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Êìšì¾a@ @òzÐ—Ûa@ @

flÿ‚Ï¹]flÿ‚Ï¹]flÿ‚Ï¹]flÿ‚Ï¹]₣íÚ₣íÚ₣íÚ₣íÚ< << << << <  

Ö]Ö]Ö]Ö]‚éãÛj‚éãÛj‚éãÛj‚éãÛj:<<<<D�¤^e<^ãjÎøÂæ<‚éÒ`jÖ]<géÖ^‰`e<Ìè†ÃjÖ]ED�¤^e<^ãjÎøÂæ<‚éÒ`jÖ]<géÖ^‰`e<Ìè†ÃjÖ]ED�¤^e<^ãjÎøÂæ<‚éÒ`jÖ]<géÖ^‰`e<Ìè†ÃjÖ]ED�¤^e<^ãjÎøÂæ<‚éÒ`jÖ]<géÖ^‰`e<Ìè†ÃjÖ]E    

    : التأكيدأوالً 

    .ُلغةً ) ١(

    .صطالحاً ا) ٢(

    ًا: التأكيد وعالقته بالخبرنيثا

    .أغراض الخبر) ١(

    .أضرب الخبر) ٢(

)٣ ( دات الخبرمؤك.    

Ùÿæù]<Ø’ËÖ]Ùÿæù]<Ø’ËÖ]Ùÿæù]<Ø’ËÖ]Ùÿæù]<Ø’ËÖ]< << << << <
†£^e<‚éÒ`jÖ]†£^e<‚éÒ`jÖ]†£^e<‚éÒ`jÖ]†£^e<‚éÒ`jÖ]ææææÍÍÍÍ  

    : التأكيد بحرٍف (يفيد التأكيد ال غير)ث األولالمبح

    (الحروف المزيدة) كيد بـأتال: أوالً 

  .(ال) الزائدة التأكيد بـ) ١(
  .نفيالتأكيد  ••••

  

  .(الباء) الزائدة التأكيد بـ) ٢(
  .ثباتاإلتأكيد  ••••
  .نفيالتأكيد  ••••

  

  .(الكاف) الزائدة التأكيد بـ) ٣(
  .ثبات التشبيهإتأكيد  ••••
  .يد نفي التشبيهتأك ••••

  

  .ْن) الزائدة(مِ  التأكيد بـ) ٤(
  .ثباتإلتأكيد ا ••••
-@�i@‡î×dnÛa@čßIë@LHá�ÔÛaI‡öa�Ûa@HžåñN@ @

-@�i@‡î×dnÛa@aI‹—ÔÛH�ügë@ïÐäÛaI@ZHñ‡öa�Ûa@HžåčßIë@LN@ @

-@�i@‡î×dnÛa@čßIë@LH�‚dnÛa@éÔy@bß@áí‡ÔmIñ‡öa�Ûa@HžåN@ @

- �i@‡î×dnÛa@�‚dnÛa@éÔy@bß@áí‡ÔmIë@LHŞæcIñ‡öa�Ûa@HžåčßIë@LH.  
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    .نفيالتأكيد  ••••

  كيد الثقيلة والخفيفة)و (نوني الت ًا: التأكيد بـثاني
  .تأكيد النهي ••••

  

  ثالثًا: التأكيد بـ (الم االبتداء)
  .اإلثباتتأكيد  ••••

  

    )لوال(، و )لو((الالم) الواقعة في جواب  رابعًا: التأكيد بـ

  .)لو(م) الواقعة في جواب (الال التأكيد بـ) ١(
  .(بالنظر لحال المخاطب) قولتأكيد شرطية ال ••••
  .همية الموضوع)(بالنظر أل قولتأكيد شرطية ال ••••

  

  .)لوال((الالم) الواقعة في جواب  التأكيد بـ) ٢(
  .تأكيد شرطية القول (بالنظر لحال المخاطب) ••••
  .تأكيد شرطية القول (بالنظر لحال المتكلم) ••••
  .همية الموضوع)(بالنظر أل قولشرطية ال تأكيد ••••

  

  (الضمير المنفصل) خامسًا: التأكيد بـ
  .اإلثباتتأكيد  ••••

  

    (يفيد التأكيد وغيره) المبحث الثاني: التأكيد بحرفٍ 

    هة بالفعل)(الحروف المشب  وًال: التأكيد بـأ

) المشد  التأكيد بـ) ١( زةمدة، المكسورة اله(إن.  
  .يلتعلالتأكيد  ••••
  .ثباتإلتأكيد ا ••••
  .كالمتأكيد رغبة المتكلم في تقوية ال ••••
••••  ماتتأكيد نتائج مقد.  
  .ظهارهإتأكيد معتقد النفس و  ••••

  .التعليل والتعظيمتأكيد  ••••

- �i@‡î×dnÛa@-ÓIë@LHŞægIHž‡.  

  .قحق اإلثبات المتأكيد  ••••
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- �i@‡î×dnÛa@Há�ÔÛaIë@LHŞægI.  

  .اتاإلثبتأكيد  ••••

- �i@‡î×dnÛa@÷ävÜÛ@òîÏbäÛa@HüIë@LHŞægI.  

••••  د لهتأكيد نفي جنس المؤك.  

- @‡î×dnÛa@�ië@LHŞægIë@LHæd“ÛaI@�àšHµ�ÛaI.  

- @‡î×dmgkîÌÛa@áÜÈi@Bâý�Ûa@éîÜÇB@énÜî›Ï@Šbj‚éäÇ@�ƒ¾a@áîÄÈmë@L.  

- �i@‡î×dnÛa@HžåÛIë@LHŞægI.  

  .نفيالتأكيد  ••••

- �i@‡î×dnÛa@àšIë@LHŞægIHÝ—ÐÛa@�.  

  .سنادرفي اإلطوتخصيص  ،ليلعتالتأكيد  ••••

-@‹—ÔÛaë@LHŞægI@�i@‡î×dnÛaZ@ŞãgIHbà.  

  .تقييدالتأكيد  ••••

  

)٢ ( فة، المكسورة الهمزةالتأكيد بـ (إْن) المخف.  

  .اإلثباتتأكيد  •
  

)٣ ( أن) التأكيد بـ دة، المفتوحة الهمزة) المشد.  
  .ثباتإلتأكيد ا ••••
  .كالملمتكلم في تقوية التأكيد رغبة ا ••••
  .تأكيد تهيئة النفس المتلقية لغرابة الخبر ••••
- HÔy@bß@áí‡ÔmIë@LHŞæcI@�i@‡î×dnÛaŽé@H�‚dnÛa.  

  .ثباتإلتأكيد ا ••••
- Hæd“ÛaI@�àšë@LHŞæcI@�i@‡î×dnÛa.  

  .اإلثبات والتعظيمتأكيد  ••••
- I@�i@‡î×dnÛacHÝ—ÐÛa@�àšIë@LHŞæ.  

  .سنادفي اإلتخصيص طر و  ،ثباتإلتأكيد ا ••••
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- I@�i@‡î×dnÛacHžå-ÛIë@LHŞæ.  

  .نفيالتأكيد  ••••
  

- Hž‡-ÓIë@LHŞæcI@�i@‡î×dnÛa.  

  .قحق اإلثبات المتأكيد  ••••
- ‹—ÔÛaë@LHŞæcI@�i@‡î×dnÛaZ@ŞãgIHbà.  

  .تقييدالتأكيد  ••••

  

- HŞæcI@�i@‡î×dnÛaHµ�ÛaIë@L.  

  .تأكيد الوعيد ••••

- ŞæcI@�i@‡î×dnÛa÷ävÜÛ@òîÏbäÛa@HüIë@LH.  

  .د لهؤك تأكيد نفي جنس المَ  ••••

- ñ‡öa�Ûa@HõbjÛaIë@LHŞæcI@�i@‡î×dnÛa.  

  .نفيالتأكيد  ••••

  

  .فة، المفتوحة الهمزة) المخف التأكيد بـ (أنْ ) ٤(
- žæcI@�i@‡î×dnÛaH÷ävÜÛ@òîÏbäÛa@HüIë@L.  

••••  د لهتأكيد نفي جنس المؤك.  

  .ة لغرابة الخبرتأكيد تهيئة النفس المتلقي ••••

  

)٥ ( المشد ( دةالتأكيد بـ (كأن.  
  .تأكيد التشبيه ••••

  ."عليه السالم"تأكيد تشبيه المشاهدة بعين بصيرته  ••••
  .فة) المخف التأكيد بـ (كأنْ ) ٦(
- Hž‡-ÓIë@LHžæd×I@�i@‡î×dnÛa.  

••••  قتأكيد التشبيه المحق.  
)٧ ( لكن) التأكيد بـ دة) المشد.  
  .القول الشرطيتأكيد نتيجة  ••••
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  .فة) المخف التأكيد بـ (لكنْ ) ٨(
  .تأكيد نتيجة القول الشرطي ••••

  

  ثانيًا: التأكيد بـ (َقْد)
  .تأكيد تحقق الخبر ••••

  

    بيه: (أال)، و(أما)نثالثًا: التأكيد بحرفي الت

  .(أال) بـالتأكيد  )١(
 - Ië@LHücI@�i@‡î×dnÛagHŞæ.  

  .عليه منبهلهمية اأتأكيد  ••••

- Ië@LHücI@�i@‡î×dnÛagHž‡-ÓIë@LHŞæ.  

  .عليه هتأكيد التنبيه على تحقق المنب ••••

- Ië@LHücI@�i@‡î×dnÛag@LHŞæë@LHæd“ÛaI@�àšëHµ�ÛaI.  

، وتعظيم الغيبعلم خبار فضيلته "عليه السالم" بإتأكيد التنبيه على  ••••
  :المخبر عنه

- Ië@LHücI@�i@‡î×dnÛagÒbØÛaIë@LHŞæñ‡öa�Ûa@H.  

  .تأكيد التنبيه على أركان التشبيه ••••

- Há�ÔÛaIë@LHücI@�i@‡î×dnÛa.  

  .عليه هة المنبمي ه أتأكيد  ••••

- HïÄÐÜÛa@Ša‹ØnÛaIë@LHücI@�i@‡î×dnÛa.  

  .تأكيد التنبيه والتحذير ••••
  .ا)مَ التأكيد بحرف التنبيه (أَ  )٢(
- -cI@�i@‡î×dnÛaHá�ÔÛaIë@LHbß.  

- LHbßcI@�i@‡î×dnÛa@HŞægIë.  

•  تأكيد أه عليه هة المنبمي.  

 - ë@LHŞægIë@LHbßcI@�i@‡î×dnÛaLHæd“ÛaI@�àš@ëHµ�ÛaI.  
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، وتعظيم الغيبعلم خبار فضيلته "عليه السالم" بإتأكيد التنبيه على  •
  .المخبر عنه

 - H‡ÓIë@LHŞægIë@LHbflßcI@�i@‡î×dnÛa:  

  .المنّبه عليهتأكيد التنبيه على تحقق  •

  

    التأكيد بحرفي النفي رابعًا:

  .(ال) النافية للجنس ـالتأكيد ب) ١(
•  د لهتأكيد نفي جنس المؤك.  

 - ñ‡öa�Ûa@HÒbØÛaIë@L÷ävÜÛ@òîÏbäÛa@HüI@�i@‡î×dnÛa.  

•  به بهتأكيد نفي جنس المش.  

  

  .التأكيد بحرف النفي (َلْن)) ٢(
  .نفيالتأكيد  •

  

  ا)بـ (أم خامسًا: التأكيد 
  .تأكيد شرطية القول (بالنظر لحال المخاطب) •

  .تأكيد شرطية القول (بالنظر لحال المتكلم) •

  

    سادسًا: التأكيد بحرفي االستقبال

  .(السين) ـالتأكيد ب) ١(
  .أكيد الوعدت •

  .تأكيد الوعيد •

  .خبار فضيلته "عليه السالم" بعلم الغيبإأكيد ت •

  .)فَ التأكيد بـ (َسوْ ) ٢(
  .تأكيد الوعد •

  

êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< << << << <
ù^e<‚éÒ`jÖ]ù^e<‚éÒ`jÖ]ù^e<‚éÒ`jÖ]ù^e<‚éÒ`jÖ]����ð^ð^ð^ð^< << << << <

    المبحث األول: التأكيد باسٍم (يفيد التأكيد ال غير)

    أوًال: التوكيد اللفظي والمعنوي
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ðÅÑÝÜa@‡ïØínÜa@Zßşì�ÿa@â�ÕÜa@ @

- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  

  .تكرير اللفظ والمعنى(أ) 
  أوًال: تكرير الحرف

  .حرف (النداء)، و(المنادى)تكرير ) ١(
  .تأكيد التنبيه •

  .تكرير الضميرين) ٢(
 - Ý—n¾bi@Ý—n¾a@�à›Ûa@‡î×dm.  

  .تأكيد رغبة المتكلم في تقوية الكالم •

 - Ý—Ðä¾bi@Ý—n¾a@�à›Ûa@‡î×dm.  

  .تأكيد اإلثبات •

  

  ثانيًا: تكرير االسم
  .تكرير المفعول به) ١(
  .تأكيد التحذير •

  .ءتأكيد اإلغرا •

  .تأكيد اإلغراء بالتحذير •

  .تأكيد اإلغراء بتحريك الهمة •

  .تكرير المفعول المطلق) ٢(
  .تأكيد اإلغراء •

  .تأكيد التحّسر والترغيب •

  .تأكيد الحمد •

  .تكرير اسم فعلٍ ) ٣(
 - HpbflèžîflçI@�bß@ÝÈÏ@á�a@‹í‹Øm.  

  .تأكيد البعد والتحقير دوماً  •
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 - á�a@‹í‹Øm@HêeI@ÊŠb›ß@ÝÈÏ.  

  .تأكيد التوّجع شوقاً  •
  

  ثالثًا: تكرير الجملة الفعلية (المبنيه للمجهول)
  .تاكيد استعظام المتلقي للخبر •

  .تكرير المعنى دون اللفظ(ب) 
  

  أوًال: التأكيد بعطِف أحد المترادفين على اآلخر أو ما هو قريب منه في المعنى
- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  
  .ات المترادفةعطف المفرد) ١(
  .تأكيد المعنى •

  .ُمراعاة التناسب •

  .عطف الجمل المترادفة) ٢(
  .تأكيد المعنى •

  .تأكيد التعظيم •

  

  ثانيًا: التأكيد بالتذييل
- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  
  .تأكيد منطوق الكالم •

  

  ثالثًا: تأكيد األمر بالنهي عن ضده
  .تأكيد النصح واإلرشاد •

  اع اللفظ المعنى المرادف لهرابعًا: التأكيد باتب

  .تأكيد المعنى •

ñíåÉ¾a@‡ïØínÜa@ZðäbrÜa@â�ÕÜa  

- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  

  

Êìšì¾a@ @òzÐ—Ûa@ @



- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  
  .التأكيد المعنوي بلفظة (ُكًلً◌ّ◌)(أ) 
  .تأكيد إفادة العموم والشمول •

  .التأكيد المعنوي بلفظة (َعْيٍن)(ب) 
  .تأكيد حقيقة المذكور بالحكم •

  

  يد بالمصدر (المفعول المطلق)ثانيًا: التأك
- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  
  تأكيد نسبة الفعل الى الفاعل •

  .تأكيد التنزيه •

  التأكيد بـ (النعت)ثالثًا: 

- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- ^ãjÖ÷�^ãjÖ÷�^ãjÖ÷�^ãjÖ÷�.  

  التأكيد بـ (الحال المؤكدة)رابعًا: 

- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- ^ãjÖ÷�^ãjÖ÷�^ãjÖ÷�^ãjÖ÷�.  
  .تأكيد عاملها في المعنى دون اللفظ •

  .تأكيد العموم •

  

  الثاني: التأكيد باسٍم (يفيد التأكيد وغيره)المبحث 
  التأكيد بـ ضمير (الشأن)) ١(

- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  
  تأكيد التعظيم •

  

Êìšì¾a@ @òzÐ—Ûa@ @

    التأكيد بـ ضمير (الفصل)) ٢(



- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  
  تخصيص طرفي اإلسناد •

oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< << << << <
géÖ^‰ù^e<‚éÒ`jÖ]géÖ^‰ù^e<‚éÒ`jÖ]géÖ^‰ù^e<‚éÒ`jÖ]géÖ^‰ù^e<‚éÒ`jÖ]< << << << <

ل: التأكيد باساليب  الكتب (النحوّية والبالغّية)المبحث األو    

  أوًال: التأكيد بـ (القسم)
- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  

  .التأكيد بـ (القسم الظاهر)(أ) 
  .التأكيد بـ (الواو)) ١(
  .تأكيد اإلثبات •

  .تأكيد النفي •

  .تأكيد شرطية القول [بالنظر لحال المخاطب] •

  .التأكيد بـ (الباء)) ٢(
  .تأكيد التحذير •

  .بـ (أْقِسُم)، و(الباء) التأكيد) ٣(
  .تأكيد الوعيد •

  .التأكيد بـ (التاء)) ٤(
  .تأكيد التعظيم •

  .التأكيد بـ (اْيُم)) ٥(
  .تأكيد الوعيد •

  .التأكيد بـ (َلَعْمِري)) ٦(
  .تأكيد النفي •

  

Êìšì¾a@ @òzÐ—Ûa@ @



  .التأكيد بـ (القسم الُمْضمر)(ب) 
    .تأكيد اإلثبات •

  لقصر)ثانيًا: التأكيد بـ (ا
- Ø}‚ÚØ}‚ÚØ}‚ÚØ}‚Ú.  
- äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�äjÖ÷�.  

  .القصر بـ (النفي)، و(إال)(أ) 
  .تأكيد االختصاص •

  .القصر بـ (إنما)(ب) 
  .تأكيد اإلثبات والنفي معاً  •

 - ñ‡öa�Ûa@HÒbØÛaI@�i@‡î×dnÛaë@LHbàŞãgI@�i@‹—ÔÛa.  

  .تأكيد إثبات التشبيه ونفٌي لما سواه •
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ْحســاِنِه ِمــْن الشــاكرين، َوليجزينــا َعلــى ذلــك الَحْمــُد ِهللا الــذي َهــدانا ِلحْمــِده، َوَجَعلَنــا ِمــْن أْهِلــِه، ِلَنُكــون إل
خَتصنا ِبملِته، والصالة والسالم على سـيدنا محمـد، السـراج ايَن، والَحْمُد ٍهللا الذي َحبانا بدينه، وَ نَجزاَء الُمْحس

رض والســماوات، وعلــى آلـــه وقـــات، ودامــت األ، مــا تعاقبــت األ، كافيــةً وافيـــةً  ،، ناميــةً دائمــةً  المنيــر، صــالةً 
  الطاهرين.

  
ـــأ لى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم)صـــ(كـــالم نبيـــه و ، هـــو بعـــد كتـــاب اهللا، نهـــج البالغـــةا بعـــد، ((فكتـــاب م ،
  .)١(لى طباق السماوات))إُج به نستضيُء به في الظلمات، وسّلٌم نعر  مصباحٌ 

  
ستاذ المشـرف علـى وقع االختياُر مع األ، فنهج البالغةيكون موضوع بحثي في  نأوددُت،  من هنا

  .)دالليةٌ  ، دراسةٌ نهج البالغة(أساليب التأكيد في  موضوع:
  

سـاليب التأكيـد الـواردة فـي كتـب النحـويين والبالغيـين، جامعـًا مـا جـاء متفرقـًا أ ،لقد تناول هـذا البحـث
/ ثمانيـة ٣٨٨٨ا، وانفـردت بـه، قائمـًا علـى (هـب نهـج البالغـةد كتـاب نفـر امزيـدًا عليهـا أسـاليب و  ،في كتبهم

دًا على مساليب من معاٍن وقيم جمالية، ومعت، مبينًا ما تؤديه تلك األ) شاهدٍ آالف ةَة وثالثمائوثمانين وثمان
ِمـْن صـنفًا فـي الهـامش لنـوع الـنص المقتـبس منـه؛ مُ و بـراهيم، إبو الفضل أستاذ محمد الطبعة التي حققها األ

دًا في مادته على: (القرآن الكريم)، و(شـرح كمـال الـدين مومعت ،خْطبٍة (خ)، أو كتاٍب (ك)، أو موعظٍة (م)
، وثالثة قسمًا على: تمهيدٍ والمصادر والمراجع (النحوية والبالغية)، ثانيًا. ومُ  .)، أوالً لنهج البالغةالبحراني 

  فصول، وخاتمة:
  
  أساليب التأكيد بالتعريف؛ وعالقتها بالخبر.أما التمهيد؛ فقد تناولت فيه،  -
 على مس قُ و ؛ كالمدات الحرفية للل: فقد انفرد بـ (التأكيد الحرفي)، فشمل على جميع المؤك و ألاأما الفصل  -

  وفق فائدة كل منها على مبحثين:
نهــج وفــق كثــرة مجيئهــا فــي علــى تفيــد التأكيــد، ال غيــر، فعــرض لكــل منهــا  التــي حــروفالل: تنــاول و ألا

  ها.من، مبينًا غاية التأكيد البالغة
  المبحث االول.له في ض ر ما عُ لتفيد التأكيد، وغيره؛ فعرض التي حروف الوالثاني: تناول 

  
دات االسـمية فـي نفرد بـ (التأكيد االسمي)؛ فقصر الكالم على ما جاء من المؤكـاأما الفصل الثاني: فقد  -

  على مبحثين: ة كل منهاوفق فائدعلى م قسو ، نهج البالغة

                                                           

  .١/١٤ مقدمة العالمة كمال الدين البحراني لشرح نهج البالغة: )١(
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  تفيد التأكيد ال غير. التي  –وما يجري مجراها –سماءألل: تناولت فيه او األ
  .أمرًا آخرَ  التأكيدمع  فادتالتي أ سماءألفيه ا عرضتُ  الثاني:و 

  ب)؛ إذ قسمته على مبحثين:اليسا الفصل الثالث: فقد تناولت فيه؛ بالحصر (التأكيد باألم أ -
، وهــي: التأكيــد بـــ )النحويــة، والبالغيــة(ســاليب الــواردة فــي الكتــب باألالكــالم ل: عرضــت فيــه تأكيــد و األ

  (القسم)، و(القصر)، و(االقتباس).
ـــه التأكيـــد باأل ـــج البالغـــة(ســـاليب الـــواردة فـــي والثاني:عرضـــت في ـــ)نه (االســـتدالل)،  ـ، وهـــي: التأكيـــد ب

  الموصوف).صفة الموصوف)، و(كمال  و(الترغيب)، و(التنفير)، و(نفي قيد صفة
  
  .ليه البحث من نتائجٍ إتمة، فقد ذكرت فيها أهم ما توصل أما الخا -
  

وبقـدر كـل منهمـا، أتقـدم  .ن موضوع البحث بقدر مـا كـان شـاقًا ومتعبـًا، كـان مشـوقًا وممتعـاً إوبعد؛ ف
لمــا أســداه لــي مــن نصــح  ؛"جــواد كــاظم عنــاد"كتور دالــســتاذ المشــرف لــى األإعظــيم االمتنــان و بالشــكر، 
  وتوجيه.

يوفقنــا فــي ديننــا، ودنيانــا،  نْ أعلــى، رى، وهــو بــالمنظر األرى، وال ُيــوآخــر دعوانــا؛ أســأل اهللا الــذي َيــ
  تنا.ر خآو 
  
  

  أصيل محمد
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ًا :ًتأكيد  أولًا
ًا :أغةًا(1ً)

اااكيااا بالو ااا لل   ـااا)لتو لولكيااا بالوااا  و والوت    كيااا بالوااا   واالو  وـ اااتلو  ااا   ل اااالت   ولُيقااا )الت    بال  لك 
 ألوالالليكا   ،الأ:الدا   لقلو وكا  لإوك  اللوكك  اللأوت    كي بالو  لل   ـ)لتأكَّ بالو   واال ياللُ ٌا  قليقا )ال

ل وكَّا  يلو  ك لووـ تقلويق )الوكَّ تُل ذ ل ت ات  الو   وال يل  ـقِ لأجو قلو قو)الإذ لعقا تل  كَّا  الو ا قلب1ت وين 
ك   الي ِكُ لُوكاو  ،الأاا   لوا ا لول لت   ب2ت ا  أويق )الو  الب3تايا)   ا،الوو ا لجا لل   أكيا بالوا  و ولولقلوايا)الإنَّ

ُووووو  ااااااااولاو اااااااالل ـاااااااا  تال لاهااااااااال:ذهاااااااا ل ألقلولب4تَوَلااااااااُوَااْلَأاااااااابَوََل ََوَْااااااااَُ وَ  وااااااااَ وَابو   اااااااا  َ 

ل   واةلأ )ل يل  َّلذ    الو  و ولأ )لأيض ،لونل   ي   الو   ل509تتل  الو  لٌ لكي لأيض ،ل ُلولهابلإ تلتتأنَّ
لقب9ت  هو لو  لٍفل يجـ)لأ ال،ببأي  ل ل

لت    وااا   وال ااايلكاااال لل ل قااا لول لت    كيااا ب وااا لعتاااتل  ااا  ٍ لو  اا ةٍليكيااا بالوت    كيااا ب لكتولويواا ولأنَّ
ً  وووو ً)) عتياااالل  ،ااااال  ال اااايلاو اااالاليلواااانلأواااايل   اااا  ل إلواااا  ل عتاااا ًأَولًُكعوووووَألى ًَلْعووووَ ًتأكيد وووو ل ً وووووَ  ْحوووولل
لقب6توتأكىْوثلَقةل((

لكتو لت    الأنَّ لكي بالأولت    كي بالالل خلجلعنلوـ تل   وثيقلو   قوي قولي ض،لوو لولَّ
لاصطالحاًات(2ً)

ل   إتتلهاابلاا ًال،ال352يلتتل اجالوعل اللأوانلب7تكي ولهابل   ل001تل  ليـلفل،يوويللت كيا لولعتا لأنَّ
ل665لدا لل  ياللأوانلع ا وللتتأالولب0تا  ا ل ال ،ا (بب العل وال ل ل اعل  تاووالولإ ال، ل  وؤك ل يلل*  ظ لي وع

ول  ُو ااا َّ لأا  ااا ل  داااللعااانل   ااا ي الإكيااا ل  اااظ لُيااال  لوااالل وكاااينل  وـ اااتل ااايل  ااا  والأولولهاااابلاااا ًال،التت   
ا  ا لإوال قلو  ً  اللأهاابلاا ًال،التت    كيا ل وكاينل  دايلل ايل  ا  ولو قويا لل745تتلوعل لل  ـتو:للب5تع لبب

ال   ذ:ليل  لولل وكينل  وـ تل ايل  ا  وال    كيا ل  ت ظايالب10ت تلو    ببأو   ل  دو  تلعو ل ال  دكوللول
                                                           

ً.،ًما ةً)َوَدَ (2/662تأجوهريا :ًً،كاجًتأ غةًًوصحاحًتأعرل ةً،،ًتأصحاح644-3/644للًمنظور،ً ترًتأفدرا :ًت نظرا :ًأسالًتأعرب،ًً(1)
ً.ما ةً)وَدَ (343ً-1/353لا يا :ًزآ رًوف نظرا :ًتأقاموسًتأمح ط،ًتأً(2)
ً.3/644 سالا :ًتأ نظرا :ًً(3)
ً.31ًتأنحَ/ً(6)
   ي،ًمنو نظرا :ًتأكود  ا :ًأنوت هًًوطرقًتسكخ تمه،ًأحم ًفاغ وتلًً.2/123أف ةًأللًماأك،ًتلزهريا :ًأشرحًتأكصر حً   ًتأكوض حً   ًً(5)

ً.13ًأطروحةًماجسك را :
ً.2/242ا :53ًكًًلرته مإنهجًتألالغة،ًكحق قًًوشرحا :ًمحم ًألوتأفضًًَ(4)
ً.63ًتأكوتلعًفيًدكابًس لو ه،ً .ً  نالًمحم ًس مالا :ً نظرا :ً(4)

ًتأكًو ًُ*ً ًملًجم ة ًتأكود   ًوتأكتع  ًتأمكلوع، ًألً دولً   ًزنة ًملًشرطه ًتأكالع ًهوألى ًوتأكود  ، ًتأكالع ًوتأفرقًل ل ًل دولًدذأك،ًًًولع، د  
ً.1/614 ومًتأ غةًوتنوت ها،ًتأس وطيا :ًتأمزهرًفيً ًد  ً ف  ًمعًتأكقو ةًنفيًتحكماًَتأمجاز،ًوتأكالعًل دولًدذأك.ًووتأك

ً.143تأ معًفيًتأعرل ة،ًتللًجني،ًكحا :ًحس لًمحم ًمحم ًشرفا :ً(8ً)
ً.1/238تأمقرب،ًتللً صفور،ًكحا :ًأحم ً ل ًتأسكارًتأجوتري،ًو ل ًتهللًتأجلوريا :ً(3ً)
ً.2/144 جاز،ًتأع ويا :ًسرترًتألالغةًو  ومًحقائقًتإلتأطرتزًتأمكضملًألً(13)
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 لع االال و اا َّلا  اا ل  دااللعاانل إا  اا ل  دااللعاانل   اا ي ال    كياا لو  و اا لالو  ااذ:لُياال  لوااللإو  ااذ:لُياال  لواالل
الأ:الب2تهابالإ للتت  وع ليق  لوللكونل  و وو(لعتاتلظا هل ببل511الوا )ل  ،يو يلتتلب1ت    كي ل  وـ و:

لقب3ت  )ل  و وو(لود  للع  ل  ، وع
لوااانلت    كيااا ب لألل016وياااللل  داااليفل  جلجااا  يلتتل ل ،اااوي للواااالت    ،ااايوبلخيااال  نل وااا)لهاااابالأنَّ

لونل   كال لعتتل إل لقب4تع  ةوتللعتتل إل   ةلخيل 
كياا لولويكااللل  و اا ثونلواا لا  االل    ويااونل  و قاا وون ل  ااذ ل  اا ك وللو اا :ل  وخاووااياليقااو)التت   

 الكَّااؤلكياا لي ياا ل قوياا ل  وولالوااا )ل  اا ك ولل  ضاا)ل  ،اا ول ًيلتت   ب9ت ثويااتل  داايلل اايل  اا  والو قوياا لأواال بب
لقب6تو وكي لل يلذهنل  ، وعلواتولبب

اللل-كو لات  ل–كي ال   يلهيولالوينل  وـ تل  تٌو:لو  وـ تل ال  ال يل كتو ل   ذنإ ثو ل ، وق ال
 اااايللاا  اااا ل   جااااوَّل ال خاااالجلعاااانل قوياااا لو ثويااااتل   كاااا لو قلياااال ل اااايل  ااااول  و تقاااايالو    ًاااا ةلو ااااللتت  قيااااقلول

لقب7ت  كال بب
ًااا :ًتأكيد  ًو ال كهًلاأخلرن ثا

 د ًي لوؤ   ل تكال  ل،  ي ل  خولي لو إلو لك  تل ألالو ب0تللو ا د لببوتتا، ل  والغيونل  كال لإ تلخ
 داا لالوو ااو ل    ليااقلوي  واا لعتااتل   واا )ل   اا قلو  كااذ الوهااول ال،ااتو لإ ااتلخوااللولا،اا لعتواا لل  وـاا  يل أل

لقب5ت د لبت  خولبالوع  ل   و   و الوهولت إل
ثوا تلكا)ل الو  كاذ الولل   و  الل ت ا قالنَّلإذلإ،تو ل  خول:ال ألل–و  نلو   ل    كي ل–و  ذ:ليـ ي  

أولغ ي  االقللل ٌ ً واا الي،اا تا ل    كياا الو ،اا ـو )ل  واا كت ل ت  كياا  لي،اا تا لوـل  االل  ك وتاا ل  و عيااإو  واا لأول
لو  ٌ ي لونل    كي ال ، تا لوـل  لأ و )ل إل ،   ل  خول:قلووـل  لذ الل ،ا تا ل  ـاللل  وجوا)ل تخوالالِوان 

ل يل آل يالٍ الووي نلك)لو  و غلٍلالوضلٍ الووؤكَّل

                                                           

ً.233-2381با :ًرً قمًُ نظرا :ًتأً(1)
ً.2/122تأجوتمعًفيًتأعرل ة،ًتأس وطيا :ًًهمعًتأهوتمعًشرحًجمعً(2)
ً.2/54تأفوتئ ًتأض ائ ة،ًشرحًداف ةًتللًتأحاجب،ًتأجامي،ًكحا :ًأسامةًطهًتأرفا يا :ًً نظرا :ً(3)
ً.51ً نظرا :ًتأكعر فات،ًتأشر فًتأجرجانيا :ً(6)
ً.236وكوج ه،ً .ًمه يًتأمخزوميا :ًًفيًتأنحوتأعرلي،ًنق ً(5)
ً.6/533معانيًتأنحوا :ً .ًفاضًَصاأحًتأسامرتئيا :ًً(4)
ً.283نلاري،ًكحا :ًمحم ًلهجتًتأل طارا :ًسرترًتأعرل ة،ًتأًلأً(4)
ً.132 جاز،ً ل ًتأقاهرًتأجرجاني،ًكحا :ًمحم ً ل ًتأمنعمًخفاجيا :ً،ً نظرا :ً لئًَتإل165تألالغيً ن ًتأعرب،ً .ًشف عًتأس  ا :ًًحثتألً(8)
ً.368 .ًكمامًحسالا :ًً،صوَتألً،143مًتأ غةًوسنلًتأعربًفيًدالمها،ًتللًفارس،ًكحا :ًمصطف ًتأشو ميا :ًا :ًتأصاحليًفيً   نظرً(3)
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ًا :أغرتضًتأخلر(1ً)
لا  ل  وخوللوخول ال ل  ً  ينالل  إا )ل  والغيون لإنَّ

 لوانلذ الالب1تووضوونل  خوللو  ً  لل–ونلاللعت ل لل–عال ل  وخ   إ  ً ةل  خولال ـ يللوأ ا :تأًل

َوااَ ُ  و   َ ااُوووواو االل ـاا  تال ُ وََُرااَ وَواابل ة و َْ  ٍَاا  ووَللَّااَ وَواابَلوَلاوااََُْوَل وَوََلااَ لو ٍَُ ُ صوااَاُ اوَلَْ صوااَاَُ و  اااوََ

َُااكوِ  و  وَوَلااُوَ كو   واا  وَََ ااووووووووو َََوَربو اا  وَلااُو َُااَرَك  وََُاَُلَ اا  و ٍوو ٍَااْ وَ َ ووَ ااُوَ بوَ ااِّاوَ لوَقوََبَِااَ وُ اا ٍَُ َََوَرَ ااُوَلزُّ َُ و

َََُءوََأ اَءوَوَلبووَلموواَْوَااوَ وَوُلاوَوبلاوَعَلىوَوبٍلوََ و  قوَللََّ ول َابل ة  ٍووََ َُلقب2ت
ل للعت ل–عال ل  وخ   إالا ل    ً ةال ـ يللوتأثان ةا : لو  خل–و ن  نلأالووثتلالب3تلوو نل  و كت لع لف 

وا لا ا ل  وخ  ا لت  وخوالبلوخوال ل  ًا ةالتالا ل َّلو ال،ول ل ،ُوللو و بالو  و كت لعتتلعتٍ لونل يقو)ل لالت
ل   ك بق

خاالل ل   اا لأُلغاال للأإ ااتلل- ًاا ةل  خواالبالوتالا ل    ًاا ةبت ل–وااا ليخاالجل  خوااللعاانلهااذينل  ٌلضااين
ااااللو   واااانل،ااااي قل  كااااال لوااااال ًنلأ و  اااال لك    ، اااا ظ اااا لل  ضااااـفالو ال،اااا ل   الو  لياااالل   واااا ال الانالول  

 كااا للو   وكياااتالو    قيااالالو   اااوويتالو    اااذيلالو    ااايالو  وااا عالو   خااالالو  وعااا الو  وعيااا الو  ااا ع لالو إل
لقب4تدوللذ لأو   ـظي الوو للو   و يالو    يا

  خوال:لع ا ل    او: لل- يالبإ،  +  و،  لوت  ل-،   و و لك نل    كي لونلو، تاو تل  كي ل ل يل إل
لغل لل  خوللذ    قأغل لل    كي لهيلألنَّلأولكذٍ لع  ل  والغيالثوتلأللونل  ٍقلخوو  كي ل ك ل  

ًا :أضربًتأخلر(2ً)
ل أل ذ لإي او(لويـا  ل ايلأ،ا  ي ل   ـويالل  خوال:الأول ليقا لأ  ًالقلوذ الل ي الاا ليللل  والغيونالأنَّ

واا)للاتل   اا ل  و تقاايل  ااذ ل   ـوياالقلوااا لأ لللذ االلعتواا لل  قاالنل  ث  اا ل   جاال:ال ت  ااو لأ ظاا لل  ـ واا عاال 
 ياللعتاتل  اولوا ل واينل ايلإ قا لل  خواللإأ ظ للع  لوانل  خ  ا لإ اتلضالولةلول عا ةل ا )ل  وخ  ا لع ا ل

 ،قلولج ل يلكال ل  ـل ل د يلألإ ل  و  ت،فل  ك  :لإ تلأويل  ـو والوا )ل لال قلإذلتتكب9تول  ظل تل  و
 ق )ل للأواول  ـوا وال ايلأ:لووضاعلوجا تلذ ال:ل قا )الأجا ل  ـال ليقو اونالتعوا ل  لاا ً بالثا ليقو اونال

لعوا ل  ل قا ً  بال  أل لعو ل  لا ً  بالثا ليقو اونالتإنَّ واول  ـوا والوا)لأ  وـ اتلو  ا قل قا )ل  ا ظلو كاللةلولتإنَّ
خواا للعاانلاي واالالواااو   الت نلعواا ل  لااا ً  بلإ  اا ظال قااو   التعوااُ ل  لااا ً  بل  وـاا  يلوخ ت اا لالخاا الفل أل

                                                           

ً.64ًلوموس ا :أ،ًخصائصًتأكرتد ب،ً .ًمحم 83ً نظرا :ًمفكاحًتأع وم،ًتأسداديا :ًً(1)
ً.35تأنور/ًً(2)
ً.53،ً  مًتأمعاني،ً ل ًتأعز زً ك قا :83ً نظرا :ًمفكاحًتأع وما :ًً(3)
ً.2/323،ًتألرهالًفيً  ومًتأقرآل،ًتأزردشيا :1/133ًتنيً   ًك خ صًتأمفكاحا :ًاًزرًتأسع ًتأكفك نظرا :ًمخكصً(6)
ً.35ً نظرا :ً  مًتأمعاني،ً .ًحسلًتألن تريا :ً(5)
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لعواا ل  ل قاا ً  بلجااو  لعاانل   اا ظل كاا للو كااللاي واالال قاا ل كااللتل ألإجااو  لعاانل،ااؤ )ل،اا ً)الواااو   التإنَّ
لقب1ت  و  ت،فلجو و ،ببل  لأ  كللل  وـ  يقلا )ل و ل

ل ع ةل  )ل  وخ   لونل ي لكو للخ  يل  ذهنل و و ،لونلوضوونل  خوالالوضلولةلوُللئ وَّل    صليُل
ل– كاال ،ل االقلوو قاا ،ل  ااذ  لعواا ل  والغيااونلإ ااتل ق،ااي لأضاال ل  خواالولوااينل  وـل اا لو  ج اا)لواالالأوليكااونلوُلأ

لالهياب2تإ تلثالث ل–و   ظللإ تل  )ل  وخ   
لت  وخ   لخ  يل  ذهنلونل   ك بقا :ًلك تئيتضرٌبً(1ً)
لت  وخ   لو ل  ل يلاوو لبقا :ًضرٌبًط لي(2ً)
لت  وخ   لو كلل ُلبقا :ًضرٌبًإنداري(3ً)

  ت لكقو الالتجا للايا بالوتعوالولذ ها بال يا وكنل ايلذه اللاليختاولوانل  وؤكَّاب  خولل الو   ًيالت 
لايااا  ،لو  ااا ٍلل ٍلللووؤكَّااالي ،اانل قوي اااب  خواالل   توااايتياا  لخ  يااا ،قلوإ و اا    لل بالوتإنَّ  لكقو االالت ايااا  لعاا لف 
بقلو وانلي كاالل  ايل اا  ق بلإ كاا للوضاـ لال  قااو)التكيا  لو ،اا لااوةل إلولالوجاا ل ب كا ل:  خواالل إلتعا لف 

لقب3ت ك ل إ ك ل الوتإ يل    قبل ونليو  غل يلإ  الالوالليو  غل يل
والغياينالوضاـو ل توخ  ا لثالثا لأ او )الهايالوا نل  لئوهذ ل   ق،ي ل  والغايلت  ثالثايبل تخوال لي وا

بقلإذنلتتواا ذ ليكااونلووااافل  واا كت ل تغيااللعاا  ٍ بالوتو اال   بالوتو ا لل  ـاا   لواا  خول:لكياافلي ااو ل االلإكاال 
لقب4تببكالول:لهذ لو لضل لع لل  والغيونل    ،ل

ل  و دااتللالليـ ياالللأ ،ا ُل اا ، لذ االلئنلي دااأ ااو )لكتواا لأاواعلنليـاالفلهااذ ل ألأأنَّ  االل اايول اايلأل  َّ
اللول ااا  ل ااالل  ـوااا لةلعتاااتلوق ضاااتلوااا لهاااولعتيااالقل ُلنليكاااونله   اااللوخ  ااا لوـي ااالل ِلأ اااو )لي وٌااايلكااا)ل أل

)لواالةلوَّل لعاا  وينلواا  خولقل تلوواا لي تقااتل  ،اا وعل  خوااللألواا ل  و كااللو  و اال  ل اايلكاا)لأ و   ـُاانل  لأ ،اا  يعل
 ل  ـاا   لواا  خوللكخاا  يل  ااذهنل اايول االلووااافلنليـااألالَّلإل ي اال  ل اايلاوو االلأولي كاال قلوه اا لاللي،ااعل  والغااي

ل!ب9تنلعتتل ـي لو    وعل   قيضو   الو يلذ للجُل
ج ا ،ل ـاال،لإ اتلوخ  ا لوـي الال َّلذ لكا نلوُلإ او )ل  اثال ل توخ  ا  لل عيل  و كت لهذ ل ألويوكنل نليُل

نل ا  يلألوا وله   القل االأولوجووع لوـي   لي  ث  لو  ي لخا صلوـتووا لو،ا تاو  للوظلو اللو و  ـاللولأ
 يل ا)لوانل ال  اا  لل–وعلذ لل– لأاللإولال و )لا للو لي،ـلل أل يٌ لو، و ي ل ك)ل تلل  والو، تلو أل

 ااو )قل تاايوله اا لل ولل اايلول عاا ةلوق ضااي تل أللل  اا ايقل  ااذ:لي لضاالل  والغيااونل لضاا ،لالليختااولواانل اا
لقب6توللع   كي ل  وـ  و )لووينل   لل   وقلو  وـ تل     ،يلوينلوق ضي تل أل

                                                           

ً.333 جازا :ً لئًَتإلً(1)
ً.34-1/32 ضاحًفيً  ومًتألالغة،ًتأقزو نيا :ً نظرا :ًتإلً(2)
ً.1/133 نظرا :ًتأمص رًنفسها :ًً(3)
 .533ما :1344ًً،ًسنة8ًو للكهاًتألالغ ةً ن ًتأدالم  ل،ً .ًج  ًَرش  ًفاأح،ًمج ةًآ تبًتأرتف  لًتأع  ًًتأجم ةًتأخلر ة،ً(6)

ً.533تأجم ةًتأخلر ةا :ً نظرا :ًً(5)
ً.نفسهًرص  نظرا :ًتأمً(4)
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ََُْ وََلَلكوََاا  و   ووووو  آلياا تل   اايلأ، داا  لو اا ل  والغيااونالوهاايلاو االل ـاا  تال َواا َوَضوااك  ووَلَ اامووََُرَلااُوَا

ٍ وَ َلاُْلبَو  وواُو  َلا ووووو ٍ وَ َ ذوَ ب ََُْوَ َ زوَوَوُو  َرُل ا ،وْ مووَُكوَساْلب َوٍََُءَ ُوَلََْكوَسْلبَ ،و   ووَالوَسَلَاُو  َل و  مووَثوَا و

َُاوء و   ووَاووَرموو  لَُّوَاَ اذ َ بَ ،وَِاُْلبَوو ٍوو ََكاوُ روْلَاُووََُُوَاوَزَلوَلكوحوََُْ وُ  َل َُّااُوووَُِْلبَوَُُوَاووَرموو  لَُّوَ 

لقب1تََ وَلَمو  ووُو  َل وْ موولََْكوَسْلبَ 

ويا نل ايغل  خواللل ك لالاا )ل  قاوي ايل اي و    ل يل   ل  لو إلأإ و ل   ثتلعنلوخ  وينلوـلو  ل
الو اايلب اايك لول،ااتونإ اا لتإااا )ل اايل  واالةل الو ااتالقققلإذلل كاا لا  وخ ت اا ل  و،ااوا ل اايلوـااللل   اال  لو إل

ل يك ل ول،تونبقإ  لتإ  ث  ي ال
ل)ل يلهذ ل آلي ليج ل  ،للأو  لظ هل يناوو  و  

وو  قااا ل  تاااللليقاوي ااا ي ااا ل  إدااا للأجاااا لل   ااايل اااو    ال جااا لتل ألأ  وخااا  وينلوـتووااا للأنَّللوأووو ا :تأًل
ل و )ق أل

 ت اا  ي)لعتااتلوجااو لوااوا ينلوخ ت ااينال آلياا ل اا ل ،ااقل  ـواا لةل اايل ااي غ ينلوخ ت  اايناللنَّلألوتأثان ووةا :
 يك لإ  لإنلاو لل ـ  تالتألل و)ل  ال،لعتتل   ل  نليكونل  ووافل ألأ  وقي ول  والغيالي  لللت ووق ضتل

 كاا للو كااذي لواا  ي)لاو االل ـاا  تال الل االلوللالوواااف ووااافنل أكياا الوااعلولت    ةلو  اا ةلأول،ااتونبل ضااونل
بل اايلاو االل ـاا  تالتإ اا للوجاائت كااذووهو ال ـاا اا لوث  اا بقلأواا ل نل االلإ اايك ل ول،ااتونب ل ااإ  ااال ل اايلخوااللتإنَّ

 كااا للاااا ً ل ااايل ال ااا ل اله وااا  لووـ  جااا ل  وواااافل ونل   ال ااا لعتاااتل ٌيياااللدااايلل ااايل  وواااافل  ،ااالال  إل
لقب2توللكذ ل      ينالو   كذي لو، 

ل  وا كت لياول لألانل ،  )لعتتلولو  ل   يغل يلوو ج  ل  وو افأإذنلتتيوك   ل نل  والغياينللأو لأنَّ
 ا وا ،الويال اظل ايلذ اللوااوع  ل ايل  ا الل ا لإ  ،لوا   ةلو  ا ةل ،  ،ا   ،لالل  خولل يلوو ج  ل  و ل  لوؤك ل

ي ل  و عيل  ووافقلولوو لك نل  و كت لغيللع وتللنل    كي ل ، ج و ل  ختأي ،وو ل لل ،و   ،قلووـ تلذ لل
ًقلوو لول ل يب3تهوي لل يل  ،للو  ،،لل  و عيلببأتقيلكالوللوق للو ليُل َّل ال ك لل  و كلالولإولأو ل  ل  و ل  ل
لقيؤك لهذ ل-كو ل،ي  يل–نهجًتألالغة

ق ضاااتلواااا لعاااللل  والغياااونلهاااذ ل   ق،اااي ل  ثالثااايل تخوااالل  اااتلو ااا ت،لت  خوااالل  جااا ل:لعتاااتلو
 لعتاتل  وجاو ل  واذكولةالوهايل  ختاولوانلالخال جل  كاإ  يالاا ًال،التتوي،اوتلال تلهذ لأد لل       ال  ظ هلب لول

                                                           

ً.14-13 س/ًً(1)
ً.563-533 ةًتأخلر ةا :ًم نظرا :ًتأجً(2)
ً.561-563ً نظرا :ًتأجم ةًتأخلر ةً(3)
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 كا للت ايل  ث  ا بال ل ،  ،ا   ،لت ايل  ثا  يبالووجاو ل    كيا لو ،ا ل إلو)بالو   قويا لووؤكَّا    كي لت يل أل
لقب1ت )بب خل ج ،ل تكال لعتتلوق ضتلظ هلل  إ

التتوكثيال ،لوا ليخالجلاا ًال،لل     ا ا  يو ا اتلهاذ لأدا للخواللعتاتلخاالفلوق ضاتل  ظا هلالوا ليخالجل  
 ياللإذ لاا  لإك  ، ً) لوذ اللل-وهولخ  يل  ذهنل–  كال لعتتلخالفلوق ضتل  ظ هلال يجـ)لغيلل  ، ً)

 ، دال فل ياللوي، دال للإللوي ظاللخواوالل  يالقل  ي ًاذلي  تاعلغيالل  ،ا ً)لإ اتل  لوئو ليتوعل للو  خوللويول

ٍَوَملََْابَووووو      ل  و ال  قلو  وا)ل ايلاو الل ـا  تال ََاُب اوا او  ااوَلَّاذ َ وـ ا  الوالللقب2تَوَلاُوَا

  ع يلي ل وعل يلد نلاوولالو ،    (ل  ـذ  لع   لود  ع لال  ذ لكال ليتوعلو  خولل توي  ،لو الويدـلل
 ا الها)ل ا لو لو كووا ،لعتاي  ل َّلأ  ا ل ايلو  للا ل قلعتاي  ل  ـاذ  ال  ا لل  وقا  الوقا  لأنلي ال  ل  وخ

الأ:لو كو لعتي  لو إلإ   لوٌلاونبلوؤك  ،لوإتلا لال:ل قي)أغل قلو إل لقب3تغل قببنَّ
ل  لكقو)ل جا)لوانل ضاتب4ت ك لذ لو  لعتيللديللونلأو ل تل إلإوا لي ا)لغيلل  و كللو ا  ل  و كلل

لاب9ت  و هتي
رًُ ًًَ قًٌقًلشًًَاءًَجًَ ًلًًَهًُحًَمًْارضاًا ًماح همًرًلفًًَكًلمً نيً ًَإلى
عولللو  ا ، ل كانلوجيًاللو ضاـ ،ل  الو،لعتاتل  ـالللوانلغيالل    ا تلو يلنل يلأ   د عللاللي كلل

و اا لنلالللواا،ل ااي  الواا)لكت اا لعااا)لالل،ااالعلوـ اا ال  ااا)لو ا اا ل  و كاالالوخُلأواا لةل  االليـ قاا لأو  يااؤال
نل اي  للو  ا ،ل وا ل    اتلأ يا ل اولعتا لويا لوا نل ياللوانل  ضاـفلو  جاونلوللك لو ،  ا ل لك  اللي خ   ل 

لياا  لعتااتل واا)ل  لواا ع  ياالل  قاوي اايلوداا نلهااذ لإقلوعتااقل  ،ااوكيالعتااتلواا لذهاا لب6ت  ااتل  ك اا عالو اا ل قااو 
اللوؤكا لو  ا ال وانلإنلهذ ل  خولل يول ياللال يقو)التتو يو لا )ل  و  فل ظلالأل…ب  ويتالتج للدقيق

الويكاااونلوااانل  ق،ااا ل  ،ااا وقالويكاااونل ياااللهاااذ ل    كيااا ل  و  ااا لويااا ،لتنليكاااونل أ كااا ل: لجااا الإ اااللأيااانل  ااا لأ
لقب7ت ،  ،  ي ،لاللو جو ،بب

ليو  غل يل إل َثامووو ك لالو  و ل  لو ا  ل  و كلالووي   و ل يلاو لل ـا  تالوا لي ا)ل  و كللو ا  لو ن 

َُُ  وَا نلكا نل الولل–ثوا تل  واوتل  كيا ينإ قا لأكا للاب0تاوَ َراب َو  ووْ مووَ  وَ وَ ل َكولََْ وَربَ ،وَثموو  ووْ مووََبوَموََلل َ 

ليو  غل يلإ ك لل  ووتل  و  ي  ل ايل  ٌ تا لو إلل وو لاللي كل عال للعانلوذ لل   اي)ل  وخ  وينلو ا  لو ن 
                                                           

ً.1/81ًشرحًتأكفكازتنيا :ً(1)
ً.34ًهو /ً(2)
ً.1/82شرحًتأكفكازتنيا :ًً(3)
ً.34-1/35 ضاحا :ً نظرا :ًتإلً(6)
ً.1/42 نظرا :ًمعاه ًتأكنص صا :ًً(5)
ً.1/82 نظرا :ًشرحًتأكفكازتنيا :ً(4)
ً.1/213فرتحًفيًشرحًك خ صًتأمفكاحا :ً روسًتأل(4ً)
ً.15ً،14تأمؤمنول/ًً(8)
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نلكاا نلوواا ل الولل-ثواا تل  وـاا ل  كياا  ،لو  اا  ،لإوأكاا ل…ل  ـواا)ل واا لوـاا   لو  ااذ لاياا) لتوي ااونبال ونلت وو ااونب
ااال ااالي كااال لأل ااا  ،لوااالل   اااللظااا هلةالكااا نلجااا يأك  اااتلل  وَّ )لاَّلنليـ ااالفلوااالالأولي ااال  ل يااالال ُ اااأ لاللي كااال لوااا)لأوَّ

  وخ  وونلو ا  ل  و ل  ينل  وي  ،ل   لعتتلظ وللأ   لالو ث ،لعتتل   ظلل ي  الو  ذ لج للت وـثونبلعتتل
لقب1ت ) أل

و ـتيتللهذ  ل يقاو)التت جا ل ايل ـتيتالل يلل  قاوي يالإويـتقل   ك وللجتي)للدي ل   ، لعتتلو لذه ل
لإ لل ا ليكانل ايقا ،ل يوا لذها لأ ظل ،قلذ لل   ا ل  وـا لأظ اللوانلأ  ا ل  واوت ل كيافلجا لتلكيا لأ ياللوانلأنَّ

توـا لأدا لإ كا ل ، ل   ووتلو  كي ينالوكي ل  وـ لو  كي لو   :ل ونلي كلل  ووتلويٌ ا)لعانل    ياؤل الال  اول
 وـ لو   ،  قل وجيللتوي ونبلعتتل ولةل ال، ل قل لو وو  للأ  تل  كيللو)ل  ٌ  )لعنل  ووتلالليولل

ضاا   لإ ااتل ال اا لأعوااقل اايلوجيًااللعتااتل ال،ااوي الوهاايلأنلإ ل،اا ع الواوعاالالو ـااللل  وااللل االل اايلكيَّاا
وو ت ل ج لتل  ت ظ لوـولةلعنل     لعتتل اولةل  ،ا  لوقاوةلإ اتلأعوا قل    اووقل  ٌ  تينله لأدوللو أل

يـقااا ل  واااوتالوهاااولكتلعتااااتللأوااال للنل  وـااا  لب ل ااا نل  ت ظااا لجااا لتلعتاااتل ااااولةل   ـااا) لألن لو لثُاااـ لو لأوااا لت ُل
لقب2تيببخ   ل 

لونلثالث لو  وٍلالهيالَّل، ،لعتتلو لويو  ، ل  خوللوؤ ف  لل لأ،  يعل  قو)الإنَّ
ل
ل
ل

ل
ل

ل
 لواااانلو وااا لكاااا نل  خوااااُللُو اااا وال،ل ت اااا قالو  كااااذ  لوك  اااتلو اااا ول لوكو اااا تل تخواااالالوكاااا نل    كياااا

لكالالأو، تاو تل  خولقلثوتل ل، تا ل    كي قل ي  يل    كي لو   ظللإ تلو  ٍ لونلثالثٍ ايونلو  ولِ للنَّ
ل    كي لو   ظللإ تل  )ل  وخ   قبل1ت
ل    كي لو   ظللإ تل  )ل  و كت قبل2ت
ل ل  ووضو(ق    كي لو   ظللإ تلأهويَّلبل3ت

اال و)الت اا )ل  وخ  ا بال ق،ااوو لأضاال لعتاتل  و ااولل ألل  والغيااونل ه واا و  ل-كواا لوالَّلل–واا لا   
ت ا )ل  وا كت بالوتأهويا ل  ووضاو(بمل  وكوتاينل تخواالقلل-  خواللووؤك   اللعتاتلأ، ،القلوأهوتاو ل  و اولين

للو ا لهاذ لإ اتلواوـٍلالوأ َّلل– ي  ا ،لأل–هوا )ل ق ا نلاو عا ه ل  خوليا الو ضا ل لوـضا     جلعنلذ لل إل
ل  ويت  ل   )ل  وخ   الو    ل  ـا   لوا  خول ل ا جلع الله ل  ا )ل  وخ   ال ٌ إايت  ل ال  ل ضيل لقلكو لأنَّ

  اال لل    واا ول اا )ل  وخ  اا ل  ج هاا)لواا  خولالواا  و ل  ل ياالالواا  و كلل االالوك  ااتللذيتاا لهااذ ل ال  واا و ل
                                                           

ً.1/34ا :ً ضاح نظرا :ًتإلً(1)
ً.566تأجم ةًتأخلر ةا :ًً(2)

 خ   بت  و                     بكال ت                           ت  و كت ب
 
 

 ت  و تقيب                ت  ووضو(بللللللللللت  و    ب
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 وخاا  وينلو لوااللأ ااو )ل للا  وااتل  وقياا ول  والغاايل تخواالل ا   واا ،قل ،َّاا ااا للقال،ل توخاا  وينلأ ااول نلي  والغياا
لع ل اا لل-وكواا ل واا لتخاالوجل  خواالل  وؤكاا لعاانلوق ضااتل  ظاا هلبالوهاايل=و  ايت اا لو ا اا ل ال  اال ل أ ااو ) 

لأخو لهاا لو    كياا  لألواا لُ اا َّل َّل ال تخواال لول قل  خوااللي  ااذ:ل،اال-ت   قيقياا بالأولت  وج اياا بل–هوياا ل  ووضااو(لت 
لونلأجت  ق

ًا : تتًتأخلرمؤدًى(3ً)
 تلأ،  ي ل    كي لُ  َّلو  و(لأ،  يولالو  وَّ لك نل    و(لي، تا ل     يف ل  تل  خول لعتلوؤكَّلوَّل ق ل  

ل يا و ع   لووي نلذ لل يل آلو ق ،لأل
ًأولاا :ًتأكيد  ًلاأحرف

و قل  ًا     ل وتٌاتالت ،اـ لوعدالينبل ل ا ،قلعتتلل ي  ل   تل   تل  وؤكَّل ق ل ـ  تلو  وعتلو   ل
الأنَّل و  اا ل    كياا لواا   لوفل  ودااو  لو   ـاا) الإن  الكاا نَّلالتإنَّ الالالأن  ال ال ل     ياا ل تجاا وب لكاا ن  ال كاان   كاانَّ

ٍَوَ َ اااَكوَوَلَ زول ْلبَواااَكوووالب1ت   ووَوعواااَ وَللَّااا  وَحااا َووكوااا ل ااايلاو ااالل ـااا  تال َو   ووَََ اااَُ وَلَّاااذ َ

ََوَوَلَسابْل َوووووالوب2ت  َ  وَصُل   مو َواك    ٍووَلََْ َاَ َلاُوََاَكووَ وَالَّاُوووولاب3تَا ووَللَّاَ وَ اك قءاوُ ا

ٍ ااَ و  َلاا و  مووَِبوَلااُ ٍَااْ وَ َ ووَ ااُوَ بوَ ااِّاوَ لوقَوالوب4تََكو ٍَُ ٍووَ  وااَاْ مووَوَ  وَاااَ ووالب9تَلزُّ َ ااَ  ووَلاامووَاْ اا

َُا  َ اوووووووالوب6تََُب وٌ  ٍووَعاَذََ وَللَّا  و الب7تَوَاَكىوَلاوَُسوَسَ َُلىووََُاُوَ اموو  َااَ َُلىوَوَل  ا

َْور َ ُوََلَ ووَ َُلل ٍووَا ٍَاوُلاوَاروك قوُ  ٍَوَاوَلبوَوَل وَ مووَلَ موو ٍووَلَّذ َ   الب0تل َكوََل  َرَُ وَلُولََواَِّوو َ

     لقب5ت

                                                           

ً.5ًاطر/فً(1)
ً.51ًتأق م/ً(2)
ً.3ً/تأكولةً(3)
ً.83ًطه/ً(6)
ً.35ًتأنور/ً(5)
ً.43ًتأنساء/ً(4)
ً.2ًتأحج/ً(4)
ً.138ًآًَ مرتل/ً(8)
ً.2ًتألقرة/ً(3)
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ال  و لالالال  ك فبالوونل  وؤكَّل ََغو  كووَلْ امووو  ول  تل   ل ي  ل    كي لو لوفل   ت لت  ا ً ةبالتِون 

ٍووَ َوب  ْ مو  ُالب1ت ظ   َْ َُُ  لاب2توََُُوَاَوُوَعَل وْ موو   َُااوءاووالب3تَلُواَِْا َمو  َ بوم وََلل َ  َل وَسو َْ رول   و

لقب4تَوَ َبوَلاوْ  َ وَلَاص رَي

ََابو اوَعَلا و  مووَوَلاُوَ اووووواو لل ـ  تالل  وو    كي لو ل يل    ويلالتأالالأو  ب ل مووَاَلُو   ووَاوول َ َُءوَللَّ  وَلاُو

ْوَزَوبَ  ََلاب6ت لواو)ل خلل   ذ يب9ت

تألْمرًُأماتًوأح اًوتأذيًأمرًًًُأَماًوتأذيًألد ًوأضحكًوتأذي ًهًُ

فب لليووااانل    كيااا ل   ل ااايال    كيااا لو ل ااا اااو  ْاووَلئ اااَكوواو ااالل ـااا  تالل  اااو ال،ااا قو )الت  ،اااينال، 

ٍوًكَوَعظ  ًَُْوَسبوَ وََؤول وَللََّ وَلََْؤوُ ا الوب7تَسَ كوحَََْ مووَللََّ  لقب0تََوَا

ل    كي لو   لف ل    كي لوالت او يل   وكيا ل  ثقيتا لو  خ ي ا بال  اولاو الل ـا  تال ٍووووِون  َلَ اواَرَا

ٍَ ٍَوَلصوُ  ك َ َ اَ   والوب5تَوَلَ ْ بَ وُ  قلو    كيا لواالتاا ب ل  اولاو الل ـا  تالب10تَلَااوَ َ و  ُلاوُ

 َووَاَ َلَحوَلََْؤوُ َاب َِب ل  ولاو لل ـ  تالب11ت ٍووَاَكَو ااوقلو    كي لو لفل    يلت  ن  قلب12تَل

قلو    كياا لوااالت  ااال بلب13ت   ووَل واااوَلَاااْ  َ وَلاا َُّعُء و    كياا لوااالتال ل الو اا  لب ل  ااولاو االل ـاا  تال

                                                           

ً.6ًنوح/ً(1)
ً.136ًام/نعتًلً(2)
ً.1ً/ق امةتأً(3)
ً.11ًتأشورى/ً(6)
ً.42ً ونس/ً(5)
ً.2/354 نظرا :ًشرحًأشعارًتأهذأ  لا :ًً(4)
ً.41ًتأكولة/ً(4)
ً.164ًتأنساء/ً(8)
 .32(ً وسف/3ً)

 .15(ًتأع ق/13ً)

 .1(ًتأمؤمنول/11ً)

 .163(ًتأل رتف/12ً)

 .33(ًإلرته م/13ً)
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َوَلبوَلاُوَ أواَ وَللَّا  ووووالب1تَللَّا َوَلبووَ َُ و     َُْوآل َ ٌ و  لَّاُوو  و اـ ل يلجو  لت وبالوت والب ل  ولاو لل ـا  تال

َو وَطَُ  قلب3تَ  َُوُوََلَ ر  َموَ َلُوَاَلَ اكووقلو    كي لوالتأوَّ ب ل  ولاو لل ـ  تالب2تَعَل وْ مووَوَلحوََْرَ وَلُاوَا وَرمووَل

ٍووَااوااَرط  َ ووو    كيا لواالت  ضااويلينب لكقو الل ـا  تال ََوَاَلااموواَِْاا ووَلاَكو  ووااَكوَلاا ََاااوًك الواو االالب4تَُ  ااو

لأ تبب لقب9تتتدكلت 
ًسمثان ااا :ًتأكيد  ًلال

نهوجً  تل ال،وي  لو خ الفل   ًت  ال ذ ل، ا الل   ا ي لعتاتلوا لول لو  ا ل ايل ق ل  وعتل  وؤكَّل
و  و اا للت  و ـااو)ل  و تااقل  وؤكاا َّل ـ وتاالبل  ااولل و  اا ل    كياا لا بلوؤكاا  ت،اا  ل قاا لول تل يااللتتألالغووة

َْاابَ وااالتضااويلل    اا)ب ل  ااولاو االل ـاا  تاللتاوااُتلاي واا ،بالو    كياا او االال الب6تَوْاووَلئ ااَكوَ اامووَلَََْ ل 

و    كي لوالت   ـاتب لكقو الللاب7ت  ووا اوَاَوُوَللََّ وَلُو  َلَ و  لَُّوَاَوُو    كي لوالتضويلل  د نب ل  ولاو لل ـ  تال

ََااٌ وَوَح ااَ  ٌوَ ااذ َ َوَو  ااحَوو  اااوَلصُّاابل ووَوو ـاا  تال  َاو االل ـاا  تالل  ااولاو    كياا لوااالت   اا )ل  وؤكاا ةبلاب0ت

ُ َ َرَااوااااَموَضااااُح َوالب5تََولَّااااىوَُاااا و  ًكالو    كياااا ل  ت ظاااايلو  وـ ااااو:ال  ااااولاو اااالل ـاااا  تالب10ت

َوَلاوااااااُ  ْلبَ وَلاوااااااُ  ْلبَ ،وْاووَلئ ااااااَكوَلَََْلكوَ ااااااب َووالوب11تاااااامووَ َاااااااَرَ وَلَََْلُ  َ ااااااْ وْ ل و َ

ٍوََْ بَ  لقب12تَا

ًبساأ ثاأثااا :ًتأكيد  ًلاأل

                                                           

 .22(ًتألنل اء/1ً)

 .83(ًتأنساء/2ً)

 .3(ًتأضح /3ً)

 .45(ًتأدهف/6ً)

ً.1/34(ًشرحًتللً ق َا :5ً)
ً.5ًتألقرة/ً(4)
ً.16ًطه/ً(4)
ً.13ًتأحا ه/ً(8)
ً.13تأنمَ/ًًً(3)
ً.13ًَ/تأنمًً(13)
ً.11-13(ًتأوت عة/11ً)
ً.33(ًتأحجر/12ً)
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بلو  اا ل اايل  ك اا لألوـاا كاالتلتذُللا بالأ،اا  ي ل ااؤ :لوظي اا ل    كياا  ،ااـالتنهووجًتألالغووةً قاا لول ل ااي
،  ي ل    وي ال    كي لواالت  ق،ا بالبلأخللقل ونل ألتخو، ٍلواللنهجًتألالغةك   لل  ل      وي لو  والغي الول

،ا  ي ل  والغيا ل    كيا لقلووانل ألب1تهللوََ  و  ووَملاُ لَول اُ  ب ووَل  ولاو لل ـا  تا

و    كيا لواالت الا وا ولوانل  قالكنل  كالي ب للاب2توََُاُوَوَازوْلاَ و  لَّاُو  َلاَ ٍلوَُ وْلابمٍووووووالت  ق لبال  اولاو الل ـا  تال

الو  داوولو  قوالليا)ل،اك  ،ل  ت ا لخا  قل ال او عالوج عا)ل  تتتلابتتل  لعتياللوك اللو،ات كقو)ل  ل،او)لت ا

َْ ُّو  ولاو لل ـ  تالل و    كي لوالت   ذيي)بلاب3تيلونل   قلبب  ،و   ،الأاِللع يل ي يالو غ  ٍََُءوََل وَِْ وو

لقب4تَوَََ َ وََلَاُب َ و   ووََلَاُب َ وَ َُ وَََ بَُِ

اا  لوااالت ال،اا  ال)بلعتااتلوجااو ل ل  اايال    كياانهووجًتألالغووة ةل   اايل   اال تلوك اا  ل ل ال،اا  ي ل  وؤكَّااأوَّ
لع اا ل ضاايت للتعتياالل  ،ااال بلكاا)َّلل اايل اا َّلو    كياا لوااالت   لغياا بلللا  واا ل:ل،ااو   للو  اي اا الواا لهااولولغااو  

ليخا  و   ان  و    كيا لواالت  ايلايا ل يالاللو    كي لوالت     يلبالعو ل   لُ ل  ول ضيت للتعتيلل  ،ال ب لولغوا لو 
و )ل   ل  وو وفب لوذ لل ت  ايلل  و تقل تو ل:ل،و   لالو،ي  يلوي نلو    كي لوالتكلا   ل  وو وفب

لذ لق

                                                           

ً.1ًتأمنافقول/ً(1)
ً.21ًتأحجر/ً(2)
ً.2/214نوتعًتأل  ع،ًلللًمعصومًتأم ني،ًكحا :ًشادرها يًشدرا :ًأنوترًتأرل عًفيًأً(3)
ً.81ًسرتء/تإلً(6)
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 الفصل األول

اف  ر  اُيعد التأكيد بالحرف، من أكثرر أ ر /  رت  6972، اذ ارد  ر    نهج البالغةج ليب التأكيرد يريًا
يها   ا؛  البحرف ُنؤك  ( ماضع  ات عين ا بعمائه االف  منها  ائدة؛   مي (، ا الفعيي (  الكل  الد الجمل بنًا

 ابيانها    األت  
ا:حروفاأحادي البفائدة(ا1)

كيرد الثييير  االيفيفر (، ا الحرراف الم(يردة(، ا  نران الت]يفر  التأكيرد، اهر   اه  حراٌف، أنفردت باظ
  [ا الم االبتداء(، ا الالم الااقع     جااب "لا"، ا"لاال"(، ا الضمير المنفصل(

ا:حروفاثنائي البفائدة(ا2)
ف  الحررا ]  لهرا، اهر   عت لهرا، ااظيفر  التأكيرد المؤدي راه  حراف جمعت بين اظيفتها الت  اض  

  [ه  بالفعل(، ا حر ا التنبيه(، ا حر ا اال تيبال(، ا حر ا النف (، ا ق ْد(، ا أم ا(الميب  
يرر   -الحررراف –إذن،  ررأتناال التأكيررد بهررا ، نهجج البالغةجج ا ررف  ائرردتها، اكثرررة التأكيررد بهررا،  رر  ًا

 ابيانها    اآلت  
الو البمالحثاللا

افيدالبتأكيداالاةير(يلبتأكيداالحرٍفا)
االجا)لبحروفالبمزيدة(ايدكأتلب:اأوالاا

رررررْن، مرررررا، ال، أْن، إْن، الكررررراف، الرررررالم(، باصررررر ال  الب ، نيير صرررررتعرررررد  الحرررررراف ال(ائررررردة(   البررررراء، م 
ما ج ء بها لفائردتين  معناير ، الفظير ، ن  ا  ، من مؤكدات اليبر، ا (1 ينال  الكا ي ا حراف الصي (، باص

لرر  هرررذا أيرررار الرضرر   ت ا  مرررا ا   مرررا معنايررر ، ا إ  الحرررف ال(ائرررد  ررر  كرررالم العرررب      ائررردة  الف ائقررر هرررر( 282ا 
ن قيرل  يجرب إ   ر(لري  ، ا(مرا ر براال غراقي  االبراء  ر  ي (من ما    كلفظي ،  المعناي   تأكيد المعن ، 

نه ال يتغير بها أصل المعن ، بل ال ي(يد ميت (ائدة، ألما  ُ ن  إذا أ ادت  ائدة معناي ، قيل  إال تكان (ائدة أ
نها لم تفد ييئاف، لما لم تغاير  ائدتها العارض   الفائدة الحاصي  كأتأكيد المعن  الثابت اتيايته،   ال  إب ببها 
ا الفائدة اليفظي ،  ه  تر(يين اليفرظ اكران (يادتهرا أ صر ، أا كران الكيمر  أا الكرالم، ب رببها تهيرأ م  أقبيها  ا 

حررف،  اقد تجتمع الفائدتان   … اائد اليفظي ر أا لح ن ال جع، أا غير ذلك من الفيعال تيام  ا(ن ال
  (6 يرى((حداهما ًن األإاقد تنفرد 

ررا  ررر   ؛ ( ماضرررع  ت رررع  ات رررعين ا ررربعمائهكيرررد برررالحرف ال(ائرررد،  ررر    أ؛  يرررد ارد التنهججج البالغةججج أم 
ْن، ال، الكاف(؛ لذا  أقصأربع  اجمي  ما ارد منها،   الحديث ًي  ما ارد منها  رأحرف   الباء م 

                                                           

ا.121-128ا/8ينظر:اشرحالبمفصل،الالنايعيش:اا(1)
ا.142/ا2ي:ارضلبشرحالبكافي ،اا(2)
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 الفصل األول

ا:لبتأكيداالجا)ال(البزلئدة(ا1)
  (1 تأت   ال( ال(ائدة    الكالم؛ لتأكيد النف ،    ثالث  مااضع

ُكْْ وََُوا َأوَُْواُمْكْْ      بعد حرف الع ف  الااا( الم باق  بالنف  أا النه ؛ نحا قاله تعال ( 1  َوَما َأْموََلُك

  ( 6ِباَُِّتي تمَقرِّبمُكْْ ِعْنَدَنا زمَُْفى

  ( 3َُا أكْقِسْم ِبيََِْم لُِْقَياَمِة م، نحا قاله تعال   قبل الي( 6 

  ( 4َما َمَنَعَك أََُّا َتْسجمَد(، نحا قاله تعال   ال  إبعد  أْن( المصدري      ياف النف   ( 3 

، اردت  ال( (ائرردة، بعررد حرررف الع ررف  الررااا(؛  رر    يم رر  اثمررانين ا ررتمئ (، نهجج البالغةجج ا رر  
 ه   ،ت دالل  ااحدةأ اد ؛(5 ماضع  

                                                           

الججدا،اُمغنججيالبلاليجج اتججناكتجج الالتاريجج ،الالججنا،شججا الالنصججارا،اتججع:امحمججدامحججيالبججدينات1/271ينظججر:اللصججولافججيالبنحججو،االالججنالب ججرل :ا (1)
 .19-19،ادرل اتافيالالدولتالبنحوي ،امصطفىالبنحاس:ا241-1/248لبحميد:ا

ا.77اأ/ال ا(2)
ا.1البقيام /ا(7)
ا.12لالترلف/اا(4)
،ا94،ا97،ا96ا،4(97)ا،2(99)ا،2(94)ا،97ا،2(49)ا،ا44،ا78،ا74ا،2(29)،ا9(11)ا،7(19)ا،9(17/ا)1ينظر:انه البالغة :ا ا(9)

ا،9(171)ا،7(121)ا،129،ا127ا،2(117)ا،9(161)ا،162ا،7(161)،ا166،ا2(11)ا،17،ا12ا،2(16)ا،2(87)ا،4(84)،ا77،ا98
،ا2(189،ا)189،ا184ا،7(182)ا،9(181)ا،9(178)،ا179،ا2(172)،ا7(198)،ا7(197)ا،7(192)ا،191،ا198،ا197ا،141ا،179
ا،2(218)ا،217ا،212ا،211ا،2(162)،267ا،7(269)ا،7(269)ا،118ا،7(119)ا،7(119)ا،2(114)ا7(117،ا)9(116)،ا188،ا187
ا،297ا،2(296)،ا2(241)ا،7(247)ا،2(271)ا،9(278)،ا2(279)ا،7(277)ا،2(272)ا،221ا،228ا،227ا،7(229)ا،2(221)ا،226
ا،767ا،764ا،218،ا7(217)ا،2(217)،ا289،ا289،ا281،ا2(279)ا،2(299)ا،2(299)ا،4(297)ا،292،ا7(296)ا،298،ا297

