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 المحتویات
  الصفحة                                                           الموضوع            

   ٧- ١     ...................................................................... المقدمة 

  ٢٣- ٨     ............................في اللغة واالصطالح  »التوابع « مفھوم: التمھید  

لتوابع « مفھوم  للغة »ا   ٨..................................................        في ا

لتوابع « مفھوم    ١١............................................       في االصطالح »ا

لتوابع « مفھوم - ١  لنحویین  »ا ا   ١١.........................................      عند 

لتوابع « مفھوم - ٢ لبالغی »ا   ١٤.........................................       نیعند ا

لتوابع « مفھوم - ٣    ١٨........................................      ین یعند االصول »ا

تابع صلة  ل للغوي والمفھوم االصطالحي ا      ٢١................      الداللیة  بین المعنى ا

  ١٤٠- ٢٤    ......................................... »ت النع« : الفصل األول  
لنعت في   للغة وا   ٢٤...................................................   االصطالح ا

لنعت في   للغة ا   ٢٤................................................................   ا

لنعت في االصطالح     ٢٥...............................................  ............ا

لنعت الداللیة صلة    للغوي والمفھوم االصطالحي ا   ٢٧.................   بین المعنى ا

  ٢٩.................................................  دالالت النعت : المبحث األول 

التخصیص: المطلب األول       ٣١...................................  ......... داللة 

ثاني     ل لتوضیح : المطلب ا ا   ٣٤..............................................  داللة 

الث     ث لثناء : المطلب ال   ٣٨.........................................   داللة المدح وا

  ٤١...................................   ................داللة الذم : المطلب الرابع    

لتوكید : المطلب الخامس     ا   ٤٣..............................................   داللة 

  ٤٥......................................................................  انواع النعت

لنعت الحقیقي: االول   ٤٦...................................... ........................ا

ثاني ل لنعت السببي: ا   ٤٦...............................................................ا

ثاني   لنحویین : المبحث ال ا   ٥١.....................................  سمات النعت عند 

  ٥١...................................  .....................المطابقة: المطلب األول  

    ٥١............................................  المطابقة في اإلعراب : الفرع األول  

ثاني  ل لفرع ا لتعریف والتنكیر : ا ا   ٥٨.....................................  المطابقة في 



الث   ث لتذكیر : الفرع ال ا تأنیثوالمطابقة في  ل        ٦٤....................................   ا

لعددیة : الفرع الرابع     ٨١  ............. ...................................المطابقة ا

ثاني   ل لنعت بین االشتقاق والجمود : المطلب ا   ٩٠   ..................................ا

  ٩١.......................................   .........االسم الموصول  :الفرع األول  

ثاني   ل   ٩٣.....................................................  اسم اإلشارة : الفرع ا

الث   ث لنعت بـ : الفرع ال   ٩٤......................................  »ذات «و »ذو «ا

لنعت بالمصدر :الفرع الرابع     ٩٤...................................  ...............ا

 ٩٧......................................  ما جاء على نسق  النسب :الفرع الخامس  

الث   ث   ٩٧.......................................  أسالیب النعت في النھج : المبحث ال

لنعت المفرد : الفرع األول         ٩٨..........................   .....................ا

ثاني       ل لنعت الجملًة أو: الفرع ا لنعتیة«ا ا   ١٠٩................ وخصائصھا   »الجملة 

لنعتیة : اوالً   ا     ١١٠.................................................. خصائص الجملة 

یًا   ن لنعتیة في النھج : ثا ا   ١١٢...............................  .............أقسام الجملة 

  ١١٣............................................................  الجملة االسمیة   -  أ

  ١١٣......................................  جملة اسمیة تبدأ بضمیر یعرب مبتدأ  - ١

   ١١٤....................  .................................جملة اسمیة تبدأ بإسم  - ٢

لخبر على المبتدأ  - ٣ ا   ١١٦..................................   جملة اسمیة تقدم فیھا 

لنواسخ  - ٤    ١١٧.........................................  جملة اسمیة مصدرة بأحد ا

الفعلیة   -  ب   ١١٩...........  ..................................................الجملة 

الماضیة  - ١ الفعلیة    ١٢٠...................................................   الجملة 

المضارعیة  - ٢ الفعلیة    ١٢٢.................................................  الجملة 

  ١٢٢. …………...…….....………………جملة نعتیة فعلھا مضارع مثبت : أوال

یا    ١٢٤. ………...…......……………………نعتیة فعلھا مضارع منفي  جملة: ثان

  ١٢٥....   ………………………………………………………شبھ الجملة  - ج   

لنعت بالجار والمجرور   - ١      ١٢٧....   …………………………………………ا

لنعت بالظرف - ٢       ١٢٩............................................................   ا

  ١٣١............................................................     الشرطجملة  - د    

ثانيالمطلب  ل   ١٣٤.......................................     حذف النعت أو المنعوت:  ا



   ١٣٥   .....................................» الموصوف«حذف المنعوت  :الفرع األول 

ثاني  ل   ١٣٨......................................................    ف النعتحذ :الفرع ا

   ١٧٣-  ١٤١..  ..............................................التوكید : الفصل الثاني  
للغة واالصطالح   لتوكید في ا     ١٤١..................................................    ا

لل  لتوكید في ا   ١٤١................................................................   غة ا

لتوكید في االصطالح    ١٤٢........................................................      ا

لتوكید صلة   للغوي و ا   ١٤٣................     االصطالحيالمفھوم الداللیة  بین المعنى ا

   ١٤٤...................................................................     كیدأنواع التو 

للفظي : المبحث األول     ١٤٥....................................................   توكید ا

  ١٤٨.....................................................   سم اال توكید: المطلب األول  

  ١٤٨.........................................................   المفعول بھ توكید : أوالً  

لتحذیر توكید  - أ    ١٤٨................................................................   ا

  ١٥١..    ........................................................... توكید االغراء - ب 

  ١٥٤................................................     التحذیرلفظ د اإلغراء بتوكی - ج  

  ١٥٥................................................   ید اإلغراء بتحریك الھمة توك  - د 

یًا   ن   ١٥٥............   ........................................المفعول المطلق  توكید: ثا

  ١٥٦.................................................................. اإلغراء  توكید - أ 

لتحسر و الترغیب  توكید - ب    ١٥٦.....................................................  ا

ًا   ث ل ا   ١٥٧......................  ....................................الضمیرین  وكید ت: ث

  ١٥٨..............................................  صل نفكید الضمیر المتصل بالمتو - أ 

المنفصلوت - ب    ١٦٠.............................................   كید الضمیر المستتر ب

ثاني   ل   ١٦١......................... ...........................اسم فعل وكید ت: المطلب ا

  ١٦٢................................................  »ھیھات «ماض اسم فعل وكیدت - أ 

  ١٦٣.................................................   »آه «مضارع  اسم فعل وكیدتب  

الث   ث    ١٦٤.....................   ..............................توكید الحرف : المطلب ال

لنداء «توكید حرف    ١٦٤.................................................  »المنادى «و »ا

  ١٦٤..................................................     كید الجملة وت: المطلب الرابع  

ثاني   لمعنوي : المبحث ال ا لتوكید    ١٦٥...........................      ...................ا



المعنوي بلفظة : المطلب األول   لتوكید     ١٦٨................................     » عین«ا

ثاني   ل لمعنوي بلفظة : المطلب ا ا لتوكید     ١٧٠..................................    » كل«ا

  ١٩٨ - ١٧٥ ...........................» عطف البیان «و» البدل«: الفصل الثالث  
لبدل«: المبحث األول        ١٧٥......................................................      »ا

للغة واالصطالح لبدل في ا   ١٧٥......................................................    ا

للغة   لبدل في ا   ١٧٥...............................     ..................................ا

لبدل في     ١٧٥.........................................................       االصطالح ا

لبدل صلة   للغوي و ا   ١٧٧..................    االصطالحي المفھوم الداللیة  بین المعنى ا

  ١٧٩......................................   ...........................العامل في البدل  

  ١٧٩.....................................................................   معاني البدل  

  ١٨٠......................................................  أنواع البدل من حیث المعنى  

  ١٨٠............................................  .......بدل كل من كل : المطلب االول 

  ١٨١..........................................................   دالالت بدل كل من كل  

لتوضیح  - ١  ا   ١٨٢..............................................................   داللة 

  ١٨٣................................................   ...........داللة المدح والذم  - ٢ 

لتفصیل  - ٣  ا   ١٨٤...............................................................  داللة 

لتفخیم  - ٤  ا   ١٨٧.................................................................. داللة 

لتوكید  - ٥  ا   ١٨٨.........................................................   .......داللة 

ثاني  مطلبال  ل    ١٩٠...............................................  من كل  بعضبدل : ا

الث  مطلبال  ث   ١٩٥....................................................  بدل االشتمال : ال

ل:  المطلب الرابع  المباین ا    ١٩٨...................................................... بدل 

ثاني     ٢١٤- ١٩٩  ...............................   .......... عطف البیان: المبحث ال
للغة واالصطالح    ١٩٩............................................      عطف البیان في ا

لل   ١٩٩............................................................  غة عطف البیان في ا

  ١٩٩..................................................       عطف البیان في االصطالح 

للغوي و عطف البیان صلة   المعنى ا   ٢٠١.............. االصطالحي المفھوم الداللیة بین 

لنحاة سبب ت: المطلب األول   ا لبیان عطفاً عند  ا   ٢٠١..............................  سمیة 

ثاني   ل لتوابع األخر : المطلب ا ا یان ب ب ل   ٢٠٢................................. عالقة عطف ا



الث   ث   ٢٠٤..........................  العالقة بین عطف البیان والبدل المطابق : المطلب ال

یان : المطلب الرابع   ب ل   ٢٠٨..............................................  شروط عطف ا

یان في النھج: المطلب الخامس   ب ل    ٢١٠.................................... دالالت عطف ا

لتوضیح  ا   ٢١٠...................................................................... داللة 

  ٣٣٠- ٢١٥..............................................عطف النسق : الفصل الرابع  
للغة واالصطالح     ٢١٥.......................................... مفھوم عطف النسق في ا

للغة» العطف  «مفھوم     ٢١٥.......................................................  في ا

لنسق« مفھوم     ٢١٥.......................................................... لغة في ال» ا

  ٢١٦................................................. مفھوم عطف النسق في االصطالح  

لنسق «و » العطف«الداللیة بین مفھوميعطف النسق صلة   للغة واالصطالح» ا    ٢١٨.. في ا

  ٢١٩....................................................... ...............عدد الحروف  

  ٢٢٠.................................................................. العامل في العطف  

لتي تشرك المعطوف مع المعطوف علی :المبحث األول    أي لفظا   امطلق ھداللة الحروف ا

الجمع  فاء ، الواو  «: وھي ، وحكماً وداللتھا     ٢٢٠................   »  وحتى ، وثم ، وال

  ٢٢١....................................................  »  الواو «داللة: المطلب األول  

الجمع : الفرع األول     ٢٢٣.........................................................  داللة 

المتعاطفین والسیاق یدل على الزمن الواحد تد» الواو «: اوالً     ٢٢٣....  ل على الجمع بین 

یًا   ن المتعاطفین » الواو« :ثا   ٢٢٥... والسیاق یدل على الزمن المتعدد ، تدل على الجمع بین 

ثاني   ل   ٢٣٥....................................................  عطف المترادفیین: الفرع ا

  ٢٤٦................................................................ رادفةعطف الجمل المت

الث   ث ـالعطف » واو «اقتران : الفرع ال   ٢٥٠...................................   »إما «ب

  ٢٥١....................................  »لكن« بـالعطف » واو «اقتران :الفرع الرابع  

ـالعطف »واو«اقتران:مسالفرع الخا    ٢٥١........................... إن سبقت بنفي» ال«ب

ـ    ٢٥٣..............................................................»الواو«عطف الجمل ب

ـ على جملة اسمیة عطف جملة اسمیة : اوالً     ٢٥٣............................ » الواو «ب

یًا   ن ـملة فعلیة على جملة فعلیة  عطف ج: ثا   ٢٥٦.............................. » واوال «ب



ـعطف جملة فعلیة فعلھا ماض على أخرى فعلھا ماض ٍ  - أ     ٢٥٨............... »الواو «ب

    ٢٦٠............ »الواو «بـعطف جملة فعلیة مضارعیة على جملة فعلیة مضارعیة  - ب 

ثاني   ل ا: المطلب ا فاء « بـلعطف  داللة  ل   ٢٦٢........................................  »ا

لترتیب : الفرع األول   ا   ٢٦٢......................................................   داللة 

ل: اوالً     ٢٦٣...........................................................   معنوي الترتیب ا

یًا   ن ل: ثا لترتیب ا   ٢٦٥..................................................   ذكري اللفظي وا

ثاني   ل لتعقیب : الفرع ا ا   ٢٦٧......................................................   داللة 

الث   ث السببیة : الفرع ال   ٢٧٠........................................................ داللة 

الث   ث   ٢٧٤............................................................ »ثم  «: المطلب ال

لتشریك مع الترتیب والتراخي : الفرع األول   ا   ٢٧٥.................................داللة 

ثاني   ل لترتیب بال مھلة : الفرع ا ا   ٢٧٨....... .......................................داللة 

الث   ث المعنوي » ثم «داللة : الفرع ال   ٢٧٩....................................  على البعد 

  ٢٨٢..............................................................داللة االستبعاد: اوال 

یا لتدرج في درج االرتقاء: ثان   ٢٨٤..................................................داللة ا

ثاني     الحروف التي تشرك المعطوف مع المعطوف علیھ لفظاً وحكماً وداللتھا : المبحث ال

المتعاطفین     ٢٩٠...................................... » ما وإ، أم و، أو  «وھي ، احد 

  ٢٩٠............. ...............................................» أو « :المطلب األول  

   ٢٩٤.......... وجملة على جملة، في عطفھا مفرد على مفرد » أو «داللة : الفرع األول  

  ٢٩٤....................................   في عطفھا مفرد على مفرد» أو «داللة : اوالً  

یًا   ن   ٢٩٥...................................... في عطفھا جملة على جملة» أو «داللة : ثا

  ٢٩٥..... فعلیة فعلھا ماض ٍ على جملة فعلیة فعلھا ماضٍ  في عطفھا جملة» أو «داللة  - أ 

