِهِ  عَلَيْ
  .) وَسَلَّم وَ

 الـنّص، هـذا إلیه ُنسب)  u(اإلمام نفسّیة في النبوي الكالم هذا أثر لعظم أّنه بالذكر والجدیر     
 اهللا شـاء إن - إلیهـا سـنأتي نفسـه بالمضمون أخر صوراً  الصورة هذه من اشتق) u(أّنه أثره ودلیل

 معرفـة((  هـي والحكمـة البالغـة، نهـج فـي المـؤمنین أمیـر حكـم مـن ُعـدّ  الكـالم هذا أنّ  عن فضالً  –
 اأخـذه التـي تربیتـه وسـرّ ) u(المـؤمنین أمیـر سـرّ  یكشـف وهـذا ،)٢()) العلـوم بأفضل األشیاء أفضل

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي من
آلِهِ  عَلَيْ

  . )وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى( للنبي السابقة الصورة) u(اإلمام اقتفى أن بعد إذنْ      
آلِهِ  عَلَيْ

 أراد ومضـموناً  شـكالً  )وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة تعّلقه ومدى فكره، في الصورة هذه تعّلق مدى یبّین أنْ 

 إلـى عمد إذ )وَسَلَّم آلِهِ وَ  عَلَيْ
  . بتأّثره توحي أخرى صوراً  منها االشتقاق

ُدوا: ((یقــول بــالتقوى یحــثّ ) u(لــه خطبــةٍ  فمــن       ُدِلْلــُتمْ  فَقــدْ  اَْلَبَقــاِء، ِألَیَّــامِ  اَْلَفَنــاءِ  َأیَّــامِ  ِفــي َفَتــَزوَّ
ــى ــزَّاِد، َعَل ــْرُتمْ  وَ  اَل ــالظََّعنِ  ُأِم ــُتمْ  وَ  ،ِب ــى ُحِثْث ــیِر،اَ  َعَل ــا ْلَمِس ــُتمْ  َفِإنََّم ــبٍ  َأْن ــوفٍ  َكَرْك ــْدُرونَ  الَ  ُوُق ــى َی  َمَت

ــْؤَمُرونَ  ــیرِ  ُی  یــؤمرون متــى یــدرون ال وقــوف كركــب انــتم فإنمــا(  صــورة عنــد فــالوقوف ،)٣())  ِباْلَمِس
ــلَّى(النبــي خطبــة فــي الصــورة تــأثیر بوضــوح یظهــر)  بالمســیر ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  اإلمــام صــورة فــي )وَسَ

 األبــدان هــي والمطایــا الــنفس، هــو فاإلنســان ظــاهر الشــبه فوجــه((  حّســي تصــویر فهــي ،)u(علــي
 آثـار مـن أثـر أّول الحّسـي التشـبیه وهـذا ،)١()) والعقلـي الحسـي العـالم هـي والطریـق النفسانیة، والقوى
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة

آلِهِ  عَلَيْ
 بصـورة) u(بتـأّثره تـوحي إشـارات ّدةعـ عن فضالً ) u(كالمه في) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي فعل كما التشبیه أداة على) u(احتفاظه منها )وَسَلَّم وَ
آلِـهِ  عَلَيْ

 ،)وَسَـلَّم وَ
ــلَّى(الّرســول تشــبیه بطرفــي التشــبیه طرفــا ومقابلتــه ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  ســفر، األمــوات، ي،حّســ بشــكل )وَسَ

   باألموات الركب وقابل الموت وداللتهما بالسفر، السیر) u(قابل إذ سیر، الركب،

  سیر                 الركب                سفر               األموات               

  

                                                
 )حكم( مادة:  العرب لسان )٢(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي صورة ففي ورتین،الصّ  بین المقابالت هذه في نكتة وثّمة     
آلِهِ  عَلَيْ

 قضّیة هناك )وَسَلَّم وَ
 إبـداع ّسـر یجلـو وهنـا تقـع، لّمـا القضـّیة) u(اإلمـام صـورة فـي بینمـا ومضوا سافروا أموات منتهیة،
 نیاالـدّ  تصـویر تبـاین سـبق فیمـا رأینـا وقـد داللتهـا، علـى محافظـاً  ورةالّصـ یقلب أّنه كیف) u(اإلمام
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي عند

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي عنـد نیاالدّ  صورة كانت إذ ؛)u(اإلمام وعند ،)وَسَلَّم آلِهِ وَ  عَلَيْ
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
  .غثّاً  وسمینها رثّاً  جدیدها وصار انقضت) u(اإلمام صورة في بینما االنقضاء على أوشكت )وَسَلَّم

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي بأنّ  یوحي التصویر في التناوب هذا     
آلِـ عَلَيْ

 منـه هـدفهما كانـا) u(واإلمـام )وَسَـلَّم هِ وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي رأى إذا) u(كان. والتأّثر األثر عن فضالً  والترغیب، التحذیر

آلِهِ  عَلَيْ
 عمـد حـّذر) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أنّ  رأى وٕاذا الترغیب إلى
آلِـهِ  عَلَيْ

 الـذي هـو )u(ألّنـه التحـذیر؛ إلـى عمـد رّغـب، )وَسَـلَّم وَ
 َلـمْ  وَ  اَللَّـِه، َرْوحِ  ِمـنْ  ُیْؤِیْسـُهمْ  َلـمْ  وَ  اَللَّـِه، َرْحَمـةِ  ِمـنْ  َالنَّاَس  ُیَقنِّطِ  َلمْ  َمنْ  اَْلَفِقیهِ  ُكلُّ  اَْلَفِقیهُ : ((یقـول

 المبالك وتفّننه ،)u(اإلمام براعة یكشف التناوب هذا أنّ  ذلك یزاد على ،)٢()) اَللَّهِ  َمْكرِ  ِمنْ  ُیْؤِمْنُهمْ 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(محمد األنام بسّید تأّثره بعد

آلِهِ  عَلَيْ
 وَ  ِبِهـمْ  ُیَسـارُ  َكَرْكـبٍ  اَلـدُّْنَیا َأْهـلُ : (()u(قولـه ومثله )وَسَلَّم وَ

 إلــى الخطـاب مـن ورةالّصـ هـذه بـادئ فـي عـدل) u(أّنـه غیـر كسـابقتها ورةالّصـ هـذه ،)٣()) ِنَیـامٌ  ُهـمْ 
 یؤمرون متى یدرون ال وقوف كركب أنتم إنما(  بــ مخاَطباً  السابقة رةالصو  في كان المشّبه إذ الغیبة

 هذا أنّ  وأرى ،) نیام وهم بهم یسار كركب الدنیا أهل(  المشبه كان الصورة هذه في بینما)  بالمسیر
 كّلهـم الـدنیا أهـل بـل كركـب أنـتم لـیس: یقـول) u(كأّنـه أي القاعـدة لتعمـیم وهـي لغایة، كان العدول
 والتحـذیر الموعظـة الصـورة هـذه مـن الهـدف إذ مضـموناً  هنـا النبـوي األثـر ویتبـین بهـم، ریسـا كركـب

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي كان كما
آلِهِ  عَلَيْ

 به مشّبه والركب مشّبه الدنیا فأهل المتلّقي، عند الصورة الكتمال) وَسَلَّم وَ
 الفعـل) u(ببنائـه ذروتها بلغت الصورة فنّیة أنّ  وأرى ،)١()) نیام وهم بهم یسار: قوله الشبه ووجه((
 مـــن یشـــدّ  مّمـــا الســـامعین هـــؤالء غفلـــة كشـــف البنـــاء هـــذا فـــي) u( إّنـــه إذ المجهولّیـــة علـــى) یســار(

 هـــذه تعطـــي الصــورة كانـــت مــا)  ســـائرون كركــب الـــدنیا أهـــل: ( قــال) u(أّنـــه فلــو أكثـــر، انتبــاههم
 عــن الحــدیث أنّ  عــن فضــالً  واإلرشــاد الموعظــة معنــى تالئــم أیضــاً  تكــنْ  ولــم التصــویر فــي الّروعــة
 المـــوت صـــورة لتبقـــى المقـــام تناســـب المجهـــول علـــى الفعـــل فبنائّیـــة المجهولیـــة، هـــذه تقتضـــي المـــوت
  . مخیفة

                                                
 ٤/٥١٩:   عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٤/٥١٤:  ن.  م )٣(
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  : االستعارة فنّ  على القائمة الصورة:   ثانیاً 

 غایته إلى للوصول الُمنشئ سلكها التي الُسبل من سبیالً  االستعارة فنِّ  على القائمة الصورة تعدّ      
 التــي المبــدع وأداة الفّنــي، التصــویر أركــان مــن ركنــاً  تعــدّ  كالتشــبیه، االســتعارة إنّ  إذ وتــأثیرًا، إبالغــاً 
 علـى یـدل تركیبهـا أن اللفـظ ناحیة من((  النفوس في وتأثیرها جمالها ویأتي جدیدة، صوراً  بها یبتكر
 تشـبیه مـن الكـالم تضـمنه مـا روعتهـا تنسـیك جدیدة صورة تخّیل على عمداً  ویحملك التشبیه، تناسي
 wفتبـــرز والجــالء، والوضــوح، القـــّوة، عــن فضــالً  والجمـــال الفتنــة، المعنــى فُتكســـب ، )٢())مســتور خفــي 
  . )٣( اإلبداع معالم كلّ  صفحتها على یّتضح جمیلةٍ  لوحةٍ  في الفكرة

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب في والمتأّمل     
آلِهِ  عَلَيْ

 في والوضوح والقّوة، واإلبداع، الجمال، هذا مسیل )وَسَلَّم وَ
 كــالم فــي صــداها فتــرّدد األذهــان فــي وعلوقــاً  النفــوس، فــي تــأثیراً  هاأكســب مّمــا أنشــأها، التــي ورالّصــ

  .العربي التراث في خالداً  سفراً ) u(كالمه  غدا حتى ،)u(علي اإلمام

 التصـاویر بـین مـن مكانـة وأرقـى مسـاحة، أكبر البالغة نهج في االستعارّیة ورةالصّ  تحتلّ  إذن      
 مـروراً  ثـم كاملـًة، الصـورة) u(اقتباسـه مـن بـدءاً  فیـه حاضـراً   النبوي األثر كان معظمها وفي الفنّیة

 مدى فیها لنا كاشفاً  إبداعّیة ومالمح فنّیة، سمات من فیها عّما فضالً  موقفه، یالئم حسبما بصیاغته
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطب) u(تأّثره

آلِهِ  عَلَيْ
  . )وَسَلَّم وَ

ــِإنِّي: (( یقــول) u(لــه خطبــةٍ  فمــن      ــذُِّرُكمُ  َف ــدُّْنَیا ُأَح ــا اَل ــَوةٌ  َفِإنََّه ــَرةٌ  ُحْل ــتْ  َخِض ــَهَواتِ  ُحفَّ  وَ  ِبالشَّ
 ُتْؤَمنُ  الَ  وَ  َحْبَرُتَها، َتُدومُ  الَ  ِباْلُغُروِر، َتَزیََّنتْ  وَ  ِباْآلَماِل، َتَحلَّتْ  وَ  ِباْلَقِلیِل، رَاَقتْ  وَ  ِباْلَعاِجَلِة، َتَحبََّبتْ 

 تتـراءى الشـریف المقطـع هـذا فـي ،)١()) َغوَّاَلـةٌ  َأكَّاَلـةٌ  َباِئَدٌة، َناِفَدةٌ  زَاِئَلةٌ  َحاِئَلةٌ  َضرَّاَرٌة، َغرَّاَرةٌ  َفْجَعُتَها،
 بــأثر أكتفــي_  الموضــوع بحكــم_  ولكّنــي فیــه، بصــماتها ظهــرت التــي ةالنبوّیــ للخطــب آثــار عــّدة لــي

 الصـورة هـذه تعـدّ  إذ ؛) خضـرة حلـوة فإنهـا الدنیا أحّذركم فإّني(  األولى الصورة فیه، النبوي التصویر
ـهِ  اهللاُ  صَــلَّى( النبـي خطبـة مــن بالكامـل مقتبسـة االسـتعاریة

ــهِ  عَلَيْ آلِ
 الــدنیا إن أال: (( فیهـا قـال التــي) وَسَـلَّم وَ

                                                
 ٣٤:  البیان علم في متون وعةمجم )٢(

 ٩٣:  وتطورها نشأتها االستعارة.  ظ )٣(
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ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي مـن اقتبسـها التـي الصـورة هذه في) u(فاإلمام ،)٢()) حلوة خضرة
آلِـهِ  عَلَيْ

 یقـول )وَسَـلَّم وَ
 اللفظـة وهـذه): (( خضـرة( لفظـة علـى یعلّـق حینمـا سـیما الو  الـنهج، شـرحه فـي الحدید أبي ابن عنها
 ،)هـــ ٦٥٦ت (الحدیــد أبــي ابــن الشــارح بــه یخبرنــا أثــر أّول هــذا أعــدُّ  وأنــا ،)٣()) النبویــة األلفــاظ مــن

ــلَّى(النبــي مثلمــا) u(فاإلمــام ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  بحســيّ  المتعّلقــین والخضــرة الحــالوة لفــظ اســتعار) (( وَسَ
 الخضــرة األلــوان مــن اختــار إنمــا) (( u(واإلمــام ،)٤()) ویلــذ منهــا الــنفس یــروق لمــا والبصــر الــذوق
 ووجــه((  ،)٥()) الذائقــة فــي الطعــوم أحســن الحلــو أن كمــا الباصــرة إلــى بالنســبة األلــوان أحســن ألنهــا

 الــنفس إلــى تأدیتهمــا ألكثریــة نالحّســی هــذین متعلــق خــص وٕانمــا. بــه االلتــذاذ فــي المشــاركة المشــابهة
  . )٦()) الحواس سائر دون امبواستطه وااللتذاذ

ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(النبـي بخطبـة) u(اإلمـام بتــأّثر یـوحي االقتبـاس هـذا    
آلِـهِ  عَلَيْ

 دائــم) u(وأّنـه ،)وَسَــلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نهج على السیر

آلِهِ  عَلَيْ
  . به والتشّبه )وَسَلَّم وَ

 بالشـــهوات، حّفـــت(  وهـــي متـــین بنســـیج الثانیـــة بالصـــورة ُتوصـــلنا درســـناها التـــي ورةالّصـــ هـــذه      
)  ةخضــر  حلــوة الــدنیا(  دامــت مــا: بتقــدیر إذ وثیقــة بعالقــة لســابقتها بیــان وهــذه ،) بالعاجلــة وتحّببــت

 هـــذه مـــن) u(اإلمـــام قصـــد ولعـــلّ  ،) بالعاجلـــة وتحّببـــت بالشـــهوات، حّفـــت(  أّنهـــا فـــي شـــكّ  ال إذن
 عمــا اســتعمالها فــي والخــروج ولــذاتها الــدنیا مشــتهیات فــي باالنهمــاك تــدخل إنمــا النــار أنّ ((  الصــورة
 وأّمـا ، )١()) هـامن إال إلیهـا یـدخل ال بالشـهوات ومحاطـة محفوفـة لـذلك فكأنهـا ینبغي ال ما إلى ینبغي
 المتحّببة بالمرأة الدنیا شّبه) u(أّنه إذ أیضًا؛ السابقة ورةللصّ  بیان)  بالعاجلة تحّببت): ( u(قوله

 تحلّـق قـوة: قـّوتین بین واقفاً  المتلّقي تجعل لطیفة صورة ونسج )٢(التحّبب لفظ فاستعار وجمالها بمالها

                                                
 ٩٣:  القرآن إعجاز )٢(

 ٤/٢٢٨:  الحدید أبي البن البالغة نهج شرح )٣(

  ٣/٨٢:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٤(

 ٩/١٧٣:  البالغة نهج شرح في السعادة مفتاح )٥(

 ٣/٨٢:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٦(

 ٣/٨٣:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )١(

 ٣/٨٣:  ن.  م.  ظ )٢(
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 یوّظفـــه وبـــذلك الـــدنیا، واقـــع إلـــى تجذبـــه وقـــوة نیا،الـــدّ  المـــرأة بـــین یقـــارن وهـــو الخیـــال، أجـــواء فـــي بـــه
  .  الدنیا حقیقة إلى) u(اإلمام

 تـــأّثر لنــا تكشـــف)  غّوالــة أّكالـــة بائــدة، نافــذة زائلـــة، حائلــة ضـــّرارة، غــّرارة(  الثالثـــة ورةالّصــ أّمــا     
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بصورة) u(اإلمام

آلِهِ  عَلَيْ
 خـالل مـن وذلـك أكثـر؛)  خضـرة حلوة انیالدّ  إنّ  أال(  )وَسَلَّم وَ

 وخضـرتها حالوتهـا لبیـان تضـافرت الصور هذه إنّ  إذ الصورة، بهذه القضّیة هذه) u(اإلمام تعلیل
  . وراءهما یختفي بما واإلیحاء الظاهرتین،

  :   شیئان العلوي التعلیل هذا من لي ویبدو     

هِ  اهللاُ  لَّىصَ (بالنبي تربطه التي القوّیة ألواصرأ توثیق:  األّول
آلِهِ  عَلَيْ

 اهللاُ  صَلَّى( به) u( تأثره وشّدة ،)وَسَلَّم وَ
هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

  . وریةالصّ  التعلیالت هذه خالل من )وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالّرسول الّناس أعلم أّنه) u(بیانه:  الثاني
آلِـهِ  عَلَيْ

 أثـر وهـذا بـه، وارتباطـه وبكالمـه، ،)وَسَـلَّم وَ
 جدیــدة، صــورة إضــفاء إلــى عمــد إذ وفنّیتــه براعتــه كشــف هــذا) u(تعلیلــه أنّ  ذلــكیــزاد علــى  أیضــًا،
 أي:  وغّوالــة غــرارة وهــي الخــدوع؛ المحتالــة أوصــاف لهــا اســتعار((  الــدنیا عــن) u(تحــّدث فعنــدما
) : u(قوله أّما ،)٣()) لهم أّكالة لكونها العقور السبع ووصف:  لهم والخداع ألهلها االستغفال كثیرة

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي أخرى خطبة إلى أیضاً  وٕاشارة تعلیل فهي)  بائدة نافذة زائلة حائلة( 
آلِهِ  عَلَيْ

 والتي ،)وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(أّنه كیف التشبیه مبحث في درستها

آلِهِ  عَلَيْ
 كبقاء إالّ  منه یبقَ  لم الذي بالیوم الدنیا شّبه ،)وَسَلَّم وَ

 بهـــذه المشـــهد هـــذا عـــن) u(اإلمـــام فعّبـــر الغـــروب قبیـــل وقـــت وهـــو النخیـــل، ســـعف علـــى الشـــمس
 ورةللّصـــ توضــیحيٌّ  وصـــفٌ  هالكــة، أي وبائـــدة فانیــة، أي زائلــة بأّنهـــا الــّدنیا عـــن التعبیــر إذ ورة،الّصــ

 المبالغـة بصـیغة جـاءت ألّنهـا سـامعیه؛ علـى للموعظة تشدید فهي)  غّوالةُ  أّكالة( صورة أّما النبوّیة،
 لاألك كثیر هو الذي بالحیوان الدنیا شبه((  االستعاریة ورةالصّ  هذه في) u( اإلمام أنّ  عن فضالً 

 الصـفة هـذه) u(أضـفى إذ االغتیـال مـن وهـي المبالغـة على) u(اإلمام بناها غّوالة وكذلك ،)١())
  .)٢(یعلمون ال حیث من وتهلكهم یشعرون ال حیث من أهلها تغتال أّنها شأنها من ألنّ  للدنیا؛

                                                
 ٣/٨٣:  ن.  م )٣(

 ٩/١٨٠:  البالغة نهج شرح في السعادة مفتاح )١(

 ١٨١ ، ٩/١٨٠:  ن.  م.  ظ )٢(
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ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب من) u(اإلمام اقتبسها التي االستعاریة الصور من      
آلِـهِ  عَلَيْ

 وتلـك ،)وَسَـلَّم وَ
 الّریــاء وذمّ  والعمــل بــالّتقوى للّنــاس وعظــةٌ  جاللــه جــلّ  الحــق صــفات یبــّین وفیهــا) u(لــه خطبــةٍ  فــي

 ِإَلــْیُكمُ  فــأَْلَقى  ... ُســًدى َیْتــُرْكُكمْ  َلــمْ  وَ  َعَبثــًا، ُلْقُكــمْ َیخْ  َلــمْ  ُســْبَحاَنهُ  اَللَّــهَ  َفــِإنَّ ): ((u(فیقــول والكـذب
َة، َعَلْیُكمُ  ِاتََّخذَ  وَ  اَْلَمْعِذَرَة، (  ورةفالّصـ ، )٣()) َشـِدیدٍ  َعـَذابٍ  َبْینَ  َأْنَذَرُكمْ  وَ  ِباْلَوِعیِد، ِإَلْیُكمْ  َقدَّمَ  وَ  اَْلُحجَّ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من مقتبسة)  شدید عذاب یديْ  بین وأنذركم

آلِهِ  عَلَيْ
 اهللاُ  صَـلَّى(فیهـا قـال والتـي )وَسَلَّم وَ

ــهِ 
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  إذ ؛)الیــدین( لفظــة فــي فاالســتعارة ،)٤()) شــدید عــذاب یــديْ  بــین لكــم نــذیرٌ  فــإني: (( )وَسَ
. لـه المشـارف خـرةاآل عـذاب علـى المتقـدم الوقـت عـن یدیـه ببـین وكّنـى للعـذاب الیـدین لفظ استعار((

 الشـــدید العـــذاب نــزل فكأنـــه شــدید بـــأس ســطوة ذي مـــن یكــون بـــالمخوف اإلنــذار أنّ  المشـــابهة ووجــه
 الجواذب من وذلك یدیه بین له متقدماً  منه والتخویف اإلنذار وجعل یدین له فاستعار المعذب بمنزلة
  .)٥())اللطیفة

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من ما صورة )u(اإلمام لتقطی األحیان بعض في     
آلِهِ  عَلَيْ

 یبنـي ثـم  ) وَسَلَّم وَ
  .  الشریفة النبوّیة الخطبة من مأخوذةٌ  الصورة أنّ  على یدلّ  ما ُمبقیاً  أخرى صورة شاكلتها على

هِ  اهللاُ  صَلَّى(فـالنبي    
آلِهِ  عَلَيْ

 فـي أو ، )١()) الشـیطان ِحبالـة والنسـاء: ((  خطبـه إحـدى فـي یقـول )وَسَـلَّم وَ
 أنـه وذلـك االسـتعارات، أحاسـن مـن((  ورةالّصـ وهـذه ،)٢())  الشَّْیَطانِ  َحَباٍئلُ  والنِّساءُ ((  أخـرى روایة
 المبثوثـَة، كالحبائـل فهـن الرجـال، الشـیطان بـه یصـید ما أقوى من النساء جعل والّسالم الصالة علیه

 وُیْســَتْخون الــركیُن، ُیْســَتَحفّ  نوبهــ ات،ئــیالخط ومقــاود الشــهوات، مظــانّ  ألنهــن المنصــوبة؛ واألشــراك
): (( u(قوله في بصماتها وظهرتْ ) u(باإلمام أّثرتْ  النبوّیة الصورة هذه أنّ  یبدوو  ،)٣()) األمین

 خطـب إرث مـن أّنهـا علـى دلّـتْ  النظـامي ونسـیجها ورةالّصـ هـذه فدقّـة ،)٤()) اْلَمـَودَّةِ  ِحَباَلةُ  والَبَشاَشةُ 

                                                
 ١٣٤ ، ١/١٣٣:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٢/٣١٩:  الطبري ریختا )٤(

 ٢/٢٩٢:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٥(

 ١٠١٦/ ٣:  المغازي كتاب )١(

 ١/١٢٦:  الدر نثر )٢(

 ١٩٢:  النبویة المجازات )٣(

 ٤/٥٠٣:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

 التـي اإلشـعاعة وهـي األثـر، هـذا علـى حفظتْ  التي) حبالة( لفظة السّیماو  ،)وَسَلَّم وَ
  .                           ورتینالصّ  تربط

  الشیطان                                      النساء                             

  حبالة                                                     

  المودة                                       البشاشة                           

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي لخطب آثار عّدة نجد ورتینالصّ  قابلنا ما فإذا    
آلِهِ  عَلَيْ

) u(اإلمـام صـورة فـي )وَسَـلَّم وَ
 التــي ســاءالنّ  وهــي حبالــة للشــیطان أنّ  لحــظ اكمــ ،)u(فاإلمــام الصــورة، أثــر هــو یعنینــا الــذي لكــنّ 

 فلــذا اآلخــرون؛ ُیســتمال أن الوجــه بعبوســة یمكــن ال إذ حبالــة، للبشاشــة أنّ  رأى الرجــال، بهــا یســتمیل
 اقتناصـه لكـنّ  صـیده بهـا الصـیاد یقتـنص ما وهي الحبالة لفظ لها واستعار الوجه لبشاشة) u(عمد
  .)٥(وجه وبابتسامة والصداقة بالمحّبة یكون

 اللفظـــة هــذه اســتثمر) u(اإلمــام وجــدتُ  الخالــد الســـْفر هــذا البالغــة لــنهج تتّبعــي خــالل ومــن     
 صَـلَّى(النبـي خطـب هـو ورالّصـ هـذه منشـأ أنّ  حسـباني مـن سـتبعدُ ا وال صورة، من أكثر لبناء) حبالة(

هِ  اهللاُ 
آلِهِ  عَلَيْ

   عدیدة صوراً  إبداعه خالل من یتفّننو  الكالم في یتوّسع جعله هذا تأّثره عن فضالً  ،)وَسَلَّم وَ

ـــه كتـــابٍ  فـــي) u(قالـــه مـــا الصـــورة هـــذه مـــن       حنیـــف بـــن عثمـــان البصـــرة علـــى عاملـــه إلـــى ل
ــي ِإَلْیــكِ  : (( األنصــاري ــا! َعنِّ ــا َی ــِك، َعَلــى َفَحْبُلــكِ  ُدْنَی ــدِ  َغاِرِب ــِك، ِمــنْ  ِاْنَســَلْلتُ  َق  ِمــنْ  َأْفَلــتُّ  وَ  َمَخاِلِب

ــكِ   بمنتهــى التصــویر روعــة مــن ففیهــا)  حبائلــك مــن وأفلــتّ (  صــورة عنــد وقفنــا مــا فــإذا ،)١()) َحَباِئِل
ــلَّى(النبــي جعــل كمــا اإلنســان بهــا یصــتاد حبائــل للــدنیا جعــل) u(أّنــه إذ الدّقــة، ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  )وَسَ

 جــــالالر  قلـــوب تصــــید كونهـــا عــــن المســـتعار الوصــــف بهـــذا كّنــــى) (( u(وأّنـــه  حبائــــل، للشـــیطان
  .)٢()) الصائد كحبائل لها فهي الوهمیة بشهواتها

ــلَّى(النبــي صــورة أثــر یتبــّین) u(لإلمــام أخــرى صــورة وفــي      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  حبالــة والنســاء)( وَسَ
 إحـــــدى مســـــتهلّ  فـــــي) u(یقـــــول إذ وأوضـــــح، أكثـــــر،)  الشـــــیطان حبائـــــل والنســـــاء(  أو) الشـــــیطان

                                                
 ٥/٢٢٦:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح.  ظ )٥(

 ٣/٤٥٠: عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٥/١٠٨:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٢(
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ـــى َأْســـَتِعیُنهُ  وَ  اَللَّـــهَ  وَأْحَمـــدُ : ((نالفـــت مـــن محـــّذراً ) u(خطبـــه  وَ  َمزَاِجـــرِهِ  وَ  اَلشَّـــْیَطانِ  َمـــَداِحرِ  َعَل
ــنْ  َاِالْعِتَصــامِ  ــهِ  ِم ــهِ  وَ  َحَباِئِل  الشــیطان مــداحر علــى بــه ویســتعین اهللا یحمــد) u(فنــراه  ،)٣()) َمَخاِتِل
 وحبائــل: (( الحبائــل هــذه عــن الحدیــد أبــي ابــن ویقــول ومخاتلــه، حبائلــه مــن بــاهللا ویعتصــم ومزاجــره،
 یخــدع أي:  بالكســر بهــا، ُیختِــل التــي األمــور: ومخاتلــه. بهــا ُیضــلَّ  التــي وأشــراكه مكائــده الشــیطان

 الحبائــل لفــظ لهــا واســتعار الدنیویــة، والّلــذات الشــهوات هــي((  هنــا ومخاتلــه الشــیطان وحبائــل ،)٤())
 فــي والحصــول الســالمة عــن للبعــد فیهمــا الحصــول اســتلزام فــي إیاهــا لمشــابهتها الصــائد أشــراك وهــي

 موجبـة ألّنهـا ومخاتلـه؛ الشـیطان، حبائـل مـن واعتصـم واسـتعان وتمّسـك اهللا، حمد ولذا ؛)٥()) العذاب
 وتجـــدر ریفة،الّشـــ النبوّیـــة ورةللّصـــ امتـــداد إالّ  هـــي مـــا هـــذه فالصـــورة ، اهللا رحمـــة عـــن والبعـــد للعـــذاب
 فـي النبوّیـة الفنّیة الصورة أثر قّوة من أكثر توّثق هذه) u(اإلمام خطبة مناسبة أنّ  إلى هنا اإلشارة
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي صـورة وكـذلك الفـتن، مـن التحـذیر فـي جـاءت فالخطبة ،)u(اإلمام خطبةِ 

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

 هـذه ضـّمت التي النبوّیة الخطبة مقاطع جمیع إنّ  بل بذلك، توحي)  الشیطان حبالة والنساء(  )وَسَلَّم
 مــــاماإل كــــالم فــــي النبــــوي األثــــر تقویــــة مــــن یشــــّدد مّمــــا وهــــذا والموعظــــة، بالتحــــذیر تــــوحي الصــــورة

  .)u(علي

 فـي وتلـك معناهـا قـّوة مـن یشـّدد مّمـا آخـر شـیئاً  علیهـا یسـبغ) u(اإلمـام نـرى أخرى صورة في     
 وَ  ُجهَّــاٍل، ِمــنْ  َجَهاِئــلَ  َفــاْقَتَبَس  ِبــِه، َلــْیَس  وَ  َعاِلمــاً  َتَســمَّى َقــدْ  آَخــرُ  وَ : ((لــه خطبــةٍ  مــن) u(قولــه

 فنّیــة تبــدو ورةالّصــ هــذه ففــي ،)١()) ُغــُرورٍ  َحَباِئــلِ  ِمــنْ  َأْشــرَاكاً  ِللنَّــاسِ  َنَصــبَ  وَ  ُضــالٍَّل، ِمــنْ  َأَضــاِلیلَ 
 مّمــا) أشــراك( لفظــة خــالل مــن جدیــدة فنّیــة مســحة ورةللّصــ إضــفاء إلــى عمــد إذ أكثــر،) u(اإلمــام
 فلفظـة غـّرارة، بأّنهـا الحبالة هذه نوعَ  أبان) u(اإلمام أنّ  عن ضالً ف ومعناها، الصورة قّوة من زادت

 ورةالّصـ منحـتْ ) حبائـل( لفظـة مصـاحبتها لكـن ،)٢(شـركة ومفردهـا الصائد حبائل أیضاً  هي) الشِّراك(
  . النّص  صاحب براعة كشفت أّنها عن فضالً  وروعة رصانة

                                                
 ٢/٢٣٦:  ن.  م )٣(

 ٥/١٣٨ : الحدید أبي البن البالغة نهج شرح )٤(

 ٣/٢٠٨ : البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٥(

 ٢/١٣٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 )شرك(  مادة:  عرب لسان.  ظ )٢(
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ــارة، كامنــة اقــاتط) u(لإلمــام أنّ  ورةالّصــ هــذه مــن باالعتبــار جــدیر       مســّبب أكبــر وكــان وجّب
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبـي هو – أرى كما – الطاقات هذه إلخراج

آلِهِ  عَلَيْ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(خطبـه أثـر سـّیما ال، و )وَسَلَّم وَ

 عَلَيْ
آلِهِ 

  ).u(كالمه في) وَسَلَّم وَ

 هــل وهــو للســؤال مجــاالً  ورةالّصــ هــذه لنــا تفــتح إذ ،)غــرور حبائــل( صــورة فــي دقیقــة نكتــة ثّمــة     
 ستكشـــفه مـــا وهـــذا نعــم، فـــالجواب التعبیـــر، هــذا) u(اإلمـــام لنـــا ذكـــر حتــى! تغـــّر؟ ال حبائـــل هنــاك

 حـــــّذرنا وخّداعـــــة غـــــّرارة شـــــیطانّیة حبائـــــل هنـــــاك أنّ  فكمـــــا البالغـــــة، نهـــــج فـــــي الشـــــریفة الّنصـــــوص
  . بها بالتمّسك) u(اإلمام یأمرنا إلهّیة حبائل ثّمة منها،) u(اإلمام

 َأَحـبِّ  ِمنْ  ِإنَّ  اَللَّهِ  ِعَبادَ : ((الفاسقین وصفات المّتقین صفات بیان في له خطبةٍ  في) u(یقول     
 ِمـنَ  ِاْسَتْمَسـكَ  وَ ... اَْلَخـْوفَ  َتَجْلَبـبَ  وَ  اَْلُحْزنَ  َفاْسَتْشَعرَ  َنْفِسهِ  َعَلى اَللَّهُ  َأَعاَنهُ  َعْبداً  ِإَلْیهِ  اَللَّهِ  ِعَبادِ 
) بأمتنهـا الحبال ومن بأوثقها الُعرى من استمسك( فصورة ،)٣()) ِبَأْمَتِنَها اَْلِحَبالِ  ِمنَ  وَ  ْوَثِقَهاِبأَ  اَْلُعَرى
  الّعرى بأوثق أراد)(( u( ألّنه الحبالة؛ هذهب بالتمّسك یأمرنا) u(فكأّنه طلبيٌّ  إنشاءٌ  منه ُأرید خبر

 سـبحانه اهللا إلـى باإلنسـان ُتوصـل الحبـال هـذه أنّ  المعلـوم ومـن ،)١()) وأوامره اهللا سبیل الحبال وأمتن
 بهـا، تمسـك مـن لنجـاة سـبباً  تكـون كمـا العـروة أنّ  المشابهة ووجه استعارة((  صورة هنا وهي وتعالى
 لزومـه یكـون إلیـه يالمـؤدّ  اهللا طریـق كـذلك ینفصـم ولـم وتمـتن ثبـت مـا أجودهـا وكـان الحبـل، وكذلك
 انقطــاع ال حبــال وأوامرهــا لهــا انفصــام ال عــروة وهــي اآلخــر لأهــوا مــن للنجــاة ســبباً  بــأوامره كوالتمّســ

 َفـِإنَّ  اَللَّـهِ  ِبَتْقـَوى َفاْعَتِصُموا: ((بالتقوى ویأمرهم الناس یعظ له خطبةٍ  في) u(قوله ومثله.  )٢())لها
ــا ــْبالً  َلَه ــهُ  َوِثیقــاً  َح  التقـــوى بــلبح التمّســك) u(اإلمــام یأمرنــا ةاالســتعاریّ  ورةالّصــ فبهــذه ،)٣()) ُعْرَوُت

 أنّ  الســـابقة الّنصــوص دراســـة بعــد تبـــّین قــدف ،وجـــلّ  عــزّ  اهللا إلـــى توصــلنا حـــبالً  للتقــوى جعـــل عنــدما
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطبة من كاملةً  ورةالصّ  یقتبس) u(اإلمام

آلِهِ  عَلَيْ
 إلنشـاء یسـتثمرها أخـرى ومـّرة )وَسَلَّم وَ

ــه وأخــرى یــدة،جد فنّیــة مســحات علیهــا یســبغ وثالثــة جدیــدة، صــورة  مــن جدیــدة أشــیاء یبــدع) u(أّن
 صــورتین التقــاط إلــى یعمــد تــارة أّنــه الفنّیــة) u(اإلمــام براعــة مــنف ،آنفــاً  رأینــا كمــا المقتبســة ورةالّصــ
 وهنــا وحــدیث، خطبــة مــن أو خطبــة مــن مســتمّدة صــورة كــلّ  بحیــث خطبتــه، فــي ویوّظفهمــا تیننبــویّ 

 إخالل دون من واحدة خطبة في المتباینتین الصورتین معهج بكیفّیة الفنّیة) u(اإلمام مقدرة یتجّلى

                                                
 ٢/١٣٥:  هعبد محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٢/٣٠٤ : البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )١(

 ٢/٣٠٤ : ن.  م )٢(

 ٢/١٣٥:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(
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 َفـــِإنَّ : ((  فیقـــول الـــدنیا مـــن ویحـــّذر بـــالّتقوى یوصـــي) u( لـــه خطبـــةٍ  ففـــي ، وداللتهـــا الصـــورة فـــي
 َمْغُلـوٍب، َغْیـرُ  ِقـْرنٌ  وَ  َمْحُبوٍب، َغْیرُ  زَاِئرٌ  ِطیَّاِتُكْم، ُمَباِعدُ  وَ  َشَهَواِتُكْم، ُمَكدِّرُ  وَ  َلذَّاِتُكْم، َهاِدمُ  اَْلَمْوتَ 

 ورتانفالّصـ ،)٤()) َمَعاِبُلـهُ  َأْقَصـَدْتُكمْ  وَ  َغَواِئُلـُه، َتَكنََّفـْتُكمْ  وَ  َحَباِئُلُه، َأْعَلَقْتُكمْ  َقدْ . َمْطُلوبٍ  َغْیرُ  َواِترٌ  وَ 
) u(مـاماإل بهـا سـاق منهمـا واحـدةٍ  كلّ ) حبائله أعلقْتكم قد(و) لّذاتكم هادم الموت فإنّ (االستعاریتان

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قول من مأخوذة فاألولى الخطب، من وثانیهما األحادیث، من إحداهما
آلِهِ  عَلَيْ

: (( )وَسَلَّم وَ
(( :ورةالّصـ هـذه علـى تعلیقه في) اهللا رحمه( الشریف السّید ویقول ،)٥()) الَّلذَّاتِ  َهاِدمِ  ِذْكرَ  من أْكِثُروا
ــق، وتبطــل تتالشــى بــالموت لــذاتالّ  أن والمــراد ، اســتعارة وهــذه  البنــاء َیْضــَمِحلُّ  كمــا وَتْضــَمِحلُّ  وَتمحَّ