ا،2(798)ا،797ا،797،ا7(792)ا،2(792)ا،796ا،741ا،749ا،777ا،9(774)ا،9(772)ا،4(776)ا،721ا،2(729)ا،719ا،2(719)
ا،416ا،461،ا468ا،ا718،ا717ا،2(714)ا،781ا،4(788)ا،787ا،2(789)ا،1(789)ا،7(781)ا،7(797،ا)7(777)ا،771ا،2(776)
ا،7(494)ا،1(497)ا،7(447)ا،449ا،447ا،12(472)ا،7(471)ا،427ا،11(427)ا،421ا،418ا،417ا،419ا،412ا،7(411)
ا.4(497)ا،2(499)ا،9(497)ا،16(492)ا،498ا،2(499)ا،2(499)
ا،47ا،44ا،42ا،2(46)ا،2(77)ا،7(79)ا،21ا،28ا،4(27)ا،29ا،7(24)ا،1(21)ا،11ا،18ا،7(17)ا،17ا،12ا،4(9)ا،9ا،2(7/ا)2 

ا،19(74)،ا9(77)ا،9(72)ا،18(71)ا،7(76)ا،4(91)ا،976ا،2(99)ا،99ا،7(94)ا،97ا،91ا،96ا،2(98)ا،97ا،94ا،97،ا2(91)ا،96
ا،174ا،177،ا127ا،126ا،114ا،2(117)ا،168ا،164ا،2(162)ا،7(166)ا،7(11)،ا17ا،8(89)ا،4(84)ا،2(87)ا،77ا،2(79)
،ا7(192)ا،191،ا199ا،194ا،192ا،196ا،7(148)ا،7(147)ا،7(149)ا،2(149)ا،144ا،141ا،146ا،7(171)ا،178ا،2(179)
ا،112ا،2(111)ا،2(188)ا،189ا،2(182)ا،181ا،177ا،179ا،177ا،172ا،2(176)ا،7(191)ا،197ا،7(199)ا،7(194)ا،1(197)
ا،227ا،4(222)ا،226ا،218،ا219ا،7(212)،ا4(216)ا،269ا،2(269)ا،7(262)ا،266ا،2(118)ا،4(117)ا،2(119)ا،2(117)

ا،4(211)ا،2(277)ا،9(279)ا،4(292)،ا8(291)ا،2(296)ا،7(244)ا،4(242)ا،2(246)ا،9(278)ا،9(277)ا،4(279)ا،272ا،271
ا،777ا،2(779)ا،777ا،2(796)ا،741ا،7(749)،ا9(744)ا،747ا،742ا،2(771)ا،7(728)ا،729ا،4(724)ا،2(727)ا،714ا،767
ا.468ا،469،ا2(469)ا،464ا،466ا،717ا،2(719)ا،719ا،2(716)ا،787ا،784ا،778

ابىاتددامرلتاتكرلراتلكالبلفظ افيالبصفح البولحدة[.]يشيرالبرق البصغيرافياأتلىالبصفح اإ
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 الفصل األول

ا:تأكيد النفيا
 

 " ييه ال المقاله "ً
ُدا))لب اا- اشَاهلِلالب اَحم  اَتن  ،الاالجاائُاضِاتَاَي  ااُ ،اوالَالبذااالاَتغ شاُهالبظُّلَا…اينَاخلوقِاِهالبم االَاَعلي  جل  نولِر،اَوالاَير َ،قُجُهاَبي 
((يج ااوالَا   (1 رىاَتَليه اَنهار 
عال  باًتبار تعاليه  بحانه ًن يبه الميياقين، بتن(يهه تعال  "، حمد اهلل تييه ال الم ف  قاله "ً 

ي تي(م نف  التيبيه بالبرار      نف  المتيي  ثبات التن(يها    ا (6 حا   ال(مان(إ احيها(، اًن  الج مي  الا 
؛ أا ذهران مرن تيربيهلر  األإيبرار برر  ال( ال(ائردة؛ تأكيرداف لنفر  مرا ً رار يتبرادر رت تيك األد   بحانه؛ لذا صُ 

 أاهام  تنا   ذلك 
 

 اقاله "ًييه ال الم" 
دُاا- جاهللِاا))لبَحم  اُيص  االجيَالبذااَب   ال ِاوذلااالأ جواوقجيااِلُ جوٍ،،اوالامجأخُاَمضجُروالاااتلجىاُترُااالَايماا،اوَاَ جقِااتجاااَوالَامي ااالع 
تَجد اوتاااَدلالِاَمق طُااالَالي،اوَامِاتَا ادِارا،اوالاُمر  اِإيَمجاني،اَواَلاُمل َتاِل جاااي،اَوالَاال جرَاُمن ِكجرلاابِااالَاينجى،اوَالااَتجن  ِحشجاااِمجن  َتو  اُم  

اَقال لي الااااِلَعذلِ الُلَمِ اِمن  ََ   (3 ((َتق لي،اِواِلاُمُعذ 
رد  منهرا ًيررة  ييه ال المه "ًل ف  قا  "، حمد اهلل تعرال  باًتبرار ضرراب  مرن الرنعم، اًتررف بهرا، ًا

اق رررع   (،يرررذ بالجريمررر مرررن األ ا (،اضرررهامر أال رررالم  مرررن ل رررات العرررراف ا  ، ا(الصرررح  ، ا(الحيررراة اهررر  
ياله االنفرررة ثا ررتا يمرران ًررن اال ررتيحا  مررن اإ ثررم  (،ًررن جحرراد ربابيرر  اهلل ، ثررم (ن االرتررداد ًرر، ا(الن ررل
، انفر  ذلرك ًرن البرار   ربحانه، (4 (مرم ال رالف مرن التعرذيب بعرذاب األ ثم  (،يتال  العيلامن  ثم  (،ًنه

لرر  االذهرران مررن إر االًتبررارات بررر  ال( ال(ائرردة؛ تأكيررداف لنفرر  مررا ً ررار يتبررادر رت هررذد  ي ررتي(م التأكيررد؛ لررذا ُصرر
 أاهام  تنا   ذلك 

ا:كيداالجا)لبالا،(البزلئدةأتلب(ا2)
  (2 عض،    ًدة ماا(5 كيدأياف اظيف  التد  ؤ  الباء( حرٌف من حراف الصي ، ُي(اد    الكالم، م

                                                           

ا.2/17:ا269نه البالغة اخاا(1)
ا.2/114ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(2)
ا.17/ا2:ا268نه البالغة اخاا(7)
ا.118/ا2ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(4)
ا.229/ا4ينظر:البكتا ،ا يالويه:اا(9)
:اإبىاأوضعالبم ابك،امحمداتالدالبعزيزالبنجارا،اضيا،الب ابك116-1/169:ا،امغنيالبلالي 41-46:ا،البرمانيروفحينظر:امعانيالبا(9)
-1179،ا1،اأ ابي البتوكيدافيالبقرآنالبكري ،اكاظ افتحيالبرلوا،امجل اآدل البم تنصري ،اعا282-1/286،امعانيالبنحو:ا1/247

ا.264-267:ا1179
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 الفصل األول

ْن ( 1ُلَِّه َشِهيًدلوَََْفى ِبا   الفاًل، نحا قاله تعال   ( 1   ( د  ب(ي، امنه قالك   أُح  

ُكْْ   ، ا( 6َوهموويِّإ لَُِْيووِك ِبِجووْلَّ لُن ْ َلووةِ    رر  المفعررال، نحررا قالرره تعررال   ( 6  وََُووا تمْلقكووَل ِبَدْيووِدي

  ( 3لَُِى لُت ْهلكَُِة

 (    المبتدأ، نحا   بح بك درهم(، ا يرجُت  اذا ب(يد  ( 3 
(، اقالررره تعرررال   ، مرررا، ال، كررران المنفيررر (؛ لتأكيرررد النفررر ، نحرررا   لررري  (يرررد بيرررائم   ررر  أيبرررار   لررري ( 4 

َوَما لُلَّهم ِبَغاِفٍل َعم ا َتْعَملكََن 4)، ا         ٍَوَما همََ ِبقََِْل َشواِعٍر َقِليلاوا َموا تمِِْمنموََنل وََُوا ِبَقوَِْل َْواِه

  ( 5َقِليلاا َما َتلََّْرموَن

ن مررا جرراء ، اردت  نهجج البالغةجج ا رر   البرراء( ال(ائرردةف مؤكرردةف ليكررالم  رر    ثالثرر  ااربعررين( ماضررعاف، اا 
 التأكيد بها لغايتين، هما 

 ت  آلبيانها    اا  اف،ين( ماضعير  ًاردت  الباء( (ائدةف، لتأكيد إثبات اليبر      :ثباتاإلأكيد تا 
مرررا جررراء  ررر   اًرررل منهرررا ، اف  ررر  الفاًرررل  اردت  البررراء( م(يررردة  ررر  الفاًرررل  ررر    ًيررررين( ماضرررع( 1 

، بيران ذلرك  ر  قالره (9 ، ا ر   اًرل  عرل التعجرب  ر    ماضرعين((2 اف ،  ر    ثمانير  ًيرر( ماضرع(كف  
 " ييه ال الم"ً

 
اَتَقَل((اِلذِبَكاَولتِااىَا))َوَكفَاا-   (8 ظاااِبَمن 

ررْن ييررا بهمييرره ال ررالماكتفرر  "ً ي ررل  م م   ً ت دمررا أ رران  ا  ، ا "، بررذكر المررات اغمراترره؛ ليكرران ااًظرراف لمررْن 
 ذلك إثبات الباء الم(يدة     اًل كف    بذلك(؛ تأكيد 

 

                                                           

ا.71اا،/ لبنا(1)
ا.29امري /ا(2)
ا.119لبالقرة/اا(7)
ا.141ة/اراقاللبا(4)
ا.42-41ق /احالبا(9)
ا.6778ا،292ا،276ا،222ا،2(179)ا،9(191)ا،128ا،99ا،94ا،1/94ينظر:انه البالغة :ا ا(9)

ا.2(212)ا،2/81 
ا.427ا،761/ا1ينظر:انه البالغة :ا ا(7)
ا.2/81:ا279اخنه البالغة اا(8)
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 الفصل األول

ا" ييه ال الم"ً هلا اق
ََاُنالبن اُه الال االُاد اؤَامُا،ُ امعاويُ ،اوَاق ِر ااِلَقوٍ اِمَنالبجهِلاالاهللاقائدُاأ))وَاا-   (1 ةِ ((اِ 

اهلل، إذ كران قائردهم  ر  من قاله هذا، قام أهل اليام؛ ليردة قرربهم مرن الجهرل بر " ييه ال المقصد "ً
ذ كرران اليائررد االمررؤدب  رر  تيررك ال ريررف مررن الجهررل،  مررا اا  معاايرر ، امررؤدبهم، ًمرررا بررن العررا ، ال ريررف 
ي رتي(م التأكيرد؛ لرذا (يردت  ر  الرنف  المتييير  ثبرات ذلرك ا  ؛ ا (6 تباًهمرا مرن البعرد ًرن اهلل االجهرل برهاأقرب 
(؛ تاثي   الباء   ياف ليمراد  اًل  عل التعجب   أقرب بيام 

يريناردت  الباء( (ائدة لتأكيد النف ،       :النفيتأكيد ا ي  النحا اآلت  ض( ما ثالث  ًا  عاف، ًا
، امنهرا قالره (4  ر  محالهرا ين(ضرع، ذكررُت منهرا   ماضرعا، ما (3 (ت رع اردت  ر     :فياخالرابيس(ا1)
 " ييه ال الم"ً
 
َتاالمغفوٍلاَتن َك((ا- اَفَل     (5 ))َوالاَتغ ُفل 

يرر  ذلررك، هررا  ًررن  نهرر بعررد " جرراء ييرره ال ررالم يبررر قالرره "ً  كررل مررن لرري   التغا ررل  رر  الرردنيا؛ ًا
(؛ تأكيداف لينف  غفما (يدت  الباء(    يبر لي    بمن  ا  ، ا (2 بمغفال  ال ينبغ  أن يغفل ًما يراد به((  ال 

ا:فياخالرا)ما(البنافي (ا2)
 "  المييه المااضع، منها قاله "ً (9 اردت     ًيرة(

 
ابِاتُان ا))َمااأَاا- َِا   ((،اَوَمااأن تُا*ابييَسالبليَاجِاٍةا َايااِلثَق ٍناُيماُلااِلُك   ااِلُرك     8)  

  ( كرران اصررفاف لهررم  نررتم لرر  بثيرر أال   مررا  رراأل ف،اعررر أهررل ال  رر هررذا مررن كررالم  قالرره، ًييرره ال ررالم، 
كررران …( نررتم ب ررُركن  ألثرران    امررا قاالهم، ااأ" بررييرره ال ررالمبرذييرر  الييررف االكررذب، الم ررتدً  لعرردم ثيترره "ً

نمرا (يردت  البراء(  ر  ا  ا 7،(8 لريهمإ" ييره ال رالماصفاف لهم برذيي  التياذل االعج(؛ الم تدً  لعدم أ تنادر "ً
(؛ لتأكيد النف    يبر  ما( النا ي    بثي  (، ا بركن 

                                                           

ا.1/427:ا181نه البالغة اخاا(1)
ا.2/77ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(2)
ا6471ا،462ا،292ا،242ا،211ا،189ا،1/128 البالغة :ا ينظر:انها(7)

ا.469ا،2(197)ا،719ا،717ا،217ا،219ا،262ا،126ا،117ا،2(191)،ا177ا،77ا،71ا،97ا،2/27 
ا(.51(،اصفح ا)4ينظر:ا،امشا)ا(4)
ا.2/719:ا717اه البالغة ا نا(9)
ا.2/229شرحالبالحرلني:اا(9)
ا6498،ا217ا،181ا،178ا،2(12)ا،87/ا1ينظر:انه البالغة :ا ا(7)

ا.796ا،281ا،2/164 
ا

ا.9/164لبل ان:االد.اينظر:اابي:اكلم اتقالاللي جيسالبا*
ا.1/291ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(8)



21 
 
 

 

 

 الفصل األول

 " المييه ال ، منها قاله "ً(1 ربع ( مااضعأاردت        :فياخالرا)ال(البنافي (ا7 
 
اذِا))والاكُاا- اذِالُّ ٍعااِلَ ميٍع؛اَوالاُكلُّ   (6 يٍر((صالَاااَناِظٍراالِاااَ م 

ن ران قررد ال اإ أن  " برالنف  ًيرر  ييره ال ررالم"ً ب ررهن ران(؛  ن" بررذ    رْمع  انظررر    اإييره ال رالمأراد "ً
رر  ر  صره ابي تعمل  معه ابصررر  يمرا ينبغر  ًير  الاجره الرذ  ينبغر ،  ال رميع االبصرير ي رتعمل  رمع

( أ  ات(3 صال  أمر المعادا   تفادة العبرة ا ا (، ا ببصير   كيداف لينف ؛ (يدت  الباء(    يبر  ال(   ب ميع 
ا:كيداالجا)لبكاف(البزلئدةأتلب(ا7)

 ررر  ( 4َُووْيَ  َِْمْلِلووِه َشوويُْو َوهمووََ لُس ووِمي م لَُ ِ وو م  (اد  الكرراف(  رر  الكررالم، نحررا قالرره تعررال   تُرر

  (5 ا (يدت لتأكيد نف  المثل الكاف(، هن
ًبرد  ل  معنر   الكراف( ال(ائردة، قرائالف    اأمرا الكراف ال(ائردة  معناهرا التيربيه، نحرا  إاأيار المبرد، 

( ثالثررر  اثالثرررين، اردت  الكررراف( (ائررردة،  ررر   نهججج البالغةججج ، ا ررر  (2 نمرررا معنرررار  مثرررل (يرررد((ا  ؛ ا (اهلل ك(يرررد
 ن، هما ء التأكيد بها؛ لغايتيانما جا  ماضعاف، ا 

؛ ذكرررت منهررا (9 ضررعا( ما أربعرر    ليغايرر  المررذكارة  رر ا اردت  الكرراف( (ائرردة؛  :ثبددات البيددبي إتأكيددد ا
 " ييه ال المقاله "ً الماضع الرابع   ا  من البحث، ( مااضع    محالها ثالث 
 
اَم ُّهااولب ُّ ُّالبن جاِقُعافجياَجو ا - جَذُرَ،ااُذوا))َمَثُلالبدُّن َيااَكَمَثِلالبحي ِ ،اَبي ن  البَجاِ،جُلاَوَيح  جاالبغجرُّ جوااإبَيه  ِفَهجا؛اَيه 

البَعاِقُل((   (8)لبلُّ ُّ
 فررر  يبرررر قالررره "ًييررره ال رررالم"، أ رررادت  الكررراف( الم(يررردر  ررر    كمثرررل( إثبرررات تمثيرررل الررردنيا بالحيررر ، 

منهررا ايتناالرره   ااجرره التمثيررل أن الرردنيا لذيررذة المتنرراال  ررهي   رر  ًررين النرراظر إليهررا مررع أن   يمررا ييررتهيه 
اليرريااة اآليرايرر  االعررذاب األلرريم   يهررا  إليهررا الجاهررل بمررا  يهررا مررن  رراء العاقبرر  ايحررذرها العاقررل العررارف 

  (7 بها((

                                                           

ا.2(178/ا)1ينظر:انه البالغة :ا ا(1)
ا.72،ا1/71 ا

ا.87:1/178نه البالغة اخاا(2)
ا.1/417ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(7)
ا.11البشورى/ا(4)
ا.149،البترلكي البلغوي افيالبعرالي ،اد.ا،اداانهر:ا48يالبحروف:اينظر:امعانا(9)
ا.4/146لبمقتض :اا(9)
ا.(155(اصفح ا)5(او)3(،ا،امشا)68(اصفح ا)1ينظر:ا،امشا)ا(7)
 .777/ا2:ا119نه البالغة ا اا(8)

 .979/ا2شرحالبالحرلني:اا(1)
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يررين( ماضرعاف ا اردت  الكاف( ال(ائدة،  :تأكيد نفي البيبي ا ، ذكررت (1 ليغاي  المذكارة،     ثماني  ًا
 " ييه ال الممنها قاله "ًا  (6 ثمنها   ًيرين( ماضعاف    محالها من البح

 
بَك:ا - اَبي َساأُاوا،اَفكَذبَكاَنحُن،ا"اااَلُنوَتال ِداَمَنافااإن ا"))َوأم ااقو  اَكَعال جبكن  ََاَمي جُ اكهاشجٍ ،اَوالاَحجر    االَابجِ ،اوَاِدالبُمطِّ

َِاااِجرُاَهجججأالجججُواُ جججفياَناكجججأالياطابجججٍ ،اوالالبمُا جججاالَابيِق،اوَاكجججابط  َِااب اَكجججالبُمِحجججقُّاايِق،اَوالَاِصجججيُعاكابل ارِالبص  االَاِل،اوَاُمالط 
ِةِل((لبُمؤ ا   (7)ِمُناكابُمد 

ا بنرا ًبرد ه بيالره   إن رال  معااي ، جااباف ًرن كتراب  منره؛  نب ر هكتب"… ييه ال المهذا من ًهد له "ً
(؛ ًي  م اااته له "ً "    اليرف االفضريي ؛ لكانهمرا مرن بيرت  ااحرد؛  رال  ضرل لبعضرهم ييه ال الممناف 

؛  أجابه "ًًي  ب ، (يدت  الكاف(    كل  منها، تأكيرداف (4 "، بالفرف بينهما؛ من اجار يم  ييه ال المعض 
 ( لنف  التيبيه انتيج  ذلك كانت   لي  معااي  كعي   

(البزلئدةأتلب(ا4) ا:كيداالجا)ِمن 
ررْن(  رر  الكررالم،  ااقعرراف   رراًالف، ذا تيرردمها نفررٌ ، أا نهررٌ ٌا أا ا ررتفهاٌم، اكرران مجرارهررا نكرررة، إترر(اد  م 

ْْ   نحا  قاله تعال    ِِو م ِموْنهمْْ    ، أا مفعراالف؛ كيالره تعرال   ( 5َيْدِتيِهْْ ِمْ  ذِْْوٍر ِموْ  َببِِّهو َهوْل تم

، كذلك قال  يبايه اجمهرار ( 9َهْل ِمْ  َخاٍُِق َغْيرم لُلَِّه، أا مبتدأ؛ كياله تعال   ( 2ِمْ  َأَحٍد

مؤدي  (يادتها اظيف  تاكيد المعن   (7 ي  ذلك، جاا( (يادتها    كالم  ماجب  ، ا(اد الكا يان ً(8 البصريين
ررْن( ال(ائرردة الداييرر  ًيرر  األ(10 اتيايترره رريت ررماء الماضررًا ، ليعمررام، اهرر  كررل نكرررة، م  اقيررل إن  م   هص 

(؛  ررْن أحرد  ررْن(، م(يرردة هنررا لمجرررد التاكيررد؛ ررر برالنف ، تفيررد تاكيررد اال ررتغراف، نحررا   مررا قررام م  ن  مررا قررام أل  م 
ررأحتمررال  ا هررام العمررام دان إان  رر  ا مررا قررام مررن أحررد(،  رري   ،أحررد( ررْن( ال(ائرردة الداييرر  ًيرر  نكرررة ال م  ا  م 

رْن نتيت  بالنف ، تفيد الت صي  ًي  العمرام، ات رم   ال(ائردة ال رتغراف الجرن (، نحرا   مرا  ر  الردار م 
ْن( أ ادت التنصي  ًي  العمام؛ أل (،  ر  م     الردار رجرل(، محتمرل لنفر  الجرن  ًير   ربيل  ن  مارجل 

                                                           

ا.224ا،7(191/)2ينظر:انه البالغة :ا ا(1)
ا(.76)ا(اصفح 1ينظر:ا،امشا)ا(2)
ا.2/191:ا17انه البالغة اكا(7)
ا.2/724ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(4)
ا.2الالناليا،/ا(9)
ا.18امري /ا(9)
ا.7ااطر/فا(7)
:اإبىالبفي الالنامابك،الالنا،شا الالنصارااابك وضعالبمأ،ا8/12،اشرحالبمفصل:ا4/426:ا،البمالرد،البمقتض 4/229ينظر:البكتا :اا(8)
ا.721:البمعاني،البمرلداافياحروفا،البجنىالبدلني7/24
ا.194راللي،اتقدي :امحمدامهدا:اد افيامعرف اكغ البعر ،اتغ،البديناللاينظر:اجول،راللا(1)
ا.718ينظر:اأق ا البكغ البعراليامناحيثالبشكلاولبوظيف ،افاضلامصطفىالب قا:اا(16)
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رر  الصررفار مررذهب  رريبايه  رر  ت رراا  (1 العمررام، النفرر  ااحررد مررن هررذا الجررن  دان مررا  رراف الااحررد   ا  رج 
  (6  ادتها التاكيد((ا  ين ا يعنمال

ْن( (ائدة ليتنه البالغة ا       ًير( ماضعاف؛ الغايتين، هما ثالثكيد،     أ، اردت  م 
ثباتإلاتأكيد ا: 

ْن( (ائدة، ليغاي  المذكارة،       اآلت  ا    ( مااضع، ثالثاردت  م 
ا:قاللالبمالتدأ(ا1)

(،    قاله "ً     ياف اال تفهام،    ماضع   اردت (ائدةف   " ييه ال الم ااحد 
 
اَمناٍصاأواخغٍص((افيِ اَولب اماِع،اَولبعَا  ال ااِراَولصَاال ابياللَاأوا)) - اِمن    (7)َمتاِعاَ،ل 

نرره ال أ ررماو االعا يرر  االمترراو  رر  الرردنيا ًيرر  بصررار ااألالرر  األ" تنبيررٌه ألييرره ال ررالمبررر قالرره "ً ي
رْن(،  ر  قالره "ًن  ا  ، ا (4 منا  من أمرر اهلل، االيرال  مرن ًذابره لمرن حصرل  يره " ييره ال رالممرا (يردت  م 

) ْن منا     هام  تنا   ذلك؛ تأكيداف إثباته، ارد اف لما ً ار يتبادر إل  األذهان من أا  م 
ا:قاللالبمفعولااله(ا2)

ْن( (ائدة هنا     ماضعين(؛ اهما    قاله "ً  " ييه ال الماردت  م 
 
اللا- ن  اخُاقَال اِرابخُانكَاَياَتنالبمُاه امَراالابَمع روِفاولبن ا))ول  جهُان ال احاَنُه،اواال اهللاُ جِقال الُجاِناِمجن  اأَججااالاُيقر ام  ٍلاالجاِناِمجن 

اِرز ا   (5 ((قٍاوالاُينِقصاِناِمن 
مرر كران النهر  ًرن المنكرر م رتي(ماف لأا ن، يا كان األمر برالمعراف، االنهر  ًرن المنكرر، متال(مرم  ل  

 ثبات ذلكا  ؛ ا (2 رييصال اليل تجماًهما امر بالمعراف م تي(ماف لينه  ًن المنكر  ثبت بالمعراف، ااأل
رْن( ال(ائردة؛ …(ُييربران نهمرا الا     ا كرالمد الك رأُ     النف  المتييي ، ي تي(م التأكيد؛ لذا (، ا م  ، بمؤكردين   إن 

 تاثيياف لمضمانه 
نفيالتأكيد ا: 

ي  النحا اآلت   ْن( (ائدة، ليغاي  المذكارة،     ًيرة( مااضع، ًا  اردت  م 

                                                           

ا.422-4/421،البالر،ان:ا726ينظر:البجنىالبدلني:اا(1)
ا.4/422لبالر،ان:اا(2)
ا.1/197:ا82انه البالغة اخا(7)
ا.1/712ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(4)
ا.2/712:ا786نه البالغة ا اا(9)
ا.2/921ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(9)
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اقاللالبمالتدأ:(ا1)
ي  النحا اآلت   ْن( ال(ائدة، مع مؤكد  لير،      ت ( مااضع، ًا  ارد اليبر مؤكداف بر  م 

  )ِمْن( الزائدةو ،كيد بـ )القسم(أتال -
 " ييه ال المارد هذا    ماضعين، كما    قاله "ً

 
رااَمااتَاا- اخَااى الَا))َوَبَعم  اِقتاِلاَمن    (1 ق ((حَاابَفالب اِمن 

"، تنبيٌه لي امعين، اا رتدرا  لهرم، لييرام ًرذرر  ر  قترالهم إذ كانرت مياتير  مرن هرذر ييه ال المياله "ً 
هررا منرره صررفته ااجبرر   ررال    العمررر (، (الي ررم ب كررالمد الك ررنكررار مررنهم؛ أُ ؛ الررئال ييررع اإ(6 يمكررن إنكررار اقًا

(؛ نفياف ما ً اُر يتبادر  (منْ  ا ْن قتال   ل  أذهانهم من أاهام  تنا   ذلك إال(ائدة   م 
  ( الزائدة)مِنو ،(النفي، وإالَّ) قصر:البكيد أتال -

(،    قاله " ارد هذا    ماضع    " ييه ال المً ااحد 
 
َلمُال))وَاا- اَشي اأن االوات    (3 اَة((حيَالب ااُهاإال اُهاَوَيَملُّااَلُعاِمن ااُلُهاَيش ااحِاَوَيكاُداصَااٍ،اإال اُهاَبي َساِمن 

رر"، تنبيررٌه ل  ييرره ال ررالم يبررر قالرره "ً ًرردم   ْن ييررا بهم، ًيرر  حصررر حررب الحيرراة ًنررد صرراحبها؛ لعي ررم 
ال (برر   منهرا؛  أ راد كرل مرن اليصرر لُ المال رْن ير ء(؛ تأكيرد ًردم المرالالنفر  اا  رْن(  ر    م  مرن  لُ ، ا(يرادة  م 

 الحياة 
  )ِمْن( الزائدةو ،بـ )تقديم ما حقه التأخري( أكيدتال -

(،    قاله "ً  " ييه ال المارد هذا    ماضع   ااحد 
 
َ امُالب ااااَتلىَا))َومَاا- اَةَضاَض ٍابِ امِاِس اَيكوَناَمظ ُلوماا((ا*ن    (4 فياأن 

اليبر  كد  ما أُ ن  ا  " جاء تنبيهاف ل م ْن ييا به ًي  أن  ال نيصان لم يم  مظيام؛ ا ييه ال الماله "ً  ي
 بهذين المؤكدين؛ لتأكيد النف  

  )ِمْن( الزائدة ،)تقديم ما حقه التأخري(و ،نَّ(أكيد بـ )أتال -
 " ييه ال المارد هذا     ماضعين(، هما    قاله "ً

 
                                                           

ا.2/497وينظر:اا.1/98:ا24نه البالغة اخاا(1)
ا.1/221ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(2)
ا.1/716:ا177خانه البالغة اا(7)

ا.،امادةا)ةضض(7/119ل ان:البةضاض :البذبهاولبمنقص ،اينظر:اا*
ا.2/179:ا28نه البالغة اكاا(4)
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ََال))وَاا-  ُ افاقٍ ،اوالار اُهاَبي َساتلىاأحٍدااَلع َدالبقُابولاأن ات  َلالب الِاآِناِمن  ((حٍداَقال  اةنىا قرآناِمن 
 1)  

لينررا  ابيانررره  -اليرررلن –نرره لرري  بعررد ن(الررهأ" جرراء تنبيهرراف لمررن ييررا بهم ًيررر  ييرره ال ررالم يالرره "ً
ال غنرر  ًنرره نرره قبررل ن(الرره أصررال  معايررهم امعررادهم، كمررا إلرر  بيرران حكررم  رر  إالااضرر  حاجرر  بالنررا   

؛ الئال ييع إنكار النف ؛ أكد اليبر المنف  بر  لي ( بجمي  مؤكدات؛ نفياف ما ً ار يتبادر (6 لينفا  الجاهيه
 ل  اذهانهم من إنكار  ينا   ذلك إيتبادر 

( اها قاله "ً :قاللالبفاتلا(2) ْن( (ائدةف؛ لتأكيد النف ،    ماضع  ااحد   " ييه ال الماردت  م 
 
االايخفىاتليهاَ َولُدااَنامَاحَاال ا))َف ُاا- اَوَرقٍ اُتزِاَومَا…ال ٍاٍقادَاَة َان  ُقُطاِمن  جقَاَهجيلُاااَت   اَم   ُفاااَتولِصجهَاطِاااَتجن 
  (3 ((ا،ِامَاطاُلالب  اهِانولِ،،اولن اللا

ررْن ارقرر  (؛ تأكيررداف لعيررم البررار  بهررا؛ ا  ررْن( (ائرردة  رر     م  َوَمووا َتْسووقك ك متثرراالف ليالرره تعررال   ااردت  م 

  ( 4لَُِّا َيْعَلممَهاِمْ  َوَبَقٍة 

ا:قاللانائ البفاتل(ا7)
ْن( (ائدةف، اليغاي  المذكارة،    اردت  (،    قاله "ً ماضع   م   " ييه ال الم ااحد 

 
اشَايهَافِاايَاقِاب اأُا))مااا- َِاي ااا]لالرض[اِمن    (5 الَلت ُه((ٍ،اَق

(؛ تأكيداف  ف  قاله، جاءت  ْن ي ء  ْن( (ائدةف      م   ينف  ل م 
اكيدالبثقيل اولبخفيف (واتأكيداالجا)نونيالبتاا:البثاني

،   نحرا  اضررب ْن (2 لرف((ين    يفيف   اكن ، اميددة مفتاح  مع غيرر األبر ضالتأكيد بالنان ًي  
 اليفيفر   ررٌو مرن بصريين  أم ا ًنرد الكرا يين، ، اهما أصالن ًند ال(9 (يداف ميفف ، ااضربن  ًمراف ميددة((

يار  يبايه أل  هذا ا  الكن الميددة أيد تأكيداف من الميفف  ا  ؛(8 د لهلفعل امؤك  الثييي ، اكالهما ميت  با
ررررم اليييررررل أنه ذا جئررررت بالثيييرررر   أنررررت أيررررد ا  د، ا نررررت مؤك ررررأذا جئررررت باليفيفرررر   إ رررر… كيرررردا ا تمررررقررررائالف    ً(

                                                           

ا.417/ا1:ا177نه البالغة اخاا(1)
ا.2/27ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(2)
ا.1/471:ا187نه البالغة اخاا(7)
ا.91الالنعا /ا(4)
ا.187/ا2:ا71كانه البالغة اا(9)
ا.241:ا،اتع:اطارقاتالدالهلللبكافي افيالبنحو،الالنالبحاج ا(9)
ا.196انيالبحروف:امعا(7)
ا.771/ا2:امغنيالبلالي ينظر:اا(8)
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 الفصل األول

ااال ررتفهام مررر االنهرر  ال الفعررل الم ررتيبل الررذ   يرره معنرر  ال يررب، اهررا األإ  اال يؤكررد بهررا   ،(1 ((كيررداف ا ت
، ا ائرردتهما هرر     تأكيررد المعنرر  اتيايترره بأقصررر لفررظ، اتييرري  المضررارو (6 االتمنرر  االعرررض االي ررم((

مررر؛ لتييرري  ذن ييحيرران برراير الفعررل المضررارو ااألإ، (3 مررر((ليرر(من الم ررتيبل، اتيايرر  اال ررتيبال  رر  األ
 عرررال التررر  ال يرررراد منهرررا الم ررررتيبل أليررر(من الم رررتيبل، اال ييحيررران بهمرررا اال بغيرهمررررا مرررن الهرررذين الفعيرررين 

  (4 اليال 
 ت  د برررالنان الثيييررر  أا اليفيفررر ،  هرررا البنررراء ًيررر  الفرررت ، قرررال ابرررن اليرررجر أمرررا حكرررم الفعرررل المؤك ررر

صرل ثييرل ا(ادر اتصراله ن الفعرل  ر  األدة ًير  الفرت  ألالفعرل مرع النران المؤك ر تْ ن  ن العرب ب  إ      هر(546
  (5  ماء المركب ، ايصار بالفتح  ليفتها((ف البناء كما ا تحيته األبهذر النان ثيالف  ا تح

نره بالفعرل المضرارو الااقرع بعرد أداة ر كيرد الثييير ،  ير ، ميتا ، اردت منهما  نان التنه البالغة ا   
  ه دالل  ااحدة، أ ادت  ،(2 ئ ( ماضع  اام الث النه   ال(     ث

تأكيد النهيا: 
 

  قاله "ًييه ال الم"
ُهاكابثوِراَتاقصاااقرنهاَير لكُ البصعَ اويقوُل:ا،والبذبول(( - اتلَقُهاتجد  اطلحَ ؛افانكاإن    (7)))الاَتل قين 

 (؛  كيررد الثيييرر ، اهررا قالرره   ال تييررين ا داف بنرران التر "ًييرره ال ررالم" قالرره بررالنه  ًررن  عررل مؤك ررصررد  
  " يح " ءلنه  الميا ب ًن  عل ليا اف اذلك تأكيد

 
  "ًييه ال الم" هلا اق
اَتليُكُ اللا- اِفيهااللَمُل،اوالاَيطوَبن  ِلاَلَنُك     (8 َمُد(())َوالاَيغ 

(، بحرررف النهرر   ال( ًررن  عررل  ميترررن  صررد   بنرران  ر "ًييرره ال ررالم" قالرره   اال يغيبررنكم(، ا اال ي ررالن 
ن  ذلك إلغاي  الت  ه  المات؛  كيد الثييي ؛ تأكيداف لنه  المتيين   ًن تاهم  ال مدة الحياة اا تبعاد اا الت

                                                           

،ارصفا77ا/2،البمقر :ا1121ا/2ا،البمقتصدافياشرحالاليضاح،البجرجاني:272،البلمع:ا7/11وينظر:البمقتض :اا؛7/961لبكتا :ا(ا1)
ا.769ا/7ا،الب ابك:ا،اضي477،البمطابعالب عيدة،الب يوطي:ا467ا/2،البفولئد:ا774لبمالانيافياشرحاحروفالبمعاني،البمابقي:ا

ا.424لالنالبحاج ،اتع:امو ىاالناااتلولنالبعليلي:اا، فيي انظ البكافشرحالبولا(2)
ا.4/191البولفي،اتالاساح ن:البنحوا(7)
البمصدرانف ه.ا(4)
ا.2/118لالمابيالبشجري :اا(9)
ا.2(497)،ا411ا،769،ا(767)،ا221،ا2(229)،ا181.ا2(119.ا)89،ا1/99 ينظر:انه البالغة :اا(9)
،ا7(242)،ا278،ا2(277)،ا272،ا216،ا7(118)،ا7(117)،ا116،ا188،ا182،ا194،ا7(197)،ا7(192)،ا192،ا2/196،149ا 
،ا774ا،729،ا774،ا729،ا749ا2(724)،ا212،ا281ا7(292،ا)7(296،ا)291،ا297،ا297،ا2(296،ا)241،ا249،ا7(244)

ا.462،ا664،ا711،ا2(717)،ا716،ا788،ا789،ا798،ا794،ا797،ا792،ا779
ا.1/89:ا71نه البالغة اخاا(7)
ا.1/119:ا92نه البالغة اخاا(8)
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ُْ قكلكوَبمهمْْ وََْوِل و ِموْنهمْْ        يي   الييب  يارث الغفي  ًن ذكرر اهلل، كمرا قرال تعرال    َفَطواَل َعَلوْيِهْْ لَُْدَمودم َفَقَسو

  ( 6(1 َفاِسقكََن

 
 اقاله "ًييه ال الم" 

اَلَعافيِهاأ،ُلالبُغروِر((ا- امااأص    (3 ))فغاَيغ ر ن ك  
كيررد الثيييرر ؛ ا بنرران الت   ررال يغرررنكْم(، بحرررف النهرر   ال( ًررن  عررل ُميترررن    الررهقر "ًييرره ال ررالم" صررد  

  (4 هل الغفي  من متاو الدنيا ا يباتها((أتأكيداف لنه  م ْن ييا بهم   ًن االغترار بما أصب   يه 
 
  "ًييه ال الم" هلا اق
اِشقاقِاهاالبن ا))أيُّاا- ِرَمن ُك   َتهِوين ااالَاي،اوَااُس،االاَيج  يَاَي   اِتص    (5 ي((انِاُك  

بنان  ن  تر ي   ال يجرمنكم(، ا ال ي تهاينكم( بحرف النه   ال( ًن  عل  مقاله صدر "ًييه ال الم" 
صيانهتا ال   كيد الثييي ؛ تأكيداف لنه  معاير النا   ًن تكذيبه ًا
 
  "ًييه ال الم" هلا قا 
  (2 َنف ِ َك((ااِساِمن اَكاَ ولُدالبن ا))فغاَيُغر ن اا-

 صرردر "ًييرره ال ررالم" قالرره    ررال يغرنررك( بحرررف النهرر   ال( ًررن  عررل  ُميترررن  بنرران التاكيررد الثيييرر ؛ 
 لها  (9 تأكيداف لنه  نف  م ْن ُييا ب ًن االغترار بر  ا ا تها اا تغفاله(

 
 م" ًييه ال ال" هلا اق
الانااال،ا- امعالبصغِةاق ر  البزكاَةاُجِعَلت  هااُتجعلابجهان اإِساالها،افف اَ البن اي اطاَ،ا،اطَا غِ ،افمناأت الالإل))ث  اإن 
ََااِراِحجازلااَوِوقاي ا.افغايُاارةا،اَومَنالبن اف اكَا َفُه((رَاثِاااأحد انف ه،اَوالاُيك اهَاتن ات ِ  اَتَليهااَبه  ا.(8)ن 

                                                           

ا.19لبحديد/اا(1)
ا.1/768شرحالبالحرلني:اا(2)
اا1/181:ا88نه البالغة اخا(7)
ا.1/422شرحالبالحرلني:اا(4)
ا.1/229:ا166نه البالغة اخاا(9)
ا.1/769:ا172نه البالغة اخاا(9)
 .1/976اشرحالبالحرلني:(ا7)

 .497/ا1:ا112خاالغة انه الب(اا8)
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، ياص  به "ًييه ال الم" أصحابه،  ل  ال(كاة؛ أمما أاصاهم به  المحا ظ  ًي  م  هذا من كالم 
( بحرف النه  عها(، ا اال يُ بر اليبرين    ال يتد  ؛ صُ (1 الما كان   قبالها ميرا اف ب يب النف (( كثرن 

   ًنه هتاء ال(كاة ًي  هذا الاجه المنإيكيد الثييي ؛ تأكيداف لنه  تا بنان ال  ال( ًن  عل ُميترن  
 

ااقاله "ًييه ال الم" 
ابلشيطاِنافي))فَاا-  .(6 صيالاا((كانَاغاتجعلن 

كيد الثييي ؛ تأكيداف لنه  ا  ( بالنه  ًن  عل  ميترناف بنان الت  اليبر جاء ُمصد راف    ال تجعين  
  (3 تباًه ليهاى((اًن  معااي   

 
  "ًييه ال الم" هلا قا 
اتلجىاتقجوىالهللِاطِان ال))ا- جَدُهاالاَشجريَكاَبجُه،اوالاتُجرو االق  جلِاَوح  اُم   اذَاارِ،جاا،اوالاتأُخجتليجِهاكَاان ازماا،اوالاتجتجاتن  ن 

َ ا ََ اَحَق   (4 لهلِلافياَمابِه((اِمنُهاأكثَراِمن 
(، بالنه  ًن  عل ميترناف كالمهر "ًييه ال الم" صد   (، ا ال تأُيذ ن  (، ا ال تجتا(ن  ن     اال ترًا
 ر المذكارة ما كيد الثييي ؛ تأكيداف لنه  م ْن ي تعميه "ًييه ال الم" ًي  الصدقات ًن األا بنان الت
اكيداالجا)ال الالالتدل،(أتلبثابثاا:ا
، ال مفتاحرررر ٌ    المٌ (5 ن   الم االبتررررداء( باالصرررر ال  البصررررر ، ا الم الي ررررم(، باالصرررر ال  الكررررا  إ
ج( أ، تيع      (2 ًمل لها ، (8 ،  تديل ًي  اال م االفعل المضارو(9 ها((ال الجمي  اصدرها ال ليرها ًا

،  رر  الرالم(  ر  اليرال ( 10ِلن  َببِّي ََُسِمي م لُدمَعاُِ، ا( 7ْْ َأَشدم َبْهَ ةاََُدْنتمنحا قاله تعال   

، اقيرررل    إنهرررا اذا (16 ، ا رر  اليرررال الثررران   أ رررادت تاكيررد اليبرررر(11 االال  أ ررادت تاكيرررد مضرررمان الجميررر 

                                                           

ا.16ا/2شرحالبالحرلني:اا(1)
ا.ا192/ا2:ا17نه البالغة اكاا(2)
ا.729/ا2شرحالبالحرلني:اا(7)
ا.192ا/2:ا29نه البالغة اكاا(4)
 ا،البتوكيدافيالبقرآنالبكري ،ا تاراتليايا ين،اأطروح767ينظر:امدر  البكوف افيامنهجهاافيادرل  البلغ اولبنحو،امهداالبمخزومي:اا(9)

ا.72ماج تير:ا
ا.79،البغمات،البهروا:ا78،البغماتالبزجاجي:ا91ينظر:امعانيالبحروف:اا(9)
ا.1/719لالناجني:اا،لبخصائصا(7)
ا.1/29ينظر:اشرحالبمفصل:اا(8)
ا.17البحشر/ا(1)
ا.71الالرل،ي /ا(16)
ا.1/271شموني:ا،اشرحالل1/228:الالي لبمغنيا،ا1/29ينظر:اشرحالبمفصل:اا(11)
ا.461-2/468،البالر،ان:ا71-78امات،البزجاجي:ينظر:البغا(12)
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ل  أنها إيران اذهب ل… ت ًي  الفعل المضارو ييصته ليحال بعد أن كان يحتمل الحال ااال تيباليدي

َوِلن  ال تيصرر ًي  أحد ال(مانين بل ها مبهم  يهما ًي  مرا كران اا رتدل ًير  ذلرك بيالره تعرال   

ُكْم َبْيووَنهمْْ َيووََْم لُِْقَياَمووةِ   ِْ ، اردت  الم االبتررداء(،  رر     رربع  ا رربعين(، نهجج البالغةجج    رر  ( 6(1 َبب ووَك َُووَي

(،  ر     بأحد  ر ر  اف جاء ميترنمنها ما ماضعاف؛   –ذكرتهرا  ر  محالهرا-؛ (3 ا ربعين(، ماضرعاف  ىحردا إن 
  أ ادت دالل  ااحدة، ه ؛ (4 ابالمبتدأ      ت ( مااضع

تأكيد اإلثباتا: 
 

 قاله "ًييه ال الم" 
اُنجُزوِلالب جاِلمَااىَاه))َوبَاا- َ اااَتِعُدَكاِمجن  جمِاَ  جو اِصافجياقُاق البجن اَك،اوَاالِ،ااِلج   اَدُقاَوأو اتجَك،اأص  اتَاأَافجىاِمجن  جن  اَلَكاأواذِاك 

ََا   (5 َك((ُةر اَت

َُووِريِْ"، قالرره ًنررد تالاترره ييرره ال ررالمهررذا مررن كررالم لرره "ً  ( 2َياَأيمَهووا لُِْننَسووانم َمووا َغوور َِّ ِبَربِّووَك لُْ

اصردر بررر  الم االبتررداء(،  رر    لهرر (؛ تأكيررداف ًيرر  صردف نصرريحتها بمررا تعرردر مررن االغترررار بهررا، ااالبررتالء 
 منها  حذرال  يها، اهذا ي تي(م

 
 اقاله "ًييه ال الم" 

اَتف قِاونِااُس،اَ لُا))أيُّهاالبن اا- َلاأن  َلُ اِمن امَاوني؛اَفألناااِلُطُرِقالب  ادُاياَقال    (9 ِض((ر ايااِلُطُرِقاللااِ،اأت 
؛  ررأيبرهم أن  ًيمره بالردين   ررف ال رماء(، أا رر مررن …("  اقرال    ريان ييره ال رالمه بالنرا  "ًأي ر

ررا ييرره ال ررالما   رررف االرض(؛ اصرردر يبررر قالرره "ًًيمرره بالرردني " بررر  الم االبتررداء(؛  رر     ألنررا(؛ تأكيررداف ل م 
 أيبرهم به 

                                                           

ا.124البنحل/ا(1)
ا.1/744معانيالبنحو:اا(2)
ا.(39(اصفح ا)4،او،امشا)(39صفح ا)ا(3ينظر:ا،امش)ا(7)
ا.119،ا1/11ينظر:انه البالغة :ا ا(4)

ا.222وا86وا47وا49ا/2 
ا.2/49:ا218نه البالغة اخاا(9)
ا.9الالنفطار/ا(9)
ا.2/86ا:279نه البالغة اخاا(7)
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 اقاله "ًييه ال الم" 
اَتف َصٍ اَمقِانياأو ا))اَوَبهَيافياَتي اا-   (1 ((*ةٍارَاَ،ىاِمن 

" ييرره ال ررالمر "ًر "، بررر  الم االبتررداء(،  رر    لهرر (؛ تأكيررداف ًيرر  تحييررييرره ال ررالمصرردر يبررر قالرره "ً
رررْن يغترررر بهرررا؛ ايبررردا أن  غايتررره "ً " مرررن هرررذا، تنبيررره الميا رررب  ًثمررران برررن ُحنيرررف ييررره ال رررالمليررردنيا، ام 

 (، ًي  أيذ الحذر منها، اهذا يي(م ًنه، ًدم االغترار بها *نصار األ
 

ا(بوال)،او(بو)كيداالجا)لبغ (البولقع افياجول اأتلبرلالعاا:ا
لره، نحرا قالرك   لرا كران كرذا لكران كرذا(، بردليل جراا(  دةف ا(، ا لراال(، مؤك رت(اد  الالم(  ر  جرااب  لر

ن الررالم الااقعرر   رر  جررااب  لررا(، ا لرراال( ليتأكيررد، أل ال(جرراج     االرردليل ًيرر  ا ، ا رر  هررذا ييرر(6  رريا هاإ
ًُ ر ضماإجاا(    (3 ف ماقعها، اكثر ا تعمالها((ر  ها لما 

ي  النحا اآلت  اف   بعين( ماضعاردت هذر  الالم(،      نه البالغة ا     ، ًا
 ؛ الغايتين، هما اف ارد هذا      يم   ا تين( ماضع :(بو)كيداالجا)لبغ (البولقع افياجول اأتلب(ا1)
مرن ذلرك (4 اف ارد هذا     ت ع  ايم رين( ماضرع :تأكيد شرطية القول )بالنظر لحال المخاطب(ا ،

 " ييه ال المقاله "ً
 
ااُلح ا - االَااهِاُتاالِا))َبو  َطَرال ُت   ِطرَالض    (9)لبالعيدِة((اى ا افيالبطوايَالَ الالرشِاض 

، اممرا …(ضر ربتم ال    قالرههر"   ل رْا ُبْحرُت بره(، مرتب ر ، بنتيجتهرا، ا ييره ال رالم ير ي  قالره "ً
رتبرا  أاالف، د االقتران الجرااب بهرا، أك راا اجاد  الالم( الااقع     جااب حرف الير   لا(،  رمرتبا هايؤكد 

                                                           

ا(.،امادةا)مقر9/182لبل ان:اة،اينظر:اتفص امقرٍة:امر اا*
ا.2/222:ا49نه البالغة اكاا(1)

ََاحدتثماناالناحنيفاالناو، الالنصاراالالو ي،امنالبصحاال ،اشهداأُاا* "البالصرة،اليهالب غ ومااالعد،ا.اووالهاتمرالب ولد،اث اوالهاتليا"تالا
ا.4/799تغ :اظر:اللفياخغف امعاوي .اينايث ا كنالبكوف اوتوف

ا.179،الالز،ي افياتل البحروف،البهروا:ا161ينظر:البغمات،البهروا:اا(2)
ا.1/22وينظر:اشرحالبمفصل:اا.176-127لبغمات،البزجاجي:اا(7)
ا،779ا،742ا،214ا،7(272)ا،7(241)ا،2(211)ا،261،ا119ا،141ا،168ا،19ا،89ا،71ا،1/46ينظر:انه البالغة :ا ا(4)
ا.477ا،2(719،ا)2(971)ا،2(719)
،ا724،ا722ا،277ا،2(227)ا،269ا،2(161)ا،2(18)ا،2(17)ا،19ا،2(16)ا،74ا،7(99)ا،99ا،47ا،2(78)ا،79ا،27ا،2(17/ا)2 

ا.411ا،784ا،779ا،771
ا.1/46:ا9انه البالغة اخا(9)
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مرا ن  ا    ا (1 نردم  ًييره((ا" م ْن ييا بهم   ًي  ًظيم قردر العيرم الرذ  ييه ال المه "ًنب  ابهما المعن  ثانياف؛ ا 
ْن ينكر (؛ إمالالن جااب الير  بر  ُقر     ير ي  اليال(ال  إنكار م 
 
 " ييه ال الم"ً هلا اق
اأحالنياَجاَلُلاَبتهاَفَت((ا-   (6 ))َبو 

حبنرر  جبررُل(؛ ييرر(م ًنرره  التها ررت(؛   اذلررك مبالغرر   رر  كثرررة مررا ييحيرره  تحيررف يررر ي  اليررال   ل ررْا أ
ردة جرااب اليرر ؛ إمرا جر ء برر  الرالم( المؤك رن  ا  ، ا (3 برتالء((امحبيه مرن المصرائب ااال ْن ينكرر (الر  إنكرار م 

 هذا 
 
 " ييه ال الم"ً هلا اق
اكرلئ اللُاا- ااِلُك   ُتمونياَوَنَزَبت  اِمَنالب ائِااقَارَاط اُ البخُطوِ ،الوِر؛اوحولزِامُا))َوَبواقدافقد    (4 ليَن((كثير 
ا
ييره قالره "ً اهرمن، ا (5   رت ( مااضرع  ارد هرذا  ر  :همية الموضوع()بالنظر أل القولتأكيد شرطية ا

 " ال الم
 
َ ااو اَلجججُل،افَالبالاِطجججاال اإِااشجججن كَاُيوحِاا،اَوالَالبحجججقُّااال اإِان كاَ ججج))الاُيؤنِاا- الَحالُّجججوكَاَقِ  جججَتاِمن هجججااابجججَتاُدنيجججاُ،   اَقَرض  َوَبجججو 

  (2 وَك((لَمنُا
ًي   *الب  ذر "    يا قبيت دنياهم الحباك(، ا الا قرضت منها ألمناك( تنبيهٌ ييه ال الم ياله "ً

،  اجراد (9 نكار اغيظر  اليرال ًيريهم((يا تهم اها ًدم مياركتهم    دنياهم ااالنفراد باإا    بغضهم ا   ًي  
، يالرنت بر  الالم(؛ اذلك لتأكيد ير ي  الما قُ ن  ا  اهم، ا ي  إبعدم صدار ماا يته  ئم(، ينبدة بر  الالك    المؤ العي  

 لي  له أُ اأهمي  ما 
                                                           

ا.1/189شرحالبالحرلني:اا(1)
ا.2/771:ا168نه البالغة ا اا(2)
ا.2/972شرحالبالحرلني:اا(7)
ا.1/261:ا12ه البالغة اخانا(4)
ا.7(767/ا)1ينظر:انه البالغة :ا ا(9)

ا.7(189)ا/2 
ا.1/767:ا176انه البالغة ا ا(9)

فار،امناكنان االناخزيم ،اصحاالي،امناكالار، ،اقدي الال غ ،ايضر االهالبمثلاالناجنادةاالنا فياناالناتاليد،امناالنياةِاا أالواذر؛ا،واجندا*
ار ولا بىاإ(الىالهللاتليهاوآبهاو ل (االتحي الال غ ،ا،اجراالعداوفاةالبناليا)صلىالهللاتليهاوآبهاو ل لهللا)صفيالبصدق،او،واأولامناحي 

ا.2/179تغ :الل.افيهاايبىاأناتوفإالادي البشا ،ا
ا.1/997شرحالبالحرلنياا(7)
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 " ييه ال الم"ً هلا اق
لَال))وَاا- ايَات  اَكجأن اانى اااالُا   الَاَكاَشجرال جاَنابِاهاَبجو  َِاِكجل امُاَتاآثجاراأي جُه،اَوبرَالُاُ جتتجَكارُاريك  اهُاَبجاَاعَاأف ااتَاف جراعَابَاوَا،اهِاانِاطَاَوُ جل ااِه
  (1 ((هِااتِافَاصِاوَا

 تحيف ير ي  اليال   لا كان لربك يريك(، يي(م ًنه لاا(م، االال   ألتتك ر يه(، االثان    لرأيرت 
ال  أنرره لررم يأتنررا ر ررال ذا معجرر(ة يرردلنا لثررار  (، االثالررث   لعر ررت أ عالرره  (، اجميعهررا با يرر ،   أمررا األ

ظم  الميك ا ا الثم  أًي  الثان  اييبرنا ًنه، ا  إنما يدل ًي    حكامها  ان    ها أن لثار الميك اال ي ان ًا
،  أمرا  عرال الر  يراهدها إنمرا تردل ًير   اًرل  ن مجررد األا الثالث   رأم  أحكيم قادر  أما ًي  التعدد  ال، ا 

  الير ي  ابجألنتف  اليال بأن تأكيد اا"، ييه ال المهاف ليح ن "ً، الما كان هذا الكالم ماج  (6 التعدد  ال((
 تها (ال  إنكارر، اتيرر تأكيد أهميبر  الالم( إ

 
 اقاله "ًييه ال الم" 

الب مولِتاوللاا-   (3 جاا((رَاخ ااامَامهُان اَبَجَعَلالهللاَبُهامِااىالهللَاق اااتلىاَتال ٍداَرت قاا،اث  التَاتَاانَاَرضيَناكَا))وبواأن 
يررا ، ا هرا  يره مرن ضريف الحرال ب ربب اإمم ر هبيالص ب  ذر  " بيارة ألييه ال الم ير ي  قاله "ً

جرااب  ن  يرر  ،  ُ ( 5َوَمْ  َيت ِق لُلََّه َيْجَعوْل َُوهم َمْ َرًاوا   ل  قال تعال   إيارة إ (4 اير     ذلك تياى اهلل
د له(  يالالير  بر  الالم(؛ اذلك لتأكيد ير ي  ال  اأهميته، اال اها   تأكيد الًا

هررا  رر  (مررن الحاضررر، ن  إيررالأيتضرر  ممررا مررر    رردم اقًا   (مررن اليضررايا اليررر ي  بالمضرر ، ًا
جابرر  اليررر ي  بررر  الررالم( ال(ائرردة رنررت األ؛ لررذا قُ تهرراهميأيجعررل الميا ررب متررردداف أا منكررراف؛ لنتررائ  حررداثها، ا 

 ل  أذهانهم من يك  أا إنكار  إ(ال  ما يتبادر ا  دة؛ لتثبيت المعن ، ا المؤك  
ا:(بوال)بولقع افياجول اكيداالجا)لبغ (الأتلب(ا2)

  ثالث، اه ارد هذا     يم  ( مااضع؛ الغايات 
ييره ، ابيانهمرا  ر  قالره "ً(ماضعين  ارد هذا     :تأكيد شرطية القول )بالنظر لحال المخاطب(ا

 " ال الم
 
اَتزكيِ البمرِ،اَنف َ ُه،ابَاا- ،اوالامنينَاؤ اوُ البُمجلُجااقُاَهج ا،اَتع ِرفُاَفَضاِئَلاَجم جاَراذلكر اكَاذَا))َوبو الامااَنهىالهلُلاَتن ُهاِمن 

هااآذلُنالب  ا   (2 ((ينَاعِاامِاَتُمجُّ
                                                           

ا.2/189:ا71نه البالغة اكاا(1)
ا.1/776شرحالبالحرلني:اا(2)
ا.1/767:ا176نه البالغة اخاا(7)
ا.1/997نظر:اشرحالبالحرلني:ايا(4)
ا.2البطغق/ا(9)
ا.28:2/177نه البالغة اكاا(9)
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، كتبره "ً ، ييرر(م …(لر  معاايرر    تحيرف يرر ي  اليرال   الراال مرا نهر  اهللإ" ييره ال رالمهرذا مرن ًهرد 
 ر  معررض  ًنهرا،   تررك تعديردها ]الفضرائل[ اذكرهرا هاف (  ن" مُ ييه ال المًنها معصي  اليالف، الما كان "ً

 الميا رربيظررن لررئال ن جررااب اليررر  برر  الررالم(؛ ر  ، اقُرر(1 الفيرر بهررا؛ لنهرر  اهلل  رربحانه ًررن ت(كيتره لنف رره((
 ظناف لير 

 
 " ييه ال الم"ً هلا اق
ِرابَالبغَااي ُال،َارَاكَااالَا))َوبو اا- اأَاُتامِان اكُاد    (6 اِس((ىالبن اد ،َان 

" ييرره ال ررالمييرر  الغرردر، المررا كرران  ضررييته "ً  ( ييرر(م ًنهررا رذ  تحيررف يررر ي  اليررال   لرراال كراهيرر 
رْن إ(الر  رن  جااب الير  بر  الرالم( إ، اُفا  (3 ُمن(هاف ًنها،   نف  الدهاء ًن نف ه لكراهيته ليغدر(( نكرار م 

 ينكر هذا 
تأكيد شرطية القول )بالنظر لحال المبكلم(ا: 

  "ييه ال الم،    قاله "ً(ماضعين   ارد هذا   
 
َتاالابصالِر،اَوَنهي َتاَتِنالب اا))َوَبو الا- اأمر  نااَتَلي َكاماَ،البشؤنِادَافَاِع،الن اَجزَاأنك 

  (4 اِطغا((مَالُ،امُااَنالبد اكَابَا،اوَا*
اتجهيرر(ُر   ي  اهلل ًييرره اللرره ا رريم(صرر "، اهررا ييرر  غ ررل الر ررال ييرره ال ررالمهررذا مررن كررالم، قالرره "ً

مؤكررداف بررر  الررالم( جرراء   ألنفرردنا  (، ا الكرران  ( صرردار جررااب اليررر ، اهررا قالرره   ااقعرر  الررن  تنبررئ بررأن  
رر"، ايرردة ح(نرره ، ل  ييرره ال ررالمبررالنظر الرر  حررال نفرر   ضررييته "ً لرر  داا ررع يارجيرر  إا يرررار بعينرره  ال بررالنظر م 

 ميا ب الييحظها ًند 
(موضوعهمية التأكيد شرطية الخبر )بالنظر ألا: 

(، اها قاله "ً  " مييه ال الارد هذا    ماضع   ااحد 
 
اَمو اهُاتانَاذيِ ،اَول اوال االُاَبُهاالابرُّاا]لب مولت[ان الُر،ُارَا))وبوالاإق اا- اَبُهاالابطولتيِ ؛اَبَمااَجَعلُهن  ِشِه((عَاعااابِاضِان    (5 ر 

رر (، مرتب ررٌ  بتاليهررا، اهررا قالرره   ل   ذًررانهن  إ، ا …(هن  ر قررراإ يررر ي  اليررال   لرراال  ع يهُررن   م  (،  ا ج 
  اليال اأهميتهجااب؛ اذلك تأكيداف لير ي  الاقع     الا  ( الالمر ب مؤكداف 

                                                           

ا.2/791شرحالبالحرلني:اا(1)
ا.1/498:ا117نه البالغة اخاا(2)
ا.2/12ا:شرحالبالحرلنيا(7)

ا.17/271لبشؤن:امناالعالبدمعامنالبرأس.اينظر:البل ان:اا*
ا.2/97:ا276نه البالغة اخاا(4)
ا.476/ا1:ا187نه البالغة اخاا(9)
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اكيداالابضميرالبمنفصلأتلبخام اا:ا
أ رتتر  ر   عيره  –ضرمير –كيرد،  ر  حالر  ظهرارر، م ابيراف لفاًرل  أتاليؤد  الضمير المنفصل اظيف  

 أنا(، تأكيرٌد (،  الضميران   انت(، اأنت   ا ف أنا(، ا يكرت  ا  أااجاباف أا بر( معه، كيالك   أ عْل أنت(، 
  (1 ليضمير الم تتر    الفعل الذ  ي بيهما؛ ا أنت( تأكيٌد ليضمير المتصل   التاء(

  تأ اد؛ (6 داف ليجمي  الفعيي        يم  ( مااضع، ارد الضمير المنفصل مؤك  نه البالغة ا   
اإلثباتتأكيد ا: 
 

 " ييه ال المقاله "ً
اللَام اأ))واا- ُتمااِمن  وِة؛افَاَ اااَماَذاَكر  اَذبِاإ   اأَان  اَب   ر  اأَاَكاأم  ُك     (3 ((ييأ ارَايهاالِااافِانَاح 

" كران جاابراف ل يحر  اال(بيرر بعرد بيعتره باليال ر ، اقرد ًتبرا ًييره؛ تررك ميرارتهما ييره ال رالم ياله "ً
 داف لمضمان اليبر من  عل منفر    لرممار بهما، اجاء  يه الضمير المنفصل   أنا( مؤك  ااال تعان     األ
 ( "أنا"تر   ضمير المتكيم  تأحكم(، ا اًل  م

 
 " ييه ال الم"ً هلا اق
الالتغنيالهلُلاالِاا- َِاتَاَكاَولال ا))َوَقد  ِناَيدااَواَلابِامَاياالِاَفَطَلال تنِا…ااغَكاِ  اَتج  ََااني،اوَا َاااَب   ُلا، جَتاَوأَان جأَاا*هال تَاَتَص

((ي ااِ االِالبش ا
 4)  

لرر  اجرره  مررن اجررار ابررتالء  ضررييته إعاايرر ، أيررار  يرره لرر  مإ" ييرره ال ررالملرره، كتبرره "ً هررذا، مررن ًهررد  
ييره " االرذ  لرم تجنره يردر ال رانه "ًييره ال رالم" به، اها  تعييف  يب اليصرا  لعثمران بره "ًييه ال الم"ً

ثبررات ذلررك  رر  الررنف  المتيييرر ا  ،(5 ليررهإ"، كمررا ن رربار ال ررالم ي ررتي(م التأكيررد؛ لررذا جرراء الضررمير المنفصررل   ا 
( ا اًل  ظاهر   أنت( مؤكداف لمضم ً ص ب      ضمير الميا ب "التاء"( ان اليبر من  عل   

                                                           

ا.1/19،اشرحالالناتقيل:ا118رافيالبنحو،الالنا،شا الالنصارا:ايينظر:البجامعالبصغا(1)
ا.248واا269وا181ا/1ينظر:انه البالغة ا ا(2)

ا.298وا9ا/2 ا
ا.2/9:ا118نه البالغة اخاا(7)

ا.1/967شددته.اينظر:البل ان:اتصالته:اا*
ا.2/298:ا99نه البالغة اكاا(4)
ا.2/499ينظر:اشرحالبالحرلني:اا(9)



13 

 
 

 

 

 الفصل األول

 المبحث الثاني
 فيد التأكيد وغيره(ي) التأكيد بحرف  

 بالفعل(ه كيد بـ )الحروف المشبَّهأ: التأولا 
 لى قسمين:عبالفعل،  ههتنقسم الحروف المشب  

(.أحروف تفيد الت( 1) ، لكن  ، كأن  ، أن   كيد، وهي: )إن 
(.أحروف ال تفيد الت( 2)  كيد، وهي: )ليَت، َلعل 

منها، فتعملل مميعهلا  كيد، وأحكام ُكل  أحروفه الت تين القسمين، القسم الذي أفادوالذي يعنينا من هذ
النصلللي فلللي االسلللم، والرفلللو فلللي الربلللر، وال يتقلللدم مرفلللو؛ هلللذ  الحلللروف عللللى منصلللوبها   ن هلللا فيملللا عللللل 

مشبهة سو فيها بتقديم منصوبها على مرفوعها  فهي فرو؛ على تلك ا فعال الالنحويون مشبهة بأفعال قد أت  
ن كلان الربلر مملا ال ي هلر فيله الرفلو إفل .(1)ف تصر ف ا صلولبها  والفرو؛ تلزم طريقة واحدة  فال تتصر  

 .(2)كالمار والممرور، وال رف، ساغ تقديمه، كقولك: )إن  في الدار زيدا (، و)إن  أمامك عمرا (
للا فللي  أحللدو ورمسللين فللي ) –كيللدألتالمفيللدة ل –بالفعللل ه، فقللد وردت الحللروف المشللبهنهــا البةغــ أم 

 وفق كثرة التوكيد بها، وعلى النحو اآلتي:على   وبيانها، سيكون ( موضو  وتسعمائه
( المشدَّ أتال( 1)  :دة، المكسورة الهمزةكيد بـ )إنَّ

، وقيللل: (4)(مضللمون الممللة)، أو لتوكيلد (3)، ونفلي الشللك عنهلا*حلرف يلىتى بلله االبلا  لتوكيلد النسللبة
شبه بنون التوكيد الثقيلة التي تىكد الفعل، اير أن ها مسبوقة بالهمزة. ومن أومه الشبه بينهما قريبة ال))إن ها 

ن نون التوكيد يفتح معها الفعل، وهذ  ينصلي معهلا االسلم، وأن هلا ترفلف كملا ترفلف أن كلتيهما للتوكيد، و أ
 .(5)((تلك

َقاااوا    ولللله تعلللالى: نحلللو ق… للللربط الكلللالم بعضللله بلللبعق، فلللال يحسلللن سلللقوطها))وقلللد يلللىتى بهلللا 

 .(7)(6)ُسْبَحوَنَك َاو ِعْلَم َاَنو ِإاَّو َمو َعلَّْمَتَنو ِإنََّك َأْنَت  ْاَعِليُم  ْاَحِكيُم

                                                           

 .161ينظر: المرتجل، ابن الخشاب:  (1)
 المصدر نفسه. (2)

 .(1، هامش رقم )1/272ينظر: ضياء السالك:  .سمأي: توكيد نسب  الخبر لة *
 .1/121، حاشي  الخضري: 202ينظر: شرح قطر الندى:  (2)
. المغني 2/162، اإليضاح في شرح المفصل: 1/266، األصول: 2/222وينظر: الكتاب:  .212المفصل في علم العربي ، الزمخشري:  (2)

 .21-1/27، مغني اللبيب: 1/221الك: سوضح المأ، 217-271: الداني ىجن، ال122-2/121في النحو: 
 .1/212معاني النحو:  (5)
 .22 /البقرة (6)
 .1/212معاني النحو:  (7)
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( للتعليل، وهو نو؛ ملن التأكيلد، كملا قلال ابلن منلي ُُِِو    ، نحلو قولله تعلالى:(1)وقد ترد )إن  َو ْساتَْْ

 .(2) الََّه ِإنَّ  الََّه غَِ  ٌر َرِحيٌم

( بمثابة حرف مواي بمعنى نعم، نحو قول ابن الزبيوقل   "رضي اهلل عنه" لمن قال له:  رما تكون )إن 
 .(3)، أي: نعم ولعن راكبها(إن  وراكبها)لعن اهلل ناقة حملتني إليك: 

))ومن رصائصها: أنك تلرو لضلمير ا ملر والشلأن معهلا ملن الحسلن واللطلف ملا التلرا  إذا هلي للم 

 .(5)(4)ِإنَُّه َاو يُِِْلُح  ْاَكوفُُِوَنبل ترا  ال يصلح إال  بها وذلك في مثل قوله تعالى: تدرل عليه 

 .(6)أم ا مواضو كسر همزتها وفتحها  فلسنا بصددها، وقد ُذكرت مفصال  في كتي النحويين
( المكسورة الهملزة، المشلددة النلون  فلي: )نها البةغ وفي  ين ثالثلسلة و رم، ورد الربر مىكدا  بل )إن 

وفللق عللى ، وبيانهلا  سلليكون (7)، ذكللرُت منهلا )رمسلين( موضللعا  فلي محالاهلا مللن البحل ( موضلو  ةئامسلبعو 
 آلتي:في ادات التي وردت معها  و ة التأكيد بها، مو نو؛ المىك  كثر 
( التأكيد( 1)  :بـ )إنَّ
  تعليلالتأكيد: 
(مىك ل كالمورد ال  ليله ملن ذللك قولله "ع (8)(، موضلو  هئلما: )تسلعة وثلثفلي ، وللغايلة الملذكورةدا  بلل )إن 

 ":السالم

                                                           

 .1/215، معاني النحو: 207-2/206ينظر: البرهان  (1)
 .20 /المزمل (2)
 .21-1/27اللبيب:  مغنيينظر:  (2)
 .117المؤمنون/  (4)

 .205دلئل اإلعجاز:  (5)

، شرح الوافي : 175-171، المرتجل: 112ي: سالبطليو  ،خلل من كتاب الجمل، الحلل في إصةح ال172-172ينظر: معاني الحروف:  (6)
 .220-221، نصوص في النحو العربي: 270-222، المطالع: 115-171، المغني في النحو: 211-210

 ( صـــفح 3(، هـــامش )40( صـــفح  )4(، هـــامش )39( صـــفح  )4(، هـــامش )39( صـــفح  )3(، هـــامش )37صـــفح  ) (5هـــامش )ينظـــر:  (7)

 (.22( صفح  )6(، )2، )(21(، هامش )42صفح  ) (5(، هامش )42صفح  ) (3(، هامش )41صفح  ) (5(، هامش )41)
 ،2(166) ،152 ،151 ،127 ،122 ،122 ،2(121) ،122 ،12 ،16 ،72 ،66 ،65 ،21 ،2(26/)1ينظر: نها البةغ : ج (1)
(170)2، 171، (172)2، 210، 221، 225، 221، 226، (255)15، (625)2، 257، 262، 267، 275، 212، 215، (217)2، 
(216)2، 207، 212، 215، 222، 225، 226، 221، 225، 221، 250، 252، 256، (262)2، (272)2، 276، 210، 211، 

217، 211، 211، (200)2، 210، (217)2، 220، 222، 221، 222، 221، 252، 256، 260، 261، 267. 
، 112، 2(112، )2(111، )110، 102، 17، 2(15، )2(12، )12، 11، 72، 2(71، )60، 51 ،2(56) ،27 ،22 ،22 ،11 ،2/2ج

122 ،121( ،120)2 ،122 ،125 ،127( ،121)2 ،150( ،152)2 ،152 ،155 ،151( ،165)2 ،161( ،161)2 ،171 ،110 ،
115 ،202 ،206 ،201 ،215 ،216 ،217 ،221 ،222 ،227 ،220( ،221)2 ،222 ،250 ،271 ،722 ،277 ،271 ،212 ،

(215)2 ،211 ،220 ،221( ،226)2 ،271 ،271 ،271 ،210( ،211)2 ،216 ،211 ،212 ،215 ،211 ،200( ،202)2 ،
202 ،212. 
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 الفصل األول

 .(1)((ل ُتَخاِصْمُهْم بالُقرآِن؛ َفإنَّ الُقْرآَن َحمَّاٌل ُذو ُوُجوه  )) -
لا بعثله لالحتملال إللى الرلوارل  فنهلا  علن *لعبد اهلل بن العباس ه  "، مومليه السالم"ع مهالفك ن أ، لم 

": )فللإن  ليله السللالمة ملا استشللرفت نفلس المتلقللي إلللى معرفتله  فقللال "علللك بعل لليحلاممهم بللالقر ن  ثلم  أردف ذ
(  ليكون ذلك أدعى إلى قبوله.…(القر ن     مىكدا  بل )إن 

 
 ":ليه السالم"ع ولهوق
ياَفَ ، َوْلَيُفكَّ بِ )) - َعاني، َوْلُيْعِط ِمْنـُه ِه اأَلسير والْ َفَمْن آتاه اللَُّه َمالا َفْلَيِصْل ِبِه الَقرَاَبَ ، َوْلُيْحِسْن ِمْنُه الضِّ

ذِه الِخَصــاِل َشــَرُف َم، وْلَيْصــِبْر َنْفَســُه َعلــى الُحُقــوِا والنواِئــِب، اْبتَغــاَء الثَــواِب؛ َفــإنَّ َفــْوزاا ِبَهــرِ اغــاْلفقيــَر وال
 .(2)((ك فضائُل اآلِخرِة إْن شاَء اللَّهُ درِ َمَكاِرم الدُّْنيا، و 

..(، ...(، و)ليعط...(، و)ليُفك  .مملة أوامر، وهي قوله: )فليصل "ليه السالمففي كالمه "ع
ن ما أُ  ،…(": )فإن  فوزا  ليه السالم..(  أثارت في نفس المتلقي تساىال   كان موابه، قوله "ع.و)ليصبر كاد بل وا 

(  ليكون ذلك أدعى إلى قبول أمر .  )إن 
 

 وقوله "عليه السالم":
الُّوَن المِضلُّ ِه بتقوى اللَِّه، َوُأَحذَّ للَّ صيُكْم ِعَباَد اْ و أ)) -  .(2)((...ونَ ُرُكْم َأْهَل النَِّفاِا؛ َفِإنَُّهْم الضَّ

" بتقوو اهلل  وحذ رهم من أهل النفاق  استشرفت َأْنُفس َمْن يراطبهم إلى ليه السالملم ا أوصاهم "ع
الم" ذلك التحذير بعلته  وهو قوله: معرفة عل ة ذلك  ومهلهم بها  يستدعي تأكيدها  لذا عق ي "عليه الس

(  ليقتلو رفضهم أو إنكارهم لها. ن ما ُأكدت بل )إن  الون ..(، وا   )فإن هم الض 
 
 ":ليه السالم"ع هلو وق
وأميراا َفْوَا  َفاْجَعُلوا َطاَعَ  اللَِّه ِشَعاراا ُدوَن ِدثَاِرُكْم َوَدِخيةا ُدوَن ِشَعاِرُكْم َوَلطيفاا َبْيَن َأْضةِعُكْم، ...)) -

 .(2)((ِنيرَان  ُموَقَدة   *ارِ ف   ومخاِوَف ُمَتوقَّع  ، َوأوَ فإنَّ طاعَ  اللَِّه ِحْرٌز ِمْن متاِلَف ُمْكتنِ … أُموِركم

                                                           

 .2/202: 77ك نها البةغ   (1)

النبوة، فةزم رسول اهلل  د بمك ، ونشأ في بدء عصرلعبد اهلل بن العباس: وهو عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب القريشي الهاشمي، و  *
 .2/221" الجمل وصفين. العةم: ليه السةمع(، وروى عنه األحاديث الصحيح ، وشهد مع علي "لى اهلل عليه وآله وسلم)ص
 .1/222: 122نها البةغ  خ  (2)
 .1/221: 117نها البةغ  خ (2)

 .مادة )أور( ،2/25اللسان: ينظر:  ووجهها.نار شدُة حر الشمس ولفح ال: األوارُ  *
 .261-1/260: 111نها البةغ  خ (2)
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 الفصل األول

نفس المتلقية تساىال  عن عل ة )طاعة الباري سبحانه(  ير في ا ثشارات تإ"  ليه السالمففي كالمه "ع
ن ما …(" عل ة ذلك، وهو قول: )فإن  طاعة اهلل حرز  ليه السالملذا ذكر "عومهلهم بها  يستلزم التأكيد   ، وا 

(  إلزالة ما عساُ  يتبادر إلى   فق  أو انكار  لها.ر ذهانهم من أُأكدت بل )إن 
 ثباتإلتأكيد ا: 

(مىك   كالمورد ال قوله ، من ذلك (1)ئة( موضو  افي: )ثالثة ورمسين وموللغاية المذكورة  ،دا  بل )إن 
 ":ليه السالم"ع

 
ْن َفِرُحوا)) - ْن َضِحُكوا، َوَيْشَتدُّ ُحْزُنُهْم َوا   .(2)((إنَّ الزَّاهديَن في الدُّنيا َتْبكي ُقُلوُبُهْم َواِ 

" إلى حال الزاهدين في الدنيا  ليهتدي َمْن عساُ  أْن ينمذي إلى اهلل إلى ليه السالمأشار في قوله "ع
ثبات ذلك في النفس المتلقية، يستلزم التأكيد، و (3)كيفية طريقتهم فيقتدي بهم (  توثيقا  ا    لذا ُأكاد الربر بل )إن 

 .  ورد ا  ما عسا  أن يتبادر إلى ا ذهان من أوهام  تنافي ذلكلمضمونه
 
 ":ليه السالم"ع هلو وق
ةِة ُقرَباناا ألْهِل اإِلسةمِ )) -  .(4)((إنَّ الزَّكاَة ُجِعَلْت َمَع الصَّ

ي قوله "عليه السالم" إلى أن  الزكاة قرينة الصالة في الذكر، في الكتاي العزيز، في أشار ف
ثبات ذلك في نفس المتلقيو  ،(5)الفضيلة (  أُ به  يستدعي التأكيد  لذا  تزاملاالمن ثم ، و ا  كاد الربر بل )إن 

 .  وقلعا  إلنكار َمْن ينكر هذاتوثيقا  لمضمونه
 

                                                           

، 107، 106، 105، 102، 12، 10، 11، 2(10، )71، 75، 72، 66، 2(65، )62، 61، 60، 55، 52 /1ينظر: نها البةغ  ج (1)
127( ،121)2 ،121( ،171)2 ،172 ،175 ،176 ،201 ،220 ،222 ،226 ،255 ،256 ،262( ،265)2 ،201( ،202)2 ،
212 ،(215)2 ،225 ،221 ،226( ،252)7 ،262 ،261 ،211 ،211 ،200( ،202)2 ،202 ،210( ،211)2 ،220( ،227)2 ،
260 ،262 ،(267)2. 