ـفعلیة مضارعیة معطوفة  في عطفھا جملة» أو «داللة  - ب    على جملة فعلیة  »أو «ب

  ٢٩٧. ........................................................................مضارعیة  

  ٢٩٨....................    اسمیة على جملة اسمیة  في عطفھا جملة» أو «داللة  - جـ  

ًا   ث ل ا   ٢٩٨........................................  في عطف جملة الشرط » أو «داللة : ث

  ٢٩٨......................................   »إن«في جملة الشرط بعد  »أو «مجيء  - أ 



  ٣٠٠...................................... »لو «في جملة الشرط بعد  »أو «مجيء  - ب 

الشرط بعد »أو «مجيء  - جـ   ذا «في جملة    ٣٠٠...................................  »إ

للجمل المستفھم عنھا »أو «داللة : رابعا   ٣٠١...................................في عطفھا 

ل  لتسویة  : ثاني الفرع ا ا ـالدالالت التي تفیدھا    ٣٠٢.....................في النھج » أو «ب

لتقسیم وتفصیل االجمال : اوالً   ا    ٣٠٢............................................... داللة 

ًا  ی ن لتخییر : ثا ا   ٣٠٥.. ...............................................................داللة 

ًا  ث ل ا المتعاطفین على اآلخر  »وأ «داللة : ث   ٣٠٦.................في رفع توھم رجحان أحد 

  ٣٠٧.......................................... على بیان شمول الحكم  »وأ «داللة : رابعاً 

  ٣٠٨......................على التسویة بین فرضین لتعلیقھما بحكم   »وأ «داللة : خامساً 

ثاني   ل   ٣٠٩.............................................................» أم «: المطلب ا

  ٣١٠....................................................   المتصلة» أم « :الفرع األول  

لتسویة : اوالً   ا   ٣١٠................................................................داللة 

  ٣١١.............................................  في عطف فعل على فعل »أم «داللة  - أ

  ٣١٢........................ في عطف جار ومجرور على جار ومجرور »أم «داللة  - ب

یًا   ن   ٣١٣................................................ن یعلى طلب التعی» أم «داللة : ثا

  ٣١٤.................................في عطف جملة ماضیة على ماضیة » أم «داللة  - أ

  ٣١٤......................................... في عطف مفرد على مفرد» أم «داللة  - ب

  ٣١٤......................في عطف جار ومجرور على جار ومجرور » أم «داللة  - جـ

بلھا » أم «ة دالل  - د   ٣١٥.................................في عطفھاجملة اسمیة على ما ق

ثاني   ل     ٣١٧........................................... بعلى االضرا» أم «داللة: الفرع ا

  ٣١٨........................................من حیث ماقبلھا  المنقطعة »أم «داللة: اوالً  

الھمزة  »أم «داللة - أ    ٣١٨.........................................المنقطعة بعد استفھام ب

  ٣١٩....................................المنقطعة بعد استفھام بغیرالھمزة  »أم «داللة - ب 

یًا   ن    ٣٢١.......................................المنقطعة من حیث مابعدھا » أم « داللة: ثا

   ٣٢١................................المنقطعة وبعدھا جملة فعلیة ماضیة » أم « داللة  - أ 



   ٣٢١............................المنقطعة وبعدھا جملة فعلیة مضارعیة» أم « داللة  - ب 

  ٣٢٢.........................................»جار ومجرور «وبعدھا » أم « داللة - جـ 

الث   ث للفظ ال الحكم : المبحث ال ولكن ، بلو، ال «: وھي ، داللة الحروف التي تشرك المتعاطفین في ا

  ٣٢٤........................................................................ »ولكن ، بلو

  ٣٢٤........................................................العاطفة  »ال «داللة : مطلب 

نتائج  ل ا   ٣٣٨- ٣٣١............................................................الخاتمة واھم 

  ٣٧٣- ٣٣٩.......................................................  مصادر ومراجع البحث 

  

   

  

  
 



  
  

ــدمة    المق
حم��دا یص��عد الی��ھ اول��ھ  كثی��را دائم��ا أب��دا كم��ا ھ��و اھل��ھ وكم��ا یس��تحقھ،الحم��د   حم��دا 

 یف��یض عل��ى م��ن دون��ھ علم��ا وق��درة، فتعطفن��ا علی��ھ الفط��رة والفك��رة،رب��اً ، اول��ھ وال ینف��د اخ��ره

محمٍد خاتم االنبیاء والمرسلین متبوع لمخلوق، اعظم تابع لخالق وخیر وصلى هللا على  والفكرة،

  :وبعدُ والمرسلین وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، 

؛ فغ�دوت س�رتني محاس�نھ من�ذ أم�د بعی�دع�ھ، وأفقد شغفني نھج البالغة حبا فقی�دتني روائ

فغ��دوت ش��دیدة التعلُّ��ق ب��ھ، أح��سُّ بص��لة وثیق��ة بین��ي وبین��ھ، لوثاق��ة  ص��لتھ ب��النص القرآن��ي ذل��ك 

لَُم���اُت إِال( ذل���ك الك���الم المعج���ز ال���ذي  الَ َتْفَن���ى َعَجاِئُب���ُھ َو الَ َتْنَقِض���ي َغَراِئُب���ُھ َوالَ ُتْكَش���ُف اَلظُّ

إذا ف��، المكان��ة األس��مى واألھمی��ة المثل��ى ف��ي حی��اة المس��لمینإذ یش��غل ھ��ذا التعبی��ر المق��دس   )١()ِب��ھِ 

؛ ف�إن ال�نھج ن�ص باإلعج�ازإذا كان ھذا التعبی�ر المعج�ز نص�ا ھادی�ا للبش�ریة متف�ردا ف، المسلمین

ف�وق ك�الم المخل�وق ودون ك�الم (للبش�ریة تف�رد بقرب�ھ م�ن ح�دِّ االعج�از ؛ الن�ھ  النھج ن�ص ھ�ادٍ 

 یقترب منھ ن�ص  إب�داعي ، وھذه الوسطیة منحتھ سمة خصوصیة ال تدانى؛ إذ ال)٢()كالم الخالق

كلم��ات ولی��د  ولی��د الق��رآن الك��ریم وم��ن(ن��ص  إب��داعي أنتجت��ھ عق��ول البش��ر وال یك��اد، ف��النھج 

  .) ٤(، وكتاب هللا الناطق )٣()-الكعبة المعظمة–ولید البیت العظیم 
الفص��احة وموردھ��ا، ومنش��أ  عُ رَ ْش��الن��ھ مَ  -u-كالم��ھ  مش��غلةم��ن ھن��ا ك��ان اإلب��داع و

وعلى نھجھ تمنطق كل قائل  ھا، وعنھ أُِخَذت قوانینھا،ومنشأ البالغة ومولدھا، ومنھ ظھر مكنون

ومع ذلك فقد سبق وقص�روا، وتق�دم تمنطق كل قائل وخطیب، و بكالمھ توسل كل واعظ وبلیغ، 

، وعلی�ھ عبق�ة م�ن ك�الم مسحة من العلم اإللھيفیھ  -u-؛ الن كالمھ وقصروا، وتقدم وتأخروا

بش�موس وأش�رقت ألفاظ�ھ مض�امینھ وبیان�ھ، فاس�تلھم ال�نھج م�ن الق�رآن ، )٥(عبقة من ك�الم النب�وة

، فكان النھج بھ�ذا مزج�اً م�ن ظلمات النفوس وتطلق العقول من حلق القیودلتزیح جنانھ بشموس 

                                                 
  .١/٢٨٨: نھج البالغة) ١(
  .٢٦- ١/٢٥: عبد هللا نعمة الجزائري:مصادر نھج البالغة.١/٢٤:ابن ابي الحدید:شرح نھج البالغة )٢(
  .٣٤: مرتضى مطھري: في رحاب نھج البالغة)٣(
  . ٢٧/٣٤:الحر العاملي:وسائل الشیعة).ھذا كتاب هللا الصامت، وأنا كتاب هللا الناطق:(-u-یر المؤمنینقال ام)٤(

  . ٢٧/٣٤:العاملي
  .١/٤: شرح النھج: ینظر ) ٥(



؛ فھو یدوم ویتج�دد م�ا )٦(النبوي البلیغ معامزجاً من خصوصیات التعبیر المقدس وسمات الكالم 

  ، ولالم����������������������امویتج����������������������دد م����������������������ا دام الق����������������������رآن دائم����������������������ا متج����������������������ددا

-u-  ُشخصیة ممیزة اضفت على تلكم الكلمات روحا وروعة وخلودا بعد .  

وجدُت طباق سماوات تتعالى بروائع فقد كان داعي االختیار لجوجاً ودعوى الدراسة ملحة؛ لھذا 

باأللباب سحرا، وعیونا من العلم تتفجر بالمعاني الكریمة قدرة وإبداعا، ولغة  تتعالى بروائع تأخذ

ً تھیمن على األرواح عزیزةولغة   ، تتملكُ المتلقَي جملُھُ وتراكیبُھُ، وتأسرُ یزخر بجمال النص فریدا ، وعالما

ظ بنائیاً وداللیاً في داخلھ؛ اـالسامَع مفرداُتُھ وألفاظھ وتداعیات تلك الجمل واأللف وتراكیُبُھ، وتأسرُ 

الناس وعقولھم من جھة اإلیمان بھ فحسب؛  تستحوذ على قلوبلم داخلھ؛ فجذبتني الیھ تلك القدرات التي 

الرفعة «بھ أیضاً من جھة ؛ بل كان االنبھار -u-بھ فحسب؛ النھ الكالم الحق لإلمام أمیر المؤمنین

رت فیھ ازداد إیماني بھذا المنطلق وازددت »والسمو الداللي اغیةالرفعة الصی« ، لھذا كنت كلما تغوَّ

وازددت یقینا باني قد نشرت جناحي في أفق ال حدود لھ وال نھایة المتداده، بید ان إصرار النفس وإلحاح 

-  اإلمامالنفس وإلحاح الرغبة علیھا كان دافعي  األساس في ھذه الدراسة المطولة، فذھبُت أجول في كالم 

فشدتني إلیھ ظاھرة نحویة یة وبنائھا، الخطاب هناظرة في ظواھر متنقلة بین نصوصھ ،- u-  اإلمامكالم 

ریقة عزَّ نظیرھا وقد وردت مرارا على لسانھ بطنصوص نھجھ،  اإلمام كثیرا فياھا ظاھرة نحویة قد تبنّ 

، ومن الواضح »التوابع«بإتقان عجیب وبراعة فائقة، أال وھي ظاھرة  عزَّ نظیرھا یطویھا وینشرھا

غوي ما لھذه الظاھرة من اثر بالغ في كشف نواحي الكالم وبیان دالالتھ بع أو الدارس اللتالواضح للمت

فھي تسھم في  قیوده التي تضيء من إبھام المطلق، دالالتھ بدقة، اذ تعد من وسائل بیانات الكالم و 

 نفسھفي  الكشف عن غموضھ ببیانٍ تاٍم تارة وبإیضاح لجانب من جوانبھ الداللیة تارة أخرى، وفي الوقت 

المراد منھ، توابع على تفسیر المجمل من األلفاظ والتراكیب وتحدید  تعمل بعض ھذه ال نفسھالوقت 

مدلوالتھ بدقة  على تخصیص العام في الخطاب وتشخیص القدرةن فیھا وأ، والتردد عنھ منھ، وإزاحة الغموض

   .مدلوالتھ بدقة للمتلقي وتشخیص

                                                 
اب�ن : مناق�ب االم�ام عل�ي ب�ن اب�ي طال�ب).أنا مدینة العلم وعلي بابھا فمن أراد المدینة فلی�أِت الب�اب: (قال) ٦(

، ٨٧/ ٤٠، ١٨٩/ ٣٨: العالمة المجلسي: ، بحار األنوار٨٢- ١/٨١: حاكم النیسابوريال: ، شواھد التنزیل٨٠: المغازلي
    .٢/١١١: ابن شھر آشوب المازندراني: ، مناقب آل ابي طالب ٢٧/٣٤:وسائل الشیعة ، ٢٠٤،  ٢٠٣، ٨٧/ ٤٠، ١٨٩

    .٢/١١١: المازندراني



وعلى الرغم من اھمیة نص نھج البالغة وعلو مكانتھ فانھ لم یأخذ مكانھ الحقیقي من حیث دراسة ھذه 

أصیل «بھ الباحثة  إال ما قامت - في الكشف عن المعنىعلى أثرھا وأھمیتھا –الظاھرة حیث دراسة ھذه 

ـ  -تابعاً  –من دراستھا للتأكید » أصیل الموسوي«الباحثة  أسالیب «ضمناً في رسالتھا الموسومة ب

فاجتمعت الدواعي والدوافع لھذا  كلھ الختیار موضوع  ؛»دراسة داللیة- البالغةنھج  أسالیب التأكید في«

عنوانا لرسالتي  لنیل درجة الماجستیر في » دراسة نحویة داللیة –البالغةالتوابع في نھج «موضوع 

  .اآلداب جامعة الكوفةالماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا في كلیة 

الدراسة قد  هوإذا كان من منھجیات الدراسة ان تكون ھناك فرضیات تقوم علیھا فإن فرضیات  ھذ

  :الدراسة قد قامت على اآلتي 

وبی��ان التباین��ات الت��ي وق��ع بھ��ا    ،للتواب��ع د مفھ��وم ج��امع م��انعأرادت الباحث��ة ابت��داًء تحدی��: اوال  

تكامل مفھوم النحاة وغیرھم في تحدیدھم لھذا المفھوم وإیضاح مدى توفیقھم في بلوغھم المراد في   

  .مفھوم التوابع
بین أنماط ھذه التوابع وذلك من خالل   دراستھا  حثة لبیان التوافقات واالفتراقاتسعت البا: ثانیا   

وقد كانت لدى   الباحثة رغبة  ،ھ واالختالف فیھا میدانا وتطبیقاالنھج وتشخیص نقاط التشابدراستھا في 

الباحثة رغبة ملحة للوقوف على مظاھر التوافق والتباین بین البدل من جھة وعطف البیان   من جھة 

من جھة أخرى وكان منشأ ھذه الرغبة ھو ما لھذین التابعین من حیز نقاش وتباین آراء في مدونات النحو 