 البنــاء، فــالن هــدم:قــالوا فــإذا ، للشــيء اإلبطــال هــو األصــل فــي والهــدم رســمه، بتعفیــة ویبطــل َبَهْدِمــهِ 
 أي اقتبسـه عنـدما) u(اإلمـام یقصـده كـان الـذي المعنـى وهـذا ، )٦()) وأبطلـه أزالـه أنه یریدون فإنـما
 هـــذا شــارحاً  )هــــ ٦٧٩ت ( البحرانــي میــثم ابـــن یقــف عنــدما وهكـــذا المــوت، عــن اللـــذات بهــادم عّبــر

ــلَّى( الرســول قــول ونحــوه ظــاهر، وهــو:(( فیقــول المقطــع ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  هــادم ذكــر مــن أكثــروا: "  )وَسَ
 التـي البدنیـة واألمـراض لألوهـاب بائـلالح لفـظ((  باستعارة بناها فقد الثانیة ورةالصّ  أّما ،)١(" ))اللذات

 وذلـك الـّدقیق، واالستثمار الفنّیة المقدرة هي وهذه ،)٢())الصائد كحبالة إلیه ومؤدیة الموت داعیة هي
  .  وهكذا للّدنیا وثالثة للموت، وأخرى للبشاشة، مّرة الِحبال) u(بجعله

 موقفـه لتناسـب جدیـدة صـور إلنشاء رهاواستثم ،)u(اإلمام بها تأّثر التي النبوّیة ورالصّ  ومن     
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبي قولِ  الفّني

آلِـهِ  عَلَيْ
 السـّید ینقـل كمـا ومثلهـا ،)٣()) َكَهـاَتْین َوالسَّـاَعةُ  َأَنـا بعثْـتُ ): (( وَسَـلَّم وَ

 أكثــر إذابـة قبیـل مــن هـذا ولعـلّ  ،)٤()) السَّــاَعة َنَفـسِ  فــي ُبِعثْـتُ ((  مجازاتــه فـي) اهللا رحمـه( الشـریف
هِ  اهللاُ  صَلَّى( أّنـه إذ استعارة، القول وفي منها أخرى صورٍ  وٕانشاء صورة من

آلِهِ  عَلَيْ
 ِللسَّـاعةِ  َجعـل(( )وَسَـلَّم وَ

 ِبـــَنَفسِ  اِإلنســان ُیِحـــسُّ  كمــا وُقْرِبهــا ِبَنَفِســـها فیــه ُأِحـــسُّ  وقــت فــي ُبعثـــت: وقــال. اإلنســـان كــَنَفسِ  َنَفســاً 

                                                
 ٢/٣٨٠ : ن.  م )٤(

 ٣٦٦:  النبویة المجازات )٥(

 ٣٦٦:  ن.  م )٦(

 ٤/٩٣:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )١(

 ٤/٩٣:  ن.  م )٢(

 ٣٣٥:  مسلم صحیح )٣(

 ٢٨:  النبویة المجازات )٤(
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 المكنّیـة االسـتعارة ثـوب لبسـتْ  ورةالّصـ وهـذه ،)٥())َنَفِسـه َمْجـَرى وَسِمعَ  ِصِه،َشخْ  من َقُربَ  ِإذا اِإلنسان
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(بها كّنى إذ

آلِـهِ  عَلَيْ
 هـذه حفـظ) u(اإلمـام ولعـلّ  ،القیامـة یـوم وهـي الّسـاعة قُـدوم قـرب )وَسَـلَّم وَ

: (( یقـول التقـوى لـىع فیهـا یحـثّ ) u(لـه خطبـةٍ  فمـن كالمـه، في آثارها ظهرت حتى جیداً  ورةالصّ 
 بالصـورة المسـلك دقیـقُ  تـأّثرٌ  العلوّیـة ورةالّصـ ففـي ،)٦()) ِبَشْوِلهِ  َالزَّاِجرِ  َحْدوَ  َتْحُدوُكمْ  ِبالسَّاَعةِ  َفَكَأنَُّكمْ 
 الناقــة كســائق اإلنســان یحــدو حادیــاً  الّســاعة) u(جْعلــه ثــم المكنّیــة االســتعارة جهــة مــن أوّالً : النبوّیــة
  :خالل من النبوّیة بالصورة هنا) u(اإلمام تأّثر آیات نعدَّ  أنْ  یمكنو  بالزجر، یسوقها

 . االستعاریة ورةالصّ  في وتوظیفه القیامة، یوم منها مریداً ) الّساعة( لفظة التقاطه -١

 جعـل كمـا دائمـًا، امنه بالقرب یكون الذي النوق كسائق اله اً حادی بجعله وذلك ،ةً قریب الّساعة جعله -٢
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي

آلِهِ  عَلَيْ
  .  لقربها إشارةٌ  َنَفساً  للّساعة )وَسَلَّم وَ

) اعةالّسـ( داللـة عـن بـاختالف یـوحي قـد) u(اإلمـام كـالم فـي) اعةالّسـ( داللـة أنّ  سبق ما على وبناءً      
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي عند اعةفالسّ  ،)وَسَلَّم وَ

 عنـد اعةوالّسـ القیامـة، یـوم )وَسَلَّم آلِهِ وَ  عَلَيْ
  ).u(اإلمام عند اإلبداع آیات من وهذا السیاق، بحكم الموت هي) u(اإلمام

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي بصـورة مضـموناً و  شكالً  التقت البالغة نهج في استعارّیة صورة من أكثر ثّمة     
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
 اَلسَّـاَعةَ  َورَاَءُكـمُ  ِإنَّ  وَ  َأَمـاَمُكْم، اَْلَغاَیـةَ  َفـِإنَّ : ((یقـول) u(لـه خطبةٍ  في ألولىا درستها، التي السابقة ،)وَسَلَّم

ِلُكمْ  ُیْنَتَظـرُ  َفِإنََّمـا َتْلَحُقوا َتَخفَُّفوا. َتْحُدوُكمْ   اهللا رحمـه – الرضـي الشـریف السـّید یعّلـق فعنـدما ،)١()) آِخـُرُكمْ  ِبـَأوَّ
 اهللا َصـلَّى اهللا َرُسـولِ  َكـَالمِ  َوَبْعـدَ  ُسـْبَحاَنُه، اهللاِ  َكـَالمِ  َبْعـدَ  ُوِزنَ  َلـوْ  الَكـَالمَ  هـَذا إنَّ : ((یقـول الصـورة هذه على –

زَ  َراِجَحــًا، ِبـهِ  َلَمــالَ  َكــَالمٍ  ِبُكـلِّ  آلــه علیـه : لــه خطبــةٍ  مـن) u(قولــه فــي الثانیـة والصــورة ،)٢())َســاِبَقاً  َعَلْیـهِ  َوَبــرَّ
ِلُكمْ  ُیْنَتَظـرُ  َفِإنََّمـا َتْلَحُقوا َتَخفَُّفوا َخْلِفُكمْ  ِمنْ  ُدوُكمْ َتحْ  اَلسَّاَعةَ  ِإنَّ  وَ ((  اسـتدعى الموقـف ولعـلّ  ،)٣())آِخـُرُكمْ  ِبـَأوَّ

                                                
 ٢٩ ، ٢٨:  ن.  م )٥(

 ٢/٢٤٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٦(

 ١/٥٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ١/٥٦:  ن.  م )٢(

 ٢/٢٦٩:  ن.  م )٣(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب رحم من مولودة ورالصّ  كانت كّلها وفي الكالم، إعادة إلى) u(اإلمام
آلِهِ  عَلَيْ

 ،)وَسَـلَّم وَ
  .)٤()) ِبَشْوِلهِ  اَلزَّاِجرِ  َحْدوَ  َتْحُدوُكمْ  ِبالسَّاَعةِ  َفَكَأنَُّكمْ ): ((u(قالها ما وهي ثالثة صورة وثّمة

ــلَّى(النبــي بخطــب) u(اإلمــام تــأّثر مظــاهر ومــن      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  یصــّور أحیانــاً ) u(تجــده أّنــك )وَسَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبةِ  في تشبیهٌ  ورةالصّ  أْصل أنّ  إالّ  استعارّیاً  اً تصویر 

آلِهِ  عَلَيْ
) u(قالهـا مـا تلـك مـن ،)وَسَلَّم وَ

 َثَمرَِهـا، ِمـنْ  ِإَیاسٍ  وَ  َوَرِقَها، ِمنْ  ِاْصِفرَارٍ  ِحینِ  َعَلى اَْلُغُروِر، َظاِهَرةُ  اَلنُّوِر، َكاِسَفةُ  اَلدُّْنَیا وَ :((  له خطبةٍ  في
 بـه وعّبـر الكسـوف، بـذكر االسـتعارة تلك رّشح((  إذ استعارة؛ الصورة هذهف ،)٥()) َماِئَها ِمنْ  ِاْغِورَارٍ  ِإْعَوارٍ  وَ 

  ،)٦()) بالشمس لشبهها مالحظة، منها النور ذلك عدم عن

  

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي تشـبیه مـن مستوحاةٌ  ةاالستعاریّ  ورةالصّ  وهذه 
آلِـهِ  عَلَيْ

 یبـقَ  لـم الـذي بـالیوم الـّدنیا )وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(خطبته في النخیل سعف أطراف على لشمسا بقي كما إالّ  منها

آلِهِ  عَلَيْ
: فیهـا قـال التـي )وَسَـلَّم وَ

 مبحـث فـي بنـا مـرَّ  كمـا ، )١()) هـذا یـومكم مـن بقـي كمـا إال مضـى فیمـا الـدنیا مـن یبـق لـم إنه(( 
  .         التشبیه

ــلَّى(النبــي عنــد تشــبیه هــو) u(لإلمــام ةاالســتعاریّ  ورةالّصــ أصــل إذن      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  أنّ  إالّ  )وَسَ
  : شیئین لنا لیكشف االستعاریة بالصورة المشهد هذا لنا وصّور التقطها) u(اإلمام

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي منوال على سار) u(أّنه:  األّول
آلِهِ  عَلَيْ

  . تراثه من إرث على وأّنه) وَسَلَّم وَ

  . داللته على محافظاً  االستعارة إلى التشبیه قلب إذ بالكالم نهوتفنّ  براعته، أبان:  الثاني

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي صورة إلى إشارة وفیها مشهداً  یصّور جاء) u(اإلمام أنّ  بالّذكر والجدیر     
آلِهِ  عَلَيْ

 وَ
 إلــى إشــارة ،) مائهــا مـن واغــورار ثمرهــا، مــن وٕایـاس ورقهــا، مــن اصــفرار حـین علــى(  فصــورة ،)وَسَــلَّم

                                                
 ٢/٢٤٧:  ن.  م )٤(

 ١/١٣٩:  ن.  م )٥(

 ٢/٣٢٢:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٦(

 ٩٤:  القرآن إعجاز )١(
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ــــلَّى(النبــــي خطبــــةِ  ــــهِ  اهللاُ  صَ
ــــهِ  عَلَيْ آلِ

ــــلَّم وَ  الــــّدنیا زینــــة أي )٢())الزینــــة تلــــك لتغیــــر االصــــفرار لفــــظ((فـــــ ،)وَسَ
 وهــذا ،)٣(العــرب آمــال انقطــاع ثمرهــا مــن باألیــاس وعنــى لمتاعهــا، للــّدنیا الثمــرة لفــظ) u(واســتعارته

هِ عَ  اهللاُ  صَلَّى(النبي صورة إلى ویأخذنا یذّكرنا، المعنى
آلِهِ  لَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(أّنه كیف )وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

 نیاالـدّ  شـّبه )وَسَلَّم وَ
  . الغروب قبیل الّشمس ببقایا

 بخطبــــة تــــأثر أّنــــه نجــــزم یجعلنــــا مــــا الخطبــــة هــــذه فــــي ذكــــر) u(أّنــــه نــــذكر أنْ  بنــــا یجــــدر و     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
 َالرَُّسـولُ  َأْسـَمَعُكمُ  َمـا اَللَّـهِ  وَ : ((نفسـها الخطبة في) u(الق عندما وذلك ؛)وَسَلَّم وَ

 تـأّثر علـى بهـا اسـتدللت التـي األدلّـة جملـة ویـزاد علـى ،)٤()) ُمْسـِمُعُكُموهُ  اَْلَیـْومَ  َذا َأَنا َها وَ  ِإالَّ  َشْیئًا،
ـــالنبي) u(اإلمـــام ـــلَّى( ب ـــهِ  اهللاُ  صَ

ـــهِ  عَلَيْ آلِ
ـــلَّم وَ  الرســـول فـــي جـــاءت) u(اإلمـــام خطبـــة مناســـبة أنّ  )وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(األعظم
آلِهِ  عَلَيْ

 رحمه – الشریف السید النهج جامع لنا نقلها ما وهذا عنه، اإلمام وبالغ) وَسَلَّم وَ
    - اهللا

  : الِكنایة فنِّ  على القائمة ورةالصّ :  ثالثاً 

 عـن تعبیـره فـي المبـدع بها یستعین لتيا الُسبل من آخر سبیالً  كسابقتیها، الكنائّیة ورةالصّ  تعدّ       
 مـن النفس في وأوقع أبلغ الكنایة إنّ  إذ فیهم، المطلوب التأثیر وٕاحداث متلّقیه، إلى وٕایصالها أفكاره،

 یتوّسع مجازّیة، صورة تكّون ألّنها النّص؛ في الفني التصویر ركائز من ركیزة جعلها مّما اإلفصاح،
  . واالستعارة التشبیه صورتي في رأینا كما والّداللة المعنى، خاللها من

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب في الكنائّیة ورةالصّ  تعدّ      
آلِهِ  عَلَيْ

 فـي المهّمـة الصـور مـن البالغـة ونهج )وَسَلَّم وَ
 نهـج ودراسـتي الشـریفة، النبویـة الخطـب تتّبعـي خـالل مـن أّنـه للّنظـر اّلالفـت ولكـنّ  الخطـابي، النّص 

 ظهور هذا لي ویبدو والتشبیهّیة، االستعارّیة الصورة من أقلّ  الكنانّیة الصورة استعمال ألفیتُ  البالغة
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي لخطب أثر أّول

آلِـهِ  عَلَيْ
 اسـتعمال نـزر) u(اإلمـام رأى بحیـث البالغـة نهـج فـي )وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أثر یقتصَّ  أنْ ) u(فآثر هاإلی واللجوء الكنایة، )وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

 )وَسَلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( األعظـم الّرسـول أثـر) u(اإلمام اقتفاء أنّ یحسب الباحث  ولكن األمر، بهذا

آلِـهِ  عَلَيْ
 )وَسَـلَّم وَ

 جعــل الــذيف ،عقلــيّ  اســتدالل القضــّیة فــي بــل مــن الــنفس؛ هــوى أو تقلیــد مجــّرد یكــنْ  لــم الشــأن بهــذا
                                                

 ٢/٣٢٢:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )٢(

 ٢/٣٢٣:  ن.  م.  ظ )٣(

 ١/١٤٠:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(
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ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( سـولالرّ  نحـو ینحو) u(اإلمام
آلِـهِ  عَلَيْ

 تسـتدعي الكنائّیـة ورةالّصـ أنّ  هـو الشـأن بهـذا) وَسَـلَّم وَ
ــلَّى( األعظــم الّرســول بینمــا المعنــى، إلــى للوصــول االســتدالالت مــن ُجملــة ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  وظیفتــه )وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(آثر فلذا لألّمة؛ ةالسماویّ  سالةالرّ  إبالغ
آلِهِ  عَلَيْ

 مـن ال طریـق أقصـر من للمتلّقي یبّلغ أن )وَسَلَّم وَ
 جعـــل مـــا هـــذا فلعـــلّ  الكنائّیـــة، ورةالّصـــ فـــي الحـــال هـــي كمـــا واالســـتدالالت القـــرائن مـــن ُجملـــة خـــالل
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
  . الهااستعم من یقّلالن) u(واإلمام )وَسَلَّم وَ

 غایـة في فنّیاً  دوراً  تؤدي فهي والجمالي، المجازي ثوبها من الكنائّیة ورةالصّ  سْلخ یعني ال وهذا     
 صَلَّى(بالنبي تأّثره مدى لنا لیكشف) u(اإلمام سار إْثرها وعلى ة،النبویّ  الخطب في والجمال الّروعة

هِ  اهللاُ 
آلِهِ  عَلَيْ

  . نّیةالف إبداعاته عن فضالً  ،)وَسَلَّم وَ

 النبوّیـة، الخطـب إلـى الجذور ممتّدة الكنائّیة ورةبالصّ  جاءت فنّیة صورٌ  البالغة نهج في وردت     
_  اَللَّـهِ  ِعَبـادَ _  اَللَّـهَ  َفاللَّـهَ : (( بـالتقوى النـاس یعـظُ  وفیهـا له خطبةٍ  من) u(قوله ورالصّ  هذه فمن
 وَ  ِبَأْشـرَاِطَها، َجـاَءتْ  َقـدْ  َكَأنََّهـا وَ  َقـَرٍن، ِفـي اَلسَّـاَعةُ  وَ  َأْنـُتمْ  وَ  َسـَنٍن، َعَلـى ِبُكـمْ  َماِضَیةٌ  اَلدُّْنَیا َفِإنَّ 

 ، )١())ِبَكَالِكِلَهـا َأَناَخـتْ  وَ  ِبَزَالِزِلَهـا، َأْشـَرَفتْ  َقـدْ  َكَأنََّها وَ  ِصرَاِطَها، َعَلى ِبُكمْ  َوَقَفتْ  وَ  ِبَأْفرَاِطَها، َأِزَفتْ 
 اعةوالّسـ وأنـتم( هـي معناهـا تعمیـق فـي وتسـاند الصـور حولهـا تـدور التـي المحورّیـة الكنائّیة ورةفالصّ 

 الصـورة بهـذه فـأتى ویحـّذرهم سـامعیه یعـظ أنْ ) u(اإلمام وأراد القیامة، هي هنا فالّساعة ،)قرن في
 جـذر تتّبعنـا مـا وٕاذا ، )١())واحـد قـرن فـي معهـا كـأنهم حتـى مـنهم القریـب قربهـا عن كنایة(( هي التي
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطـب إلى ممتّداً  نجده رةو الصّ  هذه

آلِـهِ  عَلَيْ
 خطبـة مـن اسـتمّدها) u(اإلمـام إذ ،)وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(فیها قال والتي الِبدع، عن التحذیر في جاءت التي) وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

: (( )وَسَلَّم وَ
 جـابر الصحابي الخطبة راوي یقول كما هو) هاتین( من فالمقصود ،)٢()) َكَهاَتْینِ  اَعةُ والسَّ  أَنا ُبِعْثتُ 

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبـي صفة في) t( األنصاري اهللا عبد بن
آلِهِ  عَلَيْ

 َیْقـُرنُ : (( كـان الشـریفة خطبتـه فـي) وَسَلَّم وَ
 صـــــورة مـــــن أدقّ  وهــــي والحیوّیـــــة، الدقّـــــة بمنتهــــى ورةفالّصـــــ ،)٣()) َواْلُوْســـــَطى السَّــــبَّاَبةِ  ِإْصـــــِبَعْیهِ  َبــــْینَ 

 قـرب فـي تكمـن ورةالّصـ دّقة أنّ  ویبدو السامعین، أمام وحاضراً  حّیاً  كان التصویر ألنّ  ؛)u(اإلمام
 الّنـاس مـن القیامـة هي والتي الّساعة قرب نسبة إلى النظر ُیلفت بحیث والوسطى الّسّبابة اإلصبعین

                                                
 ٢/٣٠٨ : عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٤/١٨٩ : البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )١(

 ٣٣٥ : مسلم صحیح )٢(

 ٣٣٥ : ن.  م )٣(
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 صَلَّى( اهللا رسول كان نوع((  باإلشارة التصویر وهذا! ُقرنتا اّللتین صبعیناإل بین هو الذي القدر بهذا
هِ  اهللاُ 

آلِـهِ  عَلَيْ
 المعنـى ویمثـل البعیـد، لألذهـان ویقـرَّب المـتكلِّم، إلـى السـامعین یشـدّ  ألنـه یسـتخدمه، )وَسَـلَّم وَ
 الســبابة تــالزم اكمــ متجــاورین متالزمــین والســاعة هــو بعــث الكــریم فالرســول حســّیة، بصــورة المجــرد

  )٤()) تجاورها وكما الوسطى

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(أّنه في شكّ  فال     
آلِـهِ  عَلَيْ

.  )٥())السـاعة لقیـام مقاربـة بعثتـه أنّ  یقـرر(( ورةالّصـ بهـذه )وَسَـلَّم وَ
 فــي أثّــرتْ  التــي هــي اإلشــارة بهــذه النبوّیــة الكنائّیـة ورةالّصــ اســتعمال دّقــة أنّ  ورةالّصــ هــذه مــن یتـراءى
 اقتـــراب مـــدى علـــى ُیلـــحّ ) u(تـــراه َأّنـــك بـــدلیل النبوّیـــة ورةالّصـــ یحـــاكي وجعلْتـــه) u(اإلمـــام نفســـّیة
 فضـالً  الصـورة، هـذه تسـاند وكّلهـا عدیـدة بصـور متفّرعـاً  ثـمّ  هذه، صورته من بدءاً  الّناس من الّساعة

 قــد وكأّنهــا( التشــبیهّیة الصــورة تجــد الخطبــة هــذه ففــي ،)u(لــه أخــر خطــبٍ  فــي علیهــا تأكیــده عــن
 وأناخــت بزالزلهـا، أشـرفت قــد وكأّنهـا صـراطها، علــى بكـم ووقفـت بأفراطهــا، وأزفـت بأشـراطها، جـاءت

ــلَّى(النبــي مــن) u(اســتمّدها التــي ورةالّصــ معنــى تثبیــت كّلهــا ورالّصــ فهــذه ،)بكالكلهــا ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

 وَ
 قیـد علـى ولـیس جـاءت أّنهـا لتـُدلّ  الماضـي أفعال سوقه خالل من بالقضّیة تشدیده عن فضالً  ،)وَسَلَّم

 اهللاُ  صَـلَّى(النبـي فلصـورة ،)١()) المجـيء لتحقیـق المفیـدة بقـد التشـبیه ذلـك أكـد)(( u(إّنـه بل المجيء،
هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

 كثیـرٍ  فـي الظـروف تشـابه جهـة مـن) u(علـي لإلمـام الكنائّیـة ورةالّصـ فـي أثـرٌ  الكنائّیـة )وَسَلَّم وَ
 كلمــات بــبعض) u(احتفاظــه هــو آخــر أثــرٍ  عــن فضــالً  والمضــمون، الهــدف ابهوتشــ األحیــان، مــن

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي تأّثره على لتدلّ  ،)الّساعة( مثل )وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

  .)وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي أخرى كنائیة صور ثّمة     
آلِهِ  عَلَيْ

 بل البالغة؛ نهج في) u(اإلمام منها استفاد )موَسَلَّ  وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي صورة من أكثر مزجِ  إلى أحیاناً  یعمد) u(إّنه

آلِهِ  عَلَيْ
 أو كنائّیةً  صوراً  منها موّلداً  )وَسَلَّم وَ

  . وظروفه الفّني موقفه مةمالء حسب استعارّیةً  أو تشبیهّیةً 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(لهقا ما النبوّیة ورالصّ  هذه من     
آلِهِ  عَلَيْ

 عـزّ  اهللا علـى وثنـاءٍ  حْمـدٍ  بعـد لـه خطبـةٍ  فـي )وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(ذاكراً  وجلّ 

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(فیقول الشریفة، بعثته عّلة )وَسَلَّم وَ

آلِهِ  عَلَيْ
 إالّ  إلـه ال أن وأشهد:(( )وَسَلَّم وَ

 مـن َفْتـَرة والموعظـة،على والنور بالُهدى أرسله ورسوله؛ عبُده حمَّداً م وأنّ  له، شریك ال وحَده اهللا
 مــن الســاعة،وُقْرب مــن وُدُنــوٍّ  الزمــان، مــن وانقطــاع النَّــاس، مــن وضــاللةٍ  العلــم، مــن وقلَّــةٍ  الرسـل

                                                
  ١١٢ : ويالنب الحدیث في الفني التصویر )٤(

 ٥٢٦:  ن.  م )٥(

 ٤/١٨٩ : البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )١(
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 من یسبقها وما القیامة یوم اقتراب عن كنایةٌ ) األجل من وقرب الساعة من دنوw (  فصورة ،)٢())األجل
  . حتمي موت

 إذ أخـــــرى، صـــــوراً  منهـــــا بانیـــــاً  الصـــــورة هـــــذه یســـــتثمر) u(مـــــاماإل تجـــــد البالغـــــة نهـــــج وفـــــي     
 ُكـلَّ  َفَكـَأنَّ  ، ِبـهِ  َالِحقـاً  اَْلَغـدُ  َوَیِجـيءُ  ِفیـِه، ِبَمـا اَْلَیـْومُ  َیْذَهبُ  َقِریبٌ  اَْلَیْومِ  ِمنَ  َغداً  ِإنَّ  وَ ):((u(یقول
 َمْنــِزلِ  وَ  َوْحــَدٍة، َبْیــتِ  ِمــنْ  َلــهُ  َفَیــا ُحْفَرِتــِه، َمَخــطَّ  وَ  َوْحَدِتــِه، َمْنــِزلَ  َاْألَْرضِ  ِمــنَ  َبَلــغَ  َقــدْ  ِمــْنُكمْ  ِاْمــِرئٍ 

ْیَحةَ  َكَأنَّ  وَ ! ُغْرَبةٍ  َمْفَردِ  وَ  َوْحَشٍة،    )٣())اَْلَقَضاءِ  ِلَفْصلِ  َوَبَرْزُتمْ  َغِشَیْتُكْم، َقدْ  َواَلسَّاَعةَ  َأَتْتُكْم، َقدْ  اَلصَّ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من مستمّدة) قریب الیوم من غداً  وٕانّ ( ورةفالصّ 
آلِهِ  عَلَيْ

 صـورة مـن السیماو  ،)وَسَلَّم وَ
) wاحتماالن فیها لي یبدو العلویة والصورة ،)األجل من وقرب الساعة من دنو  :  

 ورةبالّصــ أّثرتــ) u(اإلمــام إنّ  أقــول الحالــة هــذه وفــي القیامــة، یــومَ ) u( اإلمــام بهــا قصــدَ :  األّول
  . وداللة معنىً  ةالنبویّ 

ــــثم ابــــن إلیــــه ذهــــب مــــا:  الثــــاني ــــه كنــــى((التعبیــــر بهــــذا) u(اإلمــــام أنّ  البحرانــــي می  وقــــت عــــن ب
ــلَّى(النبــي صــورة اســتثمر) u(مــاماإل إنّ : القــول یمكــن الحالــة وبهــذه ،)١())المــوت ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  )وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي تأّثره) u( لنا یكشف نیالحال كلتا وفي أخرى بداللةٍ 
آلِهِ  عَلَيْ

  .)وَسَلَّم وَ

 إمكانــات كـلَّ  تسـتخرج النبوّیـة ورةالّصـ مـن المسـتمّدة العلوّیــة ورةالّصـ هـذه أصـبحت ذلـك بعـد ثـم     
) u( إّنــه إذ ،)u(لإلمــام أكثـر لتفصــیل شــرارةً  صـارت إذ الخطبــة، هــذه فـي وطاقاتــه) u(اإلمـام

.  حفرتـــه ومحـــطّ  وحدتـــه بمنـــزل كـــلٍّ  بنـــزول رهیبـــة بصـــور والموعظـــة التحـــذیر فـــي یبـــالغ بعـــدها بـــدأ
 ،)٢())بعـده ولمـا لحلولـه للعمـل المسـتلزمة المنفـرة الموحشـة باألوصاف ووصفه القبر، عن به كنى((و
 وكـأنّ ( صـورة فـي ذروتهـا تصـل حتـى التحـذیري الّصعود عن فضالً  الفّني، بالّصعود الصورة تبدأ ثم

 أنّ  إالّ ) الّســـاعة مـــن ودنـــوّ ( النبویـــة للصـــورة إشـــارة وفیهـــا ،)غشـــیتكم قـــد والســـاعة أتـــتكم قـــد یحةالّصـــ
 شّددتْ  قد) غشیْتكم( بتركیبة) u(إتیانه عن فضالً  التحقیق،) قد( بإتیانه أكثر شّدد قد) u(اإلمام
 التصـویر دقّـة نمـ فیهـا الغشـاء ِللفظـة وأنّ  كم،غّطـت قـد السـاعة: الصـورة معنـى یكون إذ فأكثر، أكثر

                                                
  ٣٩٥ ، ٢/٣٩٤ : الطبري تاریخ )٢(

 ٢/٢٤٨:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٣/٢٥٥:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح )١(

 ٣/٢٥٥:  ن.  م )٢(
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 وهـي القلـب فـي تكـون الغشـاوة أنّ  اللسـان فـي ورد مـا ألنّ  السـاعة؛ قـرب إلى) u(اإلمام بها یوحي
 أي تُــرى، ال حــدٍّ  إلــى مالصــقة أّنهــا بمعنــى القلــب علــى جلــدة تُــرى ال أّنــه والمعلــوم ،)٣(الملبســة الجلــدة

 اقتــراب علــى بهــا لیــدلّ  المعنــى ذاهــ) u(اإلمــام اســتثمر األســاس هــذا وعلــى منــه، جــّداً  قریبــةٌ  أّنهــا
  . شدیداً  تأثیراً  النفوس في لُیوقع الساعة،

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبـي ةالكنائیّ  ورالصّ  ومن     
آلِهِ  عَلَيْ

 اهللاُ  صَـلَّى( قولـه هـي) u( اإلمـام بهـا تـأّثر التـي )وَسَلَّم وَ
هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

 ،)٤())السُّـُیوف ِظـَاللِ  َتْحـتَ  الَجنَّـةَ  أنَّ  اْعَلُمـواو : (( الجهاد فضل في جاءت له خطبةٍ  في )وَسَلَّم وَ
 فــي الضــراب مــن الــدُّنو عــن كنایــة: ((قــائالً  علیهــا وعلّــق اّللســان صــاحب أوردهــا قــد ورةالّصــ وهــذه

  .)٥())علیه ظّله ویصیر السیف یعلوه حتى اهللا سبیل في الجهاد

 فــي ألصــحابه) u(قــال أنْ  إلــى جّیــداً  اســتثماراً  الصــورة هــذه اســتثمر قــد) u(اإلمــام أنّ  یبــدو     
) u(اإلمــام بهــا یقصــد والعــوالي ،)١()) اْلَعــَواِلي َأْطــرَافِ  َتْحــتَ  الَجنَّــةُ :((  الحــرب ســاحةِ  فــي لــه كــالمٍ 

  : منها العتبارات النبوّیة الصورة من مأخوذة الصورة فهذه ،)٢(عالیة جمع وهي الرِّماح

ــهِ  اهللاُ  ىصَــلَّ (النبــي خطبــة بــین المناســبتین اتّفــاق -١
آلِــهِ  عَلَيْ

 خطبــة أنّ  أي) u(اإلمــام وكــالم ،)وَسَــلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِـهِ  عَلَيْ
 سـاحة فـي جـاء) u(اإلمـام كـالم وكـذلك الجهـاد، فضـل فـي جـاءت )وَسَـلَّم وَ

  . اهللا سبیل في القتال على سامعیه یحضُّ  كان) u( أّنه یعني وهذا الحرب،

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي صورة اكلةش على صورةً ) u(إیراده -٢
آلِهِ  عَلَيْ

 النبوّیة ورةالصّ ) u(ومحاكاته ،)وَسَلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي فعـل كمـا االسـمیة بالجملـة بـدأ) u(أّنـه أي الجملـي التركیـب ناحیـة من حتى

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

هِ  اهللاُ  ىصَلَّ (النبـي كلمات ببعض) u(احتفاظه عن فضالً  النحوي وترتیبه ،)وَسَلَّم
آلِهِ  عَلَيْ

) الجنـة( كــ )وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بصورة تأّثره على بها لیدلّ ) تحت(و

آلِهِ  عَلَيْ
  . ) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى النبي صورة(
آلِهِ  عَلَيْ

  السیوف              ظالل          تحت          الجنة) وَسَلَّم وَ

                                                
 )غشا( مادة : عربال لسان.  ظ )٣(

 ٥٤٤ : البخاري صحیح )٤(

 )ظلل(  مادة:  عربال لسان )٥(

 ٢/٢٨٠:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٣/١١٦:  البحراني میثم البن البالغة نهج شرح.  ظ )٢(
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  العوالي             أطراف          تحت           الجنة         )      uاإلمام صورة(

 صـــوراً ) u(اإلمـــام بنـــى بحیـــث هـــذه النبوّیـــة الصـــورة مـــن كثیـــراً  اســـتفاد) u( اإلمـــام أنّ  یبــدو     
 ذههـ ففـي ،)٣()) اْلَمَطـاِمعِ  ُبـُروقِ  َتْحـتَ  اْلُعُقـولِ  َمَصاِرعِ  َأْكَثرُ ): (( u(قوله في مغایرة، بداللة أخرى
 ،)٤())شــواقة بّراقــة كانــت مهمــا للمطــامع االنقیــاد مــن الحــذر فــي التعبیــر أبلــغ(( بـــ) u(كنــى ورةالّصــ
 ثّمــة لكــنْ  داللّیــًا،) الســیوف ظــالل تحــت الجنــة( النبوّیــة ورةبالّصــ ورةالّصــ لهــذه ارتبــاط ال یظهــر فكمــا

 صـــورة فـــي لـــواردةا الّصـــیاغة وهـــو ورة،الّصـــ هـــذه لبنـــاءِ  منـــه یســـتفید) u(اإلمـــام جعـــل آخـــر شـــيء
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
 منها النبوّیة الصورة إلى تومئ الصورة في عّدة أشیاء أبقى) u(أّنه بدلیلِ  )وَسَلَّم وَ

 تكون أن كادت الصورتین مفردات عدد وحتى وترتیبها، الجملة، واسمّیة ،)تحت( كـ المفردات بعض
  . متساویة

يْهِ عَ  اهللاُ  صَلَّى النبي صورة(
  السیوف                  ظالل            تحت         الجنة)   وَسَلَّم وَآلِهِ  لَ

          المطامع                 بروق           تحت     العقول مصارع)        uاإلمام صورة(

 كمـا ورةالصـ فـي والسـببّیة الِعلّـة علـى) u(تركیـزه وهو ،)u(اإلمام صورة في آخر أمرٌ  وثّمة     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي فعل

آلِهِ  عَلَيْ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( النبـي أنّ  فكما ،)وَسَلَّم وَ

آلِـهِ  عَلَيْ
 ظـالل تحـت الجّنـة دخـول علّـل) وَسَـلَّم وَ

  . المطامع بروق تحت الناس عقول مصارع) u(اإلمام عّلل السیوف

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بـالنبي) u(اإلمام تأّثر شّدة أنّ  عن فضالً و  هذا     
آلِهِ  عَلَيْ

 كلمـة) u(بإتیانـه یبـدو ) وَسَلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي صـورة فـي الموجودة) ظالل( بها لتقابل) بروق(

آلِـهِ  عَلَيْ
) بـروق( مـن كـالw  أنّ  إذ ،)وَسَـلَّم وَ

 صَـلَّى(بـالنبي) u(تـأّثره علـى دلیـل وهـذا فحسـب،) البصر( وهي واحدة بحاّسة محسوستان) ظالل(و
هِ  اهللاُ 

آلِهِ  عَلَيْ
 اهللاُ  صَـلَّى(النبـي صـورة داللـةَ  أنّ  بمعنـى آخر، بشيء توحي صورة كلّ  داللة كانت وٕانْ  )وَسَلَّم وَ

هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

  . الطمع وهي أخالقّیة قضّیة حول تدور) u(اإلمام صورة وداللة الجهاد، حول تدور )وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(قوله)  u(اإلمام بها ّثرتأ التي النبوّیة الكنائّیة ورالصّ  ومن     
آلِهِ  عَلَيْ

 لـه خطبـةٍ  فـي) وَسَلَّم وَ
ــا: (( الجهــاد فضــل فــي ــا َی ــاُس  َأیَُّه ــْوا ال! النَّ ــاءَ  َتَتَمنَّ ــُدوِّ  ِلَق  عــن كناّیــة) العــدو لقــاء( فصــورة ،)١())اْلَع

                                                
 ٤/٥٤٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٢٢/٣٣٧:  البالغة نهج شرح في البراعة منهاج )٤(

 ٧٢٣:  مسلم صحیح )١(
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 الحــرب عــن اً مكنّیــ موضــع مــن أكثــر فــي یقــول البالغــة نهــج فــي تجــده) u(مــاماإل وكــذلك الحــرب،
   . بالِّلقاء

 َنْفِســهِ  ِمــنْ  َأَحــسَّ  ِمــْنُكمْ  ِاْمــِرئٍ  َأيُّ  وَ : ((الحــرب ســاحة فــي ألصــحابه یقــول) u(لــه كــالم فمــن     
 اإلمــام تــأّثر علــى بــه یســتدلّ  والــذي الحــرب،) اللقــاء( عــن) u(فــأراد )٢()) اَللَِّقــاءِ  ِعْنــدَ  َجــْأشٍ  َرَباَطــةَ 

)u (خالل من النبوّیة بالصورة:    

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة مناسبتي تشابه -١
آلِهِ  عَلَيْ

  ) .u( اإلمام وكالم ،)وَسَلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النب*ي بص*ورة مش*ابھة الكنائّی*ة الص*ورة) u(إیراده -٢
آلِـهِ  عَلَيْ

 أّن*ھ ع*ن فض*الً  )وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي صورة مع تّتفق تكاد) u(اإلمام صورة
آلِهِ  عَلَيْ

ً  شكالً  )وَسَلَّم وَ   . ومضمونا

ــلَّى(النبــي اســتعمال لكــن حقیقّیــة، أّنهــا للعیــان الماثــل هــي كمــا) اللقــاء( ولفظــة      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  )وَسَ
 ثـوب تحـت شـیئاً  أخفیـا علیهمـا اهللا صـلوات وأّنهمـا علیه هو ما غیر على جاء هنا لها) u(واإلمام