، 112، 110، 2(116، )115، 112، 2(112، )111، 2(160، )121، 122، 127، 112، 17، 22، 21، 2(26، )12، 2(12) /2ج
(117)2 ،111 ،111( ،201)2 ،202 ،210 ،227، 260 ،262 ،261 ،272( ،212)2( ،215)2( ،216)2( ،227)2 ،221 ،220 ،

221 ،251 ،252 ،252( ،251)2( ،265)2( ،261)2( ،261)2 ،272 ،271 ،271( ،212)2 ،212 ،217 ،210( ،212)2 ،216 ،
200( ،201)2. 

 .1/262: 112نها البةغ  خ (2)
 .1/526ينظر: شرح البحراني:  (2)
 .1/267: 112 نها البةغ  خ (2)
 .2/10ينظر: شرح البحراني:  (5)
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 الفصل األول

 ":ليه السالم"ع هلو وق
- ()) نَّ َأْهَل الدُّْنَيا َكَرْكب   .(1))وا 

ففي ربر القول، شب ه "عليه السالم"، أهل الدنياة بالركي، وومه الشبه: سرعة ارتحالهم إلى اآلررة 
( توثيقا  لمضمونه، (2)كسرعة ارتحال الركي ثبات ذلك في النفس المتلقيه، يستلزم التأكيد  لذا ُأك د بل )إن  . وا 

 ْن ينكر هذا.وقلعا  إلنكار مَ 
 

 وقوله "عليه السالم":
 .(3)((إنَّ أْعَظَم الَحَسراِت َيْوَم القيامِ  َحْسَرُة َرُجل  كَسَب مالا في َغْيِر َطاَعِ  اللَّهِ )) -

، وأهمية ذلك عند (4)((المذي عن الكسي الحرام))إن  ااية فضيلته "عليه السالم" من قوله هذا: 
(  توثيقا  لمضمونه.فضيلته "عليه السالم" وتنبيهه  م به، يستدعي التأكيد  لذا ُأكد الربر بل )إن 

 كالمتأكيد رغبة المتكلم في تقوية مضمون ال: 
(مىك   كالمورد ال  ":ليه السالم، من ذلك قوله "ع(5)، في: )أربعين( موضعا  ، وللغاية المذكورةدا  بل )إن 

 
في ِغَناَك، أو َأِضلَّ في ُهَداَك، َأْو ُأَضاَم في ُسْلطاِنَك، َأْو َأْضَطَهَد  الّلُهمَّ ِإّني أُعوُذ ِبَك َأْن َأْفَتِقرَ )) -

 .(6)((واأَلْمُر َلكَ 
 .(7)((الّلُهمَّ ِإّنَك أَنُس اآلِنسيَن أَلوِلياِئَك، وَأْحَضُرُهْم بالِكَفاَيِ  للُمتَوكِِّليَن َعَلْيكَ )) -
 .(1)((يي ِمْن َنْفسِ الّلُهمَّ ِإّنَك َأْعَلُم بِ )) -
 .(1)((ْبِطُن لَك َسِريَرتيالّلُهمَّ ِإّني أُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُتْحسَن في لِمَعِ  الُعيوِن َعة نيتي، وَتْقُبَح فيما أُ )) -

َنا، وَتَشتَُّت َأْهواِئَنا  .(10)(("الّلُهمَّ ِإّنا نشُكو ِإَلْيَك َغْيَبَ  َنبيَِّنا، َوَكْثَرَة َعُدوِّ

                                                           

 .2/200: 222( نها البةغ  م 1)

 .2/621( ينظر: شرح البحراني: 2)

 .2/202: 221نها البةغ  م  (2)
 .2/625شرح البحراني:  (2)
، 201، 2(211، )277، 252، 220، 216، 212، 2(202، )211، 207، 162، 111، 110، 17 /1ينظر: نها البةغ : ج (5)

211. 
 .217، 210، 272، 227، 202، 112، 121، 127، 2(115، )2(112، )61، 52، 21، 21، 26، 21، 16، 11، 1، 7 /2ج
 .22-2/21: 201نها البةغ  خ  (6)
 .2/52: 222نها البةغ  خ (7)
 .2/227: 16نها البةغ  م  (1)
 .2/272: 212نها البةغ  م  (1)
 .2/121: 15نها البةغ  ك  (10)



13 

 
 

 

 

 الفصل األول

، طلبيةربار  أ –وفقا  لقاعدة الربر –"ليه السالمعفضيلته " كالمإن     وذلك الحتوائها على مىكاد  واحد 
والمتلقي لها في تردد  من قبولها. ولم ا كان المراطي هو الباري ُسْبحانه، انتفى القول بأن  المراطي متردد 

( بالن ر إلى حال نفسه مثالأ" أك د تلك االربار، و ليه السالمفي قبول الربر، وتقرر أن  فضيلته "ع ها بل )إن 
 الكريمة، وشدة رابته في التضرا؛ للباري ُسبحانه.

 تأكيد نتائج ُمقدِّمات: 
، فَ  صد تأكيدها  تنبيها  للمتلقي على أن ها هي قْ يُ االبا  ما تأتي ا ربار  وكأن ها نتائج لمقدمات 

( في: )ستة عشر( السياق  وقد ورد الربفي المقصودة  لكونها موضو العناية  ر مىكدا  لهذا السبي بل )إن 
 ":ليه السالم، من ذلك قوله "ع(1)موضعا  

 
يَّاَك لما فيه ِرَضاُه،)) -  وأَنا أْسَأُل اللَِّه ِبَسَعِ  َرْحَمِتِه، َوَعِظيم ُقدرتِه على إْعَطاِء ُكّل رغب ، َأْن ُيَوفِّقني وا 

لى َخْلِقه، مع ُحْسِن الثََّناِء في الِعَباِد، وجميِل اأَلثِر في البةِد، ِمن اإِلَقاَمِ  َعَلى الُعْذِر الواِضِح ِإل ْيِه َواِ 
 .(2)((وَتماِم النِّعمِ ، وتضعيِف الكرامِ ، وأْن يختِم لي وَلَك بالسَّعادِة والشَّهادِة، إنَّا إلى اهلِل راغُبونَ 

عدة أربار، بدأها بسىال اهلل شتر النرعي، أربر  فيه ب"، كتبه لألليه السالمهذا من عهد له "ع
ن يوفقهما لما فيه رضا ، وأقسم عليه في إمابة سىاله برحمته التي وسعت كل شيء وبقدرته أسبحانه، 

، فنتج (3)الع يمة على إعطاء كل رابة، ورتمها بالراتمة الحسنة بالسعادة وما يوصل إليها من الشهادة
 ،": )إن ا هلل راابون(ليه السالمقوله "ع ين تلك التوطئة، وهعن تلك ا ربار، ااية فضيلته "عليه السالم" م

(  لكونه ن ما ُأكاد بل )إن   مات.المقصد ا ساس من تلك المقد   اوا 
 
 ":ليه السالم"ع هلو وق
َحاِمِد والَمماِدح َغْيَرَك، الّلُهمَّ، وهذا َمَقاُم َمْن أْفَرَدَك بالتَّوحيِد الَّذي ُهَو َلَك، َوَلْم َيَر ُمْسَتِحقََّا ِلّهذِه المَ )) -

خلَِّتَها إلَّ َمّنَك وُجودَك، َفهْب َلَنا من هذا  ُر َمْسَكَنَتَها إلَّ َفْضُلَك، َول َيْنعُش ِمنْ َوبي فاَقٌ  إَلْيَك ل َيْجبُ 
 .(2)((اأَليدي إلى ِسواَك؛ ِإنََّك َعَلى ُكلِّ شيء  َقديرٌ  دَّ الَمَقاِم ِرَضاَك وأْغننا َعْن مَ 

، ثم عق ي "عليه …(ماءت أربار قوله "عليه السالم" هذ  توطئة لذكر مطلوبه، وهو قوله: )فهي لنا
ن ما ُأكاد بل  السالم" بذكر المقصد ا ساس من تلك ا ربار، أال وهو قوله: )إن ك على كل شيء قدير(، وا 

(  لكونه موضو العناية من تلك التوطئة.  )إن 

                                                           

 .225، 2(221، )227، 206، 1/51ينظر: نها البةغ : ج (1)
 .226، 2(211، )271، 65، 161، 166، 162، 122، 2/10ج

 .265-2/262: 52نها البةغ  ك (2)
 .262-2/262ينظر: شرح البحراني:  (2)
 .1/206: 10نها البةغ  خ (2)
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  ارهظهإتأكيد معتقد النفس و: 
له  لتزاد نفس المتلقي يقينا  به، وقد ورد برازا  ا   هارا  لمعتقد النفس، و إكيد الربر، أت –يأتي أحيانا  

(، وللغاية المذكورة  ليه في قوله "ع وهي، نها البةغ في: )ثالثة( مواضو، من الربر مىك دا  بل )إن 
 ":السالم

 
 .(1)((*إنَّ اْلَموَت َطاِلٌب َحِثيثٌ )) -
نَّا إَلْيِه َراِجُعونَ )). -  .(2)((.. فإنَّا هلِل َوا 

إْقرَاٌر َعَلى ))بذكر  والربر الثاني: )إن ا هلِل(  –ريا  طف –، تقلُق النفُس (…)إنَّ الموتَ "فالربر ا و ل: 
ن ا إليه رامعون( (3)((َأْنُفِسَنا باْلِمْلكِ  حداهما، إ  وبذكر (4)((إْقراٌر على أْنُفِسنا بالُهْلكِ ))  والربر الثال : )وا 

تقلق النفس، ويهتز يقينها، وصدور هذا يستلزم التأكيد  لذا َأك د فضيلته "عليه السالم" هذ  ا ربار بل 
(  لتزداد النفس المتلقية يقينا  لهما.  )إن 

 :كيد بـ )إنَّ(، و)تقديم ما حّقُه التأخريأتال -
 ثباتإلتأكيد ا: 

ليه ، من ذلك قوله "ع(5): )سبعين( موضعا  ين، وللغاية المذكورة فيبهذين المىكددا  مىك   كالمورد ال
 ":السالم

 
نَّ َعَلىَّ )) -  .(6)((ِمَن اللَِّه ُجنَّ ا َحِصين ا  وا 

فمقام قوله "عليه السالم" يقتضي التأكيد  إذ قاله "عليه السالم" ِلم ا ُرواف من ايلة ابن ملمم  لذا 
( المىكادة (  رد ا  ما عساُ  يتبادر إلى أذهان ال ُصدار الربر بل )إن  سمها المىرر )من ة (، وربرها المقدم )َعلي 

 ".ليه السالمَمْن يراطبهم في حقا فضيلته "ع
 

                                                           

(2/121اللسان: حثيث: سريٌع. ينظر:  *  .، مادة )حثَّ
 .1/215: 122 بةغ  خنها ال (1)
 .1/270، وينظر: 1/202: 121 نها البةغ  خ (2)
 .2/227نها البةغ :  (2)
 .2/227نها البةغ :  (2)
 .221، 222، 2(211، )201، 202، 202، 215، 211، 2(225، )126، 10، 62، 51، 25 /1ينظر: نها البةغ : ج (5)
، 221، 225، 222، 225، 222، 171، 161، 165، 160، 152، 12 ،11، 12، 11، 61، 22، 21، 2(26، )11، 12، 2 /2ج

252 ،256( ،257)2 ،251 ،251 ،260( ،261)2 ،262( ،275)2 ،211 ،211 ،227 ،251 ،252 ،260 ،262 ،271 ،200 ،
202 ،202 ،211. 

 .1/126: 61 نها البةغ  خ (6)
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 ":ليه السالم"ع هلو وق
 .(1)((إنَّ لةستغفاِر درَج  العّلّيين)) -

ها  لقائل  قال بحضرته: )استغفر اهلل(،   )ثكلتك)": ليه السالمفقال "عفقوله "عليه السالم" كان موم 
بمهل المتلقي لما ُألقَي له، وهذا يستلزم التأكيد لئال  ئ، فمقام النص ينب(أمُّك! أتدري ما االستغفار؟(

( المىكادة ال سمها المىرر )درمة العليين(، يصدر الرفق منه أو اإلنكار له  لذا ُصدار الربر بل )إن 
 من رفق  أو إنكار  له. المراطي ا  ما عساُ  يتبادر إلى ذهنوربرها المقدم )لالستغفاِر(  كسر 

 
 ":ليه السالم"ع هلو وق
 2.(2)((فإنَّ َأَماَمُكْم َعَقَب ا َكُئوداا … َتَجهَُّزوا َرَحِمُكْم اللَّه)) -

ررة  واالمتثال له يستلزم التأكيد  هذا من كالم  له "عليه السالم" في ا مر بالتمهيز من الدنيا لآل
( المىكدة الوأهم سمها المىرر )عقبة (، وربرها ية ذلك تستلزم تقديم ما حق ُه التأرير  لذا ُصدار الربر بل )إن 

وهام  أذهانهم ِمْن أالمقدم )أمامكم(  تأكيدا  على أهمية امتثالهم فيما أمرهم به  ورد ا  ما عسا  يتبادر إلى 
 نافي ذلك.ت
 
 ":ليه السالم"ع هلو وق
: لدوا ِلْلَمْوِت، َواجمعوا للفناءِ إنَّ للَّ )) -  .(3)((، َواْبُنوا ِلْلَخرابِ ِه َمَلكاا ينادي في ُكلِّ يوم 

لهي في طبيعة الدنيا وااياتها: نب ه "عليه السالم" َمْن يراطبهم على نداء ما ماء به القضاء اإل
ديم من دوال التأكيد  ُصدار الربر بل . ولم ا كان التأكيد من لوازم التنبيه  والتق(4))الموت، الفناء، الرراي(

( المىكادة ال  سمها المىرر وموبا : )ملكا (، وربرها المقد م: )هلل(  ليكون ذلك أدعى في قبوله.)إن 

                                                           

 .2/200: 225نها البةغ  م  (1)
  .مادة )ثكل(11/11ينظر: لسان العرب: )الثَّكل(: الموت والهةك ،. 
 .2/2: 117نها البةغ  خ  (2)

 .2/227: 121نها البةغ  م  (2)
 .2/522ينظر: شرح البحراني:  (2)
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 :(كيد بـ )إنَّ(، و)الم االبتداءأتال -
( المكسورة دون سائر أرواتها  مىكدة   ، كما (1)(لقائم   إن  زيدا  )  تقول: تدرل الم االبتداء في ربر )إن 

فكل  من  (2)(ا  (  و)إن  أَمامَك لزيددا  تدرُل على اسمها إذا فصل بينهما بشبه مملة تقول: )إن  في الداِر لزي
(، واسمها المىرر وموبا  )زيد  (.ا  المار والممرور )في الدار(، وال رف )أمامك(  هما ربر  لل )إن 

(، و)الم االبتداء( في )سبعين( موضعدا  بل ، ورد الربر مىك  نها البةغ وفي  ، ماءت منها ا  )إن 
داللة  أفادت، (4))ثالثة ورمسين( موضعا   :، وبربرها في(3))سبعة عشر( موضعا   :مقترنة باسمها في

 واحدة، هي:
 ثباتإلتأكيد ا: 

 

 ":ليه السالمفي قوله "ع
نَّ ِللّذْكِر أَلْهةا َأَخُذوُه ِمَن الدُّْنَيا َبَدلا )) -  .(5)((ْنهُ عَ ، َفَلْم َتْشَغْلُهْم تجارٌة َوَل َبْيٌع وا 

نب ه "عليه السالم" بقوله هذا َمْن يراطبهم على فضيلة الذكر وفائدته  فقيل هو: )القر ن الكريم(، 
ثبات ذلك في النفس المتلقية  .(6)(وقيل هو: )تسبيحه سبحانه وتحميد  وتهليله وتكبير  والثناء عليه يستلزم وا 

( المىكدة الالتأ سمها المىرر المقترن بالم كيد  ولما كان التقديم داال  من دوال التأكيد  ُصدار الربر بل )إن 
 االبتداء: ) هال (  وربرها المقد م: )للذكر(  ليكون ذلك أدعى إلى قبوله.

 
 "عليه السالم": هلو وق
نََّها َلَتُحتُّ … َتَعاَهُدوا َأْمَر الصَّةةِ )) -  .(7)((ُنوَب َحتَّ اْلَوَراِ الذُّ  وا 

أمر "عليه السالم" َمْن يراطبهم، بتعاهد أمر الصالة والمحاف ة عليها  ثم  عق ي ذلك، بترايبهم في 
حت ها للذنوي، حت  الورِق، ولم ا كان الترايي يستلزم التأكيد  لذا ُأكاد الربر بمىكدين، هما:  ةأداِئها  لعل  

(، و)الم االبتداء( ف  ي قوله: )لتحُت(  ليكون ذلك أدعى في قبوله.)إن 
 "عليه السالم": هلو وق
نِّى َلَعَلى الِمْنهاِج الَّذي َتَرْكُتُموُه َطاِئِعيَن، َوَدَخْلُتْم ِفيِه ُمْكَرِهينَ )) -  1.(1)((وا 

                                                           

 .125-122ينظر: اللمع:  (1)
 .125، اللمع: 2/225ينظر: المقتضب:  (2)
 .222، 201، 215، 211، 10، 62، 25/ 1ينظر: نها البةغ : ج (2)

 .211، 2(271، )2(275، )11، 61، 22 ،2/21ج 
، 2(211، )2(166، )165، 125، 2(126، )2(121، )111، 2(12، )11، 2(62، )2(62، )60، 21 /1ينظر: نها البةغ : ج (2)

250 ،212( ،215)2 ،215-216 ،220 ،225 ،262( ،211)2( ،211)2 ،202 ،222 ،222 ،252 ،251( ،251)2 ،266 . 
 .2(276، )261، 215، 212، 211، 262، 261، 172، 112، 2(112، )21 /2ج

 .22/ 2: 217 نها البةغ  خ (5)
 .2/125ينظر: شرح البحراني:  (6)
  :مادة )حتت(2/22تحُت الذنوب: تذهبها. ينظر: اللسان ،. 
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 الفصل األول

ها  لمعاوية، أشار فيه إلى أن  فضيلته "عليه السالم" على  فربر قوله "عليه السالم"، كان ُموم 
وكل ذلك يستلزم 2(2)((وهو في معرق الترويف والتحذير والتوبيخ بالنفاق… سالم الواضحةطريق اإل))

(، و)الم االبتداء( في قوله: )لعلى المنهال(  كسرا   وهامه التي   يمكن أنالتأكيد  لذا ُأكد الربر بل )إن 
 تستنكر ذلك في حقا فضيلته "عليه السالم".

 
 "عليه السالم": هلو وق
نَّ ُدْنَياُكْم ِعْنِدي أَلْهَوُن ِمْن َوَرَق   في َفِم جَ )) -  .(3)((َتْقَضُمَها َدةارَ وا 

يربر "عليه السالم" بقوله هذا، َمْن يراطبهم بشدة تحقير  للدنيا  وقبول ذلك عند َمْن هم أشدُّ ُحب ا  
(، و)الم االبتداء( في يمكن قوله: ) هوُن(  قلعا   وهامهم التي  للدنيا يستلزم التأكيد  لذا ُأكاد الربر بل )إن 

 تستنكر ذلك في حقا فضيلته "عليه السالم".أن 
 :(الشأن)كيد بـ )إنَّ(، وضمري أتال -
 ورد الكالم مىك دا  بهذين المىكدين، وللغاية المذكورة في: )تسعة وأربعين(  :تأكيد التعليل والتعظيم

 منها قوله "عليه السالم": (4)موضعا  
 
؛ َفإنَّها ّتْدُعو إلى الكهانَ  - ُم ))أيَُّها النَّاُس؛ ِإيَّاُكْم َوَتَعّلَم الُنُجوِم إلَّ َما ُيْهَتدى ِبِه في َبرٍّ أْو َبْحر   ؛ اْلُمنجَّ

 .(5)َكاْلكاِهِن، والَكاِهُن َكالسَّاِحِر، والسَّاِحُر كالكاِفِر، والكاِفُر في النَّاِر. ِسُيروا َعلَى اْسِم اهلِل((
ففي قوله "عليه السالم" إيماءات تثير في النفس المتلقية تساىال  عن عل ة ذلك التحذير  ومعرفة ذلك 
(، المت ِصله بضمير )الشأن(،  تستلزم التأكيد  لذا أردف "عليه السالم" ذلك التحذير بعل ته المىك دة بل )إن 

زالة ما عسا  يتبادر إلى اذهانهم من  وهو قوله: )فإن ها تدعو...(  تأكيدا  لتعليل وتع يم ما ُحذ ر منه  وا 
أفكار  تشوي ذلك أو تنكر . ولم ا كان المنمم مثل الكاهن، والكاهن مثل الساحر، والساحر مثل الكافر  
ثبت أن  المنمم هو الكافر. فأفادت )الكاف( الزائدة تأكيد التشبيه  فبهذا وذاك اقتلو إنكارهم للربر  وثبت 

 به.تصديقهم 
 

                                                                                                                                                                                     

 .2/121: 10نها البةغ  ك (1)
 .2/212شرح البحراني:  (2)
 .2/21: 211نها البةغ  خ (2)
، 226، 222، 222، 210، 2(217، )267، 2(255، )226، 175، 166، 127، 122، 2(121، )66/ 1البةغــــ : ج ينظــــر: نهــــا (2)

221 ،217 ،227. 
، 201، 212، 211، 262، 2(261، )221، 2(212، )2(117، )117، 161، 160، 127، 120، 122، 120، 72، 26، 1/ 2ج
(215)2 ،257 ،262 ،276 ،211. 

 .1/127: 71( نها البةغ  خ 5)
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 وقوله "عليه السالم":
ى ِمْن َرْجَعِ  ))ِعَباد اهلِل... َفَباِدُروا اْلَعَمَل، َوخَاُفوا َبْغَتَ  ْاأَلَجِل؛ فِإنَُّه ل ُيْرَجى ِمْن َرْجَعِ  اْلُعُمِر َما ُيْرجِ  -

ْزِا((  .(1)الرَّ
ه ُيرمى زيادته َلم ا كان العمر في تقق  ونقصان، وما فات منه اير عائد برالف الرزق  فإن  

ومبران ما نقص منه في الماضي، وكان العمر الذي من شأنه أن ال يعود ما فات منه طرفا  للعمل ويفوت 
( (2)بفواته، ومي تداُرك العمل بتداركه ن ما ُأك دت بل )إن    لعلته المذكورة  وهو قوله: )فأنه ال يرمى...(  وا 

 ل وتع يم ما ُأمروا به.المت صله بضمير )الشأن(  لتأكيد التعلي
 :(كيد بـ )إنَّ(، و)َقْدأتال -
  قحق  اإلثبات المتأكيد: 

  منها قوله "عليه (3)دا  بهذين المىكدين  وللغاية المذكورة  في: )ستة عشر( موضعا  ورد الربر مىك  
 السالم":

 
 .(4)((فإنََّك ُمْتَرٌف َقْد َأَخَذ الشَّْيَطاُن ِمْنَك َمْأَخَذهُ )) -

(، و)َقْد(  تأكيدا  صفر قوله "عليه السالم" كان و فرب ن ما ُأكاد بل )إن  عالمه بقبح أفعاله، وا  ا  لمعاوية  وا 
 لذلك وأن  حصوله ال محال.

 :(كيد بـ )إنَّ(، و)القسمأتال -
  اإلثباتتأكيد: 

ا قوله "عليه ، منه(5)دا  بهذين المىكدين، وللغاية المذكورة  في: )رمسة( مواضومىك   كالمورد ال
 السالم":

 
 .(6)((الَقْلبِ  ْغَلفَ األَما َعِلمَت  اهللِ فأنََّك و )) -

                                                           

 .1/267: 112نها البةغ  خ  (1)

 .521-1/520ينظر: شرح البحراني:  (2)

 .220، 222، 221، 202، 277، 267، 221، 207، 11 /1ينظر: نها البةغ : ج (2)
 .272، 220، 217، 212، 201، 117، 120 /2ج

 .2/120: 10نها البةغ  ك  (2)
 .206، 126، 71 /1ينظر: نها البةغ : ج (5)

 .212، 156 /2ج
 .2/212: 62نها البةغ  ك  (6)
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 الفصل األول

با  بالتهديد لمعاوية  و  نه محموي بأاشية الباطل عن قبول أفقوله "عليه السالم" كان توبيرا  مشو 
ن ما أُ (1)الحق   فكأن ه في االف منها هنه من أوهام  تنافي د بهذين المىكدين  لكسر ما عسا  يتبادر لذك    وا 

 ذلك.
 :كيد بـ )إنَّ(، و)ال( النافية للجنسأتال -
 تأكيد نفي جنس المؤك د له: 

منها قوله "عليه  ،(2)دين  وللغاية المذكورة  في: )رمسة( مواضومىك دا  بهذين المىك   كالمورد ال 
 السالم":

 
 .(3)((ِلَسيَِّئاِتَك؛ فإنَّ المرَض َل َأْجَر ِفيهِ  َما َكاَن ِمْنَك ِمْن َشْكَواَك َحّطاا  َجَعَل اللَّهُ )) -

بما هو ممكن  وهو: )حط  السيئات(  –المعتل بعل ة   –فقوله  كان ُدعاء  منه "عليه السالم" لصاحبه
ن ما ُأكاد  بسبي المرق  ولم يد؛ له با مر عليه  معلال  بربر  "عليه السالم": )إن  المرَق ال أمَر فيه(. وا 

 ن المىكدين  لتأكيد نفي منس المىكد له وتقريرُ .بهذي
 :()السنيوضمري ) الشأن( وكيد بـ )إنَّ(، أتال -
 وتعظيم المخبر عنهتأكيد اخبار فضيلته "عليه السالم" بعلم الغيب ،: 

، منها قوله "عليه (4)  وللغاية المذكورة  في )رمسة( مواضو  اتدالمىك    دا  بهذورد الربر مىك  
 ":السالم

 
نَُّه َسيأتي َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِدي َزَماٌن َلْيَس ِفيِه َشْيٌء َأْخفى ِمن الَحّا، َوَل َأْظَهُر ِمن اْلَباِطل، ول َأكث)) - َر َوا 

 .(5)((ِمن الكِذِب َعَلى اللَِّه َوَرُسوِلهِ 
إن  رفاء الحق  فقوله "عليه السالم" إربار  عن زمان يأتي بعد ، وقد رأينا  ورأته قرون قبلنا  ف

ن ما ُأكاد (6)و هور الباطل عليه أمر   اهر  وكذلك ال أكثر من الكذي على اهلل ورسوله بمملة   وا 
 .، وتع يم المربر عنه  لتأكيد اربار فضيلته "عليه السالم" بالغيياتمىكد

                                                           

 .2/277ينظر: شرح البحراني:  (1)
 .277 /1ينظر: نها البةغ : ج (2)

 .216، 212، 212، 170 /2ج
 .2/216: 21نها البةغ : م (2)
 .2(262، )222 /1ينظر: نها البةغ : ج (2)

 .212، 112 /2ج
 .1/222: 127 نها البةغ  خ (5)
 .1/600حراني: ينظر: شرح الب (6)
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 :(كيد بـ )إنَّ(، و)َلْنأتال -
  نفيالتأكيد: 

، منها قوله "عليه (1)في )أربعة( مواضو   ،دين  وللغاية المذكورةدا  بهذين المىكمىك   كالمورد ال
 السالم":

 
 .(2)((إنَُّهْم ِلْن َيُزوُلوا َعْن َمَواِقِفهْم ُدوَن َطْعن  ِدرَاك  )) -

لوا عن مواقفهم دون الطعن و ز يفقوله "عليه السالم"  كان تنبيها   صحابه على أن  محاربيه لن 
ن ما أُ (3)المتدارك (، و)َلْن(  لتأكيد النفي وتقرير .  وا   كاد بل )إن 

 :(كيد بـ )إنَّ(، و)ضمري الفصلأتال -
  سنادتعليل، وتخصيص طرفي اإلالتأكيد: 

  منها قوله "عليه (4)دا  بهذين المىكدين  وللغاية المذكورة، في: )أربعة( مواضوورد الربر مىك  
 السالم":

 
 .(5)((لَخَلواِت؛ فإنَّ الشَّاِهَد ُهَو الَحاِكمُ اتَُّقوا َمَعاِصي اللَِّه في ا)) -

لم ا أمرهم "عليه السالم" بالرشية من معاصي اهلل  استشرفت أنفسهم إلى معرفة عل ة ذلك  فعق ي 
(  إل ن ما ُأكاد بل )إن  فادتها "عليه السالم" بذكر عل ته، وهو قوله "عليه السالم": )فإن  الشاهد هو الحاكم(  وا 

.فادته ترصيص طرفي اإلعليل  وضمير الفصل: )هو(  إلالت  سناد بعضهما ببعق 
 :(القصر بـ )إنَّماوكيد بـ )إنَّ(، أتال -
  تقييدالتأكيد: 

 بهذين المىكدين  وللغاية المذكورة  في )موضعين(  منها قوله "عليه السالم": مىك دا   ورد الربر
 
 .(6)((ظنِِّه ِبَربِِّه َعَلى َقْدِر َخْوِفِه ِمْن َربِّهِ  فإنَّ اْلَعْبَد إنَّما َيُكوُن ُحْسنُ )) -

                                                           

 .211 /1ينظر: نها البةغ : ج (1)
 .211، 202، 116 /2ج

 .1/211: 122 نها البةغ  خ (2)
 .1/552ينظر: شرح البحراني:  (2)
 .2(226) /1ينظر: نها البةغ : ج (2)

 .212، 66 /2ج
 .2/212: 220نها البةغ  م  (5)
 .2/211 . وينظر: ج2/161: 27نها البةغ  ك  (6)
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ففي ربر القول، أشار "عليه السالم" إلى أن  )الروف من الباري(، و)ُحسَن ال ن بالباري( 
ُمتالزمان  إذ أن  مقدار حسن  ن العبد بربه ُمطابق ومالزم لمقدار روفه منه  فزيادته مو زيادته، 

(، و)القصر( بل )إن ما(  لتأكيد تق(1)ونقصانه مو نقصانه ن ما ُأكاد الربر بل )إن  يد الربر فيما أشار إليه ي  وا 
 "عليه السالم" وتقرير مضمونه.

 :ف ، المكسورة الهمزةكيد بـ )إْن( المخفَّ أتال (2)
( أن ها قد تُ  وبين  ليفرق بينهما ( الالم)عمالها وتلزمها ا  فيموز إلغاىها و ))رفف ومن أحكام )إن 

ذا قلت: (إْن زيد  قائم  )النافية، فإذا قلت:    فهي المرففة، وتدرل على أفعال (إْن زيد  لقائم  )، فهي النافية، وا 
( المشددة(2)(((إن كان زيد  لقائما  )االبتداء، كقولك:  ن ما يىتى بها للتوكيد، وأن ها بمنزلة )إن   .(3)، وا 

 داللة واحد ، هي:، أفادت (4)مواضو في: )ثالثة(فقد وردت   نها البةغ وفي 
 تأكيد اإلثبات: 
 

 قوله "عليه السالم":
ْن َكاَن الرَُّجُل َليَتَناوُل اْلَمْرَأَة في الجاهليَّ ِ )) - نَُّهنَّ َلُمْشِرَكاٌت، وا   باْلِفْهِر َأو إْن ُكنَّا َلُنْؤَمُر باْلكفِّ َعْنُهنَّ وا 

 .(5)((الِهراَوةِ 
ْن ُكن ا لنىمرففي قوله "عليه السالم ْن كان الرمل …(" ماء الربر ا و ل: )وا  ، والربر الثاني: )وا 

ا، إذ نب ه بهما "عليه السالم" م..(، مىكدين بل )إْن( المرففة من الثقيلة  وذلك توثيقا  لمضمونه.ليتناول
حال إ هارهن  أصحابه على ا مر بالكف  عنهن    نه إذا أمر بالكف عنهن  حال كونهن  مشركات ففي 

 .(6)دةفسذاهن  من المأاإلسالم أولى، وعل ة ذلك لما في 
( المشددة، المفتوح  الهمزةأتال (2)  :كيد بـ )إنَّ

 ) ( المكسورة، ))ُتعد )أن  من ا حرف المصدريات، ونص  النحويون على أن ها تفيد التوكيد كل )إن 
ويقال التوكيد ))، (7)((لمسبك منها لم تفد توكيدا  حت بالمصدر اواستشكله بعضهم. قال:  نك لو صر  

( المكسورة  فإن التأكيد في  للمصدر المنحل  ن محلها مو ما بعدها المفرد  وبهذا ُيفر ق بينها وبين )إن 
  بل هي ال تىدي و يفة التوكيد عند الدكتور مهدي (8)((المكسورة لإلسناد  وهذ  ]المفتوحة[  حد الطرفين

                                                           

 .222-2/222ر: شرح البحراني: ينظ (1)
، 221(، الجنى الداني: 22)مسأل   ،1/115نباري: ةف، األ خ، اإلنصاف في مسائل ال1/212، وينظر: األصول: 212شرح الوافي :  (2)

 .220المطالع: 
 .122-122يم: ، التوكيد في القرآن الكر 2/111، التفسير الكبير، للرازي: 1/256مري: صيينظر: التبصرة والتذكرة، لل (2)
 .2(121، )2/12ينظر: نها البةغ : ج (2)
 .2/121: 12نها البةغ  ك  (5)
 .2/211ينظر: شرح البحراني:  (6)
 .1/121، حاشي  الخضري: 202، شرح قطر الندى: 1/277، وينظر: األصول: 217: الداني الجنى (7)
 .2/207البرهان:  (1)
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(، ومعناهما مرتلف وو يفتهما مرتلفة، ف))إذ قال:  المرزومي، ( و)أن  : أداة (إن  ل )ويممعون بين )إن 
( تقو في صدر المملة،  ( أداة وصل، أو موصول حرفي، وال داللة لها على التوكيد، و)إن  توكيد، و)أن 

( تقو في  ا الدكتور فاضل صالح ، وهذ  الشبهة يردُّه(1)((ثنائها، وليس هناك من مامو يممعهماأو)أن 
كد من قولك:  فقولك: )علمُت أن  محمدا  قائم( … والصواي أن ها تدل على التوكيد))السامرائي: إذ يقول: 
 .(2)((إضافة إلى إيقا؛ المملة المىكادة موقو المفرد، أي: علمت هذا ا مر .)علمُت محمدا  قائما (

( بمعنى )لعل( بل هي لغة في )ل عل( كقول بعضهم )اْئِت السُّوَق أن ك تشتري لنا وقد تأتي )أن 
 .(3)شيئا (

ََ  كالم، ورد النها البةغ وفي  ( المفتوحة الهمزة، المشددة النون، في: )مىك  ة أربعدا  بل )أن 
دات التي وردت معها، ة التأكيد بها، مو نو؛ المىك  كثر وفق على   وبيانها سيكون ئتي( موضو  اوعشرين وم

 اآلتي:في و 
(أتال( 1)  :كيد بـ )أنَّ
  اإلثباتتأكيد: 

قوله من ذلك ، (4)( موضو  ثمانية ورمسين ومائةفي: ) وللغاية المذكورة( دا  بل )أن  مىك   كالمورد ال
 "عليه السالم":

 
ذا َزَجَرَها تَ )) - َوثََّبْت َبْيَن أْبَواِبَها أَعِلْمُتْم أنَّ ماِلكاا إذا َغِضَب على النَّاِر َحَطَم َبْعُضها َبْعضاا ِلَغَضِبِه، وا 

 .(5)((َجَزعاا ِمْن َزْجَرِتِه؟!
بمهلهم عم ا ُسئلوا عنه، ومهلهم  ئ، لمن يراطبهم، ينب…(فسىاله "عليه السالم"، وهو قوله: )أعلمتم

(  كسرا   وها كالمبترددهم فيه أو إنكارهم له  وكل منهما يستلزم التأكيد  لذا ُأكاد ال ئينببه  مهم. بل )أن 
 ويبدو أن  ااية فضيلته "عليه السالم" من قوله هذا، ترويف َمْن يراطبهم وتحذيرهم.

 السالم":وقوله "عليه 

                                                           

 .222: ، نقد وتوجيهفي النحو العربي (1)
 .1/222معاني النحو:  (2)
 .1/222، معاني النحو: 1/20: اللبيب ينظر: مغني (2)
، 171، 162، 162، 151، 151، 2(127، )121، 122، 2(112، )100، 77، 51، 26، 21، 26/ 1ج ينظر: نها البةغ : (2)

176 ،112 ،116 ،117 ،111 ،112 ،207 ،216 ،217 ،225 ،221 ،251 ،252 ،251 ،265 ،267 ،272 ،211 ،215 ،
201 ،220 ،250 ،257 ،251 ،267 ،276 ،211 ،212( ،212)2 ،211 ،205( ،211)2 ،212( ،217)2( ،211)2 ،221 ،
222 ،226 ،222 ،221 ،220 ،222( ،225)2 ،226 ،221 ،252. 

، 161، 671، 152، 121، 122، 2(112، )111، 110، 11، 2(72، )2(71، )2(62، )51، 26، 5(11، )2(12، )12، 2/ 2ج
171 ،172 ،172 ،172 ،171 ،112( ،111)2( ،111)2 ،112( ،212)5( ،216)2( ،222)2( ،227)2 ،221 ،226 ،227 ،260 ،

(211)2 ،211 ،201 ،226 ،225 ،262. 
 .1/220: 112 نها البةغ  خ (5)
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 .(1)((واعلُموا َأنَُّكْم ِبَعْيِن اللَِّه، َوَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل اللَّهِ )) -
لى اهلل عليه و له اهلل )صه على أن  طاعته كطاعة رسول صحابتنبيها   كان )) فقوله "عليه السالم" 

(، توثيقا  لمضمونه(2)(( (وسلم نما ُأك د بل )أن   .، وا 
 
 "عليه السالم": هلو وق
 .(3)((واْعَلْم أنَّ َما َقرَّ بَك ِمَن اللَِّه ُيَباِعُدَك ِمَن النَّارِ )) -

البصرِة. ويبدو أن  هذا من عهد  له "عليه السالم" كتبه لعبد اهلل بن العباس، عند استرالفه إياُ  على 
باعدا  له ااية فضيلته "عليه السالم" من قوله هذا: )ترايبُه فيما ُيقر  به من الل ِه(، وفعل هذا مرتبط بكونه مُ 

ثبات ذلك،من النار،  (  توثيقا  لمضمونه. كالموالتزام المراطي به يستدعي التأكيد  لذا ُأكاد ال وا   بل )أن 
  كالمتقوية التأكيد رغبة المتكلم في: 

(مىك   كالمورد ال  ، من ذلك  قوله "عليه السالم":(4)في: )تسعة( مواضو وللغاية المذكورة ،دا  بل )أن 
 .(5)((نََّك َتْعَلُم أنَُّه َلْم َيُكْن الَّذي كان ِمنا منافس ا في ُسْلَطان  أاللَُّهمَّ )) -
. ومِ )) -  .(6)((ْن أَعاَنُهمْ اللَُّهمَّ أنََّك أْسَتْعِديَك َعَلى ُقريش 

حتواء كل منهما على مىكاد  واحد   يان  الطلبربران  –وفقا  لقاعدة الربر –كالمه "عليه السالم"إن  
والمتلقي لها في تردد  من قبولهما. ولم ا كان المراطي هو الباري ُسْبحانه، انتفى تردد المراطي لها   ن  

( لشدة رابته "عليه السالم" قرر أن  فضيلتهذلك ال يموز على ذات الباري سبحانه، وت ، إن ما أك دها بل )أن 
 "عليه السالم" في التضر؛ للباري سبحانه.

 الكالم مىك دا  بل  ورد :تأكيد تهيئة النفس المتلقية لغرابة الخبر)  ، وللغاية المذكورة في:)أن 
 في قوله "عليه السالم": )موضعين(، هما

 

                                                           

 .1/122: 65نها البةغ  خ  (1)
 .1/225شرح البحراني:  (2)
 .2/201:  76نها البةغ  ك  (2)
 .201، 202، 111 /1ينظر: نها البةغ : ج (2)

 .110، 177، 12، 11، 71، 65 /2ج
 .1/202: 121نها البةغ  خ  (5)
 .1/201: 172نها البةغ  خ  (6)
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فاِت َعْنُه؛ ِلَشَهاَدِة ُكلِّ ِصَف   أنََّها َغيُر اْلَموُصوِف  ىُ ْخَةِص لُه ]الباري سبحانه[ َنفْ وَكَماُل اإل)) - الصِّ
َف ِ   .(1)((وَشَهاَدِة ُكلِّ َمْوُصوِف أنَُّه َغْيُر الصِّ

 ئفقوله "عليه السالم" بيان  في أن  كمال معرفة الباري سبحانه نفي الصفات عنه، وسياق الربر ينب
حال الصفة تشهد بحامتها إلى الموصوف وعدم قيامها بدونه وحال الموصوف ))ن  إابة المراد منه  إذ بغر 

ن ما ُأك  (2)((تشهد باالستغناء عن الصفة والقيام بالذات بدونها  فال تكون الصفة نفس الموصوف د بل   وا 
(  لتهيئة النفس المتلقية إلى قبوله.  )أن 

 :(قديم ما حقَّه التأخريكيد بـ )أنَّ(، و)تأتال -
 ثباتإلتأكيد ا: 

، من ذلك قوله "عليه (3)في )عشرة( مواضو وللغاية المذكورةدا  بهذين المىكدين  مىك   كالمورد ال
 السالم":

 
 .(4)((َواْعَلْم أنَّ أَماَمَك طريقاا ذا مَساَف   بعيدة ، ومشقَّ   َشِديدة  )) -

نه الحسن "عليه السالم"  ولم ا كان التأكيد من لوازم التنبيه، ولم ا فقوله "عليه السالم" كان تنبيها  الب
( المىكادة ال دار الربر بل )أن  سمها المىرر )طريقا (، وربرها المقد م كان التقديم من دوال التأكيد  ص 

 دعى إلى قبوله.أ)أمامك(  ليكون ذلك 
 
 "عليه السالم": هلو وق
فَّاَظ ِصْدا  يحفُظوَن ، أنَّ َعَلْيُكْم َرَصداا ِمْن أْنُفِسُكْم، َوعُيوناا ِمْن َجَواِرحُكْم، َوحُ واْعَلُموا ِعَباَد اللَّهِ )) -

 .(5)((أْعَماِلُكْم وَعَدَد أنفاِسُكْم؛ ل تسترُكْم ِمْنُهْم ُظْلَمُ  ليل  داج  

َيْ َم تثاال  لقوله تعالى: ، وام(6)، لعباد اهلل على رصد الموارح لهمها  لم ا كان قوله "عليه السالم" تنبي

َوَقوا    ِاُجل  ِدِهْم ِاَم َشِهْدُتْم ، وقوله: (7)َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْاِسَنُتُهْم َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجل ُهْم ِبَمو َكوُن   َيْعَمل  َن

                                                           

 .1/12: 1نها البةغ  خ (1)
 .1/11شرح البحراني:  (2)
 .270، 261، 251، 257، 201، 165 /1ينظر: نها البةغ : ج (2)

 .111، 111، 262، 2 /2ج
 .2/111: 21نها البةغ  ك  (2)
 .1/261: 151نها البةغ  خ  (5)
 .1/622ينظر: شرح البحراني:  (6)
 .22النور/  (7)
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(، المىكدة . ولم ا كان التأكيد من لوازم التنبيه  والتقديم من دوال التأكيد  ُصدار (1)َعَلْيَنو الربر بل )أن 

 السمها المقدم )َرَصدا (، وربرها المقد م )عليكم(  تأكيدا  لما ُألقي لهم، وكسرا   وهامهم المنافية لذلك.

 :(التأكيد بـ )أنَّ(، و)ضمري الشأن -
 ة وعشلرين( ورد الكالم مىك دا  بهذين المىك لدين  وللغايلة الملذكورة، فلي: )أربعل :تأكيد اإلثبات والتعظيم

   منها قوله "عليه السالم":(2)موضعا  
 
 .(2)))َواْعَلُموا َأنَُّه َشاِفٌع ُمَشفٌَّع... َوأنَُّه َمْن َشَفَع َلُه الُقرآُن َيْوم القيامِ  ُشفََّع فيه(( -

رن ذكلللرُ   ََ هلللذا ملللن كلللالم  لللله "عليللله السلللالم" أملللر بللله السلللامعين أن ينتفعلللوا ببيلللان اهلل فلللي كتابللله، فَلللُق
( المت صللة بلل )ضلمير الشلأن(  لتأكيلد (4)فاعة  وذلك ))ترايبا  في االقتداء به((بالش ن ما ُأك لد الكلالم بلل )أن  ، وا 

 إثبات التع يم له، ومن ثم  تحصل الرابه فيه.
 

 وقوله "عليه السالم":
 .(5)اْرَحُموا ُنُفوَسُكْم(())َواْعَلُموا َأنَُّه َلْيَس ِلَهذا اْلِجْلِد الرَّقيا َصْبٌر َعَلى النَّاِر؛ فَ  -

يبللللدو أن  اايللللة فضلللليلته "عليلللله السللللالم" مللللن قوللللله هللللذا: )تللللذكير َمللللْن يرللللاطبهم بالوعيللللد الرتكللللاي 
المعاصي(  ومن ثم  أردف "عليه السالم" ذلك با مر لهم برحمة نفوسهم  تأكيدا  إلثبات التع يم فيما ُأملروا 

 به.
 :(لصالتأكيد بـ )أنَّ(، و) ضمري الف -
  نادسإلاثبات، وتخصيص طرفي اإلتأكيد: 

"عليللله هللا، قوللله من (6)دا  بهللذين المىكللدين، وللغايللة المللذكورة فللي: )رمسللة(، مواضللومىك لل كللالمورد ال
 السالم:

                                                           

 .21فصلت/  (1)
، 2(217، )212، 272، 252، 210، 202، 216، 111، 111، 112، 127، 121، 100، 26، 26/ 1ينظر: نها البةغ : ج (2)

221 ،220 ،222 ،252. 
 .262، 262، 272، 226/ 2ج

 .1/217: 177نها البةغ  خ  (2)

 .2/22شرح البحراني:  (2)
 .1/220: 112نها البةغ  خ  (5)
 .2(115، )66/ 2البةغ : ج نها( ينظر: 6)
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؛ُإذُوردُفري ُنهج البالغةج ُفريُسمي،ُوماُيجريُمجراه،ُمنُأقلُأساليبُالتأكيدُإيرراداُ كيدُاالأعدُالتيُ 
كيردُأالتنحو ُالتوكيدُاللفظريُوالمعنروي،ُكيدُدونُغيره؛ُأفمنهاُماُأفادُالتُ.(ُموضعُ تيئاومُخمسينُوثمانيةُ)

دةُلعاملها(.ُومنهاُماُيجمرعُبرينُالُالمؤكُ ح)الُت(،ُوبرنع)الُبرُوبالمصدرُ)المفعولُالمطلقُالمؤكِّدُلعامله(،ُ
)الشرأن(.ُوبيرانُارذاُفريُوكيردُبالضرمير ُ)الفصرل(،ُأكيرد؛ُكالتأوفائردةُالتُ–التيُوضعُلهراُ–فائدتهُالحقيقية

ُاآلتي 
البمالحثالألول

اكيداالاةير(أ)يفيدالبتاالاسم ااكيدألبت
ُ تيوعلىُالنحوُاآلُ(ُموضعُ ثالثُومئةفي ُ)ُنه البالغة فيُوردُاذاُ

البتوكيدالبلفظياولبمعنوي:اأوًّالاا
(،ُقسُ  (؛ُُوومُالنحويونُالتوكيدُإلىُ)لفظي  ستنبطُ)النحوي(،ُأغررا ُكرلُمنهمراُمرنُحرداما،ُا)معنوي 

ُدُله،ُأوُالمكررُإياه.ُوبيانُذلكُفيُاآلتي رُالمؤكُ بو)ُالبالغي(،ُمنُسياقُالخ
 :لبتوكيدالبلفظيا(أ)

 :مدخل -

صرررطالنُالبالغررريُ؛ُباال(2))التكررررار(و،ُ(1)صرررطالنُالنحررروي،ُو)التكريرررر(،ُباال*)التوكيررردُاللفظررري(ُإنُ 
عررادةُلرره((ُر))إنمرراُارروُتكريرر ؛ُ(4)ويجررريُفرريُاظلفرراظُكلهرراُأسررماأُكانررتُأوُأفعرراال ُأوُحروفررا (())ُ.(3)للفررظُواا

ََتََْفَمُوووَْ ُتَّووول ت مَ ووت؛ُنحروُقولرهُتعررالى ُ(5)رانهراُبررالعط ((اقت))فرأنُكرانُجملررة.ُفراظكثرُ ََتَسوْف اتَسووْف

َوَنُق َرْيشرا ((،ُلىُاهللُعليرهُوللرهُوسرلم؛ُنحوُقولهُ)صر(7)وأحيانا ُتأتيُبدونهُ،(6)ََْفَمُوَْ   ُ ( ُ))َواهلِلَُظْغر

                                                           

الج ايعجي  الالج اننجي اوالالج البسجرل  اولبتكريجرالبصجريحاعنجدالسجماعنجدالبتوكيدالبلفظي:اهوالبتكريرالبصريحاأوالبتثني اعنداسجيالوي، اوتكريجرالالا*
اولبتوكيدالبعاماعندالبعلوي اولبتوكيدالبصناعياعندالبزركشي.

ا.2/383 البالرها :ا2/511 البطرلز:ا3/33 اشرحالبمفصل:ا3/505 البخصائص:ا2/51 الألصول:ا15نظر:البتولالعافياكتاباسيالوي،:اي
ا.5/303 الإليضاح البقزوينيا:203ال الألثير:االور اثظومام البكغمالبمنن(اينظر:البنامعالبكاليرافياصناع البم5)
اعتي  االالج اهجغلالبعسجكري:ان البصج231 اتأويلامشكلالبقرآ  الال اقتيال ا:ا3/1شاعر االال الألثير:افياأدبالبكاتباولبار(اينظر:البمثلالبسائ2)

ا.2/13 البعمدة االال ارشيق:ا533
 البترلكيججبالبليويجج :ا2/253 اشججرحالالجج اعقيججلا3/33 اشججرحالبمفصججل:ا3/505 البخصججائص:ا2/51وينظججر:الألصججول:اا.3/502(البكتججاب:ا3)

ا.3/323 البنحوالبولفي:ا501
ا.5/335حالبكافي :ارا(اش3)
ا.3/531(اضياءالبسابك:ا1)
ا.3-3ا(البتكاثر/1)
ا.3/531(اينظر:اضياءالبسابك:ا1)
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نُكانُ.ُ))(1)ثالثُمرات نحرو ُقولرهُ)صرلىُاهللُعليرهُوللرهُُ(2)سما ُظراارا ،ُأوُضرميرا ُمنفصرال ُمنصروبا ((اواا
ُ (4)وقولُالشاعرُ،(3)نُموالهاُفنكاحهاُباطٌلُباطٌلُباطٌل((وسلم( ُ))أيَُّماُأمرأة ُنكحتُبغيرُأذ

ا*اَفإيَّاَكاإيَّاَكالبِمرَلَءاَفإنَّ،*ا
نُكانُضميرا ُمنفصال ُمرفوعاُ  ُمت صل،ُنحو ُقمَتُأنتَُُ–))واا وأكرمت َكُُ،جاُُأنُيؤك دُبهُكلُُّضمير 

ُبرَكُأنرتَُُ،أنتَُ نُكرانُضرميرا ُمومرررت  ِصرُ–الُ تصر.ُواا المؤك رد،ُنحرو ُعجبرتُِمنرَكُمنِرَك.ُُلُبرهوصرُاَلُبمرو 
ُيد(( نُكانُفعال ُاوُحرفا ُجوابيا ؛ُكقولك ُقامُقامُ ُ (6)وقوله،ُ(5)واا

نَ اإنََّهاا**ا ََ ااَلْث ااَلااَلاَأاُلوُحااِلُحبِّ
نُكانُالحر ُالمرادُتوكيدهُغيرُجوابي،ُوجبُأمران ُأنُي فَصلُبينهما،ُوأنُي َعرَادُمرعُالتوكيردُمراُ واا

أميَِْووكوْ لفتأمك ْمووولفت مَُِّتِْووُكلفتَمْ ُووكولفتَوَعَُّاوواتَمِنكماْاوواتأمك ْمووولفتتتتتتنحرروُقولررهُتعررالى ُُ،راُ مإنُكررانُم ضررُدصررلُبالمؤك رراتُ 

وفصررلُُ(،عرردياظولررىُالواقعررةُمفعرروال ُثانيررا ُللفعررلُ)ُكررم(ن)ألرررُدةُالثانيررةُمؤك ررُ)أنكررم(،ُفرررُ(7)ْوخفَعجوووَْ 

ُيردا ُفاضرلُإنُ )إنُكرانُظراارا ،ُنحروُُبينهماُبرالظر ُومراُبعرده.ُوأنُيعرادُاروُاوُضرميره ُإنُ )أوُُ(ُيردا ُإنُ
ُ.(8)ولىالأ،ُواوُ(ُيدا ُإنهُفاضل

))التوكيرردُاللفظرريُأوسررعُاسررتعماال ُمررنُالتوكيرردُالمعنرروي؛ُُويررراُالرردكتورُفاضررلُصررالاُالسررامرائيُأنُ 
التوكيردُالمعنروي ُُفعالُوالحرو ُوالجمرل،ُبخرال ظاسماأُالنكراتُوالمعار ُويكونُفيُالأهُيكونُفيُنُ ال
دُمراُذاربُاليره،ُإذُكرانُالتوكيرردُيؤي رُنهج البالغةج ومراُوردُفريُُ،(9)السرماأُالمعرار ُفقرط((أهُيكرونُفريُن رأف

ُمامُ"عليهُالسالم"،ُأكثرُاستعماال ُمنُالتوكيدُالمعنوي.اللفظيُفيُكالمُاإل
ُيُ)تُأقسمُضياأُالدينُبنُ ُ (10)التوكيدُاللفظيُعلىُقسمينُار(637ُالثيرُالجو

ُ (11)بُالمتنبيي(،ُومنهُقولُأبيُالط)َأسرْعُأِسرعُُْ فيُاللفظُوالمعنى،ُنحوُقولكُاظول ُتكريرٌُ
َْابِااِمْثليِنْيرلنياوَاالَاثْاَوَبْماأَرامِا اامُاقَامامُاهِاثلِامْثلياَعْنَداِم

                                                           

ا.283ستاني:انلسب(اينظر:اسن اأاليادلود ا5)
ا.5/335(اشرحالبكافي :ا2)
ا.2/231(اينظر:اسن اأاليادلود:ا3)
ا.3/11ينظر:اخزلن الألدب:اارشي.برحم البقُا الباليتابلفضلاال اعالدالناببُاااءاوبلشرَّادعَّاا(اعنزه:البىالبشرَّا3)
ا.510-3/538(ااضياءالبسابك:ا1)
ا.13(اينظر:اديول انميلاالثين :ا1)
ا.31ا/(البمؤمنو 1)
ا.515-3/510ضياءالبسابك:اا(اينظر:8)
ا.3/123(امعانيالبنحو:ا3)
ا.203-203:ا لبنامعالبكاليرا33-3/1(اينظر:البمثلالبسائرا50)
ا.502ا:لبديول شرحا(اينظر:ا55)
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ُعررنُة ُنهرريُ مرررُبالطاِعررالأوالُتعصررني(؛ُفرر نُُيعنرراطفرريُالمعنررىُدونُاللفررظ،ُنحرروُقولرركُ)ُوالثرراني ُتكريرررٌُ
ُ.1المعصية

ُمنُاذينُالقسمينُينقسمُالىُمفيد،ُوغيرُمفيد ُوكلُ 
ا:فابتكريرالبمفيد

نمراُيُ  فعررلُذلركُللداللرةُعلررىُعظرمُمحررلُالشريأ،ُالررذيُيرأتيُفريُالكررالمُتأكيردا ُلررهُوتشرييدا ُمرنُأمرررهُواا
ُتضاعه.كررتُفيهُكالمك،ُواإلشعارُبفخامةُشأنهُوعلوُقدره،ُأوُللداللةُعلىُحقارتهُواإلعالمُبهوانهُوا

ا:ولبتكريراةيرالبمفيد
َُعَبثا ،ُمنُغيرُحاجةُإليه.ُاليأتيُفيُالكالمُإالُ 

ُيأتيُعلىُضربين ُواللفظُوالمعنى(،ُ)فيُ،ُيوجدُمنُالتكريرُو لظافالقسمُ
ا:لبضربالألول:البتكريرالبمفيدافيالبلفظاولبمعنى

ُويأتيُفيُصورتين،ُاما 
ُ لألوبى

،ُوالمقصودُمنهُغرضانُمختلفان،ُكقولهُيأتيُفيهاُالتكريرُفيُاللفظُوالمعن ُواحد  ى،ُداال ُعلىُمعنى 

َ ووواِأنمَكافلمتأمك َوووواتهمْمووولفتمَََوووَُْامَ تأم  تَمافوووَعتَُِِّ تُّه  وووْف مِ تتتعررالى ُ َم مِفتيَِْوووكوْ لفتُّهَ وووْوت مافووَكِتُّه

َم َِِْتَمَيْق ََُِا َعتَاََُِّعتُّْهمماِفعميَلُتِهاوِحوق تُّْهَحوق تَميوطفَِوَاتُّْهَطاَِوَاتتتتتََْمْ وتهمْملفتَميوعميكوتُّهَ ْوتأم فتيوِحق تُّْهَحق تَِمم

ُ.(2)َمهمْفت معمَهتُّهُْوجفعمْوَْ 

خرتال ُماُجيأُبهُاراُانراُالن ُاُاوليحقُالحق(،ُتكريرُفيُاللفظُوالمعنى؛ُُو…ُففيُقوله ُ)يحقُالحق
ختيررارُذاتُالشرروكةُافيمرراُفعررلُمررنُرادتررين(،ُوالثررانيُ)بيررانُلغرضررهُالأولُ)تمييررُُبررينُالأُالمررراد،ُوذلرركُانُ 

ُهُماُنصرامُوالخذلُأولئكُإالُلهذاُالغر .علىُغيرااُلهم،ُونصرتهمُعليها،ُوأنُ 
ا:لبثاني ولبصورةا

؛ُكقولرهُتعرالى ُواحردٌُُالمعنى،ُداال ُعلرىُمعنرىُواحرد،ُوالمررادُبرهُغررٌ ُُويأتيُفيهاُالتكريرُفيُاللفظُ

َِوواِاُتَيوواقمْفعمت مك َُوواتَهووِآِهتُّْهَحَاوواَْتُّهووُككفَااتََْكووا  تتتتَمقموواَ تُّه ووِآَتََْووَلتَيوواقمْفعمتَُّ طِْوووت ِْكيتأمهفووِكْ لفتَسووِطاَاتُّهع 

..ُيراُقروم(؛ُ.تكررارُفريُاللفرظُوالمعنرى،ُواروُ)يراُقرومُ،قرولالففريُُ(3)َم م  تُّْهآِخعََمتِهَيتَاُّروتُّْهقموَعُّرمت

                                                           

ا.203(اينظر:البنامعالبكالير:ا 5)
ا.8ا-1ا(الألنفال/2)
ا.33-38اا(اةافر/3)
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ُيا َ تتومنرهُقولرهُتعرالى ُ.ُ(1)مرنُالغفلرةةُالتنبيرهُلهرم،ُوااليقراظُدف نهُإنماُكررُنداأُقومهُااُاناُل فمِطوَم

ررُ(أحررداُوثالثررين)تكررررُقولررهُتعررالىُفرريُالسررورةُالكريمررةَُُهموواِ ترََ مَُْوواتَوممووآ ََا مت ؛ُوذلرركُتقريرررا ُ(2)رةُ م 

عظاما ُلحالها ُ.(3)لآلالأُواا
ا:لبضربالبثاني:البتكريراةيرالبمفيدافيالبلفظاولبمعنى

ُواحدُ واوُالذيُيكونُوجودهُوعدمهُسواأُ  ُ (4)منُذلكُقولُالمتنبيففقط،ُُ؛ُظنهُالُيأتيُإالُبمعنى 
اقِغقلُااَقغِقَلاِعيس اااَفَقلَقُتاالابهمِّالبذياَقْلَقلالبَحشا اُكلُه َّ

ُُوردُفيهُذكرُ)القلقة،ُوالقالقل( ،ُواروُالحركرة،ُأيُيقرول ُدُ حاُوأربعُمرات،ُوجميعهاُدالةُعلىُمعنى 
ُ.(5)ا ُسراعُالحركةُكلهنُمتحركات()وحركتُبالهمُالذيُحركُالحشاُنوق

وغيرُُمفيدٌُُ ،ُفذلكُضربان(المعنىُدونُاللفظ)ُ نُالتكرير،ُواوُالذيُيوجدُفيمُاُالقسمُالثانيوأمُ 
. ُمفيد 

ا:لبتكريرالبمفيدافيالبمعنىادو البلفظ:اويأتيافياصورتي  اهماالبضربالألول:
ا:الوبىأ

داللتررهُعلررىُالجررندُوالعرردد،ُمنررهُنحرروُختلفررينُمُ ُوذلرركُليرردلُعلررىُمعنيررينُ؛يررأتيُالتكريرررُفرريُالمعنررى

؛ُفالفائردةُمرنُتكريررُالمعنرىُ(6)َمقماَ تُّهَ ْوتهماتََك ِخآومُّت مهمَوافلمتَُّّفَُافلمت مك َُاتهوَْت مهموْ تَمُِّاوك تتقولهُتعرالى ُ

نسريةُوالعرددُفرادُوالتثنيةُيردلُعلرىُالجالأو)إلهُواحد(،ُايُأنُاالسمُالحاملُلمعنىُُفيُقولهُ)إلهينُاثنين(
ُبهُعلىُالقصدُإليهُوالعنايةُبه.ُالمخصوص،ُفدلُ 
ا:ولبصورةالبثاني 

ه،ُارروُنررني(،ُوالفائرردةُمعصرريررأتيُالتكريرررُفرريُالمعنررىُليرردلُعلررىُمعنررىُواحررد؛ُكقولررك ُ)أطعنرريُوالُت
لبيُاعرتحتهراُالتوكيردُالرذيُأشرارُاليرهُالثُرجدوي ر.ُ(7)تثبيتُالطاعةُفيُنفدُالمخاطب،ُوالتقريرُلهاُفريُقلبره

))واوُ]اإلتباع[ُمنُسننُالعرب؛ُوذلكُأنُتتبرعُالكلمرةُلكلمرةُعلرىُُتباع؛ُقائال  ار(،ُفيُبابُاال429ُ)تُ
ُنهاُوريهاُإش ُ.(8)((كقولهم ُجائعُنائعُ؛ا ُوتوكيداُ عابو

                                                           

ا.201-201(اينظر:البنامعالبكالير:ا5)
 ا15 ا13 ا11 ا11 ا13 ا15 ا33 ا31 ا31 ا32 ا30 ا38 ا31 ا33 ا32 ا30 ا28 ا21 ا23 ا25 ا58 ا51 ا53(البرحم /ا2)

ا.11 ا11 ا13 ا15 ا13 ا11 ا11 ا13
ا.2/511لز:ا(اينظر:البطرا3)
ا.33:اديول لبشرحاا:(اينظر3)
ا.203-201ا(اينظر:البنامعالبكالير:1)
ا.15ا(البنحل/1)
ا.255-203ا(اينظر:البنامعالبكالير:1)
ا.111قااوآخرو :اس(افق،البلي اوسرالبعرالي  ابلثعابالي اتح:امصطفىالب8)
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ا:لبضربالبثاني:البتكريراةيرالبمفيدافيالبمعنىادو البلفظ
كقررولُأبرريُُ،(1)ختلفتررانُترردالنُعلررىُمعنررىُواحررد((لفظتررانُمتررردُأشررارُإليررهُالعلرروي،ُقررائال  ُ))وارروُانُ

ُ (2)تمام
اَلا اَوَقاُلوبَهااوَدالورَهااَأْثَغثااااااااااااااَقَسَمالبزَّماُ اُراُلوَعَهاااَلْيَ البصَّ

لفظتررانُترردالنُعلررىُمعنررىُواحررد،ُوامرراُاسررمانُللرررياُالترريُتهرربُمررنُناحيررةُُو)القبررول(ُ)الصرربا(ُفررر
تقويترهُبمرادفرهُمعنرى(،ُنحروُ)ُارر( 686ُبنُالناظمُ)تُااطلقُعليهُُواذاُالضربُمنُالتكرير،ُ،(3)المشرق

ُ.(4)(ياُمحمدُمَُدَُِقُُاأَُقولك ُ)جَُ

                                                           

ا.2/511(البطرلز:ا5)
ا.13ينظر:البديول :اا(2)
ا.2/511(اينظر:البطرلز:ا3)
ا.250ابفي الال امابك االال البناظم:أ(اينظر:اشرحا3)
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ُ
ُ
ُ
ُ

ُفيُاآلتي ُُخطاط،البتوكيدالبلفظيوعلىُوفقُماُتقدم ،ُتكونُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 ولبمقصودامن،

البمفيد
 (ولحدادلٌلاعلىامعنى)

 الامقصٌدام اذكرهُا

 لبتكريرالبلفظي

 تكريرالبمعنىاولبلفظ تكريرالبمعنىادو البلفظ

اةيرالبمفيد
 (دلٌلاعلىامعنىاولحد)

البمفيد
 (دلٌلاعلىامعنيي امختلفي )

اةيرالبمفيد
 (دلٌلاعلىامعنىاولحد)

 الامقصٌدام اذكرهُا ولبمقصودامن،

اةرضا 
 مختلفا 

اةرٌضا
 ولحدٌا

اةرٌضا
 ولحدٌا
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ُؤتىُبالتوكيدُاللفظي،ُظغرا ُكثيرة،ُأشارُاليهاُالنحويون،ُواي ي ُُو
ُمتكلمُضررُغفلةُالسامعُعنه.دفعُاليأنُ(1ُ)
ُأنُيدفعُعنُالسامعُظنهُبالمتكلمُالغلط.(2ُ)

ُيردُ…ُذاُقصردُأحردُارذينُاالمررينُفرالُبردُأنُيكرررُاللفرظ فرُجاأُفيُشررنُالكافيرة ُ)) نحروُ)ضرربُ
ُيررد(،ُُيرد( ُيرردُنفسرره(ُ نرركُلوقلررتانرراُالتكريرررُالمعنرويُالااُوالُيررن ُُْأوُ)ضررربُضررربُ فربمرراُظررنُُ)ضررربُ

ُ.(1)((ُبناأُعلىُأنُالمذكورُ)عمرو(ُ)نفسه(ُ فقلتُنكُأردتُ)ضربُعمرو(]السامع[ُبكُأ
ُ (2)ُا ،ُواوُعلىُنوعينأنُيدفعُالمتكلمُظنُالسامعُبهُتجوُ ُ(3)

ا:ولالاأ
ُا ُوانرتُتريردُُا ُفيُذكرُالمنسروب،ُفربُ أنُيظنُالسامعُبالمتكلمُتجوُ  مراُتنسربُالفعرلُالرىُالشريأُمجرا

ُيرد(ُالمبالغةُالُأنُعينُذلكُالفعرل اوُ،ُوانرتُتريردُ)ضرربُضرربا ُشرديدا (،ُمنسروبُاليره،ُكمراُتقرول ُ)قترلُ
ُ)اذاُباطل(،ُوانتُتريدُ)غيرُكامل(.ُ تقول

ا:ولبثاني
فررادُالمنسروبُاليرهُمرعُأُا ُالُفيُاصلُالنسبةُبلُفيُنسبةُالفعرلُالرىُجميرعُأنُيظنُالسامعُبهُتجوُ 

ُهكثيررةُفيردفعُارذاُالروامُبرذكرُكلرهُواجمرعُواخواترنهُيريدُالنسبةُالىُبعضرها؛ُالنُالعمومراتُالمتخصصرةُأ
ُوكالاماُوثالثتهمُواربعتهمُونحواا.ُ

ولبنجوعاغررا ُالتوكيردُاللفظري،ُاروُترابعُالُوُا ُفيُذكررُالمنسروب(،ُجوُ ت ُ)انُيظنُبهُفابنوعالألول
ُا ُفررريُذكررررُالمنسررروبُإليرررهُالمعرررين(،ُلبثجججاني يُاررروُغرررر ُيشرررتركُفيرررهُالتوكيررردُاللفظرررُو ُ)انُيظرررنُبرررهُتجرررو

غررا ُالتوكيردُابعُالتراروُغرر ُُوُا ُفريُنسربةُالفعرل(،ُالثالث ُ)أنُيظنُالسرامعُبرهُتجروُ النوعُوالمعنوي،ُُو
ُالمعنوي.