قدیما وحدیثا فأرادت الباحثة ان تكون لھا نظرتھا واسھامتھا في   ھذا الجانب مدونات النحو العربي 

  .الجانب علَّھا تصل إلى قناعة في ھذا الصدد
ان الغایة األساس والفرضیة المثلى التي بنت علیھا الباحثة دراستھا ھذه ھي بیان الوجھة : ثالثا   

راء النحاة في ھ�ذه   التواب�ع آوبیان » كتب النحاة«الوجھة النظریة للتوابع في میدانھا التنظیري 

ا لھذه التوابع من اثر بالغ   في تشخیص المعنى  وحدودھم لھا وإیضاح إسھاماتھم الداللیة في الكشف عمَّ

تشخیص المعنى وتحدید مراد المتكلم بدقة عالیة ، ھذا على الجانب التنظیري من   الدراسة اما على 

من قدرة منھ تعالى إل�ى بی�ان  اما على الجانب التطبیقي المیداني فقد سعت الباحثة بكل ما أوتیت

في ال�نھج، وتحدی�د الطرائ�ق الت�ي  -u- اإلمامتابع من التوابع في كالم  بیان الوجھ الداللي لكل

ثمرت نصوص النھج جمیع أنواع التوابع، وما المقیاس توھل اس، تلك التوابع اإلمامالتي استعمل بھا 

، أو استعمالھ ع آخرخر في موضلتابع ما في موضع واستعمالھ لتابع آ اإلمامالمقیاس الذي یحدد استعمال 

  .أو استعمالھ لتابعین مختلفین في موضع واحد



في حق نھج - أرادت الباحثة من دراستھا ھذه التحقق من مدى مطابقة ما تطابق علیھ الناس : رابعا   

وفوق كالم الخالق دون  اإلمامان كالم : للواقع اللغوي والنحوي للنھج وھو مقولتھم  - حق نھج البالغة

  .وفوق كالم المخلوقالخالق 

البن ابي الحدید بتحقیق   األستاذ محمد أبو » شرح نھج البالغة«تمدت في دراستي على كتاب قد اعو

لنصوص ودقة في   إخراجھا وحسن ااألستاذ محمد أبو الفضل إبراھیم، لما امتاز بھ ھذا الكتاب من ضبط 

ثم الرسائل، وانتھاء بالحكم والمواعظ؛  لذا وقع  ،فالكتب إخراجھا وحسن ترتیبھا، ابتداًء بالخطب

  .لكتاب دون غیرهوقع االختیار على ھذا ا

ب�ین  الجان�ب  خلط�تُ راء النحاة وآاما في الجانب التنظیري فقد اعتمدت القواعد النحویة و

، وعملت على الربط بین داللیةفجاءت الدراسة نحویة نب التطبیقي في ھذا العمل العلمي، التنظیري والجا

ینا وعدم توافقھا معھ النھج ح الداللي مبینة مدى توافقھا مع نصالجانب والربط بین القاعدة النحویة 

ان القدیمة و الحدیثة ذات الصلة المباشرة ظتوافقھا معھ حینا آخر، معتمدة في كل ھذا جملة من الم

  .المباشرة بموضوع الدراسة

وقد بُنَیْت الرسالة على أربعة فصول تأسیساً على طبیعة الدراسة، یسبق ھذه الفصول األربعة تمھیٌد 

  .األربعة تمھیٌد ویتلوھا خاتمة بأھم نتائج البحث

ف�ي اللغ�ة واالص�طالح، فأم�ا المفھ�وم ف�ي اللغ�ة فق�د  »التوابع«ھید مفھوم وتناولت في التم

في  كتب النحویین وبینت  استلھمتھ من بطون المعجمات العربیة، اما في االصطالح فقد تتبعت ھذا المفھوم

النحویین وبینت تباین آرائھم فیھ وفي عدد مصادیقھ في الخطاب اللغوي، ثم تناولت  مفھوم التوابع 

كافة وصوال إلى مفھوم متكامل  عند علماء االصول الستكمال المفھوم من جوانبھالتوابع عند البالغیین، ثم 

  .مفھوم متكامل للتوابع

تارة واصطالحا تارة  اما الفصل األول فقد خصصت مباحثھ الثالثة بدراسة النعت، فأخذت مفھومھ لغة

واصطالحا تارة أخرى، بعدھا دخلت على بیان دالالتھ في النھج والطرائق التي ورد فیھا، ثم بینت نوعي 

، وقد خصصت النعت السببي بدراسة مفصلة لبیان روعة  ھذا النوع من النعت وطریقة بینت نوعي النعت

لھ، ثم درست المطابقة بین النعت والمنعوت تحت عنوان  – u-النعت وطریقة استعمال اإلمام 

، »والتعریف والتنكیر، والتذكیر والتأنیث، واإلفراد والتثنیة والجمع المطابقة في اإلعراب،«عنوان 

االشتقاق والجمود، ومن حیث اإلفراد والتركیب، فدرست في النعت  حیث ، ثم نظرت إلى النعت من»والجمع

  .اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبھة، وصیغ المبالغة، واسم التفضیل: فدرست في النعت المفرد

  .التفضیل



الجملة  وتقسیمھا  وأعقبت ھذه الدراسة بدراسة موضوع النعت الجملة وتناولت فیھ بدایةً مفھوم

جملة اسمیة، وجملة فعلیة، وجملة ظرفیة، وجملة الشرط،  وتقسیمھا وخصائص جملة النعت، وقسمتھا على

وجملة الشرط، وقد قدمت االسمیة على نظیراتھا، لكون االسم أّول أقسام الكالم، بعدھا أنھیت الفصل 

  .         الفصل بدراسة ظاھرة حذف النعت والمنعوت من الكالم

ة الدراسة، اما الفصل الثاني فجاء للحدیث عن التوكید فیھ، ولم أخالف نھجي األول في طریق

الدراسة، فتطرقت إلى المفھوم اوال في اللغة واالصطالح، ثم ذكر قسمیھ وبینت دالالتھما، وقد ورد الفصل 

لھ، إذا ما نظرنا إلى   -u-ورد الفصل الثاني اصغر حجما من غیره؛ نظراً إلى قلة استعمال اإلمام 

  .نظرنا إلى  ذلك قیاسا إلى النعت والعطف

یان، وضممت عطف البیان إلى البدل نظرا اما الفصل الثالث فقد خصصتھ لدراسة البدل وعطف الب

البدل نظرا لتشابھ مباحث عطف البیان والبدل، إذ أجاز النحاة ان یكون عطف البیان بدالً في أكثر من 

أكثر من موضع، فابتدأت بذكر مفھوم البدل في اللغة واالصطالح، ثم بینت  أقسامھ، وفصلت القول في بیان 

موضحةً اإلفادات  »النھج« تي القول في بیان داللة كل قسم من أقسامھ مطبقًة ذلك على میدان دراس

اإلفادات الداللیة لكل قسم فیھ مع وضوح ما لھذا النوع من التوابع من قیمة عالیة في بیان المراد 

  .المراد وتحدید عموم اللفظ بدقة

أعقبت ذلك بمفھوم عطف البیان لغة واصطالحا مع بیان الفارق بین ھذا التابع وسائر التوابع 

أنھما  موضوع واحد، وقد  م عطف البیان من البدل أوالتوابع األخر، ثم ذكرت أدلة المحدثین في جعلھ

  واح������د، وق������د ج������اء حج������م الفص������ل موازن�������اً للفص������ل الث������اني نظ������راً لقل������ة اس�������تعمال 

للبدل وعطف البیان قیاسا إلى استعمالھ للنعت والعطف؛ اذ وردا بكثرة   واضحة في  -u-اإلمام 

  .واضحة في النھج 

فھومھ في اللغة   واالصطالح اما الفصل الرابع فقد ُعني بدراسة العطف حصرا، فقمت بإیضاح م

واالصطالح كعادتي، ثم عرضت إلى اختالف النحاة في تحدید عدد حروف العطف   والعامل في العطف، ثم درست 

في العطف، ثم درست الحروف ودالالتھا في مباحث ثالثة، فابتدأُت بحروف   العطف التي تشرك في اللفظ 

الحروف  وأعقبت ذلك في   ،»الواو، الفاء، ثم، حتى«تشرك في اللفظ والمعنى وداللتھا الجمع، وھي 

تالھا  »أو، أم، أما«الحروف التي تشرك في اللفظ والمعنى وداللتھا احد الشیئین أو األشیاء، وھي

، وقد شغل حرف »ال ، بل، لكن« تالھا الحدیث عن حروف العطف التي تشرك في اللفظ دون المعنى، وھي 

 في ھذه الدراسة مساحة اكبر من غیره،   وھذا وضع طبیعي بناءً على كثرة وروده »الواو«وقد شغل حرف 

في النھج قیاساً لنظائره من الحروف األخر،   فضال ًعمّا تتضمنھ سیاقات النھج من دالالت  على كثرة وروده



النھج من دالالت متنوعة مع ھذا الحرف، وقد جاء فصل   العطف موازنا في الحجم للفصل األول تأسیساً على 

  .األول تأسیساً على كثرة الورود كما سبق

صتُ  ھا واثبُتھا  في نھایة ثم انتھیت إلى حصیلة الدراسة وھي جملة من الثمرات والنتائج التي لخَّ

  .في نھایة ھذا البحث تحت عنوان الخاتمة 

اما المنھج الذي اتبعتھ في ھذه الرسالة فقد كان متمثال بذكر الجانب التنظیري للتابع من حیث 

حیث مفھومھ وأقسامھ ووجوھھ ودالالتھ التي حددھا النحاة لھ، ثم انتقل إلى انتقاء النص الذي ینطوي 

التحلیل في الفصل المخصص لدراستھ، ثم اشرع في بیان دالالت ذلك ینطوي على التابع المعني بالحدیث و

دالالت ذلك التابع رابطة النظریة بالتطبیق، وبھذا یكون جوھر العمل  العلمي في ھذه الدراسة ھو ربط 

لھ، وتداعیات داللة  »الجانب الداللي«  للتابع بمعنى ذلك التابع في النص  »التصور النحوي«ھو ربط 

د فیھ عموماً ، ثم   اذكر الشواھد النظیرة لھذا النص، وتداعیات داللة التابع على مستوى النص الوار

األخر المشابھة في الھامش تحاشیاً  الشواھد   النص، فإذا استوفیت ذكر تلك النظائر أقوم بإدراج سائر

  .تحاشیاً من إثقال المتن بكثرة النصوص المستشَھد بھا

م ذكر الشاھد في ضمن ھامش العبارة االولى إذا ورد بقلة، وأشیر في  الھامش   الخاص وقد أقدِّ

 »نھج البالغة«  البن ابي الحدید بعنوان  »شرح نھج البالغة«الخاص بالنص المختار إلى مصدره من متن 

  .یلیھ الجزء والصفحة »نھج البالغة«

وأكثرھا استعماال في البحث میزتھ  - فیما احسب- ولما كان ھذا الشرح اقرب الشروح إلى روح النص

  .»شرح النھج«البحث میزتھ من الشروح بعبارة 

كرار عدد من النصوص حینما یتوافر فیھا عدد من التوابع یعد  إظھارا لعملھا وقد تبین لي أن ت

إظھارا لعملھا في السیاق العام للنص، وبیاناً الرتباط ھذه الدالالت بعضھا ببعض لبناء  صورة داللیة 

معینة  ضئیلة الورود،  صورة داللیة متكاملة للنص، وقد یحدث ان اكرر النص عندما تتكرر فیھ دالالت

  .ة جدا في ھذا الصددضئیلة الورود، فكررت نصوصا معدودة وقلیل

 -الداللي للتابع على الوجود–وقد اعتمدت في ذكر الحادثة التي قیل فیھا النص المستشھد بھ 

  : غرض إیضاح المسلك الداللي لعموم النص من مظان كثیرة كان من أھمھا -للتابع

نھج شرح « لكمال الدین البحراني، و »مصباح السالكین«البن ابي الحدید، و »شرح نھج البالغة«

للخوئي، وقد   »منھاج البراعة«للراوندي، و »منھاج البراعة«للشیخ محمد عبدة ، و »البالغةنھج شرح 

للخوئي، وقد احتاج إلى معرفة المعطى المعجمي لبعض ألفاظ النص المستشھد بھٍ فأركن  إلى جملة من 

مفردات ألفاظ القرآن «البن فارس، و» المجمل في اللغة«: جملة من المعجمات العربیة كان منھا 

المعجم «البن منظور، و »لسان العرب«وللرازي،  »مختار الصحاح«و االصفھاني، للراغب »القرآن الكریم



الذي صدر عن مجمع اللغة العربیة في القاھرة   وغیرھا؛ حسبانا مني بان  »المعجم الوسیط«منظور، و

مني بان ھذه المظان سواء التي تذكر الحادثة المتعلقة بالنص المستشھد بھ أم تلك التي توضح معاني 

  .   الغ في تحدید داللة التابع   مضمونیاً داخل النصمعاني بعض مفرداتھ؛ لھا األثر الب

انھ ال یخفى على كل ذي بصر ما یواجھ الیوم الباحث العراقي من صعوبات : وفي نھایة المطاف نقول

البحث العلمي ومع ھذه  العراقي من صعوبات وعقبات كؤود تحول في كثیر من األحیان إلى إرجاء إتمام

لة بفضل هللا تعالى تذلیل تلك العقبات، العلمي ومع ھذه الكثرة الحائلة فقد عملت الباحثة بجھد وجد آم

تارة على تسھیل األمور وتیسیر الصعاب، : العقبات، وقد فعل بفضلھ وكرمھ، فلھ الحمد والشكر تارتین

الصعاب، وتارة أخرى على ھدایتي الختیار ھذا المیدان موضوعا لدراستي، ولھ كل الفضل والمنة فیما 

دراسة نٍص ضرب جذوره في الدنیا والمنة فیما وفقت بھ وسددت إلیھ وما توصلت إلیھ من نتاج ونتائج من 

  .)٧(}الطَّيب والعملُ الصالح يرفَعُه إليه يصعد الكَلم {جذوره في الدنیا وأثمرت أغصانھ في اآلخرة 