 فـي فأثـار آخـر، مجـال فـي االسـتعمال بـه انحرف إذا((  لفظٍ  أيّ  أنّ  إلى اإلشارة وتجدر اللفظة، هذه
  . )١())المجاز من إنه حینئذٍ  قیل طرفة أو غرابة الذهن

 ِعْنـدَ  اَلشَّـَهاَدةَ  َرَجـاِئي الَ  َلـوْ  اَللَّهِ  وَ : ((الجهـاد على الّناس یحضُّ  له كالمٍ  في) u(قوله ومثله     
ْبـتُ _  ِلَقـاُؤهُ  ِلـي ُحـمَّ  َقـدْ  َلـوْ  وَ _  اَْلَعـُدوَّ  ِلَقاِئي  ِاْخَتَلـفَ  َمـا َأْطُلـُبُكمْ  َفـالَ  َعـْنُكمْ  َشَخْصـتُ  ثُـمَّ  ِرَكـاِبي َلَقرَّ
 تصـویر السـیاق، یقـّرر كمـا منهـا، یـراد كنائّیـة صـورة)  العـدو لقـائي(  فصـورة ،)٢())  َشَمالٌ  وَ  َجُنوبٌ 
  . اللقاء عند فیه یقع وما الحرب، مشهد

 إلى له كتابٍ  في) u(قاله ما هي نبوّیاً  َنَفساً  فیها أجد التي) u(لإلمام الكنائّیة رو الصّ  ومن     
 َأْهــلَ  َقــدَّمَ  َالنَّــاُس، َأْحَجــمَ  وَ  اَْلَبــْأُس، ِاْحَمــرَّ  ِإَذا َوآِلــه َعَلْیــهِ  اهللاُ  َصــلَّى اَللَّــهِ  َرُســولُ  َكــانَ  وَ : ((معاویــة
 عكـس كنائّیـة صـورة) البـأس احمـرّ ( صـورةف ،)٣()) َاْألَِسـنَّةِ  وَ  اَلسُّـُیوفِ  َحرَّ  َأْصَحاَبهُ  ِبِهمْ  َفَوَقى َبْیِتِه،

                                                
  ٢/٢٠٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ١٣٠:  األلفاظ داللة )١(

 ٢٠٠/  ٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٣٩٧/ ٣:  ن.  م )٣(
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 هــذه فــي إنّ  إذ ،)٤())الــدماء مــن فیــه یســیل لمــا والوصــف القتــال، اشــتداد(( عنــد الحــرب لوحــةِ  مالمــح
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بصمة الصورة

آلِهِ  عَلَيْ
  . )وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى( للّرسول خطبةٍ  في      
آلِهِ  عَلَيْ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(فیها قال بدر یوم خطب) وَسَلَّم وَ
آلِـهِ  عَلَيْ

 وٕان: (( )وَسَـلَّم وَ
 مـواطن( صـورة تجـد ،)٥()) الَغـمَّ  مـن بـه وُینجـي الهـمَّ، بـه اهللا یفـّرج مّمـا البـأس مـواطن في الصبرَ 
  . والثبات الصبر توجبی مّما فیها یقع وما الحرب مشاهد رسم بها ُأرید كنائّیة صورة) البأس

 آِلـهِ و  َعَلْیهِ  اهللاُ  َصلَّى اَللَّهِ  ِبَرُسولِ  ِاتََّقْیَنا اَْلَبْأُس  ِاْحَمرَّ  ِإَذا ُكنَّا ): ((u(یقـول آخر موضعِ  وفي     
   ةــــالنبویّ  ورةالصّ  من مستّمدة) البأس احمرّ ( فصورة ،)٦())  ِمْنهُ  اَْلَعُدوِّ  ِإَلى َأْقَربَ  ِمنَّا َأَحدٌ  َیُكنْ  َفَلمْ 
  

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بها خطب التي
آلِهِ  عَلَيْ

 ،)١()) الـوطیس حمـي اآلن((  هـوازن حـرب في ُحنین بیوم )وَسَلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي صـورة أثـر) u( اإلمـام قـول فـي أحـّس  – اهللا رحمـه  – الشـریف السّید ولعلّ 

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

 ِقیـلَ  َوقَـدْ . اَألْمـرِ  اْشِتَدادِ  َعنِ  ِكَناَیةٌ :(( ) u(اإلمام صورة شرح في یقول أنْ  إلى دفعه مّما هذه )وَسَلَّم
ـا َوَلْوِنهَـا، ِبِفْعِلَهـا َواْلُحْمـَرةَ  الَحَراَرةَ  َتْجَمعُ  الَِّتي ِبالنَّارِ  اْلَحْربِ  َحْميَ  َشبَّه َأنَّهُ : َأْحَسُنَها أْقَوالٌ  ذِلكَ  ِفي  َوِممَّ

ــْولُ  ذِلــكَ  ُیَقــوُّي ــه اهللاُ  َصــلَّى الرَُّســولِ  َق ــه َعَلْی ــدَ  َوآِل ــْومَ  النَّــاسِ  ُمْجَتَل ــْینٍ  َی  حمــي:"  َهــَواِزنَ  َحــْربُ  َوِهــيَ  ُحَن
ــلَّى(النبــي شــّبه الكنائّیــة ورةالّصــ فبهــذه ،)٢(" )) الــوطیس ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  القــوم قتــال مــن اســتحرّ  مــا )وَسَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي" الـوطیس حمـي اآلن: " قـال من أول((  أّنه وُیذكر ،)٣(النار باحتدام
آلِـهِ  عَلَيْ

 یریـد )وَسَـلَّم وَ
  . )٤()) الحرب
 ذمّ  فـــي قالـــه مـــا منهـــا لهـــا ومشـــابهةً  عدیـــدًة، صـــوراً  ورةالّصـــ هـــذه مـــن) u( اإلمـــام صـــاغ وقـــد     

هِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا رسول أصحاب ووصف أصحابه،
آلِهِ  عَلَيْ

 َلـوْ  َأنْ  ِإَخـاُلُكمْ  ِفیَمـا ِبُكمْ  َلَكَأنِّي اَللَّهِ  وَ (( : )وَسَلَّم وَ

                                                
 )الهامش(  ٣٩٧/ ٣:  ن.  م )٤(

 ١/٥٩:  المغازي كتاب )٥(

 ٤/٥٥٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٦(

 ٢٩٨/  ٣:  أحمد مسند )١(

 ٥٥٧/ ٤:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٤/٥٥٧ : ن.  م.  ظ )٣(

 ٢١٦ ، ٢١٥/ ٤:  الشجري ابن أمالي )٤(
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ـرَابُ  َحِمــيَ  وَ  اَْلـَوَغى َحِمـَس   فــــ،  )٥())ُقُبِلَهـا َعــنْ  اَْلَمـْرَأةِ  ِاْنِفــرَاجَ  َطاِلـبٍ  َأِبــي ِاْبـنِ  َعــنِ  ِاْنَفـَرْجُتمْ  َقــدِ  اَلضِّ
 مــا ورتانالّصــ وهاتــان ،الحــرب اشــتداد صــّورتا كنائّیتــان صــورتان) الضــراب حمــي(و) الــوغى حمــس(

  . البالغة نهج في الرضي الشریف لنا نقلها التي النبوّیة للصورة امتداد إالّ  هما

: قـائالً  صـفین أهـل وبـین بینـه جـرى مـا فیـه یقـصُّ  األمصـار أهـل إلى) u(له كتابٍ  في ومثله     
) وحمسـتْ  نیرانهـا وقـدت( فصـورة ،)٦())َحِمَسـتْ  وَ  ِنیرَاُنَهـا، َوَقَدتْ  وَ  َرَكَدْت، وَ  اَْلَحْرُب، َجَنَحتِ  َحتَّى((

 بهــا، یتــأّثر یجعلــه مّمــا واشــتدادها الحــرب نشــوب علــى المتلّقــي اّطــالع بهــا ُأریــد أخــرى كنائّیــة صــورة
  . فیها ورأیاً  منها، موقفاً  یّتخذ یجعله مّما ألحداثها، وینفعل

 صـــورة مـــن النبوّیـــة ورةالّصـــ لـــبق إلـــى أحیانـــاً  یعمـــد) u(اإلمـــام أنّ  أیضـــاً  التـــأّثر مظـــاهر مـــن     
  . فیها ومتأثراً  منفعالً  الخیال، عمق من فیها لما المتلّقي، فیجعل كنائّیة صورة إلى تشبیهّیة

 عـن)u( كّنـى ورةالّصـ هـذه ففـي ، )١())اْسـَتَعدَّ  السَّـَفرِ  ُبْعـدَ  تَـَذكَّرَ  َمـنْ ): (( u( قولـه ذلك من     
 صَـلَّى(النبـي صـّور عنـدما التـي الشریفة ةالنبویّ  الخطبة من ةمستقا وهي بالسفر، البرزخ ورحلة الموت

هِ  اهللاُ 
آلِـهِ  عَلَيْ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(لـه خطبـة فـي السـفر بصـورة األمـوات )وَسَـلَّم وَ
آلِـهِ  عَلَيْ

 الـذي كـأن:((  فیهـا قـال )وَسَـلَّم وَ
 الفّنـي، أدائهما قّمة يف ورتانالصّ  تبدو فكما ،)٢())راجعون إلینا قلیل عما سفر األموات من یشّیعون

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي إذ
آلِهِ  عَلَيْ

 رجوع ال سبیالً  سلكوا األموات بأنّ  تشبیهّیة بصورة سامعیه ویحّذر یوعظ )وَسَلَّم وَ
 كنائّیــة بصــورة المشــهد هــذا عــن یعّبــر) u(اإلمــام بینمــا األخــروي، الســفر هــو الســبیل وهــذا فیهــا،
 السـفر ُبعـد یتـذّكر مـن كـلّ  إذ ومجاز، فنّیة فیه لیس وهلة أّول یبدو كما فالكالم الحقیقة، ثوب لبست

 مـن الفّنـي السـحر هـذا ینكشـف واستجالئه النظر، بتدقیق ثم السفر، ُعدَّة ویعدَّ  یستعد البعید والطریق
 فأجوبة نُعدُّ؟ وماذا نستعّد؟ وكیف بعید؟ هو وكم البعید؟ السفر هذا هو ما یسأل فالعقل الحقیقة، كبد
  . هنا) u( اإلمام كالم رداء في كّلها مختبئة السؤاالت ذهه

                                                
 ١/١٦٥: عبده محمد ، البالغة نهج )٥(

 ٤٨١/ ٣:   ن.  م  )٦(

 ٥٦٣/  ٤:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٤٢٧/ ١:  الیعقوبي تاریخ )٢(
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 ِفــیُكمْ  ُنــوِديَ  َفَقــدْ  اَللَّــهُ  َرِحَمُكــمُ  َتَجهَّــُزوا :(( آخــر موضــعٍ  فــي) u(یقــول المعنــى هــذا مثــل وفــي     
 فـــیهم لُینـــادى منتظـــرین وقفـــوا َمـــنْ  صـــورةً  یرســـم) u(كالمـــه مـــن المقطـــع هـــذا ففـــي ، )٣()) ِبالرَِّحیـــلِ 

 التـي الرحلـة ُعـّدة تجهیـز علـى وحّثهم وتحذیرهم لوعظهم ،)تجّهزوا( الفعل داللةِ  من مستفیداً  یلبالّرح
 {:یقـول وجلّ  عزّ  واهللا ،)٤())والتقوى الصالح بالعمل(( تبدو هي كما والُعدَّة ،)الموت(وهي فیهم تؤّدي

  .    )٥(} التـَّْقَوى الزَّادِ  َخيـْرَ  فَِإنَّ  َوتـََزوَُّدوا

ـــلَّى(النبـــي خطـــب مـــن اســـتقاها والتـــي) u(لإلمـــام الكنائیـــة ورالّصـــ ومـــن       ـــهِ  اهللاُ  صَ
ـــهِ  عَلَيْ آلِ

ـــلَّم وَ  )وَسَ
 َیـا َاْألَْمـرِ  َهـَذا َعَلـى ِإنَّـكَ : َقاِئـلٌ  َقـالَ  َقـدْ  وَ  :((بالُملـك حـریٌص  بأّنـه رماه لمن له خطبةٍ  في) u(قوله
 ِإنََّمــا وَ  َأْقــَرُب، وَ  َأَخــصُّ  َأَنــا وَ  َأْبَعــُد، وَ  َألَْحــَرُص  اَللَّــهِ  وَ  مْ َأْنــتُ  َبــلْ : َفُقْلــتُ  َلَحــِریٌص، َطاِلــبٍ  َأِبــي ِاْبــنَ 

 تحولـون وأنـتم(  فصورة ،)٦())هُ نَ وَ دُ  َوْجِهي َتْضِرُبونَ  وَ  َبْیَنُه، وَ  َبْیِني َتُحوُلونَ  َأْنُتمْ  وَ  ِلي، َحّقاً  َطَلْبتُ 
 ویریـد ،)١()) عنـه لـه ودفعهـم منـه مـنعهم (( صّورت كنائّیة صورة) دونه وجهي وتضربون وبینه بیني
) دونـه وجهـه تضـربون( ورةفالّصـ بهـا، أحـقُّ  وهـو عنـه ودفعوهـا عنـه منعوهـا التـي الخالفة )u( بها

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطبة من) u(التقطها
آلِـهِ  عَلَيْ

 األحـزاب أهـل علـى لـه دعـاءٍ  فـي جـاءت والتـي ،)وَسَـلَّم وَ
يْ  اهللاُ  صَلَّى(قائالً  آلِهِ  هِ عَلَ

 مع التقت كنائیة صورة فهذه ،)٢()) ِسَالَحُهمْ  وَأكل وجوهَهم اضربْ  اللهمَّ : (( )وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي إذ المناسبتین، اللتقاء) u(اإلمام صورة

آلِهِ  عَلَيْ
) u( واإلمام أعدائه على یدعو )وَسَلَّم وَ

 األثـر یكون أنْ  فیه شكّ  ال فّمما الخطبة، في ورد كما ظالمیه على باهللا ویستعین ُظالمةٍ  من یشتكي
  . حاصالً 

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي فیهـا تـابع والتـي ،)u(لإلمام األخرى الكنائّیة ورالصّ  ومن     
آلِـهِ  عَلَيْ

 داللّیـًا، )وَسَـلَّم وَ
 َوُمـَؤدُِّبُهمُ  ُمَعاِوَیـُة، ُدُهمْ َقاِئـ ِباللَّـهِ  اَْلَجْهـلِ  ِمـنَ  ِبَقـْومٍ  َأْقـِربْ  وَ  :((أصـحابه ذمّ  فـي) u(قولـه في وتلك

                                                
 ٣٤٧/ ٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٧٨/  ٢٢:  البالغة شرح في البراعة منهاج )٤(

 ١٩٧ آیة : البقرة سورة )٥(

 ٢/٢٧٣:  عبده محمد ، البالغة نهج )٦(

 ١١٣/ ١٠: البالغة نهج شرح في البراعة منهاج )١(

 ٥٤٧ : مستظرف فن كل في المستطرف ، ١٨٠/ ١:  الدر نثر )٢(
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ـــنُ  ـــةِ  ِاْب  تحقیـــراً  اســـمه ذكـــر عـــن وطـــوى العـــاص بـــن عمـــرو((  النابغـــة بـــابن) u(یریـــد ،)٣()) َالنَّاِبَغ
 عمرو نسب في والقدح التحقیر، هذا من والمراد ،)٤())نسبه في وقدحاً  ودناءته، خسته على وتعریضاً 

 أمیـــر أخـــالق مـــن لـــیس وٕاالّ  ومعاویـــة، العـــاص بـــن عمـــرو یتّبعـــون الـــذین الضـــاّلة األّمـــة إرشـــاد هـــو
 األّمـة قـادة یكونـوا أنْ  یصـلحون ال هـؤالء مثـل أي حـالهم بیـان أراد ؛ بلوالسبّ  الشتم) u(المؤمنین

 جعلهـــا مّمـــا وتأثیرّیـــة داللیـــة،: وظیفتـــین ألداء الكنائّیـــة الصـــورة بهـــذه) u(اســـتعان وقـــد اإلســـالمیة،
 ، بضـّده) u(نفسـه تعریـف عـن فضـالً  هـذا النفـوس، أعمـاق إلـى تأثیرها ویمتدّ  األذهان، في تستقرّ 

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي وصـفوا عنـدما الكـریم القرآن في االستعمال هذا مثل ورد وقد
آلِـهِ  عَلَيْ

 فـردّ  بـاألبتر )وَسَـلَّم وَ
  . )٥(} األَبـْتَـرُ  ُهوَ  َشانَِئكَ  ِإنَّ  {:قائالً  الكریم القرآن في وجلّ  عزّ  علیهم

 وأخـالق الكـریم، القـرآن أخـالق مـن مـزیج هـي) u(طالـب أبـي بن علي أخالق أنّ  یظهر وهنا     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(الّرسول حذو احتذى) u(أّنه آخر جانب ومن جانب، من هذا) وَسَلَّم وَ

 عَلَيْ
ــهِ  آلِ

ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(الّرســول رأى) u(ّنــهإ إذ ،األسـلوب وهــذا ورةالّصــ هـذه اســتعماله فــي )وَسَــلَّم وَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  )وَسَ
 هـــو فاســتعمل) u(عمــد لــذا الئــم؛ لومـــة مــن عندئــذٍ  َیخــفْ  فلــم الداللـــة بهــذه الصــورة هــذه یســتعمل

  .أیضاً 

ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(النبــي خطبــة ففــي     
آلِــهِ  عَلَيْ

 عــذاب مــن صــالح قــوم أصــاب فیمــا فیهــا ذكــر التــي) وَسَــلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(فقـال

آلِهِ  عَلَيْ
ْیَحُة، َجاَءْتهم ثم(( : )وَسَلَّم وَ  واَألْرضِ  السَّـماءِ  بـینَ  مـنهم َكانَ  من  اهللاُ  فَأْهلكَ  الصَّ

 قـال هـو مـن رسـول یـا قـالوا((  فــ ، )١())اهللاِ  عـذاب مـن اهللاِ  َحـَرمُ  فَمَنَعه اِهللا، َحرمِ  في َكانَ  َرُجالً  إال
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي اسـتعمال مـن یستشـف ، )٢())ثقیف جد قال رعال بوأ ومن قیل رعال أبو

آلِـهِ  عَلَيْ
 )وَسَـلَّم وَ

 ال ولـذا رعـال؛ أبـا یشـمل مّمـن كـان العـذاب وأنّ  عـذاب، مقـام المقـام أنّ  بدلیل والتحقیر للذمّ  جاء أّنه
 أَبِـي يَـَدا تـَبـَّتْ  {:تعـالى لـهقو  فـي وذلـك الـذمّ  مـورد فـي الكـریم القـرآن فـي ورد مـا ومثلـه ذلـك، غیـر ُیُفهـم

                                                
 ٢/٢٨٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ١٠/٢٤٣: البالغة نهج شرح في البراعة منهاج )٤(

 ٣ آیة:  الكوثر سورة )٥(

 ٣٧/  ٩:  األوسط معجملا )١(

 ١٩٤/  ٦:  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع )٢(
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 اهللاُ  صَـلَّى(استعمال النبي) ابن النابغة ( استعمل  )u(، وهذا مما یشیر إلى أّن اإلمام )٣(} َوَتبَّ  َلَهبٍ 
هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

  .رمزًا للذم للتحقیر ) أبي رعال ( لـــ  )وَسَلَّم وَ

 كـون البالغـة نــهج مـن النیـل وأراد اسـتدلّ  َمـن كلِّ  على رّداً  تعدّ  النتیجة هذه أنّ  بالذكر والجدیر     
؛  شـتائم لیسـت أّنهـا تبّینـت وقد ،)u(طالب أبي بن علي بأخالق تلیق ال شتائم احتوى الكتاب هذا
هِ  اهللاُ  صَلَّى(والنبي الكریم القرآن بّین كما أعدائه حال بیان بل

آلِهِ  عَلَيْ
  . ذلك مثل )وَسَلَّم وَ

  

  

  

  

  

  

  

  
  الثالث الفصل
  قاعاإلی

  

  . السجع:  أّوالً 

  ) . التوازن(  الموازنة   
                                                

 ١ آیة:  المسد سورة )٣(
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  ) . التجنیس(  الجناس:  ثانیاً 

  . التكرار:  ثالثاً 

  ) . اللفظة(  تكرار – آ   

  ) . الجملة( تكرار – ب   

  ) . األداة(  تكرار – ج   

  . الطباق:  رابعاً 

  . المقابلة:  خامساً 
  

  

  

  الثالث الفصل

  اإلیقاع
 فـي البالغـة نهـج في الشریفة ةالنبویّ  الخطب أثر لنا بدا أّنه إلى المباحث ذهه بدایة في نشیر     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسـول فكان المحمدّیة سالةالرّ  أحضان في ترّبى قد) u(اإلمام إنّ  إذ اإلیقاع،

آلِهِ  عَلَيْ
) وَسَلَّم وَ

 النبوّیـة الخطب تركته ثراً أ نّعده المباحث هذه في قیل ماف لذا شيء؛ كلّ  في حسنةٌ  قدوةٌ ) u(لإلمام
  . البالغة نهج في

 اإلیقاع أنَ  الباحثین بعض توّهم حتى النثر، من أكثر الشعر في ومفهومه اإلیقاع مصطلح یرد     
 بـین اإلیقاعیة المقابلة فیه تتم موزون كالم الشعر إنما :((منهم بعض فقال فحسب، بالشعر مختصٌّ 
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 فــي ،)١())عباراتــه بــین اإلیقاعیــة المقابلــة شــیوع لعــدم مــوزون غیــر كــالم فهــو النثــر بخــالف مكوناتــه،
 شــعریة فــي فاعــل أثــر((  لــه اإلیقــاع إنّ  بــل الشــعر، فــي هــو كمــا موجــود النثــر فــي اإلیقــاع أنّ  حــین

 إیقــاع أنّ  إالّ  ، )٢())النقــاد إلیهــا أشــار التــي األخــرى الشــعریة عناصــر مــن شــأناً  یقــلّ  ال النثــري الــنص
 یكــون النثــر ففــي والــوزن، التفعیلــة جهــة مــن الشــعر فــي اإلیقــاع غیــر أّنــه علیــه هالتنّبــ ینبغــي النثــر

 فقــرات فــي منــتظم بشــكل والســكنات الحركــات تــوالي مــن نحــوٍ  علــى النغمــة وحــدة طریــق مــن اإلیقــاع
 هـذه علـى هترتبـ ومـا – التوقّـع وهـي – المتلقـي لـدى نفسّیة استجابة من ُیحدثه عّما فضالً  ، )٣(الكالم

 البحــر فــي التفعیلــة فتمثلــه الشــعر فــي اإلیقــاع أّمــا((.  )٤(فعــل أو انفعــال أثــر مــن النفســّیة ابةاالســتج
 مـا بعینهـا هـي التـردد خاصـیة بـذلك نعنـي(( و التفعـیالت هـذه تعاقـب خـالل من ویكون ، )٥())العربي
  . )٦())اإلیقاع معنى یحدد

 كـان وٕاال وزن لـه یكـون وال مـا إیقاع له یكون أن یجب خطاب(( كلّ  أن أرسطو فیرى النثر أّما     
  ، )٢())معناها أو جرسها عن ینشأ وقبحها الكلمات جمال(( أنّ  یرى كما ، )١( )) شعراً 

 دون بالشـعر مختّص  اإلیقاع أنّ  رأوا الذین الباحثین بعض فات لعّله أمراً  ثمة أنْ  ذلك لىیزاد ع      
 والتـوازن، والمزاوجـة، والجنـاس، كالسـْجع، مموسـقاً  الـنّص  تجعـل ةبالغیّ  محسّنات ةثمّ  أن هوو  غیره،

 بالشعر اإلیقاع یختّص  إذن فلماذا الشعر في موجودة هي كما النثر في موجودة كّلها وهذه والتكرار،
  !.فحسب؟

                                                
 ١٧:  وجماالً  وداللة تركیباً  اإلیقاع تجلیات في بحث ، تمام أبي شعر في اإلیقاعیة البنیة )١(

 ٨٨:   تحلیلیة دراسة ، ومستویاته وأنماطه بنیته ، البالغة نهج في الخطاب )٢(

 ٤٦١:  الحدیث األدبي النقد . ظ )٣(

 ٢٣٥:  رشد ابن حتى الكندي من المسلمین الفالسفة عند الشعر نظریة.  ظ )٤(

 ٤٦١:  الحدیث األدبي النقد )٥(

 ٧٠:  الشعري النص تحلیل )٦(

 ٢٠١:  الخطابة )١(

 ٢٥٢:  الحدیث األدبي النقد )٢(
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 فــي كمــا ونظامهــا وجرســها باأللفــاظ فیــه یســتعان مــا األســلوب جمــال مــن إنّ (( :أرســطو یقــول      
ــجُع، الّترصــیُع،:  البالغــةِ  وأحســن(():هـــ٣٧٧ ت(جعفــر بــن قدامــة قــولوی ،)٣())والســجع المزاوجــة  والسَّ
 وتكـافؤ الوصـف، بتكریـر الرصف في والمبالغة لفظ من لفظٍ  واشتقاقُ  الوزن، واعتدالُ  البناء، واّتساقُ 

 یكـــنْ  لـــم وٕانْ  اإلیقـــاع إلـــى إشـــارة القـــول وهـــذا ،)٤())اللواحـــق وٕارداف والتـــوازي، المقابلـــة، فـــي المعـــاني
  ، به مصّرحاً 

 وهــذا بــه، الخــاص إیقاعــه لكــلٍّ  أنّ  إالّ  الشــعر فــي موجــود هــو كمــا النثــر فــي موجــود فاإلیقــاع      
 حســن وأنّ  حســّیة، قیمــة األلفــاظ لجــرس نّ إ إذ ألفاظهــا؛ وجــرس العربیــة، اللغــة موســیقّیة إلــى یــوحي

 وهــذا ،)٥(انفعاالتـه وٕاثــارة فسـهن الوقـع وشــدید السـامع قلـب فــي تـأثیرٌ  أعـذبها واختیــار وسـبكها، تألیفهـا،
المتلقّـي ؛  علـى تـؤثر لـذا لالنفعـاالت؛ المثیرة ومنّبهاتها ،للنّص  الداخلیة الموسیقى جمالّیة إلى یوحي

 النــواظر محــل االســتماع مــن محلهــا أصــوات الكــالم وٕانمــا: (()هـــ٣٦٦ت(الجرجــانيالقاضــي  قــال ذالــ
.                                  المتلّقي مخیلة على التأّثر شدیدة عّیةسم صورة للصوت أنّ  معناه وهذا ،)٦())األبصار من

 فنیــاً  عمــالً  لــیس(( كونــه القرآنــي اإلعجــاز أســرار مــن ســّراً  الكــریم القــرآن فــي اإلیقــاع مثّــل وقــد     
 وتفعیـــل الـــدیني الغـــرض لتحقیـــق القـــرآن یســـخرها التـــي الوســـائل مـــن وســـیلة هـــي بـــل لذاتـــه، مقصــوداً 
  . )١())والتأنیس اإلمتاع طریق عن وتعمیقه الدعوة أسلوب

 وینتابهــا الرهبــة، النفــوس إلــى فیــدخل النــار مشــاهد یصــّور التمهیــد فــي مــرّ  كمــا الكــریم فــالقرآن     
 أمـــام مجّســدة المشـــاهد وكــأنّ  وتطمـــئن، الــروح بـــه فتســتقر ونعیمهـــا، الجنــة ویصـــّور والهلــع، الخــوف
 مـن الحدیثـة النقدیـة الدراسـات إلیـه تنّبهـت وقـد اإلیقـاعي، التصـویر ةدقّـ إلـى مرّده أنّ  ویبدو المتلّقي،

     )٢(داخلـه فـي عمـا والتعبیـر لإلیحـاء األلفاظ بموسیقى االستعانة خالل من یستطیع المبدع األدیب أنّ 
 المضـمون وجـه((  وجهـین الفنـي للعمـل نّ إ إذ والمعنى؛ اإلیقاع بین وثیقة عالقة وجود یعني وهذا ،

                                                
 ٢٥٣:  ن.  م )٣(

 ٣ : األلفاظ جواهر )٤(

 ٢٠:  األلفاظ جرس . ظ ، ١٦٦:  رآنالق بدیع.  ظ )٥(

 ٤١٢:  وخصومه المتنبي بین الوساطة )٦(

 ٣٠:  نموذجاً  اإلعجازي اإلیقاع أدبیة ، الكریم القرآن في التلقي جمالیة )١(

 ١٠٢:  المعاصر الشعر في والرمزیة الرمز.  ظ )٢(
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 بالمضـمون الشـكل عالقة أنّ  ویبدو ، )٣())الخارجي والواقع والتجلي، التعبیر وجه ثم والمعنى، یةوالغا
ـــد الجمیـــل قـــعالو  تحقـــق التـــي هـــي  مـــن سلســـلة(( هـــو األدبـــي التعبیـــر فـــي اإلیقـــاع ألنّ  المتلقـــي؛ عن

  . االنفعال تأثیر تحت )٤())المعنى عنها ینبعث األصوات

 صَـلَّى(األعظـم النبـي خطـب نصـوص فـي ودراسته بتطبیقه وضوحاً  أكثر اإلیقاع مفهوم وسیكون     
هِ  اهللاُ 

آلِهِ  عَلَيْ
   – تعالى اهللا شاء إن – البالغة نهج في أثره وتتبع ،)وَسَلَّم وَ

  السَّْجع: أوال

(( و التــوازن یحقّــق ألّنــه إیقاعــًا؛ األدبــي التعبیــر تكســب التــي البدیعیــة الفنــون مــن الســجع یعــد     
 أثناء صوتي إیقاع من((  یخلقه لما الخطابة في وقعاً  أشدّ  ویكون ، )٥()) الكالم مقاطع يف االعتدال

ومــا هــي إال حركــة  ، )٦())الخطبــة نــص تســود بحركــة الســامع فیشــعر قراءتهــا، حتــى أو الخطبــة إلقــاء
 الكـالم فـي الفواصـل تواطـؤ((  معـروف هـو كمـا السـجعف صوتیة منتظمة تشده إلـى الـنّص موسـیقیا،

 موسـیقّیاً  جـّواً  الـنّص  یكسـب مكـّرراً  الحـرف هـذا تـوارد أنّ  فـي شـكّ  وال ، )١())واحـد طرف على منثورال
  .  األدبيّ  النّص  في ةالداخلیّ  الموسیقى التشكیل ضمن من السجع ُعدَّ  األساس هذا وعلى ًا،داخلیّ 

 تصـّنع أو تكلّـف، بالو  مقصود غیر أي للمعنى، تابعاً  كان إذا وممدوحاً  محموداً  السْجع ویكون     
 ولـیس لـه تابعـة المعـاني تقـع بحیـث تكّلفـاً  منـه كـان مـا أّمـا البالغیـة، المحاسـن مـن یعـدّ  إّنـه بـل فیه،

 عاً سجْ  هناك أنّ  معناه وهذا ، )٢()هـ ٤٦٦ت(الخفاجي سنان ابن یراه كما ومعیباً  مذموماً  فیعدُّ  بالعكس
ـــه ولـــیس مـــذمومًا، وآخـــر محمـــودًا، ـــدلی مـــذموماً  كّل ـــى یجـــري ممـــا القـــرآن فـــي مـــا جمیـــع((  أنّ  لب  عل
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطاب وكذلك ، )٣()) واالزدواج التسجیع

آلِهِ  عَلَيْ
 كان(( بل سجعًا، فیه تجد ما كثیراً ) وَسَلَّم وَ

                                                
 ٦١:  هیجل عند والفن الجمال فلسفة )٣(

 ٢٠٥:  األدب نظریة )٤(

 ١/١٩٣:  السائر لالمث )٥(

 ١٥٧:  النبویة الخطابة في الحجاج )٦(

  ١/١٩٠: السائر المثل )١(

 ١٧١،١٧٢:  الفصاحة سر.  ظ )٢(

 ٢٦٠:  الصناعتین كتاب )٣(
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ــلَّى( ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ ( عَلَيْ آلِ

ــلَّم) وَ  وأخواتهــا، كلمــةال وٕاتبــاع األلفــاظ بــین للموازنــة وجههــا عــن الكلمــة غّیــر ربمــا) وَسَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(كقولـه

آلِهِ ( عَلَيْ
" .  ملّمـة"  أراد وٕانمـا" .  الّمـة عـین وكـل والّسـاّمة الهاّمـة، مـن أعیـذه): " وَسَـلَّم )وَ

 فقـال.  الـِوْزرِ  مـن"  مـوزورات"  أراد وٕانمـا" .  مـأجورات غیـر مـأزورات، ارجعـن:" السـالم علیـه وقوله
 الّســْجع قیمــة علــى دلیــل هــذا كــلّ  ، )٤()) التســجیع وصــحة للتــوازن قصــداً  مــأجورات مكــان مــأزورات،
  .)٥(المستهجن والقصد والتعّسف، التكلف، من خّلوه شریطة األدبي النّص  في وفضیلته اإلیقاعیة

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نصوص جمیع في تجد ال األساس هذا وعلى     
آلِهِ  عَلَيْ

 لفظاً ((  وأحادیث خطباً ) وَسَلَّم وَ
 وعلـى ، )٦())َمْذهبـه إلـى وأهـَدى بـه، وأبـرّ  منـه بالمعنى أحقُّ  هو ما له وُترك السجع، َأجل من اجُتِلب

ــؤٍ  كعقــدِ  فیهــا الســْجع تجــد الشــریفتین نصوصــهما تابعــت مــا وٕاذا ،)u(اإلمــام تابعــه الســبیل هــذا  لؤل
 المعنـى ووثاقـة نغمتـه، للـّذة همتابعت المتلّقي ُینسي بل تكّلفًا، وال مستهجنًا، لفظاً  تجد ال منتظم جمان

  . ومالئمته بإیقاعه

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطـب فـي اإلیقاعیـة المظاهر أوسع من السْجع ویعد     
آلِـهِ  عَلَيْ

 حّظـاً  وأكثرهـا) وَسَـلَّم وَ
  . المبحث هذا في لي یظهر أثرٍ  أّول بروز هذا ولعلّ  ة،العلویّ  النصوص في كذلك وتجد

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي سقاءاالست خطبة ففي     
آلِهِ  عَلَيْ

 اْسـِقَنا اللهم وأغثنا، اْسٍقَنا اللهم:(( یقول تجده) وَسَلَّم وَ
 أّدى قـد القصـیر النـوع مـن السـْجع هـذا فتجـد ، )١())مغـدقاً  غـدقا طبقـاً  َوَجـَداً  ربیعـًا، َوَحّیاً  ُمغیثًا، َغیثاً 
  . بالّسقیا الدعاء طلب وهو قصودالم الغرض متهمالء مع اإلیقاعیة الموجات من سیالً 

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبي استعمال أنّ  لي یبدو     
آلِـهِ  عَلَيْ

 أشـیاء حّققـت القصـیرة اإلیقاعیـة الفاصـلة هـذه) وَسَـلَّم وَ
  :  عدیدة

  . بسماعها المتلّقي التذاذ:  األّول

) َفْعَلـنْ  ، َفَعَلـنْ ( الصـرفي الـوزن علـى ومعظمهـا واحـٍد، ووزنٍ  واحـٍد، نسـقٍ  على األلفاظ ورود:  الثاني
 هـول وهـو شـيء علـى دلَّ  بسـرعته الـوزن هـذا أنّ  نعلم ونحن ،)غیثاً (و) درراً  دیمًا، طبقًا، غدقًا،(نحو

                                                
 ٢٦١ : ن.  م )٤(

 ١٦١: ن.  م.  ظ )٥(

 ٢٠:  البالغة أسرار )٦(

 ١٥٦/ ١:  الدر نثر )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(عمد فلذا ؛) القحط( وهي القضیة
آلِهِ  عَلَيْ

 لیدلَّ  والسریع القصیر السجع هذا استعمال إلى) وَسَلَّم وَ
 دعــوة تعــالى اهللا اســتجاب فقــد فعــًال، حــدث مــا وهــذا وجــل، عــز اهللا مــن بــةاإلجا ســرعة طلــب علــى
هِ  اهللاُ  صَلَّى(نبیه

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا رسول ردّ  ما یروى إذ ساعته، في) وَسَلَّم وَ

آلِهِ  عَلَيْ
 حتى نحره إلى یده) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(هللا رسول یأتوا أنْ  إلى الناس دفع مّما وابلها السماء ألقت
آلِهِ  عَلَيْ

 الغرق منادین مهرولین) وَسَلَّم وَ
  .)٢( اهللا رسول یا الغرق

 نفســـه الموضــوع ففـــي الفنــي، إبداعـــه مضــیفاً  النحـــو هــذا ینحـــو الخطبــة هـــذه فــي) u(فاإلمــام     
 َقـــدِ  مَّ اَللَُّهـــ: (( قــائالً  الســـقیا بطلـــب تعــالى اهللا داعیـــاً ) u(المـــؤمنین أمیــر یخطـــب نفســـها والظــروف
ــا، ِاْنَصــاَحتْ  ــرَّتْ  وَ  ِجَباُلَن ــَنا، ِاْغَب ــتْ  وَ  َأْرُض ــا، َهاَم ــَرتْ  وَ  َدَوابَُّن ــي َتَحیَّ ــتْ  وَ  َمرَاِبِضــَها، ِف ــیجَ  َعجَّ  َعِج

 َاْآلنَّـِة، َأِنـینَ  َفـاْرَحمْ  اَللَُّهـمَّ . َمَواِرِدَهـا ِإَلى اَْلَحِنینَ  وَ  َمرَاِتِعَها، ِفي َالتََّردُّدَ  َملَّتِ  وَ  َأْوَالِدَها، َعَلى َالثََّكاَلى
 ِحـینَ  ِإَلْیـكَ  َخَرْجَنـا اَللَُّهـمَّ . َمَواِلِجَهـا ِفـي َأِنیَنَها وَ  َمَذاِهِبَها، ِفي َحْیَرَتَها َفاْرَحمْ  اَللَُّهمَّ . اَْلَحانَّةِ  َحِنینَ  وَ 