وائرررلُأوقررردُيعمررردُالمرررتكلمُالرررىُتكررررارُاللفرررظُ))إذاُطرررالُالكرررالمُوخشررريُالمرررتكلمُعلرررىُالسرررامعُنسررريانُُ(4)
نحروُقولرهُتعرالى ُُ،(3)سريهُذلركُطرولُالكرالم((كررُلهُاللفظُقائما ُفيُنفسهُمتمكنا ُمنُذانرهُلرئالُينُ،الكالم

ََْْوُّْتفمَمواتََحفَسوطَُ وولفتتتتت ََُِاتهمولفتَيْن ََُِاتأمََُّْتَميوِحُطَْ تأم فتيوحفَُكومُّت هماتََحفَسَطل تُّه ِآيَلتَيْنَعاوَْ ت

ُبن هم(.فالُتحس…ُفالتكريرُفيُ)الُتحسبنُ ُ،(4)ََُِنمازٍََتِْلفتُّهََْْآُِّبتَمهموولفتَنَآُّب تأمِهال 

                                                           

ا.323-5/328(اشرحالبكافي :ا5)
ا.132-3/130 امعانيالبنحو:ا5/323(اينظر:اشرحالبكافي :ا2)
ا.3/132(امعانيالبنحو:ا3)
ا.588ا(اآلاعمرل /3)
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كمرراُفرريُقولررهُتعرررالى ُُ(1)وقرردُيررركونُالمقصرررودُمنررهُتقويررةُالحررركمُوتمررركينهُفررريُذاررنُالسررامعُوقلبررهُ(5)

ُّفمإم  تََْعتُّهْْوسفعمتيوسفعاُُّت م  تََْعتُّهْْوسفعمتيوسفعا(2).ُ

ُا ُإلرىُأغررا ُظاوالُيقتصرُالتوكيردُاللفظريُعلرىُتلركُ غررا ُالتريُأقر اراُالنحويرون،ُبرلُيخررجُمجرا
ُ ذلكدُله،ُاوُالخبرُالمكررُإياه،ُمنُدركُمنُسياقُالكالمُالمؤكُ ت ُُ–ونيأشارُاليهاُالبالغُ–خرأُ 

ََتََْفَمُووْ َتتتتأكيدُاإلنذار،ُكماُفيُقولهُتعرالى ُ(1ُ) ََتََْفَمُوَْ ُتَّول ت مَ واتَسوْف فريُفُ(3) مَ اتسَْف

ُ.(4)داللةُعلىُأنُاإلنذارُأبلغُوأشدُ)ثم(

ُيادةُالتنبيُ(2) َمقمواَ تتكماُفريُقولرهُتعرالى ُُ،(5)هُعلىُماُينفيُالتهمة؛ُليكملَُتَلق يُالكالمُبالقبوِل(())

َِاِاُتَياقمْفعمت مك َُاتَهِآِهتُّْهَحَااَْتُّهوُككفَااتََْكوا  تت ف نرهُكرررُُ(6)ُّه ِآَتَََْلتَياقمْفعمتَُّ طِْوِْكيتأمهفِكْ لفتَسِطاَاتُّهع 
ُ.لغر اُلذلكُياُقوم(…ُفيهُالنداأُ)ياقوم

َتَعل ق((ُ(3) ))وقدُيكررُلتعدُّدُالم 
ْفتقموْفعوتكووْالتُّهُْوعفَسوََِإُت مِفتقمواَ تهمووولفتتتتتتتكماُفيُقولهُتعالى ُُ،(7)  موآ ََ

ِْتتتتتتتتتتتت تأمخوْهولفتكوْا تأمهمواتََك ْقوَْ ُت مك ويتهمْمولفتَرسووْ  تأمِْوإ ُتفمواَ ْقُّْتُّهَ وَْتَمأمَِاْووِْكيُتمََْواتأمسفوَمْهْملفتنََمافو

فكررررُُ.(8)أمجفووعلت م فتأمجفووعمَت مه وواتنََموولتَرب تُّهَْْوواهمَُِإُتفموواَ ْقُّْتُّهَ ووَْتَمأمَِاْوووِْكيتتِْوولف
ُمنهمراُبعلره ؛ُفجقوله ُ)فراتقواُاهللُوأطيعرونُِ ُواحرد  اظو لُكونرهُأمينرا ُُةعل رعرلُ(؛ُليؤكردهُعنردامُمرعُتعليرقُكرلُّ

ُ.(9)غرا ُفيماُيدعوامُإليهظاهُمنُوُ لخطمعهُفيهم،ُُوُمَُسُْةُالثانيُحَُفيماُبينهم،ُوجعلُعلُ 

ُ،(10)فمْقِكَات مافَفتقموك َرُتَّوول تْقِكوَات مافوَفتقموك رَتتتتتوقدُيكررُالخبرُللتعجبُمنه،ُكماُفيُقولرهُتعرالى ُ(4ُ)

ُ.(11)فأعيدُالخبرُتعجبا ُمنُتقديرهُوأصابتهُالغر 

                                                           

ا.3/135(اينظر:امعانيالبنحو:ا5)
ا.1-1(البشرح/ا2)
ا.3-3ا(البتكاثر/3)
ا.3/25لبالرها :اا 5/303لإليضاح:اينظر:ا(ا3)
ا.5/303:الإليضاح(ا1)
ا.33-38ا(اةافر/1)
ا.5/303(الإليضاح:ا1)
ا.550-501ا(البشعرلء/8)
ا.53-3/52(اينظر:البمثلالبسائر:ا3)
ا.20-53ا(البمدثر/50)
ا.3/53:ار(اينظر:البمثلالبسائ55)
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َيوواقمْفعمتَُّ طِْوووِْكيتأمهفووِكْ لفتتَمقموواَ تُّه ووِآَتََْووَلتتالترغيرربُفرريُقبررولُالنصررا،ُكقولررهُتعررالى ُُ(5)

َِاِاُتَيواقمْفعمت مك َُواتَهوِآِهتُّْهَحَاواَْتُّهوُككفَااتََْكوا  تَم م  تُّْتتتتتت رُ))يراُرُ فقردُك رُ،(1)آلِخوعََمتِهوَيتَاُّروتُّْهقموَعُّرمتتتَسِطاَاتُّهع 

ُ.(2)قوم((،ُلتعطي ُقلوبهم
ُ (4)صغرالأفمنُذلكُقولُمروانُُ،(3)التلذذُبذكرُالمكرر(6ُ)

اوياَحجالَّذلاَنْنٌداعلىالبنَّأياولباُلعدِاااَنْندلااولبسََّغُماعلىاَنْند ااىالللُاَسقَا
اَوالْيَدلدادوناتُانظرا اياأَرىانندلااوهيهاتام اْنندِالَّاعَابَاااهاججإبىاَنْند 

وقولرره ُُ،(6)ُّْهَحاق ووْ ُتَْوواتُّْهَحاق وو ْتكقولررهُتعررالى ُُ،(5)وقرردُيكررررُاللفررظُفرريُمقررامُالتعظرريمُوالتهويررل(7ُ)

مك اتأمكَزهَُْاهوتِفيتهمافَمِ تُّْهقمكفرمُتمََْاتأمافَرُّكمتَْاتهمافَمْ تُّْهقمكفرم (7).ُ

ُائدةُ،(8)س رإظهارُالتح(8ُ) ُ (9)كقولهُالحسينُبنُمطيرُيرثيُمعنُبنُ
اأنتاأوُلاحُاأ اعااانضْاتابلسماح امَام الألرِضاُخطَّااارة اجفْاجيااقالَراَمْع  

اوقْداكا امن،البالُراولبالججحُرامترعاااااكيفاولريتانوَدهِاا  اعْاويااقالَرامَا
 :داللتُه -

ة،ُوبيانهراُدالالتُعردُ ُموضرعا ؛ُيحمرلُ ُ(ثمانيرةُوثمرانين،ُفري ُ)نهج البالغةج وردُالتكريرُاللفظيُفيُ
ُفيُاآلتي 

ا:دالبُ اتكريرالبلفظاولبمعنى)أ(ا
،ُنهجج البالغةجج وردُتكريرررُاللفررظُوالمعنررى،ُفرريُ ُواحررد  اثنررينُ،ُفرري ُ)حرردُ واُغررر ُ ول،ُداال ُعلررىُمعنررى 

ُموضعا ؛ُوعلىُالنحوُاآلتي ُ(وخمسين

                                                           

ا.33-38ا(اةافر/5)
ا.3/55(اينظر:البالرها :ا2)
ا.518:ابننديد.ادروي الا(اينظر:اعلمالبمعاني 3)
ا.52/12ينظر:الألةاني:ا(ا3)
ا.2/11(اينظر:البعمدة:ا1)
ا.2-5ا(البحاق /1)
ا.2-5ا(البقدر/1)
ا.513-518:ا اد.ادروي البنندي(اينظر:اعلمالبمعاني8)
ا.51/331ينظر:الألةاني:ا(ا3)
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اأوالا:اتكريرالبحرف
ا:لبمنادى(( او)رفالبندلءحتكريرا)(ا5)
تأكيد التنبيها: 

ُموردُتكريرررررُ)حررررر ُالنررررداأُوُالمنررررادا(،ُوللغايررررةُالمررررذكورة،ُفرررريُ (،ُوارررروُقولررررهُ"عليررررهُ)وضررررع  واحررررد 
ُالسالم" 

ُ
ْفِتااالَحجاَ اِحيُنج))َيااُدْنَيا اَيااُدْنَيجا اإبْيجِكاعَاُ- اَتَشجوَّ ِكاهيهجات اُةجرِّياَةْيجري االانِّجى اأاِلجىاَتَعرَّضجِت اأْماإبجىَّ

ُ.(5)َحاَن ابياِفيِك((
خاطبُ"عليرهُالسرالم"،ُالردنيا،ُمسرتفهما ُعرنُتعرضرهاُبرهُوتشروقها،ُأسرتفهامُأسرتنكارُفكرررُنرداأاا؛ُيُ 

ُريد.اااُعلىُماُتُ عِدُاغترِارهُبها،ُأوُموافقتهُإيُ تأكيدا ُوتبنيها ُعلىُبُ 
ا:تكريرالبضميري (ا2)

ُموضعا ،ُوبيانهاُفيُاآلتي ُفي ُ)أحدُعشر(ُنه البالغة فيُوردُتكريرُالضميرينُ
ا:كيدالبضميرالبمتصلاالابمتصلأت)أ(ا

ََْماْاواتتتتتبالمتصل؛ُنحروُقولرهُتعرالى ُُ-كماُمرُ ُ–ي ؤك دُالضميرُالمتصل َمَمقمواتَاك ولت مَُِّتهمِقَاوات فماك

َِافئااتكوْمعاُُّتقماَ تأمهمولفتأمْقوافتهموإمت مك وإمتهمولفتََسفوكَتتتتتتتفمقمكََمْو َْت َْتَكْنسااتَزِ ا ً تََِغافعمتَكْنسلتهمقمكفتِجئف َِْْويتتقماَ تأمقمكََْ َِاَعت

ُيررادةُ ُ.كيرردُالضررميرينُارراُانرراُفرريُقولرره ُ)لَررَكُإن ررَك(أفتُ،(2)َصووطفعاُّ نمرراُجرريأُبررذلكُلل فرريُمكافحررةُالعتررابُُواا

ُ.(3)رةُعلىُمرة،ُوالوسمُبعدمُالصبرعلىُرف ُالوصيةُم
ُدل تُعلى مواضع،ُُ(4)وردُتوكيدُالضميرينُالمتصلينُفي ُ)ستة(ُنه البالغة وفيُ

كالمالرغبة المتكلم في تقوية كيد أتا: 
ا

ُم" سالالقولهُ"عليهُ
َك اياَرْحَمِتججَك اَورَِلنججيَ اَفْضججَلاِنْعَمِتججرَلِةاِلججيَ افجج…اْكَنججا ِاالاأَاْسججتاِراوَاألَال))لبَّلُهججمَّاِإنَّججااَخَرْنَنججااِإبيججَكاِمججْ اَتْحججِتاُ-

ُ.(1) اَنْشُكواإبَيَكامااالايخفىاَعَلْيَك((لبّلُهمَّاإنَّااخرْننااإبيكَا…اكَاَوَخاِئِفيَ اِمْ اَعَذلاِلَكاَوَنْقَمتِا

                                                           

ا.2/322:ا11(انه البالغة اما5)
ا.11-13(البكهف/ا2)
ا.201-2/203(اينظر:البمثلالبسائد:ا3)
ا.2(321/ا)ا5ينظر:انه البالغة :ا ا(3)

ا.2(282 ا)ا355 ا13/ا2 
ا.5/321:ا533(انه البالغة اخا1)
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ُقالررهُ"ع ستسررقاأ،ُوقرردُوردُفيهمرراُتوكيرردُالضررميرينُفرريُقولررهُ"عليررهُ"ُفرريُاإلليررهُالسررالماررذاُمررنُكررالم 
ُالُالرحمرةُمرنُالبراريُا"ُفريُعليرهُالسرالمإناُخرجنا(،ُجيأُبهما؛ُتأكيردا ُلشردةُرغبرةُفضريلةُ"م" ُ)سالال سرتن
ُبحانه.سُ 

ا:كيدالبضميرالبمتصلاالابمنفصلأت)ب(ا

َأممفَجوَستِفويتَكْنِسوِْتِخانموً تتتتت صل،ُنحروُقولرهُتعرالى ُنفالضميرُالمتصلُبالمُ-كماُمرُ ُ–ديؤكُ 

َْتُّهَْمنفَملتْوَْسلُتْقََُْاتهماتَََخففت مك إم انفرىُللخرو ُُ؛ُفتوكيدُالضميرينُفريُقولره ُ)إن ركُانرت((1)أمكف

أوُ)فأنرررتُ،ُعلرررى(ظاوالقهرررر.ُولررروُقرررالُتعرررالى ُ)الُتخررر ُإنررركُُلبرررةُِغَُلُْمرررنُقلررربُموسرررى،ُواثبرررتُفررريُنفسرررهُلُِ
ُ.(2)لمُيكنُلهُمنُالتقريرُواإلثباتُلنفيُالخو ُماُلقوله ُ)إن َكُأنتُاظعلى(ُعلى(ظا

دلررتُمواضررع؛ُُ(3)صررل(،ُفرري ُ)خمسررة(نفكيرردُالضررميرين ُ)المتصررلُبالمأ،ُوردُتالغةجج نهجج البوفرريُ
ُعلى 

تأكيد اإلثباتا: 
 

ُم" سالالقولهُ"عليهُ
ياكماكمااقالاأخواهولز ُ- ُ*))فكنتاأنااول 

َُاَفَلْماَتْسَتاِليُنولالبنُّْصَحاإالاااِ البِّلَوىأَمْرُتكْماأْمِريااِلُمْنَعرَا ا(3)َحىالْبَيدِاضَّ
ُأَنا(،ُأقواُوأدعىُلقبولُ))وجهُتمث لهُ"عسالاللضميرينُااُاناُفيُقولهُ"عليهُكيدُاأفت ليرهُم" ُ)فكنت 
يرراكمُفرريُنصرريحتيُونهيرريُمررنُالحكومررةُومخررالفتكمُأمررريُالمسررتدعيةُلنرردامتكمُالسرالم "ُبالبيررت ُإنررىُكنررتُواا

ُ.(5)((علىُالتفريطُكهذاُالقائلُمعُقومهُحيثُنصاُلهمُفعصوهُفلحقهمُمنُالندامةُوالهالك
ُ

ُوقولهُ"عليهُالسالم" 
ُ.(1)))َوَنْدُتاَأنااَوَأْنُتَمااَمااَناَءاالِ،ارُسوُلاللِلاَصلَّىاللُلاَعَلْيِ،اَوَسلََّماَقْداُفِرَغاِمْنُ،((ُ-

                                                           

ا.18-11(اط،/ا5)
ا.2/201:ار(اينظر:البمثلالبسائ2)
ا.31ا/5(اينظر:انه البالغة :ا 3)

ا.212 ا585 ا580 ا1/ا2 

ا.5/23:ا.اينظر:الألصمعياتهوادريداال البصم ام االنيانشماال امعاوي اال االكراال اهولز ا*
ا.5/31:ا31(انه البالغة اخا3)
ا.5/213(اشرحالبالحرلني:ا1)
ا.2/1:ا538(انه البالغة اخا1)
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ُبيررر."ُكررانُموجُ ليررهُالسررالمفخبرررُقولررهُ"ع م" ُسررالالكيرردُالضررميرينُفرريُقولررهُ"عليررهُأوتُهررا ُلطلحررةُوال
ُأنا(؛ُجيأُبهما؛ ُسهماُالمتلقيةُله.فنُقريرا ُلهُفيتتاكيدا ُللمعنى،ُُوُ)وجدت 

اثانياا:اتكريرالالسم
)أربعررةُوثالثررين(،ُموضررعا ،ُولرردالالتُُ المفعررولُالمطلررق(،ُفرري)،ُو(جرراأُتكريرررُاالسررمُ)المفعررولُبرره

ُة،ُاي عدُ 
ا:تكريرالبمفعولاال،(ا5)
(1)ذير،ُفري ُ)خمسرةُعشرر(،ُموضرعاُ عُمفعوال ُعلىُالتحوردُتكريرُلفظُالجاللة،ُالواقُ ُ:تأكيد التحذيرا،ُ

ُمنُذلكُقولهُ"عليهُالسالم" 
ُ
وللَلا…اوللَلاللَلافججيالبصججغةِا…اوللَلاللَلافججيالبقججرآ ِا…اوللَلاللَلافججيانيججرلِنُكمْا…ايتججامِاالأ))للَلاللَلافججياُ-

ُ.(2).(.للَلاللَلافيالبنهاِد.…اللَلافيااليتاَرالُِّكمْا
تكريررُالتحرذيرُُهالسرالم"،ُجراأُفيرُمراسرنُوالحسرينُ"عليهحللالسالم"،ُُاذاُالكالمُمنُوصيةُلهُ"عليه

ُا ُلهاُمرنُغيرارا،ُوتعظيمرا ُالظاقترنا ُبهذهُمنُالباريُسبحانه،ُمُ  اميتهراُمورُدونُغيراا؛ُوذلكُتأكيدا ُوتميي
همراُالسرالم(،ُاُ)عليمرالتحرذيرُلهُرَُرُ ؛ُلهرذاُك ر(صلىُاهللُعليهُوللرهُوسرلم)عندُالباريُسبحانهُورسولهُالكريمُ

ُامُبها. ُمنُاهللُسبحانهُفيها،ُأوُتركُااللت
ُ

ُ "وقولهُ"عليهُالسالم
ُ.(3)))وللَلاللَلاأْيَهاالبنَّاُسافيماالْسَتْحَفَظُكْماِمْ اِكتَااِلِ، اَوأْسَتْوَدَعُكْماِمْ اُحُقوِقِ،((ُ-

ُ،واروُ)كتابرهُالمجيرد(ُأمررامُبحفظره،ُاهمُمنُمخالفةُربهمُفيمَمْنُيخاطبُ،ُتحذير"كررُ"عليهُالسالم
ُامُب ُ.اااوامرهُونواايه،ُوايُ)حقوقه(،ُالتيُاستودعهمُإيُ أوتركُااللت

ُ
ُقولهُ"عليهُالسالم" ُو
ُ.(3)ااَقْداُأاْلرَماَبُكْم(())فالَلاللَلاَأْ اَتْشُكولاإبىاَمْ ااَلاُيْشِكياَشْنَوُكْماوالاَيْنُقُضااِلرَْأِيِ،امَاُ-

                                                           

ا.330 ا388 ا311 ا231 ا510/ا5(اينظر:انه البالغة :ا 5)
ا.211 ا3(232 ا)2(532 ا)502 ا33 ا82/ا2 

ا.232-2/235:ا31(انه البالغة اكا2)
ا.5/510:ا81(انه البالغة اخا3)
ا.5/231:ا503خاا(انه البالغة 3)
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ُنهم؛ُوذلررركُأنُالمشرررتكىُإليرررهُُنُْأْنُيشررركواُالرررىَُمرررُنُْكرررررُ"عليرررهُالسرررالم"ُتحرررذيرامُِمررر الُي شررركيُحررر
ثرمُينهراامُعرنُانُُ.مررُالمشركوكالأارال ُللررأيُفريُمثرلُذلركُأهُلمُيكرنُوالمستشارُإذاُلمُيسهمُالشاكيُامُ 

ُ.(1)ينق ُبرأيهُالفاسدُماُقدُأبرمهُاوُ"عليهُالسالم"ُلهمُمنُالرأيُالصائب
ُ

ُوقولهُ"عليهُالسالم" 
ا))ِعاَلاُ- اللَلاَقْداَأْوَضَحاَبُكْماساليلالْبَحقِّا اَوأناَراالاأَداللِل اللَلاللَلافياأعزِّ ْنفِساعليكم اَوأَحالِّهااإبْيُكْم اَفإ َّ

ُ.(2)(ُطُرَقُ،(
لهيُفيُإللاامُمنُالعقابُدا ُلهمُبتكريرُلفظُالجاللةُومحذ را ُإيُ "ُعبادُاهلل،ُمؤكُ ليهُالسالميخاطبُ"ع

هرراُإلرريهم،ُوارريُ))الررنفدُالعاقلررةُإذُارريُالباقيررةُبعرردُالمرروت،ُولهرراُالثرروابُوعليهرراُلرريهمُوأحبُ اظنفرردُعُأعررُُ 
العقاب،ُوفيهاُالوصرية،ُوغايرةُارذاُالتحرذيرُحفرظُكرلُنفردُممراُيوبقهراُفريُاآلخررة،ُوذلركُباالسرتقامةُعلرىُ

ُ.(3)سبيلُاهلل((
ْؤسججىااِحيَلججَ اَبُهججْماِمججْ الْبَمسججِاكيَ اولبمحتججاِنيَ اَوأْهججِلالبالُاَلىاِمججَ الَّبججِذيَ االَافْا))ثججمِّاللَلاللَلافججيالبطَّاَلَقججِ البُسججُ-

ُ.(3)ولبزَّمَني((
لمرراُوالهُمصررر،ُفررأمرهُأنُيتعهرردُاررذهُُ*لررهُ"عليررهُالسررالم"ُكتبررهُلخشررترُالنخعرريُاررذاُالكررالمُمررنُعهرردُ 

ُيدُالعنايةُبهم،ُمُ الطبقةُمنُالناد،ُلضع ُحالهم،ُوفصُ  بحانهُفيُمنُالباريُسُ اهُي ُإرا ُحذُ لُالقولُفيهم؛ُلم
ُالتغافلُعنهم،ُوذلكُبتكريرُالتحذيرُله.

ُ
ُوقولهُ"عليهُالسالم" 

فالَلاللَلاا...ْمهُدولاَب،اَقاْلَلاُحُلوِبِ، اَوَأعدُّولاب،اقاللاُنُزوب، افإ البياَيَ البقيام ُال))َواَلاِدُرولالبمْوَتاوَةَمرلت،اوَاُ-
((ٌ،ااِلكُاضيَعاِلاَداللِل اَفإَ البدَّْنَيااما ُ.(1)ْماَعَلىاَسَن   اَوَأْنُتْماَولبسَّاَعُ افياَقَر  

أمررامُباالسرتعدادُلره،ُوارذاُاالسرتعدادُيكرونُُلُ"عليهُالسالم"ُالقولُفيُالموتُوغمراته،ُومرنُثرمُ صُ ف
ُ"ُذلرركُ)االسررتعداد(ليررهُالسررالمعمررالُارريُ)تقررواُاهلل(،ُوعلررلُ"علُاررذهُاظوُ أبمبررادرتهمُلالعمررالُالصررالحة،ُُو

                                                           

ا.5/331ي:احرلن(اينظر:اشرحالبال5)
ا.5/311:ا518(انه البالغة اخا2)
ا.5/135(اشرحالبالحرلني:ا3)
ا.2/211:ا13(انه البالغة اكا3)

وشجهدالبيرمجوك اا شجتر اأميجر امج اكالجارالبشجنعا  الدركالبناهليج  اوسجك البكوفج لألشترالبنخعي:اهجوامابجكاالج البحجارثالبنخعجيالبمعجروفاالاالا*
هججج(.الألعججغم:اا31ووالها)مصجر( افقصججدهاافمججاتافجيالبطريججقا)تا"عليجج،البسججغم" اامججعاعلجيا يجاماصججفيأا اوشجهدايججومالبنمججل اواهججهالجتاعينجج،افيوذ
ا.1/535
ا.2/82:ا231(انه البالغة اخا1)
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مُأرد ُذلك،ُبتكريرُتحذيرامُمرنُالبراريُسربحانهُفيره،ُأوُترركُاالسرتعدادُث،ُةُالموتُايُالقيامةُ كونُغايب
ُمُكونُاآلُالُ لعلهُ]الموت[،ُمُ  ،ُواذاُيستل ُيُالباقية.اخرةُذلكُالتحذير؛ُبأنُالدنياماضيةُعلىُسنن 

ُ
ُوقولهُ"عليهُالسالم" 

ُ.(5)(( اَوَمنِافُخالبشيطا ِا*َناِهليَِّ   افإنَُّ،اَمغِقُحالبشََّنا ِاَميَِّ  اَوَفْخِرالبْاحَااْلِرالبْا))فالَلاللَلافياكِاُ-
كباره،ُفكرررُالتحرذيرُمرنُاهللُتسراعلرىُُاهلل(ُهفريُذمُإبلريدُ)لعنرليرهُالسرالم"ُع"منُجملرةُكرالم،ُقالرهُ

ُ.تعالىُللمخاطبينُمنُسلوكُطريقته،ُأوُاقتفاأُأثرهُفيُاِلْكِبر،ُوماُيقعُتحتُاذاُالمعنىُمنُالرذائل
ُ
ُ" مسالالقولهُ"عليهُُو
لِبكاْلجِر اَفإنَّهجااَمْصجَيَدُةاإاِللجيَسالبُعْظَمجى ااِ البظُّْلِم؛اَوُسوِءاَعِاَقالج ِامَا))فالَلاللَلافياَعانِلالْباَلْيي؛اَوآِنِلاَوَخاُ-

ُ.(2)ُ،البُكاْلَرى((تُاَوَمِكيدَا
عتبرارُوعيردهُاه(؛ُوذلركُبو)عاقبتر،ُو)الظلرم(،ُتحذيرامُمنُاهللُتعالىُفيُ)البغي(ليهُالسالم"ُع"كررُ

لرىُمراُيسرتدعيُمرنُالهرالكُفريُاالخرُرُ،تعالىُعنردُالتلربدُبرالبغي ُمهُةوالنظررُفريُتلركُالحرالُواا ،ُومراُيسرتل
ُ.(3)رُمنُسوأُالعاقبةالتكبُ 

صرربُعلررىُسررمُالمتكررررُفرريُأقوالررهُ"عليررهُالسررالم"؛ُوقرردُنُ ارروُاالُأنُ)لفررظُالجاللررة(كمرراُارروُواضرراُ
ُل.سمُالثانيُ)اهلل(،ُتوكيدا ُلفظيا ُلخوُ (،ُواالاهللَُُ)أحذرواُاهللَُُ،ُالتقدير *التحذير

مواضع،ُكماُفيُقولهُ"عليهُُ(4))ثمانية(ُ وردُتكريرُالمفعولُبه،ُداال ُعلىُاإلغراأ،ُفيا:تأكيد اإلغراءا
ُالسالم" 

ُ
ُ.(1)لِئَض اأدُّوَهااإبىاللِلاُتَؤدُِّكْماإبىالْبَننَِّ ((رالِئَضالْبفَارَاْبفَال))ُ-

ُامُُلُِوُ أ"ُفررررريُليرررررهُالسرررررالم"عخاطررررربُ خالفتررررره،ُعبرررررادُاهلل ُفرررررأمرامُبجملرررررةُأمرررررور،ُكرررررانُمنهررررراُ)االلتررررر
ُامُبهراُلتقويرةُالحكرمُفيهراُواروُُر،ُفكرتؤديُبهمُالىُالجنرةُُِ،ك،ُبكونُتأديتهالُلهمُذالُ علائ (،ُمُ ُربالف رُااللتر

ُامُبتأديتها(. ُ)االلت
                                                           

ا.53/235لبلسا :البشنا :الباليضاولبعدلوة اينظر:اا*
ا.2/33:ا238(انه البالغة اخا5)
ا.2/502:ا238(انه البالغة اخا2)
ا.2/210(اينظر:اشرحالبالحرلني:ا3)

ا.3/588شموني:اي،البمخاطباعلىاأمرامكروهابيتننال،(( اشرحالألالأسلوبالبتحذيرا))وهواتنا*
ا.331 ا1(358 ا)ا300 ا351/ا5 ا:(اينظر:انه البالغة 3)
ا.5/300:ا518(انه البالغة اخا1)
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ُ "ليهُالسالم"عُهلُووق
اْلَراولْبَوَرعالْبَوَرَع((لْبَعَمَلالْبَعَمَل اُثمَّال))ُ- اْلَرالبصَّ ُ.(5)بنَِّهاَيَ البنَِّهاَيَ .اولالِستَقاَمَ الالستقاَمَ اُثمَّالبصَّ

ُلرهُ"عليرهُالسرالم"ُير ُومُ)العمرلُالصرالا(ُنمرُبرهُالمخراطبيأاذاُمنُكالم  ُمُعنرهُ)النهايرةُُبلر الرذيُيلر
ُومُ) ُمُالسررتقامةُفرريُالعمررل(،ُأالمفرحررة(،ُوارريُالعاقبررةُالحسررنة،ُوبلرر و)الررورعُ،ُ(عليررهُُِنهرراُ)الصرربرُ عالترريُيلرر

ُامُبهذهُليهُالسالمفيه(،ُفكررُ"ع ُامُبها.أمور؛ُلتالأ"ُااللت ُكيدُحكمُااللت
ُ
ُ "ليهُالسالم"عُهلُووق
نِّياُمَعْسكِاا))لْبِنَهاَدالْبِنَهاَداعالُ- َولَحاإبىاللِلاَفْلَيْخرُاداللِل  اأاَلاَول  ُ.(2)ْ ((ٌرافياَيْومياهذل اَفَمْ اَأرَلَدالبرَّ

ُامُُد(ا)الجهرُربَمْنُيخاطبهمُ"ُليهُالسالمأمرُ"ع ُمُعنرهُ)الرروانُإلرىُاهللُتعرالى(،ُفكرررُ)االلتر الرذيُيلر
ُامُبه.لاالُممرُالجهاد(؛ُتأكيدا ُمنهُ"عليهُالسالم"ُلحكأب ُت

ُ ،ُ*اأغرُرصربتُجميعهراُعلرىُاإلمرة،ُنُ اذهُااللفاظُالمتكررةُفيُاذهُاظقروالُالمتقدُ ي تضاُمماُمر  ُأن 
ُمواُالفرائَ ،ُوالعمَل،ُوالنهاية،ُواالستقامة،ُوالصبَر،ُوالورَع،ُوالجهاَد(.رقديتال ُ ُ)ال
موضررعين(،ُُ وردُتكريرررُالمفعررولُبره،ُداال ُعلررىُاإلغررراأُوالتحرذيرُمعررا ُفرريُ:تأكيدد اإلغددراء تالتحددذيرا(

ُاماُقولهُ"عليهُالسالم" 
ُ
ُ.(3)َفاْبَحَذَرالْبَحَذَراَأّيُهاالبُمْسَتِمُع((ا...ْستْيقْظاِمْ اَةْفَلِتكَالَك اوَا))َفَأِفْقاَأيُُّهاالبسَّامُعاِمْ اَسْكَرتِاُ-

فلرةُفريُغظُمرنُالو)التريقُ ،ُمرنُسركرةُالجهرل(ُ)اإلفاقرةُُِبررُهُ لندائره،ُفيرأمُرُعُ "عليرهُالسرالم"ُالسرامُُِيخاطبُ 
ُومُالحذرُفيظاذلكُُبَُالدنيا(،ُثمُعقُ  كيدُالحكرمُفريُذارنُأوذلكُلتُ؛م"اُأمرامُبهُ"عليهُالسالممر،ُبتكريرُل

ُومُالحذرُمنُسكرةُالجهل،ُوالغفلةُفيُالدنيا(. ُالسامع،ُواوُ)ل
ُ

ُوقولهُ"عليهُالسالم" 
ُ.(3)((للِلاَبَقْداَسَتَراَحتَّىاكأنَّ،اَقْداَةَفرَااوَا))لبحُذَرالبحَذَرافَاُ-

ُومُالحرذرُمرنُغضربُالبراريُسربحانه(،ُثرمُأردفرهُبالقسرم وذلركُتأكيردا ُُ؛البرارُكررُ"عليهُالسالم" ُ)لر
ُومُالحررذرُمررنُمعصرريةُالخررالقُوغضرربه( كررونُسررترُبُكعلررال ُذلررمُ ُ؛منررهُ"عليررهُالسررالم"ُللمخرراطبينُعلررى ُ)لرر

                                                           

ا.5/358:ا511 البالغة اخاه(ان5)
ا.5/331:ا583(انه البالغة اخا2)

ا.5/510حمداعلي،((:البهمعارلء:ا))وهواإبزلمالبمخاطبالبعكوفاعلىاماايُاةأسلوبالإلا*
ا.313-5/313:ا513(انه البالغة اخا3)
ا.2/352:ا30(انه البالغة اما3)
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ُومُالحذرُمنُغضبُالباريُسبحانهُفيماُأ ُمُمنهمُ)ل هلهمُبه،ُمالخالقُلهم،ُكانُكغفرانهُعنهم،ُواذاُيستل
ُ.(وامُفيُمعصيته

ددا ُُوُ:هتأكيددد اإلغددراء تتحريدد  ال م  ،ُوارروُ(واحرردُ )ردتُاررذهُالداللررةُفرريُتكريرررُالمفعررولُبرره،ُفرريُموضررع 
ُ ليهُالسالم"ع"قولهُ

ُ
ُ.(5)ولُبَندالبَنداأيَّهاالبَياِفُل(())…اُ-

ُومُ،ُمُ الغافل،ُفيأمرهُبالجدُ ليهُالسالم"ُع"يخاطبُ كررا ُإياه؛ُوذلركُتأكيردا ُللغافرلُعرنُالحكرم،ُواروُ)لر
ُمُمنهالجد ُفيُالدُُّ ُ(.همُ ه)تحريكُالُنيا(،ُواذاُيستل

ا:اتكريرالبمفعولالبمطلق(ا2)
ُة مواضع،ُوبدالالتُعدُ ُ)سبعة(ُ وردُتكريرُالمفعولُالمطلقُفي

راءغتأكيد اإلا: 
ُُوجاأُتكريرُالمفعولُالمطلق؛ُ (،ُواوُقولهُ"عليهُالسالم" )للغايةُالمذكورةُفيُموضع  ُواحد 

ُ

َمأمكفووكولفتَصججمدلا احتججىاَيْنَنلججَيابُكججْماَعُمججوُدالبَحججقِّ اا*َصججَمدلاافَاا))َقججْداَقججدََّمابلوثالججِ ايججدلااوأّخججَرابلنكججوصارنججغااُ-

ََْْْملفتَمهملفتَيِكَعْ لفتأمنفَُاهمْملف ُ.(3)(2)ُّهَْمنفَمْفَ تَمُّهَ ْوت

رريرر)قرردُقرردمُللوثبررةُُ فقولررهُ.ينامُصررفُ صررحابهُفرريُبعرر ُأي ررأيخاطرربُ"عليررهُالسررالم"ُ لنكرروصُلُرَُدا ُوأخ 
نُشجعواُنكرصُواررب((ُ،مرامرهُالادُمعاويةُوانتظايةُعنُتردنال (،ُ))كجُْرَُ هُأردفرُثرمُ ،ُ(4)إنُجبنواُوثب،ُواا

ُومُالقصدُلعدوُ )بتكرارُ ُمنةُالماضيالصمد(؛ُتأكيدا ُعلىُ)ل الىُُ.والمستقبلُ،الحاضرُوُ،ام(،ُوفيُكلُاال
ثرررمُأردفرررهُبقولرررهُُ،(5)ْصرررمدواَُصرررَمدا َُصرررَمدا ((ا))التقررردير ُُ.كتررربُلهرررمُُالنصرررر،ُويُ نُيظهررررُلهرررمُنرررورُالحرررقُ أ

ُلتهمُعندُاهلل.ليهُالسالم"ُع"تعالى؛ُتشجيعا ُمنهُ ُوتنويها ُلمن
ر والترغيبتأكيد التحس  ا: 

ُ ليهُالسالمع")موضعين(،ُواماُقولهُُ يرُالمفعولُالمطلق،ُوللغايةُالمذكورةُفيُروردُتك
ُ

                                                           

ا.5/313:ا513 البالغة اخاه(ان5)

ا. امادةا)َصَمَد(3/218لبلسا :امد:البقصد اينظر:البصَاا*
ا.31ا(امحمد/2)
ا.5/533:ا11 :اخا(انه البالغة3)
ا.5/331(اشرحالبالحرلني:ا3)
ا.1/511الرلهيم:اإ(اشرحانه البالغة  االال الاليالبحديد اتح:امحمداأالوالبفضلا1)
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سجغِماَفَقاِللُجوُهااَوَقجرؤولالْبقجرآَ اإلِالُعولاِإبجىاَقْوُمالبِذيَ ادُاأْيَ البْا…ا*))لبلَُّهمَّاَقْداَملَّْتاأطالَّاُءاهذلالبدَّلِءالبّدويَّاُ-
نولاإبجىالْبِقتَجالافَوِبُهجولاَوَبجَ،البلقجاِحاإبجىاأْواَلِدهجا اوَسجلاْلولالبسُّجيوَفاأْةَماَدَهجااوَأَخجُذولاالجَأْطرَلِفايَّاَفأحَكُموُه اَوهُا

ُ.(5)لألْرِضازْحفااازْحفاااَوَصّفاااَصّفااا((
اُخرجرواُعرنُ(،ُفلم رعلرىُالحرربُُِ)البقراأُُِلرهُ"عليرهُالسرالم"،ُيرأمرُفيرهُأصرحابهُبررُكرالمُ ُاذاُمنُجملرة

ُامُبرره،ُشرركاُأمرررامُالررىُالبرراريُسرربحانه؛ُوذلرركُلتحقيررقُفعررلُالملررلُمررنهمُفرريُنفسررهُ"عُو،ُأمرررهُِ ليررهُتررركُااللترر
اهلل(،ُبالسرؤالُعرنُأصرحابهُُ)الشركايةُالرىُرد المر ُالمؤلم،ُثرمُأُ (،ُأي)الداأُالدويُ ُيا ُلهُبرن ُكمُ "ُالسالم

ُمواُبأوامُر ُامهمُبراوامرهُِظا،ُعلىُسبيلُهالذينُ)الت فريُُطالق(،ُففصلُالقولُفيُصفاتهمُالحسنة،ُوكرررُالتر
ُحفررا (،ُُ قولرره ُحفررا ُ ُامُتحس رر؛ُا (ا ُصررفُ )صررفُ و) را ُعلررىُاررؤالأُالقرروم،ُوترغيبررا ُبهررمُظصررحابهُالررذينُ)تركررواُااللترر

ُامُبراوامرهُيُسررلفرُبالبقراأُعلرىُالحررب( ُمُمرنهمُ)االلترر ،ُوترركُالخررروجُليرهُالسرالم"ع"كُمسرالكهم،ُوارذاُيسرتل
ُ.(عنها
تأكيد الحمدا: 

ُ"عليهُالسالم" ُهوردُتكريرُالمفعولُالمطلق؛ُوللغايةُالمذكورةُفي ُ)أربعة(ُمواضع؛ُكماُفيُقول
ُ
اَعافَبَكالبحْمُداعلىاَمااتَْأُخُذاَوُتْعطي اَوعلىاَمااتُاامَّا))لبَّلهُاُ- ياَوَتاْلَتلي احمدلاايكو اأرضىالبحمدابك اوأحجبَّ

لبحمداإبيَك اولفضلالبحمِداعندك احمدلاايمأُلاَمااخلقَت اوياللَغامااأردَت احمجدلااالاُيحنجُباعنجكاوالايقصجرا
ُ.(2)نىامدُدُه((فدونك احمدلااالاينقطعاعددُهاوالايُا

 ُاظخررررذ،ُفرررريعلررررىُكررررلُحررررال،ُ"،ُحمرررردُفيهرررراُاهللُسرررربحانهُليررررهُالسررررالملررررهُ"عُةاررررذاُالكررررالمُمررررنُخطبرررر
ة،ُواروُكونرهُأرضرىُالحمردُهلل،ُوأحبرهُاليره،ُترباعتبرارُكيفيُ عتباراواالبتالأ،ُوفيُكلُُ،العافيةُوواإلعطاأ،ُ

وأفضلهُعنده،ُثمُباعتبارُكميته،ُواوُكونهُيمخُماُخلق،ُويبلغُماُأرادُكثرة،ُثمُباعتبارُغايته،ُواوُكونهُ
ن مراُأُوُ،(3)نرىُمرددهفواوُكونهُالُينقطرعُعردده،ُوالُيُ،ادتهمبارُحجبُعنهُوالُيقصرُدونه،ُثمُباعتيالُ ترىُاا
"ُليرهُالسرالمهُشرائبة،ُثرمُكرررُ"عب"ُبالمصدرُ)حمدا (؛ُليردلُعلرىُالحمردُالخرالصُالرذيُالُيشرُوليهُالسالم"ع

،ُوفيُكلُُالحمدُ  ُهُالحمدُدونُسواه.اقُِستحقُِعبتار،ُتأكيدا ُالاللباريُسبحانه،ُعلىُكلُحال 

                                                           

ا. امادةا)دوي(53/211لبلسا :ا:البمؤبم اينظر:البدويّاا*
ا.5/285:ا520(انه البالغة اخا5)
ا.5/313:ا515(انه البالغة اخا2)
ا.5/131(اينظر:اشرحالبالحرلني:ا3)
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ا:سمافعل الاتكرير(ا3)
ا:هات(يْا)هَااماض ااتكريرالسمافعل ا)أ(ا
(،ُواروُقولرهُ)وردُتكريررُ)ايهرات(؛ُوللغايرةُالمرذكورة،ُفري ُموضرعُا:التحقيدر ووادا  و تأكيد البعد ا واحرد 

ُ"عليهُالسالم" 
ُ
بججىا))ُ-  اوَذهججَباَمججااَذَهججَب ا اَقججْداَفججاَتاَمججاافججاتَاَهْيَهججاَتاَهْيَهججاتَا…اهججاااخججرِةاوالَّاالآُكوُنججولاَعججْ الْبججدُّنيااُنزَّلهججا اول 

ْفتنََمافوملفتُّهس َُا وتَمُّهَْمرفضوتمََْات ماكوُّْتْوُكمعميَلَوَمضِتالبدُّنياابحالااَلِابهاا ُ.(2)(5)فمَُاتََمم

اُاينُعم رمنُكالمُلهُ"عليهُالسالم"ُيأمرُفيهُالمخاطبينُبانُيكونُحالهمُفيُالدنيا،ُحرالُالمتنرُُ اذاُ
ررإرينُمررنُشرردةُالشرروقُيُاآلخرررة،ُحررالُالمتحي ررحرررمُاهللُعلرريهم،ُويكررونُحررالهمُفرر لُالقررولُبررذكرُليهررا،ُثررمُفص 

ُامررواُبره،ُمُ غرياتهرا،ُأوُتحرذيرا ُلهرمُمرنُفعرلُالنقري ُبمراُأُ وذلكُتحذيرا ُلهمُمنُمُ ُ؛اهحوالأ امُأكرررا ُلهرمُجر
مضراأُالردنياُاُاحروالهمُفيهراُُوأأي ُ)ب ْعَدُالرجوعُإلىُالدنيا(؛ُوذلركُلفرواتُوذارابُُ)ايهاتُايهات(ُ فيُقوله

ُاأُارروُ)ُعررنهمُلحررالُبالهررا،ُوثمرررةُ  سررتبعادُالهررروبُمررنُعقررابُالبرراريُسرربحانه(،ُ))ثررمُخررتمُبااليررةُااررذاُالجرر
ُ.(3)ادُالمبالغةُفيُتحقيرُشأنهم((رُأ…ُاقتباساُ 
ا:مضارعا)آه(اتكريراأسمافعل ا)ب(ا

ع شوقا  تأكيد التوج  ا: 
(موردُتكريرُ)له(؛ُوللغايةُالمذكورة،ُفي ُ ُ)واحد  ُ،ُفيُقولهُ"عليهُالسالم" وضع 

ُ
ُأوبِئججكاُخَلَفجاُءاللِلافججياا...؛اَهَلججَكاُخجزَّلُ الأَلْمججَولِلاَوُهجْماَأْحَيجاٌءاولْبعَلَمججاُءااَلجاُقوَ اَمججاااَلقجَيالبجدَُّهرُا*لُاْيج))يجااُكمَاُ-

ُ.(3)َأْرِضِ،اَولبدُّعاُةاإبىاِديِن،اآِهاآِهاَشْوقأاإبىاُرْؤَيِتِهم ((
ُيررُليررميخاطرربُ"عليررهُالسررالم"ُكُ  ُلررةُالعلمرراأُالعظيمررةُعنرردُاهللُتعررالى،ُفدُالنخعرري،ُابررنُ يخبرررهُعررنُمن

تهمُاررذهُتبعررثُفرريُنفرردُاإلمررامُشرروقا ُإلرريهم،ُلهررذاُكررررُافهررمُخلفرراأُاهللُفرريُأرضرره،ُوالررد َعاةُإلررىُدينرره،ُوسررم
قا ُإلرىُعلرىُتوجعرهُشرُو"ُعليرهُالسرالم"مضرافا ُإلرىُالشروق،ُتأكيردا ُمنرهُُهُفريُقولرهُ)لهُله(التأوُ "ُعليهُالسالم"

ُرؤيتهم.

                                                           

ا.23ا(البدخا /5)
ا.2/88:ا231(انه البالغة اخا2)
ا.2/230(اشرحالبالحرلني:ا3)

 اكا اشجريفااامطاعجااافجياقومج،اشجهداصجفي امجعا"علي،البسغم"لاال ازياداال انهيكالبنخعي اتاالعياثق  ام اأصحاباعلياال اأالياطاببايهواكما*
ا.1/33عغم:ام(.الألا105)-هج(ا82لي اوسك البكوف  اوروىالبحديث اقتل،البحنا ا)ع
ا.2/332:ا533(انه البالغة اما3)
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ا)لبمالني ابلمنهول(اثابثاا:اتكريرالبنمل البفعلي 
(،ُُ،ُفريُموضرعُ نهج البالغةج وردُتكريرُالجملرةُالفعليرةُالمبنيرةُللمجهرولُفريُ قولرهُ"عليرهُُوارو)واحرد 

ُم" سالال
ُ
َْااَتُقوبُجوَ :اُقِتجَلاأِميجُرالبمجؤمنيَ  اُقِتجَلاأِميجُرالبمجؤمني  اأال …ا))يااالنياَعاْلِدالبمطلجبِاُ- ااِلجالاَتْقجُت إالَّاايَّاُب َّ

ُ.(5)قاتلي((
دُبررروعن"عليرررهُالسرررالم"ُوارررمُبُهالرررأق تِرررَل(،ُصررردرُعرررنُ…ُالخبررررُالمكررررر،ُ)ق تِرررلَُُنُ أفررريُارررذاُالقرررول،ُ
)قترررلُأميررررُالمرررؤمنينُ"عليرررهُُيفرررادُالمخاطرررب،َُمرررْنُالُعلرررمُلرررهُبفائررردةُالخبرررر،ُوارررأالمطلرررب،ُونطقهرررمُبررره،ُ

ُ،ُأم اُتكريرامُله،ُأفاد "(السالم
ُستعظام المتلقي للخبرا: 

اتمرامُالمتلقريُبالحردثُدونُأالدكتورة ُبنرتُالشراطإُإلرىُداللرةُالفعرلُالمبنريُللمجهرولُعلرىُُتأشاُر
هُ ثَرردُِحُْمُ 

فكيرر ُإذاُتكررررُالفعررلُالمبنرريُللمجهرروليُوقرررنُبررأميرُالمررؤمنينُ"عليررهُالسررالم"يُفبالتأكيرردُستتسررعُُ(2)
أنُ"ُعليررهُالسررالم"ظامُالمتلقرريُللخبرررُبكاملرره،ُولمرراُأرادُسررتعاتشررملُداللررةُفداللررةُالفعررلُالمبنرريُللمجهررول،ُ

ر،ُ)م حدثُالحردث(ُاتمامُالمخاطبينُبرارُصُِْقُيَُ لره،ُُترل(قلاكرمُفاعرلُالفعرلُ)لهرمُحُ ُاواروُ)قاتلره(،ُوأنُيوض 
ُق ِتلَُُ...لَُتُِكررُخبرُقولهم،ُواوُ)تقولون ُقُ  إالُُيُ بِر(،ُثمُأرد ُذلكُبحكمُفاعلُالفعرل،ُواروُ)أالالُالُتقرَتلن 

ُمُترركُقترلُسرقاتلي(؛ُتنبيها ُمنهُ"عليهُالسالم" ُظالهُ)بنيُعبدُالمطلب(،علىُقتلُقاتلهُالُغيره؛ُواذاُي تل
ُه.ُرغي

ُالتوكيررردُاللفظررريُفررريُأيت ضررراُممررراُمرررر  ُ يرررؤتىُبرررهُلتأكيررردُأغررررا ُالكرررالمُالبرررا ُمررراُُنهججج البالغةججج ن 
ُية ُ.المجا

ا:تكريرالبمعنىادو البلفظا(ب)
موضرعا ،ُُ)سرتَةُوثالثرين(ُ ،ُفرينهج البالغةج المعنرىُدونُاللفرظ،ُوقردُوردُارذاُفريَُسَبَقُبيانُتكررارُ

ُ كيردُبالترذييلُفريأعا ،ُوالتضرمُوُ)أربعرةُوعشررين(ُ كيدُبعط ُأحدُالمتررادفينُعلرىُاآلخررُفيهراُفريأكانُالت
د ُلررهُتبرراعُاللفررظُالمرررااكيرردُبأمواضررع،ُوالتُ)ثالثررة(ُ هُفرريضرردكيرردُاظمرررُبررالنهيُعررنُأمواضررع،ُوتُ)سرربعة(

ُ)موضعين(،ُوبيانهاُفيُاآلتي ُ في

                                                           

ا.2/232:ا31(انه البالغة اكا5)
 البنملجج البفعليجج افججيانهجج البالغةجج  اأطروحجج ا223-222(اينظججر:الإلعنججازالباليججانيابلقججرآ اومسججائلالالجج الالزرق اد.اعائشجج اعالججدالبججرحم :ا2)

ا.10مانستير امحموداعالداحمدالبغمي:ا
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امن،افيالبمعنىاكيداالعطفاأحدالبمترلدفي اعلىالآلخراأوامااهواقريبٌاأالا:البتأوَّا
ا:مدخل -

ُركشيُإلىُاذاُالنمطُمنُالت نمراُيحسرنُاكيد،ُقائال  ُواذاُإنماُيجريأُعنردُأأشارُال خرتال ُاللفرظ؛ُواا
ُ،(2)جمررلُكقولررهُتعررالى ََُأْولَررىُلَررَكُفَررَأْوَلى،ُث ررم َُأْولَررىُلَررَكُفَررَأْوَلى ويكررونُفرريُالُ،(1)كيرردأقصرردُمنررهُالتبررالواو،ُويُ 
ُركشرري،ُارروُمررنُقبيررلُتكريرررُاللفررظُوالمعنررى،ُالُالمعنررىُُويبرردوُأنُ  اررذاُالشرراادُالقرلنرريُالررذيُاستشررهدُبررهُال

ُركشرري؛ُوذلرركُالتفرراقُاللفررظُوالمعنررىُفيرره.ُويجرريأُاررذاُالررنمطُفرريُالمفرررد اتُويكثرررُدونُاللفررظ،ُكمرراُقررالُال

َُْااتَمهماتَهضفُااكقولهُتعالى ُُ،(3)فيها َوتْظ َوتَاَرً اتَمهماتََخفَ لو،ُ(4)فمَماتَيَخا ُ.(5)هماتَََخا

ا:داللته -
خررُأوُمراُاروُقريربُمنرهُفريُالمعنرىُاللحدُالمتررادفينُعلرىُأكيدُبعط ُأ،ُوردُالتنه البالغة وفيُ

وعطرر ُُ،موضررعاُ ُ)خمسررةُعشررر(ُ ترادفررةُفيهرراُفرري)ثالثررةُوعشرررين(،ُموضررعا ،ُكررانُعطرر ُالجمررلُالمُ فرري
ُمواضع،ُوبيانهماُفيُاظتي ُالمفرداتُفيهاُفيُ)ثمانية(

ا:عطفالبمفردلتالبمترلدف (ا5)
مواضررع،ُكمرراُفرريُقولرره ُُ)أربعررة(ُ فرريُوللغايررةُالمررذكورةدُعطرر ُالمفرررداتُالمترادفررةُوُرا:تأكيددد المعندد ا

ُ"عليهُالسالم" 
ُ
ََاُ،اَفْتجج))ثُججمَّاَأْنَشججَأاَسججاْلَحانَاُ- مججاااَتيَّججاُرُه اْنججَولِءاوَشججقَّالأَلْرَنججاِء اَوَسججكاِئَكالبَهججولِءاَفججأْنَرىافيهججااَمججاءااُمتغطِاالأاَق

اُرُه.اَحَمَلُ،اَعلَىاَمْت البرِّا ُ.(1)(( ِافَاِحالبْعاِصَفِ  اولبزَّْعَزِعالْبقاصِايُمَترلِكماااَزخَّ
ُلهُ"عليهُالسالم"ُفيُنسبةُإيجادُالعالمُإل َُعُالقاصفة(،ُاذاُمنُكالم  ُع ىُقدرةُاهللُتعالى،ُفقوله ُ)وال

ُع ُتحرركُاظشرياأُبقروةُ ُعر اوُإردا ُلقوله ُ)الريِاُالعاصفة(.ُإذُأنُ))عص ُالريا ُشدةُجريانها،ُوريراُ
ُعهرررا(( ُع نمررراُكرررررُمعنرررىُقولرررهُعلرررىُطريرررقُعطررر ُالمفررررداتُُ،(7)وت فثبرررتُأنُمعناارررا ُالررررياُالشرررديدة،ُواا

ُةُالباريُسبحانه.نعقريرا ُلكمالُصتياُالعاليةُوشدتها،ُُوالمترادفة؛ُتأكيدا ُلقوةُالُر
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق

                                                           

ا.2/312(اينظر:البالرها :ا5)
ا.31-33البقيام /ا(2)
ا.2/312(اينظر:البالرها :ا3)
ا.552ا/(ااط،3)
ا.11ا(اط،/1)
ا.5/51:ا5(انه البالغة اخ1)
ا.5/31(اشرحالبالحرلني:ا1)
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اَدَهاقيَ اأْهلااَلَلِدَكاَشَكْولاِمْنَكاِةْلَظ ااَوَقْسَوةا اوَاُ- ُ.(5)ْحِتَقارلااونفَوةا((ل))َأمَّاااَلْعُد افأ َّ
ُلهُ"عليهُالسالم"،ُإلىُ سوأُمعاملتهُلهم،ُفقولره ُُحدُعماله،ُكتبهُلشكايهُأالُبلدهُمنأاذاُمنُعهد 

وقولرره ُ)جفرروة (،ُاررروُُ،(2)(قسرروةُالقلرربُوشرردته)،ُارررو ُواحرردُ ُة (،ُإذُامرراُبمعنررىُ ظررإردا ُلقولرره ُ)ِغلُُْ)َقْسررَوة (
نماُقصردُ"عليرهُالسرالم"ُتكريررُالمعنرىُالمرراد ُعلرىُطريرقُُ،(3)(ضدُالبرُ )حتقارا (،ُفهماُاإردا ُلقوله ُ) واا

ُفيُنفدُالمخاطب.ُالعط ؛ُإلثباتُالشكوِةُوتقريراا
ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
اَعَلْيُكْماَفرٌَّةااَلْعَدَهااَكرٌَّة اوالاَنْوَبجٌ ااَلْعجَدهااَحْمَلجٌ  اوأَا))الاَتشتَاُ- عطجولالبُسجيوَفاُحُقوَقَهجا اَووطُِّنجولاِبْلَنَنجوِبادَّ َّ

ُ.(3)فّي((ْلحَا اولبضرِبالبطَّاىِّاعِ البدَّْعسِاذُمرولاأنفسُكْماعلىالبطَّالَمَصارَِعَها اوَا
أصررررحابهُعنررردُالحرررربُفرررالقول ُ)الضررررربُُذاُالكرررالمُمرررنُجملرررةُأوامررررر،ُأمررررُبهررراُ"عليرررهُالسرررالم"،اررر

(؛ُوامراُفريُال)لقول ُلإردا ُالطلحفي(،ُاوُ عنرىُسرواأ،ُإذُالمررادُمنهما الضرربُوالطعرنُمالطعنُالدعسىِّ
نمررراُكرررررُ"عليرررهُالسرررالم"ُمعنرررىُقولررره؛ُلتقويرررهُمضرررمونُمررراُحرررثُ ُ،(5)الشرررديد ليرررهُواررروُالضرررربُالشرررديدُهمُعواا

ُمُال ُستعدادامُلمقاومتهمُوالتمكنُمنُطعنهم.اعدائهم،ُواذاُيستل
التناسب ةراعاا  ا: 

مرنُُ–حيانراُ أُ–ينُالجمرل؛ُلرذاُيقصردُ"عليرهُالسرالم"برُراعراةُالتناسربلخطابرة،ُمُ لنةُمرورُالمحس رظامنُ
ُ)أربعرة(ُ ناسب؛ُوقدُوردُارذاُفريبعضهاُعلىُأآلخر؛ُالحفاظُعلىُاذاُالتُ ترادفةُبعطتكريرُالكلماتُالمُ 

ُمواضع،ُمنها،ُقولهُ"عليهُالسالم" 
ُ
جوالاُمقا))أْرَسَلُ،ادلعياااإبىالْبحقِّ اَوَشاِهدلااَعلجَىالْبَخْلجِق اَفاَللَّجَغاِرسجااَلتاَرالِّج، اَةْيجَراول  اُ-  اوَناَهجَدافجيار اصِّ

اوالاُمعَا ُ.(1)ْهَتَدى((لُصراَم اتَّقى اَوالَالر  اإماُماَمِ اذِّاللِلاأْعَدلَءُه اةيراوله  
.ُفقولره ُلىُاهللُعليرهُوللرهُوسرلم(صر)وصا ،ُذكرااُ"عليهُالسالم"ُلرسرولُاهللُأاذاُالكالمُمنُجملةُ

) ُوالُم عذِّر  ُوالُم قُاوُإردا ٌُ،ُ)غيرُواان  (صُِّلقوله ُ)غيَرُوان  وكالاماُفيُالمعنرىُسرواأ،ُفقولره ُ)غيررُ،ُر 
) (،ُأي ُ،ُواان  ُ.(7)(غيرُضعي ُ )و)غيرُوان 

                                                           

ا.2/511:ا53(انه البالغة اكا5)
ا. امادةا)َةَلَط(1/81 امقاييسالبلي :ا1/333لسا :الب(اينظر:ا2)
ا.ادةا)نفا( ام53/538(:اَحَقرَا)مادةا ا3/208البلسا :(اينظر:3)
ا.2/510:ا51(انه البالغة اكا3)
ا)دعس(. امادةا3/233)اطع (:امادةا ا2/251)اطلحف(:امادةا ا3/531)اضجرب(:امادةا ا5/31(اينظر:البجقاموسالبجمحيط:ا1)
ا.5/212:ا551(انه البالغة اخا1)
او)وه (.ا  (ن امادةا)وا53/313لسا :الب(اينظر:ا1)



998 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

ررر (؛ُذُ و)الُمعررر،ُر(وكرررذلكُقولررره ُ)والُم قص  لررره ُ)إمرررام َُمرررْنُقُوالعترررذارُنررروعُمرررنُانرررواعُالتقصرررير.ُُوفأر 
ُمنُ،ُقى(اتَُ االاتداأُالرىُسربيلُواي ُاتدا(،ُيحمالنُداللة ُواحدة ،ُا)و)اتقى(،ُُناتدا(،ُفالفعالاو)بصر 

نمُ ُ(1)الرشاد ُفاظا ُلسجعُالكالم.ه؛ُحُِاُكررُ"عليهُالسالم"ُمعنىُقولهُبعط ُالمراد ُلواا
ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
اَأْطَولرلاامْ اَمغِئَكت،ِا))ُثمَّافَاُ- رضجيَ البسُّجفلىاالَاأَومجنهُمالبثَّااَلتجُ افجيا...اتََّقامااالي البسَّمولِتالْبُعغ اَفمألاُه َّ

وَنُهجْماُحُنجُبالبِعجّزِة اَوأسجتاُراَمجْ ادُااوالٌ االيجنُهْماَواْلجي َارامضج…اَااأعنجاُقهمَيجلْاعُاأْقدلُمُهْم اولبمارقُ اِم البسَّجماِءالبْا
ُ.(2)لبقْدَرِة((

اروُإردا ُُنواعهرا.ُفقولره ُ)أسرتارُالقرَدرِة(أصفاتُالمالئكةُُوبيانُفيُُاذاُمنُكالمُلهُ"عليهُالسالم"
ُ ِة(،ُوامرراُفرريُالمعنررىُسررواأٌُ جرربُالعرر نُ لقولرره ُ)ح  مرراُكررررُمعنررىُقولررهُعلررىُطريررقُعطرر ُالمررراد ُلرره،ُ،ُواا

ُتناسب.راعاة ُللمُ 
ا:عطفالبنملالبمترلف (ا2)
ا:تأكيد المعن ا

منهرررراُقولررررهُ"عليررررهُُ،(3)موضررررعاُ ُوردُعطرررر ُالجمررررلُالمترادفررررة؛ُوللغايررررةُالمررررذكورة،ُفرررري ُ)أحرررردُعشررررر(
ُم" سالال
ااَلْيِتِ،البحرلمِاُ- اَعْلماا اوِبْلَعائْدي اَحَرمااا…ا))َوَفَرَضاعليكماَح َّ َرَضاَحقَّج، افَاا َنَعلُ،اُسالحاَنُ،اَوَتَعابىابإلْسَغم 

ُ، اَوَكَتَباَعَلْيُكْماِوَفاَدَتُ،؛افقجالاُسجاْلحان،:ا َماَ تتتتتتتتوأْوَنَباَحنَّ ِْتَْولفتُّسفوَك َمهَِ وِْتنََمولتُّهُ واحمتِاوُلتُّْهَطافو

ُ.(1)(3) مهمافِْتَسِطاًَاتمََْلفت منمَعتفمإم  تُّهَ َْتَمُِيٌّتَنلفتُّهَْْاهمَُِإ

رررفقولرررهُ"عليرررهُالسرررالم" ُ)فرررر َُحق ررره(،ُو لقولررره ُُ(،ُو)كتررربُعلررريكمُوفادتررره(،ُاررروُإردا ٌُه)أوجرررَبَُحج 
نُ أٌُ)فر ُعليكمُح ُبيتهُالحراِم(،ُفمعنىُالجميعُسوا اد ُُرماُكررُ"عليهُالسالم"ُمعنىُقولهُبعط ُالمر،ُواا

ُامُالخلقُبه.ُوله،ُثمُذكرُخطابُالباريُسبحانهُالموجبُللح ؛ُتأكيدا ُظاميةُالح ،ُ ُوجوبُالت
ُ

                                                           

ا. امادةا)هدى(1/32:االبلي اييساق ام53/502:السا لب(اينظر:ا5)
ا.5/25وينظر:انه البالغة :اا.5/53:ا5(انه البالغة اخ2)
ا.13/ا2.ا 513 ا505 ا2(33 ا)30ا 21-21 ا23-22 ا3(21/ا)ا5(اينظر:انه البالغة :ا 3)

ا

ا.31(اآلاعمرل /ا3)
ا.5/21:ا5(انه البالغة اخ1)
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ُالم" "عليهُالسُهلُووق
ججدلااَعاْلججُدُهاَوَرُسججوُبُ، اأرَسججَلُ،االابججدي البمشججهورُ- امحمَّ الْنَنججَذَمافيُهججااَحاْلججُلااولبنَّججاُساا...))َوأْشججَهُداأ َّ فججياِفججَت  

ُ.(5)أَطاُعولالبشيطاَ اَفَسلكولاَمَساِبَكُ، اَوَوَرُدولاَمَناِهلُ،((…البدِّي ِا
،ُ)فسرلكواُمسرالكه(،ُإذُامراُفريُالمعنرىُسرواأٌُُاروُإرداٌ ُلقولره ُفقولهُ"عليهُالسالم"ُ)ووردواُمناالره(

فكرررُ"عليرهُالسرالم"ُالمعنرىُعلرىُطريرقُعطر ُالخبررُالمرراد ُلره،ُتأكيردا ُعلرىُسرلوكهمُمسرالكُالشرريطانُ
ُتهمُله.عومناالِة،ُواذاُمماُيقررُطا

ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
اللَلاُسالحاَنُ،ااَلَعَثاُمحمَّدلااَصلَّىاللُلاَعَلْيِ،اوآبُ- ِ، اوبيَساأَحٌداِمَ اأبعرباَيْقجرَُأاِكتاالجاا اوالاَيجدَّعياُنالَّجوةا؛ا))إ َّ

 اَحتَّجىاَوبَّجْتااِلَحجذلاِفيرَِهجا اَمجااَضجُعْفُتا*أَمااوللِلاولْ اُكْنُتاَبفياَساَقِتَها…افَساَقالبنَّاساَحتَّىااَلوَّأُهْماَمَحلََّتُهمْا
ُ.(2)ْنُت((الُاَواَلانَا

ُم"ُأشرارُفيهراُإلرىُفضريلةُالرسرولُ)صرلىُاهللُعليرهُوللرهُوسرلم(اذاُالكالمُمنُخطبرهُلرهُ"عليرهُالسرال
،ُثمُذكرُفضيلةُنفسه،ُفأثبرتُلهراُأنرهُكرانُمرنُسراقتهاُإلرىُأنُفيُمبعثه،ُواوُسوقهُللخلقُإلىُدينُالحقُ 

رررُتُبأسررررااُمرررنُغيررررُعجرررُُاعترررراهُ تول رر (،ُوالُج  (،ُوبن،ُثررمُأرد ُذلررركُبقولررره ُ)مررراُضرررعفت  ُوامرررا)الُجبنرررت 

ُ.(3)شجاعتهُمنُمَُِلُعُ ُلماُوتقريراُ ُعنهُوالجبنُالعجُُصدورُلعدمُتأكيداُ ُ؛*لمعنىاُفيُمترادفان
ُ
ُالسالم" ُ"عليهُهلُووق
َِاظَاِبعَااُمستكَين اااَوَذبَّتْااَبُ، اشياءُاالَاأا))َخَضعتِاُ- ُ.(3)تِ،((َم

نمرراُلرره(،ُاظشررياأُ)خضررعتُلقولرره ُإردا ُارروُ،لعظمترره(ُمسررتكينةُ)َوذل ررتُالسررالم"ُ"عليررهُفقولرره ُركررُرُواا
ُسبحانه.ُالباريُلعظمةُهاوذلُ ُخضوعهاُإلثباتُله؛ُالمراد ُذكرُطريقُعلىُقولهُمعنىُالسالم"ُ"عليه

ُ

                                                           

ا.21-21/اا5:ا2(انه البالغة اخ5)

ا.5/211ينظر:اشرحالبالحرلني:اا.ربحكتائبالبلبضميرافيا)ساقتها(:ابا*
ا.5/30:ا33(انه البالغة اخا2)

ا.( َايُا)حَاا امادة53/83(:اعفَا امادةا)ضَا3/203لسا :البا:ينظرا.لبضعفاولبنال :اضدالبقوةا*
ا.5/211شرحالبالحرلني:اا:(اينظر3)
ا.2/13:ا232(انه البالغة اخا3)
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ُالسالم" ُ"عليهُهلُووق
اِعاَلاِداللِلاإبيِ،اَعاْلدلااأَعاَنُ،اللُلاعلىانفِس،ِا))عِاُ- اِمْ اأحبِّ َقْداأاْلَصَراطريَقُ، اوسلَكاساليلُ، ا…االاَداللِل؛اإ َّ

ِقَهجا اَوِمجَ الِبَحالجاِلااِلأْمَتِنَهجا اَفُهجَواِمجَ البيقجيِ اَعلجَىاثَاوْاستمسجَكامج الْبُعجرىاالألُه اوارَاُه اَوَقَطَعاِةَماَوَعَرَفاَمَنارَا
ُ.(5)ِمْثلاَضْوءالبشْمِس((

هُاهللُسربحانه،ُفقولره ُ)مرنُيحب رُنُْاذاُالكالمُمنُخطبرةُلرهُ"عليرهُالسرالم"،ُأشرارُفيهراُإلرىُصرفاتَُمر
سرتعارة ،ُاعنىُقوله ُ)والحبالُبأمتنها(،ُفيُكونُالمررادُمنهمرا ُسربيلُاهللُوأوامررهُقربُمنُميُالعراُبأوثقها(
كُبها،ُوكذلكُالحبل،ُوكانُأجودااُماُثبتُوتمتنُالعروةُكماُتكونُسببا ُلنجاةُمنُتمسُ ُأنُ ُ،وجهُالمشابهه
ُومهُوالتمسكُبرأوامرهُسرببا ُللنجراةُُ،ولمُينفصم مرنُأاروالُاآلخررةُواريُكذلكُطريقُاهللُالمؤديُإليهُيكونُل
؛ُلرررذاُكرررررُ"عليرررهُالسرررالم"ُمعنرررىُقولرررهُتأكيررردا ُلقررروةُ(2)نقطررراعُلهرررااوأوامراررراُحبرررالُالُُ،نفصرررامُلهرررااعرررروةُالُ

ُ.ُسبحانهُوأوامرهُِكهمُبسبلُاهللتمسُ 
ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
ُكجججُ،البَقَولِصجججُف اوَاا.اكاْبَناَلجججلِا.ُلول.ْمِراِحجججيَ اَفِشجججالأُتااِلججج))َفُقْمجججُ- ااَلاُتِزيلُجججُ،البَعولِصجججُف؛اِبجججْمايُكجججْ االِاالاُتَحرِّ حجججد 

َامُا ََافيَّ اَميْامَاْ، افيَّ ُ.(3)َمٌز((ٌز اَواَلاِبقائل 
ُُ فقولهُه.أصحابُعلىُسائرُ"عليهُالسالم"ُباتُفضيلتهثاذاُالكالمُوردُفيُمعر ُافتخارهُواُا )فقمت 

ُيلرهُالعواُ "عليرهُالسرالم"،ُوقولرهُفضريلةُشرجاعتهىُلرإإشرارةُ،ُ..(.باظمر اروُإردا ُلقولره ُ)الُ،ُصر ()الت
(،ُوامررراُفرريُالمعنرررىُسرررواأٌُتحرُ  نُ كرره ُالقواِصررر   السرررالم" ُمعنرررىُقولررهُعلرررىُطريرررقُعطررر ُُمررراُكررررُ"عليررره،ُواا

(،ُهُْمُ ُيُ فرُدُ حركرنُظيقوله ُ)لرمُُو.ُثباتُفضيلتهُ"عليهُالسالم"ُعلىُالحقُ ُنمُمَُلُِالمراد ُله؛ُتقريرا ُلماُعُ  َمرٌُ
(و َُمْغَمرررٌُ ُفررري  ُرَُرُ ك رررُوُ،(4))الغمرررُ( ُالغيبرررةُبالعيررربُِو)الهمرررُ(،ُُنُ إاُمترادفرررانُفررريُالمعنرررى؛ُإذُامررر،ُ)الُلقائرررل 

فضررائلهُ"عليررهُالسررالم"ُأكمررلُُدُأنُ المعنررىُارراُانرراُليتقررررُعرردمُوجررودُعيرربُفيررهُيعررابُبرره،ُواررذاُممرراُيؤك رر
ُها.فضائلُسائرُالصحابةُوأتمُُّ

ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
ثجاا اوأنجاِديُكْماُمتيخقُجوُمافجيُكْماُمْسَتْصجرِاأ…اَمجْرُت اوالاُينيجُباإذلاَدَعجْوتُا))ُمنيُتااِلَمْ االاُيطيُعاإذلاأَاُ- اا افجغاوَّ

ُ.(1)َتْسمُعوَ ابياَقْوالا اوالاُتطيعو ابياَأْمرلا((

                                                           

ا.5/513:ا81 اخاة(انه البالغ5)
ا.5/308الحرلني:ا(اينظر:اشرحالب2)
ا.33-5/38:ا31(انه البالغة اخا3)
ا.(زَامَا)ةَاامادةا 1/330لسا :الب(اينظر:ا3)
ا.33:5/505(انه البالغة اخا1)
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ُلرهُ"عليرهُالسرالم"ُفريُذمُالمتقاعردينُعرنُالقترال.ُفقولره ُ)أُ  ُاروُإردا ٌُ،ُا (ثرنراديكمُم تغوُِّاذاُمرنُكرالم 
لقولرره ُُارروُتأكيرردٌُ،ُو)الُت طيعررونُلرريُأمرررا (،ُوقولرره ُ)فررالُتسررمعونُلرريُقرروال (ُا (.خكمُم ستصررُرلقولرره ُ)أقرروم ُفرري

(،ُفررذكرُ"عليررهُالسررالم"ُحالررهُِ،ُ(الُيطيررعُإذاُأمرررتُ ُ.).. ُإذاَُدعررْوت  معهررم،ُوكررررُمعنررىُالقررولُُو)الُي جيررب 
ُفيهمُعلىُطريقُذكرُالمردا ُله؛ُلتأكيدُالذمُلهم،ُوشدةُابتالئهُبهم.

ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
ِتجج،ِاُ- ْتَمججاِماُناُلوَّ ججدلااصججّلىالللاَعَلْيججِ،اإلننججازاِعَدِتجج، اول  امَلججٌلاا...))اَلَعججَثاللُلُاْسججالَحاَنُ،اَمحمَّ وأهججُلالألْرِضاَيْوَمئججذ 

افياُمَتَفرِّقٌ  اوأْهَولٌءاُمنتَا  اأْواُمشيراإبىاَةْيرِه؛اْسِم،ِالِشَرٌة اوطرلئُقاُمَتشتَِّتٌ  ااَلْيَ اُمشالِّ، اللااَلَخْلِق، اأواُمْلِحد 
ُ.(5)َفَهدلُهْماال،اَمَ البضغبِ  اوَأنَقَذُهْمااِلمكاِنِ،اِمَ البنهاَبِ ((
ُمرنُمعنرىُقولره ُ)فهرداامُبرهُمرنُالضراللة(ُيقرربُ ُ(هُِفقولهُ"عليهُالسالم" ُ)أنقذامُبمكانهُمرنُالجهالر

"عليهُالسالم"ُمعنىُقوله؛ُتأكيدا ُُكررُو(،ُلىُاهللُعليهُوللهُوسلممُ)صيفيُكونُااتداأُالخلقُبالرسولُالكُر
ُاتداأُوانتفاعُالخلقُبهُ)صلىُاهللُعليهُوللهُوسلم(.ال
تأكيد التعظيما: 

ُ" السالمايُقولهُ"عليهُُ،(2)مواضعُوردتُالجملُالمتعاطفةُالمترادفة؛ُوللغايةُالمذكورةُفي ُ)أربعة(
 اوالاُتْكَشجُفالبظلمجاُتاُ، اوالاتنقصجنىاةرلئاُلج،ُالبقرآ اظاهرهاأنيٌق اوالاطن،اعميٌق االاَتْفنىاعنائالجا َّاول ا))ُ-

ُ.(3)إالَّاال،((
وامرراُفرريُالمعنررىُُفررىُعجائبرره(نُْلقولرره ُ)التَُُارروُإردا ٌُ،ُغرائبرره(ُينضررفقولررهُ"عليررهُالسررالم" ُ)الُتنق

نمرراُكرررررُ"عليررهُالسرررالم"ُالمعنررىُعلرررىُطريررقُذكررررُالعطرر ُالمرررراد ُلرره؛ُلتعظررريمُعجائرربُالقررررلنُسررواأٌُ ،ُواا
غايررةُاإلمررامُ"عليررهُالسررالم"ُمررنُذلررك،ُجررذبُُنُ أويبرردوُُُلُمررنُالعظرريمُالبرراريُسرربحانه.ن ررمُ ُغرائبرره؛ُلكونررهُو

ُ.تعالىجاُُكالمهُعسبحانه،ُوتدبرُإُهالخلقُإلي
ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
ُ.(3)ِع((َولطِالبسَّااىِاالْاآْعَتاِلُرولاالل))فاتَِّعظولاِعاَلاَداللِلاالاْبِعاَلِرالبنََّولِفع اوَاُ-

مررر،ُوارروُقولرره ُ)فرراتعظواُعبررادُاهللُلخُارروُإردا ٌُ،ُالسررواطِع(ُاُِالُْآعتبرررواُبرراسررالم" ُ)ُوفقولررهُ"عليررهُال
نمراُكرررُ"عليرهُالسرالم"ُاظمررُباالسواأٌُبالعبرُالنوافع(،ُواماُفيُالمعنىُ بآيراتُالقررلنُُظت عرااالُوعتبرار،ُ،ُواا

ُاة.الكريم؛ُلتعظيمُأاميتهاُباالتعاظُبهاُواالنتفاعُمنهاُفيُمختل ُجوانبُالحي

                                                           

ا.23-5/22:ا5لبالغة اخاا(انه 5)
ا.2(15/ا)2 ا.511 ا18/ا5(اينظر:انه البالغة :ا 2)
ا.5/18:ا58(انه البالغة اخا3)
ا.5/511:ا83(انه البالغة اخا3)



999 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
ياُءاولبظَّغُم((الأْاوالاُتاْلِلِي،البليَّابياوَااَحوللِاالأفياا))الايتييَُّراالحال  اوالايتالدَّلُاُ- ُ.(5)يَّاُم اوالاُيييِّرُهالبضِّ

ُيههُباعتباراتُمنُالصفات،ُ اذاُمنُكالمُلهُ"عليهُالسالم"،ُأشارُفيهُإلىُتوحيدُالباريُسبحانهُوتن
الضرياأ .و..(،ُ.)الُتبليررهو.(،ُ.)الُيتبردل.و..(،ُ.غيرررت)الُيُمنهراُقولره  ،ُسررواأٌُُ.(،ُفررالمعنىُفريهنُ .)الُيغيِّرر هُ 

يتغيررُمرنُحرالُإلرىُالُالبراريُسربحانه ُ))الُينتقرلُُوُأنُ اروُكالمرهُ"عليرهُالسرالم"،ُمرنُدُاالمعنىُالمرُرُإذُإنُ 
ُسة.له؛ُتعظيما ُلذاتهُالمقدُ فكررُ"عليهُالسالم"ُالمعنىُعلىُطريقُعط ُالمراد ُُ،(2)حال((

اكيداالابتذييلأثانياا:البت
ا:مدخل -

أوُكمراُقرالُأبروُاراللُالعسركري ُُ،(3)ارو ُتعقيربُالجملرةُبجملرة ُتشرتملُعلرىُمعنااراُللتوكيردُالتذييلُ 
فهمه،ُواوُضدُُنُْدُعندُمَُ))اوُإعادةُاظلفاظُالمترادفةُعلىُالمعنىُبعينهُحتىُيظهرُلمنُلمُيفهمهُويتوكُ 

نُتلرركُالمررواطنُتجمررعُوينبغرريُأنُيسررتعملُفرريُالمررواطنُالجامعررةُوالمواقرر ُالحافلررة؛ُالُ،ةُوالتعررري اإلشرراُر
اللفرراظُعلرىُالمعنررىُالواحرردُأالبطريأُالفهررم،ُوالبعيردُالررذان،ُوالثاقربُالقريحررة،ُوالجيرردُالخراطر،ُفرر ذاُتكرررتُ

ُ.(4)اُللكليلُالبليد((وضدُعندُالذانُاللقنُُوتوكُ 
ُاما ُ،(5)للتذييلُضربانُو

ا:للالوَّا

َِِهوووإمتفرررادةُالمررررادُوتوقفرررهُعلرررىُمررراُقبلررره،ُكقولرررهُتعرررالى ُ الُيخررررجُمخررررجُالمثرررلُلعررردمُاسرررتقاللهُب

ََُِات منمعومُّتَمَهافتكوَجازمَت مه اتُّْهممْنَْر ُيُإالُالكفور(،ُتذييلٌُُ فقولهُ،(6)َجَزيفَُاهولفت ُ.(7))والُنجا

ا:لبثانيوا

                                                           

ا.2/15:ا232لبالغة اخا(انه ا5)
ا.2/583(اشرحالبالحرلني:ا2)
 البطججرلز:ا5/301 الإليضججاح:ا381لبمصججري:ااعولبنثججراواليججا اإعنججازالبقججرآ  االالجج الالججيالالصججالا(اينظججر:اتحريججرالبتحاليججرافججياصججناع البشججعر3)
ا.3/18 البالرها :ا3/555
ا.381(البصناعتي :ا3)
ا.308-5/301(اينظر:الإليضاح:ا1)
ا.51ا(اسالأ/1)
ا.85اسرلء/لإلا(1)
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َمْقافتَجاَ تُّْهَحوُقتَمَزَهوَقتُّْهَطاَِواوت م  تُّْهَطاَِوَاتتتتتتعرالى ُستقاللهُبنفسه،ُكقولهُيخرجُمخرجُالمثلُال

ُاوقرا (ُ،(1) ماَ تَزهوًْقا ولرذلكُيخررجُمخررجُُ،عرنُالسرابقُواروُمسرتقلٌُُترذييلٌُُفقوله ُ)انُالباطلُكانُ

ُالمثل.
ا:داللته -

ُاما المتكلمُمنهُإحداُفائدتين،ُُ،ُيقصد(2)))ضربا ُمنُالتأكيد((لتذييلُي عدُا

َمْقوافتَجواَ تُّْهَحوُقتَمَزَهوَقتُّْهَطاَِواوت م  تُّْهَطاَِوَات مواَ تتتتتتتتاُتأكيدُمنطوقُكالم،ُكقولهُتعرالى ُإمُ ُ(1)

ُ.(3)َزهوًْقا

مُ (2ُ) ُ (4)الذبيانيُاُتأكيدُمفهومه،ُكبيتُالنابغةواا
البرناِلالبمهذَّبُاا،مُّالُاالاتَااوبسَتاالمستالق اأخااا اَأيُّ اعلىاَشَعث 

ُمفهومه.لُلصدره،ُوتحقيقٌُف نُعجُُالبيتُتذييٌلُ
امواضرع،ُدلُفريُجميعهراُعلرى ُُ)سربعة(ُ ولُمنُالترذييل،ُفريالأ،ُوردُالضربُنه البالغة وفيُ

 :تأكيد انطوق الكالم
ُ

ُقولهُ"عليهُالسالم" 
ُ.(1)))َوَأْشَهُداَأْ ااَلالبَ،اإالَّاللُلاوْحَدُهااَلاَشريَكاَبُ،((ُ-
ُ.(1)مع،اإبٌ،اةيرُه(())ولشهداأْ االالبَ،اإالاللُل ابيساُ-
نَّ،اُساْلَحاَنُ،اَيُعوُدااَلْعَداَفَناِءالبدُّاُ- ُ.(1)ْنَيااَوْحَدُهاالاَشْيَءاَمَعُ،(())َول 

لقولرره ُ)واشررهدُأنُالُُفقولرره ُ)وحرردهُالُشررريكُلَرره (،ُو)لرريدُمعررهُإلررٌهُغيررره (،ُو)الُشرريأُمعرره(،ُتررذييلٌُ
نهُسبحانهوإلهُإالُاهلل(،ُ تأكيدُتفرردُُ؛نماُقصدُ"عليهُالسالم"،ُبذلكاُاىُسواٌأ،ُُووحده (؛ُوايُفيُالمعنُ...)واا

ُالباريُسبحانهُبالوحدانيةُالمطلقة.
ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق

                                                           

ا.503إعنازالبقرآ  البالاقغني:اا(5)
ا.5/303(اينظر:الإليضاح:ا2)
ا.85اسرلء/(الإل3)
ا.11لبديول :اينظر:ا(ا3)
ا.213 ا511/ا5 اينظر:ا 5/21:ا2(انه البالغة اخ1)
ا.31-5/31:ا31(انه البالغة اخ1)
ا.2/13:ا232(انه البالغة اخا1)
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ُ.(5)َقْداَطلَّْقُتِكاثغثاا االاَرْنَعَ افيها اَفَعْيُشِكاقصيٌر اَوَخَطُرِكايِسيٌر اَوأَمُلِكاَحِقيٌر((…انيا))ياادُاُ-
نمرراُقصرردُ"عليررهُُ ولررهفقولرره ُ)الُرجعررةُفيهررا(،ُتررذييلُلق )طلقترركُثالثررا (،ُإذُامرراُفرريُالمعنررىُسررواأ،ُواا

ُالكالم.ُمنطوقالسالم"؛ُبذلكُتأكيدُ
ُ
ُ"عليهُوسلم" ُهلُووق
ُ.(2)))لبّدَنيااُخِلَقْتاِبَيْيرَِها اوبْماُتْخَلْقاِبَنْفِسها((ُ-

لقتُلغيراا(؛ُإذُإنُ ُ فقوله ُ)ولمُت خلقُلنفسها(،ُتذييلُلقوله ُستعدادُفيها،ُاوُنفريٌُاالُإثباتُ)الدنياُخ 
نُ  الرردنياُُمرراُكررررُ"عليررهُالسررالم"،ُالمعنررىُعلررىُطريررقُالتررذييلُلرره؛ُتأكيرردا ُللمخرراطبينُعلررىُإنُ للتلررذذُبهررا،ُواا

ُستعدادُفيهاُالُللتلذذُبها.تُلاللقُِخُ 
امراالابنهياع اضّدهأللكيداأثابثاا:ات

ونُبقرولهم ُ)اطعنريُوالُتعِصرني(؛ُويرنحلرهُالُ–كمراُمررُ ُ-لردا ُاظمرُبالنهيُعنُضده،ُومث رإواوُ
ُعنُالمعصية.ُمرُبالطاعة؛ُنهيٌُف نُاظ

ُدلتُعلى مواضع،ُُ)ثالثة(ُ كيدُفيأردُاذاُالنوعُمنُالتُوُنه البالغة وفيُ
رشاوتأكيد النصح واإلا: 
ُ

ُ قولهُ"عليهُالسالم"
البَناِهججججلالبُمججججُ- البعججججاِبَمالُبمتعِّنججججَتاشججججاليٌ،امِاباِليٌ،االابعججججاتعلَِّماَشجججج))َسججججْلاَتَفقُّهججججاااَواَلاَتْسججججَألاَتَعنُّتججججاا؛اَفججججإ َّ  اول  َّ

ُ.(3)الابَناِهِل((
اظمرُبالسرؤالُتفقهرا ،ُُنُ إذُإفق ها ُوالُتسألُتعنتا (؛ُتحقيقُلهذاُالتوكيد؛ُتففيُقولهُ"عليهُوسلم" ُ)َسْلُ

نمرراُقصرردُ"عليررهُالسررالم"ُتكريرررُالمعنررىُعلررىُطريررقُذكرررُالنهرريُبعررُارروُنهرريٌُ ُ؛مررردُاظعررنُالسررؤالُتعنتررا ،ُواا
ُلتأكيدُنصاُوأرشادُالسائلُالُغيره.