  البـــــاحثــة
  وداد حامد عطشان السالمي

  كلیة اآلداب/ النجف االشرف

  م٢٠٠٧/أیلول 
    

                                                 
  . ١٠:سورة فاطر ) ٧(



  التمھید
  التوابع 

    الح في اللغة و االصط» التوابع«مفھوم 
  مفھوم التوابع في اللغة  

: التابعُ :(»ھـ١٧٥ت «، وھو اسم فاعل، یقول الخلیل)٨(»تابعة«أو» تابع«التوابُع جمٌع مفرده      

ً : التالي، ومنھ الّتبع والمتابعة، واالّتباع، یتبع�ھ: التابعُ :(»ھـ١٧٥ وت&ابع  .  )٩()یتل�وه َتِبع�ھ یتبُع�ُھ تبع�ا

 )١١()والقْفو الُتلوُّ (، فاالتباع ھو)١٠(ر معاني اللفظةالمعجمیون مع لحاظ االتساع في ذكالخلیل في ھذا 

ً  وتبعتُ (لمتقدٍم، )١١()والقْفو خلفھم، أو  مشیت إذا(، وتقول تِبعتُ القوَم)١٢()سرُت في أثره: الشيَء تبوعا

   .    )١٣()أو مّروا بك فمضیت معھم
، )١٥()تقیید األلفاظ یمنع االختالط ویزی�ل االلتب�اس(، فـ)١٤(وُتعدُّ التوابع قیداً من قیود المطلق

ح المعنى ویبّینھ للسامع بیاناً اللبس فیھ)١٥()االلتباس  تبع�ھ إذا:(ویقال. ، فالقید یلحق المطلق فیوضِّ

ً  وقولك، )١٦()لحقھ إذا  ّإِنَّـا {:، ومنھ قولھ تعالى )١٧()یفید أّنھ تقّدم منھ شيء اقتدیت بھ فیھ(تابعُت فالنا

ذوي  خادم وخدم وغائب وغیب أوجمع تابع على تبع كقولھم :تابعین(، فتبعاً أي)١٨( }كُنا لَكُم تَبعاً ّإِنَّا{:تعالى

ً : األتب�اع، یق�ال: والتب�عُ . ذوي تبع وغیب أو  اتوطـُ خ واْعـ تبِوال تَ { :ك�ذلك قول�ھ تع�الى. )١٩()تبع�ُھ تبع�ا

الشِتھ أي ال تقتدوا بآثاره: (ذلك  یقال  )٢٠(} ِ◌ انطَي◌َ ال تكونوا على (و، )٢١()إذا اقتدى بھ واستن بُسنِّ
                                                 

،  ١/٧٣: سعید الشرتوني : العربیة والشواِرد أقرب المواِرد في فَُصح ِ ،  ٦٥: جار هللا الزمخشري : أساس البالغة : ینظر ) ٨(
  . ٢٧٤: حاتم صالح الضامن : الصرف ،  ١/٧٣: الشرتوني 

  .   ٢/٧٨: الخلیل بن أحمد الفراھیدي : العین ) ٩(
إسماعیل بن ّحماد : تاج اللغة وصحاح العربیة » الصحاح«،  ٤٦: أبو عمرو الشیباني : كتاب الجیم : ینظر ) ١٠(

  .    ١/٣٨٥: الشیخ أحمد رضا : ة متن اللغ،  ٩٢٤-٢/٩٢٣: ّحماد الجوھري  
  .   ١/٣٦٣:أحمد بن فارس : مقاییس اللغة ) ١١(
  .  » تبع« ٨/٢٧: ابن منظور : لسان العرب ) ١٢(
  .٦٥٠: مجد الدین الفیروزآبادي: القاموس المحیط: ینظر، »تبع« ٨/٢٧: المصدر نفسھ ) ١٣(
أّما اإلطالق : (إذ قال»الصاحبي«مطلق والمقّید في كتابوقد ذكر اللغویون التوابع ضمناً في كتبھم كما في باب ال)١٤(

فیكون ذلك القرین ،والتقیید ان ُیذكر بقرین من بعض ما ذكرناه،...اإلطالق فان یذكر الشيء باسمھ ال یقرن بھ صفة
  .١٩٤:ابن فارس:الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كالمھا).ذلك القرین زائداً في المعنى

  . ٢/٨٦: الفیّومي : الكبیر للرافعي المصباح المنیر في غریب الشرح ) ١٥(
  . ١٦٣: الراغب األصفھاني : مفردات الفاظ القرآن الكریم) ١٦(
  . ٢٩٤: أبو ھالل العسكري : الفروق في اللغة ) ١٧(
  . ٤٧: سورة غافر ،  ٢١: سورة إبراھیم ) ١٨(
  . ٧/٤٦٩: أبو حیان األندلسي : البحر المحیط : ینظر ،  ٥٤٨/ ٢:الزمخشري : الكشاف ) ١٩(
  . ١٤٢: سورة األنعام ) ٢٠(



والتبیع ولد ، )٢٣(وذكر أبو حیان التابع معنًى للتبیع،  )٢٢()رعلى سیرتھ وصفتھ وھي اإلباء واالستكبا
 )حیث ذھب( )٢٥(والتابع ھو جنيُّ والتابعة جنیة یتبعان اإلنسان، )٢٤(یتبعھا وھي متبع ولد البقرة إذا كان

  . فیؤثران فیھ )٢٦( )ذھب
في اثر بعض بال  تقول جاءت الخیل متتابعة، إذا جاءت بعضھا:(» ھـ ٥١٦ ت«یقول الحریري 

ترادفت، وتواصلت، وتتابعت، :(بھ  في باب تتابع الشيء »ھـ ٦٧٢ ت«، وقال ابن مالك  )٢٧(.)..بعض بال فصل

  .  )٢٨(...)وتواصلت، وتتابعت، وتوالت، وتواترت، وتعاقبت

  حكى(:»ھـ٤٢١ت  «ثل العربي كثیراً یقول المرزوقي وقد وردت لفظة التابع في الم

رب ویضما بقي علیك من أِمرَك،  أي تمََّ◌ِ◌مْ  واتبع الدلَو رشاَءھا أَْتبِع الفرس لجامھَا: یقولون األصمعي أنّھم

م للمتبوع وبھ یكمل، )٢٩()رب باستكمال المعروفویضأِمرَك،    معناه، وبتلك فالتابع ھو المتمِّ

في خطبة  -u-أبي طالب المؤمنین علي بن یقول أمیراستعملھا الناطقون باللغة العربیة، المعاني 

َباَع اَْلَفِص�ی(:خطبة لھ  ِبُعُھ ِاتِّ َقْد ُكْنُت أَتَّ �ھِ َو لَ ً  ،ِل أََث�َر أُمِّ م�ا �ي ِف�ي ُك�لِّ َی�ْوٍم ِم�ْن أَْخالَِق�ِھ َعلَ َو  ،َیْرَف�ُع لِ

، ف�المتبوع )٣١(  للرس�ول-u- اإلم�امب�اع تّ ف�ي ا ، فن�رى عملی�ة الت�أثرُ )٣٠()َیأُْمُرِني ِباالِْقِت�َداِء ِب�ھِ 

، واضحاً یھدیھیالً ي كلّ یوٍم من اخالقھِ دللھ ف  )٣٢(یُقِّربإذ  - u-  »علي«یؤّثر في التابع   »محمد«

من  المتبوع الذي یأخذ غیره بِصبغةِ أّن التابع ینِصبُغ من ذلك فنفھم باالقتداء بھ، ویأمره ، واضحاً یھدیھ

بمعناھا األصل الذي وضعت لھ  »اتبعھ« أورد لفظة -u-اإلمامفخصائصھ باتباعھ لھ، من  غیره

متبوع ال ونجده في ھذا النص ینّبھ على أثر. علیھ معجمات اللسان العربيوضعت لھ وھو ما تواترت 

ھ������������������������و الش������������������������يءال ف�����������������������المتبوع    متب�����������������������وع ف������������������������ي الت������������������������ابع، 

  

                                                                                                                                            
  . ١/٢٧٢: إسماعیل حقي البروسوي : روح البیان  )٢١(
  . ١/٣٢٧: المصدر نفسھ ) ٢٢(
ـ ،  ٧٧: أبو حیان األندلسي : تحفة األریب بما في القرآن من الغریب : ینظر  )٢٣( نزھة «غریب القرآن المسمّى ب

  . ٥٤:  السجستانيالعزیز : »نزھة القلوب في تفسیر القرآن العزیز«
  . ١/٢٤٣: أبو بكر محمد بن الحسن بن درید: جمھرة اللغة : ینظر ) ٢٤(
  . ١/١٣٣: ابن األثیر : النھایة في غریب الحدیث واألثر: ینظر ) ٢٥(
  .٦٥٠: القاموس المحیط )٢٦(
رحمن بن عیسى عبد ال: األلفاظ الكتابیة ،  ٦: أبو محمد القاسم بن علي الحریري : دّرة الغواص في أوھام الخواص ) ٢٧(

  . ٢٦: رحمن بن عیسى الھمداني ال
  . ١٤٢: ابن مالك : األلفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة ) ٢٨(
، دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة ٣٣- ٣٢: الزمخشري: المستقصى في أمثال العرب: ینظر،٢٦:األصمعي:األمثال)٢٩(

  .  ١٢٣:مصطفى جواد:النحو والصرف واللغة والرسم
  .   ١٣/١٩٧: نھج البالغة )٣٠(
  . ٣٠: شھاب الدین الحسیني : وحدة التعیین وتعددیة االجتھاد-تولي اإلمام : ینظر) ٣١(
  .» رفع« ١٢٩/ ٨: لسان العرب ). الرفع تقریبك الشيء من الشيء)(٣٢(



-  وفي موطن أخر قال.(*)األساس والتابع یلحقھ، مكمالٍ ومبّیناً لمعنى المتبوع أو مشاركاً أو مؤكداً لھ

ُكْم َتَبٌع الَِحٌق◌ٌ  ،َساِبقٌ  )٣٣(أَْنُتْم لََنا َفَرطٌ (:)**(مخاطباً أھل الوحشة -u- قال أي متق�دمین   )٣٤()َو َنْحُن لَ

ن بك�م وأك�د ھ�ذا ون لك�م الحق�ونح�ن ت�ابع :، ثم قال»سابق«التقدم بـ ّكد ھذامتقدمین سابقین لنا وأ

 مورد الموتى ولحاقھمبالجملة الثانیة مضمون األولى، وھو حتمیة ورود األحیاء  وأكدّ ، »الحق«تباع بـاإل

في مضمونٍ داللي واحٍد  واجتماعھمان التابع والمتبوع ھنا قّوة الترابط بی فنلحظ. بھم الموتى ولحاقھم

       . د المتبوع في األمر الذي یعرض لھمن ورود التابع مور دّ إذ ال بواحد  ألداء معنىداللي واحٍد 

       . لھ

َك َقْد َجَعْلَت ِدیَنَك َتَبعاً لُِدْنَیا :(»ھـ٤٣ت«  )٣٥(إلى عمرو بن العاص -u-أرسلھ وجاء في كتاب ٍ َفإِنَّ

ھُ  ُھ اَْلَحلِیَم ِبِخْلَطِتھِ  ،َیِشیُن اَْلَكِریَم ِبَمْجلِِسھِ  ،َمْھُتوٍك ِسْتُرهُ  ،َتَبعاً لُِدْنَیا ِاْمِرٍئ َظاِھٍر َغیُّ َبْعَت أََث�َرهُ  ،َو ُیَسفِّ َو  ،َفاتَّ

ھُ  ْرَغامِ  ؛َطلَْبَت َفْضلَ َباَع اَْلَكْلِب لِلضِّ خ   )٣٦()ِاتِّ رُجالً بھذه الصفات،  تباعھال» عمراً «-u-اإلمامإذ یوبِّ

األقوى في نسیج الصفات، فالتابع یأخذ الفضل من المتبوع ألّن للمتبوع الصدارة علیھ، فموقع المتبوع ھو 

         . **)*(األقوى في نسیج التركیب االجتماعي في العالقة بین الرجلین المذكورین

بعُت الحكماء:(وقال عامر بن الظرب العدواني مخاطباً قومھ  ،  )٣٧( )وإّني لم أكْن حلیماً حّتى اتِّ

لی&ھ  إ أثر الحلم لما صار حلیمًا، فالحلم من صفات الحكماء، وقد انتقل »الحكماء«فلوال اتباع  ،  )٣٧(

  . بھذا اإلتباع ، وھو أمٌر صیِّره ُجزءًا منھم بل ُمشاركًا لھم في الحلم 
نِصل مّما مّر إلى أّن التابع في اللغة ھو التالي الالحق لمتقدم سابقٍ علی&ھ، فیُكمِّل&ھ، وُیتّمم&ھ،    

  .نفسھفي حین یھیيء لھ المتبوع ذلك األمر وُیِعّدُه لھ، فیردان موردًا واحدًا، ویؤدّیاِن الغرض 

  

  : في االصطالح » التوابع«  مفھوم  
  عند النحویین  » التوابع« مفھوم  -١

                                                 
  » الرج�����ل الرس�����الي« ك�����ان تابع�����اً ُمطابق�����اً للمتب�����وع-u-وال یخف�����ى ع�����ن اح�����د أّن أمی�����ر الم�����ؤمنین(*)

، فقد كان ُمكمالً ومبّیناً ومشاركاً ومؤكداً لما جاء بھ ، وظائف التوابعوقد جمع اإلمام ُكل ما ذكرُت من . محمد
  .وبذلك كان أعظم تابٍع ألعظم متبوع عرفتھ البشرّیة ، جاء بھ 

  .أي الموتى (**)
م ُإلى الماء یتقدم، والفاِرط والَفَرَطَ◌◌ُ ، رجل َفَرطٌ وقوم فرطُ ورجل فاِرطٌ :ویقال. ھو المتقدم السابق:الفِارطُ )٣٣(  المتقدِّ

الَء ویمأل الحیاض ویستقي لھم یتقدم   .»َفَرطٌ «٧/٣٦٦:لسان العرب:ینظر. الواردَة فیھیِّئ األْرساَن والدِّ
  . ١٨/٣٢٢: نھج البالغة ) ٣٤(
  .١٧/١٨: حسن إبراھیم حسن: تأریخ عمرو بن العاص، ٣/٢: ابن حجر العسقالني: اإلصابة في تمییز الصحابة: ینظر) ٣٥(