ـــا ِاْعَتَكـــَرتْ  ـــِنیَن، َحـــَداِبیرُ  َعَلْیَن ـــا وَ  اَلسِّ ـــلُ  َأْخَلَفْتَن ـــِئِس، َالرََّجـــاءَ  َفُكْنـــتَ  ُجـــوِد،اَلْ  َمَخاِی ـــَبَالغَ  وَ  ِلْلُمْبَت  اَْل
ــَتِمِس، ــْدُعوكَ  ِلْلُمْل ــَنطَ  ِحــینَ  َن ــاُم، َق ــعَ  وَ  َاْألََن ــكَ  وَ  اَْلَغَمــاُم، ُمِن ــَواُم، َهَل ــَذَنا َأالَّ  اَلسَّ ــا، ُتَؤاِخ  الَ  وَ  ِبَأْعَماِلَن

ِبیــعِ  وَ  اَْلُمْنَبِعــِق، ِبالسَّــَحابِ  كَ َرْحَمتَــ َعَلْیَنــا ُاْنُشــرْ  وَ  ِبــُذُنوِبَنا، تَْأُخــَذَنا  اَْلُموِنــِق، َالنََّبــاتِ  وَ  اَْلُمْغــِدِق، َالرَّ
 َتامَّـةً  ُمْرِوَیـًة، ُمْحِیَیـًة، ِمْنـكَ  ُسـْقَیا اَللَُّهـمَّ . َفـاتَ  َقـدْ  َمـا ِبـهِ  تَـُردُّ  وَ  َمـاَت، َقـدْ  َمـا ِبـهِ  ُتْحِیـي َواِبالً  َسّحاً 

ـِعیفَ  ِبَهـا تُـْنِعُش  َوَرُقَهـا، َناِضـراً  َفْرُعَهـا، ثَـاِمراً  َنْبُتَهـا، زَاِكیاً  َمِریَعًة، َهِنیَئةً  ًة،ُمَباَركَ  َطیَِّبةً  َعامًَّة،  اَلضَّ
  .)١())ِبَالِدكَ  ِمنْ  اَْلَمیِّتَ  ِبَها ُتْحِیي وَ  ِعَباِدَك، ِمنْ 

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي لخطبـة آثـار عـّدة ثّمـة     
ــهِ  عَلَيْ آلِ

 أضــفى عّمـا فضـالً  ةالعلوّیـ الكلمـات هـذه فـي) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(كالنبي) u(بدؤه أّولها ة،واإلیقاعیّ  الفنّیة إبداعاته عن كشفت قضایا من) u(علیها

آلِهِ  عَلَيْ
 وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي فعـل كمـا) u(التزامـه ثـمّ  ومـن الشـریفة، خطبتـه فاتحاً ) اللهم(بنداء) وَسَلَّم
آلِـهِ  عَلَيْ

) موَسَـلَّ  وَ
ــ الفواصــل تواطــؤ لیكــون األلــف بحــرف ــه هــو النظــر یلفــت الــذي لكــن كالمــه، فــي ةاإلیقاعّی ) u(أّن
 البـارئ بمـواله العبـدِ  اسـتغاثة علـى دلَّ  أّنـه أراه مـا وهـي لغایـة، كـان الصـوتي بالمـدَّ  الحرف هذا إتیانه
 الفّنـي فاإلبـداع ،سـتغاثةاال وأقصـد المعنـى لهـذا مـةمالء أكثـر هـو وتيالّصـ والمـدّ  ،)اللهم(بـ وجلّ  عزّ 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بـالنبي تأّثره عن لیكشف األلف حرف على محافظته في یكمن) u(لإلمام اإلیقاعي
آلِهِ  عَلَيْ

 وَ
  . اإلیقاع یختلّ  أن دونمن  الصوتي المدّ  هذا وٕاضفائه ،)وَسَلَّم
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 سـریعاً  اإلیقـاع كـان كمـا السـرعة إلـى الـبطء مـن اإلیقـاع حركـة مـن سـارع ذلك بعد) u(أّنه ثم     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي سْجع في كما القصیرة الفواصل عن فضالً ) وَسَلَّم وَ

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

) مریعـة ، هنیئة ، مباركة ، طیبة ، عامة ، تامة ، مرویة ، محییة ، سقیا) (u(اإلمام فألفاظ) وَسَلَّم
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي لسْجع محاكاة

آلِهِ  عَلَيْ
 صَلَّى(النبي سْجع حاكى) u( اإلمام أن للنظر الالفت ومن ،)وَسَلَّم وَ

ــهِ  اهللاُ 
آلِــهِ  عَلَيْ

 بحركـــةٍ  الحــرف هــذا إتیانــه لكــن ،)  التــاء(  حــرف وهــو ، اإللــف حــرف بغیــر هنــا)وَسَــلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  لَّىصَ (النبـي فواصل كّلیاً  فواصله تشابهتْ  إذ منّونةٍ  منصوبةٍ 

آلِـهِ  عَلَيْ
 هـذا ینسـى المتلقّـي جعـل) وَسَـلَّم وَ

  . األثر جلیل من وهذا ، إیقاعّیاً  جّواً  لیخلق – الفواصل حروف اختالف وهو – األمر

 خطـب افتتاحـات شاكلة على خطبه فواتح إیراده) u(اإلمام عند اإلیقاعي التأّثر مظاهر ومن     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

هِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول خطب معظم كان إذ ،)وَسَلَّم آلِهِ وَ  عَلَيْ
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بقوله تفتتح) وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

 وَ
ــلَّم  فــال اهللا یهــد مــن. أنفســنا شــرور مــن بــه ونعــوذ ونســتغفره، ونســتعینه نحمــده هللا الحمــد): (( وَسَ

 أرسـله ورسـوله، عبـده محمـداً  وأن اهللا؛ إال الـه ال أن ونشـهد له، هاديَ  فال ُیْضِللْ  ومن له، ُمضلَّ 
 )٢())َغَوى فقد یعصهما ومن َرشد، فقد ورسوله اهللا یطع من. الساعةِ  َیَديِ  بین ونذیراً  بشیراً  بالحق

  . المتلّقي ُأذن تتلّقاها إیقاعیةً  سلسلةً  شّكل كیف) الهاء(حرف أنّ  فتجد ،

ــُدهُ  :((یقــول الــنهج فــي تجــده) u(اإلمــام أمــا      ــِتْتَماماً  َأْحَم ــِه، ِاْس ــَالماً  وَ  ِلِنْعَمِت ــِه، ِاْسِتْس ِت  وَ  ِلِعزَّ
 َعـاَداُه، َمـنْ  َیِئلُ  الَ  وَ  َهَداُه، َمنْ  َیِضلُّ  الَ  ِإنَّهُ  ِكَفاَیِتِه، ِإَلى َفاَقةً  َأْسَتِعیُنهُ  وَ  َمْعِصَیِتِه، ِمنْ  ِاْسِتْعَصاماً 

 الَ  َوْحـَدهُ  اَللَّـهُ  ِإالَّ  ِإَلـهَ  الَ  َأنْ  َأْشـَهدُ  وَ . ُخـِزنَ  َما َأْفَضلُ  وَ  ُوِزَن، َما َأْرَجحُ  هُ َفِإنَّ  َكَفاُه، َمنْ  َیْفَتِقرُ  الَ  وَ 
 َأنَّ  َأْشـَهدُ  وَ ... َأْبَقاَنـا َمـا َأَبـداً  ِبَهـا َنَتَمسَّـكُ  ُمَصاُصَها، ُمْعَتَقداً  ِإْخَالُصَها، ُمْمَتَحناً  َشَهاَدةً  َلُه، َشِریكَ 
 فـإذا ، )١()) اَْلَمْسـُطورِ  اَْلِكتَـابِ  وَ  اَْلَمـْأُثوِر، اَْلَعَلـمِ  وَ  اَْلَمْشُهوِر، ِبالدِّینِ  َأْرَسَلهُ  َرُسوُلُه، وَ  ْبُدهُ عَ  ُمَحمَّداً 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة لمفتتح األثر واضح إیقاعّیاً  جرساً  تجد الشریفتین الخطبتین بین وازنتَ  ما
آلِهِ  عَلَيْ

 وَ
ــلَّم  لیكــون) الهــاء(حــرف) u(اإلمــام بــالتزام وذلــك ومعنــًى، وقعــاً  ،)u(اإلمــام خطبــة تــتحمف فــي) وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي فعل كما مضموماً  الحرف هذا إیراده عن فضالً  لكالمه، سجعٍ  فاصلَ 
آلِهِ  عَلَيْ

 مّمـا) وَسَـلَّم وَ
 خطبـة مفتـتح معـاني) u(إتیانـه فـأن اإلیقـاع الزم الـذي المعنـى جهـة مـن أّمـا إیقاعّیًا، تشابها شكلً 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(الّرسول
آلِهِ  عَلَيْ

 صَـلَّى(النبـي كمـا أوالً  اهللا یحمـد) u(فتـراه لـه متماثلـةً  متكاملـًة، متسلسـلًة،) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ 

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي مثل الشهادتین یشهد ثمّ  ومن ویستغفره، به یستعین ثمّ  ،)وَسَلَّم وَ

آلِهِ  عَلَيْ
  ) .وَسَلَّم وَ
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ـــه بالـــذكر والجـــدیر       أرســـله( فـــي) الـــراء( حـــرف إلـــى) الهـــاء( حـــرف مـــن الفاصـــلة حـــوَّل) u(أّن
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي متأّثر هذا في وهو) المسطور والكتاب المأثور، والعلم بالدین،

آلِهِ  عَلَيْ
 حول عندما) وَسَلَّم وَ

 الصـوتي بالمـدّ  مسـبوقان الحـرفین وِكـال المنّون المنصوب)  ءالرا(  إلى)  الهاء( الفاصلة من السجع
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( الرسول خطبة في)  الیاء(  وهو

آلِـهِ  عَلَيْ
 هـذا فـدلَّ ) u(مـاماإل خطبـة فـي)  الـواو( و) وَسَـلَّم وَ

  . آخر أثر على أیضاً 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بـالنبي) u(مـاماإل تأّثر معالم ومن     
آلِهِ  عَلَيْ

 مـن مقطعـاً  صـاغَ  تـراه أّنـك السـْجع فـي) لَّموَسَ  وَ
ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(النبــي خطبــة

آلِــهِ  عَلَيْ
 ذلـــك فمــن القــول، فــي توّســعه محــطّ  أو كالمــه انطالقــة فجعلــه) وَسَــلَّم وَ

 ِلْإلِْسـَالمِ  ِإنَّ  وَ  ِمُكـْم،ِبَعلَ  َفاْهتَـُدوا َعَلمـاً  َلُكـمْ  ِإنَّ  وَ  ِنَهـاَیِتُكْم، ِإَلى َفاْنَتُهوا ِنَهاَیةً  َلُكمْ  ِإنَّ ): (( u(قوله
 َوَظاِئِفـهِ  ِمـنْ  َلُكـمْ  َبـیَّنَ  وَ  َحقِّـِه، ِمنْ  َعَلْیُكمْ  ِاْفَتَرَض  ِممَّا اَللَّهِ  ِإَلى ُاْخُرُجوا وَ  َغاَیِتِه، ِإَلى َفاْنَتُهوا َغاَیةً 

 مـن) بعلمكـم وافاهتـد علمـاً  لكـم وٕان نهایتكم، إلى فانتهوا نهایة لكم إن(  أخذ) u(اإلمام تجد.  )٢())
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول خطبة

آلِـهِ  عَلَيْ
 َلُكـمْ  وٕانَّ  َمَعـاِلِمُكْم، إلـى َفـاْنَتُهوا َمَعـاِلَم؛ َلَكـمْ  إنَّ  النـاس، أیهـا):(( وَسَـلَّم وَ

  معـاني أْخـذ إلـى عمـد) u(اإلمـام بـأنّ  واضـحاً  األثـر یبـدو وهنـا ، )٣()) نهـایتكم إلـى فـاْنَتُهوا ِنهایًة،
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة

آلِهِ  عَلَيْ
 على دّلت أشیاء على وأبقى خاللها من لیتوّسع جملها بعض وصاغ) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي) u(تأّثره
آلِهِ  عَلَيْ

 اتفاق ثمّ  ومن ،)المیم(وهي السْجع بفاصلة) u(التزامه: منها) وَسَلَّم وَ
ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(النبــي مــن اآلخــذ هــو) u(اإلمــام أنّ  علــى دلِّ  المعــاني

آلِــهِ  عَلَيْ
 أیضــاً  األثــر ومــن ،)وَسَــلَّم وَ

 وزیـادة) u(تـأّثره عن كشف) فانتهوا – نهایة( كالـ الشریفة النبویة الكلمات أبنیة على) u(حفاظه
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في كان كما الطویل النوع من هو) u(اإلمام قول في السْجع أنّ  ذلك على

 عَلَيْ
آلِ 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي حذو احتذى) u(أّنه أیضاً  یدلّ  وهذا) وَسَلَّم هِ وَ

آلِهِ  عَلَيْ
) u(اإلمام أنّ  عن فضالً ) وَسَلَّم وَ

ــلَّى(النبــي كــالم فــي اإلیقــاع جمالّیــة أدرك أّنــه یبــدو ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  أنْ  فــآثر الســْجع هــذا باســتعماله) وَسَ
  . بذلك) u(یتبعه

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبي كالم بمعاني أتى إّنما) u(اإلمام أنّ  بالذكر جدیروال     
آلِـهِ  عَلَيْ

 اإلیقـاع بهـذا) وَسَـلَّم وَ
 مـا مـع تتالءم المعاني هذه أن رأى) u(أّنه في شكّ  وال ،)u(یقوله أن یرید ما بها لیخدم الجمیل
 بما اهللا إلى واخرجوا غایته إلى نتهوافا غایة لإلسالم وٕان:( بعده قال لذا فعًال؛ حصل ما وهذا یریده،
 وٕانْ  المعنـى فـي سـابقه مـع متالحم المقطع هذا فتجد) وظائفه من لكم وبّین حقه، من علیكم افترض

                                                
 ٢/١٧٩:  ن.  م )٢(

 ١١٠/ ١:  الدر نثر )٣(
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 الســْجع وهــو نوعــه علــى حفــظ) u(لكّنــه) الهــاء( إلــى) المــیم(مــن بانتقالــه الســْجع فــي اخــتالف حــلّ 
هِ عَ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي تأّثره على حفاظاً  الطویل

آلِهِ  لَيْ
  .ثانیاً  النّص  وبإیقاع أوالً ) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي فعل كما المعتدل السْجع) u(إّتباعه النبوي بالسْجع) u(تأّثره مظاهر ومن     
 عَلَيْ

آلِهِ 
  . خطبهِ  بعض في) وَسَلَّم وَ

 ِمـنْ  َمْخُلـوٍّ  الَ  وَ  َرْحَمِتـِه، ِمـنْ  ْقُنـوطٍ مَ  َغْیـرَ  ِللَّـهِ  اَْلَحْمدُ :(( افتتاحه في یقول) u(له خطبة ففي     
ــِه، ِمــنْ  َمــْأُیوسٍ  الَ  وَ  ِنْعَمِتــِه،  فــي الســّجعیة الفاصــلة فتجــد ، )١()) ِعَباَدِتــهِ  َعــنْ  ُمْســَتْنَكفٍ  الَ  وَ  َمْغِفَرِت

 بخطبــــة راً متــــأثّ  هــــذا فــــي ویبــــدو الفواصــــل، معتدلــــة وٕانمــــا طویلــــة، وال قصــــیرة ال) u(اإلمــــام كــــالم
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي

آلِـهِ  عَلَيْ
 بُقْدرِتـِه، المْعبـودِ  ِبِنْعَمِتـِه، المحمـودِ  هللا الحمـد:((  مفتتحهـا فـي قـال التـي) وَسَـلَّم وَ

ــذِ  ِعنــَدُه، فیمــا المرغــوب َعَذابــه، مــن المْرُهــوبِ  ــقَ  الــذي وأرضــِه، َســماِئهِ  فــي أْمــُرهُ  الناِف  الخلــق َخَل
 السْجع في االعتدال هذا تجد إذ ،)٢())ُمَحمَّدٍ  بنبَیه وأْكَرَمُهمْ  ِبدیِنِه، عزَُّهمْ وأ بأحَكاِمِه، ومیَّزُهم بُقْدَرِتِه،
 فعـل كمـا هللا بالحمـد خطبتـه مفتـتح جعـل) u(أّنـه ذلـك علـى والـدلیل ،)u(ماماإل احتذاه قد النبوي
ــلَّى(النبــي ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ ــلَّى(النبــي متابعتــه ثــمّ  ومــن ،)وَسَ ــهِ عَ  اهللاُ  صَ

ــهِ  لَيْ آلِ
ــلَّم وَ  وهــي  نفســها الفاصــلة فــي) وَسَ

 فـي اإلیقـاع أنّ  على دلیل هذا فكلّ  الشریفتین، الخطبتین كلتا في السجع اعتدال عن فضالً  ،)الهاء(
ــلَّى(النبــي بإیقــاع متــأّثر العلــوي الســجع ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  المتــوازن الســْجع هــذا اســتعماله خــالل مــن) وَسَ

 بـــاختالف الخطبتـــین بـــین داللـــيّ  توافـــقٌ  هنـــاك یكـــن لـــم أّنـــه وهلـــة أّول فـــي النـــاظر یجـــد قـــد. المعتـــدل
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي ألنّ  ؛ الخطبتین ومناسبة ظروف

آلِهِ  عَلَيْ
 تـزویج بمناسـبة هذه الشریفة خطبته ألقى) وَسَلَّم وَ

 أمیــــر أنّ  حــــین فــــي ،)u(ینالمــــؤمن أمیــــر مــــن )عليهــــا اهللا ســــالم(الزهــــراء فاطمــــة النســــاء ســــیدة ابنتــــه
 مناسبة المناسبتین كلتا أنّ  لوجدتَ  النظر دّققت لو لكن الفطر، عید في خطبته ألقى) u(المؤمنین

  . االعتبار بنظر) u(اإلمام أخذه الذي الداللي التوافق وهذا ،) العید – الزواج(  فرح

  )التوازن( الموازنة

(( لكـون وذلـك اإلیقـاع؛ یخلـق مّمـا هـذا أنّ  فـي شـك وال ومنثـوره، الكـالم منظـوم فـي الموازنة ترد     
 وعجــزه الشــعري البیــت صــدر((  وكــون )١()) أوزانهــا فــي متســاویة المنثــور الكــالم مــن الفواصــل ألفــاظ

                                                
 ٨٧/ ١:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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 ٤١٦ : الطراز )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 متسـق كـان المخـرج هـذا علـى خارجـاً  والمنثـور المنظـوم فـي الكـالم كـان ومتى وزنا، األلفاظ وتساوي
 اإلیقـاع یحققـان همـا الفواصـل بـین واالعتـدال الكـالم فـي االنتظـام ذاوه ، )٢())االعتدال رشیق النظام،

 ومــن الســْجع أنـواع أحــد هــي البالغـة علمــاء بعـض یــرى كمــا الموازنـة أنّ  ذلــك لــىیـزاد ع الــنص، فـي
  . )٣(طرازه في العلوي اإلمام العلماء هؤالء

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي یـثوأحاد خطب وفي العزیز، اهللا كتاب في السجع من النوع هذا ورد وقد     
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
  ) .u(ماماإل سار النهج هذا وعلى ،)وَسَلَّم

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(للنبي خطبة ففي     
آلِـهِ  عَلَيْ

 آتـى ومـن مسـِلمًا، كـان الصـَالة َأقـام َمـنْ : (( فیهـا قـال) وَسَـلَّم وَ
ــاةَ  ــان الزَك ــان اهللا إال إَلــهَ  ال أن شــهد ومــن ُمْحســِنًا، ك  مســلمًا،(  الفواصــل فتجــد ،)٤())◌ً  صــاُمْخلِ  ك

  الشریف، النّص  في اإلیقاع حققت مّما واحدةٍ  زنةٍ  على لكنها األعجاز مختلفة)  مخلصاً  محسنًا،

َالةِ  َأْمرَ  َتَعاَهُدوا: ((  نفسـه المعنى في له كالم من): u(اإلمام ویقول       َعَلْیَهـا َحاِفُظوا، وَ  اَلصَّ
ُبوا وَ  ا،ِمْنهَ  ِاْسَتْكِثُروا وَ   اَلـذُُّنوبَ  َلَتُحـتُّ  ِإنََّهـا وَ  َمْوُقوتـًا، ِكتَابـاً  اَْلُمـْؤِمِنینَ  َعَلـى َكاَنـتْ  َفِإنََّهـا ِبَهـا، َتَقرَّ

َبـِق، ِإْطــَالقَ  ُتْطِلُقَهـا وَ  اَْلـَوَرِق، َحـتَّ  ــ َوَسـلَّمَ  َوآِلـهِ  َعَلْیــهِ  اهللاُ  َصـلَّى اَللَّـهِ  َرُســولُ  َشـبََّهَها وَ  َالرِّ  ةِ ِباْلَحمَّ
 َعَلْیـهِ  َیْبَقى َأنْ  َعَسى َفَما َمرَّاتٍ  َخْمَس  اَللَّْیَلةِ  وَ  اَْلَیْومِ  ِفي ِمْنَها َیْغَتِسلُ  َفُهوَ  َالرَُّجِل، َبابِ  َعَلى َتُكونُ 
 فــي خلــق مّمــا الــوزن فــي متســاویتان لكّنهمــا اللفــظ فــي مختلفتــان) الربــق الــورق،(فـــ ، )١()) اَلــدََّرنِ  ِمــنَ 

ــَالةِ  َمــعَ  ُجِعَلــتْ  َالزََّكــاةَ  ِإنَّ  ثُــمَّ : ((الزكـاة عــن) u(یقــول نفســه الكـالم وفــي إیقاعــًا، الـنّص   ُقْرَبانــاً  اَلصَّ
ْسَالِم، ِألَْهلِ   ِوَقاَیـًة، وَ  ِحَجـازاً  َالنَّـارِ  ِمـنَ  وَ  َكفَّـاَرًة، َلـهُ  ُتْجَعلُ  َفِإنََّها ِبَها، َالنَّْفسِ  َطیِّبَ  َأْعَطاَها َفَمنْ  َاإلِْ
 اللفـظ، فـي مختلفتـان) لهفـه ، نفسـه( فالكلمتان ، )٢())َلَهَفهُ  َعَلْیَها ُیْكِثَرنَّ  الَ  وَ  َنْفَسُه، َأَحدٌ  َعنََّهاُیْتبِ  َفالَ 

 نستدلّ  أنْ  یمكن عدیدة أشیاء وثّمة المتلّقي، به یشعر إیقاعاً  النّص  اكتسب مّما الوزن في متساویتان
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي بخطبة) u(اإلمام تأّثر على بها

آلِـهِ  عَلَيْ
 كلتـا أنّ  منهـا ،)التـوازن( الفـن هـذا فـي) وَسَـلَّم وَ

 صَـلَّى(اهللا رسـول قالـه مـا كالمـه فـي َذَكـرَ ) u(اإلمام أنّ  ذلك لىزد ع الة،الصّ  تدور على القضیتین
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هِ  اهللاُ 
آلِهِ  عَلَيْ

 وهـذا مـرات، خمـس الیـوم فـي المسـلم منـه یغتسـل جـارٍ  بنهـرٍ  وتشـبیهها الةالّصـ بشـأن) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول ذكر إلیراده ؛)u(تأّثره دلیل یقّوي مّما

آلِهِ  عَلَيْ
  . وكالمه ،)وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطب من ما معنى) u(یأخذ وقد     
آلِهِ  عَلَيْ

 الـنّص  جـاعالً  فیـه یفّصل یبدأ ثم) وَسَلَّم وَ
  . المقاطع راتفق في الكلمات بتوازن وذلك جمیل، إیقاع ذا

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطبة ففي     
آلِـهِ  عَلَيْ

 اهللا إال الـه ال أن شـهد ومـن: (( فیهـا قـال التـي السـابقة) وَسَـلَّم وَ
 وَ  اَللَّـــهَ  َأْحَمـــدُ  : ((مـــثال القـــول فیـــه مفّصـــالً  المعنــــى هـــذا أخـــذ) u(مـــاماإل تجـــد ،)٣())مخلصـــا كـــان

 ِإَلـهَ  الَ  َأنْ  َأْشـَهدُ  وَ  .َمَخاِتِلـهِ  وَ  َحَباِئِلـهِ  ِمـنْ  َاِالْعِتَصـامِ  وَ  َمزَاِجـرِِه، وَ  ْیَطانِ اَلشَّـ َمَداِحرِ  َعَلى َأْسَتِعیُنهُ 
 َفْقـُدُه، ُیْجَبرُ  الَ  وَ  َفْضُلُه، ُیَؤاَزى الَ  َصْفَوُتهُ  وَ  َنِجیُبُه، وَ  َرُسوُلهُ  وَ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّداً  َأنَّ  َأْشَهدُ  وَ  اَللَُّه، ِإالَّ 

ـــهِ  تْ َأَضـــاءَ  ـــِبَالدُ  ِب ـــدَ  اَْل ـــَالَلةِ  َبْع ـــِة، اَلضَّ ـــةِ  وَ  اَْلُمْظِلَم ـــِة، اَْلَجَهاَل ـــَوةِ  وَ  اَْلَغاِلَب ـــةِ  اَْلَجْف ـــاُس  وَ  ،اَْلَجاِفَی  َالنَّ
ــــَتِحلُّونَ  ــــِریَم، َیْس ــــَتِذلُّونَ  وَ  اَْلَح ــــیَم، َیْس ــــْونَ  اَْلَحِك ــــى َیْحَی ــــَرٍة، َعَل ــــونَ  وَ  َفْت ــــى َیُموُت ــــَرةٍ  َعَل  ،)٤()) َكْف

هِ  اهللاُ  صَلَّى(ولرسـوله هللا المخلصة الشهادة ماهّیة یبّین الخطبة هذه في ،)u(ماماإلف
آلِهِ  عَلَيْ

 والتـي ،)وَسَلَّم وَ
ــلَّى(النبــي بهــا یقصــد كــان ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ   مــن) u(اإلمــام أخــذه الــذي المعنــى وهــذا خطبتــه، فــي) وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

 جمیـل، فنـي بتعبیـر عنهـا عّبـر أنْ  بعـد اإلیقاعّیـة الفنّیـة هذه علیه وأضفى ،)سَلَّموَ  وَ
 إلـى جنبـاً  ُرصـفت التـي الكلمـات تـوازن عـن فضالً  المقاطع فقر بین الكلمات بتوازن یكمن اإلیقاع إذ

ـــا جنـــب ـــى أّدت مّم ـــة إل ـــك الكلمـــات فواصـــل عـــن فّتشـــت فـــإذا اإلیقـــاع، تقوی  اً لفظّیـــ اتّفاقـــاً  تجـــد ال فأّن
 تجــد وٕاّنمــا)  والجافیــة ، الغالبــة( بــین وال ،) وفقــُده ، فضــُله( بــین وال ، مــثالً ) ومخاتلــه ، مزاجــره(بــین

 بـــین فحســـب اإلیقـــاعي التـــوازن بهـــذا یكتـــفِ  ولـــم ممســـوقًا، الـــنّص  جعـــل الـــذي هـــو الـــوزن فـــي اتّفاقـــاً 
)  ومخاتلـه ، حبائلـه(  بین كما واحدة فقرة داخل في الكلمات بین توازن خلق إلى عمد ؛ بلالفواصل

 وذلـك بتلوینـه اإلیقـاع جمالیـة من زاد النّص  آخر في السْجع عن فضالً  ،) والجهالة ، الضاللة( و ،
  ) . كفرة – فترة( و ،)  الحكیم – الحریم(  في الفصول تواطؤ في

ــهَ  الَ  َأنْ  َأْشــَهدُ  وَ  ):((u(قولــه ومثلــه      ــرَ  اَللَّــُه، ِإالَّ  ِإَل ــِه، َمْعــُدولٍ  َغْی  الَ  وَ  ِفیــِه، َمْشــُكوكٍ  الَ  وَ  ِب
 وَ  َیِقیُنـُه، َخَلـَص  وَ  ِدْخَلتُـُه، َصـَفتْ  وَ  ِنیَّتُـُه، َصـَدَقتْ  َمنْ  َشَهاَدةَ  َتْكِویُنُه، َمْجُحودٍ  الَ  وَ  ِدیُنُه، َمْكُفورٍ 
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطبـة بمعنـى متـأّثر فـالمعنى ، )١()) َمَواِزیُنهُ  َثُقَلتْ 

آلِـ عَلَيْ
) u(یبـین تـراه ولـذا ؛)وَسَـلَّم هِ وَ

                                                
 ١٥٣/ ١:  الدر نثر )٣(

 ٢/٢٣٦:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

  ٢٨٤ ، ٢/٢٨٣:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي ذكره الذي الشهادة إخالص معنى
آلِهِ  عَلَيْ

 بهذا تأثره ذلك وبعد الشریفة، خطبته في) وَسَلَّم وَ
 الكلمـات بتـوازن الكـالم سـوقه خـالل مـن مرهـف إیقاع ذي جمیل فني بتعبیر كالمه یصوغ) u(بدأ
 مّمـا الكلمـات وزن فـي اتفـاق ثّمـة وٕاّنمـا ،)ودخلته ، نیته(بین لفظیاً  اقاً اتف تجد لن أنك إذ فصوله، في

  . المتلّقي به یلتذّ  إیقاعاً  النّص  على أضفى

  )التجنیس(  الجناس: ثانیاً 

 الكلمـات تماثـل(( نتیجـة باإلیقاع األدبي النّص  إثراء على یقوم التي البدیعّیة األسالیب من وهو     
  . )٢()) القلوب أوتار له وتهتز اإلذن له تطرب اً ناقص أو كامالً  تماثالً 

 أو ، )٣())حروفهـا تـألیف فـي صـاحبتها منهمـا واحـدةٍ  كـلُّ  تجانس كلمتین المتكلم ُیوردَ  أن((  وحّده    
  بمنزلة أو واحداً  معناهما كان إن بعض من مشتقاً  األلفاظ بعض یكون أن هو((  أخرى بعبارة

 سـّمي وقـد ، )١()) المعنـى اخـتالف مـع اللفظتـین صـیغتا تتوافـق أو ،مختلفـاً  معناهمـا كان إن المشتق 
 مجـــاري ألطـــف مـــن((  الجنـــاس ویعـــدّ  ، )٢()) مختلفــین لمعنیـــین(( یصـــلح ألّنـــه االســـم؛ بهـــذا الجنــاس
  . )٣()) مداخله محاسن ومن الكالم

 موقــع كــان ذافــإ ومســتهجنًا، مــذموماً  كــان مــا ومنــه محمــوداً  كــان مــا منــه الســْجع مثــل والجنــاس     
 كــان بعیــداً  بینهمــا المقصــود المرمــى یكــن ولــم حمیــدًا، اً موقعــ العقــل مــن المتجانســتین اللفظتــین معنــى

 حتـى َحَسنًا، َسجعاً  وال مقبوًال، تجنیساً  تجد ال((  أخرى بعبارة مذمومًا، كان وٕاالّ  ، )٤(ممدوحاً  الجناس
 ومـن ِحـَوًال، عنـه تجـد وال بـدًال، بـه جـدهت وحتـى نحـوه، وسـاق واسـتدعاه طلبـه الـذي هو المعنى یكون

                                                
 ١٤٨:  الفتاح عبد بسیوني ، البدیع علم )٢(

 ٣٢١:  الصناعتین كتاب )٣(

 ١٩٣:  الفصاحة سر )١(

   ٣٧٢ : الطراز )٢(

 ٣٧٢:  ن.  م )٣(

   ١٦ : البالغة أسرار.  ظ )٤(
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 المـتكلم مـن قصـد غیـر مـن وقـع مـا ، وأواله بالُحْسـن، وأحقُّـه وأعـاله، تسـمعه تجنـیس أحلـى كـان هنا
  . )٥()) اجتالبه إلى

 فیـــه كـــان لمـــا َوْحـــَدهُ  بـــاللفظ كـــان لـــو إذ المعنـــى، بُنْصـــرةِ  إال((  للتجنـــیس یـــتم ال الفضـــیلة وهـــذه     
 ال المعـاني أن وذلـك. به والَوُلوعُ  منه االستكثار ُذمَّ  ولذلك ُمْستهَجن، معیبٌ  فیه ُوجد ولما مستحسٌن،

  . )٦()) للمعاني خدم األلفاظ إذ إلیه التجنیس َیْجذبها لما موضع كل في َتِدین

 النــوع مــن)  هــــ ٤٧١ ت( الجرجــاني ذكــر كمــا ةالنبوّیــ الخطــب فــي الجنــاس مــن ورد مــا وكــل     
  . البالغة نهج في) u(المؤمنین أمیر ذلك على بعهوتا المحمود

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي یقول     
آلِهِ  عَلَيْ

 ممـا البـأس مواطن في الصبر وٕانّ :(( الشریفة خطبه إحدى في) وَسَلَّم وَ
ــّرج ــه اهللا یف ــمَّ  ب ــه وُینجــي ، اله ــمَّ  ب  اً إیقاعــ شــّكلتا قــد متجانســتان) الغــمّ  ، الهــمّ (فاللفظتــان  ، )٧()) الَغ

 بالجنــاس العلــوي وســّماه بالنــاقص، ینالبالغّیــ عنــد یســّمى الجنــاس مــن الّنــوع وهــذا منســجمًا، صــوتیاً 
 إال بینهمـــا تفـــاوت ال متجانســـتین همـــا كلمتـــین بـــین یجمـــع أن وهـــو ((بـــه ویقصـــد المضـــارع النـــاقص
  . )١())حشواً  وسطا أو آخرا أو أوّال وقع سواء واحد بحرف

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي أثر یقتّص ) u(إلماما تجد البالغة نهج وفي     
آلِهِ  عَلَيْ

 الجناس من النوع بهذا) وَسَلَّم وَ
 َشـْيءٍ  َأْوَسـعُ  َقْلِبـِه، ِفـي ُحْزُنـهُ  وَ  َوْجِهـِه، ِفـي ِبْشـُرهُ  اَْلُمـْؤِمنُ  :((المـؤمن وصف في) u(یقول فتراه

 فـالتجنیس ،)٢()) َهمُّـهُ  َبِعیـدٌ  َغمُّـُه، َطِویـلٌ  اَلسُّـْمَعَة، َیْشـَنأُ  وَ  َالرِّْفَعَة، َیْكَرهُ  َنْفسًا، ءٍ  َشيْ  َأَذلُّ  وَ  َصْدرًا،
) u( اإلمــام تــأّثر إلــى یشــیر التجنــیس هــذا أنّ  لــي ویبــدو ،)همــه ، غمــه(اللفظتــین مــن نــتج الواقــع
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطبة

آلِهِ  عَلَيْ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(بـيالن إیقاع) u(اإلمام متابعة أنّ  ذلك لىیزاد ع). وَسَلَّم وَ

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

 فـي الحـدیث أنّ  وهـي الخطبتـین بـین داللّیـة عالقـة ثّمـة مـاوٕانّ  فحسـب، اللفـظ طـرفِ  مـن یكنْ  لم) وَسَلَّم
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي كـالم أنّ  الظـانّ  یظـنّ  فـال ،) المـؤمن(  حـول یـدور النّصـین كـال

آلِـهِ  عَلَيْ
 یمـتّ  ال) وَسَـلَّم وَ

                                                
 ١٨:  ن.  م )٥(

 ١٧ ، ١٦:  ن.  م )٦(

 ١/٥٩: المغازي كتاب )٧(

 ٣٧٧ : الطراز )١(

 ٤/٥٧٢ : عبده محمد ، البالغة نهج )٢(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي كالم من المقصود أنّ  العكس على بل بالمؤمن، صلة
آلِهِ  عَلَيْ

 یصـبر الذي أنّ  هو) وَسَلَّم وَ
 به وینجي الهمّ  به اهللا یفّرج مّما اإلیمان من أّنه ریب ال وغیرها كالحرب الشّدة أي البأس مواطن في

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي نّ فإ وعلیه الغّم،
آلِهِ  عَلَيْ

 تـابع األسـاس هـذا علـى فلعلّ  المؤمن، صفات یذكر اً أیض) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي) u(اإلمام

آلِهِ  عَلَيْ
  . بذلك) وَسَلَّم وَ

 ،) الهـرم ، الهـم( بـین حاصل فالجناس ،)٣())اْلَهَرمِ  ِنْصفُ  اْلَهمُّ :((له حكمة في) u(یقول ومثله     
 عـــدد فـــي اللفظـــان فیـــه اختلـــف((ألنّ  قص؛النـــا الجنـــاس مـــن النـــوع هـــذا یســـّمي مـــن ینالبالغّیـــ ومـــن

 حرف وهنا ، )٥())حرفین أو حرفاً  خراآل عن ینقص اللفظین أحد ألن(( ناقصًا؛ وسمي ،)٤())الحروف
( و ثالثـي)  الهـمّ (  فــــ الحروف، عدد في نقص هناك یكنّ  لم ألّنه كذلك؛ یرى ال والباحث ،) الراء( 

  ) .  الراء( و ،)  المیم(  بین لحروفا نوع في اختالف هناك ثالثي؛ بل)  الهرم

ـــلَّى(النبـــي اســـتعمله التـــي للجنـــاس األخـــر الضـــروب ومـــن      ـــهِ  اهللاُ  صَ
ـــهِ  عَلَيْ آلِ

ـــلَّم وَ  ســـار أثـــره وعلـــى) وَسَ
   الــنظم وفــي ونثــره، شــعره القــدماء كــالم فــي یكثــر((  النــوع وهــذا االشــتقاق، جنــاس هــو) u(اإلمــام
(( هو النوع بهذا والمقصود الشریفة، النبویة الخطب في سیما )١()) منه كثیر الشریف والحدیث الكریم

  . )٢()) اللغة في واحد أصل إلى اللفظان یرجع أن

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي الغدیر خطبة ففي     
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(یقـول) وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

 فعلـيٌّ  مواله كنت فمن ):((وَسَلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي فتجد ،)٣()) عاداه من وعادِ  وااله من والِ  اللهمَّ  مواله،

آلِـهِ  عَلَيْ
 ُحلّـةً  الـنّص  یكسـي) وَسَـلَّم وَ

 فبهــــذا ،) عــــاداه عــــاد ، وااله وال( فــــي وذلــــك الجنــــاس مــــن النــــوع هــــذا مــــّرتین باســــتعماله إیقاعّیــــةً 
  . به تذّ وتل السامع ُأذن مع تتناغم إیقاعّیةً  صبغةً  النّص  كسب االستعمال