ُ
ُ وقولهُ"عليهُالسالم"

البدَُّنيااَقْداَوبَّْتاَحّذلَء اَفَلجْماَياْلجَقاِمْنهجااإالَّاُصجاَلااَلٌ اَكُصجاَلااَلِ الإْلنجاِء ا…اَهاالبنَّاُسا))َأيُّاُ- ْصجَطالََّها.اَأاَلالأالاول  َّ
ا اِمْنُهمَاالآول  َّ ُ.(3)ْنيا((اِءالبدُّانَااِءالآلخرِة اَواَلاَتكوُنولاِمْ اَأالنَااااَلُنوَ  افكوُنولاِمْ اأالِخَرةاَقْداأْقاَلَلْت اَوِبُكل 

فقوله ُ)فكونواُمنُأبناأُاآلخرة(،ُاوُنهيُلقوله ُ)والُتكونرواُمرنُأبنراأُالردنيا(،ُفقصردُ"عليرهُالسرالم"ُ
ُتكريرُالمعنىُعلىُطريقُذكرُالنهيُبعدُاظمر؛ُلنصحهمُوأرشادام.

                                                           

ا.2/322:ا11(انه البالغة اما5)
ا.2/355:ا382غة اما(انه البال2)
ا.2/385:ا321(انه البالغة اما3)
ا.532/501ا(انه البالغة اخ3)
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ُ
ُلسالم" وقولهُ"عليهُا

َفجاْرَتِحُلولاِمْنَهجااالَأْحَسجِ اَمجااالَحْضجَرِتُكْماِمجَ البجزَّلد ا…اْهِلَهااِمْنَهاالبَنجغءُاْنيااَدلٌراُمِنَىابهاالبَفَناُء اَوال))ولبدُّاُ-
ُ.(5)ِغ((َواَلاتَسأبولاِفيَهااَفْوَقالْبَكَفاِف اَوالاَتْطُلاُلولاِمْنَهاااأْكثَراِمَ الباَلغَا

معرهُُلُالُبردُ ارتحراالُنُ أرامُبرهُ"عليرهُالسرالم"،ُالمخراطبينُعلرىُمعايربُالردنيا،ُوذك رففيُقولهُاذا،ُنبُ 
ُاد،ُأالُواوُامنُ بالنهيُعنُضده،ُواروُُكثمُأرد ُذلُ،(2)(التقواُواظعمالُالصالحة)ستصحابُأحسنُال

رُباالرتحرررالُعرررنُاظمررُلواُفيهرراُفررروقُالكفرررا (،ُو)والُتطلبررواُمنهررراُأكثرررُمرررنُالررربال (؛ُإذُإنُ أقولرره ُ)والُتسررر
نمرراُقصرردُ"عليررهُالسررالم"ُتكريرررُالمعنررىُعلررىُالطريررقُُالرردنيا،ُارروُنهرريٌُ عررنُالسررؤالُفيهررا،ُوالطلرربُمنهررا.ُواا

ُوُ  ُادُالتقوا؛ُلكونهُأفضلُمسلكُيؤديُالىُاآلالمذكورُلنصاُالمخاطبينُبالت ُخرة.دُب
اكيداالاتالاعالبلفظ البمعنىالبمرلدفاب،أرلالعاا:البت

(،ُوأشررارُإليررهُادفررهُمعنررىُ ُرةُبمتررتقوي)ُعلررىُاررذاُالررنمطُمررنُالتوكيرردُبرررُ–رُ مرركمرراُُ–بررنُالنرراظماأطلررقُ
ُنهج البالغةجج فرريُارذاُوردُُتبرراع،ُنحروُقولرك ُ)جرراَأُقردَمُمحمرد(،ُو)جرائعُنررائع(.ُوقردالثعرالبي،ُفريُبرابُاال

ُ)موضعين(،ُداال ُعلى ُ في
تأكيد المعن ا: 
ُ

ُقولهُ"عليهُالسالم" 
ُ.(3)..((.َعَشَولت  اِمْفتاُحاُماْلهماتا اَكشَّافُاات المَا))ْمصالاُحُاظُاُ-

ُلررهُ"عليررهُالسررالم"ُفرريُبيررانُصررفاتُالمتقررين،ُفقولرره ُ)كش رر يررراد ُمعنررىُ،ُا ُعشرروات(اررذاُمررنُكررالم 
ستعارُلنورُالمعرفةُلمراُيشرتركانُفيرهُمرنُكرونُكرلُمُ ُلفظُ)مصبان(ُنُ ؛ُظستعارةُ اصبانُظلمات(ُمُ )قوله ُ

تبراعُاماُكررُ"عليهُالسالم"ُالمعنىُعلرىُطريرقُن ُاُا؛ُُو(4)لهُمستعارٌُُ (امنهماُسببا ُللهدا،ُوكذلكُلفظُ)كشُ 
ُكيدُالوص ُلهم.أاللفظُبمرادفهُاستعارة ؛ُلت

                                                           

ا.5/503:ا31(انه البالغة اخا5)
ا.5/231(اينظر:اشرحالبالحرلنيا:2)
ا.5/513:ا81(انه البالغة اخا3)
ا.5/308(اينظر:اشرحالبالحرلني:ا3)
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ُم" سالالوقولهُ"عليهُ
ْرنججْعاإبججىامعرفججِ امججاالاُتعججَذُراالنهاِبتججِ،؛افججإ ابلطاعججِ الِ،اعليججَك اوانُظججْرافججياَحقَّججلِقاللَلافيمججاابججديك اوا))َفججاتِّاُ-
ُ.(5) اوُساْلغااَنيَِّرةا اَوَمحنَّ اَنْهَن ا((غماااولضح ااأعْا

رة(ُاذاُمنُعهدُ  وامراُُ(2)و)َنْهَجرة( ُ))الطريرقُالواضرحة((ُلهُ"عليهُالسالم"ُإلىُمعاوية.ُفقولهُ)محج 
ُتباع.خرُعلىُسبيلُاالكيدُلآلأت
ابثاني:البتوكيدالبمعنويقسماللب
ا:مدخل -

وقررالُابررنُيعرري ُ)تُُ.(3)))تكريرررُاظو لُبمعنرراه((،ُقررائال  ُارروُ*بررنُجنرري،ُ)التوكيرردُالمعنرروي(اعررر  ُ
ُيرردا ُنفسرره(ُاررر( ُارروُ))643ُ ُ،ُو)رأيررتكمُأنفسرركم(،ُتكريرررُالمعنررىُدونُلفظرره،ُنحرروُقولررك ُ)رأيررتُ و)مررررت 

ُيررلُعررنُمتبوعررهُالشررك،ُاررر(761ُ)تُُنصرراريفررهُابررنُاشررامُاالوعرُ ُ،(4)((ُبكررمُك ل كررم(  ُ))ارروُالتررابعُالررذيُي
ُ.(5)اهُالحقيقيُالظاار،ُوعدمُإرادةُالعمومُوالشمول((حتمالُإرادةُغيرُمعناُو

وللتوكيدُالمعنويُالفاٌظ،ُاي ُنفسره،ُوعينره،ُوأجمرع،ُوأجمعرون،ُوجمعراأ،ُوجمرع،ُوكلهرم،ُوكالامرا،ُ
رر ُجمررعُالتسررتعملُإالُ ،ُفكلهرراُتوابررعُالعصررعون،ُوكتعرراأُوبصررعاأ،ُوكتررع،ُوبصررباُأكتعررون،ُوأوكلتاامررا،ُفأم 

(ُ،(6)بعده،ُوالُتستعملُمنفرده و)َعرْيٌن(؛ُوذلركُلوروداراُفريُ،ُواناُسأقصرُالحديثُعلرىُلفظرين،ُامرا ُ)ك رل 
ُ.نه البالغة كتابُ
ا:()ُكلًّالفظ البتوكيدالبمعنوياال)أ(ا

مُعرردمُوالتأكيردُبهرراُلردفعُترواُ ُ،(8)سرمُالمعرفررةُفقرطدُبهراُاالويؤك ررُ،(7)علررىُاإلحاطرةُوالعمرومُ(لُ تردلُ)ك ر
ُاأُيصررراُُّأذوُُإالُ ُ.،ُ))والُيؤك ررردُبكرررل..(9)الشرررمول ُالقررروَمُك ل هرررم،ُواشرررتريتُالعبررردَُُفتراقهرررا،ُنحرررو ُأكرمرررتُ اُجررر

ُ،(11)يُمعنااررا ُرفررعُمرراُكررانُيحتملررهُاللفررظُمررنُإرادةُالبعضرريةُبررهفررومرراُُ()ك ررلُ ُوفائرردةُالتوكيرردُبرررُ،(10)ه((كل رر

                                                           

ا.2/518ا:30ا(انه البالغة اك5)
ا(. ن)حامادة ا5/250ا(البقاموسالبمحيط:2)

الج البسجرل  اولبتوكيجدالال انني اولالج ايعجي  اوهجوامجااينجيءابألحاطج اولبعمجوماعنجداللبتوكيدالبمعنوي:اهوالبتوكيداةيرالبصريحاعنداسيالوي، اواا*
حاشجرا 3/503 البخصجائص:ا10ينظر:البتولالعافجياكتجاباسجيالوي،:ااال اعقيل اولبزركشي.لال اهشام اواللبخاصاعندالبعلوي اولبتوكيدالبمعنوياعندا

ا.2/383 البالرها :ا2/201 اشرحالال اعقيل:ا3/538ضياءالبسابك:اا 2/511 البطرلز:ا2/53 الالصول:ا3/30لبمفصل:ا
ا.3/503(البخصائص:ا3)
ا.3/30(اشرحالبمفصل:ا3)
ا(.اا2 اهام ارقما)3/538(اضياءالبسابك:ا1)
ا.5/323 اشرحالبكافي :ا3/30(اينظر:اشرحالبمفصل:ا1)
ا.2/303رحالالشموني:ا اش2/25(اينظر:الألصول:ا1)
ا.511(اينظر:البلمع:ا8)
ا.2/201قيل:اع اشرحالال ا5/211نمل:الب اشرحا3/30(اينظر:اشرحالبمفصل:ا3)
ا.5/333(اشرحالبكافي :ا50)
ا.5/211(اينظر:اشرحالبنمل:ا55)
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(،ُضررميرُيطررابقُالمؤك ررُويضررا ُلررر سررمُاالُمُ ْكررعرررابُحُ وحكمررهُفرريُاإلُ،(1)رادُوالتررذكيرُوفروعهررافدُبرراإل)ك ررلِّ
ُ.(2)دالمؤكُ 

ا:ْيِ (عَا)لفظ البتوكيدالبمعنوياال(ا3)
،ُ(جراأُالخليفرة)ويؤك دُبهاُلرفعُالمجاُُعرنُالرذات؛ُتقرول ُُ،(3)المقصودُبلفظُ)العين(،ُحقيقةُالشيأ

ُ،(4)حتمرالرتفرعُذلركُاالأُ–)العرين(،ُاوُبهمرابررُ)الرنفد(،ُأوُُدتُبرر،ُفر ذاُأك رلهُ قَُيُخبرهُأوُثَُئالجاُفيحتملُأنُ 

ُ ُدُبهرراُإالُ والُيؤك ررُ،(5))العررين(،ُ))يقصرررُالمعنررىُالحقيقرريُعلررىُالررذاتُوحرردااُويركررُُفيهررا((ُالتوكيرردُبرررظن 
وحكمهرراُفرريُاإلعررراب،ُحكررمُ،ُ(7)…دُبرراإلفرادُوالتررذكيرإلررىُضررميرُيطررابقُالمؤك رُوتضررا ُ ُ،(6)االسرمُالمعرفررة
ُ.(8)د،ُفهيُتابعةُلهاالسمُالمؤكُ 
ُبنفسرره(،ُبجررواُُجرُ ختصررتُ)العررين(اوقرردُ ُيررادةُفرريُالتوكيررد،ُنحررو ُ)أقبررَلُاظميررر  ُائرردة؛ُ ،ُارراُبالبرراأُال

ُائدةُبمعنرىُُاذهُ)الباأ(ُويذابُالدكتورُفاضلُصالاُالسامرائيُإلى ُ))أنُ …ُو)أقبلتُانٌدُبعينها( ليستُ
ُأنُ ُ،تفيرردُالبرراأُمرران ُاُاخرروكُنفسرره(،ُُوأقبررلُأ)ُمثررلُ ُقبررلُأخرروكُبنفسرره(أ)ُ حررذفهاُوذكرارراُسرريانُفلرريدُقولنرراُنُ أ

ُائد((اللخرا،ُإنهاُيؤتىُبهاُدُفعلُذلكُوماُكانُمتوقعا ُمنهُأنُيفعلُأوُبعبارةُأُ المؤكُ  ُ.(9)اتمامُال
ُ (10)وللتوكيدُالمعنويُغرضان،ُاما

ا:للألوَّا
ُيرٌدُنفسره (ُ ُإلىُالمؤك د،ُولهُلفظان ُ)الرنفد(،ُو)العرين(؛ُوذلركُنحروُ)جراَأُ ُفررُماُيرفعُتواَُّمُم ضا  

ُيرردُ ُتوكيررٌدُلرررُسرره()نف ُيررٌدُ(،ُوارروُيرفررعُتررواُُّ) ؛ُأوَُرس ررول ه(،ُوكررذلكُ)جرراأُ ُيررد  ُ َمُأنُيكررونُالتقرردير ُ)جرراأُخبررر 
ُعينه(.

ا:لبثانيوا
،َُوِكراَل،ُوكلترا،ُوجميرٌع( ،ُ)كرل(ُفيؤكردُبررُواوُماُيرفعُتوامُعدمُإرادةُالش موِل،ُوالمسرتعملُلرذلكُ)ك رل 

ُاأُيصاُُُّو)جميع( هرا،ُو)القبيلرةُكلُّ،ُه ُأوُجميعره (اُموقعره،ُنحروُ)جراأُالركربُك لُّروقوعُبعضرهُماُكانُذاُأج
،ُ،ُهمُأوُجميعهم(أوُجميعها(،ُو)الرجالُك لُّ ُك له ن  (.ُويؤكُ أو)الهندات  المثنرىُالمرذكر،ُُ)كرال(ُدُبروُجميع هن 
ُيدانُكالاما( ُكلتاا ما(.)ُوبر،ُنحوُ)جاأُال ُكلتا(ُالمثنىُالمؤنث،ُنحوُ)جاأْتُالهندات 

                                                           

ا.2/522 البهمع:ا2/201ال اعقيل:ال(اينظر:اشرحا5)
ا.511(اينظر:البلمع:ا2)
ا.5/211(اينظر:اشرحالبنمل:ا3)
ا.3/153(اينظر:امعانيالبنحو:ا3)
ا.23نولع، اوطرقالستخدلم،:اأ(البتوكيد:ا1)
ا.511(اينظر:البلمع:ا1)
ا.2/220 البمطابع:ا2/201(اينظر:اشرحالال اعقيل:ا1)
ا.511(اينظر:البلمع:ا8)
ا.3/151(امعانيالبنحو:ا3)
ا.208-2/201عقيل:اا (اينظر:اشرحالال50)
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ا:اللتهد -
ُداللتين؛ُوبيانهماُفيُاآلتي ُلموضعا ،ُُوُ ُ)ثالثةُعشر(فيُنه البالغة فيُوردُالتوكيدُالمعنوي،ُ

ا:(،ا)ُكلًّاظلبتوكيدالبمعنويااللف)أ(ا
ُحرررردُعشررررر(أ(؛ُوللغايررررةُالمررررذكورة،ُفرررري ُ)وردُالتوكيرررردُبلفظررررهُ)كررررلُ ُ:العمددددوم وال ددددمو  ةفدددداوإتأكيددددد ا

ُمنهاُقولهُ"عليهُالسالم" ،ُ(1)موضعاُ 
ُ
اَعِزيز((ُ- اَحِريز  اَوَماِنع  ُ.(2)))َوأْبِنْئاَنْفَسَكافياُأُموِركاُكلَِّهااإبىاإبِهك اَفإنَّكاُتْلِنُئَهااإبَىاَكْهف 

فيرهُتوكيردُمعنرويُبلفظرهُُواُالسرالم(،ُمرللحسرنُبرنُعلريُ)عليهليرهُالسرالم"ُع"لرهُُةيصرقولهُاذاُمنُُو
ةُالشرمولُفيمراُأمررهُبره،ُواروُ))التوكرلُعلرىُاهللُواإلنابرةُإليرهُحتمالُعردمُأراداجيأُبهاُلرفعُُمانُ )ك لَِّها(،ُواُا
ُ.(3)مرغوبُأوُمراوب((ُفيُكلُ 

ُ
ُوقولهُ"عليهُالسالم" 

نَّمااَذِبكاالمنزبِ البِحكْاُ- ُ.(3)ُكلُُّ،اولبسََّغَمُ ((اىَاَوِفيَهاالبْينِا…البتياهياحياٌةابلقلِبالبميِّتِاام ِا))ول 
ُلررهُف ىُكلررهُنرراُالغهرر)وفيُ ،ُكررانُمنررهُقولرره*،ُيصرر ُفيررهُ)الحكمررة(م"ليررهُالسررالع"قولررهُاررذاُمررنُكررالم 

وأرادُبالسالمِة،ُسرالمةُالنفرودُمرنُ…ُنىُالنفدُعنُكلُشيأُوكمالهاُبهاغُ؛والسالمة(،ُإذُ))أرادُبالغنى
ن ماُ،ُ(5)عذابُالجهل(( ُه(،ُليحملُكالمهُعلىُالعمومُالُغيره."عليهُالسالم"،ُبلفظهُ)كلُ ُهدأكُ واا

ُ
ُسالم" وقولهُ"عليهُال

ُ.(1)))َفَقاَلالبقْوُماُكلُُّهْم:ااَلْلاَساِحٌراَكذَّلٌب اعنيُبالبسحِراخفيٌفاِفي،((ُ-
نماُجيأُبها؛ُليهُالسالم"ع"ولهُقفيُ يشملُالتوكيدُاؤالأُالقرومُفريُل،ُتوكيدُمعنويُبلفظهُ)كلهم(،ُواا

ُعلىُاإلحاطةُوالعموم.بهاُلتوكيدُانسبةُالقولُإليهم،ُفدلُ
ُ

                                                           

ا.303 ا350/ا5(اينظر:انه البالغة :ا 5)
ا301 ا333 ا332 ا313 ا282 ا218 ا582 ا551 ا30/ا2 

ا.2/582:ا35(اانه البالغة اكا2)
ا.2/313(اشرحالبالحرلني:ا3)
ا.5/350:ا533(انه البالغة اخا3)

ا.5/111ينظر:اشرحالبالحرلني:ااخرة.الآلبحكم افيابسا البشريع  اهيالبعلمالبنافعافياا*
ا.5/111(اشرحالبالحرلني:ا1)
ا.2/551:ا238(انه البالغة اخا1)
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ُم" وقولهُ"عليهُالسال
اَطَلاُلجولالبَعاِقاَلجَ اَفَصجالَُّرولاأنْاُ- ُفَسجُهْم ا))َوَذِبَكاعلىالبُوالِةاثقيٌل اولبحقُّاُكلُُّ،اثقيل اَوَقْداُيَخفُِّفُ،اللُلاعلىاأَقجولم 

ُ.(5)َوَوِثُقولاالِصْدِقاَمْوُعوِدالللابهم((
ُلررهُف .ُأمرررهُفيررهُبجملررةُ،ُكتبررهُلخشررترُالنخعرريُلمرراوالهُعلررىُمليررهُالسررالم"ع"قولررهُاررذاُمررنُكترراب  صررر 

)والحقُُ )وذلكُعلىُالوالةُثقيل(،ُثمُأرد ُذلكُبقولهُ فيماُأمرهُبهُبقولهُ أوامر،ُثمُأشارُإلىُثقلُالتكلي
ُ لق ررهررا،ُولررمُيَُكلُ ُالحررقُ ُه(؛ُوذلرركُليشررملُالتوكيرردُمعررانيَُتوكيرردُكلمررةُ)الحررق(،ُبلفظررهُ)كل ررُكلررهُثقيررل(،ُفخررص ُ

)وقردُيخففرهُاهللُُ بحانه،ُفريُقولرهلرىُفعلره،ُثرمُنسربُتخفيفرهُإلرىُالبراريُس رتشجيعا ُلهُعُ؛ه(كلُ ُثقيلٌُُ)والحقُُّ
ُ؛ُترغيبا ُلهُفيه.….(

ُ
ُوقولهُ"عليهُالسالم" 

ََُِواتتتتِهممافَماتَََْسَْفُّتنََملتَْاتفماََْملفتَمالم))لبزُّْهُداُكلُُّ،ااَلي اكلمتيِ اِمَ البُقْرآِ  اقالاللُلاُساْلحاَن،:اُ- ََْنَعاووُّْت

ُ.(3)تيافقْداَأَخَذالبّزْهَدااِلَطَرفْيِ،((الاآَوَمْ ابماَيأَساعلىالبِماضياَوبْماَيفرحاالا (2)َََاْ لف

ُاردُكلُ ليهُالسالم"ع"أكدُ ُارد (،ُبلفظرهُ)كل ره(؛ُليشرملُالتوكيردُدالالتُال هرا،ُ،ُالمخصروصُبالتوكيردُ)ال
ُن( ُااردُالُ)ُفثبرت،ُو)الفررن(الُغيرارا.،ُوالتيُتقعُبرينُكلمترينُمرنُالقررلنُالكرريم،ُوامراُ)الحر إنُاإلنسرانُال

ُنُعلىُماُفاته ُ.(يفرنُبماُأتاهُوالُيخ
ُ
ُ"عليهُالسالم" ُهلُووق
اللَلاساُلحاَنُ،اقداَفَرَضاعلىاَنولِرِحَكاُكلَِّهااَفرَلِئَضاُ- امااَتْعلُم افإ َّ اا))الاَتُقْلاماالاَتْعَلُم؛ااَلْلاالاَتُقْلاُكلَّ َيْحَت ُّ

ُ.(3)((اِلَهااَعَلْيَكاَيْوَمالبقيام ِا
ُالبرراريُسرربحانهُقرردُالُ؛مرراُنعلررمُلُ علررم،ُوعررنُقررولُك ررنعررنُقررولُمرراُالُُيٌُنهررليررهُالسررالم"ُع"فرريُقولررهُف ن 

جارحةُمنُجوارنُاإلنسانُفرائ ُتحت ُعليرهُيرومُالقيامرة،ُفجارحرةُالعرين،ُتحرت ُبرالنظِر،ُُفر ُعلىُكلُ 
)كلهرا(؛ُليردلُالتوكيردُُةارحك(،ُبلفظ)جُوُ وجارحةُاللسانُتحت ُبالنطق؛ُلذاُقصدُ"عليهُالسالم"ُتوكيدُقوله

ُبهاُعلىُاإلحاطةُوالشمول.
(يْالبتوكيدالبمعنويااللفظ ا)عَا)ب(ا ا:  

                                                           

ا.5/218:ا13(انه البالغة اكا5)
ا.23ا(البحديد/2)
ا.2/301:ا338(انه البالغة اما3)
ا.2/333:ا388(انه البالغة اما3)
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تأكيدددد ققيقدددة المدددذكور تدددالحكما:ُ،) وللغايرررةُالمرررذكورة،ُفررري ُ)موضرررعين(؛ُُوردُالتوكيررردُبلفظرررةُ)َعرررْين 
ُ وبيانهماُفيُقولهُ"عليهُالسالم"

ُ
ُ.ُ(5)حمُقااِلَعْيِنِ،((الأَاَفأْنَكَرَهااُثمَّاَرِضيَهااِبَنْفِسِ،اَفَذِبكا))َوَمْ َاَنَظرافياْعُيوِباَةْيرِِهاُ-

نمررراُجررريأُبهرررا؛ُلرفرررعُُوفررريُقولرررهُ"عليرررهُالسرررالم"ُتوكيررردُمعنرررويُبلفظرررهُ)بعينررره(،ُف رادةُغيررررُإحتمرررالُااا
ُ.المذكورُ)اظحمق(،ُاوُالمعنيُبالحكمُالُغيرهُنُ أالمذكورُمنُكالمهُ)عليهُالسالم(،ُفدلُالتوكيدُعلىُ

ُ
ُوقولهُ"عليهُالسالم" 

ام اا))َتِردُاُ- حكاِم اَفجَيْحُكُماِفيَهجاااِلرَأِيجِ  اثُجمَّاتَجِرُداتلجَكالبقضجّيُ االعيَنهجااَعلجَىاالأَعلَىاأَحِدِهُمالبقضيُ افياُحْكم 
ُ.(2)ةْيرِِهافيحُكُمافيهااالخغِفاقِوبِ،((

وفيرهُتوكيردُمعنرويُبلفظرهُُ.ياتالفختال ُالعلماأُفيُاُاذاُالكالمُمنُخطبةُلهُ"عليهُالسالم"،ُفيُذمُ 
نُ  ُبالحكمُالمذكورُلها.ُ)القضية(المذكورُقهُيماُجيأُبهاُلتقريرُحق)بعينها(؛ُواا

(،ُاوُلُ "عليهُالسالم"ُمنُتوكيدُكالمهُبلفظهُ)كُ ُايةُالتيُقصدااُاإلمامُعليُ غالُنُ أيتضاُمماُمر ُ
ُالةُعدمُاإلح ُم،ُإ اطةُوالعمرومُمنره.ُأمراُغايترهُ))عليرهُالسرالم((،ُمرنُإفادةُالعمومُوالشمولُفيه،ُواذاُيستل

ُيالمررذكورُارروُالمعنررُنُ أ(،ُفهرريُلتقريرررُحقيقررةُالشرريأُبررالحكم،ُأي ُلداللررةُعلررىُنُ يُْتوكيرردُكالمررهُبلفظررهُ)َعرر
ُمُرفعُاحتمالُإرادةُغيرُالمذكورُمنُكالمهُ"عليهُالسالم"،ُواذاُاوُالمُ  ُراد.بالحكمُالُغيره،ُواذاُيستل

اداالابمصدرا)لبمفعولالبمطلق(لبتأكياثانيُا:
ا:مدخل -

،ُ(3)المفعرررولُالمطلرررق ُ))اررروُالمصررردر،ُالمنتصرررب ُتوكيررردا ُلعاملررره،ُأوُبيانرررا ُلنوعررره،ُأوُعررردده((ُإنُ 
بررهُُىوتدُلعاملرره(ُي ررالمفعررولُالمطلررقُ)المؤك ررُنُ أل؛ُحيررثُأجمررعُالنحويررونُعلررىُوُ ظالقسررمُاوالررذيُيعنينرراُانرراُ

ُقيامرا (،ُ(4)عرللتأكيدُالحدثُالرذيُيردلُعليرهُالف ُجلوسرا (ُفررو،ُنحروُقولرك ُ)قمرت  )جلوسرا (ُو)قيامرا (ُُ)جلسرت 
ُركشيُانُ))المصدرُاوُعرو ُعرنُتكررارُالفعرلُمررتين،ُفقولرك ُ.(5)كيدأدُالتُرجماماُل ضرربتُ)ُويراُال
ُلةُقولك ُُ(ضرباُ  الردكتورُُوقردُردُ ُ(6)،ُثمُعدلواُعنُذلكُواعتاضواُعنُالجملةُبالمفرد(ضربتُضربت)بمن

لغريُالتوكيردُاللفظري.ُكرذلكُالُوارذاُلريدُبسرديدُولوكرانُاالمررُ ))ُاضلُصالاُالسرامرائيُارذاُالقرولُقرائال  ف
                                                           

ا.2/381:ا311(انه البالغة اما5)
ا.5/18:ا58ا(انه البالغة اخ2)
ا.2/513ل:ايق اع(اشرحالال3)
 ا2/201مسابك:ابوضحال اأ83لبكافي افيالبنحو:ا ا581ي افرحالبولشا5/555شرحالبمفصل:ا ا535لبلمع:اا 5/228(اينظر:البكتاب:ا3)

ا.2/525ضياءالبسابك:ا ا5/581احاشي البخضري:
ا.233(اينظر:البمطابع:ا1)
ا.2/332ا(البالرها :1)
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دُإذاُأرادت.ُفهررذاُتعبيرررُوذاكُأنُالعررربُقرردُتكررررُالفعررلُمرررتينُإذاُأرادتُذلرركُوقرردُتررأتيُبالمصرردرُالمؤك رر
)تحررد ثُمحمرردُتحررد ثا (،ُومررد(،ُنحرروُقررولُالمررتكلم ُ)تحررد ثُتحررد ثُمحُ(1)((تعبيرررُوكررلُيررؤديُغرضررا ُومعنررى

قردُيظرنُالمرتكلمُانُالسرامعُلرمُيسرمعُالكلمرةُُُالةُالوامُمنُالسرامعُأوُالمخاطرب،ُأي ول،ُاوُإلظافالقولُ
ُالرررةُمررراُقررردُيتبرررادرُالرررىُذارررنُ)تحرررد ث(ُأوُانصرررر ُذانرررهُالرررىُفعرررلُلخرررر،ُفكرررررُالمرررتكلمُالفعرررلُمررررتين؛ُال

لُالروامُمرنُأنُالفاعرلُلرمُامحمدُتحدثا (ُفالمصردرُ)تحردثا (ُأُُُاُالقولُالثانيُ)تحدث.ُأمُ المخاطبُمنُشكُ 
ُمُامن ُاُايفعلُذلكُُو ُ.(2)اُ ثُحقُ الفاعلُقدُقامُبالتحدُ ُنُ أثبتُأأوُفعال ُقريبا ُمنه،ُُوُهفعلُمال

ُ (3)دُثالثةُأشياأوينوبُعنُالمصدرُالمؤكُ 
ُجذال (ُ:وللألا ُو)أحببتهُمقه(.ُ،مرادفة،ُنحو ُ)فرحت 

مََََطك وافتتُ قولرهُو،ُ(4)َمُّهَ ْوتأمكفَطَكْملفتِْلفتُّْهوَمرفضمتَكَطاَاواتتفيُاالشتقاق،ُمنهُقولهُتعرالى ُُهيمالقُ:لبثانيوا

ُ(.)تبتالوصلُ)إنباتا (،ُالأ،ُُو(5) مهمافِْتََطفِكاال
ُغتسلُغسال (.ا)وسمُمصدرُغيرُعلم،ُنحو ُ)توضأُوضوأا (،ُاُ:لبثابثوا
ا:داللته -

ُ،ُولغايتين،ُاما (6)لُالمطلقُالمؤكدُلعاملهُفيُ)تسعة(ُمواضعوردُالمفعُوُنه البالغة وفيُ
دا ُبالمصرردر؛ُوللغايررةُالمررذكورةُفرري ُ)سررتة(ُمواضررع،ُوردُالخبرررُمؤك ررُ:تأكيددد بسددبة الاعددا الدد  الااعدداا

ُ" ُليهُالسالممنهاُقولهُ"ع
ُ
ُ.(1)التدلُهاأاِلتدلءلا((ل))أْنَشأالبخْلقاإنشاءا اواُ-

ُ)أنشررأ(،ُقولرره ُوارروُالفعلررين،ُبعرردُ)ابتررداأا (،و،ُوارروُقولرره ُ)إنشرراأ (،ُأتررىُ"عليررهُالسررالم"ُبالمصرردرين
ُيكرنُلرمُلمراُتعرالىُالبراريُفر نُ؛ظراارُتينالقضريُ ُاراتينُوصردقُ،تعرالىُاهللُالرىُالفعلينُلنسبةُتأكيداُ ُ)ابتدأ(،و

ُ.(8)لهُتداؤهابُصدقُالجرمُوجودهُقبلُموجوداُ ُالعالمُيكنُلمُولماُمنه،ُاإلنشاأُصدقُالجرمُبغيرهُمسبوقاُ 
ُ

ُالسالم" ُ"عليهُوقوله
                                                           

ا.2/111(امعانيالبنحو:ا5)
ا.لبمصدرانفس،(اينظر:ا2)
ا.551-5/553(اينظر:احاشي البصالا :ا3)
ا.51ا(انوح/3)
ا.8ا(البمزمل/1)
ا.312 ا332 ا311 ا323 ا221 ا2(51)ا/5(اينظر:انه البالغة ا 1)

ا.303 ا33/ا2  اا
ا.5/51:ا5ا(انه البالغة اخ1)
ا.5/31(اينظر:اشرحالبالحرلني:ا8)
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الَوَفَرُةجوااأعمجِابِهم ادولويج َااَنَشُرولاوقدالبمشُهودَة اومنابسُهمْاا لبمحمودةِاامقاوِمُهمْاافياِبَعْقِلكَااَمثلَّتُهمْاا))فلوُ-
رولاالهاامرولأُااوكاليرة ااصييرة ااُكلِّااعلىاأْنفِسِهمْااحاَساَل ِابمُا اِثقجلَااَوَحمَّلجولافيهجا اولرَُّطجَففَااَعْنَهجااُنُهجولاأوْااَعْنَها افقصَّ
ُ.(5)((*نحيالااااوتناوالولانشيناا افنشنولااِلَها الالستقغلِااع افضعُفولاوظُهوَرُهْم الُرهمزاأوا

تََِجارٌََتَوَْوماوملفتهماترمَجا  تَصا مَُمُّالتَِاْهغوكوم تِفاَواتهمْوتيوَسط حوُتالوته ُعندُقالهُالسالم"ُ"عليهُلهُكالمُمنُاذا

ُالرررىُالفعررلُلنسررربةُتأكيررداُ ُ)نشرررجوا(؛ُالفعررلُبعررردُ)نشرريجا (،ُبالمصررردرُجرريأفُ.(2)ُّهَ وووِْتِِْ وووعمتَنووولفتافوووع ََتَمال

ُالُالمصرردر،ُفررذكرُتعررالى(،ُاهللُذكرررُعررنُ)المقصررر ،ُمررنُالررذانُالررىُتبررادريُامررُكررلُأ ُالفاعررلُانُواثبررتُاواررام 

ُحقيقة .ُبالبكاأُقامُر()المقصُ 
ُ

ُالسالم" ُ"عليهُوقوله
ُ.(3)إبيُكْم((احنُّولاعُشتمْااول  ْااعليُكم ااَلُكولاَمَعَهااُمتُّمْااإ ْاا ُمخابط ااابنَّاَسالا))خابطولُ-

ُالسررالم"ُ"عليررهُصرردقهُعلررىُتأكيررداُ ُ،)خررالطوا(ُاظمرررُفعررلُبعرردُ)م خالطررة (ُبالمصرردرُ"ُالسررالمُ"عليررهُأتررى
ُليهم.إُوالحنينُعليهمُبالبكاأُذلك؛ُلهمُالُ لمعُبه،ُأمرامُفيما
ُ

ُم" السالُ"عليهُوقوله
اوعْيالِهجا البجدُّنياامِّاذَااعلجىاَبجكَااَوَدبيجلٌااسجَوِة الأافجياَبجكَااكجاف ااوسجّلماعلي،ِاالللُااَصلَّىالللِاارسولِاافياكا ا))وبقدُ-
اوأَحجبُّااتعجزَّى.اِبم ْااَوَعزلءااا ىتَأسَّااِبم ْااْسوةااأُاافي،ِاافإ َّااَوَسلَّم اعلي،ِاالللُااَصلَّىاهِر طلألاطيبِاالأاالناليِّكَااَفتَأسَّاا...

ُ.(3)((*َقْضماااالبدُّْنياَااَقَضمَااِثرِه.الااقتصُّاولبمُااالناليِّ، اىتأسَّالبمُاالللِااإبىالِبَعالادِا
ُاهللُلى)صُالرسولُنُ أُعلىُتأكيداُ ُ)قضم(؛ُالفعلُبعدُ)قضما (،ُبالمصدرُجيأُ"السالمُ"عليهُقولهُففي

ُانُوقرررررُ،الحرررديثُعرررنُالررروامُُالأُ)قضرررما (ُفالمصررردرُا ،حق رررُالررردنيا(،ُ)قضرررمُبالحررردث ُقرررامُ(وسرررلمُوللرررهُعليررره

ُا .ُالُفعالُ ُبالحدثُقامُالفاعل ُمجا
التنزيه تأكيدا: 

ُ" السالمُليه"عُقولهُمنهاُع،ضمواُ)ثالثة(ُ فيُالمذكورة،ُلغايةلُوُبالمصدر؛ُداُ مؤكُ ُالخبرُورد
ُ

                                                           

اوتناوالولاال،:اأناباالعضهماالعضااايتناحالو . اولبنحيب:اأشدالبالكاءالبنشي :اصوتالبالكاء.ا*
ا(.3ما)هام ارق ا2/252شرحاعالده:ا ا2/311لبلسا :اينظر:ا

ا.2/33:ا251(انه البالغة اخا5)
ا.31-31ا(البنور/2)
ا.2/303:ا50(انه البالغة اما3)

ا.52/381لبلسا :اينظر:ا امالبدنيا:اتناولامنهااقدرالبكفافضقا*
ا.311-5/311:ا515(انه البالغة اخا3)
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ُ.(5)إلْنعاِمِ،((اَشْكرلااا))أحمْدهُاُ-
ُوشرركرهُحمرردهُعلررىُتأكيررداُ ُحمررده (؛أ)ُللفعررلُرا (،كُْ)ش ررُقولرره ُوارروُد ،االمررُرُبالمصرردرُالسررالم"ُ"عليررهُأتررى

ُمُواذاُسبحانه،ُللباريُالخالص ُيهُالتعظيمُالمخاطبينُمنُيستل ُالُوالشكرُالحمدُنالُتعالى؛ُهللُالمطلقُوالتن
ُثناؤه".ُ"جلُهللُإالُيكون

ُ
ُالسالم" ُ"عليهُوقوله

ُ.(2)((لبَّلَسا َااولبقلبُاالإلعغَ  اسِّرُّابلافيهااُيولِفقُااشهادةااالللُااإالَّااإب،االاأ ْااَوأشَهدُا))ُ-
ُشرائبةُمرنُخلوصرهاُعلرىُاُ تأكيردُ)أشرهد (؛ُالفعرلُبعدُ)شهادة (،ُقوله ُواوُبالمصدر،ُالسالم"ُ"عليهُأتى

ُوالقلرربُاإلعررالن،ُالسرررُيوافررقُالترريُهررابأنُ ُشررهادته،ُبوصرر ُكلررذُالسررالم".ُ"عليررهُدأك ررُثررمُ،برراهللُُِوالجحررودُالنفرراق

ُيهاُ ُاللسان، ُ.(3)عنهُاوُسمعُوفيماُهربُ ُعنُغبلُ ُفيماُالكذبُمنُالسالم"ُ"عليهُلنفسهُتن
ُاما ُائدتين،فلُ؛لبالغة انه ُفيُلعاملهُدالمؤكُ ُالمصدرُذكري ُُالقول ُوصفوة

ُا .ُالُحقاُ ُبالحدثُقامُالفاعلُانُأي ُالفاعل،ُالىُالفعلُنسبةُتأكيدُ(1) ُمجا
ُيهُتأكيدُ(2) ُسبحانه.ُللباريُالتن

ُاآلتي ُفيُوبيانهاُمواضع؛ُ(ستة)ُفي ُ،نه البالغة ُفيُاذاُوردُوقدُلكالم؛لُاُ كيدأتُالتابع،ُيردُأحياناُ 
ا:الابنعتالبتأكيداثابثاا:

ا:مدخل -
ُنحو ُاظول ُفمثالُبه،ُقتعلُ ُماُصفاتُمنُوأُصفاته،ُمنُصفةُببيانُمتبوعه ُلالمكمُ ُالتابع،ُ النعتُ 

(،ُبرجلُ ُ)مررتُ  ُنحرو ُمتبوعره،ُلتخصريصُبرهُؤتىي رُوُ،(4)أبروه(ُكرريمُ ُبرجرلُ ُ)مرررتُنحرو ُالثراني ُومثرالُكرريم 

ُيررردُ ُ)مرررررتُ  ُيررردُ ُ)مرررررتُ ُقولرررك ُهنرررومُالررررحيم(،ُالررررحمنُاهللُ)بسرررمُتعرررالى ُقولرررهُنحررروُمدحررره،ُأوُالخيررراط(،ُب ُب

ُيردُ ُ)مرررتُقولرك ُومنرهُالررجيم(،ُالشريطانُمنُباهللُ)فاستعذُتعالى ُقولهُنحوُذمه،ُأوُالكريم(، ُوأُ(،الفاسرقُب
ُيرردُ)مررررتُنحررو ُعليرره،ُالترررحم ُِفرريُن ِفرر ََُُفَررِ َذاُتعررالى ُقولررهُنحرروُ–نقصرردهُ ُمرراُواررذاُ–(5)تأكيرردهُأوُالمسرركين(،ُب

ررورُِ ُتعررالى ُقولررهُومنررهُ)نفخررة(،ُمررنُمفهومررةُ(الوحرردة)ُنظُ)نفخررة(؛ُلرررُتأكيرردُ( ُ)واحرردةُفرررُ(6)َواِحررَدٌة َُنْفَخررةٌُُالصُّ

                                                           

ا.5/323:ا588(انه البالغة اخا5)
ا.ا5/312وينظر:ا ا5/221:ا500(انه البالغة اخا2)
ا.5/381نظر:اشرحالبالحرلني:ا(اي3)
ا.2/535ال اعقيل:ال(اينظر:اشرحا3)
ا.532-2/535شجرحالالج اعقيجل:ا ا3/305:الوضحالبمسجابك ا152لال اهشامالالنصاري:ا ا(اينظر:اشرحاشذورالبذهبافيامعرف اكغمالبعرب1)

ا.513لبشلوالي :ا البتوطئ 
ا.53ا/(البحاق 1)
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 ََْتت مك َُواتتَُّّفَُوافلمتتَووافلمت مهمتََك ِخوآومُّتتالتُّهَ وْوتتَمقما ََتتَمُِّاوك تت مهموْ تتهوو ُاثنرين( )ُفررُ،(1)فموارفَهطوِْكيتتفمإمي وا

ُ.(2)الهين()ُلرُتأكيد،
ا:داللته -
ُقولرهُفريُوبيانهراُمواضرع؛ُ(ثالثرة)ُفري ُ،نهج البالغةج ُفريُبالنعت،ُداُ مؤكُ ُالخبرُوردُ:اتعالت اتبوع تأكيدا

ُ" السالمُليه"ع
ُ
َْاااُساولبنَّججا))اَلَعثَجج،ُاُ- البكالريججاُء اولسججتزبَّتُهمُاا الهججولءُاأاسججتهوتُهمْالاَقججدْااِفْتَنجج   افججياو َاالطاخججوَااَحْيججَرة  افججياالَّلٌاُض

ُ.(3)لبَنهَغُء((البَنِاهليَّ ُااوأستخفَُّتُهمْا
ُ(،وسررلمُوللررهُعليررهُاهللُلى)صررُالرسررولُفضرريلةُبيررانُفرريُلقاارراأُالسررالم"،ُ"عليررهُلررهُخطبررةُمررنُالكررالمُاررذا

نُ ُ،نعرتٌُُ()الجهرالأُلفرظُوفيه ُمفهرومٌُُ)الجهرل(ُمعنرىُنُ ظُ)الجااليرة(؛ُقولره ُواروُمتبوعرة،ُلتأكيردُبرهُجريأُمراواا

ُ)الجااليَة(.ُمن
ُ

ُالسالم" ُ"عليهُوقوله
اِنْعَمج ا اوالعيثجكَاالبجدِّي  ايومادكوشهيُاالْبَمَأُموُ  اَأمُينكَااَفُهواِبَحاالس  اَعَلمااااَوَأَنارَااِبَقااِلس  اَقاَلسااااأْورىا))َحّتىُ-

ُ.(3)َرْحَم ا((االابحقِّاارسوبكَاوا
ُلفرررظُفيررهُوجرراأُ(،وسررلمُوللرررهُعليررهُاهللُلى)صررُيبررالنُذكررررُفرريُالسررالم"ُ"عليررهُلرررهُخطبررهَُُمررنُاررذاُفقولرره

) ُذاته.ُالمنعوتُمنُمفهومٌُُالنعتُمعنىُنالُ)أمينك(؛ُقوله ُواوُلمتبوعه،ُتأكيداُ ُبهُجيأُ،نعتٌُُ)المأَمون 
ُ

ُالسالم" ُ"عليهُهوقول
اأعمجابُكماَيْحفُظجو َااِصجْدق ااوُحفَّجاظاَنجَولِرِحُكْم اِمج ْااوُعُيونجااااَأنِفسجُكمْاامج اَرَصجدلاااعليُكمْااأ َّااللل ااَلادعِااْعمُلولل))ُ-

((اَبْيل ااُظْلَم ُااِمنهماَتْسُتُرُكمْااالاسكم اأنفاَوَعددَا ُ.(5)َدل  
(ُلفرررظُالسرررالم"ُ"عليرررهُقولرررهُففررري (،)ليرررُقولررره ُواررروُلمتبوعررره،ُتأكيرررداُ ُبرررهُجررريأُنعرررٌت،ُ)داج  ُمعنرررىُنُ ظُل 

ُ)الليل(.ُمنُمفهومٌُُ)الظالم(
ا:دةلبمؤكَّااالابحالالبتأكيدا(2)

                                                           

ا.15(البنحل/ا5)
ا.251البقرآ البكريم:أسابيبالبتوكيدافياا(اينظر:2)
ا.5/253:ا33(انه البالغة اخا3)
ا.5/238:ا501 البالغة اخاه(ان3)
ا.5/318:ا518نه البالغة :اخاا(1)



999 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

ا:مدخل -
ُالمبررردُوذارربُالجمهررور،ُمررذابُ))واثبتهرراُ،(2)قبلهرراُممرراُأوُ،(1)برردونهاُمعناارراُسررتفادُ ي ُُالترريُالحررالُ ُارريُو

ُفقولررره ُ،(4)ْوَصوووك ًقاتُّْهَحوووُقتَمهووووَُْتعرررالى ُقولرررهُنحررروُ(؛بررردونها)ُاظولُفمرررنُ،(3)نكارارررا((إُالرررىُوالسرررهيلي

رَلُُهإنُ ُإذُله،ُدةالمؤكُ ُالحالُذكرُدونُمعلومٌُُالخبرُومعنىُدة،مؤكُ ُحالُ)مصدقا (، ُإالُيكرنُلرمُالحرقُ ُاروُكرانُام 

ُمسرتفادُ)مردبرين(،ُفمعنرىُ(5)ْووكفَِعميلَتتَمه افوكولفتُ تعرالىُقولرهُنحروُ(؛قبلهراُممرا)ُالثرانيُومرنُلره.ُصدقاُ مُ 

ُ.(6))وليتم(ُمن
ُثالثة ُقسامُ أُلىعُدةالمؤكُ ُالحالُقسمُ تنُو
َّاالبحالرلالعاا: ََ ا:بعاملهاادةلبمؤَك

ررُعاملرره ُوافررقُوصرر ُ ُكررلُ ُوارري تَمرفضمُّْهووتِفوويتََْفَثووْفُّتَمالُتعررالى ُقولررهُنحرروُلفررظ،ُدونُمعنررىُاإم 

تِهَُ ووواحمتَمأمرفَسوووََُْاكمُتعرررالى ُقولرررهُنحررروُولفظرررا ،ُمعنرررىُأوُ)الفسررراد(،ُاررروُ)العثررري(ُفررررُ؛(7)ْوْنِسوووِكيَل

ُ.(9)ومعنىُلفظاُ ُللعاملُموافقةُوايُ)الكا (،ُمنُحالُ)رسوال (ُفرُ،(8)َرسوْال

                                                           

ا.2/111شموني:االأ(اينظر:اشرحا5)
ا.130 ا2/108(اينظر:امعانيالبنحو:ا2)
ا.3/33(البهمع:ا3)
ا.35ا(البالقرة/3)
ا.21(البتوال /ا1)
ا.2/108(اينظر:امعانيالبنحو:ا1)
ا.10(البالقرة/ا1)
ا.13(البنساء/ا8)
ا.2/111وني:امشرحالالشا 5/113شرحالال اعقيل:ا ا513(اينظر:البمرتنل:ا3)
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ا:بصاحالهاادةلبمؤكَّاالبحالاولبثاني:
،ُفيُتتضاُ  ُ تعرالىُقولرهُفيُكماُالحال،ُصاحبُلتوكيدُت ذَكرُ ُعامة (،ُقاطبة ،ُجميعا ،ُ)كافة ،ُايُالفاظ 

جَُِاْاات َُّْوولفتُّهَْمرفضمتيفِتَْلفتهمآََْلترََُإمتَِاَ تَمهمْف(1)ُ(2))مرن(ُلررُدةمرؤَكَ  ُ ُحرالُ)جميعرا (،ُفرر،ُ

ُ.(3))الناِد(ُلرُدةمؤكُ ُحالُ)كافة(،ُ)قاطبة(،ُفرُكافة (.ُأوُقاطبةُ ُالناد ُُ)جاأَُُقولك ُونحو
َّاالبحالاولبثابث: ََ ا:لبنمل ابمضمو ادةلبمؤَك

ُالترريُارريُلخررر،ُبمعنررىُاوُ(4)لررهُوتوضرريحاُ ُر،بررخالُلمعنررىُتوكيررداُ ُت ررذكرُ ٌُة،بررم نقلُغيرررُثابتررةُ ُحررالٌُُارري

ُبالشررعرُمشرهورُالمتنبريُانُومعلرومٌُُشراعرا (،ُيبرالمتنُ)اروُكقولررك ُقبلهرا،ُالجملرةُمضرمونُمرنُمعنااراُسرتفادُ يُ 

ُوواضراُعطوفرا (،ُأبروكُ)محمردُقولرك ُونحروُقبلره.ُالجملرةُلمضرمونُدةمرؤَكَ  ُ ُحالُ)شاعرا (،ُفرُبه،ُمعرو 

ُمُمنُالعط ُأن ُ.(5)قبلهُالجملةُلمضمونُدةمؤكُ ُحالُ)عطوفا (،ُفقولكُوة.بالأُلوا
،ُالخبرررُلمضررمونُالمؤكِّرردةُالحررالُجملررةُالنحويررونُوقي ررد ُسررمين،اُمررنُمعقررودةُتكررونُنأ))ُوارري ُبشررروط 

ُتقررديره ُضررمر،مُ ُفعررلُسرريبويه،ُعنرردُفهرروُدة،المؤك ررُالحررالُفرريُوالعامررلُلهمررا،ُعمررلُالُ،(6)جامرردين((ُتين،فمعررُر

ُجرراج،ُخالفرراُ ُمررؤوالُ ُالخبرررُالُ،(7))أحق رره (ُوأُذلررك(ُ)أعررر ُ  ُنحرروُ،(8)خرررو ُالبررنُخالفرراُ ُمضررمناُ ُالمبترردأُوالُلل

قُّهُالتقدير ُ،(عطوفاُ ُأخوكَُُُيدٌُ)ُقولك  ُارذاُنُ ظُم شرتق ا ؛ُسرماُ اُأوُفعالُ ُالمبتدأُيكونُنأُيجُوُفالُ؛(9)َعط وفاُ ُأح 

ُيوصر ُوالُلره،ُثبراتإُوالفعرلُلره،ُالثابتةُأوصافهُمنُوص ُربذكُللخبر،ُتوكيداُ ُيكونُماإنُ ُاالحوالُمنُالنوع
(10).ُ

ُاي ُ؛(11)النحويونُذكرااُغراٌ ُأُالجملةُلمضمونُالمؤكِّدةُوللحال
ُمعروفا (.ُأخوكُ)اووُمعلوما (،ُخالدٌُُ)اوُنحو ُاليقين؛ُلبيانُتكونُأنُ(1)
ُجوادا (.ُحاتمُناأو)ُ،كريما (ُأبوكُ)أناُنحوُوللفخر؛ُ(2)
ُكامال (.ُالرجلُ ُنتأو)ُمنعما (ُربُّناُ)اوُنحوُيم؛وللتعظُ(3)
ُمقهورا (.ُالجانيُ)اوُنحوُوللتحقير؛ُ(4)
ُإليك(.ُفقيراُ ُعبدكُناأ)ُنحوُوللتصاغر؛ُ(5)

                                                           

ا.33(ايونس/ا5)
ا.135-2/130(اينظر:امعانيالبنحو:ا2)
ا.355-3/350(اينظر:البمقتضب:ا3)
ا.2/13(اينظر:اشرحالبمفصل:ا3)
ا.2/135(اينظر:امعانيالبنحو:ا1)
ا.2/113(اشرحالالشموني:ا1)
ا.11-2/13(اينظر:اشرحالبمفصل:ا1)
ا.552(اينظر:البتسهيل:ا8)
ا.2/113ا(اينظر:اشرحالالشموني:3)
ا(.5هام ارقما) ا3/350(اينظر:لبمقتضب:ا50)
ا.ا2/135معانيالبنحو:ا ا552لبتسهيل:ا ا3/350(اينظر:البمقتضب:ا55)
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ُقاتال (.ُسعيدٌُُ)اناُنحوُوللوعيد؛ُ(6)
ُمرحوما (.ُالمسكينُ)اوُنحوُوللترحم؛ُ(7)
ُه(.ربُ ُرحمةُُِمنُمطروداُ ُالعاصيُ)اوُنحوُوللذم؛ُ(8)
ُيتوب(.ُلمنُغافراُ ُربُّناُ)اوُنحوُولالطماع؛ُ(9)

ُله.ُدةالمؤكُ ُالخبرُسياقُيحددااُالتيُغرا الأُمنُذلكُلغيرُبهاُويؤتى
اا:داللُتها -

ُاما ُولغايتين،ُمواضع؛ُ)ثالثة(ُفي ُ،نه البالغة ُفيُالمؤكِّدةُالحالُوردت
 اللاظ وون المعن  في عاال ا تأكيد: 

(؛ُموضعُ ُفيُالمذكورة،ُوللغايةُاملها؛لعُالمؤكدةُالحالُوردت ُالسالم" ُ"عليهُقولهُواوُ)واحد 
ُ
اوَأَصجججِااليغِااِسجججْرالِابِ، اِبَنمجججالِااَضجججاِحكااااَفُيَقْهِقججج،ُااَوَنناَحججج،ُااَذَناَلججج،ُااَوَيتصجججفَّحُاالْبُمْختَجججاِل احلبمجججرِااَمْشجججىَااي))َيْمشجججُ-

ُ.(5)ِوَشاِحِ،((
ُمرنُحرالُ)ضراحكا (،ُفقولره ُ.الطراوودُخلقهُعجيبُفيهاُيذكرُالسالم"،ُ"عليهُلهُخطبةُمنُالكالمُاذا
ُمُالضحكُنُ ظُ؛اللفظُدونُالمعنىُفيُلعاملهاُدةمؤكُ ُوايُ)يقهقه(،ُفيُالضمير ُ.القهقهةُ ُيستل

العموم تأكيدا: 
ُليرره"عُقولررهُوامرراُ)موضررعين(،ُفرري ُالمررذكورة،ُوللغايررةُ)جميعررا (؛ُبلفررظُلصرراحبها؛ُدةمؤك ررلاُالحررالُوردت

ُ" السالم
ُ

َِااِفيَهااَفَيحُكمُااحكاِم الأام اُحكم اافيالبقضّي ُااَأحِدهمُااعلىادُاَترِا))ُ- اَةْيرهِااَعلىَاااِلَعْينَهاا ُالبقِضيَّااتلكَااَتردُااُثمَّاا الرأيِ،
بُايُافَاالسَتقضجاُهْم البجذيامجاملإلاِعْنجدَااالجذِبكَاالبُقَضجاةُاامجعُاتيناثجمَّااقوِبجِ، االخجغفِااِفيهاافيحُكمُا انميعجاا اآرلَءُهجمْااصجوِّ
بُههُا ُ.(2)ولِحٌد((اِوَكتااُلُهمْااولِحٌد اوناليُُّهمْااولحٌد امْاول 

ُدةمؤك رُحرالُ)جميعرا (،ُفقوله ُ.الفتياُفيُالعلماأُاختال ُذمُ ُفيُالسالم"،ُ"عليهُلهُةخطبُمنُالكالمُاذا
نماُ)لراَأْام(،ُفيُللضمير ُعموما .ُالرأيُتصويبُكيدألتُبهاُجيأُواا

ُ
ُالسالم" ُ"عليهُقولهُو
يَّاُكمْاا َطَغِئُعُهمْاالْبمِقدَِّم ِااَوُعُيو َااوُنُهْم ُعيُاالبقْومِااُمقدِّم َااأ َّاالعلْمولوا))ُ- انميعجاا افجانِزُبولاَنَزْبُتمْاافإَذلاَق ولبتفرُّااول 

ذل ُ.(3)َنِميعاا((افارتِحُلولالْرَتحلُتمْااول 

                                                           

ا.5/333:ا511(انه البالغة اخا5)
ا.5/18:ا58نه البيغة اخاا(2)
ا.2/533:ا55الغة اكا(انه الب3)
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ُدةمؤك رُحرالُا (،)جميعرُفقولره ُ.العدوُ ُالىُبعثةُجيشاُ ُبهاُىوصُ ُالسالم"،ُ"عليهُلهُوصيةُمنُالكالمُاذا
ُلرروا(،ُفرريُ(الررواو)ُللضررمير نمرراُ)ارتحلرروا(،وُ)ان ُوارروُالسررالم"،ُ"عليررهُبررهُأمرررامُفيمرراُالعمررومُلتأكيرردُبهرراُجرريأُواا

ُولُحالتيُفيُواالجتماعُاالتحاد ُواالرتحال.ُالن
ُفهريُكيرد،أالتُداللرةُسرواُداللرةُةأي رُالترؤديُالسرالم"ُ"عليرهُكالمرهُفريُدةالمؤك رُالحرالُأنُ ُمرُ ُمماُضايتُ 

ُالجملرةُفريُترراهُمراُبتوكيردُتكتفريُبرلُجديرد؛ُمعنرىُالجملرةُالرىُ))التحمرلُالرراويُفتحريُكراظمُالدكتورُقالُكما

ُ.(1)المعاني((ُمن
البثانيالبمالحث

اوةيره(البتوكيدا)يفيداسماالالبتاكيد
ُاآلتي ُفيُذلكُوبيانُموضعا ،ُوتسعين(ُ)أحداُفي ُ،نه البالغة ُفيُاذاُورد

ا:لبشأ (ا)ضميراالجالبتأكيدا(5)
ا:مدخل -

رُأوُالشرأن(،ُ)ضمَيرُإنُ  ُ (2)الكروفيُباالصرطالنُالمجهرول(ُو)ضرميرُالبصرري،ُباالصرطالنُ(ه)القص 
ُ)اروُنحرو ُالعوامرل،ُحسربُعلرىُأ،ُرومسرتتُومتصرالُ ُمنفصرالُ ُويكرونُليفسرراا،ُالجملةُقبلُميتقدُ ُغائبٌُُضميرٌُ

نمررراُ،(3)(قرررائمٌُُُيررردٌُُو)كرررانُقرررائٌم(،ُُيررردٌُُو)إن رررهُقرررائٌم(،ُُيررردٌُ ُتعرررالى ُقولرررهُنحررروُ،(4)والتعظررريمُللتفخررريمُبرررهُيرررؤتىُواا

أمَكواتت مال ت مهمَْتالمتُّهَ ْوتأمَكات مك ُِي(5)،ُُمررالأُ))وجملرةُقرائال  ُالجرجراني،ُالقراارُعبردُأشرارُارذاُوالرىُللتأكيرد،ُوأ

ُمجررراُيجررريُذلرركُظنُه؛لررُوالتقدمررهُعليرره،ُالتنبيررهُبعرردُلررهُعالمرركأُمثررلُغفررالُ ُبغتررةُالشرريأُعالمرركأُلرريدُهأن رر

ُأنُمرنُلرهُافخرمُذلركُكرانُف سِّررَُُثرمُأْضرِمرُ ُإذاُالشيأ،ُإنُقالوا ُاهناُومنُواظحكام.ُالتأكيدُفيُاإلعالمُتكرير

تََْفَُلتهماتفمإمك َواُتعالى ُقولهُفيُضرورةُنعلمُأناُهقالُوُماُصحةُعلىُويدلُإضمار.ُتقدمة/ُغيرُمنُيذكر

ُأبرداُ ُالسربيلُوكرذلكُالتعمرى(،ُاظبصرارُ)فرأنُ ُقولنرا ُفريُشريئاُ ُمنهراُالنجردُوروعرة ،ُفاُ وشرُرُفخامةُ ُ(6)ُّهَْمَفَصارو

ُ.(7)قصة((ُضميرُفيهُكانُكالمُكلُفي

                                                           

ا.533(اأسابيبالبتوكيدافيالبقرآ البكريم:ا5)
ا.533لبمطابع:ا ا2/350لبالرها :ا ا283شرحالبولفي :ا ا3/553(اينظر:اشرحالبمفصل:ا2)
ا.533ا(اينظر:البكافي افيالبنحو:3)
ا.2/350لبالرها :ا ا3/20لبمينيافيالبنحو:ا ا3/553(اينظر:اشرحالبمفصل:ا3)
ا.53ا/(اط،1)
ا.31ابح /(ال1)
ا.231:ا(ادالئلالإلعناز1)
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ا:داللته -
التعظيم تأكيدا: 

(ُومائرةُينعشرُرُوُالثرة،ُفري ُ)ث،ُوللغايرةُالمرذكورةضرمرُالشرأنالكرالمُمؤك ردا ُبُوردُ،نه البالغة ُوفري
ُ.(2)ين(ُموضعاُ اربعةُُوتسع،ُومنفصال ُفي ُ)(1)(ُموضعاُ سبعينناس ُفي ُ)أربعةُُو؛ُجاأُمتصال ُبالموضعُ 

ُ
ُالسالم" ُ"عليهُوقوله

ُ.(3)لآلِخَرِة((افياَوَيَضُع،ُاالبدُّْنَياافياَصاِحاَل،اَيْرَفعُاا))َوُهوَاُ-
ُالتبرذيرُعرنُفنف ررُأالره.ُغيررُوعنردُحق ره،ُغيررُفريُلمالرهُالواضرعُفريُالسرالم"ُ"عليرهُلرهُكرالمُ ُمنُفالقول

د رُاآلخرة(،ُفيُ)ويضعهُبقوله  ُمرنُأ لقريُمراُلتعظريمُتأكيدأُ ُ)او(؛ُالشأنُبضميرُيرفع...(،ُ)واوُالخبر ُوص 

. ُخبر 
ُ
اَوَعِناْلجتُااَيُمجوُت.اَمج ْااَيجَرىاَوُهجوَاالبَمجْوتَااَنِسجىَااِبَمج ْااوَعِناْلجتُااللِل.اَخْلجقَااَيَرىاَوُهوَاالللِاافيائكَّااِبَم ْاا))َوَعِناْلتُاُ-

ُ.(3)لأُلوبى((البنَّشَأةَااَيَرىاَوُهوَاالأُلخرىالبنَّشَأةَااأْنَكرَااِبَم ْا
رربَُ ُرؤيرررةُمرررعُاظ خررررا(؛ُالنشرررأةُو)منكرررُلموتررره(،ُو)الناسررريُاهلل(،ُفررريُ)الشرراكُ ُمرررن ُالسرررالم"ُ"عليرررهُتعج 

رراُاظ ولررى(.ُو)النشررأةُيمرروت(،ُو)َمررنُُْاهلل(،ُ)َخل ررقُُِلرررُمنررهُالمتعجررب ُمُالتعجرربُكررانُوَلم  ررد رتُ؛التعظرريمُيسررتل ُص 

ُلتعظيمها.ُتأكيداُ ُ)او(؛ُالشأنُبضميرُاظخبار
ا:لبفصل(ا)ضميراالجالبتأكيدا(2)
ا:مدخل -

ُالُ،(5)الكررروفيُباالصرررطالنُدعامرررة(ال)ُأوُعمررراد(،ال)ُأوُالبصرررري،ُباالصرررطالنُالفصرررل(،ُ)ضرررميرُإنُ 
ُوأنُمعررفتينُبرينُيقرعُوأنُقبلره،ُسرملالُومطابقترهُالمنفصرلة،ُالرفرعُضرمائرُمرنُكونرهُبشرروط  ُإالُ ُكذلكُيكون

ُهجعلرريُنحررويينالُوبعر ُ،الخليررلُعنردُلررهُموضررعُوالُ.(6)والخبررُالمبترردأُأصرلهُمرراُاوُوخبرررهُالمبتردأُبررينُيفصرل
                                                           

ا(.48(اصفح ا)2( اهام ا)42(اصفح ا)5( اهام ا)40(اصفح ا)4هام ا)ا(اينظر:5)
 ا350 ا233 ا285 ا215 ا2(210 ا)233 ا252 ا581 ا583 ا511 ا535 553 ا81 ا11 ا31 ا32/ا5 (اينظر:انه البالغة :ا2)

ا.311 ا338 ا331 ا313
 ا313 ا2(333 ا)3(333 ا)321 ا318 ا2(333 ا)3(333 ا)321 ا281 ا212 ا518 ا513ا 553 ا13 ا33 ا28 ا21 ا53/ا2 

ا.338 ا333 ا332 ا313
ا.5/233:ا521نه البالغة اخاا(3)
ا.2/333:ا525نه البالغة اماا(3)
حاشي ا ا535بع:االبمط ا282ي :افشرحالبول ا3/550شجرحالبجمفصل:ا ا(500)اسأب ما 2/101لإلنجصاف:ا ا2/383(اينظر:البكتاب:ا1)

ا.5/531لبخضري:ا
لبنحوا ا5/311نصاري:االاألال اهشاما اشرحالبلمح البالدري افياعلمالبلي البعرالي  ا555-3/550شرحالبمفصل:ا ا2/283(اينظر:البكتاب:ا1)

ا.5/231:البولفي



999 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

ُبرررهُيرررؤتىُوُ(2)النعرررت((ُخبررررٌُُبعررردهُمررراُبرررأنُ ُالسرررامعُإعرررالمُورهرررالجمُعنررردُ))وفائدترررهُ،(1)خبررررهُبعررردهُومررراُمبتررردأ

ُ.(4)واالختصاصُللحصرُوقيل ُ،(3)كيدألتل
ا:داللته -
ا:اإلسناو طرفي تخصيص تأكيدا

ُبينُمتوسطاُ ُجاأُموضعا ؛ُعشر(ُ)تسعةَُُفي ُالمذكورةُوللغايةُل،صالفُضميرُوردُ،نه البالغة ُوفي

ُكمراُ؛(6)مواضرعُ)عشررة(ُفري ُوالخبررُالمبتردأُبرينُمتوسرطاُ ُوُ،(5)مواضرعُ)تسرعة(ُفري ُوالخبررُالمبتردأُأصرلهُما

ُ" السالمُليه"عُقولهُفي
ُ
اهجواولإلقجرلرُاالإلقجرَلُر اهجواولبتصجديقُاالبتصجديُق اهجواولبيقجي ُاالبيقجيُ  اهواولبتسليمُاالبتَّْسِليُم اُهوَاامُا))لإلسغُ-

ُ.(1)لبعمُل((اهواولألدلءُاالألدلُء 
ُ(،بالتصررديقُُِاليقررينو)ُبراليقين(،ُ)التسررليموُ،بالتسررليم(ُ)اإلسرالمُتخصررصُلمرراُالسرالم"،ُ"عليررهُقولررهُففري

ُباآلخر.ُمنهماُكلُتخصيصُتأكيدُثبتُ(.بالعملُُِ)اظداأوُ(،داأُِالأبُإلقرار)اوُ،باإلقرار(ُ)التصديقو

                                                           

ا.5/531حاشي البخضري:ا ا538لبكافي افيالبنحو:اينظر:ا(ا5)
ا.533(البمطابع:ا2)
ا.2/303لبالرها :ا ا282شرحالبولفي :ا ا3/555شرحالبمفصلاا(اينظر:3)
ا.13-5/11(اينظر:البهمع:ا3)
ا.(48(اصفح ا)6( اهام ا)43(اصفح ا)4هام ا)ا(اينظر:1)
ا.338 ا581ا/5 ا:لبالغة ا(اينظر:انه 1)

ا.303ا ا332 ا1(333/ا)2 
ا.2/333:ا520(انه البالغة اما1)
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   هددال  ددال ورد  ددر  ؛نهججالبالغة جج  دد   ئدديم  و د   الورد التأكيدد االسلدد وي  ددرب ة راالدي ووثوددي  وو ال  
كتددي الاثةيددي؛  يددوب التأكيددد اددد ةالق ددرمو الالقلدد،مو و  هددال  ددال  ددال   ددر اددد ةالكتددي ال يويددي؛  يددوب التأكيددد 

ج ر  د   دد  تكددرار ال ال ددا دو  ال  دد و    ول ددال كددال  التدد يي   و ددال   –والتأكيددد اددد ةاسستادداللمو والتأكيددد اددد ةالتدد يي م
و  هال  ال ورد  ر كتالي  هج الاثةي؛  ال  ردت اهو وا  رد اهال؛  يوب التأكيد اد ةاسلتدس مو والتأكيدد  -تيته

اددد ةالترةيدديمو والتأكيددد اددد ةالت  يددرمو والتأكيددد اددد ة  ددر سيددد  دد ي ال و ددو مو و  يددرا  التأكيددد اددد ةك ددال   دد ي 
 ك  ر اآلتربال و و م. وايال   ل

لبالمغحثلبالول
ل ( لوبالغة ي لسااليبلبالكتبل)بالنحوي لابالتأكيدلغ

 ددرب ةو ال يددي ووثودددي   ونهجججالبالغة جج  ددر ورد التأكيددد األدد وي ةالقلدد،مو وةالق ددرمو وةاسستادداللمو 
؛ وايال هال  ر اآلتربالولت   ئيم  و   

لأواًل:لبالتأكيدلغاالقسم
 :مدخل -

ددالق   القلدد،و االلتيريددكب ةةهدددم سددالئث ب  177 شددالر اادد     ددور ةت  ، هددو الي دد  والي ددي و والددا هدد ال 
الي دي و وكد لك ال قلد،و وهدو ال  ددر  ود  ال  درجو وال  د   سلدال،. وسدد  سلد،  اداله والتقلد ه اده وساللدد هب 

 .م2ةممب وهر اسي ال يةةويقال ب    ه    القلال  وم7ةمم…وتقالل، القو،ب تيالل وا ي   له.
ر الط اددرو ول ددال كددال  ةيددر ط اددر  ال دده اادد    ددر  ددراال   دد   شددال  ةيددوهددو  ددري  دد   ددروي اإ

 الئ   لدوري  م3ةمم…القلد،  دريم  د  ال ادر يد كر؛ ليهكدد اده  ادر   در   د،     ةةإ روي ال ار؛ إ  سال ب 
 الدد  ةيددرق القلدد،  ددراال   دد   ددروي  ،   الدد  اادد    ددر القلدد،  ددري  دد   ددروي ال اددر   ول دد ،  ب ل دديلددأ 
 ادالر  تال يد   لدك يالدود الدا ةة   ا د   لدالليي اس شدال  ةيدر الط ادر هدر       شال  ةير الط ار   يادو اإ