  .١٧/١٨: حسن
  .١٦٠/ ١٦: نھج البالغة ) ٣٦(

  .ونسیج تركیب الجملة في العالقة بین التابع والمتبوع قیاساً على ذلك **) (*
  . ١/٤٠١: الجاحظ :  نالبیان والتبیی) ٣٧(



قد ُجِمعت  وقتذاك كتابھ في القرن الثاني الھجري لم تكن التوابع »ھـ ١٨٠ت« حینما وضع سیبویھ

ما یُشیر إلى  الھجریّین ن خالل القرنین الثاني والثالثوّ في كتابٍ مدولیس ، قد ُجِمعت في باب نحوي واحد

، والشریك على المنعوتھذا باب مجرى النعت (: ر سیبویھ عنھا بقولھوقد عبّ ، التبویب ما ُیشیر إلى ھذا

  . )٣٨()والشریك على الشریك، والبدل على المبدل منھ، وما أشبھ ذلك

   بمعناھا »تابع«كان أّول من استعمل لفظة  »ھـ٣١٦ت« أّن ابن الّسراج ویبدو للمتتّبع

 ف��يھ��ذه تواب��ع األس��ماء : (ف��ي قول��ھلتقس��یم وأّن��ھ أّول م��ن ابت��دع ھ��ذا ااالص��طالحي النح��وي، 

      .وقد سار النحاة على النھج الذي اختطھ من بعده، )٣٩()إعرابھا في

على إعراب  الجاریة التوابع ھي(: عناھا النحوي في قولھأّول من حّده بم »ھـ٣٨٤ت«الرماني ولعلّ 

تعریف بھا مفصال، على الولم یكن في نیتھ تصنیف التوابع،  ابن الّسراج اشار إلىف .)٤٠()على إعراب األّول

الرماني قد حّدھا تحدیداً خاصاً بھا دون اإلشارة إلى تقسیماتھا كما رأینا في  مفصال، على حین نجد انّ 

ھوالجاري عل�ى م�ا قبل�ھ ف�ي (التابع : بقولھ» ھـ ٤٦٩ت « وتبعھ ابن بابشاذ .متقدمرأینا في قولھ ال

       .  )٤١()في إعرابھ

ھا اإلعراب إال ءھي األسما: (التوابع بقولھ »ھـ ٥٣٨ت «وذكر الزمخشري على سبیل التبع  التي ال یمسَّ

رزون بزیادة قیود للتعریف إذ لم یكن ح�ّد اّن الُنحاة بدأوا یحت فنلحظ، )٤٢()على سبیل التبع لغیرھا

  . حّد التابع جامعاً مانعاً 

التوابع ھي الثواني المساویة لألّول في  اإلعراب بمشاركتھا لھ (:بقولھ»ھـ٦٤٣ت«وقد حّده ابن یعیش

، عرابالفروع في استحقاق اإل أي» ثوان«ومعنى قولنا :ال موضّحاً ذلكوق،)٤٣()بمشاركتھا لھ في العوامل

ھا لم تكن المقصودة، عراباإل    .)٤٤(وإّنما ھي من لوازم األّول كالتتمة لھ، ألنَّ

عرابھ ھو المشارك لما قبلھ في إ:(شرحھ األلفیة في حّد التابع في »ھـ٦٨٦ت«وقال ابن الناظم 

ً  ألفراد التوابع الخمسة إالجامٌع وھذا الحّد ، )٤٥()عرابھ الحاصل والمتّجددإ قام  ، ومن ھناأّنھ لیس مانعا

ھ، الُنحاة من تعریفجمھور قام الخالف اللفظي بین طائفة من العلماء في تعریف التابع حین امتنع  ھنا

                                                 
  . ٤٢١/ ١: سیبویھ: الكتاب)٣٨(
: مصطلحات نحویة  ،  ٦١:ابن الّسراج : الموجز في النحو: ینظر ،  ٢/١٧: أبو بكر بن الّسراج : األصول في النحو )٣٩(

  . ١٧٠: ھـ  ١٤٢١، لسنة »١«ع، مجلة تراثنا ، حسن مطر السید علي : مصطلحات نحویة 
  .   ٣٩: الُّرَماني : »ضمن رسائل في النحو واللغة«الحدود )٤٠(
  . ٢/٤٠٧: ابن بابشاذ : شرح المقدمة المحسبة )٤١(
  .١١٠: الزمخشري : المفصل في علم العربیة)٤٢(
  .  ٢/٢١٨: ابن یعیش : شرح المفصل  )٤٣(
  . ٢/٢١٨: ھ المصدر نفس: ینظر ) ٤٤(
  . ١٨٨: ابن الناظم : شرح الفیة ابن مالك) ٤٥(



فلھذا ال یحتاج إلى ، )٤٦()جمھور النحاة ألّنھ محصور بالعدّ ولم یحّده :(»ھـ٧٥٤ت« وقال أبو حیانھ، تعریف

  . یحتاج إلى حدّ 

  التوابع عبارة عن الكلمات التي ال : (حّد التوابع بقولھ »ھـ٧٦١ت«ل ابن ھشام ثم عدَّ 

  . )٤٧()ھا اإلعراب إال على سبیل التبِع لغیرھاسّ یم

المشارك : ھو: (أفضل الحدود السابِقة علیھ إذ عّرف التابع بقولھ »ھـ٩٠٠ت« حدّ األشموني أنّ  ویظھر

خبُر المبتدأ، لحاصل والمتجدد فخرج با. ر خبرٍ ھ في إعرابھ الحاِصل والمتجدد غیلالمشارك لما قب: ھو(

  .  )٤٨()»ُحلٌو حاِمضٌ  ھذا«:من قولك» حامض«خبرُ المبتدأ، والمفعول الثاني، وحالُ المنصوب، وبغیر خبر

  .  )٤٨()»حاِمضٌ 

و ول» في  إعرابھ«:(، وقالعبارة اللفظ المشارك لما قبلھ في إعرابھ »ھـ٩٧٢ت« وشرح الفاكھي

الجمل التي تساق نعتاً إلى  شارةولربّما أراد بھذه اإل. )٤٩(..).و محالً من رفع ونصب وجر وجزمول» إعرابھ

  .    التي تساق نعتاً فال یكون إعرابھا ظاھراً بل ُمقدراً محال

  :اآلتيالنحو ویمكن تلخیص ما ذھبوا إلیھ على ،لف العلماء في العامل في التوابعوقد اخت

 »زیدٌ «فـ، »الظریفُ  قام زیدٌ  «:مثال ذلك في النعت، )٥٠( العامل في متبوعھالعامل في التابع،  -أ

، التبعیة لھ على سبیل معموالً ایضاً  »قام«مرفوع بـ »الظریف«ومعموالً لھ،  »مقا«مرفوع بـ »زیدٌ «فـ

، )٥٢(وابن مالك، )٥١(»ھـ٤٤٦ت«وھو رأي ابن الحاجب ، وھذا قول البصریین .ألنھ نعٌت لزید، التبعیة سبیل

 من إنَّ العامل فیھ محذوف: وقالواالجمھور ذلك بغیر البدل، وخصَّ ، )٥٣(ونسب إلى سیبویھ، )٥٢(وابن مالك

  .  )٥٤(ھ شرح شذور الذھبوجزم بجنس األّول،  من محذوف
 یكونمرفوعاً، في حال كونھ نعتاً،  »)*(الظریف« :، فقولك)٥٥(العامل في التابع التبعیة نفسھا -ب

ً  یكون   . تابعاً لمنعوتھ، والعامل فیھ كونھ تابعا
                                                 

  . ٤/١٩٠٧: أبو حیان األندلسي: ارتشاف الضرب من لسان العرب ) ٤٦(
  . ٣١٥: ابن ھشام: »النبراس«شرح قطر الندى وبل الصدى ) ٤٧(
  . ٤/٢٩٥: األشموني : شرح األشموني) ٤٨(
  . ١٧٥: جمال الدین الفاكھي: شرح الحدود النحویة) ٤٩(
: جالل الدین السیوطي : الفرائد الجدیدة ،  ٢/٢٢٥: رضي الدین االستربادي : شرح الرضي على الكافیة : ینظر ) ٥٠(

  . ٤/٢٩٦: شرح األشموني،  ٢/٧١١: السیوطي 
  . ٢/٢٢٥: شرح الرضي على الكافیة : ینظر ) ٥١(
  . ١٦٣: ابن مالك : تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد : ینظر) ٥٢(
  . ٤/١٩٢٦: الضرب ارتشاف : ینظر ) ٥٣(
  . ١٧٦: شرح الحدود النحویة ،  ٤٢٨: ابن ھشام األنصاري : شرح شذور الذھب : ینظر ) ٥٤(

  .في المثال المتقدم (*) 
: السیوطي : ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع : ینظر . ذكر السیوطي انھ قول الخلیل وسیبویھ واألخفش والجرمي) ٥٥(

: الخضري : حاشیة الخضري على ابن عقیل ،  ٢/٩٦٠: ن عیسى الھرميعمر ب: المحرر في النحو ،  ٣/١١٤: السیوطي 
  .٢/٥١: الخضري : عقیل 



قرینة معنویة ...  وأّما التبعیة فھي:(التبعیة قرینة معنویة، یقول ام حّسان انّ مّ یرى الدكتور تو

ة المعنوی وھذه القرائنواإلبدال، رج تحتھا أربع قرائن ھي النعت والعطف والتوكید یندمعنویة عامة، 

فھي عالقة سیاقیة معنویة تربط بین التابع والمتبوع وال ، )٥٦()ة تتضافر معھا قرائن أُخرى لفظیةالمعنوی

والدلیل على ھذا وجود ؛ »التبعیة المعنویة«والمتبوع وال یمكن التسلیم بوجود معنى نحوي یطلق علیھ 

، عطف النسق حاالت بعض تتحقق فیھا ھذه التبعیة المعنویة، منھالتوابع الخمسة ال ھذا وجود حاالت بین ا

تشترك في اللفظ ال في  »لكن«و» بلْ «و »ال« :النحاة متفقون على أن أحرف النسقفجمھور ، عطف النسق

إعرابیاً من خالل دراسة  درس الظاھرةمن ھنا تُ  ،فال وجود ھنا لتابع معنوي .)٥٧(المعنىاللفظ ال في 

  .فیھما ائمة بین التوابع ومتبوعاتھا وتأثیر العاملدراسة المعاني النحویة الق

» البیان وعطف« ویرادفھ الوصف والصفة »نعت«: خمسة أقسام باالستقراء(أّما عدد التوابع فھو

                    . )٥٨()»وبدل وعطف نسق«لفظي أو معنوي » وتوكید«لما قبلھ » البیان وعطف«

ألّن ذلك غیر صحیح، اّن : قسام أربعة، وقیلفتكون األ،العطف وجعلھ شامال ًللبیان )٥٩( وأطلق بعضھم

وبعضھم فصّل في  ، )٦٠(بھا ارف دون النكرات ولھ مواضع ینفردألّن عطف البیان حكمھ ان یكون بالمعصحیح، 

  . )٦١(ستة فیكون عددھاوبعضھم فّصل في التوكید، 

عطف البیان یشبھ البدل في الصورة، وأكثر مسائلھ محتملة (، فـونمیل إلى جعلھا أربعة أقسام

بدل كل فرٌق جليٌّ بین  »ھـ٦٨٦ت«لذا لم یظھر للرضي. )٦٢()ان یحال بینھما في الذكرفال ینبغي محتملة لھ، 

لیس  وألنھ،)*()٦٣()البدل بل ال أرى عطف البیان اال: (بدل كل من كل وبین عطف البیان إذ یقولجليٌّ بین 

ً  وألنھ،)*()٦٣()البدل ھ إلى البدل )٦٤(لیس عطفا كر وجود ویظھر لنا من قول الرضي أّنھ لم ُین، یمكن ضمَّ

ظھور ھذا الفرق واّتضاحھ لیصُدق فیھما الفصل على ھذا النحو وجعلھما  أّنھ أنكر وجود الفرق بینھما إال

                                                 
  . ٢٠٤: تمام حسان : اللغة العربیة معناھا ومبناھا ) ٥٦(
  . ٣/٩٠: الصّبان : حاشیة الصّبان على األشموني : ینظر) ٥٧(
  . ٣١٥: » النبراس«شرح قطر الندى وبل الصدى : ینظر ،  ١٧٧: شرح الحدود النحویة ) ٥٨(
: ابن عصفور اإلشبیلي :شرح جمل الزجاجي، ٣٨٦:»دار االعتصام«شرح قطر الندى وبل الصدى : ینظر . وھو الزجاجي) ٥٩(

  . ١/١٩٢: عصفور اإلشبیلي 
  . ١٠٤:أبو محمد عبد هللا البطلیوسي : الحلل في اصالح الخلل من كتاب الجمل : ینظر ) ٦٠(
  . ١٠٠: ن الدین شعبان اآلثاري زی: » كفایة الغالم في إعراب الكالم «ألفیة اآلثاري : ینظر ) ٦١(
  . ٢/٢١٧: ابن ھشام األنصاري: شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة) ٦٢(
  . ٢/٣٠٢: الرضي : شرح الرضي على الكافیة ) ٦٣(

و » الترجمة«أطلقوا علیھ مصطلحي ، وقد تقدم الرضي في ذلك الكوفیون فقد ادمجوا البابین في مبحث واحد (*)
الفرآء : معاني القرآن :  ینظر . ویظھر ذلك في عدم تفرقتھم بین عطف البیان والبدل، »التفسیر«و » الترجمة«

أبو بكر ابن : شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات ، ٣/١٠٣،  ٢٧٣،  ١٧٨،  ١٠٤، ٦٩،  ٢/٥٨،  ١/١٦٨:الفرآء 
  .  ٥٦٦،  ٤٠٨،  ٤٠٦: أبو بكر ابن األنباري : 

ھذا الباب یُتَرجِمُ لھ البصریون وال یُتَرجم : (البیان  عن عطف» شرح الجمل«ویؤكد ذلك قول األعلم الشنتمري في     
  . ٢/١٢٢: السیوطي : األشباه والنظائر ). البصریون وال ُیَترجم لھ الكوفیون