                                                
 ٤/٥٣٢ : ن.  م )٣(

 ٢٤٠ : الفتاح عبد بسیوني ، البدیع علم )٤(

 ٢٤٠ : ن.  م )٥(

 ٢٤٤:  الفتاح عبد بسیوني ، البدیع علم )١(

 ٢٤٤ : ن.  م )٢(

 ٢/٢٦٩ : حمدأ مسند )٣(
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ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(بـالنبي تـأثره لنا كاشفاً  نفسه الجناس یستعمل) u(اإلمام جدن البالغة نهج في أّما     
 عَلَيْ

ــهِ  آلِ
ــلَّم وَ ــَیُهمْ  وَ ):((u(یقــول إذ ،) وَسَ ــامَ  َوالٍ  َوِل ــدِّینُ  َضــَربَ  َحتَّــى ِاْســَتَقامَ  وَ  َفَأَق ــهِ  اَل  فیبــدو ،)٤()) ِبِجرَاِن

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بيالن تابع) u(أّنه
آلِهِ  عَلَيْ

 العلوي سّماه النوع وهذا ،)وال ولیهم( في الجناس باستعماله) وَسَلَّم وَ
 فالنكتـة ،)٥())االشـتقاق یجمعهمـا واحـد أصـل فـي الكلمتـان وتتفـق بـاألحرف المختلـف(( أي بالمختلف

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بعیتّ  لم) u(أّنه هي) u(اإلمام كالم في
فحسب؛  الجناس هذا باحتذائه) وَسَلَّم آلِهِ وَ  عَلَيْ

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي له دعا الذي الوالي حقیقة بّین بل
آلِـهِ  عَلَيْ

 وهـو بعـده، مـن خلیفـة وجعلـه ونّصـبه ،)وَسَـلَّم وَ
ـــلَّى(النبـــي وّاله الـــذي الـــوالي أنّ  وّضـــح إذ ،)u(المقصـــود ـــهِ  اهللاُ  صَ

ـــهِ  عَلَيْ آلِ
ـــلَّم وَ  فهـــذه ویســـتقیم، یقـــیم) وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطب تأّثره عن فضالً  للناس، یبّینها أن أراد التي) u(حقیقته
آلِهِ  عَلَيْ

  ) .وَسَلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي تابع) u(اإلمام أنّ  اإلشارة لطیف ومن     
آلِـهِ  عَلَيْ

 تینمـرّ  الجنـاس باسـتعماله) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(الرسول كالم)  واستقام أقام ، وال ولیهم(  في وذلك كالمه لیقابل

آلِهِ  عَلَيْ
 وال اللهـم( فـي) وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي) u(تأثره على یدلّ  یبدو كما وهذا)  عاداه من وعاد وااله من
آلِهِ  عَلَيْ

   . )وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطبة من ما معنى أْخذ إلى) u(اإلمام یعمد أحیاناً      
آلِـهِ  عَلَيْ

 یـتالءم بحیـث) وَسَـلَّم وَ
 ذلــك فمــن الفــن، هــذا إیقاعیــة خــالل مــن یریــده الــذي المعنــى لتقویــة جناســاً  منــه یجعــل ثــم موقفــه مــع

ــا):((u(قولــه ــَذْبُت، َم ــِذْبُت، الَ  وَ  َك ــي ُضــلَّ  الَ  وَ  َضــَلْلُت، الَ  وَ  ُك  كــذبت(بــین الواقــع فالجنــاس ،)١())ِب
 المعنـى دعمـهِ  عـن فضـالً  المتلقّـي أذن بـه تلتـذّ  قوّیـاً  إیقاعـاً  شـّكل وقد )٢(مختلف ناقص جناس) ُكّذبتُ 
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطبـة مـن أخـذه قـد) u( اإلمام أنّ  ویبدو مّرة، من بأكثر المكّرر النفي بهذا

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

 فتشـابه ؛)٣()) َكـَذْبتكم مـا جمیعـاً  اَس الن َكَذْبتُ  لو واهللا أهله یكِذب ال الرائد إن:(( فیها قال التي) وَسَلَّم
ــلَّى(النبــي ألنّ  ؛) u( اإلمــام بتــأّثر یقــول أنْ  الباحــث جعــل الظــروف ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  هــذه ألقــى) وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بـالنبي شـاكٌّ  یوجد أّنه األمر بادئ في یستبعد فال المدینة، في جمعة أّول في الخطبة
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي یدفع بأنْ  مدعاة فهذا موجودین، كانوا المنافقین أنّ  السیماو  ،)سَلَّموَ 

آلِهِ  عَلَيْ
 نفسه عن) وَسَلَّم وَ

                                                
  ٤/٥٩٧:  عبده محمد ، البالغة نهج )٤(

 ٣٧٤ : الطراز )٥(

 ٤/٥٤٠:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٣٧٣ : الطراز.  ظ )٢(

 ١/١٧٨:  الدر نثر )٣(
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 أّنـه ُیـروى ،)u(اإلمـام ظـرف وكـذلك أهلـه، یكـذب أن محال الرائد إذ القاطعة، النظریة بهذه الكذب
 النــاس أكثــر هــم النهــروان أهــل أنّ  والمعلــوم روان،النهــ وقعــة فــي منهــا مــّرة مــن أكثــر الكلمــة هــذه قــال
 بـــین التشـــابه وهـــذا بـــالخوارج، ســـّموا لـــذا علیـــه؛ وخرجـــوا صـــّفه مـــن انشـــّقوا حتـــى ،)u(باإلمـــام شـــّكاً 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بكالم یتأّثر) u(اإلمام جعل مّما الظرفین
آلِهِ  عَلَيْ

 هذا) u(كالمه منه ویصوغ ،)وَسَلَّم وَ
  . لجمیلا الوقع بهذا

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطـب في الوارد)  االشتقاقي(  الجناس من النوع وهذا     
آلِهِ  عَلَيْ

 فـي أثـره تـرّدد) وَسَـلَّم وَ
 .)٤())واْلَمْعَنـى الَّلْفـظِ  فـي ُیناٍسُبهُ  شيءٍ  ِمنْ  َشيءٌ  ُأْخِرجَ  ما(( البالغیین بعض یراه والذي البالغة، نهج

 اللغــة فــي واحــد أصــل إلــى اللفظــان یرجــع أن بمعنــى االشــتقاق، للفظــینا یجمــع أن((  أخــرى بعبــارة
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبي خطب في النوع هذا ورد وقد ،)٥())

آلِـهِ  عَلَيْ
 خطبـة ففـي ،)u(اإلمـام أثـره واقتفـى) وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي یقول الوداع
آلِهِ  عَلَيْ

 المیراث ِمنَ  نِصیَبه وارثٍ  لكلِّ  قسم قد اهللا إنّ  الناس؛ أیها):(( وَسَلَّم وَ
 بـــین التكـــرار وهـــذا ،) ورث( وهـــو واحـــدٌ  وأصـــلهما اجونســـ)  ومیـــراث وارث( اللفظتـــین أنّ  فتـــرى ،)٦())

  . النّص  في إیقاعیاً  جواً  خلق قد االشتقاق من الناشئ) ومیراث وارث(حروف

 َصـلَّى اَللَّـهِ  َرُسـولَ  َأنَّ  َعِلْمُتمْ  دْ قَ  وَ ):((u(یقول إذ البالغة، نهج في االستعمال هذا لمثل تجد     
 ِمیرَاثَـهُ  َورَّثَ  وَ  اَْلَقاِتـلَ  َقَتـلَ  وَ  ،َأْهَلـهُ  َورَّثَـهُ  ثُـمَّ  َعَلْیـهِ  َصـلَّى ثُـمَّ  اَْلُمْحَصـنَ  َالزَّاِنـيَ  َرَجـمَ  َوآِلـهِ  َعَلْیه اهللاُ 

 امّمـ) ومیراثـه ، وّرث(بـین تجانسـاً  فتـرى ،)١())اَْلُمْحَصـنِ  َغْیـرَ  َالزَّاِنيَ  َجَلدَ  وَ  اَلسَّاِرقِ  َیدَ  َقَطعَ  وَ  ،َأْهَلهُ 
 حــقّ ) u(اإلمـام بـّین المعنـى، جهـة مــن أّمـا اإلیقـاع، جهـة مـن التــأّثر هـذا الـنّص، فـي إیقاعـاً  شـّكل
 الـنّص  شـفع قـد آخـر اشـتقاقیاً  جناسـاً  تجـد لـذا بالوراثـة؛ القاتـل والمقتول المرجم، المحصن الزاني أهل

 موســیقّیة بلـذة ویشـعر أكثـر ینتبـه المتلّقــي جعـل مّمـا الـنّص  إیقـاع مــن زاد) القاتـل ، قتـل(وهـو إیقاعّیـاً 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي كالم من بیانه عن فضالً  النّص، في

آلِـهِ  عَلَيْ
 نصـیبه وارثٍ  لكـلّ  قسـم قـد اهللا إنّ ) ( وَسَـلَّم وَ

  ) .المیراث من

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبي إلى المسلمین بها أخبر التي لعلوما هذه) u(اإلمام َرْفعَ  أنّ  بالذكر والجدیر     
 عَلَيْ

آلِهِ 
  . ذاته بحدَّ  أثر هو) وَسَلَّم وَ

                                                
 ١٨٨:  )الجناس علم( األدب علم في األرب بلوغ )٤(

 ٢٤٤ : الفتاح عبد نيبسیو  ، البدیع علم )٥(

 ١/١٣٧:  الدر نثر )٦(

 ٢١٢ ،٢١١ : عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي استعمله الذي االشتقاقي الجناس ومن     
آلِهِ  عَلَيْ

) u(اإلمـام وتابعـه خطبـه في) وَسَلَّم وَ
يْ  اهللاُ  صَلَّى(النبي قاله ما البالغة نهج في آلِهِ  هِ عَلَ

 اجتباكم هو جهاده حق اهللا سبیل في وجاهدوا):(( وَسَلَّم وَ
 فــي التكــرار وهــذا واحــد، أصــلهما إذ)  وجهــاده جاهــدوا( بــین التجــانس فتــرى ،)٢() المســلمین وســّماكم
  . النّص  في إیقاعاً  حّقق اآلخر عن اللفظین أحد اشتقاق عند الحروف

 ِفي َوَجاِهدْ : (( قال حینما) u(الحسن البنه) u(له وصّیة في ذلك مثل كالم) u(ولإلمام     
ِئــمٍ  َلْوَمــةُ  اهللاِ  ِفــي تَْأُخــْذكَ  َوَال  ِجَهــاِدهِ  َحــقَّ  اهللاِ   وحــدث ،) جهــاده(  مــع)  جاهــد(  جــونس فقــد ،)٣()) َال

هِ عَ  اهللاُ  صَلَّى(النبي كالم) u(اإلمام اقتباس من توّلد اإلیقاعي األثر فهذا المتلقي، به یشعر إیقاعاً 
آلِهِ  لَيْ

 وَ
 بهــذا یتـأثر) u(اإلمـام جعـل الـذي أنّ  ویبـدو ،)السـالم عليهمـا(الحسـن البنـه وصـّیته فـي وتوظیفـه) وَسَـلَّم

  .الظروف تشابه هو الكالم

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطـب فـي ورد الذي االشتقاقي الجناس ومن
آلِـهِ  عَلَيْ

 بـذلك،) u(اإلمـام وتابعـه) وَسَـلَّم وَ
ــلَّى(النبــي قالــه مــا هــذا فمــن ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  حــق اهللا اتقــوا شــیئًا، بــه تشــركوا وال اهللا اعبــدوا):(( وَسَ

  ) .تقاته ، اتقوا(بین حصل – الموقع – فالجناس ، )١())تقاته

 ثـــالث)  التـــاء( تكـــّرر إذ)  تقاتـــه حـــق اهللا اتقـــوا( حـــروف فـــي رائـــع تكـــرار ةثّمـــ بالـــذكر والجـــدیر     
  . وجمالّیته النّص  إیقاعیة من زاد مّما وهذا مرات، ثالث)  افالق( و مرات،

 فـي وتأثیرهـا الداللّیـة متهـالمالء و إیقاعها لجمالّیة نفسها الجملة یقتبس) u(اإلمام أنّ  تجد ثم     
 َمعَ  اَْلَیْأُس  وَ  اَْلَجاِئي، عَ مَ  َالرََّجاءُ  َرْجَعُتُه، اَْلَیْومَ  ُیْرجَ  َلمْ  اَْلُعُمرِ  ِمنَ  َأْمسِ  َفاتَ  َما وَ  : ((فیقول النفس

 ِاتَّــقِ  :((أیضــاً ) u(ویقــول ،)٢()) ُمْســِلُمونَ  َأْنــُتمْ  وَ  ِإالَّ  َتُمــوُتنَّ  الَ  وَ  ُتَقاِتــهِ  َحــقَّ  اَللَّــهَ  َفــاتَُّقوا اَْلَماِضـي
، ِإنْ  وَ  َالتَُّقــى َبْعــَض  اَللَّــهَ   االشــتقاقي فالجنــاس ،)٣()) َرقَّ  نْ إِ  وَ  ِســْتراً  اَللَّــهِ  َبــْینَ  وَ  َبْیَنــكَ  ِاْجَعــلْ  وَ  َقــلَّ

                                                
 ٢/٣٩٥ : الطبري تاریخ )٢(

   ٣/٤٢٢ : عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٩١:  القرآن إعجاز )١(

 ٣/٤٢٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٤/٥٥٠ : ن.  م )٣(
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) u(اإلمــام اســتعماالت كــلّ  أنّ  ویبــدو الــنّص  فــي إیقاعــاً  أیضــاً  حّقــق) التقــى – اتــق(بــین الحاصــل
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من أفاد) u(أّنه النمط بهذا االشتقاقي الجناس

آلِهِ  عَلَيْ
  ) .       وَسَلَّم وَ

   التكرار:ثالثاً 

 درجـة مـن ویرفـع إیقاعـاً  الـنّص  یثـري والـذي األدبـيّ  التعبیـر فـي الفنّیة األسالیب من التكرار یعدّ      
  .)٥()) المعاني دون األلفاظ في(( یقع ما وكثیراً  ،)٤(تأثیرها

 تتشـّكل األدبي النّص  في وٕاعادتها الجمل أو األلفاظ، أو األصوات، تناوب عند یحدث والتكرار     
  .)٦(موسیقیاً  نغماً  خاللها من

  

 أو للتوكیــد(( یــرد كمــا ،)١()) وأثرهــا األلفــاظ جــرس بــه لیقــوى(( والنثــر الشــعر فــي التكــرار ویــرد     
 مقصـودة فكـرة تثبیـت یفیـد مـا وغالبـاً  ،)٢())المكرر بذكر للتلذذ أو للتعظیم أو التهویل أو التنبیه لزیادة

   )٣(التعلیم عملیة في التكرار أهمیة مدى النفس لعلماء الحدیثة الدراسات أثبتت وقد المتلقي، ذهن في

 العواطــف، ناحیــة أي( اإلنشــاء ناحیــة لتقویــة(( بــه ویعنــي التكــرار، إلــى الشــاعر یلجــأ مــا وكثیــراً      
  . )٤())التكرار طریقة من )ذلك إلى وما واالستغراب والحنین، كالتعجب،

 علـــى التنظـــیم لمبـــدأ اً ثاحـــدإِ  باعتبـــاره األدبـــي الـــنص فـــي التكـــرار یتجلـــى((  األســـاس هـــذا وعلـــى     
  . )٥()) الوقعي المستوى

                                                
 ٢/٥٣ : العرب شعارأ فهم إلى المرشد.  ظ )٤(

 ٢/٢٥ : وآدابه الشعر محاسن في العمدة . ظ ، ٢/٦٩٨:  ونقده الشعر صناعة في دةالعم )٥(

 ٢٣٩ : العرب عند والنقدي البالغي البحث في وداللتها األلفاظ جرس.  ظ )٦(

 ٢٥٩ : العرب عند والنقدي البالغي البحث في وداللتها األلفاظ جرس )١(

  ٣٤ : البدیع أنواع في الربیع أنوار )٢(

 ١٧ : القرآني القصص في التكرار.  ظ )٣(

 ٢/٤٥ : العرب أشعار فهم إلى المرشد )٤(

 ٦٣ : الشعري النص تحلیل )٥(
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ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي وخطاب الكریم، نالقرآ في كثیراً  التكرار ورد وقد     
آلِـهِ  عَلَيْ

 السـبیل هـذا وعلـى ،)وَسَـلَّم وَ
 صَـلَّى(النبـي خطـب فـي دراسته عند وضوحاً  أكثر التكرار وسیبدو البالغة، نهج في) u(اإلمام سار

هِ عَلَ  اهللاُ 
آلِهِ  يْ

  . البالغة نهج في المجموع) u(اإلمام كالم في أثره وتتّبع) وَسَلَّم وَ

  )اللفظة(تكرار -أ

 المعمـار، هـذا أركـان تعـدّ  التي وحروف وجمل ألفاظ على قائم معمار عن عبارة أدبي نصٍّ  كلّ      
 رهوأثـ اللفظـة، تكـرار رنـذك األركـان هـذه فمـن الـنّص، هـذا بناء في أثرٌ  له األركان هذه من ركنٍ  وكلّ 
 مــا فــإذا یحتویهــا، الــذي األدبــي الــنص داخــل وداللتهــا وظیفتهــا(( لفظــةفل فكــلّ  األدبــي، التعبیــر فــي

 بـین موسـیقي تنـاغم خلـق عـن فضـالً  مـّرة، أول أجلـه من جاءت ما وأّكدت االنتباه إلیها تلفت كررت
 التــي الغایــة لتحقیــق ومعانیهــا؛ فــاظاألل بــین التنســیق علــى التنــاغم هــذا فیعمــل األدبــي، الــنص أجــزاء
  . )٦())اآلخرین إلى إیصالها المبدع یرید

 اللغـویین بعـض یـرى كمـا الـنّص  فـي إیقاعیـاً  جـّواً  اللفظـة خلق سبب أنّ  إلیه اإلشارة تجدر ومّما     
 ةالوحـد وثانیهمـا المعجمي، المعنى نواة أّولهما عنصرین تحمل صورة الواحدة للفظةِ  أنّ  إلى یرجع إذ

   )١(اإلیقاع إلى تؤدي التي الصوتیة

ــةٍ  نغمــةٍ  تشــكیل إلــى أّدت مّمــا ةالنبوّیــ الخطابــة فــي بــارزة ظــاهرة اللفظــة تكــرار یعــدّ و        فــي إیقاعّی
 لهــذا كــان لّمــا حــذوها) u(مــاماإل احتــذى عنــدما البالغــة نهــج إلــى أثرهــا تخّلــل ثــم الشــریف الــنّص 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي خطبة ففي ،يلمتلقّ ا نفسیة على وتأثیره جمیل وقع من اإلیقاع

آلِهِ  عَلَيْ
 في قال التي) وَسَلَّم وَ

 َغْیـرِ  ِمـنْ  َكَسـَبهُ  مـالٍ  ِمـنْ  وَأْنَفـقَ  النَّـاس، ُعُیـوبِ  َعـنْ  َعْیُبـهُ  َشـَغَلهُ  ِلَمـنْ  ُطـوَبى:(( بالموت االعتبار
 وأْنَفـقَ  بعِلْمـِه، َعِمـلَ  ِلمـن ُطـوَبى. والِحْكَمـة لِفْقـها َأهـل وَخـاَلطَ  واْلَمْسـَكَنةَ  الـذُّلِّ  َأْهـلَ  َوَرِحمَ  َمْعِصیٍة،
 مـّرتین الشـریف الـنّص  فـي) طـوبى(لفظـة تكرار فتجد ،)٢()) َقْوِلهِ  ِمنْ  الفضل وَأْمَسكَ  َماِلهِ  ِمنْ  اْلَفْضلَ 

 اتحــاد أنّ  بالــذكر الجــدیر ، ومــنللمتلقّــي منّبهــة إیقاعّیــةً  نغمــةً  شــّكل قــد معهــا) لمــن(بتكــرار مــدعوماً 
  . الشعر موسیقى في الكبیر راألث لها التي) مستفعلن(تفعیلة یشكل) لمن( مع) طوبى(

                                                
 ٤٥ : دكتوراه أطروحة ، الشریف النبوي الحدیث في الجمالیة القیم )٦(

 ٧٥ ، ٧٤ : والداللة والتركیب والبنیة األصوات ، اللسانیات في.  ظ )١(

 ١/١٢٤:  الدر نثر )٢(
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) u(مـاماإل قـول فـي وذلـك اإلیقـاع، هـذا اسـتعمال صـدى تجـد البالغـة نهـج إلـى جئت ما فإذا     
 َأَكــلَ  وَ  َبْیتَـُه، َلـِزمَ  َمـنْ لِ  ُطـوَبى وَ  َالنَّــاِس، ُعُیـوبِ  َعـنْ  َعْیُبـهُ  َشـَغَلهُ  ِلَمــنْ  ُطـوَبى! َالنَّـاُس  َأیَُّهـا َیـا:(( 

ــُه، ــَتَغلَ  وَ  ُقوَت ــةِ  ِاْش ــهِ  ِبَطاَع  اً جــوّ  الــنّص  اكســب) u(اإلمــام كــالم فــي) طــوبى(لفظــة فتكــرار ،)٣())َربِّ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من كالمه من األولى الجملة) u(اقتباسه عن فضالً  إیقاعّیاً 

آلِهِ  عَلَيْ
 لیزیـد) وَسَلَّم وَ

ـــلَّى(النبـــي بخطبـــة) u(ثرهتـــأ شـــّدة مـــن ـــهِ  اهللاُ  صَ
ـــهِ  عَلَيْ آلِ

ـــلَّم وَ  نـــّص  فـــي التكـــرار أنّ  ذلـــك لـــىویـــزاد ع ،)وَسَ
 مثــل ثنائّیــاً  بــالتكرار أتــى وكــذلك ،)لمــن طــوبى(فــي) مســتفعلن(تفعیلــة علــى شــّكل أیضــاً ) u(مــاماإل

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطبة في وجيالز  بالتكرار) u(احتذاءه ولعلّ  ،)وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

) وَسَـلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(سـولالرّ  نهـج) u(اإلمام بها اّتبع التي المفردة لتكرار ومثله ،)u(كالمه في آخر أثر

 عَلَيْ
آلِهِ 

 ِلُكـلِّ  وَ  َأَجـًال، ْدرٍ َقـ ِلُكـلِّ  وَ  َقْدرًا، ءٍ  َشيْ  ِلُكلِّ  َجَعلَ :(( لـه خطبة في) u(قاله ما خطبه، في) وَسَلَّم وَ
 خلـق قـد مـّرتین) أجـل(  وتكـرار تین،مـرّ )  قـدر(  وتكـرار تین،مـرّ ) كل(  تكرار فتجد  ،)٤()) ِكتَاباً  َأَجلٍ 
 الـنّص  جعـل الكلمـات بـین التـوازن اتّفـاق مـن الـنّص  علـى أضـفى عّمـا فضالً  النّص، في إیقاعّیاً  جواً 

 قــدر،(  بــین وتوازنــاً  ،) كتابــاً  أجــًال، ،قــدراً ( فواصــل فــي فــاقاالت تجــد إذ المتلّقــي، ُأذن فــي وقعــاً  أكثــر
هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بكالم متأّثراً ) u( تجده اإلیقاع هذا وفي) أجل

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى( له خطبة في) وَسَلَّم وَ

 عَلَيْ
آلِهِ 

 َقـَدٌر، َقَضـاءٍ  وِلُكـلِّ  َقـَدرِه، إلـى َیْجـري وقضـاؤه قضـائه إلـى یجـري اهللا فـأمرُ :(( فیهـا قـال إذ) وَسَلَّم وَ
) أجـل( وتكـرار تین،مـرّ ) قـدر( وتكـرار تین،مـرّ ) كـلّ ( تكرار فتجد ،)١())كتاب أجلٍ  ولكلِّ  َأَجل َقَدرٍ  وِلُكلِّ 
 حركـة أنّ  غیـر حـذوه، یحتـذي أنْ  وآثـر) u( اإلمام بها انبهر مّما النّص  في إیقاعاً  شّكل قد مّرتین

  . فحسب اإلعرابّیة الحركة ختالفال وذلك مختلفة الفواصل

 لفظـي تكـرار أخـذ إلـى أحیانـاً  یعمـد أّنه) u(اإلمام عند اللفظي التكرار في التأّثر مظاهر ومن     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطبة من

آلِهِ  عَلَيْ
 أصـل علـى حفاظـه مـع آخـر معنـى إلـى یقلبهـا ثـمّ  معـّین بمعنـى) وَسَلَّم وَ

 اهللاُ  صَلَّى(النبـي بخطب) u(تأّثره عن فضالً ) u(اإلمام إبداع آیات من اوهذ للكلمة، اللفظي البناء
هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

  ) .وَسَلَّم وَ

                                                
 ٢٨٢/ ٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٢/٢٩٣:  ن.  م )٤(
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 ِمنْ  ُیْؤِیْسُهمْ  َلمْ  وَ  اَللَِّه، َرْحَمةِ  ِمنْ  َالنَّاَس  ُیَقنِّطِ  َلمْ  َمنْ  اَْلَفِقیهِ  ُكلُّ  اَْلَفِقیهُ ):(( u(قوله ذلك من     
 مّمـا) u(اإلمـام قـول فـي مـّرتین) الفقیـه( لفظـة فتكـرار ،)٢()) اَللَّـهِ  َمْكـرِ  ِمنْ  ُیْؤِمْنُهمْ  َلمْ  وَ  اَللَِّه، َرْوحِ 
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي كالم من أفاد قد الكالم هذا في) u(اإلمام تجد. إلیقاعه واالنتباه النظر لفت

آلِـهِ  عَلَيْ
 وَ

ــلَّم  تكــرار اســتثمر) u(أّنــه فیبــدو ،)٣()) هلــ فقــه ال فقــه حامــل رب:(( فیهــا قــال التــي خطبتــه فــي) وَسَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في) فقه( لفظة

آلِهِ  عَلَيْ
 ولكـن آخـر، بمعنـى لكنّ  كالمه في تكراراً  منه وجعل) وَسَلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطبـة إلى جذورها تمتد التي) الفقیه(لكلمة اللفظي البناء أصل على) u(حفاظه
 عَلَيْ

آلِهِ 
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطبـة فـي فقیـهغیـر ال بـین وموازنتـه بیانـه، عن فضالً  ،)سَلَّموَ  وَ

آلِـهِ  عَلَيْ
 والفقیـه ،)وَسَـلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي بخطبـة) u(تأثره على نجزم ما جعل كالمه في الحقیقي
آلِـهِ  عَلَيْ

 مـدار السـیماو ) وَسَـلَّم وَ
  . حالهما وبیان الحقیقي وغیر الحقیقي الفقیه وهو واحد الحدیث

 اهللاُ  صَـلَّى(الكـریم سـولالرّ  خطـب معـاني یستثمر تجده) u(ماماإل عند أیضاً  رالتأثّ  مظاهر ومن     
هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي كلمات بعض على حفاظه مع إیقاعّیاً  تكراراً  منه جاعالً ) وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

 لتـدّلك) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي متأّثر) u(أّنه على

آلِهِ  عَلَيْ
  ) .وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطـب إحدى ففي     
آلِهِ  عَلَيْ

 أمـره مـن اهللا وبـین بینـه الـذي یصـلح مـن:(( ورد) وَسَلَّم وَ
 بعــد فیمــا وُذْخــراً  أمــره، عاجــل فــي ذكــراً  لــه یكــن اهللا وجــه إالّ  بــذلك ینــوي ال والعالنیــة، الســرِّ  فــي

 بعیـداً  أَمـداً  َوبینـهُ  بْینهـا َأنّ  َلـوْ  َیـَودُّ  ذلـك سـوى من كان وما قدم، ما إلى المرء یفتقر حین الموت،
 وبـین بینـه مـا یصـلح من فإنه: (( الخطبة هذه ذیل في األعظم سولالرّ  یقول نفسه وبالمعنى ،)١())
  .)٢()) الناس وبین بینه ما اهللا َیْكفه اهللا

ــلَّ (النبــي فتجــد      ــهِ  اهللاُ  ىصَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  لنــا یتــراءى القــول هــذا ففــي اإلصــالح، ةقضــیّ  علــى یضــغط) وَسَ
 َمـا اَللَّـهُ  َأْصـَلحَ  اَللَّـِه، َبـْینَ  وَ  َبْیَنهُ  َما َأْصَلحَ  َمنْ ):((u(اإلمام قول في النبوي الخطاب أثر واضحاً 

 َنْفِســهِ  ِمـنْ  َلـهُ  َكـانَ  َمـنْ  وَ  ُدْنَیـاُه، َأْمـرَ  اَللَّـهُ  َأْصــَلحَ  َرِتـِه،آخِ  َأْمـرَ  َأْصـَلحَ  َمـنْ  وَ  َالنَّـاِس، َبـْینَ  وَ  َبْیَنـهُ 

                                                
 ٤/٥١٩:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٩٣:  نالقرآ إعجاز )٣(

 ٢/٣٩٥ : الطبري تاریخ )١(

 ٢/٣٩٥:  ن.  م )٢(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي معـاني استثمر أنْ  بعد )u(اإلمام فتجد ،)٣()) َحاِفظٌ  اَللَّهِ  ِمنَ  َعَلْیهِ  َكانَ  َواِعظٌ 
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
  . اتمرّ  أربع) أصلح(لفظة تكرار خالل من قاعیةً إی نغمةً  النّص  مكسباً  فنّیاً  تعبیراً  منها بنى) وَسَلَّم

 َأْمـرَ  اَللَّـهُ  َكَفـاهُ  ِلِدیِنـهِ  َعِمـلَ  َمنْ  وَ  َعَالِنَیَتُه، اَللَّهُ  َأْصَلحَ  َسِریَرَتهُ  َأْصَلحَ  َمنْ ): ((u(قولـه ومثله    
 هـذا فـي فتجـد ،)٤()) َالنَّـاسِ  َبـْینَ  وَ  َبْیَنـهُ  اَمـ اَللَّـهُ  َأْحَسـنَ  اَللَّـهِ  َبـْینَ  وَ  َبْیَنهُ  ِفیَما َأْحَسنَ  َمنْ  وَ  ُدْنَیاُه،
 التــــي النبوّیــــة المعــــاني عــــن فضــــالً  هــــذا إیقاعــــًا، شــــّكل مّمــــا مــــّرتین)  أصــــلح(  تكــــرار أیضــــاً  القــــول
  ) .u(أخذها

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطب من ما معنى یأخذ تجده) u(اإلمام عند التأّثر مظاهر ومن     
آلِهِ  عَلَيْ

) وَسَـلَّم وَ
  . اللفظة تلك تكرار إیقاعّیة خالل من االنتباه لیثیر باللفظة المعنى ذلك تكرار إلى فیعمد

ــلَّى(النبــي خطبــة ففــي      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  والصــبر بالجهــاد وأوصــى ُأحــد معركــة فــي خطــب التــي) وَسَ
ــْبر أعمــاَلكم فــافتتحوا:(( بــالقول  بالــذي وعلــیكم اهللا، وعــدكم مــا بــذلك والتمســوا الجهــاد، علــى بالصَّ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي فترى ، )١()) أمركم

آلِهِ  عَلَيْ
 ما إلیصال مباشرةٍ  بلغةٍ  اهللا سبیل في المجاهدین یرّغب) وَسَلَّم وَ

  . إلیهم إیصاله یرید

 بتكـرار القضـیة علـى ویضـغط المعنـى هـذا یلـتقط البالغـة نهـج فـي تجـده فإنـك) u(اإلمـام أما     
 إیقاعـاً  أحـدث الجهـاد لفظـة) u(فتكـرار ،)٢()) اهللاِ  ِعَبادَ  الِجَهادَ  الِجَهادَ ):(( u(فیقـول الجهاد لفظة
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطبـة فـي اً اعتادّیـ أمـراً  كان بعدما يالمتلقّ  إلیه ینتبه

آلِـهِ  عَلَيْ
 بهـذا ،)u(وكأّنـه ،)وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(األعظم سولالرّ  إلیه دعا ما هذاو  اإلسالم، دعائم من دعامة على یؤّكد التكرار،
آلِهِ  عَلَيْ

) وَسَـلَّم وَ
.  

                                                
 ٤/٥١٩:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٤/٥٨٩:  ن.  م )٤(

 ١/٢٢٢:  المغازي كتاب )١(

 ٢/٢٩٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(
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 ِفـي اَللَّهَ  اَللَّهَ :(( )السالم عليهما(والحسین الحسن البنیه له وصّیةٍ  في) u(یقول نفسه المعنى وفي     
 لفــت) اهللا(الجاللــة لفــظ تكــرار فتجــد ،)٣()) !هِ اَللَّــ َســِبیلِ  ِفــي أَْلِســَنِتُكمْ  وَ  َأْنُفِســُكْم، وَ  ِبــَأْمَواِلُكْم، اَْلِجَهــادِ 
  . المتلقي به یشعر إیقاعاً  النص إكسابه مع الجهاد قضیة على وأكد النظر،

 َغْیــُرُكمْ  ِبــهِ  ِباْلَعَمــلِ  َیْسـِبُقُكمْ  الَ ! اَْلُقــْرآنِ  ِفــي اَللَّـهَ  اَللَّــهَ  :((أیضـاً  لــه وصـیةٍ  فــي) u(قولـه ومثلـه     
 مــــن الوصــــیة هــــو الظــــرف ســــیما وال بــــالقرآن، التمّســــك قضــــیة أّكــــد) اهللا(اللــــةالج لفــــظ فتكــــرار ،)٤())

 المعنــى هــذا أخـذ) u(اإلمــام ولعـلّ  إیقاعــًا، الـنّص  أكســب هـذا التكــرار أنّ  عـن فضــالً  ،)u(اإلمـام
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من

آلِهِ  عَلَيْ
 مـن لـحأف قـد اهللا، كتـاب الحـدیث أحسـن إنّ :(( خطبتـه في قال عندما) وَسَلَّم وَ

 ،)٥()) النـاس أحادیـث مـن سـواه مـا علـى واختـاره الكفر، بعد اإلسالم في وأدخله قلبه في اهللا زینه
هِ  اهللاُ  صَلَّى(فالنبي

آلِهِ  عَلَيْ
  . الكریم بالقرآن التمّسك على یؤّكد تراه) وَسَلَّم وَ

 فنّیـاً  تعبیراً  منه غوصا المعنى هذا)u(اإلمام أخذ ،مباشرةٍ  بلغةٍ  هذه الشریفة خطبته خالل من     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(الكریم سولالرّ  معنى على حفاظه مع جمیل إیقاع ذا

آلِهِ  عَلَيْ
 إبـداعات لطـائف من وهذا ،)وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بخطب وتأّثره ،)u(اإلمام
آلِهِ  عَلَيْ

  ) .وَسَلَّم وَ

  )الجملة( تكرار -ب

 أنّ  لـي ویبـدو البالغـة نهـج فـي أثرهـا وتخلّـل الشـریفة النبویـة الخطـب فـي الجملة تكرار ورد وقد     
 الجملـة ألنّ  وغیرهمـا؛ حروف تكرار أو اللفظیة سواءً  التكرارات من غیره من وقعاً  أكثر الجملة تكرار

 المتلقـي یجعـل مّمـا واللفظة الحرف منأكثر  معینة قضّیة على للضغط الكبیرة والطاقة اإلمكانّیة لها
 موسـیقیة فـي الكبیـر أثره الجملة لتكرار(( و الصیغة، أو اللفظة أو الحرف في علیه مّما انتباهاً  أكثر

 تـرددات تكرارهـا یُحدث المقاطع من كمَّ  على تعتمد صوتیة خاصیة من یمثله لما األدبیة؛ النصوص
  .)١()) وجماالً  بهاءً  النص على تضفي نغمیة

                                                
 ٣/٤٥٣:  ن.  م )٣(

 ٣/٤٥٣ : ن.  م )٤(

 ٩١ : نالقرآ إعجاز )٥(

 ٥٧ ،٥٦ : دكتوراه أطروحة ، الشریف النبوي الحدیث في الجمالیة القیم )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي خطبة فمن     
 رؤیـًا؛ منـامي فـي رأیـت إنـي النـاس، أّیهـا:(( فیهـا یقـول) وَسَـلَّم آلِـهِ وَ  عَلَيْ

 تُـذَبح، بقراً  ورأیتُ  ُضبته، عند من انفصم الَفقار ذا سیفي كّأنِّ  ورأیت حصینة، دْرعٍ  في كأنِّي رأیت
 نغمـاً  أحدث اتمرّ  خمس الشریف النّص  في) رأیت(جملة تكرار فتجد ،)٢()) كبشاً  مردفٌ  كأنِّي ورأیتُ 
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي أن عن فضالً  السامع، أذن بها تتلّذذ

آلِـهِ  عَلَيْ
 وفـي كلمـات خمـس إتیـان إلـى عمـد) وَسَـلَّم وَ

  ) . رأیت( جملة تكرار تقویة في شفع قد)  الراء(  حرف كلمة كلّ 

  رؤیا_______________ رأیت

  درع _______________رأیت

  الفقار ذا _______________رأیت

  بقراً  _______________رأیت

  مردفٌ  _______________رأیت

 أن بالــذكر والجــدیر) . رأیــت( جملــة لتكــرار موســیقّیاً  توازنــاً  أحــدث قــد الخمــس)  الــراءات(  فهــذه     
 یلـي ممـا الحنـك بحافـة اللسـان طـرف التقـاء(( عند یحدث )٣())مكرر صوت((هو نفسه)  الراء( حرف
 أو مرتین یسیراً  لینا طرفاً  الحنك  حافة اللسان طرف یطرق كأنما ،بها النطق في یتكرر العلیا الثنایا
 بـأنّ : القـول إلى العربیة علماء دفعت العربیة الحروف تكرارّیة ولعلّ  ، )١()) العربیة الراء لتتكون ثالثا
  . )٢(وٕایقاع صدى وله وٕاشعاع ظلٌ  له العربیة الحروف من حرف كلّ 

 لــــذا الجمیــــل؛ النبــــوي اإلیقــــاع بهــــذا متــــأّثراً ) u(مــــاماإل رىنــــ البالغــــة نهــــج إلــــى أتينــــ مـــا وٕاذا     
 الثالــث الخلیفـة مقتــل أمـر فــي النـاس علــى تحـّدث وقـد بالخالفــة، بویـع لمــا لـه خطبــة فـي) u(یقـول