 شدال  لد د الدا اإلد، القلد، يدي     ت  ا ،  و وهدوب ا د. وه ا ال دواي  ودالر لدهاس    در  م4ةمم ق ت الا  ال ا اس شال 
يلددتد ر   شددال  ةيددر الط اددر؛ لكو دده سلدد د الددا اإسددو ب      لدد د الددا ال اددر لدد، يددي     ت  ا ،  ةيددر الط اددر  وا دد

ل د الا ال ار؛ لكو ه ييت   ال دقو وال دق ل اتهو وك ال هدو  الدرو  ا  ال ادر لط يو و   ا ط واال  وست 
 ادددالر التدددر وردت  دددر القدددر   القلددد، ا والادددي اأ      -واه ا  ددد، –سدددو م ييت ددد  ال ددددق والكددد ي ل اتدددهو  دددأر 

  اه تالدداللاو والرلددو  الكددري،  دد الكددري،و واليددديش الشددري  التددر س تيت دد  لددو  ال دددق؛ لكو هددال  ددالدر 
مو  ك ا اليال   ر القل،  أ ه س ييت د  لدو  ال ددقو وهد ا اسيت دال  يالدود الدا  ا اه   يه و له ول ،ة 
 اقلدد ه هدد ا سددد وا  ايت ددال  الكد ي   ددهو و كددد ايت ددال  ال دددق  يدده.  - ددو و د  –قلد، سددد  سلدد، ادداله ا  ال

                                                           

ل.151-1/151(.لوينظر:لأساسلبالغة  :لم لس ل.لمادةل)ق ل11/181ل:لسانبالل(1)
ل.1/121مجمللباللغ :لل(1)
ل،لوينظر:لتعليقلبالمحققلفيلبالصفح لنفسها.155باللمع:لل(3)
ل.1/22علملبالمعاني،لغسيونيلعغدلبالفتاح:لل(1)
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واددالت؛ إ   الغددرم  دد  القلدد، توكيددد  ددال يقلدد،   يدده  دد    ددر  و   دد، اب ةةث  ئوالددا هدد ا  شددالر اادد  يالددي  سددال
و   .م7ةمم ال  كدت  ارك لتوي  الشك    ال  الطي   إتقو ب واه سسو   

لدداللياهو وتالدددد ال قلدد، ادده؛ لدد ا  كوددرت  م2ةمم، ال غددالتد  القلدد، سدددي ال   ددر ييددال  الشددالوي س ددةةول ددال كددال   
ةال ددتك ، وال ت قددرم يتددا ي ددد التوكيددد  ب ددد الطددر ي    ساددد ا  يكددو  ال قلدد، ادده  دد  الشددر  والال دد،  ةة
ل او الدد، قددد   غاللاددال   ددال يكددو  ال قلدد، اددهب إ ددال الدد، ال ثلددي  و  دد الته او    وسالتدده او الدد، كتددالي     م3ةممادده

 .م4ة يد ا ايالئه
 بم5ة سل، اوثوي اشيال  - و و   –هدم ا  اه 194و كر ل ال الوركشر ةت 

 .م6ةَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعنَيفَا اتهو سال  تالاللاب م 7ة

 .م1ةَوالسََّماِء َوَما َبَناَها، َواْلَأْرِض َوَما َطَحاَها، َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَهاوا ال هو سال  تالاللاب م 2ة

 .م8ةَوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى، َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوىوا  الولهو سال  تالاللاب م 3ة

ويدهتا ادد ةالدواوو والادال م  دد   م9ةو وهدرب ةالدواوو والادال و والتدال و والدث،م*الدي  يدر   شدهور ول قلد،  را
ك   ي و   اهو    اسل ال  ال الهر   ال ديو ا دال ةالتدال و والدث،م   يه دال  ال دا التال دي وس يقلد،  د  التدال  

اسلدد، ال قلدد، اددهو  و وهددر  ددر اس دد   يددر   ددر ت ددر  م70ة دد  ل دد  ال ثلددي و دد  الددث، اس  ددر التال ددي س  إ
ول ددال  وم77ةوتددرتاط ا الدد  القلدد، ال ددالهر او ال  دد ر ارتاالطددال   ال ويددال  كالرتاددالط ايددر  ال ددر االل الدد  او شددايهه

كوددر استرا هددال ا الدد  القلدد، او ال قلدد، ادده لدد يت ايددر  القلدد،؛  الكتلددات دسلتددهو وهددر التوكيددد؛ لدد ا لأس ددر 
 استربوايال هال  ر  ونهالبالغة   ر اليديش   ا  ال ورد   هال 

                                                           

ل.9/99شرحلبالمفصلل:لل(1)
ل.15لسااليبلبالقسملفيلباللغ لبالعرغي ،لكاظملفتحيلبالربوي:أل(1)
ل.12رلبالموسوي:لسماءلبهلللتعاالىلوصفاتهلفيلبالقرآنلبالكريم،لبطروح لماجستير،لحيدرلمصطفىلبالهجأل(3)
ل.152-155،لأسااليبلبالتأكيدلفيلباللغ لبالعرغي ،لبالياسلديب:ل1/511جمل:لبالينظر:لشرحلل(1)
ل.17/ل3بالغرهان:لينظر:لل(5)
ل.91بالحجر/لل(2)
ل.7-5بالشمس/لل(7)
ل.1-1بالنجم/لل(8)

وتصغحل)ُم(لغحذفلبالنونلتخفيفًا،لنحوللهج(لو يره،لبنهالخمس لأحرفلغزيادةل"من"لغضملبالميملوبالنونلوكسرهما،ل312ذكرلبغنلبالسربجل)تلل*
(لوقيللقدليردل"جير"لحرفلقسملكمالفيلقوللبالشاعر:أل)ُمُنلرغيل (لو)ُملرغيلالفعلن  لفعلن 

لعمالقليللبينالبالمقهورلللقاالوبلقهرتلفقلُت:لجيرلاليعلمن ل
ل.3/118شرحلبالشموني:لل،1/311ةقًا.لفينظرلفيلهذين:لبالصوللفيلبالنحو:لطوالملبجدلهذينلبالحرفينلفيلنهالبالغة  لب

ل.1/539ينظر:لمعانيلبالنحو:لل(9)
ل.191،لبالحلل:ل192/ل3ينظر:لبالكتاب:لل(19)
ل.159سااليبلبالتأكيد:لأ،ل3/192ينظر:لبالكتاب:لل(11)
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ل:بالوبو(ل1)
 ي  ير  القل،؛ و لك لكور  التال اللهالو والدا هد ا  شدالر لدياويهو ا  سدال ب ةةول قلد، تق  الواو  ر  قد  

 م7ةمم..دوات  ددر يدددرو  ال ددر؛ واكورهددال الددواوو وددد، الاددال  . ودد، يددد ث    دددا كدد   ي ددو  اددده. وال قلدد، ادده 

ِِ اْلَحِكر مِ  اب وت تص االسل، ال الهرو وس تد     ا ال   ر؛ كقوله تالالل و   ب  سلد،  م2ةَواْلُقرْْن

 .م3ةااللقر   اليكي،
  لكو ه ال  تقالراتي      هتي ب ال  رج وال ال او مالاال ة    د له  ا      مالواوة     و هي ال يويو  الا 

وال  دد  او اسل ددالق  وا ددال ال  ددرج  كثه ددال شدد و  وا ددال ال ال دداو  اللاددال  ت يددد اسل ددالقو والددواو ت يددد ال  دد 
 .م4ةقالراال  ت
ل:بالغاء(ل1)

ح ا الد   در  ول  يدرو  القلد، ا  ي   ؛ لكو هال م5ة     ير  القل،و ك لك سال     ال  ال يو والت لير
    ددا ال ددالهر وال  دد ر   ددث   دد  كو هددال يددر  ا ددال ي و ال ددالق اسل ددالق  القلدد،  الهددال وي دد رو وتددد

لقل، اسلتالطال رو والدا هد ا  شدالر وا ت ال هال االلط ي وا م6ة ال ال ت  ال ا القل، الا ال قل، اه وال قته
لدت ار ر  ااهدال الط دي والقلد، اسلدتالطال رو  دث يقلد،  يه دال اغيرهدال؛  يدوب اداله  ب ةةا تص  ث  ئالليوطر سال

 ييد    الد  القلد،  الهدال و وادال و وس  وا ال اقيي  ير  القلد، وم1ةمموااله ه  سال، ويد     الاللك االه  تي  ال  
 .م8ة قل، اه  الهرا   ا كال  الإ س  إيقل، اهال 

ل:بالتاء(ل3)
والت  ددي، ك ددال  ددر سولدده  -ك ددال  ددر   -  هددال  ال يددال  ويددالد    ددا القلدد،؛ ه ددالب  ال ددا التال ددي مالتددال ةا ددال 

َِتالاللاب  و ولد، تدرد  در القدر   الكدري، *وت تص ا    ال ثلده .م9ةَتاللَِّه َلُتْسَأُلنَّ َعمَّا ُكْنُتْم َتْفتَُْو

                                                           

ل.1/317،لبالمقتضب:ل3/192بالكتاب:لل(1)
ل.1ليس/ل(1)
ل.117،لبالمطاالع:ل1/319ينظر:لبالفوبئد:لل(3)
ل.137-1/132مع:له،لبال319-1/318ينظر:لبالمقتضب:لل(1)
،ل2/311بالغحرلبالمحيط،لبغولحيانلبالندالسي:لل1/511،لشرحلبالجمل:ل9/99،لشرحلبالمفصل:ل193،لبالحلل:ل32ينظر:لمعانيلبالحروف:لل(5)

ل.112،لبالمطاالع:ل1/112غيب:للمغنيلبال
ل.2/311،لبالغحرلبالمحيط:ل1/192الجمل:لب،لشرحل9/99ينظر:لشرحلبالمفصل:لل(2)
ل.1/38لمع:هبالل(7)
لصدرلنفسه.بالمل(8)
ل.52لبالنحل/ل(9)

ل.171صفلبالمغاني:لرل،ل3/199نظرلبالكتاب:لي.لوهذبلشاُذ.لبالكعغ  للب لر لي،لوت لحكىلبالخفشلبنهلسمعلعنلبالعربلقوالهم:لترغ لل*
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َّ َأْصرَناَمُكمْ  تالاللاب ؛  يو سوله م7ةاس وهر  اله ََ  در سولده  مالتدال ةسدال  الو  شدر ب  م2ةَوَتاللَِّه َلَأِك ر

يده  د  اد     الواوو و يهال ويالد   ال ا التال يو كأ ه تال ي    تلهي  الكيد   ا يدق وتأت   <تاله>تالاللا 
 .م3ةوسهرق  و   رو ت     

هددم  285و ا دال ال ادرد ةت م4ةكدث، الالدرياكودر  وسو ده  در  مالدواوادد ة مالتدال ةاددا  إوسد   د  لدياويه 
ااددداله الو  قدداللواب تددراش  دد  ا دد  وراش  ادددا  اي ه ددال الددا كو ه ددال  ددوتي  شدد هيي و   ددد   قددد   دد  وسددو  اإ

هدددم  ددر  لددك و ددالل ه، ااددو ييددال   511ةت  م1ةواادد  اس اددالر  م6ةووا قدده الو ددال ر م5ةوت ددالق  دد  ا دد  و ددالق
و ووا قدده  دد  ال يدددوي و  اددالل يلدد و ا  م8ة ال ددا لهدد ا اسادددا  هدددم الدد   س يددر     145اس دللددر ةت 

 .م9ةمم يث   ر القل، وليلال  الئاي   يه    الاال  سال ب ةةال ييد ا  الواو والتال  
ددددو و   اه   رو ولال ددددي دددد   اه  اول قلدددد، ال ددددال   كويددددر     هددددالب  و و واالددددو  اه  و وسالدددددك اهو و هددددد اه  اه   ر    

و يدده  ال ددا  اددالي  ددال   دد  اال دده  ددر االددم  ةةو كددر لددياويه هدد ق اسل ددال  تيددت  م70ة..ولال ددركو ولال ددر .
 ل ا لأس ر اليديش   ا  ال ورد   هال  ر  هج الاثةي؛ وايال هال  ر اآلترب ؛م77ةممالقل،

لُنلبهلل لمُلي لب
و واي دال  و والي دي ب ي دي   اس لدال  وةيدرقو وهدو الي د ؛ ولهد ا م72ة    ال    ي ي  اهو وال    اي   

 .م73ة ال اسل، اهم وة اي   اه   وسل رم   ب ال، ا تص اه القل،؛ يقال ب ةاي   اه  اي
و  دده الدد،م     دد هي الا ددريو  الددا لدد،م اا،   هددو يددر م  –اي دد  –ولقددد ا ت دد  ال يويددو   ددر هدد ا ال  دد 

 مو وهدو وو  ي دتص اده ال  دد و  ده   د  ةي دي م ادددلي  ا  ةاي د م   دا وو  ة   ال د ويد هي الكو يدو  الدا 
 د  هدم 377والو الج ةت هدم  384الر ال ر ةت  ا هال و  ت لكور  اسلتال ال  وش    س  إه وتهو ه و  سط  و 

 .م74ةال  هاي ؛   هاال الا ا  ةاي  م  ر القل، ير   ر  

                                                           

ل.1/519ينظر:لمعانيلبالنحو:لل(1)
ل.57لبالنغياء/ل(1)
ل.1/112ينظر:لمغنيلباللغيب:لل(3)
ل.1/111ينظر:لبالكتاب:لل(1)
ل.1/319:لينظر:لبالمقتضبل(5)
ل.73-1/71ينظر:لشرحلبالجمل:لل(2)
ل.175سربرلبالعرغي :لأينظر:لل(7)
ل.2/311ينظر:لبالغحرلبالمحيط:لل(8)
ل.1/188بالنحولبالوبفي:لل(9)
ل.192-87يل:لينظر:لأسااليبلبالقسملصالمزيدلمنلبالتفل(19)
ل.1/119.لوينظر:لبالهمع:ل591-3/591بالكتاب:لل(11)
ل،لمادةل)يمن(.579-1/522غ :ل،لمجمللبالل129-13/158ل:لسانبالينظر:لل(11)
لن(.ممادةل)يل،2/1111بالصحاح:لل(13)
ل.371ذ:لول،لظاهرةلبالشذ1/129(،لبالشغاهلوبالنظائر:ل59مسأال ل)ل1/191ينظر:لبالنصاف:لل(11)
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م  ت اد ةاي، م؛   ،  اه  وكد لك  ي دةةلدياويه هد ا اليد   سدالئث ب و  د  وةاللاال   ال تي   ال و     ةاي   
  ال  د  ا ا  ا  د، ةةوسدال  ااد  االدي ب  م7ةممكور  ر كث ه،و  يد  وق ك دال يد  وا ةيدرق    ا   س  إو اه         و ي  

كور  ر الل ته، والتال الله،  وروا ت  ي ه و  ا يلي ت دالوت الكودر  يت دالوت الت  يد  ول دال كدال  القلد،   دال 
 .م2ةمميكور التال الله ويتكرر دورق االلغوا  ر ت  ي ه    ةير  هي وايد 

و ااد  ةاي، م ال، ي و، الر   االساتدا  وا الو اا  درلتويه  رق ايدر  القلد،و و دو       ب   ال  ر    ديت
 .م3ةرا  وال ي و   اتد ؛ التقديرب سل ر اي   اه  ا   ور ا  يكو   

لال عمُرلبهلل ل
درب الييال . يقدال ب سدد طدال        رو والال     رو والال     ةةالال   دو    رق     ب سداللوا  دال ا اسلد وا رقو لغتدال    دييتال و  

ددال  ل   ددال  والالددري تقددو   ددر القلدد،ب ل  …  ددالر      ك   تيددوا س ةيددرو وال  دد  ر     ددال  ر  ول     ركو ير الو دده االساتدددا و   
… رب الاقال    والال   ر     الال  ةة . ويقال بم4ةممرك سل ر او ي  ر  و  ال  ي   اه   ال  ل   وي  رو  ال ار كأ ه سال ب

 .م5ةممقال كطي  ا  ب   ب ي  رك  ال   تأوي هب لألت  اه ا  ي  سال ب  – ر اسي ال  –ك اهر     و   
 م6ةممس ال د و كأ ده سدال ب لال در اه ال قلد، اده و لدك سولدكب لال در اه  ةةشالر لياويه الدا هد ا سدالئث ب  و 

ددرم هددر س، اساتدددا و و ددر  اهددال لتوكيددد القلدد، وة    دد دداللث،  ددر ةل ال    م  ر ددو  االساتدددا و وال اددر   دد رو ر    
 .م1ةيرب لال رك  ال  سل، اه او ي  رالتقد

 والقل،  و ال و ه الب

ِِ  بويلددتد    يدده ايددر  القلدد،؛  يددو سولدده تالدداللا :بالقسججملبالصججريحلأول)بالظججاهر((ل1) يررس، َواْلُقررْْن

 بم9ة. او ا ال  القل،؛ كقو  وهيرم8ةاْلَحِك ِم، ِإنََّك َلِمْن اْلمَُْْسِلنَي
َ للعلىلُتمالد لج لم لبالسيدبنلوُلع لن ليمي نًالال ل  َ لس للكل  لم لر لغ لحيٍللومُلحاٍللم ن 

ََ َأْيَماِنِهْم َلِئْن َجراَءْتُهْم نَير ل َلُ رِِْمُننَّ    او االلير  وال ال   الال ؛ كقوله تالاللاب  َوَأْقَسُموا ِباللَِّه َجْه

 .م70ةِبَها

                                                           

ل.593-3/591بالكتاب:لل(1)
ل.9/91حلبالمفصل:لرلشل(1)
ل.1/19،لبالهمع:ل1/191ينظر:لمغنيلباللغيب:لل(3)
ل)عمر(.،لمادةل291-1/291لسان:لبالل(1)
ل.3/199مجمللباللغ :لل(5)
ل.3/591بالكتاب:لل(2)
ل.83لينظر:لبالةمات،لبالزجاجي:ل(7)
ل.3-1ليس/ل(8)
ل.79ينظر:لبالديوبن:لل(9)
ل.199لام/نعباللل(19)
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 بتالداللاو ك ال  در سولده م7ةويلتد    يه االلقر يي ال   يي او ال ال ويي :بالقسمل يرلبالصحيحلبول)بالمقدر((ل1)

  ٍ َعِلُمرروا َلَمررْن اْاررتََْاَُ َمررا َلررُه ِفررِ اْلررَاَِِْ  ِمررْن َاَلررا َْ َلررِئْن ُأْاررِْْجُتْم وسولددهب  وم2ةَوَلَقرر

َِيَن ِمْنُكْم َوالصَّرابِِْيَن َوَنْبُلرَو   وسولدهب  وم3ةَلَنخَُْْجنَّ َمَعُكْم َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِه

 .م4ةَأْاَباَرُكْم

َأَاَذ اللَُّه ِم َثاَ  الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  بو  ال ياي  القر يي ال ال ويي  ر القل، ال قدرو سوله تالداللا

 .م6ةو دلت ل  ي ة يوالقم   ا القل،م5ةَلُتَب ُِّننَُّه

لي  كويدرا  الر ااو ييال  اس دللر الدا هد ا ال و د و سدالئث ب ةةويلدتغ ا الددش  :)ال ق د(ل:)بالةمل+لق د (لفي(ل1)
التقديرب ةواه لقدمو وةالث،م هر  واي  م1ةمماالل واي    القل،؛ سال  اا   اللك لوسو ه االد لقد او االد لئ 

 .م9ة و الث، الا تالقي القل، ك ال ل الهال اا   الرل م8ةالقل،
لبالشرطي (ل1) ()،لفي:ل()بالةمل+لإن  ه ادال   دال  ه  د يه الث،   ا ير  الشرط  تد  ةةسال  الو الجب  :ال ئ ن 

 و التقديرب ةواه لئ م.م70ةرمماالدهال  واي سل،    
((ل3) لددأ  لددياويه ال  يدد   دد  هدد ا ال و دد و إ   :)بالججةمل+لمضججارتلمقتججرنلغنججونلبالتوكيججد(لفججي:ل)الججتفعلن 

م إ ا  دال ت  اتددد   لدديل سا هدال  ددال يي دد  ادهو  قددال ب إ  ددال  دال ت   ددا  يددي ةةسدال ب  ولددألته  د  سولدده ةلددت ال   
 .م77ةمميتك ، االل ي و  اه الي ي  وا  ل،

والقلددد،  هلددد   ددد     تدددي ب ة   دددي القلددد،مو وة   دددي  دددواي القلددد،م   دددال    دددي القلددد،و  هدددر    دددي 
. وس م73ة   دي إ شدالئيي و و  ال    ي  واي القل،و  هر  ر اأ      ي  اريي و در اسلدتالطال م72ة شالئييإ

لا ه ا  شالر  ادد القدالهر ال يت،  ال ا القل، إس   ا  د،     القلد، ةةسدالئث ب هددم  417ةت  ر دال ر او ودهالو وا 
                                                           

ل.539-1/538،لمعانيلبالنحو:ل1/129،لبالهمع:ل1/519،لشرحلبالجمل:ل159ينظر:لبالتسهيل:لل(1)
ل.191بالغقرة/لل(1)
ل.11لبالحشر/ل(3)
ل.31لمحمد/ل(1)
ل.187آللعمربن/لل(5)
ل.19ينظر:لأسااليبلبالقسم:لل(2)
ل.1/115وينظر:لبالغحرلبالمحيط:لل.1/193برتشافلبالضرب:لل(7)
ل.91وي:رلبالةمات،لبالهل(8)
ل.(1،لهامشلرقمل)72بالمصدرلنفسه:لينظر:لل(9)
ل.81ه:ل،لينظر:لإعرببلبالجمللوبشغاهلبالجمل،لفخرلبالدينلقغاول1/259بعرببلبالقرآنلبالمنسوبلاللزجاج:لل(19)
ل.3/192بالكتاب:لل(11)
ل.1/821ينظر:لبالمقتصد:لل(11)
ل.13،لبسلوبلبالتوكيدلباللغوي،لد.لخليللأحمدلعمايرة:ل151ينظر:لأسااليبلبالتأكيد:لل(13)
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ل ال كال   و اله   ا ا  يهكد اه كث، ل، ي و اللكوت   يه؛  ث تقو ب  ي   االه وتلكت ا  ي دي ا  
و إس   ؛ م7ةممدتدده و  يددت   دده الشددك اددال  اسلدد ت   يددها ددك اك   تددأتر االل قلدد،   يدده  تقددو ب  ي  دد   ادداله س ال دد  

والقلدددد، وال ددددواي    تددددال  تثو تددددال  كال تددددال كالل   ددددي ةةالددددي     تددددر القلدددد، سددددالئث ب ولهدددد ا و دددد  ل ددددال اادددد  ي
لدددا هددد ا  شدددالر ال ادددرد سدددالئث ب  م2ةممالوايدددد  وس يتيقدددق هددد ا الو ددد  إس او دددود راادددط يدددراط القلددد، ا واادددهو وا 

وكد لك … سسدو     ااال دهال   د   لدك ةالدث،مو تقدو ب واه   ل قل،  دوات ت د ه االل قلد، ادهو وس يت د  إس  ةة
 .م3ةمم…وك لك ةسم  ر ال  رو وة المو تقو ب واه س راك… ويدا  ل  ط ق    إ م تقو ب واه     إة

 و ال ددوا  ددواي القلدد، ةادداللث،م ،   ددال  سيدد  ل ددةة  دد  هدد ا سددالئث ب  هدددم 511ةت  وي يددي اادد  اس اددالر 
دد  القلدد، و واادده ل  وةسم سيدد ب س ووة ددالم وم   إوة  ددال تتال ددق ايدددد     ا  ل  دد  تقددو، ا  لددهال و ال كال ددال    تدددي  وا  

 و..  ال وا اي ه ال اأراالي  ير  ير ي  لإلي الي وه دال ةالدث،م.ال   تي  االأ ر  ارااطي اي ه ال واي   وااهال
م وير ي  ل   ر وه ال ةسم  .م4ةمم وة الم ووةإ  

                                                           

ل.78.لوينظر:لبالةمات،لبالزجاجي:ل1/821بالمقتصد:لل(1)
ل.9/11شرحلبالمفصل:لل(1)
ل.1/333بالمقتضب:لل(3)
ل.178-177أسربرلبالعرغي ،لل(1)
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ل:داللته -
و ويدد ا ال يددال  يددد و م7ةمما  دد،     القلدد، توكيدددد لكث ددكةةلدد، لتأكيددد الكددث،و سدددال  لددياويهب ي ددهتا االلق

؛ وس يال در هدد ا ا   ال دالق  قت درم   دا التوكيدد  يلدديو اد  سدد ي درج إلدا  الددال   م2ةلدياويه  در دسلدي القلد،
ي. واالدم الالدري و يهدال  ال دا التال د مموسد تقدو ب تداله ةةو سال  لياويهب *   ر   هال التال ي واسلتالطال 

و سال    يي ا   ادر م3ةو  ي ر  االلث،و وس ت ر  إس ا  يكو   يهالو  ال ا التال ييقو   ر ه ا ال ال ا. ه  
 بم4ة الئد

لذولحيد لغهلبالظ لخ لم لُمش لغ للهلل ليغق ىلعلىلبأليام  لاُنلوبآلُسلي لرٍّ
 بم5ةيه االآلتر   ال  ال ا اسلتالطال و  و ةالقل، اسلتالطال رم اال طثح ال يال و  يلتد    

 ير  القل،و ةالاال مب  قد ا ت ت اه ةالاال م    اي   ير  القل،.م 7ة
 وةاراِّددك   دد    وهدد  تددري، ال ددالي  م و كقددو  القالئدد ب ةادداله  م6ة ددواي القلدد،و إ ا كددال     ددي إ شددالئييم 2ة

 ددواي   ددالكمو   ددو  القلدد، ه ددال؛ الددتالطال ر ادددلي و د ددو  يددر  القلدد، ةالاددال م   ددا    ددي القلدد،و و  ددر  
القلدد،و    ددي إ شددالئيي دل ددت   ددا اسلددت هال،و و ددواي القلدد،  ددر ال وددال  الوددال رب ة  دد    ددالكم    ددي إ شددالئيي 
ددددال إ ا  ددددال   ددددواي القلدددد،    ددددي  اريدددديو  هددددو سلدددد،م  اددددر و  يددددوب ةادددداله ألددددال د     دل ددددت   ددددا اأ ددددر. و   

م    ي  اريي..ال الي مو   واي القل، ة.  .ألال د  
؛ م1ةالقل،    ي يهكد اهال    ي  اريي  ر القلد، ال ادر  وا  شدالئيي  در اسلدتالطال ر و  و  القو ب ا 

 .م8ةمم    ك   سل،م هو  ريم    التوكيد وليل ك  توكيد سل ال  ةةل ا 
و  كددرت    هددال ةو ال يددي الو ورد التأكيددد االلقلدد،و  ددر ةلددتي ووثوددي  و ددنهججالبالغة جج و ددر  ئترم  و دد  

 أ كر  ال تاقا   ا و ق   وا هو و ر اآلترب؛ ولم9ة شرم  و الال   ر  يالل هال
ل:ظاهر(بالقسملبالجل)بالتأكيدلغ)أ(ل

؛  وو  ال    ا اآلتربالو شري  و   يد ورد ه ا  رب ة  ئيم  و   

                                                           

ل.3/191تاب:لبالكل(1)
ل.1/821بالمقتصد:لل،151،لبالتسهيل:ل1/191،لبالمقرب:ل137،لبالتوطئ :ل9/93ينظر:لشرحلبالمفصل:لل(1)

ل.31بالستعطاف:لُيعنيلبالسؤبللوطلبلبالمعون ،لينظر:لأسااليبلبالقسم:لل*
ل.3/197بالكتاب:لل(3)
ذاليين،لوشرحلبشعارلبالهذاليين.لوُنسجبلبالشجطرلبالثجانيلمنجهلإالجىل،لوقدلخةلمنهلديوبنلباله1/131ُنسبلإالىلأميهلغنلأغيلعائذلفيلخزبن لبألدب:لل(1)

ل.3/1ماالكلغنلخاالدلبالخناعيلفيلديوبنلبالهذاليينل
ل.33ينظر:لأسااليبلبالقسم:لل(5)
ل.151أسااليبلبإلنشاء؛لهي:ل)بألمر،لوبالنهي،لوبالتمني،لوبالستفهام،لوبالندبء(،لينظر:لبالتلخيص:لل(2)
ل.1/519،لشرحلبالجمل:ل137،لبالتوطئ :ل7/57ينظر:لشرحلبالمفصل:لل(7)
ل.125أسااليبلبالتوكيدلفيلبالقرآنلبالكريم:لل(8)
ل.(70(لصفح ل)3(،لهامشل)68(لصفح ل)3(،لهامشل)41(لصفح ل)5هامشل)لينظر:ل(9)
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ل:بالتأكيدلغجل)بالوبو((ل1)
 بيي غاليتل رب ةلتي وو ال ي م  و الال ؛ و  اير  القل، ةالواومورد التأكيد 

تأكيد اإلثباتل: 
دا  ايدددر  القلدد، ةالدددواوم ال قتددر  ادددد ةل دد  ال ثلددديمو ول غاليددي ال ددد كور و  ددرب ةلدددتي ورد الكددث،  هك دد 

 "ب يه اللث،و   هال سوله " م7ةووثوي م  و الال  
 
ل م ين ل)) - لأُموُرلبالُمس  ل م ت  لم الس  لِّم ن  و بهلل لأُلس   .(1)((و 

" ل   ال لدي  در  يده اللدث،تركده " " ل  ال  و وا   ا الايالي.  دأ اره، ا يه اللث،ه ا    كث،و سالله " 
"  د   لدك الدتقال ي  يده اللدث،ه ا اأ ر  ه ال ل  ت   ور ال ل  ي     ال ت يو ويادو     ةاليدي   دي ته " 

دِّر القدو  االلقلد، الادالر م3ة  وره، ولث ته،    ال ت  واالت  لك  ر ال  ل ال ت قيي يلت و، التأكيد؛ ل ا    ؛ وا 
 توويقال  له.

 
 "باللث،  يهوسوله " 

ئ يًةلش خ ل)) - لف يه لض  قُّلف ُكنت  لبالح   .(1)((ُصك لف و بهلل لال قد لظ هر 
" ل ا ددرج ادد    لدده ر الطددالئر يدده اللددث،هدد ا  دد  كددث،  ساللدده " 

" ا ددهولي ش  دده  يدده اللددث،؛  ك ددا " *
ددِّر القدو م5ة  د  هور اليق     يقالرته  ر و   الالد  واالت  لك يلت و، التأكيدو لد ا      االلقلد،؛ إواالتدال  و وا 

.  وتوويقال  لهو وس الال  إ كالرق  ي ال   لقر  له     ار 
 

 "ب يه اللث،وسوله " 
لُعربق ل)) - ي ن يلم ن  ُنلفيلع  ه لأ ه و  له ذ  ُذومٍلل*وبهلل لال ُدني اُكم  لم ج  ن ز يٍرلفيلي د   .(2)((خ 

                                                           

ل،115ل،118ل،117ل،111ل،138ل،1(132)ل،111ل،99ل،1(93)ل،91ل،1(78)ل،77ل،71ل،52ل،51ل،19ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(1)
ل.159ل،111ل،135ل،198ل،381ل،377ل،189ل،185ل،175ل،127ل،131

ل.111ل،191ل،359ل،311ل،111ل،181ل/1ج
ل.1/111:ل73لنهالبالغة  لخل(1)
ل.1/351ينظر:لشرحلبالغحربني:لل(3)
ل.1/111:ل158نهالبالغة  لخل(1)

رلطيءلغنجد،لبختارلأغولتمامل)فيلرلغنلجةسلغنلبألرتلبالطائي:لشاعر،لمنلمعم ريلبالجاهلي .لكانتلإقامتهلفيلدياه لس لهولبالُغرجلغنلمُلل*
ل.17-1/12بالحماس (لأغياتًالمنلشعره.لبإلعةم:ل

ل.1/55ينظر:لشرحلبالغحربني:لل(5)

ق،لوهولبالعظم.لينظر:لباللسان:لل* ل.19/111بالُعربق:لجمعلع ر 
ل.1/359:ل133لنهالبالغة  لمل(2)
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واالت  لك  يه اللث،  ر سولهو  شالر "  دِّر القو  " إلا هو  الد يال ويقالرتهالو وا  يلت و، التأكيد؛ ل ا   
و إواالتددال  وتوويقددال  ل  دد و هو ورد ا  ل  ددال  لددالق يالددرم ل  هددال  ال ددالي ي  ددر يددق    يدده   ددي ته "  االلقلدد، الاددالر 

 ".اللث،
تأكيد النفيل: 

دا  ايددر  القلدد، ةالددواوم ال قتددر  اددد ةل دد  ال ثلدديمو ول غاليددي ال دد كور   ددرب ة  لددي ورد الكددث،  هك دد 
 "ب يه اللث،و   هال سوله " م7ةي م  و الال  ووثو

 
ل ي ججه .)) - جلىلبهلُللع  لص  ججيِّ لبأُلمِّ لبالنغ ججيِّ جن  لغ ججه ،لع  لبال جذيلأنغِّججُئُكم  غ ججر أ لبالن سججم   ،لإن  غ ج  ،لو  ججاللف و بالجذ يلف ل ججق لبالح  و بهلل لم 

لبالُمغ ل ل لبالس ام عُلك ذ ب  ه ل   .(1)((ُغ،لو ال لج 
 ا اه   يدده و لدده "  ددال ي ريددد    ي اددر اددهو  ددال   اددر ادده إلددا ال اددر ة ددلددث، يدده اللدد د "    ددر سولددهو 

"  دد   يده اللدث،مو وةاللدال  م   دي ته "  ا اه   يدده و لده ولد ،م؛ و لدك لت ويده ةال ا دام الرلدو  ة دولد ،
دددِّر ال اددر االلقلدد،؛ تأكيدددا  ل  ددر ر ي ددي الكدد ي   ه ددال "  واددالت  لددك يلددت و، التأكيددد؛ لدد ا     يه ددال الكدد يو وا 

 اللث،".
 

 "ب يه اللث،وسوله " 
ُرغيلع نِّي)) - ل س!لب   الِّيني،لو اللأس  ت ذ  لف ت س  لال ك  لُّ لبهلل لاللأ ذ  ينيل*ف و  لف ت ُقود   .(3)((ال ك 

و تأكيدا  ل  ر  دور  ال   لك يه اللث، د ر "  مو وة ل لم -"  ار سولهو االلقل، الاالر      –ة    
 ". يه اللث،  ي ته " 

تأكيد شرطية القول ]بالنظر لحال المخاطب[ل: 
دا  اير  القل، ةالواوم  قتر ال  اد ةل   ال ثليمو ول غاليي ال د كور   درب ة  لدي  شدرم ورد الكث،  هك  

 "ب يه اللث،؛   هال سوله " م4ة و الال  
 

                                                           

ل،315ل،313ل،392ل،191ل،115ل،119ل،1(181)ل،113ل،1(119)ل،81ل،72ل،23ل،1(53)ل،1(11)ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(1)
ل.128ل،119ل،1(115)ل،1(111)ل،195ل،1(388)

ل.373ل،328ل،323ل،315ل،191ل،183ل،117ل،111ل/1ج
ل.1/115:ل199لنهالبالغة  لخل(1)

ل.2/192يقال:لشيءلسلٌس،لأي:لال ي ٌنلسهل.لينظر:لباللسان:لل*
ل.1/117:ل15لنهالبالغة  لكل(3)
ل.112ل،111ل،337ل،172ل،115ل،112ل،51ل/1:لجينظر:لنهالبالغة  ل(1)

ل.192ل،178ل،112ل،115ل،118ل،112ل،198ل/1ج
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ال ججو ل)) - ن ه ججا،لو  ال ي ججُتلع  ل ججىلق تججاال يلال مججالو  لبالع ججر ُبلع  لت ظ ججاه ر ت  ُتللوبهلل لال ججو  ججنلر ق اغ ه ججالال س ججار ع  لبالفُججر ُصلم  ك نججت  أم 
 .(1)((إ ال يه ا

"مو وةلددو   ك ددت  يدده اللددث،" شددرطيي القددو ب ةلددو تالالو ددت الالددري   ددا ستاللدده "  يدده اللددث، ددد ر " 
؛ تأكيددددددا   ال  دددددر ص   ددددد  ر سالا ه دددددالمو و دددددال ي دددددو،   ه دددددالب ةل دددددال ول يدددددت   هدددددالمو وةللدددددالر ت  إليهدددددالم االلقلددددد، الادددددالر 

 الو ورد ا  إ كالر      ي كر ه ا.ل   و ه 
ل:بالتأكيدلغجل)بالغاء((ل1)
يرذتأكيد التحل: 

 "ب يه اللث،م؛ وهو سوله " ةوايد   دا و ول غاليي ال  كور   ر  و    ورد الكث،  هك  
 

لُعُيوُنُكم ل)) - س اال ت  ياثًا،لو  لبن م  لُقلوُغُكم  لبن م اث ت  غاهلل لال و  لر ه لل–و  لأو  غجٍ لإال يجه  لر    جن  لفجيلم  ُتم  جر  ن جُهلد مجًا،لثُجم لُعمِّ غ جٍ لم 
 .(1)((م البالدُّن ي الغاق ي  ٌلل–بالدُّن ي ا

و دال ي دو،   هدال ة دال الدد يال …م ي الطاه، اشرطيي القو  ةلو ا  الوت "       يه اللث،  ر سولهو ي  ر " 
؛ تأك   دِّرت االلقل، الاالر   لك.يدا  ل تي يرو وس الال  أوهال ه، ال  ال يي ل االسييمم؛ و  

ل:بالتأكيدلغجل)أقسُم(،لو)بالغاء((ل3)
تأكيد الوعيدل: 

 "ب يه اللث،  هال سوله "  م3ةدا و ول غاليي ال  كور   رب ة  ليم  وا  ورد الكث،  هك   
 

ُكم ل)) - لع ُدوِّ فيلد بر  ،لو  ي ر ُكم  ُملغاهلل ليالغ نيلُأم ي   ،لع م الق ليللال ت ع ر ُفن ه الفيلأي د يل    .(1)((ف ُأق س 
هم لا ر    ي يو و يورق     يه اللث، كث ه "  تطال  هد، لد    الدد يالو وااتهدال ه، اهدالو وت كد ه، ةة "  و  

الدد يال وا  رتهدال  در يدد ةة" اال تقدال   يده اللدث، تو دده، "  م5ةمم م ا اه   يه و لده ولد ،  هال االد الرلو  ة 
واالت  لك يلت و، التأكيد؛ م6ةممةيره،    ا دائه، دِّر ال ار االلقل،؛ تأكيدا  ل و يد.؛ وا   ل ا   

 "ب يه اللث،وسوله " 
لق و بر تُل)) - ن ىلإاليك  لم  ل ت  ص  ،لال و  تغق اء  ُملغاهلل لأن ُهلال و ال لغ ع ُضلبالس  و ُأق س 

 .(1)((بالل حم للت ق ر ُتلبالع ظ م لوتنهُشلل*

                                                           

ل.1/115:ل15لنهالبالغة  لكل(1)
ل.1/117:ل53لنهالبالغة  لخل(1)
ل.135ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(3)

ل.198ل،112ل،152ل/1ج
ل.1/135:ل191لنهالبالغة  لخل(1)
ل.1/195شرحلبالغحربني:لل(5)
ل.1/192:لبنيحلبالغحرلرلشل(2)
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و و دال ي دو،   هدالب ةلو د ت …م"     دث  شدرطيي القدو ب ةلدوس االدم يه اللث،  ر سولهو تو  د " 
دددِّر م2ةممةوك ددا  دد  شدددتهال اكو هددال تقددر  الال دد، وته ددل ال يدد،ةو االل  الطددي ة الالويدديمو …م  ددا و وا   ددال   

 القو  االلقل،؛ تأكيدا  ل و يد.
ل:بالتأكيدلغجل)بالتاء((ل1)
تأكيد التعظيمل: 

مو وهو سوله "   "باللث،  يهورد الكث،  هكدا و ول غاليي ال  كور و  رب  و    ةوايد 
 
ت م ام لبالك ل م ات ل)) - ،لو  د بت  ت م ام لبالع  ،لو ب  ل يغ لبالرِّس اال ت  ُتلت غ  لُعلِّم   .(3)((تاهلل لال ق د 

ة   دده اكي يدددي تا يددا الرلددالستو و دائهددالو و   دده اهللت ددال، ك  دددالت اه ة"  يدده اللددث،  ددر سولددهو  كددر " 
ال  ةتا يددا الرلددالستمو وةإت ددال، الالددداتمو وةوت ددال، . ول ددال كددم4ةممتالدداللا و ددال و ددد ادده ال تقددي   ددر دار القددرار

" ايدر  القلدد، ةالتددال م  قتر دال  اددد ةل دد  ال ثلديم؛ تأكيدددا  لتال ي هددال  يدده اللددث،و  سلد، "    دديم  الك  دالتم  هددال،م 
 ". يه اللث،ول و   ولتهالو ورد ا  ال  لالق يالرم ل  هال      وهال،  ر يقِّ   ي ته " 

 وتأليلال    ا  ال  ر   سو ب
كدد  د  القلد، ايدر  ةالدواومو وةالادال م؛ اددلي ب ا تثكده ةالتدال مو  إ   القل، اير  ةالتال مو  سدو و و م 7ة

. يت يد  لدر     ل  دي ةا  الدال م م5ةمما  الدال م سددي،م  در   دل الاشدرةةل ال ا التال ي. ول  ال كدال  التال دي هدوب 
دال كدال   ةالقلد،م   راد دال  ل ي دي و اكتلدي دسلتده وهدرب تد    ا ةالقو م. ةاللاال  س يلتطي  ال ر   قالو تهال. ول  

و و ددتج   ه ددالب م6ةةةالقددو   والق دددر  مم و  ال ت الددت سوتددال ؛ وه ددال ةسددو   التال دديمو وةسددو   القلدد،م  ددر يددر   وايددد 
   دداق   و  يدر  نهجالبالغة ج  در دسلي ةالتال ي،م. وا تثك ير  القل، ةالتال م له ق الدسليو و ددر    يئهدال 

   ا  لك.
كددددد  دددد  القلدددد، ايددددر  ةالددددواوم؛ ادددددلي ب ا  رادهددددال اتأكيددددد دسلددددي  إ   القلدددد، ايددددر  ةالاددددال مو  سددددو  و م 2ة

 .نهالبالغة  وةالتي يرمو وس  ي القل، اهال  ر  وةالو يدم
ل:م(بالتأكيدلغجل)بي ل(ل5)
تأكيد الوعيدل: 

                                                                                                                                                                                     

ل.8/125قوبرت:لشدبئدلبالدهر.لينظر:لباللسان:لل*
ل.1/198:ل73لنهالبالغة  لكل(1)
ل.1/189شرحلبالغحربني:لل(1)
ل.1/178:ل119لنهالبالغة  لخل(3)
ل.1/512شرحلبالغحربني:لل(1)
ل.1/251بالنحو:لليمعانل(5)
ل.1/532بالمصدرلنفسه:لل(2)
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  هدال سولده  م7ة شرم  و الال  ورد التأكيد اد ةاي،مو  قتر ال  ا    ال ثليو ول غاليي ال  كور و  رب ة  لي 
 "ب يه اللث،" 
 
ضًالأن المات ُحهُل)) - و  لح  لال ُهم   .(1)((و بي ُملبهلل لألفر ط ن 

 ددراط اليددومم ل  الدده ال  ددد إل دد  ة ر" أ دديالي ال  دد .  اللددتالال يدده اللددث،هدد ا  دد  كددث،و ساللدده " 
و وا    دال   كِّدد القدو  م3ةال تدولر لد لك " يده اللدث،وتهيئي  لاالي اليريو وك  ا اقولدهب ة  دال  التيدهمو ا ده هدو " 

 االلقل،و تأكيدا  ل و يد.
 

 "ب يه اللث،وسوله " 
لُسوٍءلغ ع د ي)) - غ اب  لأر  ي   لال ُكم  لغنيلُأم  ُدن   .(1)((و بي ُملبهلل لال ت ج 

ددال   كِّددد القددو  يدده اللددث،  ددر سولدده "  ددال لدديكو  لهدد،  دد  ا ددر    يددي؛ وا     دد   ي ددالطاه،     االلقلدد،  "  ا دده   
 الاالر؛ تأكيدا  ل و يد.

ر ي((ل2) ل:بالتأكيدلغجل)ال ع م 
تأكيد النفيل: 

 "ب يه اللث،؛   هال سوله " م5ةورد التأكيد اد ةل ال   ر مو ول غاليي ال  كور و  رب ةوثوي  شرم  و الال  
لو ال لغهُملبالُعُهودُل)) - لغ ُكم  ريلم الت ق اد م ت  ال ع م   .(2)((و 

د ر "   سولهو االلقل،؛ تأكيدا  ل   ر. " يه اللث،  
 ر م؛ ادلي  دسلي ك    ه ال.   ال  كد    القل، اد ةل   إ  و التأكيد اد ةاي، اهمو  سو  و 

ل:بالتأكيدلغاالقسملبالمضمر)ب(ل
تأكيد اإلثباتل: 

 يددده ورد التأكيدددد االلقلددد، ال  ددد رو ول غاليدددي ال ددد كور و  دددرب ةلددداالي وتلدددالي م  و دددالال ؛   هدددال سولددده " 
 "باللث،

 
                                                           

ل.111ل،398ل،311ل،312ل،311ل،188ل،133ل،119ل،119ل،93ل،19ل،15ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(1)
ل.189ل،117ل،12ل/1ج

ل.1/15:ل19لنهالبالغة  لخل(1)
ل.1/199ينظر:لشرحلبالغحربني:لل(3)
ل.1/119:ل91لنهالبالغة  لخل(1)
ل.119ل،399ل،181ل،175،ل119،ل28ل،93ل،91ل،79ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(5)

ل.122ل،138ل،91ل،72ل/1ج
ل.1/181:ل88لنهالبالغة  لخل(2)
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لم ة ئ ك ت ه ل)) - ظ م لم ل ٍكلم ن  لفطيمًالأع  لك ان  لأن  لال ُدن  سل ملم ن  ل ي ه لو  ل ىلبهلُللع  لبهلُللغ ه لص  ن  لق ر  ال ق د  لُكن جُتل…لو  ال ق د  و 
لُأمِّه ل لأث ر  يل   .(1)((أت غ ُعُهلبتِّغ ات لبالف ص 

م.  ا اه   يه و له ولد ، "و شرح  يه يالله    رلو  اه ة يه اللث،ه ا  ال ارا     كث، له " 
م إلدا  ارائيد و واسترا ده اده إشدالر  إلدا  ا اه   يده و لده ولد ، أشالر االل  ك ال   سر ه لايال ه االلرلو  ة د

مو اهلل ال ددي الال دو، و كددالر، اأ ددثق  د  يددي   ددغرق  ا اه   يدده و لده ولدد ،تول يده اترايددي   لدده القدلديي ة دد
 ا اه   يدده ر  كددر  الدرم  يوالدده  الده إلددا ترايدي ال  ددك لده ة ددم. ود،  شددالر  د ا اه   يدده و لده ولدد ،ة د

م   ددا لددالئر الطددرق ال هديددي إلددا اه  ا اه   يدده و لدده ولدد ، دده ي دد  اتاالي تدده لدده ة دد لدديال ،  ؛مو لدده ولدد ،
ددددد ك ددددم2ةلددددايال ه ٌم و وا    ددددال   كِّ  ..م؛ توويقددددال  ل  دددد و ه الو ورد ا  .  ه ددددال االلقلدددد، ال  دددد رو التقددددديرب ةواه لقددددد   
 لإل كالر.

 
 "ب يه اللث،وسوله " 

لأ م لةة - لش يٌءلفأق غ ل لال ئ ن  غ ر  ال ق ل م الأ د  ،لو  ال ع ل  قُّ،لف ل ُرغ م الو  لبالح  لق ل  ال ئ ن  ،لو  ُللال قديمًالف ع ل  لبالغ اط   .(3)((ر 
دد يدده اللددث،هدد ا  ال اددرا   دد  كددث،  لدده "  ..م تددواي م .ال اويدد  االل دي ددي؛  قولددهب ةل ددئ      ددر الاالطدد "و ل  

"و وأه   يه اللث،..م ا ال يشاه اس ت ار ل  له " .أه  الاالط    ا كور  الاالط و وسولهب ةولئ  س   اليق  
..م؛ توويقدال  ل  د و ه الو وس الدال  .. وا   ال  كد ك ث    ه دال االلقلد، ال  د ر. التقدديرب ةواه ل دئ    م4ةاليق  ر س  ته

 .إ كالر      ي كر ه ا
 

 يه اللث،"بوسوله "  
ن غ ه ل)) - قُّلم نلج  لبالح  ُرج  ت ىلي خ  لح  ل  لبالغ اط  لم ف ُتون ين ل…لأُلن ُقغ ن   .(5)((وأُلق ات ل ن ُهم 

..م ت ايدهم .ه ا  ال ارا     كث،  له "  يه اللث،"   د  رو ده لقتدال   هد  الا در ؛  قولدهب ة   قدا   
..م ت ايددهم   ددا    ددي ستاللدده لهدد،و  س وهددرب  ت ددته، .،سددالت  ه  ددا  ددال   يدده   ددو ه  دد  الاالطدد . وسولددهب ةوس

                                                           

ل،135ل،111ل،1(119)ل،197ل،191ل،91ل،3(79)ل،77ل،1(21)ل،21ل،53ل،17ل،31ل/1.لوينظر:لج1/113:ل138لنهالبالغة  لخل(1)
ل،378ل،377ل،372ل،3(375)ل،371ل،317ل،311ل،193ل،181ل،177ل،127ل،115ل،111ل،1(118)ل،112ل،181ل،125ل،138
ل.1(179)ل،1(158)ل،3(115)ل،118ل،115ل،1(111)ل،383

ل،339ل،317ل،185ل،117ل،197ل،172ل،171ل،171ل،179ل،111ل،111،ل3(113)ل،193ل،97ل،23ل،51ل،35ل،31ل،9ل،5ل/1ج
ل.397ل،381

ل.1/172ينظر:لشرحلبالغحربني:لل(1)
ل.111ل،113ل،1(111)ل،112ل،23ل،1(53)ل/1.لوينظر:لج1/53:ل12لنهالبالغة  لخل(3)

ل.195ل،129ل،117ل،111ل،17ل،38ل/1ج
ل.1/199شرحلبالغحربني:للينظر:ل(1)
ل.313ل،138ل،91ل،1/99.لوينظر:لج91-1/99:ل33لنهالبالغة  لخل(5)

ل.181ل،1(112)ل/1ج
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.. واه أسددالت  ه،م؛ .ر. التقددديرب ةواه أ قددا    د ك ددث    ه ددال االلقلدد، ال  دد. وا   ددال   ك ددم7ةثلته،   ددا الدددي  ددو 
 إواالتال  له ال  ر ال  ل ال ت قيي.

و     القل، ال ريدو  سو  و     دسلي ك    ه ال.ر؛ ادلي كدو    القل، ال   يت د   ال  ر 
لثانيًا:لبالتأكيدلغاالقصر ل

ل:مدخل -
 .م3ة  ب  ياولالت  يه م2ةب اليالو سال  تالاللاب ةةيور  ق ورات  ر ال يال،ممالق ر ل غي  

ت  يص   ر اآ ر    وص؛ ويقال   ي ال ب إواالت اليك، ل   كور و  يده    دال ةةوا طثيال و هوب 
لا ه ا  شالر الليو و وهو ةالي رمو  راد    ط د ةالق رم   ط د   رو وي  م4ةمم داق    ال ةةر سالئث ب طا 

وس   دد   رسدال  ادي  التلد يتي   م5ةممالي رو ويقال  له الق در؛  هدو ت  ديص   در ادآ ر اطريدق    دوص
م   ط دم  يو  لو  ا  ةالق رم   ط دم   .م6ةاثةرو وةالي ر 

 در و     تدالر  وال ار   دا ال اتدد  وي ر  الق ر اي  ال اتد  وال ارو  يق ر ال اتد  تالر    ا ال ارو
 .م1ةواي  ال ال  وال ال  و وال ال   وال  الو و وال  الولي و وك لك اي  اليال  و الياه

و و    ددد  ت دددالو   لددد وي الق دددر  ددد  الاثةيدددي  هدددو  ادددد القدددالهر ال ر دددال رو و دددال   ددددق  دددر كتدددي 
 دددال"  دددر  ال دددا "إ    د   و تو دددال غدددويي و شددد رات يلدددير  تتال دددق ادسلدددي ا ت دددال  " دددال" و"إس"  دددر    دددي وايدددد

 .م8ةالكث،
ل:داللته -

وتأديددي  ال ددالق يكددو  اطرائددق و م9ةممتأكيددد   ددا تأكيددد الق ددر لدديل إس  ةةهدددمب  139سددال  القووي ددر ةت 
س مو وةإ   الم وةتقددي،  دال يقده  مو  د قو هرب ةال  ر وا   دال وايدال  التدأ يرمو وةالالطد  ادد ةسمو وةاد مو وةلكد  

  ر اآلترب البالغة  نهورد   هال  ر 
ل(ال لب لوالى:لبالقصرلغجل)بالنفيلولأللب

                                                           

ل.1/122ينظر:لشرحلبالغحربني:لل(1)
ل.71بالرحمن/لل(1)
ل(.ر لص ل،لمادةل)ق ل1/152،لأساسلبالغة  :ل5/95لسان:لبالينظر:لل(3)
د.لمحمدللقربءةلُأخرى،ل،لبالغة  لبالعرغي ،171،لجوبهرلبالغة  :ل137،لبالتلخيص:ل597وينظر:لمفتاحلبالعلوم،لبالسكاكي:لل.1/19بالتقان:لل(1)

ل.1/2:ل،لغسيونيلعغدلبالفتاح،لعلملبالمعاني129عغدلبالمطلب:ل
ل.1/19بالتقان:لل(5)
 .1ينظرل:لأسااليبلبالقصرلفيلباللغ لبالعرغي ،لد.لعغدلبالستارلمهديلعلي:لل(2)

ل.597ينظر:لمفتاحلبالعلوم:لل(7)
ل.159بالغحثلبالغة يلعندلبالعرب:لينظر:لل(8)
ل.1/111بإليضاح:لل(9)
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و سددددال   اددددد القددددالهر م7ةم  ددددر كدددد     ددددي الدددد يي  و  ال يددددي؛  ال ددددا الق ددددري يددددد ا ت ددددال  ةال  ددددر واس  
ر  اداس ت دالص يكدو   در ال     م كدال  الد    كرتده  د  س  ا   ا كدال  الكدث، ادد ة دال و إوا  ،   ه ةةال ر ال رب 

 كب  يكدددو  ال ال دددا ا دددمسدددالئ، س  إ  دددال ويددددم ة بد  إ   سدددد ت ال ادددر  و دددد و ادددي ب تقدددو إ   لددد، تقد ددده و دددر ال اتددد
 مويدد س  إ دال سدالئ، ةتقدو ب و ا ت  ت القيال،    اي  اسو ال  التر يتوه، كو  ويد   يهال ا ال ه   ي لهو 

و  قد س رت  در اسو  ال و دو    دا ال د ي . يكو  ال ال ا ا ك ا ت  ت ويد اكو ه  و و ال  االلقيال،
دا   ددد   دا  ال  دددر ة دددالم ادد  يشددد       وس يقت ددر ال  دددر   ددا  م2ةممو ددر الودددال ر ال دد ي   دددا ال و دددو 

ال هددددر  ولددددكو  ال ددددو  وكلددددر اله ددددو م وةيرهددددالو و ودددد  ال  ددددر  ددددر هدددد اا   ةا  دوات ال  ددددر ك دددديلو و ددددالو و  
 .م3ةواسلت هال،
لد يي االت  ديص   در كد     دي  [   الدس  إتركيي ]ال  ر + ةةشالر الوركشر سالئث ب ه ا  والا ه ا  

ُْ اْلرَأوَِّلنيَ  ؛  يدو سولده تالدداللاب م4ةمم و  ال يدي ِْ َهرَذا ِإلَّررا َأَسرراِط  ب و شدداهه  يدو سولده تالدداللا م5ةِإ

َهْل َهَذا ِإلَّا َبشٌَْ ِمْثُلُكْمةاسلدتو ال  ال  درأ  و ال دالسصم وهدو  دال يد    يده  ويي وهو اال دطثح ال يد م6ة

ي  ثسدي وس يدر  الددكتور  هدد  ال  وو در  ي د م1ةمس  إ   تده    يدي وةيدر تال دي ساد  ةال لتو ا   هو وكال دت 
م  د  اسلدتو ال   در س  ا  ولديل الق در ةادالل  ر و ةةوةاسلتو ال م؛ له ا سال  ب  واي  الق ر ةاالل  ر واسلتو ال م

و م اللدددا   س  إ دد  ا ت دد  الط اددي  ددر الية ددراج شددر   دد  يكدد، د دد   يدده ةيددرقو  يددوب إاسلددتو ال      شددر؛ س
 .م8ةممواالت اليك، ل شر  اتوكيدقإ راجو ولك ه إوليل  ر الق ر 

س مو سدددالئث ب ةةوا  دددد،    سول دددال  ددددر  و شدددالر  ادددد القددددالهر ال ر دددال ر إلددددا  لددد وي الق ددددر ادددد ةال  ددددر وا 
 يت  ال ال ار... ة ال ويد إس  سالئ،مب   ك ا ت  ت القيال،    اي  اأو ال  التر يتوه، كو  ويد   يهال و 

 دددددا القيددددال،   دددده.  هلل   ددددال  ال ددددر   ددددك   يددددت   دددده اأو ددددال  التددددر ت ددددال ر القيددددال،  يددددو    يكددددو   الللددددال   و 
  ط الال .... ك ال    دال إ ا س  دالب ة دال سدالئ، إس  ويددم لد،  درد   ده لديل  در الدد يال سدالئ، لدواقو إ  دال  ال در  دال سدالئ، 

 .م70ةاسلتو ال   االشر و  يك، ال ق ود   يه هو االد  دا  م9ةييش  ي  واي رت المم

                                                           

ل.23أسااليبلبالتأكيد:لل:ينظرل(1)
ل.317-312دالئللبالعجاز:لل(1)
ل.1/12منلغة  لبالنظملبالعرغي:لل(3)
ل.1/119بالغرهان:لل(1)
ل.15ل/بالنعامل(5)
ل.3ل/بالنغياءل(2)
ل.23ينظر:لبسااليبلبالتأكيد:لل(7)
ل.111يق:لقوبعدلوتطغل،فيلبالنحولبالعرغيل(8)
 .317دالئللبالعجاز:لل(9)

ل.118ينظر:لبالتلخيص:لل(19)
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م يكو  الاد   يه ا  در اليكد،  د  ةيدر ال ق دور   يدهو س  ا  الق ر اد ة ال و     ةة يت د ل ال   ال  ر   
اسلدد وي  ددر     أد ادده.  كدد ددر م ليي ددر  يدده اليكدد، ويق ددر   يدده ويس  إودد، ي ددال  اهدد ا ال ق ددور   يدده االددد ة

 .م7ةممالق ر ت  ي  يالقاه الت  يص والي ر
س   ورد الق ددر اددد ةال  ددر وغة جج نهججالبالو ددر  و و  ددا ال يددو المو  ددرب ةلددتي  شددر و ددوا  ئترم  و دد  

 استرب
ل:(بالقصرلغجل)ال(،لو)إال ل)أ(ل
م يئددددالو شددددري  و   يددددداورد الق ددددر اددددد ةسمو وةإسمو ول غاليددددي ال دددد كور و  ددددرب ة :تأكيددددد ااصت ددددا ل

   هال سوله "  يه اللث،"ب م2ة و    
 
 .(3)((ه لت لاع لط لغ للال لإلهُلاتُلضر لم للالُلن لتُللال ل))و ل -

م؛ س  إر ال ار اد ةسمو وةس  راد "  يه اللث،" ي ر طال ي الاالر  لايال ه  ر  ر الته تالاللا؛  ال    ل  
 تأكيد س ت الص ال  كور اهال.

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

 .(1)((غاالجدِّللال لإ للبالحقُّللكُلر لد ليُللال ل))و ل -
م؛ تأكيددا  س ت دالص س  إدراك اليق؛ س ر ال ار ادد ةسمو وةإ راد "  يه اللث،" ي ر ال د  ر ل ال 

 ال  كور اهال.
 ب(إاَلالقصر بـ )ما(، و) -
تأكيد ااصت ا ل: 

؛   هددال سولدده "  يدده م7ةم؛ ول غاليددي ال دد كور و  ددرب ةتلددالي و راالددي م  و ددالال  س  إورد الق ددر اددد ة ددالمو وة
 اللث،"ب

                                                           

ل.135نحولبالمعاني،لد.لعغدلبالستارلبالجوبري:لل(1)
ل،1(119)ل،198ل،1(192)ل،181ل،1(171)ل،127ل،118ل،192ل،193ل،95ل،87ل،81ل،58ل،1(51)ل،12ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(1)
ل،319ل،1(393)ل،391ل،391ل،399ل،187ل،177ل،127ل،121ل،3(158)ل،118ل،111ل،111ل،131ل،139ل،115ل،1(111)
ل.133ل،113ل،112ل،115ل،119ل،193ل،199ل،379ل،329ل،357ل،355ل،1(351)ل،1(359)ل،335ل،2(339)
ل،111ل،195ل،1(199)ل،121ل،123ل،115ل،139ل،115ل،1(111)ل،1(89)ل،79ل،71ل،17ل،1(19)ل،19ل،18ل،11ل،1(11)ل،13/ل1ج

ل،319ل،1(318)ل،312ل،1(311)ل،319ل،193ل،191ل،191ل،189ل،171ل،121ل،1(153)ل،119ل،1(171)ل،1(119)ل،119ل،111
ل.351ل،351ل،1(359)ل،331ل،339

ل.1/391:ل119لنهالبالغة  لخل(3)
ل1/81:ل19نهالبالغة  لخلل(1)
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 .(1)قًا((اد لص للال لإلقُلط لالأن ل))م ل -

دددل   م؛ تأكيددددا  س  إراد "  يددده اللدددث،" ي دددر  ددد ي ال ددددق  ي دددال  طدددق ادددهو س دددر ال ادددر ادددد ة دددالمو وة ال   
 س ت الص ال  كور اهال.

 باَلإالقصر بـ )مل(، و) -
م3ةمو ول غاليددي ال دد كور و  ددرب ةوثوددي و شددري مو  و ددالال  س  إورد الق ددر اددد ةلدد،مو وة :تأكيددد ااصت ددا ل 

   هال سوله "  يه اللث،"ب
 
 .(1)((هُلمُلبس للال لإ للهُلن لم للم لهُلد لن لق لع لغ لي للم لل لف ل)) -

د د    ل ال  راد "  يه اللث،" ي ر اقال  ال، القر   الكري،   د    ه، دو  اسستددا  ادهو س در ال ادر    
 .م؛ تأكيدا  لث ت الصس  إاد ةل،مو وة

 ب(اَلإالقصر بـ )ليس(، و) -
تأكيد ااصت ا ل: 

  هددددال سولدددده "  يدددده  م5ةم؛ ول غاليددددي ال دددد كور و  ددددرب ةلددددتي  شددددرم  و ددددالال  س  إورد الق ددددر اددددد ةلدددديلمو ة
 اللث،"ب

 
 .(2)ولساٍتلحافٌد((أ،لدٌلاج لس للكٌلل لم لله لي لل لع لو للال لإلابٍله لإلعُلض لو لبالسموبتلم للاق لغ لط لأفيللس لي لال ل))و ل -

م؛ س  إطاددالق اللدد الواتو س ددر ال اددر اددد ةلدديلمو ة ل ددال اراد "  يدده اللددث،" ي ددر و ددود ال ثئكددي  ددر 
 تأكيدا  لث ت الص.

 ب(القصر بـ )هل(، و)اال -
تأكيد ااصت ا ل: 

                                                                                                                                                                                     

ل،375ل،331ل،392ل،181ل،1(123)ل،138ل،118ل،119ل،111ل،91ل،77ل،79،ل23،ل21،ل19،ل31ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(1)
ل.129ل،151ل،111ل،1(119)ل،117ل،1(112)ل،3(115)ل،199

ل.198،ل391ل،389ل،371ل،323ل،315ل،311ل،181ل،177ل،199ل،1(172)ل،123ل،159ل،112ل،1(111)ل،193ل،27ل،22/ل1ج
ل.1/115:ل172نهالبالغة  لخلل(1)
ل.138ل،335ل،391ل،191ل،158ل،157ل،178ل،111ل،112ل،197ل،195ل،92ل،79ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(3)

ل.353ل،359ل،153ل،131ل،185ل،129ل،153ل،19ل،12ل/1ج
ل.1/335:ل117نهالبالغة  لخلل(1)
ل.319ل،3(122)ل،132ل،192ل،73ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(5)

ل.199ل،395ٍل،373ل،339ل،118ل،117ل،172ل،11ل/1ج
ل.1/192:ل99نهالبالغة  لخلل(2)
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 ؛   هال سوله "  يه اللث،"بم7ة وا   مم؛ ول غاليي ال  كور و  رب ة  ليس  إورد الق ر اد ةه مو وة
 
 .(1)((اال ٍلث لفيلحُللال لإلم لتُلق لل لخُللل له لو ل)) -

دد قولدده "  يدده اللددث،"و لددها    ددا لدداي  التقريددر ل   كددرو وت  دديص ل دد  ةاليواللدديم لر ددال  ال ددالل     ال  
 س ت الص.اتأكيد لم؛ س  إر ال ار اد ةه مو وة    ال س     ا  وت   ه،. و 

 ب(اَلإالقصر بـ )لن(، و) -
تأكيد ااصت ا ل: 

   ه ال سوله "  يه اللث،"ب م3ةم؛ ول غاليي ال  كور و  رب ة و الي مس  إورد الق ر اد ةل مو وة
 
 .(1)((هُللُلام لع للال لإلر لي لخ لغاال للوز لفُلي للن لال لو ل)) -

 ر  ال   ال ير االل وو اه؛ تأكيدا  لث ت الص.     ر سوله "  يه اللث،"و س  
 كالر. سال   اد القدالهر م؛  هو اإس  ا  سواله "  يه اللث،"و ال ق ور  اد ةال  ر و  ال يال  ال  الطي  ر     

دددو ةةال ر دددال رب   دددر ي كدددرق كددد امو  يكدددو  ل  س  إكددد او وا  هدددو  س  إ وادددالت  يدددو ة دددال هددد اال ال ادددر ادددالل  ر واإ   
 .م5ةمم ر   ا  ال س تهس ته ل   يد      يكو  اأ…   يي س  إال  الطي ويشك  يه  ال ا س تب  ال هو 

                                                           

ل.391ل،391ل،159ل،157/ل1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(1)
ل.1/115ج

ل.1/391:ل119نهالبالغة  لخلل(1)
ل.398ل،195ل/1لينظر:لنهالبالغة  :لجل(3)
ل.1/195:ل33نهالبالغة  لكل(1)
ل.317دالئللبالعجاز:لل(5)
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لما(وبالطريق لبالثاني :لبالقصرلغجل)إن ل
مةإ      ال ادر  د  ير  توكيدو ي  دي اسلد، وير د -اكلر اله و  وتشديد ال و  – الم  ركاي   ب ةإ  

 هددال م؛ أهوة ددالم هدد ق تلدد ا ةال هيئدد م2ةمم دد  الال دد  سددال  ال يويددو ب   دد هال  ددال   الددت إ   ةةو م7ةة ددالم الكال ددي

ِإنََّما َيْخَشرى  .  يو سوله تالداللاب م3ة الال  االد ا  كال ت   ت ي االسل ال م ل د و    ا اأ  ةإ   تهر  

َِِِ اْلُعَلَمراءُ   مو تهديهدال وسدد  دتج  دةة م4ةاللََّه ِمْن ِعَبرا   هد ق ال ثو دي تغييدر  در الو ي دي التدر كال دت ةإ  

ٌ  إالك  تي         رد و أ  ٌ   داد لهدال االدد التركيدي  ال دا  ديددو  ق  ه ال  ال ا   ا يد  ا ركاتالو وكال  لك  
و دد  د   رت دسلتهال    كو ده توكيددا   الديدال  الدا كو ده سال درا   و يال درا و  و االادالر  ك،  ديدو وسد تغي  يو 

 .م5ةممدا  لا كو ه توكيدا   شد  إ ال      ه توكيدا   كو 
ددةةادد  هددر  ؛م ددالم ةيددر  ركاددي  دد  ة ددال + إ      إويددر  اادد  درلددتويه واالددم الكددو يي     ة اه، الدد،   

وسدد رد  ااد   م6ةمماهدال   ده  ادرم ر  لدهو و    دي االددق   ل د ا  ولي   ير الشدأ   در الت د ي، واساهدال،و وا  ال 
ار  يد و ااد  درلدتويه  در و . وي ا الدكتور اي د  اد اللدتالر ال دم1ةا   ال يال  لهالقو  رد   هشال، اس  الر  ه ا

هددد ق شدددايهه  دددر  ال الهدددال ا دددال يالدددر    دددد اهددد  الالرايدددي ا ددد ير  م دددالة واليدددق     ةة  دددث  لددده؛ سدددالئث بال لدددك  

ِإنَّررُه سولدده تالداللاب   ددر و ك دال  درر  لدتترا   ييال ددال و ويادرو  ييدال     قدد  الدد   ي   مالق دية و  د ير  موالشدأ ة

َُ ِف َهررا َوَلررا َيْحَ ررا       َّ َلررُه َجَهررنََّم َلررا َيُمررو َِ َربَّررُه ُمجِِْْمررا َفررِج ُقررْل ُهررَو اللَّررُه  سولدده تالدداللاب و  وم8ةَمررْن َيررْأ

ٌَ  ر   يه    اال  و ال ا     طر  يكو   د ير الكث، أ اه ا اسل وي يراد اه تهيئي    يت ق وم9ةَأَح

يت ق الكث، ا ال يلتيق    ا تادالق و د    اليدي     لقال  اليك، اييش يت قالق    إ  د وال هرهو ال  ه… الشأ و
 .م70ةممواهت ال،

                                                           

ل.89،لمعانيلبالحروف:ل38،لبالجنىلبالدبني:ل1/37ينظر:لمغنيلباللغيب:لل(1)
ل.1/115.لوينظر:لباليضاح:ل13/31لسان:لبالل(1)
ل.1/398:لباللغيبلينظر:لمغنيل(3)
ل.18لاطر/فل(1)
ل.139-138فيلبالنحولبالعرغي،لنقدلوتوجيه:لل(5)
ل.1/398مغنيلباللغيب:لل(2)
لينظر:لبالمصدرلنفسه.ل(7)
ل.71طه/لل(8)
ل.1لبالخةص/ل(9)
ل.131نحولبالمعاني:لل(19)



 

 213 

 
 

 الفصل الثالث

 ال إواالتم ل ال ي كر االدهال و  ر ل دال    إو ال ا ةةال دسلي ةإ  الم؛  هر ل ق رو  ال   ر للال  الالريب     
 ددال ي ط ددق ويدددمو ولق ددر الشددر      ؛ كقولددكب إرلق ددر اليكدد،   ددا شدد " ددالةة"إ   وسددال  الو  شددر ب  م7ةمملددواق

   دددرم االدددد  ي. و  ددد  الاثةيددو  إ دددالد  ةإ  دددالم ل ال ددا الق دددر ةالم2ةمم  ددا اليكددد،؛ كقولدددكب إ  ددال ويددددم كالتددديم 
ادال  و  الست رت   يالهال   ا اسدا   اتهالو  ر يي    دد م3ةماسةو مو الةهال  ت   ي  ال ا     هال ه     يثت الت

 دالدت  دا   هال سال  إ       دا  الق ر ةإ  المو  السدا      لليالق ال   وردت  يه ييال  اس دللر ي    اي  اسدا  وا
ةةو در   الم.  قدال ب   إد    الليالق ال   وردت  يه ة ال ا الق ر سد تول       دا  له،   ا هك  الق ر ا اتهالو و   

ال ال يددي د دد    ددرو وكو هددال  ركاددي  دد  ة ددالميهددال ل ال ددال  ال تددأ ري   دد  ال يددويي  واالددم  هدد  اس ددو      
الل يوو وال    د هي اركيكم  اللدمو  الدر    ةير  الر    أ الدت الي رو سو م  ؛واالتر لإلتم ال  يهال ةإ   

 ا  هد، ا  و … ت ادد ة دالم واتهدال التدر ك  د الي در س ي هد،  د       هال س تد    ا الي ر االلو   ك ال     ليه إ
 .م4ةممت   يهدل  ةإ  الم   ال ي ه،    ليالق الكث،و س        هلل  ؛ي ر

  الم هربل وي الق ر اد ةإ    و   ال الال ر التر ي يدهال 
ي دالي ال الد  إا  ،   هال ت يدد الكدث، االددهال ةة شالر ال ر ال ر سالئث ب  لا ه ا ا  و و ثغاتلوبالنفيلمعاًلبإلل(ل1)

ةيدرقو   ت  در    يكدو  ال دالئر  و  ق    ه   ك  ردت مر ويد إ  ال  ال ة ا س تب هلللشر  و  يه    ةيرق؛  
وهر   ك تالق   الهال  و   لهال  ويه و إس  م ال  ر ويد س   روة  ال ا الكث،  الهال شايه االل ال ا  ر سولكب 

وايدد  ولديل كد لك اس در  درب ة دال  ر ويدد س  ي الي ال ال  لشر  و  يه    ةيرق د الي وايد و و در يدال   إ
 در  دالهرا   در    ال دالئر ويددو وس يكدو  هدال ت الد  اس     ك تالق ه ال  ر ياللي . و ويي وال يي وهر هللو  م  رو

 .م5ةمم  ا  ال ت الكث، ا   ق تب ة ال  ر ويد س   رومإه ا ال هور 
 ا الددتقريت و دددتهال  سددو   ددال تكددو  إ ددك  ا  دد، ةةي ددال و سددالئث ب  ب و شددالر اليدده ال ر ددال ر بالتعججريض(ل1)

  التالدريم ادأ ر هدو  قت دالقو  يدو  ا كدال  س يدراد اداللكث، االددهال   دل  ال دالقو ولكدإوا  ق  ال تر  االلق ي 

   يال د، اللدال الو   دالهر  ال دالقو  وم6ةِإنََّما َيَتَذكَُّْ ُأْوُلوا اْلَأْلَباِبال  ال ،    ليل الغرم    سوله تالاللاب     

د  قد و   لديل اد     ولك     ي ، الك الرو و   يقال  إ ه،     رط الال الدو و   ة اي الهو    يه،  ر يك،   
و  د   م1ةمم  ه،  ر    ي  روا ويتد كروا ك دت، ك د  ط د   در  لدك  د  ةيدر  ولدا اسلادالي ط الت، إ و  ك، 

هدد ا التالددريم إ  ددال وسدد  اددأ       واللدداي  ددر  لددك ةة ددالد  ةا  ددالم ل ال ددا التالددريم؛ سددالئث ب إال ر ددال ر لدداي 
ر   دد  س واددالت والت ددريد اال ت ددال  التدد ك  الكددث،  ال ددا ال  ددر  دد  االددد اإكددال   دد  شددأ  ةإ  ددالم    ت دد   

                                                           

ل.1/198،لمادةل)أنن(،لوينظر:لبالقاموسلبالمحيط:ل13/31لسان:لبالل(1)
ل.1/189بالكشاف:لل(1)
ل.519ينظر:لمفتاحلبالعلوم:لل(3)
ل.1/111،لباليضاح:ل1/21ينظر:لبالغحرلبالمحيط:لل(1)
ل.9،لوينظر:لأسااليبلبالقصر:ل319دالئللبالعجاز:لل(5)
ل.19بالرعد/لل(2)
ل.9،لوينظر:لأسااليبلبالقصر:ل331-333دالئللبالعجاز:لل(7)
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 ه، يت كرو و ألقطت    الكث،  قي ب يت كر  ولو اسلاالي. كال    رد و   سولا اسلاالي اا ا ا  يالق . و 
ول، يك   يه  ال ا   ا ل ت كر     ليل   ه،و و يال     يق  تالريم لشر  ليل له  ر الكدث،  كدر وس 

 .م7ةمم يه دلي    يه
ولدي ي  هديددي ةة هدالب إوهدر  ددر  قدال، التالدريم؛ سددالئث  وي د  ل دال الدددكتور  ادد ال تدالح سشددي  ةإ  دالم 
 هدددال ت ددد  الدددا الغدددرم  ددد  ةيدددر ا  تددد كر الطدددر   دددهور   الدددال    دددث   ددد  اي الوهدددالو   دددال ا هدددال  هديدددي؛   

ال قالا و و هور      الييي ا ك توير اأ  ترك الت ريد ا ال ي الل   ال  واتده هدو  د  الو دوح ا كدال و ك دال 
 .م2ةممال ال  اأ ه س ي يق    يواو  اي   ال  وات و ال   ايي ا  اسكت ال  االل وات يوير 

 و ورد الق ر اد ةإ  الم  رب ةوثوي  وتلالي م  و الال و ولغاليالت وثشبنهالبالغة  و ر 
ل:بالقصرلغجل)إنما()أ(ل
هدال سولده  م3ةوتلالي م  و الال   د وردت ةإ  المو ل غاليي ال  كور و  رب ةاي :ثبات والنفي معا  تأكيد اإلل  

 باللث،""  يه 
 
ن لو ل)) -  .(1)((رآن لالبالقُلن لم لك لالح لم لب 

د ر د   اللقو      طاي له "  يه اللث،"  ر التيكدي،. ول دال  راد "  يده اللدث،" إوادالت اليكد، ل قدر  ؛   
 ال ار اد ةإ  الم تأكيدا  ل  رادو وه ا يلت و،   ر يك، ةيرق.