  . ١٩٣: مھدي المخزومي : قواعد وتطبیق  -في النحو العربي: ینظر )٦٤(



ً «ر عن ذلك بقولھ لعبّ  إالالنحو وجعلھما تابعین اثنین ال واحداً و فاضل افق الدكتور وقد وفحسب،  »فرقا

وال ، التعسف والحق فیما أرى ان ھذا ضرب من: (ئي الرضي فیما ذھب إلیـھ إذ یقولفاضل السامراالدكتور 

ویمكن االكتفاء بباب واحد عي الدعاء الفروق بینھما، وال دا ،وال أرى عطف البیان إال البدل، التعسف من

تأسیساً على  ثم یقترح ان یندرج عطف البیان بباب البدل ،)٦٥()االكتفاء بباب واحد ھو البدل أو البیان

وبدل إضراب وغلط بعض واشتمال، بدل  :أنواعھوذلك لتعدد ، واصطالح البدل أولى( :على األولى، إذ یقول

وال سیما في البدل المغایر  »بیان« لمعنى من كلمةأدل على ا »بدل«كلمة  فإنّ ، إضراب وغلط ونسیان

  .  )٦٦()بتأول» بیان«المغایر وإن كان یمكن ان یطلق علیھ 

مین والدارسین للُّغة العربیةومن تابَعَھ ُیسراً كبیراً على  الرضيِّ في رأي ونرى أّن          .الُمتعلِ

        .العربیة

  توابع عند البالغیین  ال مفھوم -٢

في ي یؤدیھا التابع وال شك في اّن العنایة بالتوابع ضرورة ُعني البالغیون ببیان المعاني الت

أن ُعّرفت البالغة ببعضھا،  في الدرس البالغي لما لھا من أثر ٍكبیر في بیان المعنى، فقد بلغ من أھمیتھا

  ،)٦٧()معرف�������ة الَفْص�������ل م�������ن الوص�������ل(ھ�������ي  ةإّن البالغ�������: البالغ�������ة ببعض�������ھا، فقی�������ل

  . )٦٨( ة العلیاءمحٌل عظیٌم في علم المعاني ویقعان منھ في الرتب إذ لھما

وبغیره من القیود؟  اّن التوابع موضوع نحوي فإذا كان كذلك فلسائل ان یسأل، لم تعنى البالغة بھ

العلم بأنفس  واعلم أّنا لم نوجب المزیة من أجل: (»ھـ٤٧١ت«من القیود؟ یقول عبد القاھر الجرجاني

فیھا،  أن یصنع بغيبأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة ولكّنا أوجبناھا للعلم بمواضعھا، وما ین

... بشرط التراخ�ي لھ »وثم«فیھا، فلیس الفضل للعلم بأّن الواو للجمع والفاء للتعقیب بغیر تراخ 

تعرف لكلٍّ من ذلك  ولكن ألن یتأتى لك إذا نظمت شعراً وألفت رسالة أن تحسن التخیّر وان... التراخي

  . )٦٩()لكلٍّ من ذلك موضعھ

                                                 
  .  ٣/٢٠٨: فاضل السامرائي : معاني النحو )٦٥(
  . ٣/٢٠٨: المصدر نفسھ )٦٦(
  .   ١١٤: السید جعفر الحسیني : اسالیب البیان في القرآن ،  ١/٨٨: نوالتبییالبیان : ینظر ) ٦٧(
التبیان في علم البیان المطلع على  ، ١٧٠- ١٦٣:فخر الدین الرازي : نھایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز:ینظر ) ٦٨(

/ ٣: العلوي: الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ١٢٨: الزملكاني :المطلع على  إعجاز القرآن 
  . ٣٠٤/ ٣: العلوي:

  . ٢٤٦: الجرجاني : دالئل اإلعجاز ) ٦٩(



مباحث علم  ة، التي تدخل فيوتؤكد الدراسات النحویة أّن التابع أحد أنظمة التراكیب اللغوی

في تألیف الكالم وكیفیات الجمل وطریقة نظمھا، فمباحثھ موزعة بین المدلوالت  »البالغة«علم المعاني 

  .)٧٠(بخواص التركیب: المدلوالت العقلیة المسماة

في حدود  –أجد ولم .)٧١(وقد نثر البالغیون التوابع في بطون كتبھم موزعة في موضوعات ٍُمتفِّرقةٍ

إطالق الكالم  من تحدُّ  ضمن القیود التيفي وإّنما ذكروه ستقالً للتابع عندھم، حّداً م –طالعيافي حدود 

المقیّد ھو ما حصر معناهُ بشيٍء : إطالق الكالم والمفصالت التي توضح إبھامھ وتبین إجمالھ، یقول الجرجاني

القید الذي یلحق العبارة ویحّدد  »الشيء«بـ وعنى، )٧٢(حصر معناهُ بشيءٍ یحدده ویجعلھ في حكم نوع برأسھ

  .العبارة ویحّدد معناھا

في األحوال المقتضیة ألنواع التفاوت في المسند كونھ مقیداً العبارة  »ھـ٦٢٦ت«لسكاكي وذكر ا

  .  )٧٣()أو غیر ُمقیدالطویل،  ضربت ُیوم الجمعة، وزید ٌرجلٌ عالمٌ، وعمرو أخوك: بنوع قید، نحو(العبارة 

  .  )٧٣()غیر ُمقید

ل السكاكي ھذا األمر، فھو یرى أّن الحالة المقتضیة لتقیید المسند ھي المراد  إذا كان( :وقد فصَّ

، )٧٤(...)ضربت ضرباً شدیداً : المصدر كنحو: إذا قیدتھ بشيء ِمّما یتصل بھ نحو كما المراد تربیة الفائدة

 ألنّ ( )٧٥( ُیعّین المعنى وزیادة القیود على الُمسند تزیُد الفائدة ف�ي المعن�ى أكث�ر فالقْیدُ ، )٧٤(...)شدیداً 

  )٧٦()لزیادة الفائدةیوجب زیادة التخصیص وھي موجبة الزدیاد الغرابة المستلزمة  زیادة التقیید ألنّ (

ً   )٧٦()الفائدة من دون قید،  مما لو كان، دهیبتقی  )٧٧(وتخصیصاً، فتكون فائدتھ أتم وأكمل ویزداد إیضاحا

  .)٧٨(قید، وھو حالة یختص علم المعاني ببحثھا ورصدھا وكشف أسرارھا الفنیة في األسالیب

ً  وقد تكلّم السكاكي المعرف، وصف  ضيماً الحال التي تقتدِّ مق على التوابع في مفتاحھ فذكرھا تبعا

دتھ الوصف للكشف (فـ، )٧٩( المعرف، وقال في تمثیلھ انَّك بیّنت الموصوف بالوصف، وكشفتھ كشفاً كأنّك حدَّ

                                                 
  . ٣٤٧: محمد عید . د: في اللغة ودراستھا : ینظر ) ٧٠(
 ٣٨٣، ٢٣٨- ٢١٩:التفتازاني : المطول،  ٣٨٢ – ٣٥٧:وباب الفصل والوصل، ٢٨٦- ٢٨٢: السكاكي:مفتاح العلوم:ینظر) ٧١(

: مختصرالمعاني ،  ٤٠- ٣٧:  ل الدین القزویني جال: اإلیضاح لمختصر تلخیص المفتاح ،  ٤٨٢-  ٤٣٣، ٣٨٣، ٢٣٨- ٢١٩:
 ٢٥٩،  ٢٥٧،  ٢٥٦: ابن األثیر :جوھر الكنز ، ١٧٧- ١٧٦، ١٦٧ – ١٤٥، ٦٣ – ٥٨: التفتازاني : مختصرالمعاني ،  ٤٠

٢٥٩،  ٢٥٧،  ٢٥٦ .  
  .١٨٧: دالئل اإلعجاز : ینظر)٧٢(
  . ٣٠٥: مفتاح العلوم  )٧٣(
  . ٣٠٩: مفتاح العلوم)٧٤(
  . ٩٩:شرف الدین حسن بن محمد الطیبي  :التبیان في علم المعاني والبدیع والبیان : ینظر )٧٥(
  . ١٩: محمد البسیوني البیاني :  حسن الصنیع في المعاني والبیان والبدیع )٧٦(
  . ١٦٣: » ١٠ط «احمد الھاشمي : جواھر البالغة : ینظر)٧٧(
رسالة «،ریةجامعة المستنص، كلیة اآلداب ، یاسین عبد هللا نصیف: التقیید بالمفعوالت في القرآن الكریم :ینظر)٧٨(

  ١٢٠: حسن طبل:لم المعاني تأصیل وتقییمع،٤١:م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥،»رسالة دكتوراه«،ریةالمستنص
  . ٢٨٢: مفتاح العلوم ) ٧٩(



ً (یأتيوقد ، )٨١()التابع المخصوص النّھ المبین الكاشف(فھو، )٨٠()الوصف للكشف واإلیضاح(فـ أو   )٨٢()مخصصا

ً (یأتي ً   )٨٢()مخصصا   .  )٨٤(، وقد یرد للتأكید )٨٣(أو ذماً  )*(لھ أو مدحا

ابع تشترك كُلھا في اإلیضاح عن متبوعھا وتبیینھ فضالً عن  الصفة، فبیان ما ویرى العلوّي أّن التو

فھذه األمور ،)**(علیھ بالتأكید، وعطف البیان، والبدل، والعطف(الصفة، فبیان ما یقتضي تخصیصھ یكون 

  .  )٨٥( )فھذه األمور كلھا متفقة في كونھا موضحة لھ ومبینة،)**(علیھ

  .  )٨٦()الشمولأو عدم  ولدفع توھم التجوز، أو سھ(وأّما التوكید فقد یأتي 

التابع إذ إّن  وقد كثر الجدل في ھذا، )٨٧()مختص بھ إلیضاحھ باسم( فـوأّما بیان المسند إلیھ 

     . )٨٨(إّن التوابع معلومة الھویة بوضوح إال عطف البیان فاّنھ لم یحّدد بتعریف سالم من النقد

��ا الغ��رض م��ن اإلب��دال م��ن المس��ند إلی��ھ فھ��و               ، وذك��ر   إذا ك��ان الم��راد نی��ة تكری��ر الحك��م(وأمَّ

  . )٨٩()إلیھ لزیادة التقریر واإلیضاح دالمسند إلیھ فھو توطئة للمسن

              . )٩٠(»بدل االشتمال«، و»بدل بعض من كل«، و»بدل كل من كل«: وذكر البالغیون األبدال الثالثة

              . )٩٠(»االشتمال

إّنما  یكون في : (قیل، و)٩١()ألّنھ ال یقع في فصیح الكالم(فأما بدل الغلط فقد سكت عنھ السكاكي 

      .  )٩٢()یكون في بدایة الكالم وفیما یصدر على جھة الذھول

       .)٩٣(مع اختصار، فیرد على جھة االقتصاد للعامل ھوأّما العطف فلتفصیل المسند إلی

إّن ال نظم في الكلم وال : (الجرجاني لوظیفة التابع النحویة عندما عرض لفكرة النظم، فقالوعرض 

وإذا كان ...وتجعل ھذه بسببٍ من تلك. ق بعُضھا ببعٍض، ویبنى بعضُھا على بعضفي الكلم وال ترتیب حتّى یعل

                                                 
  . ٥٩: مختصر المعاني ) ٨٠(
  . ٢١٩:الشریف الجرجاني : حاشیة الشریف الجرجاني على المطول بذیل المطول  )٨١(
  . ٢٧: التفتازاني: المطول) ٨٢(

  أي المسند (*)
  . ٢٨٣: العلوم مفتاح: ینظر )٨٣(
محمد التونجي وراجي : » االلسنیات«المعجم المفّصل في علوم اللغة و،٣/٢٦٧: الطراز، ٣٧:القزویني: اإلیضاح:ینظر)٨٤(

  . ٢/٦٥٤:التونجي وراجي األسمر 
  أي المسند إلیھ(**)

  . ٢٦٧/ ٣: الطراز )٨٥(
  . ٢٧: تلخیص المفتاح )٨٦(
  . ٢٣٠ – ٢٢٧: المطول ،  ٢٧: تلخیص المفتاح)٨٧(
  . ١٤٤/ ١: الكرمي : الوشاح على الشرح المختصر لتلخیص المفتاح  :ینظر ) ٨٨(
  .   ٢٨٥: مفتاح العلوم  )٨٩(
  . ٦١- ٦٠: مختصر المعاني ،  ٢٣٣- ٢٣١: المطول : ینظر ) ٩٠(
  . ٢٣١: حاشیة الشریف الجرجاني : ینظر ،  ٢٣١: المطول ) ٩١(
  . ٢٦٩- ٣/٢٦٨: الطراز ) ٩٢(
  . ٣/٢٦٩: المصدر نفسھ : ینظر ) ٩٣(



فیھ�ا والبن�اء وجع�ل الواح�دة منھ�ا بس�بٍب إل�ى  إلى التعلی�قوإذا كان كذلك فبنا أن ننظر ...من تلك

منا أْن ال محصول لھا غیر أن تعمد إلى اسٍم . صاحبتھا ما معناهُ وما محصولھ وإذا نظرنا في ذلك علِ

أو تَعمد إلى إسمین فتجعل أحدھما خبراً عن اآلخر أو ُتتبع االسم . و مفعوالً إلى اسٍم فتجعلھ فاعال لفعٍل أ

ُتتبع االسم اسماً على أن یكون الثاني صفًة لألول أو تأكیداً لھ، أو بدالً منھ أو تجيء باسم بعد تمام 

   . )٩٤()تمام كالِمَك على أن یكون الثاني صفًة، أو حاالً، أو تمییزاً 

ھا دراسة دقیقة تعمقت في فھم أسرار المع�اني الت�ي ینظر لدراسة البالغیین للتوابع على أنّ 

سمة بالّسعة لتأتي على  التي ُتِسبُغھا ھذه القیود وأدوات التفصیل على المعاني المطلقة أو المجملة المتَّ

على وفق ما أراد المتكلم بھا من أغراض، وجاءت ھذه الدراسات مجلِّیة وُمفِھمة للراغب في فھم اللغة 