 ، )٣()) َذاكَ  الَ  وَ  َهــَذا تَــَرى الَ  ِفْرَقــةٌ  وَ  تَــَرْوَن، الَ  َمــا تَــَرى ِفْرَقــةٌ  وَ  تَـَرْوَن، َمــا تَــَرى ِفْرَقــةٌ : ((  عثمـان

                                                
 ١/٢٠٩ : المغازي كتاب )٢(

 ٦٧ : اللغویة األصوات )٣(

 ٦٧ : اللغویة األصوات )١(

 ١٤٢:  اللغة فقه في اتدراس.  ظ )٢(

 ٢٧٠/ ٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٣(
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ـــلَّى(كـــالنبي) u(اإلمـــام فتجـــد ـــهِ  اهللاُ  صَ
ـــهِ  عَلَيْ آلِ

ـــلَّم وَ  مشـــفوعة مـــرات خمـــس ومشـــتقاتها) تـــرى(یكـــّرر) وَسَ
  . مرات ثالث) فرقة(بتكرار

 خمـس ووضـع مرات، خمس ومشتقاتها) ترى(كّرر) u(اإلمام أنّ  التكرار هذا من لي ویتراءى     
   كاآلتي أي ،)فرقة(لفظة تكرار عن فضالً  ،)ترون(و) ترى(تكرار قبال في ذاتّیة راءات

  ترى                                    

  ترون                            ترى                    

  

                ترى             ترون                           

هِ  اهللاُ  صَلَّى(كـالنبي حاول) u(أنه بمعنى     
آلِهِ  عَلَيْ

 خمـس قبالهـا وفـي كلمـات خمـس یضـع أن)  وَسَـلَّم وَ
 تنـــاوب هـــو األمـــر هـــذا علـــى یـــدلّ  والـــذي ،)تـــرى(تكـــرار یقابـــل حـــرف كلمـــةٍ  كـــلّ  وفـــي أخـــرى كلمـــات
 التكــرار وبالــذات اإلیقــاع هــذا) u(اإلمــام شــفع عنــدما هــو اآلخــر والشــيء ،)تــرون(و) تــرى(تكــرار

 هـذا فـي لـي بـدا ثـمّ  ، والمعنـى اإلیقـاع لتقویـة الثالثـي) فرقـة(لفظـة تكرار أضاف ،)ترى(في الخماسي
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي استعمال في آخر أثر

آلِهِ  عَلَيْ
 صَـلَّى(النبـي رأى لمـا) u(هأّنـ إذ الخماسـي، التكـرار) وَسَـلَّم وَ

هِ  اهللاُ 
آلِهِ  عَلَيْ

ـهِ  اهللاُ  ىصَـلَّ (النبـي أثر یقتّص  أنْ ) u(فآثر للتكرار الفردي واستعماله) وَسَلَّم وَ
آلِـهِ  عَلَيْ

 فعمـد) وَسَـلَّم وَ
 وقـد فعلیـة، جملـة كانـت المكـررة الجملـة هـذه أنّ  بالـذكر والجـدیر أیضًا، الفردي التكرار استعمال إلى

 أنّ  إلـــى تعــود ربمــا الكثــرة وهــذه العربیــة، فــي االســمیة مــن أكثــر الفعلیــة الجملــة تكــرار((  أنّ  لــوحظ
  .)١())بالتكرار سمیت والحدث الحدث عن تعّبر الفعلیة

 اَللَُّهـمَّ :(( لـه دعـاء فـي یقـول) u(تجـده) u(اإلمـام عنـد الجملـة تكـرار فـي التـأثر معـالم ومن     
 َنْفِسـي ِمـنْ  َوَأْیـتُ  َمـا ِلي ِاْغِفرْ  اَللَُّهمَّ  ِباْلَمْغِفَرِة، َعَليَّ  َفُعدْ  ُعْدتُ  َفِإنْ  ِمنِّي، ِبهِ  َأْعَلمُ  َأْنتَ  َما ِلي ِاْغِفرْ 

 ِاْغِفـرْ  اَللَُّهـمَّ  َقْلِبـي، َخاَلَفـهُ  ثُـمَّ  ِبِلَسـاِني ِإَلْیكَ  ِبهِ  َتَقرَّْبتُ  َما ِلي ِاْغِفرْ  اَللَُّهمَّ  ِعْنِدي، َوَفاءً  َلهُ  َتِجدْ  مْ لَ  وَ 
 تكــرار فتجــد  ،)٢()) اَللَِّســانِ  َهَفــَواتِ  وَ  اَْلَجَنــاِن، َشــَهَواتِ  وَ  َاْألَْلَفــاِظ، َســَقَطاتِ  وَ  َاْألَْلَحــاِظ، َرَمــزَاتِ  ِلــي
 الــنّص  معــاني نســج منتظمــاً  إیقاعــاً  لشــكّ  مــا وهــذا ات،مــرّ  أربــع العلــوي الــنص فــي) لــي اغفــر اللهــم(
 المعـاني لهـذه بقـي ولمـا إیقاع، من للنّص  بقي لما واحدةً  مّرةً ) u(ماماإل قالها لو بمعنى أي ملهاكب

                                                
 ٣٨٧:  الكریم نالقرآ في الصوتي التلوین جمالیات )١(

 ١١٦/ ١:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(
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ــ(بــالنبي متــأّثر التكــرار هــذا فــي) u(أّنــه ویبــدو ،قــويّ  رابــط مــن ــهِ  اهللاُ  لَّىصَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  فــي قــال عنــدما) وَسَ
 فتجد ،)٣()) ولكم لي اهللا أستغفر وُألّمتي، لي اغفرْ  الَّلهمَّ  وُألّمتي، لي اغفرْ  الَّلهمَّ :(( الشریفة خطبته
 أثّــر قــد التكــرار هــذا ولعــلّ  ي،المتلقّــ إلیــه ینتبــه إیقاعــاً  لشــكّ )  وألمتــي لــي اغفــر اللهــم( جملــة تكــرار

 دلّ  وقــد. إیقاعــاً  الــنّص  فأكســب هــذا، تكــراره خــالل مــن بالــّدعاء یتوّســع وجعلــه فالتقطــه) u(إلمــامبا
ــلَّى(النبــي بتكــرار) u(اإلمــام تــأّثر علــى ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  الدعائّیــة الجملــة یــرّدد بــدأ) u(أّنــه هــو) وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي
آلِهِ  عَلَيْ

 لي اغفر ربّ :  مثالً  یقول أن) u(اإلمام بإمكان كان وٕاالّ  رهاویكرّ  نفسها) وَسَلَّم وَ
  ) .u(البلغاء سید على بصعبة لیست التي عائیةالدّ  الجمل من غیرها أو

  )األداة( تكرار - جـ

 داء،الّنـ أداة تكـون كـأنْ  مـا، أداة تكـرار الشـریفة ةالنبویّ  الخطب في البارزة التكرار مظاهر ومن      
 هــذا فعلــى الــنّص  فــي إیقاعّیــةٍ  نغمــةٍ  تشــكیل إلــى الظــاهرة هــذه أّدت وقــد ذلــك، غیــر وأ االســتفهام، أو

  ) .u(اإلمام سار األثر

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي خطبةٍ  فمن     
آلِهِ  عَلَيْ

 َیـا ُفالن َبِني َیا! ُفالنٍ  َبِني َیا! ُفالنٍ  َبِني َیا:(( فیها یقول) وَسَلَّم وَ
 قـد)  بنـي(  بتكـرار مدعومـة النـداء)  یـا(  تكـرار فتجـد ،)١()) الُمطَِّلـبِ  َعْبـدِ  ِنـيبَ  َیـا !َمَنـافٍ  َعْبـدِ  َبِني
  : أمرین خالل من المتلّقي إلیها ینتبه إیقاعّیةً  نغمةً  شّكل

  . االنتباه تسترعي مما باألساس هي النداء صیغة أنّ :  األول

  . بإیقاعه تذّ یل المتلّقي جعل موسیقّیاً  جّواً  خلق األداة هذه تكرار:  الثاني

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(الرسـول نحو ینحو) u(اإلمام تجد األساس هذا وعلى     
آلِـهِ  عَلَيْ

 َیـا:(( قـال عنـدما) وَسَـلَّم وَ
 یَبةٍ ُمِصـ ُكـلِّ  ِمنْ  اَللَّهِ  َفِفي َتْصِبرْ  ِإنْ  وَ  َالرَِّحُم، ِمْنكَ  َذِلكَ  ِاْسَتَحقَّتْ  َفَقدِ  ِاْبِنَك، َعَلى َتْحَزنْ  ِإنْ ! َأْشَعثُ 
 وَ  اَْلَقـَدرُ  َعَلْیـكَ  َجـَرى َجزِْعـتَ  ِإنْ  وَ  َمـْأُجوٌر، َأْنـتَ  وَ  اَْلَقـَدرُ  َعَلْیـكَ  َجـَرى َصـَبْرتَ  ِإنْ ! َأْشَعثُ  َیا َخَلٌف،

 فتجـد ،)٢()) َرْحَمـةٌ  وَ  ثَـَوابٌ  ُهـوَ  وَ  َحَزَنـكَ  وَ  ِفْتَنـٌة، وَ  َبـَالءٌ  ُهـوَ  وَ  َسـرَّكَ  ِاْبُنكَ  َأْشَعُث، َیا. َمْأُزورٌ  َأْنتَ 
  . النغمي الوقع من شّدد مّما مرات، ثالث المنادى باسم مدعومة النداء أداة یكّرر) u(اإلمام

                                                
 ٣/١٠١٧:  المغازي كتاب )٣(

 ١١٤:  مسلم صحیح )١(

 ٥٦٥:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(
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ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(بـالنبي) u(اإلمـام لتـأّثر أخرى أمثلة ومن     
آلِـهِ  عَلَيْ

 بـالمعنى مـا صـیغة تكـرار فـي) وَسَـلَّم وَ
 َأْبَنـــاءُ  وَ  اَْلَفرَاِعَنــةُ  َأْیــنَ ! اَْلَعَماِلَقـــِة؟ َأْبَنــاءُ  وَ  ةُ اَْلَعَماِلَقــ َأْیـــنَ  :((قــال حینمــا) u(عنــه ورد مــا نفســه

 ُسـَننَ  َأْحَیـْوا وَ  اَْلُمْرَسـِلیَن، ُسَننَ  َأْطَفُئوا وَ  َالنَِّبیِّیَن، َقَتُلوا اَلَِّذینَ  َالرَّسِّ  َمَداِئنِ  َأْصَحابُ  َأْینَ ! اَْلَفرَاِعَنِة؟
ــاِریَن؟ ــنَ ! اَْلَجبَّ ــِذینَ  وَأْی ــاُروا اَلَّ ــاْلُجُیوِش، َس ــوا وَ  ِب ــوفَ  َهَزُم  االســتفهامیة) أیــن(تكــرار فتجــد ،)٣()) َاْألُُل
 فـــي كمـــا الفواصـــل اتفـــاق عـــن فضـــالً  ،)والفراعنـــة واألبنـــاء، العمالقـــة،(مثـــل تكـــرارات بعـــّدة المشـــفوعة

 اهــذ كــلّ  ،)واأللــوف الجیــوش،(كـــ الفواصــل كلمــات بعــض وتــوازن ،)والجبــارین والمرســلین، النبیــین،(
 لكــنّ  مقّفــاًة، موزونــةً  قصــیدةً  تقــرأ وكأّنــك الــنّص  بقراءتــك تشــعر بحیــث الــنّص  فــي جمــیالً  إیقاعــاً  حقّــق
 االسـتفهام بمعنـى ال مـّرات أربـع)  یـنأ( االستفهام صیغة بتكریره) u(اإلمام إنّ  أقوله أنْ  أریدُ  الذي

ـهِ  اهللاُ  لَّىصَـ(النبـي استعمال من استمّده قد إیقاعاً  النّص  في أحدث الذي الحقیقي
آلِـهِ  عَلَيْ

 لالسـتفهام) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي الِمنى خطبة ففي إیاه، ومكّرراً  نفسه بالمعنى

آلِهِ  عَلَيْ
 َهـَذا یومٍ  أيُّ  َأَتْدُرونَ :(( یقول) وَسَلَّم وَ

ــدٍ  أيُّ  َأَفَتــْدُرونَ ....  ــْدُرونَ ....  َهــَذا َبَل ــ(فــالنبي ،)٤()) َشــْهرٍ  َأيُّ  َأَت ــهِ  اهللاُ  لَّىصَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  صــیغة كــّرر) وَسَ
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي بـه یعنِ  ولم ات،مرّ  ثالث)  تدرون( بتكرار مشفوعة)  الهمزة(  االستفهام

آلِـهِ  عَلَيْ
) وَسَـلَّم وَ

  . أكثر وینتبه بإیقاع یشعر السامع جعل قد التكرار وهذا الحقیقي، االستفهام

 كاشـفاً  نفسـه بـالمعنى نفسـها االسـتفهام صـیغة یكـرر تجـد السـابقة) u(مـاماإل خطبـة ذیـل وفي     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي باستعمال تأّثره عن لنا

آلِهِ  عَلَيْ
  ): u(فیقول الحقیقي غیر بمعناه االستفهام تكرار) وَسَلَّم وَ

ـاٌر؟ َأْیـنَ  قِّ؟اَْلَحـ َعَلى َمَضْوا وَ  اَلطَِّریقَ  َرِكُبوا اَلَِّذینَ  ِإْخَواِنيَ  َأْینَ ((   َأْیـنَ  وَ  َالتَّیَِّهـاِن؟ ِاْبـنُ  َأْیـنَ  وَ  َعمَّ
ــَهاَدَتْیِن؟ ُذو ــَواِنِهمُ  ِمــنْ  ُنَظــرَاُؤُهمْ  َأْیــنَ  وَ  اَلشَّ ــُدوا اَلَّــِذینَ  ِإْخ ــى َتَعاَق ــِة، َعَل ــِردَ  وَ  اَْلَمِنیَّ ــى ِبُرُءوِســِهمْ  أُْب  ِإَل

 فــي إیقاعــاً  شــّكل مّمــا مــّرات خمــس)  أیــن(  االســتفهام أداة یكــّرر) u(اإلمــام فتجــد ، )١()) اَْلَفَجــَرِة؟
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي فعل كما الحقیقي بمعناه لیس األداة هذه) u(استعماله أنّ  علماً  النّص 

آلِهِ  عَلَيْ
  ) .وَسَلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي عنـد الصـیغة تكـرار اسـتعمال ومن     
آلِـهِ  عَلَيْ

 الـنّص  فـي إیقاعـاً  شـّكل والـذي ،) وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي ذكره ما ذلك، في) u(ماماإل وتابعه

آلِهِ  عَلَيْ
 َفَال : (( ةمّكـ تحریم في له خطبة في) وَسَلَّم وَ

 شـّكل قـد) الـالءات(تكـرار فتجد ، )٢()) ِلُمْنشدٍ  إال َساقَطُتها َتِحلُّ  َوَال  َشْوُكَها، ُیْخَتَلى َوَال  َصْیُدَها، ُیَنفَّرُ 
                                                

 ٢٩٠/ ٢:  ن.  م )٣(

 ٦٠٤٩:  بخاريال صحیح )٤(

 ٢/٢٩٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٥٣٦ ، ٥٣٥:  مسلم صحیح )٢(
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 الــنّص  جعـل مــا وهـذا المنتظمتــین، وسـكونٍ  حركــةٍ  عـن عبــارة هـذه،) الــالءات(ألن الـنّص؛ فــي قاعـاً إی
ــة أدرك) u(اإلمــام ولعــلّ  المتلّقــي، بهــا یحــّس  التــي المنتظمــة بالموســیقى مفعمــاً   اإلیقــاع هــذا جمالّی
 َیْشـَغُلهُ  الَ  ):((u(لـه خطبـة مفتـتح في) u(یقول أن فجعلته المنتظمة) الالءات(توارد من المكّون
 الَ  وَ  اَْلَمـاِء، َقْطرِ  َعَددُ  َعْنهُ  َیْعُزبُ  الَ  ِلَساٌن، َیِصُفهُ  الَ  وَ  َمَكاٌن، َیْحِویهِ  الَ  وَ  َزَماٌن، ُیَغیُِّرهُ  الَ  وَ  َشْأٌن،
یحِ  َسَواِفي الَ  وَ  اَلسََّماِء، ُنُجومِ  ـَفا َعَلـى َالنَّْمـلِ  َدِبیـبُ  الَ  وَ  اَْلَهَواِء، ِفي َالرِّ  ِفـي اَلـذَّرِّ  َمِقیـلُ  الَ  وَ  ،اَلصَّ
 فهــذا الكــالم، مـن القصــیر المقطــع هـذا خــالل مــّرات تسـع) ال( أداة تكــرار فتجـد ، )٣())اَلظَّْلَمــاءِ  اَللَّْیَلــةِ 

  . المقطع هذا في كبیرة مساحة الحتالله موسیقّیًا؛ النّص  یجعل مّما بالتأكید

ــلَّى(النبــي یتّبــع لــم) u(اإلمــام أنّ  بالــذكر والجــدیر      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  بتكــرار كالمــه مفتــتح فــي) وَسَ
 اهللاُ  صَـلَّى(النبـي فعـل كمـا) ال( كـل مـع المضـارع الفعـل كالمـه بـادئ في أردف فحسب؛ بل) ال(صیغة

هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

 ذيالـ المضـارع الفعـل بتـأثیر الكـالم فـي اإلیقـاع باسـتمراریة اإلتبـاع هـذا مـن لـي ویبـدو ،)وَسَـلَّم وَ
 خمـس) ال( أداة تكـرار مضـي بعـد االسم مع) ال( بردف) u(انتقاله ثم ومن االستمراریة، على یدل

 سـرٌّ  وهذا الثبوت، على تدل التي)  األسماء( بتأثیر واالستمرارّیة الحركیة، هذه ثبوت لي فبدا مّرات،
يْ  اهللاُ  صَلَّى(النبي إلى مرّده الذي) u(المؤمنین أمیر إبداع أسرار من آلِهِ  هِ عَلَ

 مدینـة مـن باب ألّنه ؛)وَسَلَّم وَ
  . العلم

  الطباق:  رابعاً 

 وقــد للمتلقّــي، حســّیةً  إیقاعّیــةً  ظــاهرةً  یشــّكل األدبــي التعبیــر فــي الطبــاق أنّ  البــاحثین معظــم یــرى     
  . البحث هذا بتناول الجامعیة واألطاریح الرسائل أشبعت

 الـوزن تـوازن ما إذا وهي واحدةٍ  حالةٍ  في إالّ  الطباق في عإیقا ثّمة أرى فلستُ  لي، یبدو ما أّما      
 كلمتــــین بـــین تجمــــع أن هـــو: معــــروف هـــو كمــــا الطبـــاق ألنّ  المتضــــادتین؛ الكلمتـــین بــــین الصـــرفي
 وغیرهمــا) العالنیــة - الســر(و) النهــار  - اللیــل( فــي اإلیقــاع أیــن وٕاالّ  ،)١(نقیضــین بــین أو متضــادین

  . النمط بهذا

 ،) ســواد - بیــاض(نحــو وضــدها الكلمــة بــین هــو تــوازن تــمّ  مــا إذا اإلیقــاع یتشــّكل: لأقــو  لكّننــي     
  . وهكذا) شر  – خیر(

                                                
 ٢/٢٨٣ : عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ٥٦٤ : الطراز.  ظ ، ٤٢٣:  العلوم مفتاح.  ظ )١(
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 أعــدّ  لــم البالغــة نهــج فــي وأثــره الشــریفة النبویــة الخطــب فــي الطبــاق دراســتي خــالل مــن وعلیــه     
مـن وجهـة  إیقاعیـةً  ةً ظاهر  یشّكل ال ألّنه اإلیقاعیة؛ الدراسة ضمن من صرفّیاً  یتوازن لم الذي الطباق

   .نظر الباحث 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطبةِ  في فمثال     
آلِهِ  عَلَيْ

 ُدْنَیـاهُ  َوِمـنْ  لِنفسـه، َنْفِسـهِ مـن  العبـدُ  َفَلْیأُخـذِ :(( ورد) وَسَلَّم وَ
 – دنیـاه( بـین الحاصـل فالطبـاق ، )٢()) الَمـْوتِ  َقْبـلَ  الَحَیـاةِ  َوِمـنَ  الِكَبـِر، َقْبـل الشَّـبیَبةِ  ومن آلِخَرِتِه،
  . االنتباه تستجلب إیقاعیةً  ظاهرةً  شّكل أّنه أرى ال)  الموت - الحیاة الكبر، – الشبیبة آخرته،

 إنْ  دراســتي محـطّ  سـیكون فهــو مـا الشـریفة النصـوص فـي داخلّیـاً  إیقاعــاً  شـّكل الـذي الطبـاق أمـا     
  . تعالى اهللا شاء

ــلَّى(للنبــي خطبــة فمــن      ــهِ عَلَ  اهللاُ  صَ
ــهِ  يْ آلِ

ــلَّم وَ ــرّ  اْلَخْیــرُ  َیــْأِتي َال  إنَّــهُ :(( فیهــا قــال) وَسَ  فتجــد ، )٣())◌ِ  ِبالشَّ
   الطباق

  علــى)  الشــر – الخیــر(  مــن كــالw  ألن الصــرفي؛ بتوازنهمــا داخلّیــاً  إیقاعــاً  الــنّص  أكســب - عوِقــالمُ  -
 ِإنَّ ):(( u(اإلمــام قـول فـي وذلـك البالغــة، نهـج فـي الفـن لهـذا اســتعمال صـدى تجـد ثـمّ  .واحـدٍ  وزنٍ 
 أحــدث الطبــاق) u(اســتعمال فتجــد ، )١()) اَلشَّــرَّ  وَ  اَْلَخْیــرَ  ِفیــهِ  َبــیَّنَ  َهاِدیــًا، ِكتَابــاً  َأْنــَزلَ  َتَعــاَلى اَللَّــهَ 

 ظـرف إلى ویضاف ،)الشر – الخیر(بین الصرفي التوازن بسبب السامع، أذن به تتلّذذ داخلّیاً  إیقاعاً 
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(لنبيا بظرف شبیه) u(اإلمام

آلِـهِ  عَلَيْ
 أّول فـي الخطبـة هـذه ألقـى) u(اإلمـام ألنّ  ؛) وَسَـلَّم وَ

 خطبــــة وكــــذلك وتعــــالى، ســــبحانه اهللا إلــــى ودعــــوةٌ  موعظــــٌة، كّلــــه الخطبــــة مضــــمون فتجــــد خالفتــــه،
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
  .              بالموعظة توحي معانیها) وَسَلَّم وَ

 َمــْأُمونٌ  ِمْنــهُ  اَلشَّــرُّ  وَ  َمـْأُموٌل، ِمْنــهُ  اَْلَخْیــرُ :(( المتقـین وصـف خطبــة فـي) u(قولــه فـي مثلـهو      
ــاً  إیقاعــاً  شــكل واحــدةٍ  زنــةٍ  علــى) والشــر الخیــر( فمجــيء ، )٢())  دعمــه عّمــا فضــالً  الــنّص، فــي داخلّی
  .الموعظة في معانیها جاءت كسابقتها الخطبة وهذه والمتوازنتین، المتجانستین) مأمون – مأمول(

                                                
 ١١٠/ ١ : الدر نثر )٢(

 ٤٠٣:  مسلم صحیح )٣(

 ٢٦٨/ ٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٢/٣٣١ : ن.  م )٢(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي من نفسها اإلیقاعیة الجملة یقتبس) u(اإلمام تجد أحیاناً      
آلِهِ  عَلَيْ

 مّما وهذا ،) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي تأّثره شّدة عن ینَّم

آلِهِ  عَلَيْ
 َغْیـرِِه،بِ  ُوِعـظَ  َمنْ  اَلسَِّعیدُ :(( یقـول) u(له خطبةٍ  فمن ،)وَسَلَّم وَ

 للـنّص  داخلّیـة موسـیقى شـّكل الـذي – عوِقـالمُ  – فالطبـاق ، )٣())ُغُرورِهِ  وَ  ِلَهَواهُ  ِاْنَخَدعَ  َمنِ  اَلشَِّقيُّ  وَ 
 مـن بالكامـل أخـذه قـد) u(اإلمـام أنّ  ویبـدو صرفیًا، المتوازنتین) الشقي – السعید(استعمال من أتى

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

 بطـن في شقى من والشقي بغیره وعظ من والسعید:(( وقال خطب عندما) موَسَلَّ  وَ
 إیقاعّیـة ظـاهرة شـّكال قـد واحـدٍ  زنـةٍ  علـى كالهمـا) الشـقي – السعید(بین الحاصل فالطباق ، )٤()) أمه

  . الشریف النّص  في داخلّیة

 وَ  َجِمیٍل، َأوْ  َقِبیحٍ  وَ  أُْنَثى، َأوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  مِ َاْألَْرَحا ِفي َما ُسْبَحاَنهُ  اَللَّهُ  َفَیْعَلمُ  ):((u(قوله ومثله     
 إلـــى مـــرّده للـــنّص  داخلّیـــاً  إیقاعـــاً  أحـــدث الـــذي فالطبـــاق ، )٥()) َســـِعیدٍ  َأوْ  َشـــِقيٍّ  وَ  َبِخیـــٍل، َأوْ  َســـِخيٍّ 

  أنّ  بـــــدلیل النبـــــوي لإلیقـــــاع صـــــدى إالّ  هـــــو ومـــــا صـــــرفیًا، المتـــــوازنتین) ســـــعید – شـــــقي( اســـــتعمال
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بـالنبي تأّثراً ) السعید(على) الشقي( قّدم كّلها األمثلة في جدهت) u(اإلمام

آلِهِ  عَلَيْ
 وٕاالّ  ،) وَسَـلَّم وَ

  . المعنى اختلَّ  لما قلبها لو

 المتــأّثر إیقاعــه أســند ألّنــه ومــؤثرًا؛ قوّیــاً  ،)u(مــاماإل قــول فــي كــان اإلیقــاع أنّ  ذلــك لــىیــزاد ع     
هِ عَلَ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي

آلِهِ  يْ
  - سـخي جمیـل، – قبـیح(بـین الطبـاق اسـتعمال فـي نحـو أخـرى بإیقاعـات) وَسَـلَّم وَ

  . واحدٍ  وزنٍ  على جاءت وكّلها ،)بخیل

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي قالـه مـا) u(اإلمـام تـأّثر التـي النبویـة الخطـب في الطباق مظاهر ومن     
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَ
ــلَّم  الــنّص  مــنح الــذي فالطبــاق ،)١()) َأْقَصــاُهم علــیهم وَیــَردُّ  َأدنــاُهمْ  علــیهم ُیِجیــرُ :(( مكــة فــتح فــي) وَسَ

  . اً صرفیّ  المتوازنتین) أقصاهم – أدناهم(من ناتج داخلّیاً  إیقاعاً 

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي یـردف) u(اإلمام تجد     
آلِـهِ  عَلَيْ

) u(لـه كتـاب فـي فیقـول اإلیقـاع هـذا فـي) وَسَـلَّم وَ
 – األقصـى(مـن الحاصـل فاإلیقـاع ، )٢())ِلْألَْدَنـى اَلَّـِذي ِمْثـلَ  ِمْنُهمْ  ِلْألَْقَصى َفِإنَّ :(()t(األشتر لمالك

                                                
 ١/١٣٤:  ن.  م )٣(

 ٣/١٠١٦ : المغازي كتاب )٤(

 ٢١٤/ ٢:  عبده محمد ، البالغة نهج )٥(

 ٢٨٨/ ١١:  أحمد مسند )١(

 ٣/٤٧٠:  عبد محمد ، البالغة نهج )٢(
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ــلَّى(النبــي ألنّ  الظــروف؛ تشــابه عــن فضــالً  الصــرفي، لتوازنهمــا) األدنــى ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  هــذه ألقــى) وَسَ
هِ  اهللاُ  ىصَلَّ (بیده أصبحت السیادة أنّ  یعني مكة، فتح في الخطبة

آلِهِ  عَلَيْ
 كتـب) u(اإلمـام وكـذلك ،)وَسَلَّم وَ

  . مصر وّاله لّما) t(األشتر لمالك الكتاب هذا

 ، )٣()) ِبَطْوِلـهِ  َدَنـا وَ  ِبَحْوِلـهِ  َعالَ  اَلَِّذي ِللَّهِ  اَْلَحْمدُ  : ((خطبه إحدى مفتتح في) u(قوله ومثله     
 بفاصــلةٍ ) u(اإلمـام دعمــه عّمـا فضــالً  الصـرفي نهمــالتواز  ؛)دنـا – عــال(مـن نــتج اإلیقـاعي فالطبـاق
 تــــأّثره بعــــد) u(اإلمـــام أســــلوب بــــدیع مـــن وهــــذا وقعــــًا، أكثـــر جعلتــــا مّمــــا) طولـــه – حولــــه( قصـــیرةٍ 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي

آلِهِ  عَلَيْ
  ) .وَسَلَّم وَ

 ورد مـا) u(ماإلمـا سـار أثـره وعلـى الـنّص  فـي داخلیـاً  إیقاعـاً  أحـدث الـذي النبوي الطباق ومن     
ـهِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في

آلِـهِ  عَلَيْ
 فـي اهللا علـى َأجـُره وقـع كـافرٍ  أو مسـلم ِمـن أحسـن ومـن): (( وَسَـلَّم وَ

)  آجـــل – عاجـــل(اســـتعمال مـــن حصـــل – عوِقـــالمُ  – فالطبـــاق ، )٤()) آِخَرتـــه آجـــل آو دنیـــاه عاجـــل
 النعدام متضادتین الكلمتین كانت وٕانْ  ،)آخرته – هدنیا(في داخلّیاً  إیقاعاً  أرى وال ًا،صرفیّ  المتوازنتین

  . الكلمتین بین الصرفي التوازن

ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(النبــي ســبیل بــه وســلك بــه وتــأّثر الطبــاق هــذا) u(اإلمــام أدرك     
آلِــهِ  عَلَيْ

 نفســه) وَسَــلَّم وَ
 اْعَلُمـوا وَ  :((ولیقـ) u(لـه كتـابٍ  فـي وذلـك صـرفّیاً  متوازنتین متضادتین بكلمتین وسوقه باستعماله

  ).آجل – عاجل(في حاصل فاإلیقاع ،)١()) َاْآلِخَرةِ  آِجلِ  وَ  اَلدُّْنَیا ِبَعاِجلِ  َذَهُبوا اَْلُمتَِّقینَ  َأنَّ  اَللَّهِ  ِعَبادَ 

ــُروا:(( لــه خطبــةٍ  مــن) u(قولــه فــي كــذلك ومثلــه      ــاِجًال، آَث ــُروا وَ  َع  - فالطبــاق )٢()) آِجــالً  َأخَّ
ــةُ  وَ ):((u(قولــه فــي وكــذلك ،)آجــالً  – اجالً عــ( فــي – الموقــع ــمْ  َأْذَهــبَ  اَْلَعاِجَل ــنَ  ِبُك ــةِ  ِم  ،)٣())َاْآلِجَل

  ) .اآلجلة – العاجلة(الطباق استعمال من ناتج للنّص  الداخلي فاإلیقاع

                                                
 ١٢٠/ ١:  ن.  م )٣(

 ١/٢٢٢:  المغازي كتاب )٤(

 ٣/٤١٢ : عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ٢٢٨/ ٢:  ن.  م )٢(

 ١٩٢/ ١:  ن.  م )٣(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي متأّثراً  بدا) u(واإلمام     
آلِهِ  عَلَيْ

 تجـده) u(أّنه غیر اكّله السابقة األمثلة في) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي المتأّثرة الكلمات بناء من غّیر

آلِهِ  عَلَيْ
  ) .وَسَلَّم وَ

 اهللاُ  صَـلَّى(النبـي كـالم) u(اقتباسـه الـنّص  فـي إیقاعـاً  حّقق الذي الطباق في التأّثر مظاهر ومن     
هِ 
آلِهِ  عَلَيْ

 ِلَسـاِنهِ  ِمـنْ  اَْلَفْضـلَ  َأْمَسـكَ  وَ  َماِلـِه، ِمـنْ  اَْلَفْضـلَ  َأْنَفـقَ  وَ ):(( u(قولـه في وذلك نفسه،) وَسَلَّم وَ
 عّمــا فضــالً  الصـرفي، لتوازنهمــا الـنّص  فــي رائعـاً  إیقاعــاً  حقّـق طبــاق) أمسـك ، أنفــق(فاللفظتـان ، )٤())

 وتكـرار ،)هسـانل ، مالـه(فـي الفواصـل وتوافق ،)u(اإلمام قول في الكالم طرفي بین توازن من دعم
 اإلیقـاع هـذا جمـال سـرّ  عـن بحثـتَ  مـا وٕاذا الـنّص، فـي اإلیقاع لتقویة كان هذا فكلّ  ،)لالفض( لفظة

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطبـة مـن أصله وجدتَ 
آلِـهِ  عَلَيْ

 ،)u(اقتطفـه بـه تـأثره وشـّدة إیقاعـه ولجمالّیـة ،)وَسَـلَّم وَ
  خطبة من) u(نقله إذ ،الشریفتین الخطبتین بین الكالم ومناسبة الظروف لتشابه كالمه في ووّظفه
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
 اْلَفْضلَ  وأْنَفقَ  بعِلْمِه، َعِملَ  ِلمن ُطوَبى:(( والموعظة بالموت، االعتبار في) وَسَلَّم وَ

  .)٥()) َقْوِلهِ  ِمنْ  الفضل وَأْمَسكَ  َماِلهِ  ِمنْ 

       المقابلة:  خامساً 

  .)١())مقابلة صار ضدین جاوز إذا فالطباق متعدد، طباق عن ةعبار  ألنها(( كالطباق؛ المقابلة     

 إیقاعّیــةً  ظــاهرةً  وعــّدوها الطبــاق درســوا كمــا ودرســوها، بحــوثهم فــي المقابلــة البــاحثون أورد وقــد     
 أوّالً  ألّنهـا إیقاعّیـة؛ ظـاهرة تشـّكل) مقابلـة(كـلّ  أرى ولسـتُ  لهـا، نظـر أي اسـتجالء دون للنّص  داخلّیة

 تكـون مـا أبعـد المعنوّیة والمحسّنات البدیع، فنّ  في األدبي للكالم المعنوّیة المحّسنات ضمن من تعدّ 
 مـا إذا المقابلـة إیقاعّیـة ألغـي ال ولكّنـي اللفظّیـة بالمحّسـنات قیاسـاً  للـنّص  داخلّیـة موسیقى تشكیل من

 الكالم، ساقالتّ  یقاعاإل یتحّقق فعندها اً صرفیّ  وتعادلتا الكالم طرفي بین المتضادات الكلمات توازنت
  . البحث هذا في إثباته سأحاول ما وهذا

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي إیقاعّیة مقابلة) u(اإلمام أورد لقد     
آلِهِ  عَلَيْ

 ثـمّ  بها مستشهداً  البالغة نهج في) وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي) u(تأّثره نجزم مّما بعدها) u(قوله یورد

آلِهِ  عَلَيْ
  ) .لَّموَسَ  وَ

                                                
 ٥٢٧/ ٤:  ن.  م )٤(

 ١٢٤/ ١:  الدر نثر )٥(

 ١٢٦ : الفتاح عبد بسیوني ، البدیع علم )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي بقول مستشهداً  یقول) u(له خطبةٍ  فمن     
آلِهِ  عَلَيْ

 ِباْلَمَكارِهِ  ُحفَّتْ  اَْلَجنَّةَ  ِإنَّ  ):((وَسَلَّم وَ
ـهِ  اهللاُ  صَــلَّى(للنبـي یعـود الكـالم فهــذا ،)٢()) ِبالشَّـَهَواتِ  ُحفَّـتْ  َالنَّـارَ  ِإنَّ  وَ ، 

آلِـهِ  عَلَيْ
 بــه استشـهد وقـد ،)وَسَــلَّم وَ

  . الجملة طرفي التساق وذلك فیه، لطیفة إیقاعّیة مقابلة وثّمة ،)u(اإلمام

  إن....................  إن 

  النار..................  الجنة

   حفت..................  حفت

  بالْشهوات................  بالمكاره

هِ عَ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي المتأّثر قوله) u(یورد ثم     
آلِهِ  لَيْ

 َشـْيءٌ  اَللَّـهِ  َطاَعـةِ  ِمـنْ  َمـا):((u(فیقول) وَسَلَّم وَ
 یظهـر هنـا) u(فاإلمـام ،)٣())َشـْهَوةٍ  ِفـي َیـْأِتي ِإالَّ  ءٌ  َشـيْ  اَللَّهِ  َمْعِصَیةِ  ِمنْ  َما وَ ،  ُكْرهٍ  ِفي َیْأِتي ِإالَّ 

هِ  اهللاُ  صَلَّى(بالنبي متأّثر بأّنه
آلِهِ  عَلَيْ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي قول باستشهاده أوالً ) وَسَلَّم وَ
آلِـهِ  عَلَيْ

 محاكـاة وثانیـاً  ،)وَسَـلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(اهللا رسول كالم كالمه معنى

آلِهِ  عَلَيْ
 فعـل كمـا للـنّص  الـداخلي اإلیقـاع علـى حفاظـه مـع ،)وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي
آلِهِ  عَلَيْ

  . الجملة طرفي بین المّتسقة المتوازنة مقابلةال هذه باستعماله وذلك ،) وَسَلَّم وَ

  كره       في      یأتي      إال       شي     اهللا      طاعة          من         ما

  شهوة     في     یأتي       إال     شيء      اهللا     معصیة         من         ما

ــة المقــابالت ومــن      ــلَّ (للنبــي اإلیقاعّی ــهِ  اهللاُ  ىصَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  قالهــا مــا حــذوه واحتــذى) u(اإلمــام بهــا تــأّثر التــي) وَسَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(له خطبةٍ  في) وَسَلَّم وَ