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ن ل)) -  .(5)((بهلل للالُلم للالُلالبالم لم لوب 
ددوتددي   ددا التلددويي  ددر الالطددال . ول  هدد ا  دد  كددث،  ساللدده "  يدده اللددث،"   ددد ال     ال  راد "  يدده اللددث،"   

 ر اد ةإ  الم؛ تأكيدا  له و  يال  لغيرق.د  إواالت ال ارو    
 

                                                           

ل.335بالمصدرلنفسه:لل(1)
ل.391فتاحلالشين:لسااليبلبالقرآن،لعغدلبالأبالمعانيلفيلضوءلل(1)
،ل191،ل1(191)،ل181،ل1(172)،ل123،ل132ل،111،ل919،ل181ل،123،ل111،ل199،ل22،ل21ل/1ينظر:لنهالبالغة  :لجل(3)
،ل131،ل111،ل198،ل191،ل199،ل371،ل327،ل353،ل359،ل319،ل335،ل339،ل311،ل319ل،319،399ل،1(199)،ل1(192)

ل.1(129)،ل118ل،ل111،ل138
،ل191،ل191،ل187،ل185،ل183،ل129،ل129،ل157،ل131،ل111،ل93،ل71،ل79،ل21،ل29،ل51،ل32،ل53،ل18،ل1(11)،ل3ل1ج/

،ل352،ل359،ل317،ل312،ل319،ل391،ل191،ل199،ل183،ل177ل،128،ل1(159)،ل151،ل113،ل111،ل113،ل119،ل111،ل198
ل.193،ل191،ل119،ل199،ل389،ل389

ل.1/191:ل115لخنهالبالغة  لل(1)
ل.1/294 :126لنهالبالغة  لخل(5)
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 وسوله "  يه اللث،"ب
 .م7)((اماًليلأي لن لد لغ للم لكُلر لاو لارًبلج لج للتُلن لمالكُلن لب لو ل)) -

  داو ولد، يكد  لهدال  يد    ي ادالل   اأت    له القدليي كال ت         اللث،" ت ايه   ا    ر سوله "  يه
  يكدو  كث ده ت ايهدال   لا الاقال   ر الدد يالو و  دالور   ه هدال  يهدالو  كال دت   الورتده لهد، اد ده  قدط. وييت د  إ

وادالت  لدك و  در م2ة  ه "  يه اللث،"   ا و ود   ر   ر ةير الادد  وهدو الد  ل ةيدرق يلدت و، التأكيددو . وا 
 ر ال ار اد ةإ  الم؛ تأكيدا  ل  راد.د  ل ا    

 بف( الزائدةاالقصر بـ )إمنا(، والتأكيد بـ )الك -
ثبات التشبيه ونفٌي لما سواهإتأكيد ل: 

  و ول غاليي ال  كور و  رب ة و الي مو ه ال سوله "  يه اللث،"بيدا  اه ي  ال هكدورد ال ار  هك  
 
 .(3)((اه لج لال لو للن لم لله لغ لليءُلض لت لس لي لل  لم لل لبجلفيلبالظُّلر لبالس للل لث لم لك للم لكُلن لي ليلغ لل لث لمالم لإن ل)) -

  اللددراج  ددر ال   دديو و دد    ددي ته "  يدده اللددث،" ايدد ه،    و دد          ددر سولدده "  يدده اللددث،" ت ايدده   ددا 
و  ا ددور   و دده وهدايتدده الددا االددي  لددهو يلت دديئوو دده الشدداهو    الطدداللاي  ل هداتدده   دده "  يدده اللددث،" وال ت  

يددواله، االل   دديو  رشددد ك ددال يهتددد  اللدداللكو   ددر ال   ددي االللددراج. وهدد ا الت ويدد  يلددت و، تشددايه الطريددق اأ
وادالت الت ويد  و  در ةيدرق يلدت و، التأكيدد؛ ا  و  م4ةو لاته، االل غ وري   ر الد يال لوس و ودق "  يه اللدث،"  ديه،

 كال م الوائد ؛ تأكيدا  ل  راد.د ال ار اد ةإ  المو وةالك  ل ا    
 

 وسوله "  يه اللث،"ب
 .(5)((يغاًلص لزاًللخ لن لوبلم لأمُّليٌبلف لد لج لللٌلز لن لم للم له لغ للاغ لن للرٍلف لس للمٍلو لق للل لث لم لالك لي لن لبالدُّللر لغ لخ للن لم لللُلث لمالم لإن ل)) -

  القدو، و د   ه هدال    و د  ر سوله "  يه اللث،" ت ايده   دا يدال  الدد يال  د   درور  ووالهدالو وا تقاللهدالو و   
وادالت الت ويد و و  در ةيدرقو يلدت و، التأكيدد؛ لد ا ا  و و م6ةال لال رو  ال  الرسو  ل  و    دديي  الدا   دو     ديي  

 د ال ار اد ةإ  المو وةالكال م الوائد و؛ تأكيدا  ل  راد.ك     

                                                           

ل.1/319:ل119نهالبالغة  لخلل(1)
ل.1/297ينظر:لشرحلبالغحربني:لل(1)
ل.1/72:ل133لنهالبالغة  لخل(3)
ل.3/599،لفيلظةللنهالبالغة  :ل1/191ينظر:لشرحلبالغحربني:لل(1)
ل.1/187:ل31نهالبالغة  لكلل(5)
ل.1/173ينظر:لشرحلبالغحربني:لل(2)
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لثاالثًا:لبالتأكيدلغاالقتغاس
ل:مدخل -

و وهدو ه دال ي تقدر  د  م7ة    ال ، ال الر شيئال             القب ستالمو و الاب هو   در ال ال  ةغي  اسستاالل ل  
دغي   ال ا الت  ي  ل      ةالت  ي م؛ و لك أ ةة كد  شدر   م الد    د   الال يده         و هو   در ال الد  ة  

 .م2ةم مميالقةإ ته  ال ته  ر و ال   قد     
و كد لك سدال  م3ةمم  ده   ده   الكث، شيئال   د  القدر  و  و اليدديشو س   داي         هو ةة طثيال ب او 

دالق ااد  اسويدر ةالت د ي  اليلد مو و ر  القووي ر. ولد    كتلدي اده ال ]الت د ي [ اليلد  الد   ي   ده اقولدهب ة أ  
 .م4ةمم االر ال اويياآليالت واأ        الكث، طثو   هو    ي  

ب ةاسستاددداللمو  دددال  رد اسو  –ةاسستاددداللمو وةالت ددد ي م –ق    دددال  الاددددي  ادددي  هددد ي  ال   دددي و دددر  
ات  ي  الكث، اد ةالقر   الكري،مو  و ةاس االر ال اوييم. وت  ص الوال رب ةالت  ي مو ات د ي  الكدث، ادد 

 .م5ةةالشالرمو  و ةال شرم
 بم6ةويرد الت  ي  اليل  ةاسستااللمو   ا و هي 

 وال ار ا   ته ال.  كر اآليي  رو وهو    ت  ك    ت  ي    :حدهماأ
.د  وئرو وهو    ت  ت  ي      :وبالثاني  رج االم اآليي وال ار  ر     كث، 

ل:داللته -
دسلدددي  و ول دددال كدددال  اسستادددالل هدددو الت ددد ي ؛ وادددت     م1ةل دددال كال دددت دسلدددي الت ددد ي و هدددرب ةالتأكيددددم

 ي ال . اسستاالل هرب ةالتأكيدم 
 ددرب ةو ددال ي م    يددر ال دده  ي   دد  القددر   الكددري،و استااللددال  ك يددال و و وئيددال   ستددالاو نهججالبالغة جج و ددر 

  و الال و   الدت دسلي وايد و هرب
تأكيد كالم فضيلته "عليه السالم" بكالم الباري سبحانهل: 

 بسوله "  يه اللث،" اله  ورد ه ا  رب ة  لي و شري م  و الال ؛  :بالتأكيدلغاالقتغاسلبالكلي)أ(ل
 

                                                           

ل.2/127:للسانبالينظر:لل(1)
ل.1/129.لوينظر:لمعجملبالمصطحاتلبالغة ي ل:158-13/157ن:للسابالل(1)
ل.128،لعلملبالغديع،لغسيونيلعغدلبالفتاح:ل135-1/131:لوينظر:لمختصرلبالتفتازبني:ل1/575باليضاح:لل(3)
ل.111-119غير:لح.لوينظر:لتحريرلبالت3/135بالمثللبالسائر:لل(1)
ل.1/511ربح:ل،لعروسلبالف91عجازلبالقرآن،لبالرماني:لإينظر:لبالنكتلفيلل(5)
ل.3/135ينظر:لبالمثللبالسائر:لل(2)
ل.121،لجوهرلبالكنز:ل1/19،لبالتقان:ل1/398ينظر:لمعتركلبالقربن:لل(7)
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جف للك لال لذ ل)) - جليجه لؤت ليُللللبهلل لض  ْْرُل اللَّرِه يُِِْت رِه     و استادالل لييديب (1)((ظجيم لبالع للولبالفضجل لذُللوبهللُللاءُلش جي للن لم  َذِلرَك َف

ِْْل اْلَعِظ ِم  .م2ةَمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَف

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م4ةَوَلا َتَناَبُزوا ِباْلَأْلَقاِبو استاالل ليييب (3)((اب لالالق لأغلزُلناغ ليُللال لو ل)) -

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ن الإاليه للله لال لالن ل))إ - َِو استاالل ليييب (5)((ربجعونوب   .م6ةِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْ ِه َراِجُعو

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ججي للهلل)) - ججلهُلال ججلدُلجُلس  َُ َمررْن  استاددالل لييدديب  و(7)((هججاًلر لك لعججًالو لو لط للض لالر لأ لو للموبت لفججيلبالس ججلن لم  َوِللَّررِه َيْسررُج

َِ َواْلَأ  .م8ةْرِض َطْوِعاِفِ السََّماَوا

 
لوسوله "  يه اللث،"ب

ََ ِحنَي َمَناٍصاستاالل ليييب  و(9)((اصٍلن لم للن لي لح للت لال لو ل))ل-  .م70ةَوَلا

                                                           

ل.1/111:ل181لخنهالبالغة  لل(1)
 .11بالحديد/لل(1)

ل.1/117:ل181لخنهالبالغة  لل(3)
ل.11لبالحجربت/ل(1)
ل.1/391وينظر:لنهالبالغة  :لل.1/179:ل195نهالبالغة  لخلل(5)
ل.152لبالغقرة/ل(2)
ل.1/28:ل131نهالبالغة  لخلل(7)
ل.15لبالرعد/ل(8)
ل.1/88:ل137خلنهالبالغة  لل(9)
ل.3لص/ل(19)
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لوسوله "  يه اللث،"ب

ِْ َيْغفَِْ اللَُّه َلُكْماستاالل ليييب  و(1)((م لكُلال للبهللُللفر لغ لي للن لأ للون لحغُّلتُللال ل))أل- َِ َأ  .م2ةَأَلا ُتِحبُّو

 
 سوله "  يه اللث،"بو 

ََ اللَِّه َا ٌْْ ِلْلَأبَْْاِرو استاالل ليييب (3)((غربر لالل لخيٌرللبهلل للد لالعن لم لو ل)) -  .م4ةَوَما ِعْن

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

َِ َوستاالل ليييب او (5)((رون لظُلن لوهملي للالىلبالموت لإلون لاقُلس لماليُلكأن ل)) - َِ ِإَلى اْلَمْو ُهْم َكَأنََّما ُيَساُقو

َِ  .م6ةَينظُُْو

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

جملأع لكُلر لت لي للن لال لو للم لكُلع لم للبهللُلون،لو لل لالع لألمُلنتُلأو ل)) - وانرتم اععلروِ وام معكرم    و استادالل لييديب (7)((م لكُلاال لم 

 .م8ةولن يرتكم أعمالكم

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ََ ِحنٍياالل ليييب و است(9)((حينٍللد لع لُهلغ لأ لغ لن للن لمُلل لع لت لال لو ل)) -  .م70ةَوَلَتْعَلُمنَّ َنَبأََُ َبْع

 

                                                           

ل.1/159:ل13نهالبالغة  لكلل(1)
ل.11بالنور/لل(1)
ل.1/159:لل13نهالبالغة  لكلل(3)
ل.198لآللعمربن/ل(1)
ل.1/191:ل39نهالبالغة  لخلل(5)
ل.2لبالنفال/ل(2)
ل.1/133:ل25لنهالبالغة  لخل(7)
ل.35محمد/لل(8)
ل.1/138:ل79نهالبالغة  لخلل(9)
ل.88ص/لل(19)
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 الفصل الثالث

 وسوله "  يه اللث،"ب

ججف ججالال لن ججإنلكُلل:لتججاهلل لون لوالُججقُلإذلي ل)) - َتاللَّررِه و استاددالل لييدديب (1)((ين لم لاال لبالع ججلب لر لغ ججلم ليكُلو لس ججنُلليٍن،لإذ لغ ججٍللمُلة ليلض 

ِْ ُكنَّا َلِفِ َضَلاٍل ُمِبنٍي، ِإْذ ُنَسوِّيُك  .م2ةْم بَِْبِّ اْلَعاَلِمنَيِإ

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

جلقوبلبهلل لات لف ج)) - جمُللم لنجتُلأو للال لإ للمن لوتُلُمجت للال لو لله لات جق لتُللق لح  اتَُّقروا اللَّرَه َحرتَّ ُتَقاِترِه َوَلرا      ستادالل لييديب او (3)((ون لمُلل لس 

َِ  .م4ةَتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُمو

 
 ث،"بوسوله "  يه الل

َفَلا َتْذَهْب َنْفُسَك و استادالل لييديب (5)((ون لعُلن لص لالي لم لغ للليمٌلع للبهلل للن لإ ل،لبتٍلر لس لح للم له لي لل لع للك لسُلف لن للب له لذ لت للة لف ل)) -

َِ َِّ اللََّه َعِل ٌم ِبَما َيْصَنُعو ٍَ ِإ  .م6ةَعَلْ ِهْم َحسََْا

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ججلإن للال لإل،طان لي لبالش ججلحججزبُللك لوالئ ججأُل)) - ُأْوَلِئررَك ِحررْزُب و استاددالل لييدديب (7)((ون لاسججرُلخ لبال للمُل،لُهججان لط لي لبالش ججلب لز لح 

َِ ِِ ُهْم اْلَخاسُِْو َِّ ِحْزَب الشَّْ َطا ِِ َأَلا ِإ  .م8ةالشَّْ َطا

 

                                                           

ل.1/189:ل99نهالبالغة  لخلل(1)
ل.98-97ل/بالشعربءل(1)
ل.1/127:ل113نهالبالغة  لخلل(3)
ل.191آللعمربن/لل(1)
ل.1/381:ل123لخنهالبالغة  لل(5)
ل.8لفاطر/ل(2)
ل.1/151:ل187نهالبالغة  لخلل(7)
 .19لبالمجادال /(ل8)
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 الفصل الثالث

 وسوله "  يه اللث،"ب
لف لكُلك لالسل لوب:لم للُلئ لسُللين لح للار لبالن للل له لأ للبب لو لالىلج لإلون لعُلم لس لاللت ل))أ - لن جال للوب:الُل؟لقا لر لق ليلس لم  جلكُلم  جنلبالمُلم  و (1)((ين لل لص 

 .م2ةَسَلَكُكْم ِفِ َسقََْ، َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَياستاالل لييتي ب 

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ججججال للرةًلغ ججججع لال للك لال ججججيلذ لف ججججلإن ل)) - ججججخ لي للن لم  َّ ِفررررِ َذِلررررَك َلِعْبررررَْ   و استاددددالل لييدددديب (3)((ىش  ِلَمررررْن ِإ

 .م4ةَيْخَشى

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

َِيٌْو استاالل ليييب (5)((يرٌلد لٍءلق لي لش للل للىلكُلع للك لإن ل)) - ٍِْء َق  .م6ةِإنََّك َعَلى ُكلِّ َا

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

جف جن لللُّلولُكجلُلغ لت للك لناال لهُل)) - جالأ لٍسلم  جلالجىلبهلل لإ لوبلدُّلرُلو للت لف لل لس  جلم لالهُلو لم  ج،لو لق لبالح  جلل لض  جلم لهُلن لع  و (7)((ون لرُلت جف لوبلي لانُلالك جم 

ُهَناِلررَك َتْبُلررو ُكررلُّ َنْفررٍس َمررا َأْسررَلَفْإ َورُُِّوا ِإَلررى اللَّررِه َمْوَلرراُهْم اْلَحررتِّ َوَضررلَّ َعررْنُهْم َمررا َكرراُنوا استادالل لييدديب 

َِ  .م8ةَيْفتَُْو

 

                                                           

ل.1/122:ل191نهالبالغة  لخلل(1)
ل.13-11بالمدثر/لل(1)
ل.1/15:ل191نهالبالغة  لخلل(3)
ل.12لبالنازعات/ل(1)
ل.1/59:ل119الغة  لخلبنهالل(5)
ل.8لبالتحريم/ل(2)
ل.1/51:ل111لخنهالبالغة  لل(7
ل.39ليونس/ل(8)
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 الفصل الثالث

 وسوله "  يه اللث،"ب

َوِسر َت الَّرِذيَن اتََّقرْوا َربَُّهرْم ِإَلرى      و استاالل ليييب (1)((ربًلم لزُلل  لن لبالىلبالج للم لهُلغ لبلر لقو لت لبلين لبالذ لليق لس لو ل)) -

 .م2ةاْلَجنَِّ  ُزمَِْا

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

َماُء َفَمرا َبَكرْإ َعَلرْ ِهْم السَّر     و استادالل لييديب(3)((ين لر لظ جن لوبلمُلانُلالك لم لو للُضلالر لأ لوللاءُلم لبالس للهمُلي لل لع للت لك لالغ لم لف ل)) -

 .م4ةَواْلَأْرُض َوَما َكاُنوا ُمنظَِْيَن

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

َْ َبْ َنَنررا   و استاددالل لييدديب (5)((ين لبالفججاتح للرُلي ججخ للت لن ججأ لوللق لالغججاالح لن ججم لو لق للن لي لغ ججنججالو لن لي لغ للح لت لالبف ججن ججرغ ل)) - َربََّنررا اْفررَت

 .م6ةِحنَيَوَبْ َن َقْوِمَنا ِباْلَحتِّ َوَأْنَإ َا ُْْ اْلَفاِت

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ججلرُلي ججخ للو لُهججالو لن ججن لي لغ للبهللُللم لُكججح لىلي لت ججح ل)) - َحتَّررى َيْحُكررَم اللَّررُه َبْ َنَنررا َوُهررَو   و استاددالل لييدديب (7)((ن لي لم لاك لبالح 

 .م8ةَا ُْْ اْلَحاِكِمنَي

 

                                                           

ل.1/81:ل132نهالبالغة  لخلل(1)
ل.73لبالزمر/ل(1)
ل.1/88:ل137لخنهالبالغة  لل(3)
ل.19لبالدخان/ل(1)
ل.1/119:ل15نهالبالغة  لكلل(5)
ل.89لبالعربف/ل(2)
ل.1/129:ل55نهالبالغة  لكلل(7)
ل.87لبالعربف/ل(8)
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 الفصل الثالث

 وسوله "  يه اللث،"ب

َِّ و  ستادددالل لييددديب (1)((وبآمُنجججلين لذ لوبال جججلغجججيُّلذبلبالن له جججو للوهُلغُعجججبت للن لذي لل جججالليم لغربه لإغجججلاس لىلبالن جججأوال جججلإن ل)) - ِإ

ُّ َوالَِّذيَن نَمُنوا  .م2ةَأْوَلى النَّاِس ِبِجبَْْاِه َم َللَِّذيَن اتََّبُعوَُ َوَهَذا النَِّب

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م4ةُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْإ َرِه َن لو استاالل ليييب (3)(( ٌلين له لر للت لغ لس لالك لم لٍسلغ لف لن لللُّلوكُل)) -

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

جبالخُللو لهُللالك ل،لذ لة لر لالوبآلخ لي لن لبالدُّللر لس لخ ل)) - َُّْنَ ا َواْلرَاََِْ  َذِلرَك ُهرَو      و استادالل لييديب (5)((ينُلغ جبالمُللبنُلر لس  َاِسرَْ الر

ُِ اْلُمِبنُي  .م6ةاْلُخسَْْا

 و الال ؛  كرت   هدال ة راالديم  وا د   در  مرد ه ا  رب ة  لي و  لي و  :بالتأكيدلغاالقتغاسلبالجزئي)ب(ل
 ا  ر اآلترب. وايال   ال تاق  م1ةهال يالل  
 

  قوله "  يه اللث،"ب

 .م9ةَوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقف ا َمْحُفوظ او استاالل ليييب (8)((وظاًلفُلح لفًالم لق لس للن لاهُلي لل لعُلو ل)) -

 

                                                           

ل.1/317:ل91نهالبالغة  لملل(1)
ل.28لآللعمربن/ل(1)
ل.1/381:ل319نهالبالغة  لملل(3)
ل.38لبالمدثر/ل(1)
ل.1/385:ل359نهالبالغة  لملل(5)
ل.11لبالحا/ل(2)
ل(.51)(لصفح ل4هامشل)ل(،47)(لصفح ل5هامشل)ل(،22)(لصفح ل8هامشل)(،ل21)(لصفح ل3مشل)ينظر:لهال(7)
ل.1/18:ل1نهالبالغة  لخلل(8)
ل.31لنغياء/بأللل(9)
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 الفصل الثالث

 وسوله "  يه اللث،"ب

ٍَ تََْْوَنَهاو استاالل ليييب (1)((اه لمُلع لد لٍدلي لم لع للر لي لغ لفوعًا،لغ لر لكًالم لم لس لو ل)) - َِ ِبَغ ِْْ َعَم  .م2ةَاَلَت السََّماَوا
 

 وسوله "  يه اللث،"ب
َُّْنَ ا ِبِزيَنٍ  او استاالل ليييب (3)((ب لبالكوبك للن  لي لز لالغ له لن لي لز للم لثُل)) -  .م4ةْلَكَواِكِبِإنَّا َزيَّنَّا السََّماَء ال
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

جيرًب،لوق لط لت لس لربجًالمُليهالس لرىلف لج لأ لو ل)) - َوَجَعرَل اْلَقَمرَْ ِفر ِهنَّ ُنروِرا َوَجَعرَل      و استادالل لييديب (5)((يجربًلن لرًبلمُلم 

 .م6ةالشَّْمَس سَِْاِجا

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

جججلق لت جججف للم لثُججج)) - جججي لالغ جججم  َِّ استادددالل لييددديب  و(7)((ةُعجججبال للوبت لم لنلبالس  َأَوَلرررْم َيرررَْى الَّرررِذيَن َكَفرررُْوا َأ

َِ َواْلَأْرَض َكاَنَتا َرْتق ا َفَفَتْقَناُهَما  .م8ةالسََّماَوا

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ججط ججألن لُهججمل لف ل)) - َُ َوِللَّررِه َيْسرر و استاددالل لقولدده تالدداللاب (9)((ون لُعججك لر لاللي للودٌلجُلُسججلهم لنُلوبرًبلمججنلمةئكتججه،لم  ُج

َِ َواْلَأْرِض َِ بو وسولهم70ةَمْن ِفِ السََّماَوا َُو  .م77ةَوَلُه َيْسُج

                                                           

ل.1:1/18لنهالبالغة  لخل(1)
ل.19لالقمان/ل(1)
ل.1:1/18لنهالبالغة  لخل(3)
ل.2لبالصافات/ل(1)
ل.1:1/18نهالبالغة  لخلل(5)
ل.12لنوح/ل(2)
ل.1:1/19ة  لخلنهالبالغل(7)
ل.39لنغياء/بأللل(8)
ل.1:1/19نهالبالغة  لخلل(9)
ل.15لبالرعد/ل(19)
ل.192لبالعربف/ل(11)
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 الفصل الثالث

 وسوله "  يه اللث،"ب

جججو ل)) - َِ  و استادددالل لقولددده تالددداللاب (1)((ون لبيلُجججز لت لي للال للون لافُّلص  و وسولدددهب م2ةَوِإنَّرررا َلرررَنْحُن الصَّررراف و

َصفًّا َِ  .م3ةَوالصَّافَّا

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

جججججي للال للون لغحُلس جججججمُلو ل)) - َِ َلرررررُه ِباللَّْ رررررِل َوالنََّهررررراِر َوُهرررررْم َلرررررا    و استادددددالل لييددددديب (1)((ون لمُلأ لس  ُيَسررررربُِّحو

َِ  .م5ةَيْسَأُمو

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

َِو استاالل ليييب (2)((بن لغد لال لألرة لت لف للال لو ل)) -  .م1ةَلا َيْفتُُْو

 وسوله "  يه اللث،"ب

َ لىلو لل لع للاءُلن لم لأُللم لهُلن لم ل))و ل -  .م9ةَنَزَل ِبِه الُّْوُح اْلَأِمنُيو استاالل ليييب (8)((يه لح 

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م77ةَجاِعِل اْلَمَلاِئَكِ  ُرُسل او استاالل ليييب (19)((ه لل لسُلالىلرُلإل ٌلسن لال لأو ل)) -

 

                                                           

ل.1:1/19نهالبالغة  لخل(1)
ل.125بالصافات/لل(1)
ل.1لبالصافات/ل(3)
ل.1/19:ل1لخنهالبالغة  لل(1)
ل.38لفصلت/ل(5)
ل.1:1/19نهالبالغة  لخلل(2)
ل.19لنغياء/بأللل(7)
ل.1:1/19نهالبالغة  لخلل(8)
ل.193بالشعربء/لل(9)
ل.1:1/19نهالبالغة  لخلل(19)
ل.1لفاطر/ل(11)
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 الفصل الثالث

 وسوله "  يه اللث،"ب

َِّ و وسولدهب م2ةَويُِْْسرُل َعَلرْ ُكْم َحَفَظر     الل لقولده تالداللاب ستاداو (1)((ه لغاد لع لال لل ُلظ لف لح لبال للمُلهُلن لم لو ل)) - َوِإ

 .م3ةَعَلْ ُكْم َلَحاِفِظنَي
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

ججق لغ للون لفُججل لت لخ لمُل)) - ججأ لهلو لائ لض  َِِْ َعَلررى  ستاددالل لقولدده تالدداللاب او (1)((ره لم  ُيَنررزُِّل اْلَمَلاِئَكررَ  ِبررالُّْوِح ِمررْن َأْمرر

ََِِِمررْن َيَشرراُء ِمرر  ِِ َربِِّهررْم ِمررْن ُكررلِّ     و وسولددهب م5ةْن ِعَبررا َتَنررزَُّل اْلَمَلاِئَكررُ  َوالررُّْوُح ِف َهررا ِبررِجْذ

 .م6ةَأمٍْْ
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م8ةَوَقاَل َلُهْم َاَزَنُتَهاو استاالل ليييب (7)((ه لان لن لج للغوبب لألل ُلن لد لوبالس ل)) -
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م70ةَوَيْحِمُل عََْْش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَ  لستاالل ليييب او (9)((م لهُلافُلت لك لرشلأ لبالع للم لبئ لو لق لال للغ ُلس لان لوبالمُل)) -
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

َ لت لح لن لج لأ لغ ل)) -  .م72ةُأوِلِ َأْجِنَحٍ ستاالل ليييب ا و(11)((هم 

                                                           

ل.1/19:ل1نهالبالغة  لخلل(1)
ل.21لبالنعام/ل(1)
ل19لبالنفطار/ل(3)
ل.1:1/19نهالبالغة  لخلل(1)
ل.1لبالنحل/ل(5)
ل.1لبالقدر/ل(2)
ل.1:1/19نهالبالغة  لخلل(7)
ل.71لبالزمر/ل(8)
ل.1:1/19نهالبالغة  لخل(9)
ل.17لبالحاق /ل(19)
ل.1:1/19نهالبالغة  لخل(11)
ل.1لفاطر/ل(11)
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 وسوله "  يه اللث،"ب

ٍِو استاالل ليييب (1)((س ن ه الغاالماء ل)) -  .م2ةِمْن َحَمٍج َمْسُنو

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

غ ت ل)) - ت ىلال ز   .م4ةِمْن ِطنٍي َلاِزٍبو استاالل ليييب (3)((و ال لط ه الغاال غ ل   لح 

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ل ت ل)) - ل ص  ت ىلص   .م6ةِمْن َصْلَصاٍلو استاالل ليييب (5)((ح 

 
 للث،"بوسوله "  يه ا

ه لرُللن لالم ليه لف للخ لف لن للم لثُل)) -  .م8ةَوَنَفْخُإ ِف ِه ِمْن ُروِحِو استاالل ليييب (7)((وح 

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ه ججانٍلذ ل)) - يُله ججالو للبلأذ  َ لُيج  ججٍرلي ججتص  ُمه اف ك  ت ججد  لي خ  ججو بر ح  َوَجَعررَل َلُكررْم السَّررْمَ  و استاددالل لييدديب (9)((ر ُفلغ ه ججالوج 

َََ َواْلَأ  .م70ةْبَصاَر َواْلَأْفِئ

 

                                                           

ل.1/19:ل1نهالبالغة  لخل(1)
ل.12بالحجر/لل(1)
ل.1/19:ل1نهالبالغة  لخل(3)
ل.11بالصافات/لل(1)
ل.1/19:ل1نهالبالغة  لخل(5)
ل.12بالحجر/لل(2)
ل.1/19:ل1نهالبالغة  لخل(7)
ل.19بالحجر/لل(8)
ل.1/19:ل1نهالبالغة  لخل(9)
ل.9/لالسجدةبل(19)
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 وسوله "  يه اللث،"ب

ُدوبلإال ل)) - ُجُدوبلآلد م ،لف س ج  ق غ يل هُللأ س  لو  َِ،     و استاالل ليييب (1)((إ غ ل يس  ََ اْلَمَلاِئَكرُ  ُكل ُهرْم َأْجَمُعرو َفَسرَج

 .م2ةِإلَّا ِإْبِل َس
 

 وسوله "  يه اللث،"ب
ل ق ججج  لب)) - ُزوبلغ خ  ت ع جججز  جججال لو  ل ص  ل جججق لبالص  ه ُنوبلخ  جججت و  ،لو بس   و استادددالل لقولددده تالددداللاو يكاليدددي  ددد  إا ددديل(3)((الن جججار 

َأَنا َا ٌْْ ِمْنُه َاَلْقَتِنِ ِمْن َناٍر َوَاَلْقَتُه ِمْن ِطنٍيم4ة. 
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

ُملبالشِّق و ةُل)) - لي ه  لع  ل غ ت   .م6ةَعَلْ َنا ِاْقَوُتَنا َربََّنا َغَلَبْإو استاالل ليييب (5)((و   
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

َ ل)) - ط جججاهلبهلُللبالن  َفِجنَّرررَك ِمرررْن اْلُمنَظرررِْيَن، ِإَلرررى َيرررْوِ  اْلَوْقرررِإ   و استادددالل لييددديب (7)((ظ جججرة لف أ ع 

 .م8ةاْلَمْعُلوِ 
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

يش ججت هُل)) - ججد لف يه ججالع  لآد م لد برًبلأ ر    ججك ن  َوُقْلَنررا َيررانَُِ  اْسررُكْن َأْنررَإ َوَزْوُجررَك و استاددالل لييديب (9)((ثُججم لأ س 

َِا َحْ ُث ِاْئُتَما  .م70ةاْلَجنََّ  َوُكَلا ِمْنَها َرَغ

                                                           

ل.1/11:ل1بالغة  لخلنهال(1)
ل.71-73ص/لل(1)
ل.1/11:ل1نهالبالغة  لخل(3)
ل.72ص/لل(1)
ل.1/11:ل1نهالبالغة  لخل(5)
ل.192بالمؤمنون/لل(2)
ل.1/11:ل1نهالبالغة  لخل(7)
ل.81-89/لصل(8)
ل.1/11:ل1نهالبالغة  لخل(9)
ل.35بالغقرة/لل(19)
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 وسوله "  يه اللث،"ب

ت جججهُل)) - لو ع د بو  ل جججيس  جججذ ر ُهلإ غ  ح  ََُو َلرررَك َوِلَزوْ و استادددالل لييددديب (1)((و  َِّ َهرررَذا َعررر ِجرررَك َفَلرررا َفُقْلَنرررا َيرررانَُِ  ِإ

 .م2ةُيخَِْْجنَُّكَما ِمْن اْلَجنَِّ  َفَتْشَقى

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ججُدوُّهُللهُلر لت ل  لا لف جج)) - َفَوْسررَوَس ِإَلْ ررِه ستاددالل لقولدده تالدداللاب ا و(3)((بر لر لالغ ججأل  لق ججربف لمُلو للام لق ججبالمُللبر لد لغ ججله للي ججع لل ٌلاس ججف لن للع 

ُِ ََلَّاُهَما و وسولهب م4ةالشَّْ َطا  .م5ةِبغُُْوٍرَف
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

َْ َلُه َعْزِماستاالل ليييب او (2)((ه لن له لو لغ لل  ليم لز لع له،لوبال لك لش لغ للين لق لبالي للات لغ لف ل)) - َِ َوَلْم َنِج  .م1ةَفَنِس
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م9ة ِعااْهِبَطا ِمْنَها َجِمستاالل ليييب او (8)((  للي لبالغ للالىلدبر لإلهُلط لغ له لأ لف ل)) -
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

ِْ ِمْن ُأمٍَّ  ِإلَّا اَلرا ِف َهرا   ستاالل ليييب او (19)((لٍلس لر لمُللغيٍّلن للن لم للهُلق لل لخ للهُلان لح لغ لسُللبهللُللل لخ ليُللم لال لو ل)) - َوِإ

 .م77ةَنِذيٌْ

                                                           

ل.1/11:ل1نهالبالغة  لخل(1)
ل.117طجه/لل(1)
ل.1:1/11لنهالبالغة  لخل(3)
ل.119لطه/ل(1)
ل.11لبالعربف/ل(5)
ل.1:1/11نهالبالغة  لخلل(2)
ل.115لطه/ل(7)
ل.1:1/11نهالبالغة  لخل(8)
ل.113طه/لل(9)
ل.1:1/11نهالبالغة  لخلل(19)
ل.11لفاطر/ل(11)
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 وسوله "  يه اللث،"ب

ٌَستاالل ليييب او (1)((هيدٌلش لو للقٌلائ لالس له لع لٍسلم لف لن لللُّلكُلف ل)) - َْ ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َساِئٌت َوَاِه   .م2ةَوَجاَء

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ججغ ججف ل)) - ججفججيلبالن للم لوسججل للعليججه للىلبهللُلل لاالغلص  ججم ل،لو ل  ليح لص  ججد ل،لو ل  لريق ججىلبالط لل ججىلع لض  ججك لح لالججىلبال لإالع  ل  لظ ججع لو لم لوبال لل  لم 

 .م4ةَك ِباْلِحْكَمِ  َواْلَمْوِعَظِ  اْلَحَسَنِ اُِْع ِإَلى َسِب ِل َربِّستاالل ليييب او (3)((  لن لس لح لبال ل
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

َِّ اْلعاِقَبَ  ِلْلُمتَِّقنَيستاالل ليييب او (5)((ين لق لت لاللمُلل  لغ لبالعاق للن لإفاصغروب،لف)) -  .م6ةَفاْصبِْْ ِإ
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م8ةَيُقوُ  النَّاُس لَِْبِّ اْلَعاَلِمنَيَيْوَ  و استاالل ليييب (7)((اماًلقي ل))ُخُضوعًالول -
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م70ةَيْوَ  تَُْْجُف اْلَأْرُض َواْلِجَباُلستاالل ليييب او (9)((ُضلر لبأل للمُله لغ للفت لج لر لو ل)) -
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

 .م72ةتَِّت اللََّه َيْجَعْل َلُه َمخَِْْجاَوَمْن َيستاالل ليييب او (11)((جاًلر لخ لالم لم لهُلن لم للهُلال للبهللُللل لع لج لال ل)) -
                                                           

ل.1/128:ل81نهالبالغة  لخلل(1)
ل.11ق/لل(1)
ل.1/111:ل91نهالبالغة  لخلل(3)
ل.115بالنحل/لل(1)
ل.1/119:ل97لنهالبالغة  لخل(5)
ل.19لهود/ل(2)
ل.1/117:ل191نهالبالغة  لخلل(7)
ل.2لطففين/مبالل(8)
ل.1/117:ل191نهالبالغة  لخلل(9)
ل.11بالمزمل/لل(19)
ل.1/393:ل139نهالبالغة  لخلل(11)
ل.1لبالطةق/ل(11)
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 وسوله "  يه اللث،"ب

((ربًلد لق للءٍلي لش للل لالكُللل لع لج ل)) -
َِْراو استاالل ليييب (1) ٍِْء َق َْ َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َا  .م2ةَق

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ََِيْعَلُم َما ُيسُِّْستاالل ليييب او (3)((هُللم لع للم لرتُلر لإنلأس ل)) -  .م4ةو
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

جججججف للهُلد لل جججججخُلوي ل)) - جججججباليم  جججججف لن للت له لت لش  َوُهرررررْم ِفرررررِ َمرررررا اْارررررَتَهْإ َأنُفُسرررررُهْم    ستادددددالل لييددددديب او (5)((هُلس 

َِ َُو  .م6ةَااِل
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

لس ل)) - َِ النَّاَس ِإْلَحاف او استاالل اآلييب (7)((وبفُلح لوبلبال لالُلأ لإن   .م8ةَلا َيْسَأُلو
 

 وسوله "  يه اللث،"ب

ِِ َمرا ُهرَو ِارَفاٌء َوَرْحَمر ل        ب ستادالل اآليدياو (9)((هُلامُلق لس لىلأ لش لخ لفاًءلاللتُلش لاللو ل)) - َوُنَنرزُِّل ِمرْن اْلُقرْْن

 .م70ةِلْلمُِِْمِننَي
 

                                                           

ل.1/137:ل181نهالبالغة  لخلل(1)
ل.3لبالطةق/ل(1)
ل.1/139:ل181نهالبالغة  لخلل(3)
ل.77لبالغقرة/ل(1)
ل.1/139:ل181نهالبالغة  لخلل(5)
ل.191لنغياء/بأللل(2)
ل.1/159:ل187نهالبالغة  لخلل(7)
ل.173بالغقرة/لل(8)
ل.1/121:ل191نهالبالغة  لخلل(9)
ل.81بالسربء/لل(19)
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 وسوله "  يه اللث،"ب

((م لوس لت للن لم لال للي ًلآول)) -
ٍَستاالل ليييب او (1) َّ ِفِ َذِلَك َلََيا  .م2ةِلْلُمَتَوسِِّمنَي ِإ
 وسوله "  يه اللث،"ب

ججر لهججالعُلن لإ ل…ل  لان ججالم لأ للبء لدألم لثُجج)) - ِإنَّررا ستاددالل لييدديب ا و(3)((الغ ججوبالج ل…لضججين لالر لأو ل…لعلججىلبالسججموبت للت لض 

َِ َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل  .م4ةعََْْضَنا اْلَأَماَنَ  َعَلى السََّماَوا

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ٍَ ِفرِ َجروِّ السَّرَماِء َمرا       ستاالل لييديب او (5)((ه لر لم لاللةٌلر لخ لس لمُللرُلي لفاالط ل)) - َأَلْم يََْْوا ِإَلى الطَّْ رِْ ُمَسرخََّْا

 .م6ةُيْمِسُكُهنَّ ِإلَّا اللَُّه

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

َْ َصََّ  َعو استاالل ليييب (7)((  لي لم لبالح للاءُلن لغهلأغ للق ُلد لص ل)) -  .م8ةَلْ ِهْم ِإْبِل ُس َظنَُّه َفاتََّبُعوََُوَلَق

 
 وسوله "  يه اللث،"ب

ٍَو استاالل ليييب (9)((يدٍلع لغ للبٍلي لغ لفًالغ لذ لق ل)) - ٍِ َبِع  َِ ِباْلَغْ ِب ِمْن َمَكا  .م70ةَوَيْقِذُفو

                                                           

ل.1/125:ل191نهالبالغة  لخلل(1)
ل.75بالحجر/لل(1)
ل.1/127:ل191نهالبالغة  لخلل(3)
ل.71لبالحزبب/ل(1)
ل.1/28:ل131لخنهالبالغة  لل(5)
ل.79بالنحل/لل(2)
ل.1/91:ل138نهالبالغة  لخلل(7)
ل.19سغأ/لل(8)
ل.1/91:ل138نهالبالغة  لخلل(9)
ل.53لسغأ/ل(19)
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 وقوله "عليه السالم":

 .(2)َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت، ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْتقتباس لآلية: ا، (1)((ودةِ ِءِ وِ مِ ِاتِ ن ِبِ ِنِ مِ )) -

 
 وقوله "عليه السالم":

نِ وِ )) - م ،ِ،ِوإلغاارِ وإلمادفووونِ ِ،ِوإلساالوونِ ،ِوإلمساايينِ إلفقارإءِ …ِوضااًِرِ فِ يبًاِمِ صِ نِ ِقةِ دِ إلصِ ِهِ يِهذِ فِ ِكِ ل ِِإ 

ََُُدَااِء َواْلَمَاداِِِو َواْلَمدانيِلَو َيَلْاَودا َواْلمََُل َُدِ        قتباس لآليةة: ا، (3)((بيلِ بنِإلسِ إِو ُُ ِلْل َََقا ِإنََّما الصَّد

 .(4)ُقُلوُبُوْم َوِفي الاَِّقاِب َواْلَغاِرنِيَو َوِفي َسِباِل الل ِه َوِاْبِن الاَِّباِل

 
 :وقوله "عليه السالم"

اااانِ جِ ِمِ ه اااال ِِض ِفِ اخِ ف اااا)) - َْ نيددددْن     قتبةةةةاس لآليةةةةة: ا، (5)((كِ اح  َْ ِلَمددددْن اََّْبَمدددد َْ اَََاَ دددد َواخُِْدددد

 .(6)اْلمَُْنيََِِو

 
 وقوله "عليه السالم":

 .(8)َواْيَتِصُموا ِبَحْبِل الل ِه َاِماًما، اقتباس لآلية: (7)((هِ و ِبِ حِ بِ ِامِ صِ وتِ وإلِ )) -

عليةةه السةةالم" الةةغ ا قتبةةاس الزلةةم والر اةةم الةةغ رةةو  اليةة  غ الزةة يم  ت زيةة  ويبةة و  غ يايةةة تهةةيلته "
 زالاله "عليه السالم" بزالم البا ي سبحاره.

                                                           

ِ.101-832ِ:8/102إلنهجِإلبالغةِخِِ(1)
ِ.1-2/ِإلتيويرِ(8)
ِ.82ِ:8/125نهجِإلبالغةِكِِ(3)
ِ.20إلتوبة/ِِ(4)
ِ.87ِ:8/127نهجِإلبالغةِكِِ(5)
ِ.815ِ/شعرإءإلِ(2)
ِ.31ِ:8ِ/121نهجِإلبالغةِكِِ(7)
ِ.103آلِومرإن/ِِ(2)
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ِإلمبحثِإلثاني
ِإلتأييدِباساليبِيتابِ)نهجِإلبالغة(

م قي  صفة رفو) ،في (رالتو)"عليه السالم" الغ الت زي  بة )األست  ل(، و)الت ييب(،  ياية تهيلته إغ  
الوصةةةو (، و)زالةةةال صةةةفة الالوصةةةو (  إرالةةةا إةةةم توريةةةه الالةةةإ إلةةةت ررةةةاب ا  والتفةةةات م إلةةةت حهةةة ته ال

 سبحاره  ست  ل علت ورو  الاالإ الغ االل الالوقاته، وتر يهبا  الي سية، وإذا   يتحيإ إ   
ريصةاغ بزالةال   اليه ب ا، وتر يةه  تاالةه سةبحاره عةغ الثبات تيي  ا  عغ صفات الالالوقات برفم اليي  عر ا، و 

صفاته، والت ييب تم زةل الفهةاال الالحييةة لةذلا، والترفية  عةغ زةل ال ذااةل الالاراةة عةغ الوصةول إلةت ا  
عةا  تةم )االسةة(  سةاليب، ، الو   نهاجِإلبالغاةالةغ  الوهة    ، وق  و   إذا تةم: )سةتة وتسةايغ والااةة(سبحاره

 وبيار ا تم اآلتم:
ِأوًل:ِإلتأييدِبالترغيب

ِغب فيهر  م  تأكيد فضيلة ال: 
عةةةا  تةةةم الالوهةةةوعات الو    ،و   الت زيةةة  بالت ييةةةب، ولللايةةةة الالةةةذزو و، تةةةم )تسةةةاة وتسةةةايغ( الوهةةةاا  

 اآلتية:
ِ:"وويهمِإلصالةِوإلسالم"ِ(هإلترغيبِفيِفضيوةِ)إلرسولِوآل(1ِ)

 ، الر ا قوله "عليه السالم":(1)و   إذا تم: )ثالارية وعش يغ( الوهاا  
 
وِ  - س  يِ ))أ ر  ق د م ه ِفيِإلصِ ه ِب الضِّ ،ِو  ااء  ِب اه ِإلص  ذ ل ال  ،ِو  ِب اه ِإلم غ ال اب  ر  س ااو  ِإلمف ات ق ،ِو  ِب ه  ،ِف ر ت ق  ف اء  بة ،ِط  ع و 

)) م ال  ش  ِو  ِي مين  ِو ن  ِإلض الل  ت ىِس ر ح  ون ة ،ِح  ز  ِب ه ِإل خ  س ه ل   .(8)و 
وباض تواي ه.  ، عليه و له وسلم(تفم قوله،  شا  "عليه السالم" إلت باض تهاال الربم )صلت ا 

رةوا  اسسةالم ال ا يةةي تةم سةبيل ا  إليةه، والر ةا تالغ تهةااله إ سةاله بالهةياو، ولفةا  )الهةياو( السةتاا  أل
غ زاغ الزل الر م ال  هربياو تم الفألاعلت ساا   تي ياله. والغ تواي ه زوره  تةإ بةه الالفةاتإ،  .صطفتيلة، وا 

بةةه الصةاوبة، وسةة ل بةه ا ورةةة  ذلةل، والر ةا زورةةه سةاو  بةةه الاللالةب و قةهوزرةت ب ةا عةةغ  الةو  الاةةالم الالتف   
 . ويايةةة تهةةيلته(3)ح الهةةالل والر ةةل عةغ يالةةيغ الرفةةوس وشةالال ا   سةط يةإ ا  ب  ايتةةة تي ةا إلةةت يايةةة  غ 

 ب تيه. ي  "عليه السالم" الغ ذلا، إرالا إم ت زي  تهيلة الال  
 

                                                           

ِ،371ِ،350ِ،345ِ،331ِ،338ِ،381ِ،843-848ِ،834ِ،838ِ،815ِ،814ِ،140ِ،73ِ،82ِ،1ِ/82ينظاار:ِنهااجِإلبالغااة:ِ ِ(1)
403،ِ410،ِ483،ِ441،ِ452،ِ424،ِ425.ِ

 8ِ/17،ِ25،ِ20،ِ132،ِ877ِِ.ِ
ِ.802ِ:8/17ِِ(ِنهجِإلبالغةِخ8ِ)
ِ.8/144ِِ(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:3ِ)
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 "عليه السالم": وقوله
ع ِسِ  - ض  ِم و  ِأ ق اام ِ))ه م  ام  ين اه :ِب ه  ِد  ب اال  ج  ِي ت باه،ِو  ي ه اوب  اه ،ِو  ي م  ِح  ل ال  م و  اه ،ِو  و م  ِو  يب اة ع  ار ه ،ِو و  أ م  اأِ  ل ج  رِّه ،ِو 
ِإ ن اء ِظه ر ه ،ِو أ ذ ه ب  ه ((إن ح  ت ع اد ِف رإل ص   .(1)ر 

زالةال  سةتا ا     الر ةا(علةي م الصةالو والسةالم) تفم قوله،  شا  "عليه السةالم" إلةت تهةاال  ل الربةم
س ا  ا  وحزالته، و ر م الراصة وغ لةه واليةااالوغ بة واال  ا ، والةذابوغ عةغ الة يغ أل "علي م السالم"رفوس م 

علاله، ولفا )الايبة( استاا و لرفوس م الشة يفة، وورةه الشةبه،  ةي وب م ييوم سلطاره  وزور م عيب  تإلي م يلتر
ع تي ا، زارت  ذإار م الطاإ و حاتاةة للالةم عةغ ع الةه، وبزةور م لالا زاغ الغ ش ر ا حفا الا يو  الايبةي  غ   

 اسةةةت ا وتفسةةةي إا وعرةةة إم علال ةةةا و إةةةل حفا ةةةا  ال راةةةا  لحزالتةةةه إذا هةةةلت عةةةغ  ذإةةةاغ ييةةة إم، وبزةةةور م 
وت ويل ا، وبزةور م ربةال  يةغ ا  سةبحاره، ب ةم ياتصةم عةغ وصةالات الشةياطيغ، وبزةور م  عهةا ا  يشة وغ 

. وياية تهيلته "عليه السةالم" الةغ ذلةا إرالةا إةم ت زية  تهةيلة (2)ا  ه ويؤي وغ  ال ه الوغ   ه سبحاره وييو  
 ب تيه. ي  الال  
ِ:إلترغيبِفيِفضيوةِ)إلتقوى((8ِ)

 "عليه السالم": ، الر ا قوله(3)و   إذا تم: )ثالثيغ( الوهاا  
 
ت اق ِ - ،ِو و  م ع ااد  يار ةِ  ذ خ  ،ِو  ِس اد إد  ف ت ااح  ِ ِم  ِت ق او ىِإ وِ ))ف إ ن  ِم  ِي الِّ ان  ِم  ِه و ي اة َِب ه ااِي ان ج    ِي الِّ ان  ااة ِم  ن ج  ي اة ،ِو 

ت ن الِ  ،ِو  وِإل ه ار ب  ي ن ج  ،ِو  ((ِإلط ال ب   .(4)إلر غ ال ب 
: زور ةةا الفتةةاح الصةةواب والاةة ل تةةم تفةةم قولةةه، رب ةة ه "عليةةه السةةالم" علةةت تهةةيلة تيةةوف ا  ب وصةةا  

سةةتياالة علةةت الصةةواب عتبةةا  زور ةةا سةةببا  لالا" لفةةا )الالفتةةاح( باليةةول والاالةةل، واسةةتاا  ل ةةا "عليةةه السةةالم
واليص  تم ص اط ا  الالستييم إلت ثوابه الالييم. وزور ا الغ  رفس الذااي  الالشف   ب ا تةم الالاةا . وزور ةا 

سةةتيالو حزةةم اعتيةةا  الةةغ زةةل اللزةةة، واسةةتاا  ل ةةا "عليةةه السةةالم" لفةةا )الاتةةإ( لاةةال  الةةرفس الااقلةةة الةةغ 
علي ةةا لفةةا )الررةةاو( الرةةا ا   لزور ةةا سةةببا  لررةةاو الرةةاس الةةغ  لةةإي ط  وزور ةةا ررةةاو الةةغ زةةل إلزةةة، و    .شةةياطير ا

، وب الةا (5)ال لزات األا وية. إذ ب ا يررح الطالب لثواب ا  تم اآلا و، ويررو ب ةا ال ةا ب الةغ عةذاب ا 
 ب تيه.ت زي  تهيلة الال ي  ياية تهيلته "عليه السالم" الغ ذلا، إرالا إم  غ   ترال ال يايب. ويب و 

                                                           

ِ.8ِ:1/82ِ(ِنهجِإلبالغةِخ1)
ِ.1/125(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:8ِ)
ِ،320ِ،327ِ،321ِ،825ِ،824ِ،813ِ،121ِ،151ِ،152ِ،155ِ،151ِ،141ِ،182ِ،20ِ،1ِ/22(ِينظااااااار:ِنهاااااااجِإلبالغاااااااة:ِ 3)

433،ِ431،ِ441،ِ444،ِ454،ِ457،ِ420.ِ
 8ِ/52،ِ77،ِ21،ِ25،ِ145،ِ172،ِ803،ِ831ِ.ِ

ِ.885ِ:8/52(ِنهجِإلبالغةِخ4ِ)
ِ.8/155(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:5ِ)
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ِ:إلترغيبِفيِفضيوةِ)إلدواء((3ِ)
 :. الر ا قوله "عليه السالم"(1)و   إذا تم: )سباة وعش يغ( الوهاا  

 
ِتِ  - ن  ،ِو إ  ِم أ م ول  ي ر  ِف خ  ِت ؤ م ل  َِإ ن  ِإلي ثير  .ِوإلت ع د إد  يل  م  ِإل ج  ب  ص  ِإل و  ِأ ه ل  ر م ِمِ رِ ))إل وه م ِأ ن ت  ِف أي  وِ     .(8)((ر ج 

سةةتحياقه الوصةة  ب شةة   ط تةةم  الريةةيض، اه "عليةةه السةةالم" علةةت  رةةه تاةةالت بحسةةب تفةةم قولةةه، رب ةة
إةل  الةه، إةو االةغ ر ايةات ر ر اةم   ثرااه وحال ه بالرا  إلت زل  زاغ اإل الوص  الراليل، وباعتبا  تا   

 رالا إم ت زي   تهيلة الال  يب تيه.، ويب و  غ  ياية تهيلته "عليه السالم" الغ ذلا   (3)التا ا  الزثي 
ِ:إلترغيبِفيِفضيوةِ)إلجهاد((4ِ)

 "عليه السالم":   الر ا قوله(4)و   إذا تم: )سباة( الواه 
 
ن ة ،ِف ت حِ  - ِإل ج  ِأب وإب  ِم ن  ه اد ِب اب  ِإل ج  رِ ِهِ ))أم اِب ع د َِف إن  د  ِإلتقاوى،ِو   ُ ِل ب اا ل ي ال ه ،ِو ه و  ة ِأ و  اص  ِ ِل خ  ِ ِإ ع ِإ

ث ي قة (( ن ت ه ِإل و  ج  ي نة ،ِو   .(5)إل ح ص 
: زورةةه تفةةم قولةةه، رب ةة   إذ الرةةه (الةةغ  بةةواب الررةةة ا  بابةة)ه "عليةةه السةةالم" علةةت تهةةيلة الر ةةا  باوصةةا  

السالا إلت ا  إلت الباب  –الا و بالسووألاوإو الرفس  ،)للا و الااإ (،  و )للا و الافم( –ياب  الالراإ 
ة، والابا و. وزوره )لباس التيوف(، و)  ع تتحه ا  للالالصيغ له تاالت تم الالحب   ة، وإو باب  رر  األعام لل

ح ثةم  ش ة ،سةتاا  ل ةا "عليةه السةالم" لفةا )اللبةاس(، و)الة  ع(، و)الررةة(ا)ررتة الوثييةة(  و وا  الحصيرة(، 
او سةةوو  الاةة و   يةةم شةة   رسةةاغ يت  اس الالشةةاب ة  غ هرةةوو ايةة تيغ بوصةةفم الحصةةارة والوثاقةةة،   ا سةةتاا تيغ 

. ويبة و (6)هتةه الةا ياشةاه الةغ عة و  ، وب  عةه ورر  ب     و  الاذاب يوم اليياالة زالا يت يم بثوبه الا يؤذيه الغ ح   
  غ يايته "عليه السالم" الغ تا ا   وصا  الر ا   إرالا إم ت زي  تهيلة الال ي ب تيه.

                                                           

ِ.387ِ،4(382)ِ،8(304ِ)ِ،3(8.2ِ)ِ،805ِ،4(142)ِ،3(140)ِ،8(110/ِ)1(ِينظر:ِنهجِإلبالغة:ِ 1)
 8ِِ/12،ِ81،ِ(88)8،ِ(141)3.ِ

ِ.10ِ:1/805ِِ(ِنهجِإلبالغةِخ8)
ِ.1/424ِِ(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:3ِ)
ِ.827ِ،875ِ،855ِ،1ِ/75(ِينظر:ِنهجِإلبالغة:ِ 4)

 8ِ/4،ِ23،ِ871ِِ.ِ
ِ.87ِ:1/75ِِ(ِنهجِإلبالغةِخ5)
ِ.841ِ-1/840(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:2ِ)
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ِ:إلترغيبِفيِفضيوةِ)إلقرآن((5ِ)
 "عليه السالم":   الر ا قوله(1)تم: )ثالثة( الواه  و   إذا

 
،ِوإل شِّااف اء ِإلن اااف ع ِو إلاارِّىِ  - ِإل م بااين  ،ِو إلن ااور  ت ااين  ِإل م  اال  ب  ِ َِف إن ااه ِإل ح  ِإ ِب ي تاااب  و ااي ي م  اام ة ِقِ إلن اااِ))و و  ع ،ِو إل ع ص 

ل و م ت ع وِّق ،ِل ِي عِ  اةِ  ،ِو إلن ج  ت عِ ِ ِ وِ ل و م ت م سِّك  إلرِ تِ ف ي ق ام ،ِو ل ِي ز يغ ِف ي س  و ق ه ِي ث ر ةِ  ،ِو ل ِت خ  ِإلس مِ ِدِ ب  ل و   و   .(8)((عِ و 
: زورةةةه )الحبةةةل الالتةةةيغ(  ولفةةةا تفةةم قولةةةه، رب ةةة ه "عليةةةه السةةالم" علةةةت تهةةةيلة اليةةة  غ الزةةة يم ب وصةةا  

ال ةوف تةم     زةات الرحةيم. وزورةه )الحبل( الستاا  لةه، وورةه الالشةاب ه زورةه سةببا  لررةاو الالتالسةا بةه الةغ 
إتةة او بةةه إلةةت الالياصةة  الحييييةةة تةةم سةةلوا سةةبيل ا . )رةةو ا  البيرةةا (  ولفةةا )الرةةو ( السةةتاا  لةةه باعتبةةا  ا 
ب يةة زةالالوم، والةا األالرةات ( للاطشةاغ الةغ الةاو الحيةاو  وزوره )الشفاو الرات ( الغ  لةم الر ةل، وزورةه )الة ي  

السا(، و)رراو للالتالإ(  لزوره سببا  للرراو الغ الال لزات األا وية. وزورةه شابه ذلا. وزوره )عصالة للالت
ويجُّ تييام(  إذ لةيس إةو زسةاا  اآلآلت الالحسوسةة. و)  ية يت تيسةتاتب(،  ي:   يطلةب الرةه الاتبةت ا  )  يي 

  يةةة  تةةةم وال رةةةوع إلةةةت الحةةةإ، زالةةةا يفالةةةه سةةةاا  الحزةةةام الةةةغ الرةةةاس. وزورةةةه )  ت اليةةةه زثةةة و الةةة   (،  ي: الت
الية  غ  سةالاع واسةت رغ إ   ألاتةه ر  راةم إذا زثة ت تالوتةه ال و  شة رلسرةي وولةوج األسةالاع  تةإغ زةل زةالم   

. (3)ة تةم اليلةوب وحسةرا  عصةا  الحب ةألاتإره   ي ال عها  ط يا  ي  ا  علت طول التزة ا  تةم زة و    الز يم
   غ الالري   إرالا إم ت زي  تهيلة الال يب تيه.ياية تهيلته "عليه السالم" الغ ذز   وصا  الي ويب و  غ  

ِ:إلترغيبِفيِفضيوةِ)إلصالة((2ِ)
 "عليه السالم": و   إذا تم: )الوهايغ(  الر الا قوله

 
ِووىِإلِ  - ت ق ر بوإِب ه اَِفإن ه اِي ان ت  ن ه ا،ِو  وإِم  ث ر  ت ي  و ي ه ا،ِو أس  اف ظ وإِو  ح  ال ة ،ِو  ِإلص  ر  مِ ))ت ع اه د وإِأ م  ِي ت اباًِم ؤ  نين 

ق وتًا((  .(4)م و 
تفةةم قولةةه:  شةةا  "عليةةه السةةالم" إلةةت تهةةيلة الصةةالو  تةةاال  بتااإةة   ال إةةا، والالحاتاةةة علي ةةا  وذلةةا 

 ا ر عات الشيطاغ ب ياو  تي ةا  و التفةات بحوال رفسه حال الصالو وال اقبت ا حذ ا   غ تشو باتتيا  اسرساغ  
او   زار ا زالا إم. ثم باألستزثا  الر ةا والتية ب ب ةا إلةت ا   لزور ةا عر ا. ثم بالالحاتاة علت  وقات ا، وا  

 تهل الابا ات والي ب إليه سبحاره  وتهيلة ذلا، ار ا زارت علت الالؤالريغ زتابا  الوقوتا  )الف وهةا ( وإةو 
 ، ويب و  غ يايته "عليه السالم" الغ ذلا، ت زي  تهيلة الال يب تيه.(5)لفا الي  غ الز يم

ِ:سالم(غيبِفيِفضيوةِ)إإلإلتِر(7ِ)
                                                           

ِ.1ِ/302ِ،328ِ،400ِِ(ِينظر:ِنهجِإلبالغة:ِ 1)
ِ.152ِ:1/328ِإلبالغةِخ(ِنهج8ِ)
ِ.1/232(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:3ِ)
ِ.8/170وينظر:ِِ.118ِ:1/422خِ(ِنهجِإلبالغة:4ِ)
ِ.8/22(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:5ِ)
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(  وإو قوله  "عليه السالم": و   إذا تم الوه   )واح  
 
ِ ِإل ااذ ِ - ِإ ياان  ِهااذإِإإل سااال م ِد  ااه ،ِوِ إ))إن  ل ن ف س  ااط ف اهِ  و ق ااه ،ِو أق ااام ِإص  ي اارة ِخ  خ  ااف اهِ  ي ن ااه ،ِو أص  ِو  وااى  ااط ن ع ه ِو  ص 

ِ ب ت ااه .ِأذل  ِم ح  وااى  ااه ِو  ي ااانِ لأد و ال م  ااع ِِد  ض  و  ز ت ااه ،ِو  ادِّيااهِإب ع  ِم ح  ااذ ل  خ  ت ااه ،ِو  ب ي ر إم  ااد إء هِ  ِأ و  ااه ،ِو أه ااان  ِبرف ع  و اال  ل م 
الل ة ِب ر يِ  ِإلض  ي ان  ر ه ،ِو ه د م ِأ ر  ه ((نِ ب ن ص  ي اض  ِح  ِم ن  ش  ِو ط  س قىِم ن   .(1)ه ،ِو 

لرفسةةةه(   ي: ط ييةةةا  إلةةةت تفةةةم قولةةةه،  شةةةا  "عليةةةه السةةةالم" إلةةةت تهةةةاال اسسةةةالم، بزورةةةه )اصةةةطفاه 
صةطفاه اوزورةه ) ه علةت عيرةه(،  ي: علةت علةم الرةه بشة ته وتهةيلته.راالا تته، وريل ثوابه. وزورةه )اصةط
ليةةه اية  اليةةه الحالة  و لةةه. و قةام  عااالةةه علةت الحبتةةه تاةةالت، و  هاية  اليةةه(،  ي: اصةطفت للباثةةه بة  ل  ذ وا 

ااه بز االتةه، واةذل الاا يةه برصة   إلةه، وإة م   زةاغ ه، ووه  الاللل ب تاه، و إاغ  ع  ياغ با   ألاسبحاره 
(  ستاهة علوم ال يغ علت رفوس م ميساا  )التساته، وسيت الغ عطش الغ حياهه، و ه وقو  رالهاللة ب ز

وزالال ا ب ا. وزذلا اسةتاا  لفةا )الحيةاض( لالالةاو اسسةالم الةذيغ إةم  وعيتةه وحياهةه الةت تة  ه الاطةاش 
 ب تيه. ي  . ويب و  غ ياية تهيلته "عليه السالم" الغ ذلا ت زي  تهيلة الال  (2)الغ الالوم والحزالة ال يرية

ِ:ة(إلترغيبِفيِفضيوةِ)إلجنِ (2ِ)
(، وإو قوله  "عليه السالم": و   إذا تم الوه  )واح  

 
ي م هاا،ِو ل ِيِ  - اع ِن ع  ،ِل ِي ن ق ط  ِم ت ف او ت اات  ن اازل  م  ،ِو  االت  ِم ت ف اض  ات  ِم قِ ظِ ))د ر ج  ال اد ه ا،ِو ل ِع ان  ارم ِخ  ي م هاا،ِو ل ِي ه 

ِس اي ن ه ا((  ُ  .(3)ي ب أ 
: زور ةةا )  رةةات التفاهةةلة(، و)ال اتةةب رب ةة تفةةم قولةةه، ه "عليةةه السةةالم" علةةت تهةةيلة الررةةة ب وصةةا  

رسةةاغ التفاوتةةة(  للوصةةول إلةةت ريةةل ثالةةا  الررةةة. وزور ةةا )  يريطةة  رايال ةةا(  ألغ الزالةةال الةةذي حصةةل لإ
غ البةا ي إةو الرةوا  الالطلةإ إا و تم الررة اللزات ثابتة تم رةوإ و،   تة ول و  تتلية   إذ تاستحإ به سا

ب ي الطلوب بالذات يي  الالروع   غ الرايم ال الغ ر ته و  الر . وزور ا )  يااغ الييال ا(   بالذي   
غ ال  م الستل م للتاب    ) يي س سازر ا(واال إا(،   مالره  تال يزوغ ال  وبا  عره بالذات. وزوره )  ي 

لةذا زارةت يايتةه "عليةه السةالم"   (4)والرصب وزذلا البؤس عغ الها   ت ذه اللوا م الرفية عغ  إل الررةة
 ب تيه.  ي  إرالا إم ت زي  تهيلة الال    الغ ذلا

ِثانيًا:ِإلتأييدِبالتنفير
ِ  ر عنهنف  تأكيد رذيلة الم: 

                                                           

ِ.111ِ:1/428(ِنهجِإلبالغةِخ1ِ)
ِ.8/21(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:8ِ)
ِ.24ِ:1/122(ِنهجِإلبالغةِخ3ِ)
ِ.1/311(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:4ِ)
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 )ثالثيغ( الوهاا ، الو عا  تم الالوهوعات اآلتية: و   الت زي  بالترفي ، ولللاية الالذزو و تم:
ِ:إلتنفيرِونِرذيوةِحبِ)إلدنيا((1ِ)

 "عليه السالم": الر ا قوله (1)و   إذا تم: )  باة وعش يغ( الوهاا  
 
ااو م ِن ز إل ه ااا، - و إل ه ااا،ِو ل ِت س  وف ااة ،ِل ِت ااد وم ِأح  ِم ع ر  ر  با لغ ااد  ف ااة ،ِو  ف و  ِم ح  ِبااال بال ء  ِِ))د إر  ت ااار إت  ت و ف ااة ،ِو  ِم خ  ااو إل  أح 

مِ  اات ه د ف ة ،ِت اار  ِم س  اار إض  ن ماااِأه و ه اااِفيه اااِأغ  ااد وم ،ِو إ  ن ه اااِم ع  ِم  ااان  م وم ،ِو إم م  ااذ  ِفيهاااِم  اارِّفة ،ِإل ع ااي ش  ِم ت ص  م  يه 
م ام ه ا(( ِب ح  م  ت ف ن يه  ه ام ه ا،ِو   .(8)ب س 

ةةتفةةم قولةةه، رف ةة ريا، بةةذز  الاااب ةةا، ت ةةم )الي ورةةه بةةالبالو(، و)الا وتةةة الةة  ب    "عليةةه السةةالم" عةةغ ح 
اة ف،  حوال ةا(، تةا و باة     وتصة   اةتال  ا)  تسلم ر   ال ا( الغ  تات ا، و)وحوال ا(،  بالل  (، و)  ت وم 

  لزثة و الااوت ةا، والةا (الاة والا  الاغ الر ا   ل االه الااقبة الال لزة، وزوغ )توزوغ )الايش تي ا الذالوالا (  ألس
)ال الةةةم( وواسةةةتاا  لفةةةا )األيةةة اض(،  م تصةةة تت ا الةةةغ الةةةبالو. وزةةةوغ ) إل ةةةا تي ةةةا اي اهةةةا  السةةةت  ته(،يلةةة  
. ويب و  غ ياية تهيلته "عليةه السةالم" الةغ (3)يياع الالصايب ب م)الس ام(  سوح بذز  )ا ست  ا (، و ش  

   عره.ذلا  إرالا إم ت زي   ذيلة الالرف  
ِ:إلتنفيرِونِرذيوةِ)إلغضب((8ِ)

 "عليه السالم":   إذا تم: )الوهايغ(، وإالا قولهو  
 
- )) ِإلش يطان  ي رة ِم ن  َِف إن ه ِط  ب  ِوإلغ ض   .(4)))و إ  ي اك 
((إ))وِ  -  ُ ِإبوي نود  ن د ِمنِج  بَِف إن هِج  ِإل غ ض  ذ ر   .(5)ح 

شةةيطاغ(، و الةةغ الييةة ي   عرةةه بةةذز  الااابةةه، ت ةةو: )ط  تفةةم قولةةه، حةةذ   "عليةةه السةةالم" الةةغ اللهةةب، ورف ةة
 و)رر   الغ ررو  إبليس(. ويب و  غ  يايته "عليه السالم" الغ ذلا  إر الا إم ت زي   ذيلة الالر ف  عره.

ِ:ةِ)إليذب(وإلتنفيرِونِرذي(3ِ)
 :"ليه السالم"ع و   إذا تم: الوه   )واح (، وإو قوله

 
- )) ِل إلي مان  ان ب  َِف إن ه ِم ج  ب  ان ب وإِإل ي ذ   .(2)))ج 

                                                           

ِ.484ِ،852ِ،825ِ،828ِ،857ِ،881ِ،881ِ،120ِ،121ِ،123ِ،158ِ،150ِ،101ِ،21ِ،1ِ/20:ِنهجِإلبالغة:ِ (ِينظر1)
 8ِ/51،ِ52،ِ22،ِ27،ِ11،ِ834،ِ810.ِ

ِ.881ِ:8/51ِ(ِنهجِإلبالغةِخ8)
ِ.8/141(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:3ِ)
ِِِ.72ِ:8/301(ِنهجِإلبالغةِك4ِ)
ِ.21ِ:8/813(ِنهجِإلبالغةِك5ِ)
ِ.25ِ:1/171الغةِخِ(ِنهجِإلب2)
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ولاةل يايةة  ،  عره بيولةه: )تإرةه الرارةب  لإيالةاغ(ف  ر،  ال  "عليه السالم" بالراربة الزذب، و تفم قوله
 تهيلته "عليه السالم" الغ ذلا  إرالا إم تازي   ذيلة الالرف   عره.