النحویة بل ھي االمتداد الطبیعي لھا، وھل  للدراساتھي المكّملة فھم اللغة العربیة وسبر أغوارھا، ف

  . )٩٥(وھل البالغة اال معاني النحو 

  ولیین  األصتوابع عند المفھوم  -٣

رف على تلك األسس التي بنیت علیھا أحكام الشرعإّن الھدف من علم  ، فدراستھ )٩٦( األصول ھو التعُّ
العلوم یحتاج إلى بیان  ّي باحث في أي علٍم من، ذلك أّن ا)*(، فدراستھ ُتعین على فھم العلوم األُخر)٩٦(

التي ترد  ظإلى بیان دالالت األلفاظ، ما یؤخذ منھا بالمنطوق، وما یؤخذ من المفھوم، وكذلك فھم األلفا

التي ترد مرة مطلقة ومرة مقیدة، وتارةً مجملة وأخرى مُفصّلة فضالً عن العموم والخصوص وما یتصل بھما من 

القواعد األصولیة وفي استخراج الفروع الفقھیة وما یتصل بھما من أبحاث ذات تأثیٍر كبیر في تقعید بعض 

الفروع الفقھیة من تلك األصول، فھم یعتمدون ذلك في أحكامھم، ولذا شغل ھذا الجانب اللغوي أذھان 

، فینبغي للذي یتصدى الستنباط الفقھ العلم )٩٧(واحتل مكانة بارزة في كتبھم وتآلیفھم نأذھان األصولیی

  . ، وجاءت بھا السنة النبویةالفقھ العلم التام باللغة العربیة التي نزل بھا القرآن الكریم

ولم نقف على تعریف للتابع في مصنفات األصولیین بید أّنھم درسوھا قیداً من القیود التي ترفع 

ما یتعرض (المقیّد بانھ  »ھـ٥٣٩ت«التي ترفع اإلبھام وتحصر المعنى وتحدّ من إطالقھ، وقد حد السمرقندي 

                                                 
  . ٩٨: دالئل اإلعجاز ) ٩٤(
  . ٢٧٠-٣/٢٦٩: الطراز : ینظر ) ٩٥(
  . ١/٤: سیف الدین أبو الحسن اآلمدي : منتھى السؤل في علم األصول : ینظر )٩٦(

  .كالتفسیر والحدیث والفقھ وغیر ذلك(*)
بحث آیة هللا روح هللا تھذیب األصول تقریراً ل، ١٣٩:الشوكاني:إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول:ینظر)٩٧(

،اثر الداللة النحویة واللغویة ١/٤٠٨: يمحمد مصطفى شلب: أصول الفقھ اإلسالمي،٢/٣٥:جعفر السُبحاني:هللا روح هللا الخمیني
  . ٦٤-٦٣:عبد القادر السعدي:الداللة النحویة واللغویة في استنباط االحكام من ایات القرآن التشریعیة



الیھ على انھ ما دلّ على نظر »ھـ٦٣١ت«، في حین أن اآلمدي)٩٨()ما یتعرض للذات الموصوفة بصفة(بانھ 

  . )١٠٠(، مفصال القول فیھ)٩٩(انھ ما دّل على شائع في جنسھ مع تقییده بوصف من األوصاف

للعام اّما ان یستقل بنفسھ وإّما ان ال یستقل بل یتعلق معناه باللفظ  المخصصإّن : نوقال األصولیو

ألقسام الصفة، ُثم زید على ھذه ا: معناه باللفظ الذي قبلھ فھو المتصل،  وجعلوا المتصل أقساماً منھا

  .)١٠١(ألقسام بدل بعض من كلا

وھي النعت والتوكید والعطف  في اتصال التوابع فوال خال: (بعضھمعن »ھـ١٢٥٠ت«ونقل الشوكاني

  . )١٠٣()األلفاظ المقیّدة للعموم تابعة لمدخوالتھا(فـ، )١٠٢()والتوكید والعطف والبدل

بكي ّول علیھ، والتابع ال یفید وحده شیئاً، بل شرط كونھ مفیداً تقّدم األ:(»ھـ٧٧١ت«وقال التاج السُّ

  . )١٠٤()ّول علیھ، كذا قالھ اإلمام فخر الدین الرازياأل

ومن التوابع التي حظیت بعنایة ٍ بالغة عند األصولیین الصفة، ولكنھا لم تكن بمعزٍل عن غیرھا، 

المذكور في  البیان ال مجرد النعت غیرھا، فالمراد بالصفة عندھم الصفة المعنویة على ما حقّقھ علماء

في داللة  توسعوا فقد ،)١٠٦()بھا األعم من النعت النحوي ینبغي ان یراد(فـ، )١٠٥(المذكور في علم النحو

الوصف «أو »النعت النحوي«ولیس على ما ُیعرف بـ »القید«في داللة العبارة إذ إّنھم أطلقوھا على 

ا أطلقت على كل حالةٍ من الحاالت المعتبرة قیداً للحكم سواًء أكانت نعتاً »الوصف التابع«أو ، وإنمَّ

   .)١٠٧( أو غیر ذلكنعتاً نحویاً أم حاال أو تمییزاً، أو ظرفاً، 

                                                 
  .١/٥٦٣: السمر قندي: میزان االصول) ٩٨(
  . ٤-٣/٣: علي محمد اآلمدي : االحكام اإلحكام في أصول : ینظر) ٩٩(
  ٤-٣/٣: المصدر نفسھ) ١٠٠(
العالمة :،مباديء الوصول الى علم االصول٧٢:القسم الثالث:فخر الدین الرازي:المحصول في علم االصول:ینظر) ١٠١(

، القاعدة ٢٠٧:حمحمد أدیب صال:،تفسیر النصوص في الفقھ اإلسالمي١٤٥:،إرشاد الفحول١٢٩:العالمة الحلي:االصول
  . ٣٦٢: الشیخ محمود مصطفى: مال الكالم أولى من إھمالھ وأثرھا في األصولإع -، القاعدة الكلیة٢٠٧:حصال
٣٦٢ .  

  . ١٥٣: ارشاد الفحول ) ١٠٢(
  . ٢/٤: تھذیب األصول ) ١٠٣(
  . ١/٤١٥: السیوطي : المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ) ١٠٤(
  . ١٨٠، ١٥٣: الفحول دإرشا: ینظر ) ١٠٥(
إلمام الحرمین عبد » الورقات في األصول « الدین الشافعي على  شرح الشیخ احمد بن قاسم الشافعي على شرح جالل) ١٠٦(

  . ١١١: » إرشاد الفحول « إلمام الحرمین عبد الملك الجویني على ھامش 
لمي: أصول الفقھ اإلسالمي في نسیجھ الجدید : ینظر) ١٠٧( مصطفى جمال : البحث النحوي عند األصولیین، ٢/٢٣٨: مصطفى الزُّ

  . ١٨٧: محمود سعد : عند األصولیین والنحاة  مباحث التخصیص، وما بعدھا ،  ٢٨٩: مصطفى جمال الدین : األصولیین
  . ١٨٧: محمود سعد 



 ھي من باب تقیید المطلق  )١٠٨(}ةنممؤ ةبقَير ررِحتَفَ {:ویرى بعض األصولیین أّن الصفة في قولھ تعالى

ً وتحدید الحكم تحریر   )١٠٩( تقیید المطلق    .الرقبة وإیضاحھ تشخیصا

 إّن تّعمق األصولیین في البحث وراء الفروق الدقیقة أغنى مباحثھم بدراسات عمیقة في القضایا

اللغویة والنحویة فالعنایة باللغة من الوسائل التي تعین على فھم النص فھما  دقیقاً تتح�دد  القضایا

تتحدد بھ الفكرة تحدیداً واضحاً، فلم یقف األصولي عند المعنى الظاھر من اللفظ، واّنما تعمق في البحث 

ل والعطف فالصفة والبد،في البحث عن تحدید الداللة التي یخلص إلیھا من خالل القرائن التي توضح المقصد

الصلة بعلم النحو، وكذلك صلتھا بعلم المعاني، فقد یكون تابعاً كالصفة  دل والعطف لھا شدیوالبد

وقد یكون غیاب التابع في ، )١١٠( كالصفة مثال ًسبباً في اإلجمال لترددهُ بین األلفاظ الواردة في النظم

  . )١١١( في العبارة سبباً في اإلطالق أو اإلجمال أو العموم

» كلبدل بعض من «وقد عنوا بذلك مسألة التخصیص بالبدل،  في »البدل« نوقد تناول األصولیو

 ريثكَ واْمصو واْمع مثُ{  :سبحانھومنھ قولھ  ،»القوم علماءھم أُكرم«و، »أكلت الرغیف ثلثھ«نحو» كلمن 

وصكَ واْمثري منهوقد جعل البدل من أدوات التخصیص جماعة من أھل األصول منھم ابن الحاجب وشراح  )١١٢( }م

  . )١١٣(الحاجب وشراح كتابھ
، فمسألة  البدل من )١١٤(ق ببدل بعض من كل بدل االشتمال ألّن كلّ واحد منھما فیھ بیان وتخصیصویلح

فضالً عن النُحاة، ویتناول األصولیون لفظة  )١١٥(فمسألة  البدل من القضایا التي أثارت جدالً عند األصولیین

في العموم لما لھا من أھمیة فیھ، فلیس بعدھا في كالم العرب كلمةٌ اعمُّ منھا بل  »كل«األصولیون لفظة 

  . )١١٦(قوى صیغ العموم، وھي دالة على العموم سواء أكانت مبتدأ بھا أم تابعةاعمُّ منھا بل ھي أ

                                                 
  . ٩٢: سورة النساء ) ١٠٨(
  . ٢/٤٤٢: جمال الدین عبد الرحیم األسنوي: نھایة السؤل في شرح منھاج األصول : ینظر) ١٠٩(
  . ١٦١: أحمد عبد الغفار : التصور اللغوي عند األصولیین : ینظر )١١٠(
، ٩٩ :عبد األمیر زاھد:قیة في المنھج األصولي لتحلیل النص القرآنيدراسات نظریة وتطبی - قضایا لغویة قرآنیة ) ١١١(

  .١٢٨- ١٢٧، ٩٩ :زاھد
  . ٧١: سورة المائدة ) ١١٢(
  . ١٧٥-١٧٤: محمد الخضري : أصول الفقھ: ینظر ،  ١٥٥- ١٥٤: إرشاد الفحول : ینظر ) ١١٣(
  .   ١٥٥- ١٥٤: إرشاد الفحول : ینظر  )١١٤(
: عبد العلي االنصاري: »المستصفى من علم االصول للغزالي«فقھ بذیل فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في ال )١١٥(

  . ١/٣٤٤: االنصاري
  . ١١٨:ارشاد الفحول:ینظر )١١٦(



ولم تقتصر عنایتھم على الصفة فقد درسوا الحروف دراسة دقیقة، وظھرت ھذه العنایة واضحة جلیّة 

  . )١١٧(واضحة جلّیة عند بعضھم

ة في التركیب –من ھنا یكون مفھوم التابع عند األصولیین قیداً  ُیسلِّط  -وھو احد القیود الُمھمَّ

حھا لدى السامع ویرى احد الباحثین أّن عملیة إنتاج العبارة  ُیسلِّط ضوءاً كاشفاً في العبارة فیوضِّ

دة أصعب منھا في المطلقة إذ ُتعدُّ عملیة اإلنتاج اللغوي في التقیی�د أص�عب منھ�ا ف�ي  العبارة الُمقیَّ

ظ المناسبة، وتركیبھا في وذلك لكونھا في حاجة إلى دقة تفكیر، وتشخیص ذھني في اختیار األلفا اإلطالق؛

مھ عند المتلقي، وھذه العملیة  وتركیبھا في الخطاب الكالمي في كیفّیة تؤدي إلى المعنى المراد ترسُّ

صةً للمتلقي  العملیة تتطلب تشابكاً فكریاً وتضافُراً لمجموعة تصورات لدى المتكلم حتى ینقل الصورة مشخَّ

صةً للمتلقي بتعبیر یّتسم بالضبط خاٍل من اإلبھام الذي یكتنف المطلق، فالت قیید یعّد مرحلةً متقدمًة مشخَّ

    . )١١٨(متقدمًة ومتطورة في مساراللغة بوصفھا ظاھرًة اجتماعیة

وبھذا یتحقق التسالم بین علماء النحو وأرباب البالغة واألصول على أنَّ التوابع ھي قیود ترد في 

قیود ترد في التركیب بعد متبوعھا لتضییق نطاق داللتھ وتحدیدھا مقاربًة لإلیضاح والبیان فجمیع 

  . ل أدواَت بیان وكشف لمعنى المتبوع في التركیب اللغويفجمیع التوابع تمثّ 

وعلى الرغم من وجود التوافق بین العلماء على أن التوابع ھي بیانات للمتبوع فإنَّ ثّمة بیاناً 

بیاناً بین اولئك العلماء في حیثیة تناول موضوع المتبوعات في مدّوناتھم التخصصیة ویظھر ھذا التبیان 

ولیین إذ اعتنى األصولیون بشكٍل كبیر ببیان وظیفة الت�ابع م�ن ھذا التبیان جلّیاً بین النحاة واألص

�ق وبن�وا الحك�م  من الناحیة الداللیة فأّكدوا أنَّ التابع یأتي في الخطاب لبی�ان ماھی�ة المتب�وع الُمطلَ

الشرعي على أساس التابع بعد إیضاحھ للمتبوع على حین نجد أن الُنحاة قد ُعنوا بالصنعة النحویة في 

م لموضوع التوابع، إذ رّكزوا على أّنھا ترُد بعد متبوعھا وأّنھا موافقة لھ في النحویة في أثناء تناولھ

لھ في اإلعراب والتثنیة والجمع واإلفراد وغیر ذلك مع إشارتھم لوظیفة التابع الداللیة في ضمن كالمھم، 

  . ضمن كالمھم، فكانوا منظرین أكثر مما ھم مطّبقین

أكبر من عنایة الُنحاة یعود إلى  ویبدو أنَّ مرجع عنایة علماء األصول بمسألة التابع بصورة

إلى ارتباط الحكم الشرعي وما یترتب علیھ بداللة التابع ومدى إیضاحھ للمتبوع، فالعمل یكون على أساس 