آلِهِ  عَلَيْ
 وجعل شمله، له اهللا جمع اآلخرة همه كان ومن):(( وَسَلَّم وَ

 مـن یأتـه ولـم عینیـه، بـین فقـره وجعـل أمـره اهللا فـرق الـدنیا همه كان ومن. راغمة وهي الدنیا وأتته قلبه في غناه
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبي خطبة في المذكورة المقابلة فتجد ، )١()) له كتب ما إال الدنیا

آلِـهِ  عَلَيْ
 اً داخلّیـ إیقاعـاً  قـتحقّ  قـد) وَسَـلَّم وَ

  . الكالم طرفي لمعادلة للنّص 

                                                
 ٢/٢٧٨:  عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٢/٢٧٨ : ن.  م )٣(

 ٩٣ : القرآن إعجاز )١(
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هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي امثلم) u(اإلمام تجد     
آلِـهِ  عَلَيْ

 َحتَّـى َاْلَمـْوتُ  َطَلَبـهُ  اَلـدُّْنَیا َطَلـبَ  َمـنْ :(( المعنـى بهـذا یقـول) وَسَـلَّم وَ
 هـذه الاسـتعم مـن محقـق فاإلیقـاع ، )٢()) ِمْنَهـا ِرْزَقـهُ  َیْسـَتْوِفيَ  َحتَّـى اَلـدُّْنَیا َطَلَبْتـهُ  َاْآلِخـَرةَ  َطَلبَ  َمنْ  وَ  َعْنَها، ُیْخِرَجهُ 

  ) .u(اإلمام نّص  في الكالم طرفي ومعادلة ّتساق ال المقابلة؛

 خطبــةِ  مــن مــا معنــى أخــذ) u(اإلمــام تجــد للــنّص  داخلّیــاً  إیقاعــاً  تشــّكل التــي ةالبدیعّیــ المقــابالت لطیــف ومــن     
ــلَّى(النبــي ــهِ  اهللاُ  صَ

ــهِ  عَلَيْ آلِ
ــلَّم وَ  قــول ذلــك فمــن نفســه، بــالمعنى الســامع ُأذن بــه تتلــذذ إیقــاع ذات مقابلــة إلــى وصــّیره ،)وَسَ

 ومتوازنـاً  متعـادالً  الكـالم طرفـي تجـد إذ ،)٣())َاْآلِخـَرةِ  َمـَراَرةُ  اَلـدُّْنَیا َحـَالَوةُ  وَ  َاْآلِخـَرِة، َحَالَوةُ  اَلدُّْنَیا َمَراَرةُ ): ((u(اإلمام
  . اً موسیقیّ  النّص  جعل مّما

   الوةــح...................  مرارة

  دنیاـــال.....................الدنیا

   رارةــم..................  حالوة

   رةــاآلخ...................اآلخرة

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة من) u(أخذه فقد     
آلِهِ  عَلَيْ

  .)١()) حلوة خضرة الدنیا إنّ  أال):(( وَسَلَّم وَ

 خطبـة مـن) طبـاق( أخـذی أحیانـاً  جـدهن أّنـك أیضـاً ) u(لإلمـام اإلیقاعّیة المقابالت لطیف ومن     
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي

آلِهِ  عَلَيْ
  . جمیل إیقاع ذات) مقابلة( ویجعله) u(كالمه في ویوّظفه) وَسَلَّم وَ

 فاإلیقـاع )٢()) َتْقِصـُدوا اَلشَّـرِّ  َسـْمتِ  َعنْ  ِاْصِدُفوا وَ  َتْهَتُدوا، اَْلَخْیرِ  َنْهجَ  َفُخُذوا):(( u(یقـول إذ     
ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى(النبـي خطبة في جذرها تجد اللطیفة المقابلة هذه من اصلالح

آلِـهِ  عَلَيْ
: ((  قـال عنـدما) وَسَـلَّم وَ

 كانت) u(اإلمام أنّ  ویبدو هنا، إیقاعي طباق) الشر – الخیر( فـــ ، )٣()) ِبالشَّرِّ  اْلَخْیرَ  َیْأِتي َال  ِإنَّهُ 
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي خطبة في) الشر – رالخی( الطباق من التأّثري انطالقه شرارة

آلِهِ  عَلَيْ
 إلى وصّیره  ،)وَسَلَّم وَ

  ) .u(كالمه في) مقابلة(

                                                
 ٤/٥٩٠ : عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٤/٥٥١ : ن.  م )٣(

 ٩٣ : نالقرآ إعجاز )١(

 ٢/٢٦٨ : عبده محمد ، البالغة نهج )٢(

 ٤٠٣:  مسلم صحیح )٣(
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ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(للنبــي اإلیقاعّیــة المقــابالت ومـن     
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  منهــا وصــاغ) u(اإلمــام بهــا تـأّثر التــي) وَسَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي ذكره ما شاكلتها على كالمه

آلِهِ  عَلَيْ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(له خطبة في) وَسَلَّم وَ

آلِهِ  عَلَيْ
 اهللا فـإنَّ ): (( وَسَلَّم وَ

 التـي المقابلـة هـذه مـن متحقـق الـداخلي فاإلیقـاع ،)٤()) عصاه من مع الشیطان وٕانَّ  أطاعه، من مع
  . الكالم طرفا فیها تساوى

   وٕان..............  فإن

   انالشیط..............  اهللا

   مع..............  مع

   من..............  من

   عصاه........ ..  أطاعه

 الَ  : ((المتقــین وصــف فــي الشــاكلة بهــذه یقــول البالغــة نهــج فــي تجــده فإنــك) u(اإلمــام أّمــا     
  ،)١())َأَطاَعهُ  َمنْ  َطاَعةُ  َتْنَفُعهُ  الَ  وَ  َعَصاُه، َمنْ  َمْعِصَیةُ  َتُضرُّهُ 

  تنفعه ال...... ........ تضره ال

  طاعة...............  معصیة

  من...................   من

  أطاعه................  عصاه

 جعلــت للــنّص  داخلّیــةً  إیقاعّیــةً  نغمــةً  خلقــت ممــا ومتعادلــة منّســقة وزنتهــا الكلمــات فصــول فتجــد      
  . بها یلتذّ  المتلّقي

هِ  اهللاُ  صَلَّى(للنبي ةاإلیقاعیّ  المقابالت ومن     
آلِهِ  عَلَيْ

 ما سبیلها وسلك) u(اإلمام بها تأّثر التي ،)وَسَلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي ذكره

آلِهِ  عَلَيْ
 عنـه اهللا نهاكم عما وأنهاكم علیه، اهللا حّثكم ما على أحثكم فإّني :(()وَسَلَّم وَ

  .للنّص  داخلّیاً  عاً إیقا حّقق الكالم طرفي بین الوارد والتوازن الكالمي فاالّتساق ، )٢())

                                                
 ١/٢٢٢:  المغازي كتاب )٤(

 ٢/٣٢٩:  عبده محمد ، البالغة نهج )١(
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 الَ  وَ  ِإَلْیَها، َأْسِبُقُكمْ  وَ  ِإالَّ  َطاَعةٍ  َعَلى َأُحثُُّكمْ  َما اَللَّهِ  وَ  : ((المعنى بهذا یقول) u(اإلمام تجد     
  . )٣())َعْنَها َقْبَلُكمْ  َأَتَناَهى وَ  ِإالَّ  َمْعِصَیةٍ  َعنْ  َأْنَهاُكمْ 

 بــین وتــوازن العتــدال الســامع بهــا یلتــذّ  إیقاعــاً  الــنّص  ســبتأك العلــوي الكــالم هــذا فــي فالمقابلــة     
 مـــن حاضـــر) u(كالمـــه فـــي النبـــوي الـــَنَفسِ  وجـــود أنّ  غیـــر ،)u(اإلمـــام قـــول فـــي الكـــالم طرفـــي

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبي بكالم) u(تأّثره
آلِهِ  عَلَيْ

  ) .وَسَلَّم وَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(النبـي خطبـة من ما معنى أخذ إلى أحیاناً ) u(اإلمام یعمد      
آلِهِ  عَلَيْ

 منـه ویصـوغ ،)وَسَلَّم وَ
 الَ  وَ  َعَمـلٌ  اَْلَیْومَ  ): ((u(اإلمام قاله ما ذلك فمن جمیًال، إیقاعاً  إلیها مضیفاً  نفسه، بالمعنى جملةً 

 أذن بـــه ذتتلــذّ  جمیــل إیقـــاع ذات مقابلــةً  الكــالم بهــذا فتجـــد ،)١())َعَمــلَ  الَ  وَ  ِحَســـابٌ  َغــداً  وَ  ِحَســاَب،
  . طرفیه وتوازن الّتساقه لسامعا

   غدا.................  الیوم

   حساب.................. عمل

   عمل وال..............حساب وال

ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(النبــي خطبــة مــن المعنــى هــذا أخــذ) u(أّنــه یبــدو     
آلِــهِ  عَلَيْ

: (( فیهــا قــال التــي) وَسَــلَّم وَ
هِ  اهللاُ  صَلَّى(فالنبي ، )٢()) تعملون ِبَما َوَلُتَحاَسُبنَّ 

آلِهِ  عَلَيْ
 فـي الحسـاب أنّ  إلـى یشـیر الكلمتین بهاتین) وَسَلَّم وَ

 عنــد بمعنــى أي الیــوم تعملونــه الــذي عملكــم علــى ستحاســبون وأنكــم الیــوم، حســاب ال بمعنــى اآلخــرة
  .  العمل انتهاء تمّ  قد المحاسبة

ــلَّى(يالنبــ بــه أتــى مــا معنــى یبــّین) u(مــاماإل تجــد لــذا      ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  الغنــي التعبیــر بهــذا) وَسَ
  . بالمعاني

  

                                                                                                                                          
 ١/٥٨ : المغازي كتاب )٢(

 ٢/٢٧٧ : عبده محمد ، البالغة نهج )٣(

 ١/٨٦ : عبده محمد ، البالغة نهج )١(

 ١٧٩ ،١٧٨/ ١:  الدر نثر )٢(
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  الخاتمة

 ، البالغة ونهج ،)  وَسَلَّم وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي رحاب في والمباركة ، الّشائقة الرحلة هذه بعد     

  :أتيی ما إلى الثالثة والفصول التمهید في علیه سار يالذ المنهج هتطبیق خالل من الباحث وصل

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي كان -
آلِهِ  عَلَيْ

 والبالغـة الفصـاحة فـي الـّذروة وبلغ ، الكریم بالقرآن تأّثر من أّول)  وَسَلَّم وَ

 بعـــد الكـــریم بــالقرآن تـــأّثر مـــن أّول) u( اإلمــام، وكـــذلك  اإللهــي التأدیـــب هـــذا نتیجــة الخطابـــة فــي

هِ  اهللاُ  صَلَّى( اهللا رسول
آلِهِ  عَلَيْ

  ) .وَسَلَّم وَ

  . الوحي بیت في نشأته هو سببه الكریم بالقرآن) u( اإلمام تأّثر أنّ  تبّین -

  . ومحاكاتها ، الخبرّیة والجملة ، اللفظة أخذ مستوى على البالغة نهج في التأّثر شمل -

 صَـلَّى( بـالنبي تـأّثره بعـد الكـالم فـي التفصـیل إلى یعمد البالغة نهج في) u( اإلمام كان ما كثیراً  -

هِ  اهللاُ 
آلِهِ  عَلَيْ

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي بینما ،)وَسَلَّم وَ
آلِهِ  عَلَيْ

 هـذاو  ، الخطابة في أمره من إجمال على غالباً  كان) وَسَلَّم وَ

 اإلســالمي صــرالع فــي طویلــة تكــنْ  لــم الخطــب بــأنّ إلــى القــول  البالغــة نهــج فــي المشــّككین دفــع مــا

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى( للنبي الطوال الخطب من اوغیره الوداع كخطبةِ  الطویلة النبوّیة الخطب ناسین
آلِـهِ  عَلَيْ

 وَسَـلَّم وَ

(.  
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 مهّمة أنّ  ، هذا سبب لي وبدا ، اإلنشاء أسالیب لىإ قیاساً  النبوّیة الخطابة في الخبر أسلوب كُثر -

يْ  اهللاُ  صَلَّى( الكریم سولالرّ  آلِهِ  هِ عَلَ
 مـن أكثـر األمـر هـذا یـؤّدي الخبـر أسـلوب أنّ  والمعلـوم ، یـةتبلیغ) وَسَـلَّم وَ

  . اإلنشاء أسالیب

  .  واحدةٍ  جملةٍ  في البالغة نهج في واإلنشاء الخبر أسلوب استعمال تناوب -

  :  أنماط ثالثة على واإلنشاء الخبر أسلوب في) u( اإلمام تأّثر كان -

  .  اإلنشاء أسالیب أحد إلى وتحویله النبوّیة الخطب من برالخ أسلوب أْخذ – أ   

هِ  اهللاُ  صَلَّى( سـولالرّ  خطبة من اإلنشاء أسالیب أحد أْخذ أو – ب   
آلِهِ  عَلَيْ

 أسـلوب إلـى فیصـّیره ،) وَسَـلَّم وَ

  .  الخبر

  .  له مشّبهاً  أو ، له محاكیاً  نفسه األسلوب ُمبقیاً  یتأّثر أو – ج   

  .األمر في نهج البالغة أكبر مساحة قیاسًا إلى أسالیب اإلنشاء احتل أسلوب _ 

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي مثلما خطبه في)  الناس أّیها یا) ( u( اإلمام استعمال قّلة -
آلِهِ  عَلَيْ

  ) .وَسَلَّم وَ

 ، الظـــروف بـــاختالف وذلـــك ، إبداعاتـــه تـــأّثره إلـــى ُمضـــیفاً  الكـــالم فـــي یتوّســـع) u( اإلمـــام كـــان -
  . الحال مقتضى حسببو 

 البالغــة نهــج فــي حاضــراً  األثــر هــذا صــدى فكــان ، النبوّیــة الخطــب فــي التمّنــي أســلوب ورود قّلــة -

  . قلیالً  األسلوب هذا ورود أي أیضاً 

 االقتبـــاس إلـــى عمـــد وٕاّنمـــا ، احتذائـــه أو ، األســـلوب بمحاكـــاة تـــأّثره فـــي) u( اإلمـــام یقتصـــرِ  لـــم -

هِ  اهللاُ  صَلَّى( ظماألع الّرسول خطبب واالستشهاد
آلِهِ  عَلَيْ

 مـن ولیزیـد ، الجـازم تـأّثره هـذا یكشـف مّمـا)  وَسَلَّم وَ

  . سامعیه نفوس في كالمه تأثیر

 للنبـي التشـبیهّیة بالّصـورة تـأّثره األّول ثالثـة مسـتویات علـى الفّني الّتصویر في) u( اإلمام تأّثر -

هِ  اهللاُ  صَلَّى(
آلِهِ  عَلَيْ

 كالمـه فـي واسعة مساحة احتّلتا صورتین) u( بنى الشدید تأّثره نتیجة وكانت) وَسَلَّم وَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 مـن أثـرٍ  على ُمبقیاً  ةجدید صوراً  تولیده عن فضالً  ، الموت صورة :والثّانیة ، الّدنیا صورة :األولى ،

هِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطب آثار
آلِهِ  عَلَيْ

  ) .وَسَلَّم وَ

  إبداعاتـه عن فضالً  ، النبوّیة الخطب من مستمّدة) u( إلمامل التشبیهّیة الّصور معظم أنّ  تبّین -
 داللــة فیــه تكانــ األمــر هــذا إلــى اللجــوء أنّ  وتبــّین ، حســّیاً  الّصــورة مــن الثّــاني الّطــرف كــان ، الفنّیــة
 أو الخیـــالي التشـــبیه مـــن المتلّقـــي ذهـــن فـــي حضـــوراً  وأكثـــر أقـــرب الحّســـي التشـــبیه أنّ  وهـــي ، دقیقـــة

  . الوهمي

 محاكـاةً  النبوّیة االستعارّیة بالّصور االستعارّیة صوره بناءِ  في البالغة نهج في) u( اإلمام تأّثر -

  . بالعكس أو االستعارّیة الّصورة إلى التشبیهّیة الّصورة قلبه عن فضالً  ، وتشبیهاً  ،

ــهِ  اهللاُ  صَــلَّى(بــالنبي الكنائیــة الّصــور بنائــه فــي) u( تــأّثره -
آلِــهِ  عَلَيْ

 قلّــة هــو تــأّثره أّول وكــان ، )وَسَــلَّم وَ

ـهِ  اهللاُ  صَـلَّى( النبـي مثلمـا الكنائّیة الّصورة) u( استعماله
آلِـهِ  عَلَيْ

 تسـتدعي الكنائّیـة الّصـورةألّن  ؛) وَسَـلَّم وَ

ــلَّى( األعظــم الّرســول بینمــا المعنــى، إلــى للوصــول االســتدالالت مــن ُجملــة ــهِ  اهللاُ  صَ
ــهِ  عَلَيْ آلِ

ــلَّم وَ  وظیفتــه )وَسَ

هِ  اهللاُ  صَلَّى(آثر فلذا لألّمة؛ السماوّیة الّرسالة غإبال
آلِهِ  عَلَيْ

 مـن ال طریـق أقصـر من للمتلّقي یبّلغ أن )وَسَلَّم وَ

، الكنائّیــة الّصــورة فــي الحــال هــي كمــاالتــي قــد تجهــد المتلقــي  واالســتدالالت القــرائن مــن ُجملــة خــالل
  . )u(وعلى أثره سار اإلمام

 ، والّتكـــرار ، والتـــوازن الســـْجع منهـــا عدیـــدة محـــاور قـــد تـــوزع علـــىف یقـــاعاإل فـــي) u( تـــأّثره أّمـــا -
فـي هـذه المباحـث إّمـا شـكًال  )u(، وكان تأثرهإبداعاته عن فضالً  ، والمقابلة ، والّطباق ، والجناس

  .، وٕاّما مضمونًا ، أو شكًال ومضمونًا 

 ردٌ  هذا إذ ،) u( اإلمام كالم من الغةالب نهج أنّ  یثبت التأّثر هذا أنّ  النتائج هذه كلّ  بعد تبّین -
 اإلمـام كـالم فـي النبـوي األثـر فهـذا ، الرضـي الشـریف وضـع مـن البالغـة نهـج أنّ  زعم من كلِّ  على

)u (كالمه من الخالد الكالم هذا أنّ  على دلیلٌ  رصین بشكل )u( .  
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  العالمین رب هللا والحمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  والمراجع المصادر
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  اجعوالمر  المصادر
  . الكریم القرآن* 

 الطبعـة ، المعـارف دار:  الناشـر ، البـاقوري حسـن أحمـد ، العربیـة اللغـة في الكریم القرآن أثر* 
  ) .ت.  د(  ، الرابعة

 علـي عبـاس الـدكتور:  تـألیف ، والمضمون الشكل في دراسة ، البالغة نهج في القرآني األثر* 
  ) . ط.  د(  ، م ٢٠١١ - هــ ١٤٣٢ ، مقدسةال العلویة العتبة:  الناشر ، الفحام حسین

 الدَِّیَنوري ، الَمْرَوِزيّ  ، الكوفي ، قتیبة بن مسلم بن اهللا عبد محمد أبي تصنییف ، الكاتب أدب* 
 وضــبط ، حّققــه ، الهجــرة مــن ٢٧٦ ســنة فــي ببغــداد والمتــوفى ٢١٣ ســنة فــي بالكوفــة المولــود
 ،)  عنـه اهللا عفـا(  الحمیـد عبـد الـدین محیـي حمـدم مفرداتـه من والمهم ، أبیاته وشرح ، غریبه
  . م١٩٦٣ - هــ١٣٨٢ الرابعة الطبعة ، بمصر السعادة مطبعة

 الناشر ، زیتون مهدي علي الدكتور ، نموذجاً  البالغة نهج مدرسة ، اإلسالمیة الخطابة أدبیة* 
  . م ٢٠١٢ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، الفارابي دار: 

(          الزمخشـري أحمـد بـن عمر بن محمود اهللا جار القاسم أبي:  تألیف ، ةالبالغ أساس* 
 الكتــب دار بیضــون علــي محمــد منشــورات ، الّســود عیــون باســل محمــد تحقیــق ،)  هـــ ٥٣٨ ت

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة

 كلیـة وعمید والنقد البالغة أستاذ ، شیخون السید محمود الدكتور ، وتطورها نشأتها االستعارة* 
 الثانیــة الطبعــة ، والتوزیــع والنشــر للطباعــة الهدایــة دار ، األزهــر جامعــة – اإلســالمیة الدراســات
  . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥
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(         الجرجـاني الـرحمن عبد بن القاهر عبد اإلمام:  تألیف ، البیان علم في البالغة أسرار* 
 واألدب األدبـــي والنقـــد البالغـــة مـــدّرس ، هنـــدواي الحمیـــد عبـــد الـــدكتور : تحقیـــق ،)  هــــ ٤٧١

 والجماعة السنة كتب لنشر بیضون محمد منشورات ، القاهرة جامعة – العلوم دار بكلیة المقارن
  . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ،

 الناشـر ،) ١٦( المختصـة األدبیـة المكتبـة ، البستاني مودمح الدكتور تألیف ، واألدب اإلسالم* 
  . ق هـ ١٤٢٢ األولى الطبعة ، قم – ستارة:  المطبعة ، المختصة األدبیة المكتبة: 

ــن اإلســالم*  ــدكتور ، والف  ، والنشــر للدراســات اإلســالمیة البحــوث مجمــع ، البســتاني محمــود ال
  . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ األولى الطبعة ، لبنان - بیروت

 السـعدي محمـد دكتـور ، خفـاجي المـنعم عبد محمد دكتور:  تألیف ، العربي والبیان األسلوبیة* 
 - هــ ١٤١٢ األولى الطبعة اللبنانیة المصریة الدار:  الناشر ، شرف العزیز عبد دكتور ، فرهود

  . م ١٩٩٢

(  الجرجـاني محمـد نب علي بن محمد الدین ركن تألیف ، البالغة علم في والتنبیهات اإلشارات* 
 محمـد منشـورات ، الـدین شـمس إبـراهیم:  وفهارسـه حواشـیه ووضـع علیـه علق ،)  هـ ٧٣٩ ت

 األولـى الطبعـة ، لبنـان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، والجماعة السنة كتب لنشر بیضون علي
  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

 للطبــع القــاهرة – المصــریة ألنجلـوا مكتبــة ، أنــیس إبــراهیم الـدكتور تــألیف ، اللغویــة األصـوات* 
  . م ١٩٧١ الرابعة الطبعة ، والنشر

 علــق ،)  هــ ٤٠٣ ت(  البــاقالني الطیِّـب بــن محمـد بكـر أبــي القاضـي تــألیف ، القـرآن إعجـاز* 
 علــي محمــد منشــورات ، عویضــة بــن محمــد بــن صــالح الــرحمن عبــد أبــو:  أحادیثــه وخــّرج علیــه

ــة الكتــب دار ، والجماعــة الســنة كتــب لنشــر بیضــون ــان – بیــروت ، العلمی ــى الطبعــة ، لبن  األول
  . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

 محمــد وضــبطه راجعــه ، الرافعــي صــادق مصــطفى:  تــألیف ، النبویــة والبالغــة القــرآن إعجــاز* 
  . م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٤ الثامنة الطبعة ، بالقاهرة االستقامة مطبعة ، العریان سعید

 دكتـور ، أبـادي للفیـروز ، العزیـز الكتـاب لطـائف فـي التمییـز ذوي بصـائر في والداللة األلفاظ* 
 اللغویة العلوم أستاذ ، حمودة سلیمان طاهر الدكتور األستاذ ، خضر المجید عبد محمد مصطفى
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 حــورس مؤسســة ، اإلســكندریة جامعــة – اآلداب كلیــة ، العربیــة اللغــة لقســم األســبق والــرئیس
  . م ٢٠١١ – ٢٠١٠ األولى الطبعة ، الدولیة

 ،)  هـ ٥٤٢ - هـ ٤٥٠(  العلوي الحسیني حمزة بن محمد بن علي اهللا هبة ، الشجري أمالي* 
 طبعـةال ، بالقـاهرة الخـانجي مكتبـة:  الناشـر ، الطنـاحي محمـد محمـود الـدكتور:  ودراسـة تحقیق
  . م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ األولى

 التـاریخ مؤسسـة:  الناشـر ،)  اهللا رحمـه(  الطوسـي الحسـن بن محمد الطائفة شیخ ، األمالي* 
  . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العربي

 مكــارم ناصــر الشــیخ المفســر الفقیــه العالمــة:   تــألیف ، المنــزل اهللا كتــاب تفســیر فــي األمثــل* 
 ولـىاأل  الطبعـة ، لبنـان – بیـروت ، والتوزیع والنشر للطباعة العربي التراث إحیاء دار ، الشیرازي
  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

 هـ ١٠٥٢( المدني معصوم بن الدین صدر علي السید:  تألیف ، البدیع أنواع في الربیع أنوار* 
 ، األشرف النجف – النعمان مطبعة ، شكر هادي شاكر:  لشعرائه وترجم حققه ،)  هـ ١١١٩ -

  . م ١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩ األولى الطبعة

 - هــ ٧٣٩ ت(  القزوینـي الـرحمن عبـد بـن محمـد ، الدین لجال :  البالغة علوم في اإلیضاح* 
ــدم ،)  م ١٣٣٨ ــه ق ــه ل ــدكتور:  وشــرحه وبّوب ــي ال ــوملحم عل ــة دار منشــورات ، ب  الهــالل ومكتب
  . م ٢٠٠٠ األخیرة الطبعة ، لبنان – بیروت ، والنشر للطباعة

 اهللا قـدس(  المجلسي رباق محمد الشیخ المولى األمة فخر الحجة العالمة العلم ، األنوار بحار* 
  ) . ت.  ط.  د(  ، لبنان – بیروت ، الوفاء مؤسسة ،)  سره

 محمد حفني:  وتحقیق تقدیم ،)  هـ ٦٥٤ – ٥٨٥(  المصري اإلصبع أبي البن ، القرآن بدیع* 
 الطبعة ، والنشر للطبع بالفجالة مصر نهضة مكتبة ، وآدابها العربیة اللغة في ماجستیر ، شرف
  . م ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٧ األولى

 أبـو محمـد:  تحقیـق ، الزركشـي اهللا عبـد بـن محمـد الـدین بـدر لإلمام القرآن علوم في البرهان* 
  . م ١٩٥٨ - هـ ١٣٧٧ األولى الطبعة ، العربیة الكتب إحیاء دار ، إبراهیم الفضل

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى( محمـد آل مناقب في الدرجات بصائر* 
آلِـهِ  عَلَيْ

 طلیعـة ، الصـفار حسـن دمحمـ ،) وَسَـلَّم وَ
  .  هـ ١٣٨٤ األولى الطبعة ، قم – للنشر النور
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ــدكتور ، مطلــوب أحمــد الــدكتور ، والتطبیــق البالغــة*   بیــروت مطــابع ، البصــیر حســن كامــل ال
  . م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ الثالثة الطبعة ، الحدیثة

)  م ١٧٣٢ - ـه ١١٤٥ ت(  فرحات جرمانوس ،)  الجناس علم(  األدب علم في األرب بلوغ* 
  . م ١٩٩٠ األولى الطبعة ، بیروت – المشرق دار ، فّوال إنعام:  تحقیق ،

 الـدكتور ، وجماالً  وداللة تركیباً  اإلیقاع تجلیات في بحث ، تمام أبي شعر في اإلیقاعیة البنیة*  
 الكتــب عــالم ، الجزائــر – مختــار بــاجي جامعــة ، اللســانیات فــي محاضــر أســتاذ ، شــعالل رشــید

  . م٢٠١١ - هـ١٤٢٣ األولى الطبعة ، األردن – اربد ، والتوزیع للنشر حدیثال

:  الناشـر ، التسـتري تقـي محمد الحاج المحقق العالمة ، البالغة نهج شرح في الصیاغة بهج* 
 - ش هــ ١٣٧٦ األولـى الطبعـة ، البالغـة نهج مؤسسة:  وترتیب إعداد ، للنشر كبیر أمیر دار

  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

ــان * ــدكتور ، المحمــدي البی ــدار ، الشــكعة مصــطفى ال ــة المصــریة ال  ، والنشــر للطباعــة اللبنانی
  . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ األولى الطبعة

 عبـد:  وشـرح تحقیـق ،)  هــ ٢٥٥ ت(  الجـاحظ بحـر بـن عمـرو عثمان أبي ، والتبیین البیان* 
 الســابعة الطبعــة ، لقــاهرةا – والتوزیــع والنشــر للطبعــة الخــانجي مكتبــة ، هــارون محمــد الســالم
  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨

ــاج*  ــدین ُمحــب اإلمــام ، القــاموس جــواهر مــن العــروس ت  مرتضــى محمــد الســید فیضــل أبــي ال
 والنشـر للطباعـة الجدیـد دار ، شیري علي:  وتحقیق دراسة ، الحنفي الزبیدي الواسطي الحسیني
  ) . ت.  ط. د(  ، والتوزیع

 المعارف دار:  الناشر ، ضیف شوقي الدكتور تألیف ، اإلسالمي صرالع ، العربي األدب تاریخ* 
  ) . ت.  ط.  د(  ،

 بمصـر المعـارف دار ، ضـیف شوقي الدكتور:  تألیف ، الجاهلي العصر ، العربي األدب تاریخ* 
  ) .ت.  ط.  د(

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبـي وفاة إلى الجاهلي العصر من اإلسالم تاریخ* 
آلِـهِ  عَلَيْ

 ، بیشـوان مهـدي ،) سَـلَّموَ  وَ
 العــالمي المجمــع ، الترجمــة دائــرة ، الثقافیــة المعاونیــة:  إعــداد ، العصــامي زامــل خلیــل:  تعریــب
  . م ٢٠٠٧ ــ هـ١٤٢٨ األولى الطبعة ، للنشر السالم علیهم البیت ألهل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 هــ ٣١٠ – ٢٢٤(  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي ، والملوك األمم تاریخ ، الطبري تاریخ* 
  ) . ت.  د(  بمصر المعارف دار ، الثانیة الطبعة ، إبراهیم الفضل أبو محمد:  تحقیق ،) 

 الكاتــب واضــح ابــن وهــب بــن جعفــر بــن یعقــوب أبــي بــن أحمــد تــاریخ وهــو ، الیعقــوبي تــاریخ* 
 األعلمـــي مؤسســـة منشـــورات ، مهّنـــا األمیـــر عبـــد:  تحقیـــق ، بـــالیعقوبي المعـــروف العباســـي

  . م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ األولى الطبعة ، لبنان – یروتب ، للمطبوعات

ــى األدبــي الخطــاب تحلیــل*  ــة المنــاهج ضــوء عل ــد فــي دراســة ، النقدی  ، عــزام محمــد ، النقــد نق
  ) . ط.  د(  ، م ٢٠٠٣ – دمشق ، العرب الكتاب اتحاد منشورات

 الـدكتور:  علیـقوت وتقـدیم ترجمـة ، لوتمـان یـوري ،))  القصـیدة بنیـة((  الشعري النص تحلیل* 
 المعــارف دار ، القـاهرة جامعـة – العلـوم دار كلیـة ، األدبیــة الدراسـات أسـتاذ ، أحمـد فتـوح محمـد
  ) . ت.  ط.  د(  ، القاهرة – للنشر

 علیــه علــق ، إســماعیل محمــود محمــد:  تــألیف ،)  عــنهم اهللا رضــي(  النبــوة بیــت أهــل تــراجم* 
 األولـى الطبعـة ، والتوزیـع والنشـر للطباعـة الصـابوني دار ، جاهین أنور سامي:  أحادیثه وخّرج

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦

 بن العظیم عبد الدین زكي محمد أبي الحافظ:  تألیف ، الشریف الحدیث من والترهیب الترغیب* 
ــد ــذري  ، القــوي عب ــه ،)  هـــ ٦٥٦ - هـــ ٥٨١(  المن ــق ، وفصــله ، حقق ــد:  حواشــیه وعل  محم

  .مصر م ١٩٦٠ - هـ ١٣٨٠ األولى الطبعة ،)  عنه تعالى اهللا فاع(  الحمید عبد الدین محیي

ــألیف ، النبــوي الحــدیث فــي الفنــي التصــویر*  ــدكتور:  ت  المكتــب ، الصــّباغ لطفــي بــن محمــد ال
  . م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ األولى الطبعة ، اإلسالمي

 صـادقال مؤسسـة ، الفحـام علـي عبـاس الدكتور ، )u(علي اإلمام خطب في الفني التصویر* 
  . م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣ األولى الطبعة ، توزیع ، نشر ، طبع ، قافیةالث

 عناني محمد الدكتور األستاذ تصدیر ، فرحات أسامة ، جاهین صالح شعر في الفني التصویر* 
  ) . ط.  د(  ، م ٢٠٠٧ للكتاب العامة المصریة الهیئة ،

 الجرجـاني الحسـیني علـي بـن مـدمح بـن علـي حسـن أبـي الشـریف السـید:  تألیف ، التعریفات* 
 محمـد منشـورات ، الّسـود عیـون باسـل محمـد وفهارسـه حواشیه وضع ،)  هـ ٨١٦ ت(  الحنفي

 الثانیـة الطبعـة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، والجماعة السنة كتب لنشر بیضون علي
  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
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ــوار المســمى ، البیضــاوي تفســیر*  ــألیف ، التأویــل أســرار التنزیــل أن ــین إمــام:  ت  وقــدوة المحقق
 ت(  البیضـاوي الشـیرازي محمـد بـن عمـر بـن اهللا عبـد سـعید أبـي الـدین ناصـر القاضي المدققین

 ، العلمیـة الكتـب دار ، والجماعـة السـنة كتـب لنشـر بیضـون علـي محمـد منشـورات ،)  هـ ٧٩١
  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت

 ت(  القرطبـي األنصـاري أحمـد محمـد اهللا عبـد ألبـي القـرآن ألحكـام الجـامع أو القرطبـي رتفسـی* 
 السـنة كتـب لنشـر بیضـون علـي محمـد منشـورات ، البـدري مصـطفى سـالم:  تحقیـق ،) هـ ٦٧١

  . م  ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الثانیة الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، والجماعة

 اإلمام:  تألیف ، التأویل وجوه في األقاویل وعیون التنزیل غوامض قائقح عن الكشاف تفسیر* 
:  وصـححه وضـبطه رتبـه ،) هــ ٥٣٨ -٤٦٧( الزمخشـري محمد بن محمود اهللا جار القاسم أبي

 لبنـان - بیروت ، العلمیة الكتب دار ، بیضون علي محمد منشورات ، شاهین السالم عبد محمد
  .م ٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤ الثالثة الطبعة ،

ــي التكــرار*  ــي القصــص ف ــألیف ، القرآن ــي جــالل ت ــوار ، الیثرب  - هـــ ١٤١٩ ، للنشــر الهــدى أن
  ) . ط.  د(  ، م ١٩٩٩

 أطفیش یوسف بن محمد الشیخ األئمة قطب:  تألیف ، المعاني جهل ربقة من العاني تلخیص* 
  . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ األولى الطبعة ، زمري محمد الدكتور:  تحقیق ،

محمـد عـوض : إشـراف، ) هـ٣٧٠ -٢٨٢( یب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األزهريتهذ* 
فاطمة محمد أصالن ، : األستاذة: عمر سالمي ، عبد الكریم حامد ، تقدیم : مرعب ، علق علیها

  .  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١لبنان ، الطبعة األولى  –دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 

 القرآنیـة الدراسـات فـي الجرجـاني القاهر وعبد والخطابي للرماني رآنالق إعجاز في رسائل ثالث* 
 دار ، سـالم  زغلـول محمـد الـدكتور ، أحمـد اهللا خلـف محمـد:  علیهـا وعلـق حققها األدبي والنقد

 . م ٢٠٠٨  الخامسة الطبعة ، القاهرة – للنشر المعارف

 ، هـالل مهـدي مـاهر الـدكتور ، العرب عند والنقدي البالغي البحث في وداللتها األلفاظ جرس* 
  ) . ت.  ط.  د(  ، للنشر الرشید دار

 سلسـلة ، مـزاري شـارف ، نموذجـاً  اإلعجـازي اإلیقـاع أدبیـة ، الكـریم القـرآن فـي التلقـي جمالیة* 
  ) ط.  د(  ، م ٢٠٠٩ دمشق – العرب الكتاب اتحاد منشورات ،) ١٥( الدراسات
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 دكتــور ، القرآنــي الــنص فــي جمالیــة دراســات ، كــریمال القــرآن فــي الصــوتي التلــوین جمالیــات* 
 ، الشـیخ كفـر جامعـة – اآلداب كلیـة ، وآدابهـا العربیـة اللغـة قسـم ، اهللا جـاب العزیز عبد أسامة

  ) . ط.  د(  ، م ٢٠٠٨ ، والتوزیع والنشر للطبع اإلسراء ومكتبة دار

، ترتیــب ) هـــ٣٢١(ســنة  المتــوفى جمهــرة اللغــة ألبــي بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد األزدي* 
إبـــراهیم رفاعـــة ، مؤسســـة الطبـــع والنشـــر : عـــادل عبـــد الـــرحمن البـــدري ، مراجعـــة : وتصـــحیح 

  .  ش  ١٣٤٨ –ق  ١٤٢٦ستانة الرضویة المقدسة ، الطبعة األولى لآل

 ، ثابــت علـي بـن سـعید:  تـألیف ، وسـلم) وآلــه( اهللا صـلى الرسـول خطـب فـي اإلعالمیـة الجوانـب* 
 ، الســعودیة العربیــة المملكــة – واإلرشــاد والــدعوة واألوقــاف اإلســالمیة الشــئون رةوزا:  الناشــر
  ) .الثاني اإلصدار ، الشاملة االلكترونیة المكتبة( ، هــ ١٤١٧ األولى الطبعة

 انتشــارات:  الناشــر ، الهاشــمي احمــد:  تــألیف ، العــرب لغــة وٕانشــاء أدبیــات فــي األدب جــواهر* 
  .١٣٧٩ الرابعة الطبعة ألقم – أمیر:  المطبعة استقالل

:  بتحقیــق ،)  هـــ ٣٧٧ ت(  البغــدادي الكاتــب جعفــر بــن قدامــة الفــرج ألبــي ، األلفــاظ جــواهر* 
 المكتبــة ،)  عنــه اهللا عفــا(  بــاألزهر الثــانوي بالقســم المــدّرس ، الحمیــد عبــد الــدین محیــي محمــد