ِ:إلتنفيرِونِرذيوةِ)إلحسد((4ِ)
(، وإو قوله "عليه السالم" و   إذا تم: الوه     :)واح  

 
اس د وإِف إ - (())و ل ِت ح  ط ب  ِإل ح  ِإلن ار  ِي م اِت أي ل  يم ان  ِإإل  س د ِي أي ل  ِإل ح   .(1)ن 

فةإ   بةاب ت  اه ي زل اسيالةاغ(. ))وقة    عره بيوله: )تإر  ف  رتفم قوله، ر ت "عليه السالم" عغ الحس ، و 
 ال ةا  و رةه الهة  بةالرفس والرسة :… ه الغ اعام  بواب الشيطاغ التةم ية ال ب ةا علةت اليلةباليلوب علت  ر  

ا بالرسة   تألرةه ياة ض لةه عرة  حة و  و ال   ...بالرفس، تألره يذإل ا ويل إ تز إا با إتالام ب ال  الالحسو 
عةةةةة اض للةةةةرفس طةةةةةول السةةةة   وسةةةةةوو ا يتةةةةذاو ويايةةةةةب ذلةةةةا   اوو اللةةةةةوغ وسةةةةوو السةةةةةرية وتسةةةةةا  ألاإةةةةذه 

   عره.ت زي   ذيلة الالرف   ". وزارت يايته "عليه السالم(2)الال اج((
ِ:لتنفيرِونِرذيوةِ)إلتباغض(إ(5ِ)

(، وإو قوله  "عليه السالم": و   إذا تم الوه   )واح  
 
وإَِف إن ه اِإل حا لق ة (( -  .(3)))و ل ِت ب اغ ض 

تفم قوله، ر ت "عليه السالم" عغ التبايض، ورف ة  عرةه بيولةه: )ت ر ةا الحاليةة(، ))واصةل إةذا اللفةا 
اب الش  ثم صا  الثال  وقة  وقة  إةا إرةا بالوست ورحوإا للرواإم و س]الحالية[ الستاا  الالا يحلإ الشا  زال

ر ا سبب لحلإ الشا  واستيصاله، زذلا التبايض سبب ألستيصال  ستاا و، ووره الالشاب ة الوقاه الغ ا 
   عره.ت زي   ذيلة الالرف   "ليه السالم"ع . ويايته(4)الالإ باه م باها ((

                                                           

ِ.25ِ:1/178(ِنهجِإلبالغةِخ1ِ)
ِ.1/404(ِشرحِإلبحرإني:8ِ)
ِ.25ِ:1/178(ِنهجِإلبالغةِخ3ِ)
ِ.1/404(ِشرحِإلبحرإني:4ِ)
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ِ:(مللإإلتنفيرِونِرذيوةِإطالةِ)(2ِ)
(، وإو قوله و   إذا، تم الوه     "عليه السالم": )واح  

 
ِإ))وِ  - و م وإِأ ن  ب وإِلأو  ذ  .ِف أ ي  ر  يِإلذِّي  ي ن س  ،ِو  ِي س ه يِإل ع ق ل  ((لِ أم ل  ور  ا حب ه ِم غ ر  ص  ،ِو  َِف إن ه ِغ رور   .(1)م ل 

تةة غ  (  رةةه يورةةب سةة و الايةةلالةةل، ورف ةة  عرةةه بيولةةه: )  تفةةم قولةةه، ر ةةت "عليةةه السةةالم" عةةغ إطالةةة 
باةة  حصةةوله. وزورةةه  بةةهالةةل  بةة ا  الشةةلول الفزةة  بالةةا ي اللةةه وي رةةوه، وتةةم زيفيةةة تحصةةيله وزيفيةةة الاالةةل ألا
رسةم الةذز (،  ي: ذزةة  ا  تاةالت باةة  الالةوت الةغ  حةةوال اآلاة و  وذلةةا باسةتل اقه تيالةا ي اللةةه الةغ  حةةوال )ي  

. ويبة و  غ يايةةة تهةيلته "عليةةه السةالم" الةةغ (2)رةةب تزذيبةهلةذا و   الة ريا. وزورةه )يةة و ا ، وصةاحبه اللةة و (
 ره.ع  ذلا، تازي   ذيلة الالرف  

ِثالثًا:ِإلتأييدِباِ)إلستدلل(
ِتأكيد وجود الباري سبحانه : 

 "عليه السالم": الر ا قوله، (3) بايغ( الوهاا  او  الثهو   الت زي  با ست  ل  ولللاية الالذزو و )ث
 
َِبذ  ِلِيِ د ِِِإلِ ))إل حمِ  - ق اه ِإل م جت هاد ون  ،ِو ل ِياؤدِّ ِح  إل ع ااد ون  صاىِن ع مااء هِ  ،ِو ل ِي ح  ت اه ِإلقاالوون  وغِم د ح 

.ِإلاذ ِل ايِ  ِإل فط ن  ص  ،ِو ل ِي ن ال ه ِغ و  م م  اود ،ِو ل ُِِ ِإل ذ ِلِي د ري ه ِب ع د ِإله  ج  ِم و  اد ود ،ِو ل ِن ع ات  ادمِم ح  اف ت ه ِح  ل ص 
ق اا رِ و  ِإلخال ل ااق ِب ق د  ااد ود َِف طاار  ِم م  ااد ود ،ِو ل ِأجاال  ِم ع  ِت  ي اادإن  ِم  ور  ااخ  ت ااد ِبالص  و  ت ااه ،ِو  م  ِب ر ح  ي اااح  ِإلرِّ ن ش اار  ت ااه ،ِو 

ه ((  .(4)أ ر ض 
 رهاحبسةالع الايول البشة ية لةه ط  اتفم قوله،   ا  "عليه السالم" تر ي ه تاالت، بال  ال اليييرية، عغ 

ه تاةةالت الةةغ الةةا تحزةةم بةةه اوإةةاال م تةةم حي ةة غالسةةالم": )  يبلةةح ال حتةةه اليةةاالوغ(  وذلةةا لةةبطال"عليةةه  يولةةهب
الصةةةفات. و)  يحصةةةت راالةةةاوه الاةةةا وغ(  وذلةةةا لتربيةةةه اللةةةاتليغ الةةةغ ال اقةةة  الطبياةةةة علةةةت لةةة وم شةةةز  ا  

غ راةةةم ا   وغ(   الالرت ةةة ه  ي ةةةي حي سةةةبحاره، وا عتةةة ا  براالةةةه الالسةةةتل م لةةة وام إاطةةةا ه بالبةةةال. و)و  يةةةؤ   
(، و)  يرالةةه يةةو   ،سةةبحاره   تحصةةت ةةم  ةة   ال  الي لةة م الةةغ ذلةةا  رةةه   يالزةةغ اليابلت ةةا بالثةةل. و)  ي    ز ةةه  ب ا 

الفطةةغ(  ألغ صةةفات الرةةالل وراةةوت الزالةةال لالةةا زارةةت تةةم عةة م تراإي ةةا والوقةةو  علةةت حيااي ةةا و يوا إةةا 
ه تحل و  يرت ةم اللةاا  تيةه إلةت قة ا . و)لةيس لصةفتشبه البح  الاهم الذي   يصل السااح له إلةت سةا

تيالترةة   غ  ،ه عةةغ الزثةة و بورةةه  الةةاحةة  الحةة و (، و)  راةةت  الورةةو (   ذ إةةو تاةةالت واحةة  الةةغ زةةل ورةةه الرةة   
                                                           

ِ.25ِ:1/178(ِنهجِإلبالغةِخ1ِ)
ِ.405-1/404(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:8ِ)
ِ،815ِ،818ِ،803ِ،112ِ،110ِ،122ِ،125ِ،128ِ،121ِ،151ِ،151ِ،130ِ،113ِ،82ِ،1ِ/13(ِينظااااااار:ِنهاااااااجِإلبالغاااااااة:ِ 3)

883،ِ885،ِ837،ِ848،ِ847،ِ824،ِ341،ِ351،ِ322،ِ325،ِ310،ِ402،ِ483،ِ481،ِ430،ِ438،ِ437،ِ458،ِ420.ِ
 8ِ/14،ِ17،ِ81،ِ51،ِ24،ِ21،ِ24،ِ21.ِ

ِ.1ِ:1/13(ِنهجِإلبالغةِخ4)
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يزةةوغ لةةه صةةةفة ت يةة  علةةت ذاتةةةه زالةةا تةةم سةةةاا  الالالزرةةات. و)  وقةةت الاةةة و (، و)   رةةل الالةة و ( إذ  رةةةه 
سترا  الالالوقات إلت ق  ته وورو إا   الاالاإ بي  ته(  وذلا  ا  . و)تط  سبحاره ليس الا و ا  بل الب   لل

عر ةةةا. و)رشةةة  ال يةةةاح ب حالتةةةه(  وذلةةةا لتربيةةةه اللةةةاتليغ علةةةت هةةة وب راةةةم ا  بةةةذز  إةةةذه الراالةةةة الرليلةةةة 
ليست يالوإا ب وام شز ه والالواابة علت طاعته. و)وت  بالصاو  الية اغ   هةه(  وذلةا لرسةبه راةام األ ض 

يايته "عليه السةالم" الةغ ذلةا و الثالةه  إرالةا إةم ت زية  ورةو  البةا ي سةبحاره ويب و  غ  (1)ت ق  ته سبحارهإل
 ست  ل علت اليه )الالورو ات الالالزرات(.با 
 

 :وقوله "عليه السالم"
ِي ا - ؤي اة ،ِإلاذ ِل ام  ِر  ي ار  ِغ  ان  ال ق ِم  ؤية ،ِو إلخ  ِر  ي ر  ِغ  ِم ن  ِ ِإل مع روب  د ِ م  إذ ِل ِس اماء ِ))أل ح  ااًِ د إل م  ِق المااًِ ل  ز 

ِ ،ِو ل ِف اأذ إت  اا   ِذ وِف ج  ب ال  ،ِو ل ِج  ِس اا   ار  ،ِو ل ِب ح  ِد إ   ال  ،ِو ل ِل ي  ت ا   ِإر  ِذ إت  ،ِو ل ِح ج ب  ِذ وِب ر إ   ،ِإجم اا   و ج  و 
و ق ِذ وِ ،ِو ل ِخ  ِم هاد  ِذإت  و قِ إو ل ِأر ض  ِم ب ت دع ِإل خ  .ِذ ل ك  ت ماد  ر إز ق ه ((ِو  وق ِو  له ِإلخ  و إر ث ه ،ِو إ   .(8)و 

ه تاالت بالة  ال اليييريةة، عةغ  طةالع الايةول البشة ية لةه سةبحاره  تفم قوله،   ا  "عليه السالم" تر ي
إةةا  عةةغ ال ؤيةةة بحاسةةة البصةة . وزورةةه ر   " )الالاةة و  الةةغ ييةة   ؤيةةة(، إذ  رةةه سةةبحاره ال  عليةةه السةةالم" بيولةةه

رةه إستحالة ع اله      و ب ا . وزورةه )قااالةا (  إذ ا (  وذلا لزوغ وروب ورو ه الستل الا   تاالت )لم ي ل  ااال
ألات اعةةه ل ةةم سةةبحاره علةةت   حةةوال م. وزورةةه )البتةة ع الالةةإ(سةةبحاره عةةالم بةةالالإ  يرالةةا زةةاروا وهةةابطا   

ه الالةإ(  وذلةا سيرةا ه ل ةم يي  الثال سبإ. وزوره )وا ثا (  لزوره  ااالا  قااالا  لم ية ل و  ية ال. وزورةه )إلة
. و غ يايةة تهةيلته "عليةه السةالم" (3)سةبحاره علةي م ةاإم. وزورةه ) ا ق ةم(  ستاهةة سةاي  راالةواستباا ه إي  

 ست  ل عليه.الغ ذلا، ت زي  ورو  البا ي سبحاره با 
ِييدِبنفيِقيدِصفةِإلموصوبأإلتِرإبعًا:

 الي  الالؤالريغ"عليةه  زي ه، إذ ا    ي ه الالرفم لت  الوص  برفم قي ه: إو إ  ا  الوص  بييز إغ ت
ترالية   ،السالم"، إذا الرالط الةغ الت زية  بتر يةه البةا ي سةبحاره عةغ صةفات الالالوقةات وتي ية ه تةم ا ذإةاغ

إلةت صةفات   "عليةه السةالم"  ت تم اطةب   شةا  تي ةاز    رت تحت إذا الروع الغ التوزي ، ذ  الواهاه التم    
ا زاغ سبحاره زذلا  تال رة م الةغ تر يةه وتوحية ه وتالرية ه والثرةاو ولال     ب ا اليه.وتيي  تف   البا ي سبحاره، 

ت راليا ةا ،     (4): )االسةة عشة ( الوهةاا  تةم نهجِإلبالغاةبيي ه الالرفم تةم زي  الوص   عليه، وق  و   ت
 واح و إم:  لة 

ِ تنزيهالتأكيد: 
 

                                                           

ِ.22-1/23(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:1ِ)
ِ.21ِ:1/128ِ(ِنهجِإلبالغةِخ8)
ِ.483-1/488ينظر:ِشرحِإلبحرإني:ِِ(3)
ِ.3(21،ِ)3(24/ِ)8 ِ.1(15/ِ)1(ِينظر:ِنهجِإلبالغة:ِ 4)
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 "عليه السالم": قوله
د ثِ ))يالِ  - ِح  ِل ِو ن  ِلِن  ِلِب مزإيواة .ِف اوال  ِش ائ  ِي الِّ ِلِب م ق ارن ه ،ِو غ ير  ِش ئ  ،ِمعِي لِّ ِو د م  ود ِل ِو ن  ج  ،ِم و 

ِباااه،ِولِ  ُ اات أ ن  ِي س  اااد ِإذِل ِسااين  ِخوق ااه ِنِمتوحِّ اان  ِإلياااه ِم  ِإذِلِمنظااور  ِوإللاااه .ِبصااير  ب مع ن ااىِإلحريااات 
ِل فق ده ( ح ش  ت و   .(1)(ي س 

تةم تالرية  ا  تاةالت والثرةاو عليةه،  شةا  تي ةا إلةت الصةفات  "عليةه السةالم" ه لةهإذا الزالم الغ اطبة
 غ  إزااغ(، الؤز ا  ل ا برفم قي إا، وإو قوله: )  عغ ح  (، إذ )  ب ا البا ي سبحاره، وإم بزوره التم تف   

ي إا، وإو قوله: )  عةغ الؤز ا  ل ا برفم ق ،. وبزوره )الورو ا ((2)البا ي سبحاره زاارا  ليس ب الغ  و  بح  
 ،) ، تارةةه تاةةالت الورةةو  الةةغ حيةة  إةةو الورةةو  غ  إذ إعةة م  . وبزورةةه )تةةاعال (، (3)البةةا ي سةةبحاره لةةيس بحةةا   

ه سةةبحاره   يفتيةة  إلةةت الح زةةه تةةألغ ر ةةإ))لةةه(، إذ الؤزةة ا  ل ةةا بييةة إا، وإةةو قولةةه: )  بالارةةت الح زةةات واآل
ت الح زةةة تةةم ه عةةغ الرسةةالية تيسةةتحيل صةة إ السةةال  تاةةالت الرةة   الةةا ياةة ض للرسةةم، والبةةا ي الارةةت الح زةةة إر  

ه تاةالت ر ةإ. وبزوره )بصي ا (، الؤز ا  ل ا برفم قي إا، وإو قوله: )إذ   الراةو  إليةه الةغ اليةه(، إذ (4)ه((ي  ح
البصةةةي  إةةةةو   الراةةةو  اليةةةه الةةةةغ اليةةةه. وبزورةةةةه  غ  إ. تثبةةةةت (5)بصةةة ات((بصةةةي  ))حالةةةه الةةةةا  يتحيةةةإ الال  

  ))بالوح اريةةة البةةا ي تفةة    غ  إ، إذ …(رفةةم قيةة إا، وإةةو قولةةه: )إذ   سةةزغ يسةةت رس بةةهبالؤزةة ا  ل ةةا )التوحةة ا ( 
رالا ذز  غ  إتثبت  (6)لذاته(( صفات البا ي سبحاره ثم    ت ا برفم  "عليه السالم" الالتوح  إو   سزغ له. وا 

فات وإةذا يؤزة  تر يةه سةبحاره عةغ صةفات   البةا ي تاةالت ب ةذه الصة ا اليه  سثبات تفة   ب  قيو إا التم تيي  
 الالالوقات.

 
 "عليه السالم":ه لو ق
اله ااا،ِولِتجربااة ِِو.ِبااالِِر.))أن ش ااأِإلخوااق ِإنشاااًء. - ِإي ااة ِأج   ُ ااة ِن ف اا ااد ث ها،ِولِه م ام  ر ي ااة ِأح  س اات فاد ه اِو ل ِح 
ِف يه ا((إ طر ب   .(7)ض 

(، و)و  .و)و  تر بةةةةةة .. ،.(.ي ةةةةةة .و ال   )بةةةةة:  باةةةةةة، وإةةةةةو قولةةةةةهإةةةةةذه الييةةةةةو  األ "عليةةةةةه السةةةةةالم" ذزةةةةة 
..ح زة . ب ا ثةم  .(، وإم الغ ش ااط علوم الراس واتاال م التم   يالزغ حصول ا إ   ..(، و)و  إالاالة رفس 
الةةةة والتر بةةةة ريةةةة باسو الةةةو  بالةةةا إةةةو زيفيةةةة تةةةم ورةةةو ه، تةةة     ال    الةةةغ إةةةذه  زةةةالا  "عليةةةه السةةةالم"     

                                                           

ِ.1ِ:1/15ِ(ِنهجِإلبالغةِخ1)
ِ.1/14(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:8ِ)
ِِِ.(ِينظر:ِإلمصدرِنفسه3)
ِ.1/15:ِإلمصدرِنفسه(4ِ)
ِ.1/15ينظر:ِشرحِإلبحرإني:ِِ(5)
ِ(ِإلمصدرِنفسه.2)
ِ.1ِ:1/15ِ(ِنهجِإلبالغةِخ7)
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او الزيفية عةغ ذاتةه الالي سةة، وتر ي ةا  للبةا ي فاسح ا  وال االة با هط اب  تي ي ا   رتستفا و والح زة ببا 
 .(1)عغ  غ يزوغ إيرا ه للاالم الوقوتا  علت شمو الر ا. تثبت تر يه البا ي عغ صفات الالالوقات

 
 :"عليه السالم"ه لو وق
د إل مِ  - ،ِو  ق ال م ِلِبِ ِ))وإحد ِل ِب ع د د  ،ِو  ((ل ِب أ م د   .(8)ع م د 

 "عليه السالم"، اثرت تي ا علت ا  سبحاره باعتبا ات الةغ التر يةه، و ز ة  زةالا  إذا الزالم الغ اطبة له
(، إذ وز  ل: زوره تاالت )واح ا (، ال  و  الر ا بيي إا. تاأل البا ي سبحاره  غ  إ ا  له برفم قي ه، وإو قوله: )  با   

(، إذ ز   . وا عتبا  الثارم: زوره ) ااالا (، (3)إا  عغ ))الوح و الا  ية((الر     ه برفم قي ه، وإو قوله: )  ب الة  
(، إذ    لةه برفةم قية ه وإةو: )  باالة   و اي ا  زورةه )قااالةا ( الؤز ة .(4))الساوقا  لورو  ال الاغ(() واالة بزوره  غ  إ
 الةا رفةتر  ا  و  (5)ات الالالزرةة((ه زسةاي  الالورةو يةسةرا  إلةت سةبب ياتالة  علإقيااله ))ثابت الورو  الةغ يية   غ  إ

تر يةةه تاةةالت عةةغ صةةفات   رف ا إةةا بالبةةا ي سةةبحاره، وإةةذا يؤز ةةاثبةةات قيةةو  إةةذه الصةةفات، س "عليةةه السةةالم"
 ساا  الالالوقات.

 
 "عليه السالم":ه لو قو 
اات ف اد ة َِلِ  - ِلِب اس  نااىم اار ة َِغ  ِف ي  ااول  ِلِب ح  ِآل ااة ،ِم قاادِّر  ر إب  ااط  ِل ِب اض  اال  ب ه ِِ))ف او  ااح  ف ااد هِ ِلأِ ت ص  ،ِولِت ر  وقااات 

..  .(2)((.إم د و إت 
تةةم التوحيةة  الالطلةةإ للبةا ي سةةبحاره وتر ي ةةه باعتبةةا ات الةةغ  "عليةه السةةالم" إةذا الزةةالم الةةغ اطبةةة  لةةه

لةه (، وقة  الة  إةذا. وزورةه  الصفات الر ا زوره تاةالت )تةاعال ( الؤزة ا  ل ةا بيية إا وإةو قولةه: )  باهةط اب 
الورو  الالي ا  الذي تستحيه الةغ الزالةال، الةغ الورةو  ولواحةإ الورةو   ه تاالت ))الاطيا  لزل  ر   (  ي:  ا  ي   )ال  
وإو قوله: )  بحول تز ه(، لزوغ ))الفز  الغ لواحإ  ، ا  ل ا برفم قي إا. الؤز  (7)رل وال  إ ورحوإالا((  ز

اةو  إلةت عة م يوزورةه تاةالت )يريةا (، إذ )). (8)ب رية، وق  ترة ه ق سةه تاةالت عةغ ذلةا(( ة  الرفوس البش ية بآل
 ا  إةذا برفةم قية ه وإةو قولةه: )  باسةتفا و(، إذ ))لةو حصةل لةه الؤز ة (9)إلةت شةمو  الةا(( الةا حارته تةم شةمو  

                                                           

ِ.12-1/17(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:1ِ)
ِ.831ِ:8/24(ِنهجِإلبالغةِخ8ِ)
ِ.1/18(ِشرحِإلبحرإني:3ِ)
ِ.8/122(ِإلمصدرِنفسه:4ِ)
ِ.8/122شرحِإلبحرإني:ِ(5ِ)
ِ.838ِ:8/21ِ(ِنهجِإلبالغةِخ2)
ِ.8/124(ِشرحِإلبحرإني:7ِ)
ِ.إلمصدرِنفسه(2ِ)
ِ.8/125:ِإلمصدرِنفسه(1ِ)
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، تتثبةت تر يةه (1)يرياو ل م زوره راقصا  بذاته الفتي ا  إلةت ذلةا الالسةتفا ((  شمو باستفا و الغ اا ج  زساا  
 ات الالالوقات.البا ي سبحاره عغ صف

ِخامسًا:ِإلتأييدِبيمالِصفةِإلموصوب
: )عشةةةةة و( ، وقةةةةة  و   تةةةةمزيةةةة  الوصةةةة  بزالالةةةةةه، إةةةةو    ا  الوصةةةةة  بزالةةةةال الالوصةةةةةو  بةةةةه إغ ت

 "، يايتيغ، إالا:عليه السالم" ، قص  الر ا تهيلته(2)الواه 
ِ  تةةةم: )سةةةتة( زيةةة  الوصةةة  بزالالةةةه  ولللايةةةة الالةةةذزو و  و   ت :بددداري سدددبحانهللتأكيدددد التنزيددده الم لددد

 :الواه ، وبيار ا تم اآلتم
 
- ِ ِ ِف الِش يء ِِلأ))إلحمد ِ ن  ق ه ،ِو إلباط  ءِف و  ء ِب ع د ه ،ِوإلظ اه رِفالِش ي  ِف ال ِش ي  ر  و ه ،ِوإل خ  ء ِق ب  ِف الِش ي  ل  و 

 .(3)د ون ه ((
ليةةةة السةةةالم"، اثرةةةت تي ةةةا علةةةت ا  سةةةبحاره باعبتةةةا ات  ه"عليةةة إةةةذا الزةةةالم الةةةغ اطبةةةه لةةةه   باةةةة: ا و 

ول(،  زة ه بيولةةه: )تةةال ألاول: زورةةه )ألاالر ةةا بزالالةه، تا عتبةةا     زةةالا وا ا ويةة والااإ يةةة والباطريةةة، و ز ة
  هزالةةال ا وليةةة تزةةوغ بسةةلب قبليةةه شةةمو عرةةه، و  عتبةةا  الثةةارم، قولةةه: )األاةة (،  ز ةة غ  إشةةمو قبلةةه(، إذ 

  زةةل شةةمو لةةه. و ز ةة هي زالةةال األا ويةةة تزةةوغ بسةةلب با ي ةة غ  إإذ باةة ه(،  و"عليةةه السةةالم"، بيولةةه: )تةةال شةةم
ة زالةةال الااإ يةةة تزةةوغ بسةةلب توقي ةة غ  إتوقةةه(، إذ  ئا عتبةةا  الثالةة ، وإةةو قولةةه: )الاةةاإ (، بيولةةه )تةةال شةة

زالةةال  غ  إ)تةةال شةمو  ورةةه(، إذ  :ا عتبةةا  ال ابة ، قولةةه: )البةةاطغ(، بيولةه "عليةةه السةالم" شةمو لةةه، زالةا  زةة 
"عليه السةالم"، الةغ ذزة  صةفات البةا ي سةبحاره  ياية اسالام غ   . ويب و (4)باطرية تزوغ بسلب شمو  ورهال

رفة ا  إةذه الصةفات الالةذزو و بالبةا ي سةبحاره، وإةذا الالةا يؤزة  التر يةه او   ا  زل واح  الر ا بزالاله  تي ي  
 الالطلإ للبا ي سبحاره.

 
 "عليه السالم": وقوله

ِلِشِ  - ل  ِل ِغ اي ةِل ه (())إم و  ر  و ه ،ِو إآلخ  ءِق ب  ي 
(5). 

  ة، و ز ةةليةةة واآلا وي ةة"عليةةه السةةالم"، تةةم تالريةة  ا  تاةةالت وتاايالةةه، باعتبةةا يغ: ا و   الةةغ زةةالم لةةه
رةه، وزالةال عيزةوغ بسةلب قبليةه شةمو  –زالةا الة  –زل الغ الوصفيغ بزالال ا  تزالال )األو ل( "عليه السالم"

                                                           

ِ.8/125حِإلبحرإني:ِِرش(1ِ)
ِ.4(474،ِ)8(127،ِ)4(11/ِ)1(ِينظر:ِنهجِإلبالغة:ِ 8)
ِ.15ِِ:1/815ِ(ِنهجِإلبالغةِخ3)
ِ.1/474(ِينظر:ِشرحِإلبحرإني:4ِ)
ِ.24ِ:1/127(ِنهجِإلبالغةِخ5ِ)
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رالا  غ  إة له(. إذ )اآلا (، قوله: ) ياي الوصة   "عليه السةالم"  ز   زالال ورو ه يزوغ يي  الرت يا  للاية. وا 
  يا  للاية .تبزالاله، لتي ي  تر يه البا ي سبحاره الغ  غ يزوغ السبوقا  باللي   و ورو ه الر

ِتأكيد تنزيه أفعال المالئكة عن النقصان: 
 السالم": ه"علي واه ، وبيار ا قولهال)  باة( ا  إذه ال  لة تم زي  الوص  بزالاله، الؤ ي   و   ت

 
سابِ  - م  ،ِو  ِلِي ت زإي و اون  ااف ون  ص  ،ِو  اوع ِلِينتصابون  ،ِوري  يعاون  ود ِل ِي ر  ِ))س ج  ،ِلِي غ ش ااه م  ون  اأم  ِلِي س  ح ون 

،ِولِفترةِ ِإلعقول  ،ِولِس ه و  م ِإلع ي ون  ((أن و  ،ِول ِغ ف و ة ِإلنسيان   .(1)لبدإن 
واح و الر ا  ل    ز  "عليه السالم،  شا  تي ا إلت صفات الالالازة و رواع ا و ز   الزالم الغ اطبه لهإذا 

(، ز ة (، بزالةال الة اتب م، تزةور م )سةةرو ي   ه بيولةه: )  ي زاةوغ(، وزةةور م ) زةوع(، ازة ه بيولةه: )  يرتصةةبوغي
(، وزور م )ال سيب   (.حوغ( بيو وزور م )صات وغ(، بيوله: )  يت ايلوغي  له: )  يس يال وغي

"عليةه السةالم"، الةغ سةلب ال زةوع عةغ السةار يغ، وسةلب ا رتصةاب عةغ  ياية اسالام علم غ   ويب و 
ال ازايغ، وسلب الال ايلة عةغ الصةاتيغ، وسةلب السة م عةغ الالس ةبحيغ: ت زية   ل ةا باة م الريصةارات الالحيةة  

غ  إلةةةت السةةةرو ، وا رتصةةةاب ريصةةةاغ تةةةم   رةةةة ال ازةةة  ه ريصةةةاغ بالرسةةةبه  ر ةةة اغ عبةةةا ه إ   زةةةتةةةإغ  ال زةةةوع وا 
ةاغ تيةه ري    بالرسبة إلت  زوعه، وزذلا الت ايل عغ ال تبة الص      (2)تي ا، وزذلا الس م تم التسةبيح ريص 

اغ بزالال ال اتب م.  ولالا ثبت إذا، تي   تر يه  تاال الالالازة عغ الريص 

                                                           

ِ.1ِ:1/11ِجِإلبالغةِخه(ِن1)
ِ.1/114شرحِإلبحرإني:ِِ:(ِينظر8)
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 امتةخال

ً  دددهلل    ددد    ًالددد؛ الذي دددي  الذدددن اي ال  ًاليددد م مددددل يددديهللين محمدددهلل  ًاللددد ع  ًاًدددااآال  الحمدددهلِل أو الً وآ 
 ً لٌة  أ م اليتنئج التي اليفا مي ن ال حث:

لقهلل تيً مت اليدنلي  التأييدهلل  دي ي دج ال  فدةال  ادمدت التأييدهلل  دد  الحدام(ال ً اويدم(ال ً ا يددً (  
ًمدنئتي(  جنء التأييهلل  نلحام  ي:  يتة ً  ًًميدي   ً نويدم  دي  نمنييدة    .ٍ اللفي( مًضد تي ي  ًي  منئة 

ًاال  ي: ال هللاات حًل ن نة محن ًنمنيمنئة( مًضٍ. ًن ني   ً ن يدً   ي:  الا  ة  ال   مًضٍ.
 ( التأييهلل  نليظا إلل  حنل المًنذ ( 1 
 ( التأييهلل  نليظا إلل  حنل المتيدم( 2 
ًع3   ( ( التأييهلل  نليظا إلل  ال مية المًض

 
ً ع تدددب ا يددنلي   ددي  ً ع الينيددنت مدد  التأييددهلل    ديددت:  ن نددة ًيددتي ( نهججالبالغة جج لًقددهلل ت ددٍ تيدد تيدد

ًى ال حث   فنيةآال ِماضت  ايل مفلل  ي محت
ًنيدد   :ففججالبالهيه جج  ًالفنئددهللع مي مددنال ت ًاحددهللعال  ًييددهلل(ال ً التأييددهلل(ال ي  مددن مدددل  لددنحة  ن ددت ال    الت

 الي م  ي اليفس المتدقية 
لوفالب م(   امل: :الفصللبألوَّ  ِماوَض  التأييهلل  نلحًا

(ال  دنيفاهللت  و( 1  د ( ًاهلل مي ن  الا  ة( الحامال  ي:  وال ال نءال الينمال مو م الزائهللع(:  ( التأييهلل  د  الحًا
 دددد  تأييدددهلل اليفدددي(  ً ال دددنء(  دددد  تأييدددهلل اون دددنت(ال ً اليفدددي(  ً اليدددنم(  دددد  تأييدددهلل إنيدددنت التاددد ي؛(ال ً يفدددي 

(  د  تأييهلل اون نت( التا ي؛(  ً مو  )  
ًييدهلل الًفيفدة  دي 2  ًالًفيفدة(: لدم تداهلل يدً  الت ًييهلل النقيددة  ًيي الت ال  دي حدي  نهجالبالغة ج ( التأييهلل  د  ي

ًييهلل النقيدةال  أ نهللت تأييهلل  ً ا جنء   هلل ي ي(   ًاهللت يً  الت
 ( التأييهلل  د  وم او تهللاء(: ايفاهلل   ا  هللولة  تأييهلل اون نت( 3 
ًو(: ال نهللت  ين  تأييهلل ااذية القًل( ( التأيي4  ًا   لً(ال ً ل ًاق ة  ي ج  هلل  د  ال م( ال
ًقدل  التأييدهلل   دن ِمقتايدةآ  ييا دن 5  م الما   ة  نلف دل(: َينِدَا تأييدهلل اليد م   دن ميفداهللعآال  ( التأييهلل  د  الحًا

ًمن ي ييين هللولة ايفااهلل تأييهلل الي م   نال  أ نهلل التأييدهلل  د (: تأييدهلل  الت ديدل(ال ً اون دنت(ال م  المؤي هللات   د  إ  
ًايحلا التأييهلل  ظ نا (   ًا  ًاًيااآ تأييهلل  م تقهلل اليفس  ًية الي م(ال ً يتنئج مقهلل منت(ال  ً اف ة المتيدم  ي تق
( مددل تأييدهلل  اون دنت(ال ً اف دة المدتيدم  دي  هللل  التأييدهلل  دد  ال   (ال  دي تأييدهلل  اون دنت(    نلمًفم مي دن  إ (

ًية الي   م( تق
(ال  تأييهلل  يتيجة القًل الااذي(  (ال ً لي ( (ال  تأييهلل  التا ي؛(ال ً لي   (ال ً يأ (  ًايفاهللت  يأ  

 ( التأييهلل  حا ي التي ي؛:  اَلَو(ال ً اَلَمن(: ال نهلل ي  منال تأييهلل  ال مية المي  ؛ مدي؛( 6 
ل: مددد7  (ال ً َو( الين يددة لدجدديس: هللل  ا ً  ًالنددنيي( التأييددهلل  حا ددي اليفددي:  لَدد ( مدددل  :ل تأييددهلل  اليفددي(ال 

 تأييهلل  يفي جيس المؤي هلل ل؛( 
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ًمدددهلل(ال 8  َم(: هللل  التأييدددهلل  حدددام  اليدددي ( مددددل تأييدددهلل  ال )ً ( التأييدددهلل  حا دددي اويدددتق نل  اليدددي (ال ً َيددد
ًال  فيي  ًيي   ًميهلل(ال   ا من ِ يا  ي يت  اليح ً د ا  -ً ال ً إً نا  ضيدت؛ "مدي؛ الي م"   ددم الييد (ال 

ًمهلل( من ايف َم( مدل تأييهلل  ال )ً  اهلل ال حث   يا    ي حي  اقتلات هللولة التأييهلل  د  َي
ًمن يجاي مجاا نال  امل مدل::لوفالبالفصللبالثانا  ِماوَض  التأييهلل  ن يمنء(ال 

ًيال  ن ت  ي من:1  ًالم ي ًييهلل الدفظي   ( الت
ًيال ً التيددااا(ال ً التيايددا(ال   - ًييددهلل الدفظددي(ال  نولددذ و اليحدد نولددذ و ال  فددي تيددااٌا لدفددظ ال    الت

ل  م ين   ًيال  ً تيايا ا ً  ًييهلل الم ي منهللع ل؛   ي حي  ا  الت  ًا 
ًي  ددي  - ًييددهلل الم يدد ًييددهلل الدفظددي الًيددٍ ايددت منوآ مدد  الت ًاهلل ا ًل  ددي:  يدد  ة نهججالبالغة جج ال   الت ال إ  

ًالننيي  ي:  ن نة ماا( مًض نآ   ًي  ي ( مًض نآال 
ًييهلل الد - ً   التيايا مدل قيمي :ِقي َم الت  فظي مدل 

ًالم يددددل: ااددددتمل مدددددل تيايددددا  الحددددام(ال ً الضددددميا(ال ً اويددددم(ال ً ايددددم الف ددددل(ال  ل: تيايددددا الدفددددظ  ا ً 
 ً الجمدة الف دية( 

ًالتأييدهلل  دد  ًالننيي: تيايا الم يل هللً  الدفظ: اادتمل مددل التأييدهلل  دد  مذدم الحدهلل المتدااهلل ي  مددل الًدا(ال 
ًتأييهلل  ًالتأييهلل  د  ات نع الدفظ الم يل المااهللم ل؛(  الت ييل(ال    ا ما  نلي ي م  ضهلل (ال 

 ال نهلل يّل مي منال هللووت مهلل  ال ي    يني ن 
ً   مجيء اللفنظ؛  ي  - ًي( مدل  ًييهلل الم ي  مدل قيمي : نهالبالغة  ِقيم  الت

ًالام ًم  (: ايفاهلل   ا  تأييهلل  إ نهللع ال م ًي  دفظة  ِيلٍّ  ًل( اوًل: التأييهلل الم ي
ًا  نلحيم(  (: ايفاهلل   ا  تأييهلل  حقيقة الم ي ًي  دفظة  َمي( .  ًالننيي: التأييهلل الم ي

( التأييدددهلل  نلملدددهللا  المف دددًل المذدددد (: ال دددنهلل  ددد ا هللولتدددي ال  مدددن:  تأييدددهلل ييددد ة الف دددل الدددل الفنمدددل(ال 2 
 ً تأييهلل التيزي؛( 

ًع التن 3   ٍ( ( التأييهلل  د  الي ت(: ايفاهلل   ا  هللولة  تأييهلل مت 
( التأييددهلل  ددد  الحددنل المؤيأددهللع(: ال ددنهللت هللولتددي ال  مددن:  تأييددهلل منمد ددن  ددي الم يددل هللً  الدفددظ(ال ً تأييددهلل 4 

ًم(   ال م
 ( التأييهلل  د  ضميا الاأ (: ايفاهللت هللولة  تأييهلل الت ظيم(  ؛ 5 
 ( التأييهلل  د  ضميا الفلل(: ايفاهللت هللولة  تأييهلل تًليص ذا ي اويينهلل(  ؛ 6 
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 : ِماَض  التأييهلل  نوينلي (ال  ناتمل مدل:للبالثاالثوفالبالفص
 ( التأييهلل  د  القيم(ال ظ ا  ي؛:1 
ال   فنية  ضيدت؛ "مدي؛ الي م" م  تأييهلل الي م  ؛ال  دي تأييدهلل  اون دنت(ال ً اليفدي(ال ً اداذية القدًل(ال  -

ًميهلل(ال ً الت ظيم(   ً التح يا(ال ً ال
ًايددهلل مدد  الق - ًى  ًاً(ال ً ال ددنء(ال  ددهللليل ايفددااهلل  مدد   ددي  الحددام ال  القيددم  حددام  التددنء( القدد يددم  حددام  الدد

 القيم  ايئي ال  من:
  ًالقيم ًّ ا  مدل الت ج    ت
  )إ نهللت؛ لهللولة  تأييهلل الت ظيم 
ًميددهلل(ال  - ًاً(ال  ددهللليل إ نهللتدد؛ لددهللولتي تأييددهلل  ال ًايددهلل مدد  القيددم  حددام  الدد ًى  ال   القيددم  حددام  ال ددنء(ال القدد

 ً التح يا( 
ًايهلل م  القيم المضماال  هللليل هللولة يل مي من ال  القيم الل - ًى   ايح الق

 ( التأييهلل  د  القلا(ال ًظ ا  ي؛:2 
ًالقلدددا  دددد  إي مدددن(   هللولدددة  تأييدددهلل  ايفدددااهلل القلدددا  دددد  اليفدددي(ال ً إو (  هللولدددة  تأييدددهلل اوًتلدددنص(  

ًاليفي م نآ(   اون نت 
 ( التأييهلل  د  اوقت نس(ال ًظ ا  ي؛:3 
ًامظد؛(ال ال  فنية  ضيدت؛  - "مدي؛ الي م" مد  تًظيدم يد م ال دناي يد حني؛  دي:  ًذ د؛(ال ً يت د؛(ال ً م

  ي تأييهلل ي م؛ "مدي؛ الي م"  ي م ال ناي ي حني؛ 
 ( التأييهلل  د  التافي ( 4 
 ( التأييهلل  د  التيفيا( 5 
 ( التأييهلل  د  اويتهللول( 6 
 ( التأييهلل  د  يفي قيهلل لفة المًلًم( 7 
  يمنل لفة المًلًم(  ( التأييهلل  د8 

 
ًالتأييدددددهلل  دددددد   ًدددددص   ضددددديدت؛ "مديددددد؛ اليددددد م" التأييدددددهلل  دددددد  التافيددددد (ال ً التيفيدددددا(  ناادددددنهلل الًدددددد ال 

  اويتهللول(ال ً يفي قيهلل لفة المًلًم(ال ً يمنل لفة المًلًم(  تيزي؛ ال ناي ي حني؛ 
 
 

ًاين ال  الحمهلل أ اّ  ال نلمي    ًاًا هللم
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 .القرآن الكريم -
، م بعأأم مفأأ لب نفبأأ ب  3هأأأ ،  199، تأأيف: ج لأألد نفأأس:و نف)أأ:       تقاا ن  ااو  ااارم القاارآنال  -
 م.9199 –هأ9331ب   أ السه، مفر، حلنف
هأأأ ، تأأصج مفأأ لب أحمأأس 349، تأأيف: ج أبأأ  ح:أأ و ن )سف)أأ     ارتشاا ا الباار  ساان لعاا ن ال اار  -

 م.9191 –أه9411نف)م س، م بعم نفمس) ، نفق هرة، 
هأأأ ، تأأصج يبأأس نفمعأأ:و نفملأأ ح ، 499، تأأيف: ج يلأأ  بأأو محمأأس نف أأر      األزهيااف  ااو  ااام ال ااررا -

 م.9139 –هأ9319م ب ي   ملمع نفلغم نفعرب:م، سمشق، 
هأأ ، تفأح:ص م):أر 939، تأيف: ج لأ ر نأ أبأ  نفق )أم محمأ س بأو يمأر نف)م شأر     أع س البالغف -

 م.9199، نف :ية نفمفر:م نفع مم فلكت ب 3ع:م نفق ف ،  محمس مس) ،  ):)ب يبس نف)
 –هأأ9313، م بعأم نفل معأم، بغأسنس، 9، تيف: ج ك ظم فتح  نفرن  ،  أع لي  القعم  و الاغف ال ربيف -

 م.9133
 ، تأأأيف: ج كمأأأ د نفأأأس:و أبأأأ  نفبركأأأ   يبأأأس نفأأأرحمو بأأأو محمأأأس بأأأو أبأأأ  )أأأع:س ن )بأأأ ر أعااارار ال ربياااف -

 م.9193 –هأ9333س ب ل  نفب:  ر، م بعم نفترق ، سمشق، هأ ، تصج محم933   
، تأيف: ج  ل:أد أحمأس يمأ :رة، سنر نفلكأر أعار  التركيد الاغري  او ساج و ريافو  او الت اياغ الاغاري -

 ن رسو. –فل)شر  نفت ):ع، يم و
نفعربأأ ، ، سنر نفكتأأ ب 9، رنلعأأو  قأأسهم فأأو س. فأأ :) ترح:)أأ ،  األشااب و رالجئاا ير  ااو الج ااري العااير و -

 م.9194 –هأ9414ب:ر  ، 
هأ ، نيت)ب بتفح:حو  ترت:بوج 692، تيف: ج أب  )ع:س يبس نفملك بو قر:ب ن فمع     األيس ي ت -

  ف:م بو نف رس نفُبر ) ، مرنلعم فل)م إح: ء نفترنث نفعرب ، م)ش رن  سنر نآلف ق نفلس:سة، ب:ر  .
، م بعأأأم نف)لأأأ   9   نفعربأأأ ، س. تمأأأ م ح)أأأ و،  ، سرن)أأأم نب:)أأأتم ف ل:م  فأأأ د نفلكأأأر نفلغأأأاأليااارغ -

 م.9199نفلس:سة، سنر نفثق فم، 
هأأ ، تأصج س. 392، تيف: ج أب  بكر محمس بو ) د بو نف)رنج نف)ح   نفبغسنس     األيرغ  و الج ر -

 م.9193 –هأ9413، مؤ))م نفر) فم، ب:ر  ، 6يبس نفح):و نفلتل ،  
، س. ي ئشأأأم يبأأأس نفأأأرحمو ب)أأأ  نفشأأأ   ، سنر  يغ أبااان األزر و لاقااارآن الكاااريم رسعاااجال جااا ز البيااا  -

 م.9139 –هأ9319نفمع ر ، مفر، 
 ، تأصج نف)أ:س أحمأس فأقر، سنر هأأ413، تيف: ج أب  بكأر بأو محمأس نف :أب نفبأ قل)     إ ج ز القرآن -

 م.9123نفمع ر ، مفر، 
 –هأأأأ9419نآلفأأأ ق نفلس:أأأسة، ، م)شأأ رن  سنر 3، س. ف أأأر نفأأأس:و قبأأأ  ة،  إ ااارا  الجساااغ رأشاااب و الجساااغ -

 م.9199
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، نف) شأرج سنر 3، تحق:أق  سرن)أمج إبأرنه:م ن ب:أ ر ،  ها(133إ را  القرآن السجعر  إلى الزج ج )ت  -
 م.9192نفكت ب نفلب) ) ، ب:ر  ، 

 م.9131، سنر نفعلم فلمل::و، ب:ر  ، 4، تيف: ج  :ر نفس:و نف)ركل ،  اال الم -
، س. ف ضأد مفأ لب نف)أ ق ، تقأس:مج س. تمأ م ح)أ و، يا  الشاكغ رالرئيفافأقع م الكاالم ال رباو سان   -

 م.9133 –هأ9313مكتبم نف  )ل ، نفق هرة، 
، تأأيف: ج أبأأ  نفلأأرج ن فأأل  ) ، تأأصج يبأأس نف)أأت ر أحمأأس فأأرلن ، نف) شأأرج سنر نفثق فأأم، ب:أأر  ، األغاا جو -

 م.9199
ن  هبم نأ بأو يلأ  بأو حمأ)ة نفعلأ   نفح)أ)  ، إملءج نإلم م ض: ء نفس:و أب  نف)ع ساألس لو الشجريف -

 فب) و. –هأ ، سنر نفمعرفم فل ب يم  نف)شر، ب:ر  946نفمعر   ب بو نفشلر     
، 4نفأس:و يبأس نفحم:أس،    ، تيف: ج كم د نفس:و ن )ب ر ، تصج محمس مح:الاخالجي ا  و سع يغ ال -

 م.9129م بعم نف)ع سة، نفق هرة، 
 –هأأأ9399،  بأأو معفأأ م نفمأأس) ، تأأصج شأأ كر هأأ س  شأأكر، نف)لأأ ، راع الباادي أجاارار الربياا   ااو أجاا -

 م.9129
هأأ ، تأصج يبأس نفمتعأ د نففأأع:س ، 329،  بأو ه)أ م ن )فأأ ر   أربا  السعا لإ إلاى الفيااف ابان س لاإ -
 م.9124، م بعم محمس يل  فب:ص  أ السه، 3 
م )ب ب)   نفعل:ل ، م بعأم نفعأ ) ، ، تيف: ج أب  يمر  بو نفح لب، تصج اليب ح  و شرح السفيغ -

 م.9196 –هأ9416بغسنس، 
، سنر 2هأ ، تصج محمس يبأس نفمأ)عم  لأ ل ،  331، فل  :ب نفق) :)     اليب ح  و  ارم البالغف -

 م.9199 –هأ9419فب) و،  –نفكت ب نفلب) ) ، ب:ر  
 نفعرب ، نفق هرة.، تيف:د  تق::م، س. شل:ع نف):س، سنر نفلكر ال ر  الب   البالغو  جد -
هأأ ، نف) شأرج مكتبأم 349، تأيف: ج أبأ  ح:أ و أث:أر نفأس:و محمأس بأو : )أ  ن )سف)أ     الب ر الس ي  -

 نف)ع س:م. – م  بع نف)فر نفحس:ثم، نفر: ض
هأأأ ، تأأصج 314، تأأيف: ج نإلمأأ م بأأسر نفأأس:و محمأأس بأأو يبأأس نأ نف)ركشأأ     البرهاا ن  ااو  ااارم القاارآن -

 م.9136 –هأ9319ه:م، سنر نفمعرفم فل ب يم  نف)شر، ب:ر  ، محمس أب  نفلضد إبرن
، قأأأرنءة ُأ أأأرم، س. محمأأس يبأأأس نفم لأأب، نفشأأأركم نفمفأأأر:م فل)شأأر  ف )لمأأأ و ، مفأأأر، البالغااف ال ربياااف -

 م.9113
 م.9133هأ ، تصج أحمس فقر، نفق هرة، 632،  بو قت:بم    تأريغ سشكغ القرآن -
حمس يبس نأ بو يل  نفف:مر ، تصج فتح  أحمس مف لب يل  نفس:و، ، تيف: ج أب  مرالتذكرة التبيرة -
 م.9196 –هأ9416، سنر نفلكر، سمشق، 9 
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 ،  بأأأو أبأأأ  ن فأأأبع نفمفأأأر ت ريااار الت بيااار  اااو ياااج  ف الشااا ر رالجشااار ربيااا ن إ جااا ز القااارآن -
 هرة، هأأأ ، تقأأس:م  تحق:أأقج حل)أأ  محمأأس شأأر ، أشأأر م يلأأب إفأأسنرهج محمأأس ت ف:أأق ي :ضأأم، نفقأأ294   

 م.9123 –هأ9393
 م.9193 –هأ9419، سرن)م  فل:م ت ب:ق:م، س. ه س  ) ر، التراكي  الاغريف  و ال ربيف -
هأأأ ، تأأصج محمأأس ك مأأد بركأأ  ، سنر 236بأأو م فأأك ن )سف)أأ     ال، تعاا يغ الفرايااد رتكسيااغ السق يااد -

 م.9123نفكت ب نفعرب  فل ب يم  نف)شر، مفر، 
، تأيف: ج برلتشترن)أر، تفأح:صج س. رمضأ و يبأس نفتأ نب، نف) شأرج مكتبأم يافالت رر الج اري لاغاف ال رب -

 م.9196نف  )ل ، م بعم نفملس، نفق هرة، 
 هأ ، سنر نفشؤ و نفثق ف:م نفع مم،  )نرة نفثق فم  نإليلم، بغسنس.992، نفشر:  نفلرل )     الت ريف ت -
، سنر نفلكأر، 3هأأ ،  212و يمأر نفأرن)     ، تيف: ج ف ر نفس:و أبأ  يبأس نأ محمأس بأالكبير التفعير -

 م.9199 –هأ9419ب:ر  ، 
 فب) و. –، نفق) :) ، تصج يبس نفرحمو نفبرق ق ، سنر نفكت ب نفعرب ، ب:ر  البالغف  ارم و  التاخيص -
 م.9119، س. يس) و محمس )لم و، سنر نفحكمم فل ب يم  نف)شر،  و كت   عيبريه التراب  -
هأأأأ ، سرن)أأأم  تحق:أأأقج : )أأأ  أحمأأأس نفم أأأ ل ، إشأأأرن ج تمأأأ م 249نفشأأأل ب:)      ،  بأأأ  يلأأأ التر ياااف -

 ح) و، سنر نفترنث نفعرب  فل ب يم  نف)شر، نفق هرة.
 بأأو هشأأ م ن )فأأ ر ، تأأصج أحمأأس محمأأ س نف رم:أأد، م بعأأم سنر نفتأأيف: ،  الجاا س  اليااغير  ااو الج ااري -

 م.9191 –هأ9411مفر، 
هأأ ، تأصج 233، ضأ: ء نفأس:و نبأو ن ث:أر    م  او الكاالم السجشاررالج س  الكبيار  او ياج  ف السجئار  -

 م.9192 –هأ9339مف لب ل نس،  لم:د )ع:س، م بعم نفملمع نفعرنق ، 
هأأأ ، تأأصج ف أأر نفأأس:و 341، تأأيف: ج نفح)أأو بأأو ق )أأم نفمأأرنس     الججااى الااداجو  ااو  ااررا الس اا جو -

 م.9132فل ب يم  نف)شر، نفعرنق،  نفكتبمؤ))م سنر ، 6قب  ة،  محمس )س:م ف ضد، تصج  و مح)و،  
هأأ ، تقأس:مج 239، يلء نفس:و بأو يلأ  بأو بأسر نفأس:و ن ربلأ     جراهر األد   و س ر ف كالم ال ر  -

 م.9131 –هأ9391، نفمكتبم نفح:سر:م، نف)ل ، 6محمس م س  نفم )  ،  
  شأأم ،  بعأأم ملأأسلسة، إشأأرن ج ، تأأيف: ج نف)أأ:س أحمأأس نفجااراهر البالغااف  ااو الس اا جو رالبياا ن رالباادي  -

 م.9111فسق  محمس لم:د، 
، فأ)لم نفأس:و أحمأس بأو إ)أم ي:د بأو ن ث:أر جرهر الكجز )تاخيص كجز البرا ف  او أدرات ذري البرا اف( -

 هأ ، تصج محمس )غل د )لم، نف) شرج م)شية نفمع ر ، نفق هرة.333نفحلب     
م ، م بعأأأم 9693نفأأأسم:    نفشأأأ فع      ، نفشأأأ:ح محمأأأس قياااغ بااانا  شااايف الخباااري  ااااى شااارح  -

 م.9141 –هأ9391مف لب نفب ب  نفحلب   أ السه، مفر، 
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   نفرفأ ي  بذة ن )بأ بأ، بتقر:أر  نفل    شيف اليبَّ ن  اى شرح األشسرجو  اى الفيف الس م ابن س لاإ -
 يلب نفح ش:م نفمذك رة،  بعم محمس يل  فب:ص، مفر.

هأأ ، تأصج يبأس نف)ألم 9113، يبأس نفقأ سر بأو يمأر نفبغأسنس     ل ار خزاجف األد  رلا  لبا   لعا ن ا -
 م.9191، نف) شرج مكتبم نف  )ل ، م بعم نفمس) ، نفق هرة، 3محمس ه ر و،  

، سنر نف أسم 6هأ ، تصج محمس يل  نف)لأ ر،  316، تيف: ج أب  نفلتص يثم و بو ل)     الخي يص -
 فب) و. –فل ب يم  نف)شر، ب:ر  

، نف) شأأرج 6، سرن)أأم تحل:ل:أأم فم)أأ ئد يلأأم نفمعأأ ) ، تأأيف: ج س. محمأأس أبأأ  م )أأب،  تراكياا ال خياا يص -
 مكتبم  هبم، نفق هرة.

، شأأركم نفرب:عأأ و فل)شأأر  نفت ):أأع، نفك :أأأ ، 6، س. مفأأ لب نف)حأأأ س،  دراعاا ت  ااو األدرات الج ريااف -
 م.9192 –هأ9412

، تعل:أق  شأر  محمأس يبأس نفمأ)عم نف لأ ل ، هأأ 439، فإلمأ م يبأس نفقأ هر نفلرلأ )     ال جا ز داليغ -
 م.9121، م بعم نفلل فم نفلس:سة، نفق هرة، 9 
، مكتبم نف لب  شركم 9، شر   تعل:قج س. ش ه:و ي :م، مرنلعم ب فس نفم فل ،  ديران أبو تس م -

 م.9129 –هأ9393نفكت ب نفلب) )  فل)شر  نفت ):ع، ب:ر  ، 
 ، سنر مفر فل ب يم، نفق هرة.6ح):و )فل ر،   .شر ج س، لمع  تحق:ق   بثيجف ديران جسيغ -
، تحق:أأأق  شأأأر ج كأأأرم نفب)أأأت ) ، سنر فأأأ سر فل ب يأأأم  نف)شأأأر، ب:أأأر  ، زهيااار بااان أباااو عااااسىدياااران  -

 م.9121 –هأ9331
، لمعو  شرحو نفش:ح محمس نف  هر ي ش ر، نفشركم نفت )):م فل ب يم  نفت ):ع، ديران الج بغف الذبي جو -

 م.9192، قر  ج، ت )س
هأأأ ، تأأأصج محمأأأس 313، أحمأأس بأأأو يبأأس نف)أأأ ر نفمأأأ فق     ياااا السبااا جو  اااو شااارح  اااررا الس ااا جور  -

 م.9139نف :  ، ملمع نفلغم نفعرب:م ف  سمشق، م بعم ):س بو ث ب ، سمشق، 
، تأأأيف: ج أبأأأ  نفلأأأتص يثمأأأ و بأأأو ل)أأأ ، تأأأصج مفأأأ لب نف)أأأق ،  محمأأأس نف)فأأأ)ن ، عااار ياااج  ف ال ااارا  -

بأأأأرنه:م مفأأأأ لب،  –هأأأأأ9334، م بعأأأأم مفأأأأ لب نفبأأأأ ب  نفحلبأأأأ   أ السه، مفأأأأر، 9 يبأأأأس نأ أمأأأأ:و،    ن 
 م.9194

هأأ ، سنر نفحأس:ث، 639، تأيف: ج أبأ  سن س )أل:م و بأو ن شأعث نف)ل)أت )  ن )س     عجن أبو دارد -
 م.9199 –هأ9419نفق هرة، 

، 6نفأس:و يبأس نفحم:أس،   هأ ، تصج محمس محأ 321، ب  ء نفس:و يبس نأ بو يق:د     قيغ شرح ابن -
 م.9194سنر نفترنث، نفق هرة، 

، تأأصج يبأأس نف)أأت ر  639    ، فأأ)عمج أبأأ  )أأع:س نفح)أأو بأأو نفح)أأ:و نف)أأكر شاارح أشاا  ر ال ااذليين -
 نحمس فرنج، مرنلعمج محم س محمس ش كر، م بعم نفمس) ، )شرج مكتبم سنر نفعر بم، نفق هرة.
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،  معو كت ب  نضص سى )سج و الع لإ إلى الفيف ابن س لإ(شرح األشسرجو  اى ألفيف ابن س لإ السع -
، مكتبأأم نف) ضأأم نفمفأأر:م، 3نفم)أأ فك فتحق:أأق مأأ) ل نف)أأ فك، تأأيف: ج محمأأس محأأ  نفأأس:و يبأأس نفحم:أأس،  

 نفق هرة.
 ، تأأيف: ج نبأأو نف)أأ ظم أبأأ  يبأأس نأ بأأسر نفأأس:و محمأأس بأأو لمأأ د نفأأس:و بأأو م فأأكشاارح ألفيااف اباان س لااإ -

 هأ.9396محمس بو )ل:م نفلب ب:س ، م بعم نفقس:س ل  رل: س، ب:ر  ،  هأ ، تفح:صج292   
هأأ ، سنر 119، فإلمأ م   فأس يبأس نأ ن )هأر     شرح التيري   اى التربي   ااى ألفياف ابان س لاإ -

 إح: ء نفكتب نفعرب:م.
  ، هأأ ، تأصج س. فأ حب أبأ  ل)أ221، نبو يفل ر نإلشب:ل     شرح جسغ الزج جو )الشرح الكبير( -

 م.9191 –هأ9411مؤ))م سنر نفكتب فل ب يم  نف)شر، 
 م.9191 –هأ9411فب) و،  –، يبس نفرحمو نفبرق ق ، سنر نفكت ب نفعرب ، ب:ر  شرح ديران الستجبو -
هأأأ ،  معأأو كتأأ ب 329، تأأيف: ج نبأأو هشأأ م ن )فأأ ر     شاارح شااذرر الااذه   ااو س ر ااف كااالم ال اار  -

 يبس نفحم:س. ب، تصج محمس مح  نفس:ور م)ت ب ن 
، 93، نبأأو هشأأ م ن )فأأ ر ، تأأصج محمأأس محأأ  نفأأس:و يبأأس نفحم:أأس،  شاارح ق اار الجاادا ربااغ الياادا -

 م.9121 –هأ9391م بعم نف)ع سة، مفر، 
هأأأ ، سنر نفكتأأب 292، فإلمأأ م رضأأ  نفأأس:و محمأأس بأأو نفح)أأو ن )أأترب ذ     شاارح الك  يااف  ااو الج اار -

 م.9199 –هأ9419فب) و،  –نفع فم:م، ب:ر  
، نبو هش م ن )ف ر ، تصج س. ه س  ) ر، م بعم نفل معم، شرح الاس ف البدريف  و  ام الاغف ال ربيف -

 م.9133 –هأ9313بغسنس، 
ن)  يلأأب تل أأ:م نفملتأأ   فل  :أأب نفق) :)أأ  فأأ  نفمعأأ )  ) ، فإلمأأ م )أأعس نفأأس:و نفتلتأأ شاارح السختياار -

 :)ب نفب ب  نفحلب   شرك ه، مفر. نفب: و  نفبس:ع، تعل:قج يبس نفمتع د نففع:س ، م بعم ي
 هأ.9316هأ ، نفم بعم نفم):ر:م، نفق هرة، 243،  بو :ع:ش    شرح السفيغ -
، سنر 6هأأ ، تأصج محمأس أبأ  نفلضأد إبأرنه:م،  292،  بو أب  نفحس:أس نفمعت)فأ     شرح ج و البالغف -

 م.9133إح: ء نفكتب نفعرب:م، ي:)ب نفب ب  نفحلب   شرك ه، 
، م)شأ رن  مؤ))أم نفتأ ر:ح 9هأأ ،  231، فإلم م كم د نفس:و بو م:أثم نفبحرن)أ     البالغف شرح ج و -

 م.9116نفعرب ، م بعم سنر إح: ء نفترنث نفعرب ، فب) و، 
، تيف: ج أب  يمر  يثم و بو نفح لأب، تأصج س. م )أب ب)أ   يلأ نو نفعل:لأ ، شرح الرا يف جئم الك  يف -

 م.9191 –هأ9411م بعم نآلسنب، نف)ل ، 
، تأأيف: ج أبأأ  نفح)أأو بأأو فأأ رس، تأأصج مفأأ لب الياا  بو  ااو  قااه الاغااف رعااجن ال اار   ااو كالس اا  -

 فب) و. –بسنرو فل ب يم  نف)شر، ب:ر   .نفش :م ، مؤ))م آ
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هأأ ، تأأصج أحمأأس يبأأس نفغلأأ ر 313، تأ ج نفلغأأم  فأأح   نفعرب:أأم، إ)أم ي:د بأأو حمأأ س نفلأأ هر   الياا  ح -
 م.9193:و، ب:ر  ، ، سنر نفعلم فلمل:4ي  ر،  

، م بعأم نفلل فأم نفلس:أسة، 9، تأيف: ج محمأس يبأس نفع):أ) نف)لأ ر،  بي ء العا لإ إلاى أربا  السعا لإ -
 م.9121 –هأ9391نفق هرة، 

، نف) شأأأرج  ك فأأم نفم ب يأأأ  ، 9، س. فتحأأ  يبأأأس نفلتأأ   نفأأسل) ،  ئاا هرة الشاااذرذ  ااو الج ااار ال رباااو -
 م.9134نفك : ، 

، فإلمأ م :ح:أب بأو حمأ)ة بأو يلأ  بأو إبأرنه:م ال جا ز ار البالغاف ر اارم  قا ي ال راز الستباسن ألعار  -
 م.9196 –هأ9416فب) و،  –هأ ، سنر نفكتب نفعلم:م، ب:ر  341نفعل   نف:م )     

ك ، م بعم ي:)ب نفب ب  نفحلب   شأرك ه، ب، ب  ء نفس:و نف) ررس األ راح  و شررح تاخيص السفت ح -
 هأ.9331مفر، 

، سنر 6، سرن)أأم ت ر: :أأم  ف):أأم  فأأ د نفبلغأأم  م)أأ ئد نفبأأس:ع، س. ب)أأ: )  يبأأس نفلتأأ  ،  دي  ااام الباا -
 م.9119نفمع فم نفثق ف:م فل)شر  نفت ):ع، 

، مؤ))م نفم ت ر 9، سرن)م بلغ:م  )قس:م فم) ئد نفمع ) ، س. ب): )  يبس نفلت   ف:ل س،   ام الس  جو -
 م.9119-هأ9491فل)شر  نفت ):ع، 

 م.9111 –هأ9491سنر ، مكتبم ن )لل  نفمفر:م، نفق هرة، )، س. ح)و نفبالس  جو  ام -
 ، س. سر :ش نفل)س ، م بعم ) ضم مفر، نفق هرة. ام الس  جو -
 م.9131، سنر نف) ضم، ب:ر  ، 6، س. يبس نفع):) يت:ق،  الس  جو  ام -
 و رشأأأأ:ق نفق:ر ن)أأأأ  ن )س ،  أسبأأأو  )قأأأأسه، تأأأأيف: ج أبأأأ  يلأأأأ  نفح)أأأأو بأأأ ااااو س  عاااان الشاااا ر ال ساااادة -

 هأ ، تصج محمس مح  نفس:و يبس نفحم:س.492   
بأأرنه:م 461، تأأيف: ج أبأأ  م)فأأ ر نفثعأأ فب      قااه الاغااف رعاار ال ربيااف - هأأأ ، تأأصج مفأأ لب نف)أأق ،  ن 

 –هأأ9316ن ب: ر   يبس نفحلأ:ظ شألب ، نف بعأم ن  :أرة، م بعأم مفأ لب نفبأ ب  نفحلبأ   أ السه، مفأر، 
 م.9136

هأأ ، تأصج ُأ)أ مم 919     م، ) ر نفس:و يبأس نفأرحمو نفلأ فرايد البي ييف )شرح ك  يف ابن ال  ج (ال -
 م.9193 –هأ9413 و نفرف ي ، م بعم  )نرة ن  ق    نفشؤ و نفس:):م، بغسنس، 

 ، شر  محمس ل نس ُمغ):م، سنر نفعلم فلمل::و، ب:ر  . و ئالغ ج و البالغف -
 م.9122، مفر، 9 ت ب:ق، س. م س  نفم ) م ،   ، ق نيس و الج ر ال ربو -
 م.9124، )قس  ت ل:و، س. م س  نفم ) م ، م)ش رن  نفمكتبم نفعفر:م، ب:ر  ،  و الج ر ال ربو -
 ، تأأأأيف: ج محمأأأأس بأأأأو :عقأأأأ ب أبأأأأ  نف أأأأ هر ملأأأأس نفأأأأس:و نفشأأأأ:رن)  نفل:أأأأر ) آبأأأأ س الس ااااي  القاااا سرس -

 بم نفتل ر:م نفكبرم، مفر.هأ ، مؤ))م فو نف ب يم، نف) شرج نفمكت993   
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، مكتبأأم سنر نف فأأ ء 9هأأأ ، تأأصج س.  أأ رق )لأأم يبأأس نأ،  242، البأأو نفح لأأب    الك  يااف  ااو الج اار -
 م.9192-هأ9413فل)شر  نفت ):ع، لسهة، 

، تأأيف: ج أبأأ  محمأأس يبأأس نأ بأأو محمأأس بأأو نف)أأ:س الجسااغ كتاا   ال اااغ  ااو إيااالح الخاااغ ساان كتاا   -
 م.9191، تصج )ع:س يبس نفكر:م )ع س ، سنر نفرش:س فل ب يم  نف)شر، ب:ر  ، هأ 969نفب ل: )     

هأأ ، تحق:أق 991، تيف: ج أب  بشر يمر  بو يثم و بو ق)بأر نفمعأر   بأأ  )أ:ب :و     عيبريه كت   -
 م.9199، مكتبم نف  )ل ، نفق هرة، 3يبس نف)لم محمس ه ر و،   ي شر 

هأأأ ، تأأصج يلأأ  محمأأس نفبلأأ   ،  محمأأس أبأأ  319نفع)أأكر      ، تأأيف: ج أبأأ  هأألدكتاا   اليااج  تين -
 م.9196فب) و،  –، سنر إح: ء نفكتب نفعرب:م، ب:ر  9نفلضد إبرنه:م،  

هأأ ، نف) شأرج سنر 939، نف)م شأر     الكش ا  ن  ق ي  التجزيغ ر يرن األق ريغ  و رجارو التأرياغ -
 فب) و. –نفمعرفم، ب:ر  

، 6هأأ ، تأصج مأ )و نفمبأ رك،  333)م يبس نفأرحمو بأو ن)أح ق نف)لأ ل     ، تيف: ج أب  نفق الالس ت -
 م.9199 –هأ9419سنر نفلكر فل ب يم  نف)شر، 

 –هأأ9411، مكتبأم نفلأل ، نفك :أ ، 9، يل  بو محمس نف أر  ، تأصج :ح:أب يلأ نو نفبلأسن  ،  الالس ت -
 م.9191

كبر ، تصج  ل:د ب): و نفح)أ و، ل معأم نفقأ هرة، ، تيف: ج أب  نفبق ء نفعالاب    و  اغ البج ء رال را  -
 م.9132

فب)أأأ و،  –، س. يبأأأس نف هأأأ ب نففأأأ ب ) ، مكتبأأأم سنر نفشأأأرق فل)شأأأر  نفت ):أأأع، ب:أأأر  الابااا    اااو الج ااار -
 م.9139

 ، سنر نفلكر فل ب يم  نف)شر.6هأ ،  399، لم د نفس:و بو م)ظ ر    ال ر  لع ن -
 م.9133. تم م ح) و، نف :ية نفمفر:م نفع مم فلكت ب، ، مع) ه   مب) ه ، سال ربيف الاغف -
 م.9131، تيف: ج أب  نفلتص نبو ل) ، تصج ح):و محمس محمس شر ، ال ربيف  و الاس  -
، م)شأ رن  6، نبأو ن ث:أر، تأصج أحمأس نفحلأ  ،  بأس    ب )أو،  السثغ الع ير  و أد  الك ت  رالش  ر -

 م.9193 –هأ9413نفرف ي ، نفر: ض، 
هأأ ، تأصج 999، تيف: ج أب  نفلضد أحمأس بأو محمأس بأو إبأرنه:م نف):)أ ب ر  نفم:أسن)       األسث غسجس -

 م.9191 –هأ9396، م بعم نف)ع سة، مفر، 6محمس مح  نفس:و يبس نفحم:س،  
، س. م أس  نفم ) مأ ، م بعأم سنر نفمعرفأم، بغأسنس، سج ج ا   او دراعاف الاغاف رالج ارر سدرعف الكر اف  -

 .م9199 –هأ9334
هأأ ، تأصج يلأ  923، تيف: ج أب  محمس يبس نأ بو أحمس بو أحمأس بأو أحمأس بأو نف شأ ب    السرتجغ -

 م.9134 –هأ9316ح:سر، سمشق، 
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، نف)أأ:   ، تأأصج محمأأس أحمأأس لأأ س نفمأأ فب،  يلأأ  محمأأس نفبلأأ   ، السزهاار  ااو  ااارم الاغااف رأجرا  اا  -
 ب:ر  . محمس أب  نفلضد إبرنه:م، سنر نفلكر فل ب يم  نف)شر، 

، نف)أأ:   ، تحق:أأق  شأأر ج  أأ هر )أأل:م و حمأأ سة، سنر نفل مع:أأم الس اا ل  العاا يدة  ااو شاارح الفرياادة -
 م.9199 –هأ9419فل ب يم  نف)شر، 

هأأأ ، تأأصج يبأأس نفلتأأ   394، تأأيف: ج أبأأ  نفح)أأو يلأأ  بأأو ي:)أأب نفرمأأ )  نف)حأأ      ال ااررا س اا جو -
 م.9194 –هأ9414نفمملكم نف)ع س:م،  –لسهة، سنر نفشر ق فل)شر  نفت ):ع، 6إ)م ي:د شلب ،  

 .م9193، نفمكتبم ن م :م فل)شر  نفت ):ع،4، يبس نفلته   الش:و،  القرآن الس  جو  و برء أع لي  -
 م.9119س. ف ضد ف فص نف) مرنئ ، ل معم بغسنس، ب:  نفحكمم،  ،س  جو الج ر -
هأأأ ، تأأصج 123بأأو أحمأأس نفعب )أأ      ، فلشأأ:ح يبأأس نفأأرحموس  هااد التجياايص  اااى شااراهد التاخاايص -

 م.9143هأ 9323فب) و،  -محمس مح:  نفس:و يبس نفحم:س، ي فم نفكتب، ب:ر  
 فل ب يم. ، نف):   ، تصج يل  محمس نفبل   ، سنر نفلكر نفعرب إ األقران  و إ ج ز القرآنر س ت -
 ب يم.، )ح ه   فرف  ، س. يل  رض ، سنر نفلكر فل السرج   و الاغف ال ربيف -
 –هأأ9412، س. نحمأس م لأ ب، م بعأم نفملمأع نفعلمأ  نفعرنقأ ، س جم السي ا  ت البالغياف رت ررها  -

 م.9192
هأ ، تصج يبس نف)لم محمس هأ ر و، سنر نفلكأر فل ب يأم 319، نحمس بو ف رس    س جم سق ييس الاغف -

 م.9131 نف)شر  نفت ):ع، 
 نف أأأأأأأأ:ر م)فأأأأأأأ ر بأأأأأأأو فأأأأأأأل  نف:أأأأأأأأم )  نف)حأأأأأأأ  ، فأأأأأأأأإلم م تقأأأأأأأ  نفأأأأأأأس:و أبأأأأأأأ  السغجااااااااو  اااااااو الج ااااااار -

هأأأأ ، تقأأأس:م  تحق:أأأق  تعل:أأأقج س. يبأأأس نفأأأر)نق يبأأأس نفأأأرحمو أ)أأأعس نف)أأأعس ، سنر نفشأأأؤ و نفثق ف:أأأم 291   
 نفع مم، بغسنس.

، نبأو هشأ م ن )فأ ر ، تأصج محمأس مح:أ  نفأس:و يبأس نفحم:أس، م بعأم ُسغجو الابي   ن كت  األ  ريا  -
 نفمس) ، نفق هرة.

هأأ ، تأصج أكأرم 262،  بأ  :عقأ ب : )أ  بأو أبأ  بكأر بأو محمأس بأو يلأ  نف)أك ك     ال ارم سفت ح -
 م.9199 -هأ9411، م بعم سنر نفر) فم، بغسنس، 9يثم و : ) ،  

 فب) و.      –، سنر نفل:د، ب:ر  6، نف)م شر ،  السفيغ  و  ام ال ربيف -
 ظم بحأأأر نفمرلأأأ و، سنر نفرشأأأ:س فل)شأأأر ، يبأأأس نفقأأأ هر نفلرلأأأ ) ، تأأأصج كأأأالسقتياااد  اااو شااارح اليبااا ح -

 م.9196نفلم  ر:م نفعرنق:م، 
هأأأ ، تأأصج محمأأس يبأأس نف أأ فق يضأأ:مم، يأأ فم 699،  بأأ  نفعبأأ س محمأأس بأأو :):أأس نفمبأأرس    السقتباا  -

 فب) و. –نفكتب، ب:ر  
هأأ ، تأصج نحمأس يبأس نف)أت ر نفلأ نر ،  يبأس 221، يلأ  بأو مأؤمو نفمعأر   بأ بو يفأل ر    السقّر  -
 م.9136 –هأ9316، م بعم نفع ) ، بغسنس، 9أ نفلب ر ،  ن
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فأو،  سن بالغف الجئم ال ربو - ، 6، سرن)م تحل:ل:م فم) ئد يلم نفمع ) ، س. يبس نفع):) يبأس نفمع أ  يمرم
 م.9194 –هأ9419ي فم نفكتب، ب:ر  ، 

 –هأأأأ9413غأأأسنس، ، س. نحمأأأس يبأأأس نف)أأأت ر نفلأأأ نر ، م بعأأأم نفملمأأأع نفعلمأأأ  نفعرنقأأأ ، بج ااار الس ااا جو -
 م.9193

، سنر 9، س. يبأأ س ح)أأو،  الستجااددة الج اار الاارا و ساا  رب ااه ب ألعاا لي  الر ي ااف رال ياا ة الاغريااف -
 م.9139نفمع ر ، مفر، 

، س. نف)أ:س :عقأ ب بكأر، سنر نف) ضأم نفعرب:أأم جيارص  او الج ار ال رباو سان القارن الثاا جو إلاى الرابا  -
 م.9131فل ب يم  نف)شر، ب:ر  ، 

هأأ  ضأمو  ثألث ر)أ ئد فأ  إيلأ ) نفقأرآو ، حقق أ   يلأق 394، فلرمأ )     ت  و إ ج ز القرآنالجك -
 يل:  ج محمس  ل  نأ،  محمس )غل د )لم، سنر نفمع ر ، مفر.

، سنر إح:أ ء نفكتأب نفعرب:أم، ي:)أب نفبأ ب  9، تحق:ق  شأر ج محمأس أبأ  نفلضأد نبأرنه:م،  ج و البالغف -
 م.9123 –هأ9393نفحلب   شرك ه، 

، فل)أأ:   ، ي)أأب بتفأأح:حوج نف)أأ:س محمأأس بأأسر نفأأس:و هساا  ال راساا  شاارح جساا  الجراساا   ااو ال ربيااف -
 فب) و. –نف)ع) ) ، سنر نفمعرفم فل ب يم  نف)شر، ب:ر  

 
 :ق التالسر الب ر  

 م.9132، 9، س. ك ظم فتح  نفرن  ، مللهم آسنب نفم)ت)فر:م،  أع لي  التركيد  و القرآن الكريم -
 ، س. يبس نف)ت ر م س  يل ، كل:م نفمعلم:و، ل معم ب بد.ع لي  القير  و الاغف ال ربيفأ -
، 9، س. لل:أأد رشأأ:س فأأ فص، مللأأم آسنب نفرنفأأس:و،  الجساااف الخبريااف ردالالت اا  البالغيااف  جااد الكالسيااين -

 م.9133
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 :  الرع يغ الج س يف
:أم، ح:أسر مفأ لب نف لأر نفم )أ    أ ر حأم ، سرن)أم فغ  أعس ء اهلل ت  لى ريف ته  و القرآن الكاريم -

 م.9111هأ 9461م ل)ت:ر ، إشرن  س. لم  ر كر:م نف م س، كل:م نآلسنب، ل معم نفبفرة، 
،  سرن)أأأأم فغ :أأأأم ، نحمأأأأس ف غأأأأس نو ) )أأأأ ت: و م)أأأأس:ل   أ ر حأأأأم التركيااااد أجرا ااااه ر اااار  اعااااتخداسه -

)أألم   نفعلأأ م نإل))أأ ):م، نفل معأأم م ل)أأت:ر ، إشأأرن  س. نحمأأس نفح)أأو )م)أأ يو،كل:م معأأ ر  نفأأ ح  نإل
 م.9119نإل)لم:م نفع فم:م، م ف:): ، 

،  سرن)أأم )ح :أأم ، )أت ر يلأأ  : )أأ:و  أ ر حأأم م ل)أأت:ر ، إشأأرن  س. محمأأس التركيااد  ااو القاارآن الكااريم -
 م.9111 –هأ9461يبس نفل :  يبس نفكر:م، كل:م نفترب:م، ل معم نفم)ت)فر:م، 

، محم س حمس نفلمأ   أ ر حأم م ل)أت:ر ، إشأرن  س.  سرن)م سالف:م ، بالغفالجساف الف ايف  و ج و ال -
 م.6119 –هأ9466ل نس ك ظم ي) س، كل:م نفترب:م، ل معم نفق س):م، 
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Abstract 
Grammatically and rhetorically the term “Emphasis” refers to the 

consolidation and strengthening laid on words in order to confirm and assure 

them, or to the confirmation of our understanding of a vocable by means of 

another. 

 

Styles of emphasis are those different styles mentioned in the book of 

Nahj Al- Balagha, Grammar and rhetoric specialists dealt with “Emphasis”, 

where its styles were cited in their books. The present study, entitled “Emphasis 

Styles In Nahj Al- Balagha”, collects these styles and states the unique 

styles which distinguish Nahj Al- Balagha. I explicated these styles by 

shedding light upon their meanings and aesthetic values. I depended upon the 

edition examined by Muhammad Abu- Al- Fadhl Abraheem, classifying in the 

footnote, the type of text quoted from; as a harangue (H), a message (M), or a 

sermon (S), relying upon the Holy Koran and “The Elucidation of Nahj Al- 

Balagha by Kamal Al- Deen Al- Bahrani”. This was firstly, and upon 

grammatical and rhetorical, old and new, books secondly. 

 

The present study is divided into three chapters in accordance with styles of 

Emphasis. First chapter is letters Emphasis, where all letters are revealed clearly, 

mentioning their affirmative functions as well as their original functions. Second 

chapter is Nouns Emphasis, where all emphatic nouns are handled, comparing 

their confirmatory function to their original one. Third is Emphasis by styles, it 

includes those styles stated in grammatical and rhetorical books in addition to 

Nahj Al- Balagha unique styles. 

 

Since emphasis is a prerequisite of speech, speech is divided into a 

predicate and composition, the predicate is probably either true or false speech 

and composition is not probably true or false, so enunciative speech is our 

concern. This is because its probability to be true or false requires the 

affirmation of probability of one of them in it. 

 

Emphasis is used limitedly for a special purpose. Thus, emphasis has its 

reasons, causes and categories. These reasons are its confirmative predicate. 

These reasons center around three axes: 

1. Emphasis with regard to the addresser. 

2. Emphasis with respect to the addresser. 

3. Emphasis in respect of the topic. 

 

Thus, emphasis plays a great role in affirming meanings and caring 

harmony with situations that require persuasion and eloquence. 