  ) . ت.  ط.  د(  ، العلمیة

 ،)  اهللا رحمــه( الهاشــمي أحمــد الســید:  تــألیف ، والبــدیع انوالبیــ المعــاني فــي البالغــة جــواهر* 
 مطبعـة ، طهـران – والنشـر للطباعـة الصـادق مؤسسـة:  الناشـر ، جمیـل محمـد صـدقي:  إشراف

  . ١٣٧٩ األولى الطبعة ، أمیر

 السـعد مختصـر علـى)  هــ١٢٣٠ ت( الدسـوقي عرفـة بـن أحمـد بـن محمـد ، الدسـوقي حاشیة* 
 المفتاح تلخیص شرح ،)  هـ٧٩٢ ت( ، التفتازاني اهللا عبد بن عمر بن ودمسع الدین سعد اإلمام
 إبـراهیم خلیـل الـدكتور تحقیـق ،) هــ٧٣٩ ت( القزوینـي الرحمن عبد بن محمد الدین جالل لإلمام
 الســنة كتــب لنشــر بیضــون علــي محمــد منشــورات ، لبنــان - بیــروت ، العلمیــة الكتــب دار خلیــل

  . م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ األولى الطبعة والجماعة

 شـــرح علـــى)  هــــ ١٢٠٦ ت(  الشـــافعي الصـــبان علـــي بـــن محمـــد الشـــیخ ، الصـــبان حاشـــیة* 
 ، مالـك ابـن ألفیـة علـى)  هــ ٩١٨ ت(  األشـموني عیسى بن محمد بن علي الشیخ ، األشموني

 دار ، بیضــون علــي محمــد منشــورات ، الــدین شــمس إبــراهیم:  شــواهده وخــّرج وصــححه ضــبطه
  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب
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 الحـدیث الكتـب عـالم:  الناشـر ، العشـراوي الجلیـل عبـد:  تألیف ، النبویة الخطابة في الحجاج* 
  . م ٢٠١٢ األولى الطبعة ، األردن – إربد ، والتوزیع للنشر

 الكتــاب دار ، فــاجيخ المــنعم عبــد محمــد الــدكتور ، اإلســالم صــدر عصــر فــي األدبیــة الحیــاة* 
  . ١٩٨٠ الثانیة الطبعة ، بیروت ، اللبناني

 عبـد:  وشـرح بتحقیـق ،)  هــ ٢٥٥ – ١٥٠(  الجـاحظ بحـر بـن عمـرو عثمان أبي ، الحیوان* 
 الطبعــة ، بمصــر وأوالده الحلبــي البــابي مصــطفى ومطبعــة مكتبــة شــركة ، هــارون محمــد الســالم
  . م ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٥ الثانیة

 ، النجــار علــي محمــد حققــه ،)هـــ٣٩٢ت( جنــي بــن عثمــان الفــتح أبــي:  تــألیف ، الخصــائص* 
.  د(  الثانیة الطبعة ، لبنان – بیروت ، والنشر للطباعة الهدى دار ، العربیة اللغة بكلیة األستاذ

  ) . ت

 ، موسـى أبـي محمـد محمـد دكتـور ، المعـاني علـم لمسائل تحلیلیة دراسة ، التراكیب خصائص* 
 - هــ ١٤١٢ السـابعة الطبعـة ، األزهـر جامعـة ، العربیـة اللغـة بكلیـة البالغة قسم ورئیس أستاذ

  . م ٢٠٠٦

  ). ط ٠د( المغرب – م٢٠٠٨ الشرق أفریقیا ، قنیني القادر عبد ترجمة ، أرسطو ، الخطابة* 

 مكتبـــة ، م١٩٦٣ ، المعـــارف دار ، الـــنص إحســـان ، الـــذهبي عصـــرها فـــي العربیـــة الخطابـــة* 
  ) . ط.  د(  دبیةاأل الدراسات

ــي الخطــاب*  ــه ، البالغــة نهــج ف ــة دراســة ، ومســتویاته وأنماطــه بنیت ــدكتور ، تحلیلی  حســین ال
  . م ٢٠١٠ األولى الطبعة ، بیروت ، العلمیة الكتب دار ، العمري

 المركـز ، الغَّـّذامي اهللا عبـد ، وتطبیقیـة ، نظریـة التشـریحیة إلى البنیویة من والتكفیر الخطیئة* 
  ، م ٢٠٠٦ السادسة الطبعة ، للنشر المغرب البیضاء الدار ، العربي فيالثقا

 والترجمـة للتـألیف للمالیـین العلـم دار ، صـالح صـبحي الـدكتور تـألیف ، اللغة فقه في دراسات* 
  .  م ٢٠٠٠ أكتوبر/  األول تشرین ، عشر الرابعة الطبعة ، لبنان – بیروت ، والنشر

ــل*  ــألیف ، اإلعجــاز دالئ ــي اإلمــام شــیخال:  ت ــر أب ــد بك ــاهر عب ــن الق ــد ب ــرحمن عب ــن ال ــد ب  محم
 فهـر أبـو:  علیـه وعّلـق قـرأه ،)  هـ ٤٧٤ أو ٤٧١ ت) (  بغفرانه اهللا تغمده(  النحوي الجرجاني
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 الطبعــة ، للطباعــة الدولیــة الشــركة ، بالقــاهرة الخــانجي مكتبــة:  الناشــر ، شــاكر محمــد محمــود
  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الخامسة

 فــاروق عمــر الــدكتور لــه وقــّدم نصوصــه وضــبط شــرحه ، األنصــاري ثابــت بــن حّســان ندیــوا* 
 ت.  ط.  د(  ، لبنان بیروت ، والتوزیع والنشر للطباعة األرقم أبي بن األرقم دار شركة ، الطّباع

. (  

هِ  اهللاُ  صَلَّى( المصطفى الرسول* 
آلِهِ  عَلَيْ

 الشیخ ، حیاته من ونبذة ومواعظه وحكمه وصایاه ،) وَسَلَّم وَ
.                                          م ١٩٩٧ هـ ١٤١٧ األولى الطبعة ، المریجة – بیروت ، الهادي دار ، القمیحا نزیه

 ت(  الحلـي الخفـاجي سـنان بـن سعید بن محمد بن اهللا عبد محمد أبي لألمیر ، الفصاحة سر* 
  . م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ األولى بعةالط ، بیروت – العلمیة الكتب دار ،)  هـ ٤٦٦

 ،)  هـــ ٢٧٥ ت(  القزوینــي یزیــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــي المحــّدث اإلمــام ، ماجــة ابــن ســنن* 
 العلمیـة الكتـب دار ، بیضون علي محمد منشورات ، نّصار حسن محمود محمد محمود:  تحقیق

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى الطبعة ، لبنان ، بیروت ،

 الكتــب دار ، الّســندي اإلمــام وحاشــیة ، الســیوطي الــدین جــالل الحــافظ بشــرح ، النســائي ســنن* 
  ) . ت.  ط.  د(  ، لبنان – بیروت ، العلمیة

ـــ بیــروت ، للمطبوعــات النــور مؤسســة ، هشــام البــن النبویــة الســیرة*   األولــى الطبعــة ، لبنــان ـ
  . م ٢٠٠٤ ـ هـ ١٤٢٥

ــة علــى الرضــي شــرح*  ــة ، ححةمصــ ، جدیــدة طبعــة ، الكافی ــدة بتعلیقــات ومذیل  تصــحیح ، مفی
 منشـــورات ، اإلســـالمیة والدراســـات العربیـــة اللغـــة بكلیـــة األســـتاذ عمـــر حســـن یوســـف:  وتعلیـــق
  ) .ط.  د(  ، م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨ ، طهران - الصادق مؤسسة

 ٦٧٩ سـنة المتـوفى البحرانـي میـثم بن علي بن میثم الدین كمال:  تألیف ، البالغة نهج شرح* 
  . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، الثقلین دار منشورات ، هـ

هِ  اهللاُ  صَلَّى( األكرم الرسول دار ، الموسوي علي عباس السید ، البالغة نهج شرح* 
آلِهِ  عَلَيْ

 ،) وَسَلَّم وَ
 ــ هــ ١٤١٨ األولـى الطبعـة ، لبنـان – بیـروت ، والتوزیـع والنشـر للطباعـة البیضـاء المحجة دار

  . م ١٩٩٨
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 بیروت ، الجیل دار ، إبراهیم الفضل أبو محمد:  بتحقیق ، الحدید أبي البن البالغة نهج شرح* 
  . م ١٩٨٧ ـ هـ ١٤٠٧ األولى طبعةال ،

 بــن فـارس بـن احمـد الحسـین ألبـي كالمهـا فــي العـرب وسـنن العربیـة اللغـة فقـه فـي لصـاحبيا* 
 العربیة المملكة ، الفیصلیة:  الناشر ، صقر احمد سیدال:  وتحقیق شرح ،)  هـ ٣٩٥ ت(  زكریا

  ) . ت.  ط.  د(  المعابد – المكرمة مكة ، السعودیة

 هــ ٢٥٦(  البخـاري إسـماعیل بـن محمد اهللا عبد أبي الحافظ اإلمام تصنیف ، البخاري صحیح* 
 د(  ، م ١٩٩٨ - هــ ١٤١٩ ، للنشـر الدولیة األفكار بیت ، الكرمي صهیب أبو:  به اعتنى ،) 
  ) . ط. 

(  النیسـابوري القشـیري الحّجـاج بـن مسـلم الحسـین أبـي الحافظ اإلمام تصنیف ، مسلم صحیح* 
 ١٤١٩ ، للنشـر الدولیـة األفكـار بیـت ، الكرمـي صـهیب ابـو:  به اعتنى ،)  هـ ٢٦١- هـ ٢٠٦

  ) . ط.  د(  ، م ١٩٩٨ - هـ

:  الناشــر ، عصــفور جــابر الــدكتور ، لعــربا عنــد والبالغــي النقــدي التــراث فــي الفنّیــة الصــورة* 
  . م ١٩٩٢ الثالثة الطبعة ، العربي الثقافي المركز

 بــن یحیــي اإلمـام الســید:  تـألیف ، اإلعجــاز حقــائق وعلـوم البالغــة ألسـرار المتضــمن ، الطـراز* 
 ، شـاهین السـالم عبـد محمـد:  وتـدقیق وضبط مراجعه ، الیمنيّ  العلوي أبراهیم بن علي بن حمزة

  . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ األولى الطبعة ، لبنان - بیروت ، العلمیة الكتب ارد

 عبـد بـن علـي بن أحمد حامد أبي الدین بهاء للشیخ المفتاح تلخیص شرح في األفراح عروس* 
 بیضــون علــي محمــد منشــورات ، خلیــل إبــراهیم خلیــل:  تحقیــق ،) هـــ ٧٧٣ ت( الســبكي الكــافي
 - هــ ١٤٢٢ األولـى الطبعة ، لبنان - بیروت ، العلمیة الكتب دار ، والجماعة السنة كتب لنشر

  . م ٢٠٠١

.  ط.  د(  ، لبنـان – بیـروت ، العربیـة النهضـة دار ، عتیـق العزیز عبد الدكتور ، البدیع علم* 
  ) . ت

 عبــد بســیوني الــدكتور ، البــدیع ومســائل البالغــة ألصــول وفنیــة تاریخیــة دراســة ، البــدیع علــم* 
  . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الثانیة الطبعة ، للنشر المختار مؤسسة ، فیود الفتاح

 ، لبنـان – بیـروت ، العربیـة النهضة دار منشورات ، عتیق العزیز عبد الدكتور ، المعاني علم* 
  ) . ت.  ط. د( 
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 ، فیــود الفتــاح عبــد بســیوني الــدكتور المعــاني لمســائل ونقدیــة بالغیــة دراســة ، المعــاني علــم* 
 ، والتوزیـع للنشـر المختـار مؤسسـة ، األزهـر جامعـة – العربیة اللغة كلیة ، والنقد ةالبالغ أستاذ

  . م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ الثالثة الطبعة

 ، الــنفس علــم قسـم ، المــنعم عبــد محمـد عفــاف للـدكتورة الــتعّلم قیــاس ، المعملـي الــنفس علـم* 
  ) .ت.  ط . د(  ، الجامعیة المعارف دار ، اإلسكندریة جامعة ، اآلداب كلیة

 ، العلمیـة الكتـب دار ، المراغـي مصـطفى أحمـد:  تـألیف والبدیع والمعاني البیان البالغة علوم* 
 الرابعــة الطبعــة ، والجماعــة الســنة كتــب لنشــر بیضــون علــي محمــد منشــورات ، لبنــان – بیــروت
  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢

 سنة المتوفى القیرواني یقرش بن الحسن علي أبي:  تألیف ، ونقده الشعر صناعة في العمدة* 
 ، شعالن الواحد عبد النبوي الدكتور فهارسه وضع علیه وعلق حققه ،) هـ ٤٦٣( أو) هـ ٤٥٦(

 ، األزهــر جامعــة – للبنــات والعربیــة اإلســالمیة الدراســات بكلیــة والنقــد األدب قســم ورئــیس أســتاذ
  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى الطبعة ، بالقاهرة الخانجي مكتبة:  الناشر

 ت(  القیروانـي رشـیق بـن حسـن علـي أبـي اإلمـام:  تـألیف ، وآدابه الشعر محاسن في العمدة* 
 السـنة كتـب لنشـر بیضـون علـي محمـد منشورات ، عطا القادر عبد محمد:  تحقیق ،)  هـ ٤٥٦

  . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، والجماعة

 منشــورات ، الــدینوري قتیبــة بــن مســلم بــن اهللا عبــد محمــد أبــي قتیبــة البــن ، خبــاراأل عیــون* 
  .  ١٣٧٣ - هـ ١٤١٥ األولى الطبعة ، أمیر مطبعة ، قم – إیران ، الرضي الشریف

 الواسـطي اللیثـي محمـد بن علي الحسن أبي الدین كافي الشیخ:  تألیف ، والمواعظ الحكم عیون
 الناشر:  البیرجندي الحسني حسین الشیخ:  تحقیق ،)  السادس رنالق في اإلمامیة أعالم من( 
  . ١٣٧٦ األولى الطبعة ، الحدیث دار:  المطبعة ، قم – الحدیث دار: 

 نحـو المتـوفى(  العسـكري سـهل بـن اهللا عبـد بـن الحسـن هـالل أبـي:  تألیف ، اللغویة الفروق* 
 علـي محمد منشورات ، الّسود ونعی باسل محمد:  حواشیه ووضع علیه علق ،)  هـ ٤٠٠ سنة

  . م ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ الثالثة الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، بیضون

  .١٣٨١ الثانیة الطبعة ، مهشید مطبعة ، البدري ،عادل وبالغته المصطفى الرسول فصاحة* 

 ، والتوزیـع للنشـر الفـارس دار ، بـدوي الرحمن عبد الدكتور ، هیجل عند والفن الجمال فلسفة* 
  . م ١٩٩٦ األولى الطبعة
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عبد العزیز عتیـق ، منشـورات دار النهضـة العربیـة . د: في األدب اإلسالمي واألموي ، تالیف * 
  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لبنان ، الطبعة األولى  –، بیروت 

  .)ت.  د( ، التاسعة الطبعة ، بمصر المعارف دار:  الناشر ، حسین طه ، الجاهلي األدب في* 

 وثّـق ، مغنیـة جـواد محمـد الشـیخ العالمـة شـرح ، جدید لفهم محاولة ، البالغة نهج ظالل في* 
  ).ت.  ط.  د(  ، اإلسالمیة كتبال دار مؤسسة ، الُغریري سامي:  علیه وعلق وحققه أصوله

 كلیة ، احدید سعید محمد الدكتور األستاذ ، والداللة والتركیب والبنیة األصوات ، اللسانیات في* 
 شـموع دار ، الفـاتح جامعة – اآلداب كلیة ، مزبان حسن علي الدكتور ، الفاتح جامعة – اآلداب
  . م ٢٠٠٦ األولى الطبعة ، والتوزیع والنشر للطباعة الثقافة

 بـن الحسـین الجامع المفسر للفقیه الكریم القرآن في والنظائر الوجوه إصالح أو القرآن قاموس* 
 ، للمالیـین العلـم دار ، األهـل سـید العزیـز عبـد:  وأصـلحه وأكملـه ورتبه قهحق ، الدامغاني محمد
  . م ١٩٧٧ الثاني كانون ، الثانیة الطبعة ، بیروت

 دار ، عبـــود شــلتاغ الــدكتور ، الشــریف النبــوي واألدب الســیرة فــي معاصــرة إســالمیة قضــایا* 
  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األولى الطبعة ، والتوزیع والنشر للطباعة الهادي

 بـن محمـد الكرم أبي ابن علي الحسن أبي المؤرخین عمدة العالمة لإلمام ، التاریخ في الكامل* 
 ، الـدین بعـز الملقب الجزري األثیر بابن المعروف الشیباني الواحد عبد ابن الكریم عبد بن محمد

 لنشـر نبیضـو علـي محمـد منشـورات ، القاضـي اهللا عبـد الفـداء أبـي:  تحقیق ،)  هـ ٦٣٠ ت( 
- هـــ ١٤٢٤ الرابعــة الطبعــة ، لبنــان – بیــروت ، العلمیــة الكتــب دار ، والجماعــة الســنة كتــب

  . م ٢٠٠٣

 ٢٧٩ ت(  ، الـبالذري جـابر بن یحیى بن احمد اإلمام صنفه ، األشراف أنساب من جمل كتاب* 
 ، زركلـــي ریـــاض الـــدكتور ، زّكـــار ســـهیل الــدكتور األســـتاذ:  لـــه وقـــدم حققـــه ،)  م ٨٩٢ - هـــ

 - هــ ١٤١٧ األولـى طبعـةال ، والنشـر للطباعـة الفكـر دار فـي والدراسـات البحوث مكتب بإشراف
   . م ١٩٩٦

ــاب*  ــة ، الصــناعتین كت ــي:  تصــنیف ، والشــعر الكتاب ــن الحســن هــالل أب ــد ب ــن اهللا عب  ســهل ب
 – صــیدا ، العصــریة المكتبــة ، الفضــل أبــو محمــد ، البجــاوي محمــد علــي:  تحقیــق ، العســكري

  ) . ط.  د(  ، م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ ، وتبیر 
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 الـــدكتور:  تحقیـــق ،)  هــــ ٢٠٧ ت(  واقـــد بـــن عمـــر بـــن محمـــد ، للواقـــدي ، المغـــازي كتـــاب* 
 ١٤٠٩ الثالثة الطبعة ، لبنان – بیروت ، للطباعة األعلمي مؤسسة منشورات ، جونس مارسدن

  . م ١٩٨٩ - هـ

 – بیـروت ، العلمیـة الكتـب دار ، البغـدادي تـبالكا جعفـر بـن قدامة الفرج ألبي النثر نقد كتاب* 
  ) . ط.  د(  ، م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ ، لبنان

 الحنفـي التهـانوي محمـد بـن علـي محمـد العالمـة الشـیخ:  تـألیف ، الفنون اصطالحات كشاف* 
 علـي محمـد منشـورات ، بسـبح حسـن أحمـد:  حواشـیه ووضـع ،)  هــ ١١٥٨ سنة بعد المتوفى(

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، لعلمیةا الكتب دار ، بیضون

 األنصــاري منظــور ابــن مكــرم بــن محمــد الفضــل أبــي الــدین جمــال العالمــة لإلمــام العــرب لســان* 
 ، حیدر أحمد عامر حواشیه ووضع علیه وعلق حققه ، هـ ٧١١ سنة المتوفى المصري األفریقي

 بیـروت ، العلمیـة الكتـب دار ، بیضـون علـي محمـد شوراتمن ، إبراهیم خلیل المنعم عبد:  راجعه
  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ األولى الطبعة ، لبنان –

 بـن محمـد الكـرم أبـي الـدین نصـر الـدین ضـیاء تألیف ، والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل* 
 محمـد محمـد كامـل الشـیخ:  علیـه وعلـق حقـق ،)  هــ٦٣٧ ت(  الجـزري األثیـر ابـن الكـریم عبد

 األولـى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، بیضون علي محمد ومنشورات ، عویضة
  ، م١٩٩٨ - هـ١٤١٩

 ،)  هــ ٨٠٧ ت(  الهیثمـي بكـر أبـي بن علي الدین نور للحافظ ، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع* 
 الطبعـة ، لبنان – روتبی ، الكتب دار:  الناشر ، حجر وابن العراقي الجلیلین الحافظین:  بتحریر
  . م ١٩٦٧ الثانیة

 ، بیــروت – العلمیــة الكتــب دار ، قــبالن إلیــاس بهــا اعتنــى ، البیــان علــم فــي متــون مجموعــة* 
  . م ٢٠١٠ األولى الطبعة

 طهـران ، البسـتاني محمـود الـدكتور اإلسـالمي المـنهج ضـوء فـي العربـي األدب تـاریخ مختصر* 
  . قم – مهر ةمطبع ، ١٣٨١ األولى الطبعة ، ١٣٨١

 دكتـوراه ، المجـذوب الطیـب عبـد الـدكتور:  تـألیف ، وصـناعتها العـرب أشـعار فهم إلى المرشد* 
  . م ١٩٥٥- هـ ١٣٧٤ األولى الطبعة ، لندن جامعة من الفلسفة في
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ــي المزهــر*  ــوم ف ــألیف ، وأنواعهــا اللغــة عل ــدین جــالل اإلمــام:  ت ــد ال ــرحمن عب ــن ال ــي ب ــر أب  بك
 منشــورات ، منصــور علــي فــؤاد:  حواشــیه ووضــع وصــححه ضــبطه ،)  هـــ٩١١ ت(  الســیوطي

 ١٩٩٨ - هــ ١٤١٨ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، بیضون علي محمد
  . م

ـــألیف ، مســـتظرف فـــن كـــل فـــي المســـتطرف*  ـــدین شـــهاب:  ت  الفـــتح أبـــي أحمـــد بـــن محمـــد ال
 محمـد منشـورات ، قمیحـة محمد مفید ورالدكت:  حواشیه ووضع شرحه ، )هـ ٨٥٠ت (األبشیهي

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثالثة الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، بیضون علي

 ، األرنؤوط شعیب:  التحقیق في شارك ،)  هـ ٢٤١ - هـ ١٦٤(  حنبل بن أحمد اإلمام مسند* 
 كامــل ، العرقسوســي ضــوانر  محمــد ، الزیبــق إبــراهیم ، مرشــد عــادل ، العرقسوســي نعــیم محمــد
ــع والنشــر للطباعــة الرســالة مؤسســة ، الخــرّاط ــروت ، والتوزی ــة الطبعــة ، بی  - هـــ ١٤٢٩ الثانی
  . م ٢٠٠٨

(  التفتازاني عمر بن مسعود الدین سعد العالمة:  تألیف ، العلوم مفتاح تلخیص شرح المّطّول* 
   واألدب األدبــي والنقــد البالغــة مــدرس ، هنــداوي الحمیــد عبــد الــدكتور:  تحقیــق ،)  هـــ ٧٩٢ ت

  .  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، والجماعة

 ،)  هـــ ٣٨٤ - هـــ٢٩٦(  النحــوي الرُّمــاني عیســى بــن علــي الحســن ألبــي ، الحــروف معــاني* 
 الفتــاح عبــد الــدكتور:  لعصــره وأرخ للرمــاني وتــرجم لــه وقــدم علیــه وعلــق شــواهده وخــّرج حققــه
 والطباعـة والتوزیـع للنشـر جـدة – الشـروق دار ، بیروت - الهالل ومكتبة دار ، شلبي عیلإسما

  ) . ط.  د(  ، م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩

 أحمـد:  بتحقیـق ،) هــ ٢٠٧ ت(  الفـرّاء زیـاد بـن یحیـي زكریـاء أبـي:  تـألیف ، القـرآن معاني* 
  . م ١٩٨٠ الثانیة الطبعة ، للكتاب العامة المصریة الهیئة ، النجار علي محمد ، نجاتي یوسف

 قسـم ،)   هـ ٣٦٠ هـ ٢٦٠(  الطبراني أحمد بن سلیمان القاسم أبي للحافظ ، األوسط المعجم* 
 بـن المحسـن عبد الفضل أبو ، محمد بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبو ، الحرمین بدار التحقیق
 ط.  د(  ،  م ١٩٩٥ - ـهـ ١٤١٦ ، والتوزیـع روالنشـ للطباعـة الحرمین دار ، الحسیني إبراهیم

. (  

 ،)  هـــ ٣٦٠ - هـــ ٢٦٠(  الطبرانــي أحمــد بــن ســلیمان القاســم أبــي للحــافظ ، الكبیــر المعجــم* 
 ، والنشـر للطباعـة العربـي التـراث إحیاء دار ، الّسلفي المجید عبد حمیدي:  أحادیثه وخّرج حققه

  . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ الثانیة الطبعة
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 محســن:  رتبــه ، البــاقي عبــد فــؤاد محمــد:  تــألیف ، الكــریم لقــرآنا أللفــاظ المفهــرس المعجــم* 
  . ش هـ ١٣٨١ الرابعة الطبعة ، قم – بیدار:  الناشر ، بیدارفر

:  الناشـر ، محمدي كاظم سید ، دشتي محمد:  تألیف ، البالغة نهج أللفاظ المفهرس المعجم* 
  . ١٣٨٠ األولى الطبعة ، قم – مشهور انتشارات مؤسسة

 وضـبط بتحقیـق ،)  هـ ٣٩٥ ت(  زكریا بن فارس بن أحمد الحسین ألبي اللغة مقاییس معجم* 
  ) . ط.  د(  م ١٩٩٠ هـ ١٤١٠ اإلسالمیة الدار ، هارون محمد السالم عبد: 

 هاشـم بـن الـدین جمـال اهللا عبـد محمـد أبـي اإلمـام:  تـألیف ، األعاریب كتب عن اللبیب مغني* 
 الصـادق مؤسسـة:  الناشـر ، الحمید عبد الدین محیي محمد:  تحقیق ،) هـ ٧٦١ ت( األنصاري
  . ١٣٨٥ األولى الطبعة ، طهران – إیران ، والنشر للطباعة

:  الناشـر ، القـایني النقـوي تقـي محمـد سـید:  تـألیف ، البالغـة نهـج شـرح في السعادة مفتاح* 
  . ق ١٤٢٨ - ش ١٣٨٦ الثانیة الطبعة ، زنبق مطبعة ، طهران – قائن

) هــ ٦٢٦ ت(  السـكاكي علي بن محمد بكر أبي بن یوسف یعقوب أبي لإلمام ، العلوم تاحمف* 
 - هــ ١٤٠٣ ، لبنـان – بیـروت ، العلمیـة الكتـب دار ، زرزور نعـیم األسـتاذ:  وشـرحه ضـبطه ،

  . م ١٩٨٣

أبــي القاســم الحســین بــن محمــد المعــروف بالراغــب : المفــردات فــي غریــب القــرآن ، تــألیف * 
  ) .ط. ت . د (القاهرة ،  –، المكتبة التوفیقیة ، مصر ) هـ٥٠٢ت ( األصفهاني

 اهللا حبیـــب میـــرزا الحـــاج المحقـــق العالمـــة تـــألیف ، البالغـــة نهـــج شـــرح فـــي البراعـــة منهـــاج* 
 المحقق البارع الفاضل صنفها ، عاشور علي:  وتحقیق ضبط ،)  سره قدس(  الخوئي الهاشمي

 والنشـر للطباعـة العربـي التـراث إحیـاء دار ، العربـي تـاریخال مؤسسـة ، اآلملـي زاده حسن الشیخ
  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األولى الطبعة ، والتوزیع

 ابـن محمـد بن محمد بن أحمد العباس أبي:  تألیف ، المفتاح تلخیص شرح في الفتّاح مواهب* 
 علـي حمـدم منشورات ، خلیل إبراهیم خلیل الدكتور:  تحقیق ،)  هـ ١١٢٨ ت(  المغربي یعقوب

ــة الكتــب دار ، والجماعــة الســنة كتــب لنشــر بیضــون ــان – بیــروت ، العلمی ــى الطبعــة ، لبن  األول
  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٤

 محمـد منشـورات ، یعقـوب بـدیع إمیـل الـدكتور األسـتاذ:  إعـداد ، العربیـة اللغة علوم موسوعة* 
  . م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، بیضون علي
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 األعلمي مؤسسة منشورات ، الطباطبائي حسین محمد السید للعالمة القرآن تفسیر في المیزان* 
  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، للمطبوعات

  الــدار ، التســخیري علــي محمــد:  ترجمــة ، المطّهــري مرتضــى الشــهید العالمــة ، األمــي النبــي* 
  . م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ، الثانیة بعةالط ، اإلسالمیة

 ت(  اآلبـي الحسـین بـن منصـور سـعد أبـي األدیـب الـوزیر:  تـألیف ، المحاصرات في الدُّر نثر* 
 السـنة كتـب لنشر بیضون علي محمد منشورات ، محفوظ الغني عبد خالد:  تحقیق ،)  هـ ٤٢١

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٤ األولى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، والجماعة

 المصـریة الجامعـة من اآلداب في دكتور ، مبارك زكي:  تألیف ،  الرابع القرن في الفني النثر* 
  ) . ت.  د(  الثانیة الطبعة ، باریس جامعة ومن

 الفـرج أبـي الـدین جمال اإلمام الشیخ:  تألیف ، والنواظر الوجوه علم في النواظر األعین نزهة*  
 ، المنصـور خلیل:  حواشیه وضع ،)  هـ ٥٩٧ ت(  الجوزي ابن محمد بن يعل بن الرحمن عبد

 - هــ ١٤٢١ األولـى الطبعة ، لبنان – بیروت ، العلمیة الكتب دار ، والجماعة السنة كتب لنشر
  . م ٢٠٠٠

 الكتـاب اتحـاد منشـورات ، ذریـل بـن عـدنان دراسـة ، والتطبیـق النظریـة بـین واألسـلوبیة الـنص* 
  ) . ط.  د(  ، م ٢٠٠٠ العرب

 الـدكتور مراجعـة ، صـبحي الـدین محیـي ترجمـة ، واریـن اوسـتن ، ویلیك رینیه ، األدب نظریة* 
  ) . ط.  د(  ، م ١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢ ، الطرابیشي خالد مطبعة ، الخطیب حسام

 الطبعــة ، القــاهر – الشــروق دار ، فضــل صــالح الــدكتور ، األدبــي النقــد فــي البنائیــة نظریــة* 
  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى

ــد الشــعر نظریــة*  ــدكتورة ، رشــد ابــن حتــى الكنــدي مــن المســلمین الفالســفة  عن   كمــال ألفــت ال
 ) . ت.  ط.  د(  ، لبنان - بیروت ، والتوزیع والنشر للطباعة التنویر دار  ،  الدروبي

 فــي دولــةال ودكتـوراه لیســانس ، هـالل غنیمــي محمــد الـدكتور:  تــألیف ، الحـدیث األدبــي النقـد* 
 الثقافـة دار ، القاهرة بجامعة المساعد المقارن واألدب النقد أستاذ السوربون، من المقارن األدب

  . م ١٩٦٢ الثانیة الطبعة ، لبنان – بیروت ، العودة دار ،
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 والمعـادن البتـرول بجامعـة أسـتاذ ، العفیفـي صادق محمد:  تألیف ، والموازنات التطبیقي النقد* 
  ).ط.  د(، م ١٩٧٨ هـ ١٣٩٨، بمصر الخانجي مؤسسة:الناشر ، السعودیة یةالعرب بالمملكة

 فـاتن مصـادره خـّرج ، مصـححة منقحـة جدیـدة طبعة ، عبده محمد الشیخ شرح ، البالغة نهج* 
 الطبعـة لبنـان – بیـروت والتوزیـع والنشـر للطباعـة العربـي التـاریخ مؤسسـة ، اللبون خلیل محمد
  ) . ت.  د(  األولى

 ، بغـداد – للمطبوعـات األنـوار دار ، یاسـین آل حسن محمد الشیخ بقلم ، ؟ لمن البالغة نهج* 
  . م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ األولى الطبعة

)  الهجـري الثـاني القـرن أواخـر(  القارئ موسى بن هارون ، الكریم القرآن في والنظائر الوجوه* 
 بغداد جامعة – اآلداب كلیة ، بیةالعر  اللغة قسم رئیس ، الضامن صالح حاتم الدكتور:  تحقیق ،
 للمخطوطات صدام دار خزانة سلسلة ، والتراث اآلثار دائرة ، واإلعالم الثقافة وزارة ، هـ ١٤٠٩ ،
  ) . ت.  ط.  د(  ،)  ٢( 

:  وشــرح تحقیــق ، الجرجــاني العزیــز عبــد بــن علــي للقاضــي وخصــومه المتنبــي بــین الوســاطة* 
 ، بیـروت – صیدا ، العصریة المكتبة منشورات ، البجاوي مدمح علي ، إبراهیم الفضل أبو محمد

  ) . ت.  ط.  د( 

  الجامعیة الرسائل

هِ  اهللاُ  صَلَّى( محمد الكریم الرسول خطب* 
آلِهِ ( عَلَيْ

 نـوري مصـعب ، تحلیلیـة توثیقیـة دراسة ،) وَسَلَّم) وَ
  . م ٢٠٠٤ ، دادبغ جامعة – رشد ابن – التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة ، العزاوي محمود

 كلیــة ، دكتــوراه أطروحــة ، عبــاس كــریم حــازم ، الشــریف النبــوي الحــدیث فــي الجمالیــة القــیم* 
  . م ٢٠١٢ - هــ ١٤٣٢ القادسیة جامعة – اآلداب

 رسـالة ، صـدام جبـار هاشـم ، أسـلوبیة دارسـة ، المختـار وٕامـارة التـوابین ثـورة فـي الفني النثر* 
  . م ٢٠١١ - هــ ١٤٣٢ الكوفة ةجامع – اآلداب كلیة ، ماجستیر

  المجالت

 الحكمـة مؤسسـة ، ینـابیع مجلة ، الفحام علي عباس ، u علي اإلمام كالم في النبوي األثر* 
 ١٨ العـدد ، األشـرف النجف – العراق ، والتوزیع والنشر للطباعة الهالل دار ، اإلسالمیة للثقافة

  .  هــ ١٤٢٨ الثاني ربیع – األول ربیع ،
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  ١٠ العـدد ، اإلسـالمیة الرسـالة مجلـة ، مطلـوب أحمـد الـدكتور ، الكریم للقرآن األدبي یرالتفس* 
      األولـى السـنة ، المنهـاج مجلـة ، زیتون علي الدكتور ، البالغة نهج في الداللي التشبیه دور* 
  . م ١٩٩٦ - هــ ١٤١٧ ، ٢ العدد ،

 ، الرابـع الجـزء ، األزهـر مجلـة ، لـيهال  العـواض عبـد حسـن أحمـد األستاذ ، النداء في مسائل* 
  . والخمسون الخامسة السنة

  

  االلكترونیة والمكتبات المواقع،

ـهِ  اهللاُ  صَلَّى( النبي خطبة في الفنیة الصیاغة* 
آلِـهِ  عَلَيْ

 أنموذجـًا، رمضـان شـهر اسـتقبال فـي) وَسَـلَّم وَ
  ، الشاوي مرتضى الدكتور

www. Alnoor.se/article-asp?id=124156      

  . الثاني اإلصدار ، الشاملة االلكترونیة المكتبة* 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

               

University of Kufa 
Faculty of Arts  
Department of the Arabic Language 
 
 
 

The Effect of Prophet's    
Speeches(p.b.u.h) on Nahj Al-Balagha 

(Technical Study)   
 
 

A Thesis 
Submitted to the Council of the Faculty of Arts \ University of 

Kufa 
In Partial Fulfillment of the Requirements for the Master 

Degree in The Arabic Language & its Literature 
 
 
 

By 
Shihab Jum'a Ibrahim 

 
 
 

 
Supervised by 

 Prof. Dr. Khalil Abdul Sada Ibrahim Al-Hilal 
 
 
 

 
 
 

1434 A.H.                                                                    2013 A.D.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  The Arab Heritage is still the rich recourse from which all the researchers 

and studiers take their thoughts. I chose to study the richest, most 

beneficing, more honorable work of it. from here came the title " The 

Effect of Prophet Mohammed's Speeches(p.b.u.h) on Nahjul Balagha" . 

The main reason for choosing this very subject is my passion for this book 

in particular since my childhood and because this  subject combines 

between the prophet's speeches and Nahjul Balagha. In spite of the tens 

of studies in this subject , but I did not find one that combines both 

subjects at the same time. The method that was followed in this study was 

making the study technical in order to comprehend analysis and criticism 

which reveals the aesthetic values of the holly scripts semantics through 

depending on metaphor. The nature of the research necessitate the study 

to be divided into three chapters preceded by a preface in which I tackled 

the effect of the  Holy Quran on the speeches of the prophet Mohammed 

(p.b.u.h.)and  on Nahjul Balagha. The main purpose of this was the 

attempt to reveal the close relationship between the Holy Quran and the 

prophet (p.b.u.h.)and the Imam Ali (p.b.u.h.).  

                    The first chapter was entitled " the styles of the predicate and 

composition in the speeches of the prophet Mohammed (p.b.u.h.) and its 

effect on Nahjul Balagha"  

               The second chapter came to study the "Technical Depiction" in 

which three images were studied: 

               The first, the image depending on analogy. It includes two images, 

the image of death and the image of life. I chose these two images from 

Nahgul Balagha for two reasons, the first is that Imam Ali (p.b.u.h.) had 

always concentrated on those two ideas (death- life) because each one is 
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connected to the other. The other reason is that I found in those two 

images a great effect of the Prophet's speeches.  

                 The second image is based on metaphor. Here  I studied the 

extent to which Imam Ali is affected by those speeches in constructing his 

metaphoric images and his creativity in switching the analogical image of 

the Prophet (p.b.u.h.) to the metaphoric image creating through which 

new images that simulates the images of the prophet (p.b.u.h). The third 

image is based on metonymy.   

The  third chapter is dedicated for the study of the rhythm in the speeches 

of the prophet (p.b.u.h.) and its effect on Nahjul Balagha. This chapter 

evolved around rhyme, alliteration, repetition, antithesis as well as 

assonance and comparison which provides some kind of rhythmic sense. 

                      The main conclusions which I reached were that Imam Ali 

mentions a lot of details while the prophet (p.b.u.h.) mentions his ideas in 

brief. The other conclusion was that the Imam adopts the styles of the 

prophet and changes them into other new styles as well as changing the 

prophetic images to create new images.  
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