على أساس القید والمطلق بعد تقییده، فمناط بناء الحكم یتركز على البیان الداللي للمتبوع تأسیساً 

 ً بھذا الشأن، ألّنھ خارج عن نطاق تخصصھم  تأسیساً على معرفة التابع، على حین كان النحاة أقل اھتماما

  . تخصصھم المعرفي
                                                 

  . ٣٢٣ – ٢/٣١٩: السیوطي :، اإلتقان في علوم القرآن  ٢٤٢- ١/٢٢٩: فواتح الرحموت: ینظر)١١٧(
جامعة الكوفة ، كلیة اآلداب، الجنابيسیروان عبد الزھرة :دراسة داللیة- اإلطالق والتقیید في النص القرآني:ینظر)١١٨(

  .١١٣- ١١٢:م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣،»رسالة ماجستیر«،عبد األمیر زاھد.د.أ: جامعة الكوفة بأشراف



  الداللیة بین المعنى اللغوي والمفھوم االصطالحي  التابعصلة 

م علیھ الُمقتدي تابع في اللغة ھو التالي لسابق ٍذھب علماء اللغة إلى أّن معنى ال بسیرتھ متقدَّ

وقد جعلھ ، بھ ویكّملھ ویتّممھالذي یعقبسیرتھ وصفتھ، فھو الثاني الالحق باألّول، السائر في أثره، 

الذي یعطي زیادًة  »القرین«والقید ھوللمطلق الذي تقدمھ،  )*(قیداً والبالغیون واألصولیون جعلھ النحاة 

ھ، ذلك بأّن داللتھ في ھذا المعنى شدید الصلة بالمفھوم االصطالحي ل ویبدو انّ یعطي زیادةً في المعنى، 

. ، أي على اثره وصفتھ»المتبوع«لالذي یجري على إعراب األو،)١١٩()التالي(داللتھ في االصطالح تعني 

واضحة تماماً إذ یبدو  »االصطالحیة«فالعالقة بین الداللة اللغویة للفظة والداللة النحویة . اثره وصفتھ

فالثقافة العربیة في ذلك ، - الداللة اللغویة–وا داللة المصطلح في أصلھ األّول إذ یبدو أنَّ النحاة تصور

من اساس ٍلغويّ قریب الداللة على المصطلح  كانت شدیدة التماس(في ذلك الوقت المبكر من تاریخھا الممتد

المصطلحات ھي من سمات واإلشاري واالفتراضي عند اختیار  فطبیعة اإلطالق الرمزي،قریب الداللة على المقصود

  . بما فیھا علوم اللغة والنحو، )١٢٠()العلومالمصطلحات ھي من سمات المراحل المتأخرة في تاریخ 

  . والنحو

حھ ین المتبوع ویوضِّ كون قسیماً لھ، ویؤكده، على فقد ُیشاركھ في داللتھ فی،وإذا كان التابع ُ یبِّ

على حین یھیيء لھ المتبوع تلك الداللة األساس، فیكون التابع كالفرع لھ، فیظھر في نسیج الكالم جزءاً 

ضُح لنا أّن التابع في داللتھ  الكالم جزءاً ُمتمماً للفائدة، مؤثراً ومتأثراً في آن واحد، وبناًء على ذلك یتَّ

ً داللتھ العامة من أدوات البیان أو التوكید أو كالھما    .   )*(معا

ومن ھنا نفھم موقع التابع في تركیب الكالم، وطریقة فھم النحاة لھذه المفردة النحویة ف�إّن 

فإّن دراسة مضمون التركیب اللغوي في ضوء اإلطار الشكلي الذي اعتمده الُنحاة في  إقامتھم مفھوم 

ناصر التكمیل من مفھوم الجملة على اساس العالقة الثنائیة بین طرفي اإلسناد من جھة، وبینھما وبین ع

  : التكمیل من جھة أخرى ُتظھر نمطین متمایزین من الداللة ھما

  . داللة أساسیة -١ 

        .  )١٢١( داللة تكمیلیة -٢ 

تظھر ھاتان الداللتان،   )١٢٢()... أال وإنَّ الَخَطایا َخْیلٌ ُشُمُس◌ٌ :(-u-علي اإلمامففي مثل قول 

، »الخطای��ا«المس��ند إلی��ھ إذ یعم��ل النظ��ام النح��وي عل��ى إنش��اء عالق��ة اإلس��ناد ب��ین ال��داللتان، 
                                                 

مین علیھ ایضاً ، كما جعلوه ُمخّصصاً للعام (*) ناًً◌ للمجمل المتقدِّ   .ومفصال ومبیِّ
  . ٥١: السیوطي : البھجة المرضیة : ینظر )١١٩(
  . ٤٩: عفت الشرقاوي: رآن الكریم بالغة العطف في الق)١٢٠(

  .كما سنبین ذلك في فصول البحث القادمة (*) 
، جامعة  البصرة ، كلیة اآلداب ، عامر عبد محسن السعد : داللة األنساق البنائیة قي التركیب القرآني : ینظر)١٢١(

  . ١٣١: م  ١٩٩٥-ھـ  ١٤١٦، » رسالة دكتوراه« عبد الحسین المبارك، . د.أ: باشراف، البصرة 



یة بین احد طرفي اإلسناد خبر »خیل«والمسند وقد اتَّخذت الداللة ، »شمس«والصفة ، »نَّ ا«وعالقة التبعَّ

خذت الداللة مسارین یتعاونان في إ فالتركیب اللغوي في ھذه العبارة یتكون من داللتین نتاج المعنى، اتَّ

  : داللتین 

                                                                                                                                            
  . ١/٢٧٢: ھج البالغة ن: ینظر ) ١٢٢(



  .  »الخطایا خیلٌ «: داللة أساسیة  -١ 

التركیبي : طرفین إذ اّن المستویینمن الداللة ال یمكن االستغناء عن احد الوفي ھذا المسار 

التركیب وبغیرھما ال یستقل لك الستلزام كل واحد منھما اآلخر، التركیبي والداللي یتطلبان حضورھما وذ

  .  )١٢٣( وال تجنى ثمرةُ معناهالتركیب بنفسھ، یستقل 

  . »ُشُمسٌ «: داللة تكمیلیة -٢ 

فھو ،ركیبي من دون ان تفقد الجملة وجودھا النحويیمكن االستغناء عنھ على المستوى الت

وجوده بما لھ ا األّول بید أّن المعنى یقتضي وبذلك ال یكون حضوره جبریاً كم، »ثانوي«فھو مسار،النحوي

  . وجوده بما لھ من وظیفة بیانیة ممّیزة للمتبوع 

فالتخصیص ھنا یقرب إلى ، »الخطایا«لوقوف على الموصوف ل - u- فقد جاءت الصفتان في كالمھ

ً ، یقیتھُ ھنا یقرب إلى األذھان حق وھو ، وبذلك یكشف التابع عن قیمتھ الداللیة مفیداً مما تقرر لھ نحویا

 ً بھا فقد حّدد النحو طبیعة العالقات التي یرتبط . یفتھ بما ُیحّقق زیادة بالفائدةوظب یقوموھو ، نحویا

الواضح تعیین الكلمة فصار من بتعیین الدور الوظیفي لكل منھما،  كما أّنھ قامبھا التابع والمتبوع، 

      . )١٢٤(تعلق بأخرى في السلسلة الكالمیةالكلمة التي ت

الً لمتبوعھ في المعنىبع تاوإذا كان ال فقد  -بحسب النظریة التي درس النحاة بھا التابع-مكمِّ

عمدة واساساً تقوم علیھ الفائدة (فقد بّین باحُث حدیث اّن بعض التبع قد یأتي في طائفة من العبارات

      . )١٢٥( )الفائدة المتوخاة من الخبر
  

                                                 
  . ١٧/  ١: ابن جني : الخصائص : ینظر ) ١٢٣(
  .   ١٧٧: كوھن : بنیة اللغة الشعریة : ینظر ) ١٢٤(
عبد الحسین . د.أ: جامعة البصرة، باشراف، كلیة اآلداب ، فاخر ھاشم الیاسري : النعت في القرآن الكریم ) ١٢٥(

  . ٢٧: م  ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦، »رسالة دكتوراه«الحسین المبارك،  



  ألولالفصل ا
  النعت

  واالصطالحاللغة النعت في 
  اللغةالنعت في  

ف�ي  »نع�ت«إذا ما شئنا البحث عن المعنى المعجمي للفظة النعت فإننا سنجدھا في م�ادة 

، )١٢٦()بما فیھ من حسنوصفك الشيء (...ھو: في معنى النعت»ھـ ٣٩٥ت«المعجمات العربیة؛ یقول ابن فارس

، فنجد انھ یرى بأن النعت ھو )١٢٧()بالغ ٍفھو َنْعتُ  یدٍ جّ  ُكلّ شيءٍ و(: بقولھ د، ثم یستطر)١٢٦()فیھ من حسن

   . النعت ھو الوصف، ویربط معنى النعت بالشيء الحسن، فكل وصف حسن فھو نعت

بلیٌغ في : وفرٌس نْعتٌ . جیٌد بالغٌ : شيٌء نعتٌ : (معاني النعت التي ذكرھا الزمخشريومن 

ً و، )١٢٨()في الِعْتق   .)١٢٩()اتصفت...: وانتعتت المرأة بالجمال( :قال ایضا

ما : َعتُھ بما فیھِ وتُبالِغُ في  َوْصفھِ؛ والنعتُ تن الشيَء،: َوْصفُكَ : والنّْعتُ :(»لسان العرب«وجاء في 

ً  ،ما ُنِعَت بھ: والنعتُ  اٍت . وصفھ :َنَعتھ َیْنَعتھُ نعتا ھ إذا ...ورجل ناِعٌت من َقوم ُنعَّ وَنَعتُّ الشيء وَتَنعتُّ

ھ إذا َوَصْفتھ فنلحظ أّن ابن منظور لم یبتعد  .)١٣١()جیّده: ن كلِّ شيءٍ النعُت م(، وجاء فیھ ایضاً  )١٣٠()وَتَنعتُّ

 ً   .   منظور لم یبتعد كثیراً عن ابن فارس في نظرتھ لمعنى النعت؛ ذلك إذا لم یكن یطابقھ تماما

ف بحسن واالتصالغویة للنعت تشیر إلى معنى الوصف في ضوءِ ما تقّدم یظھر بجالء أّن المادة ال

  .ف بحسن وجودةواالتصا

ا معنى   .)١٣٢()فك الشيء بحلیتھ وَنْعتِھِ وصْ : الوَصف( د جاء في العین أنّ اللغوي فق» الصفة«أمَّ

َف وصْ ( ، فـ)١٣٣()ونعتھ ِذْكرُ الشيء بحلیتھ :الوْصفُ : ( »ھـ ٥٠٢ت«وقال الراغب االصفھاني  .)١٣٢()وَنْعتِھِ 

فَة ،مْصدرال :الوْصفُ وقیل ، ...هحال: لھ وعلیھ َوْ◌صفاً وِصفَةً  َف الشيءَ وصْ ( ، فـ)١٣٣()ونعتھ ... الحلیةُ  :والصِّ

ً مِنَ الوْصف، واتّصَفَ  واتّصفَ ... فِ وتواَصفُوا الشيء مِنَ الوصْ ... الحلیةُ  :والصِّفَة    .)١٣٤()الشيء أي صَارَ مُتواِصفا

 ً    .)١٣٤()أي َصاَر ُمتواِصفا

                                                 
  .»نعت« ٤٤٨/ ٥: مقاییس اللغة) ١٢٦(
  .»نعت« ٥/٤٤٨: مقاییس اللغة، »نعت« ٦٥٤: ابن فارس : مجمل اللغة) ١٢٧(
  .»نعت« ٦٧٢: أساس البالغة) ١٢٨(
  .»نعت« ٦٧٢: المصدر نفسھ) ١٢٩(
  .»نعت« ٩٩/ ٢: لسان العرب) ١٣٠(
  .»نعت« ٩٩/ ٢: المصدر نفسھ) ١٣١(
  .»وصف« ١٦٢/ ٧:  العین) ١٣٢(
  .»وصف« ٨٧٣: اظ القرآن الكریممفردات الف) ١٣٣(
  .» وصف« ٣٥٦/ ٩: لسان العرب )١٣٤(



صفُھُ َوْصفاً وَصفَھ ی(: »القاموس«ذكر صاحب  وقدمرادفة للنعت، أّن الصفة  لناومن ھنا یتحقق 

 واحد، والصفة تطلق مصدراً بمعنى النعُت والوصُف مصدران بمعًنى(لذا ، )١٣٥()نََعَتھُ : صفُھُ َوْصفاً وِصفةً ی

، فھما یتعاقبان في )١٣٦()لذات من المعاني كالعلم والسوادواسماً لما قام باالوصف،  مصدراً بمعنى

غیر ان من العلماء من جعل معنى النعت ھو الوصف الحسن فقط، على حین نحسب ان الوصف  )١٣٧(في المعنى

  . نحسب ان الوصف والنعت مترادفان بناًء على رأي صاحب القاموس المحیط

  النعت في االصطالح   

رف سیبویھ النعت  وھذه  ،والصفة، والوصفیداً بل ذكر ألفاظ النعت، تحت ھذه اللفظة تحدلم یُعِّ

اّنھ  :نجد الرماني یقولف ،ه من جاء بعدهدَّ ، وقد ح) (*)١٣٨(النحوي لھذا المصطلح واناتعنوھذه  ،والصفة

 »ھـ٣٩٢ ت«بن جّني اه دّ ، وح )١٣٩()بیان االسم الجاري علیھ مختص بھ قولٌ لھ بیان زائد على(اّنھ  :یقول

معنىً في بذكر  سمھ،إممّن لھ مثل لھ، وتخصیصاً  السم الموصوف تحلیةً الوصف لفظ یتبع ا( :بقولھ »ھـ٣٩٢ ت«

النعت » شيءٍ من سببھأو في «وعنى بقولھ . )١٤٠()معنًى في الموصوف أو في شيءٍ من سببھبذكر  سمھ،إ

   .النعت السببي» سببھ

  .)١٤١( )االسم الدال على بعض أحوال الذات: (وقد حّده الزمخشري بأّنھ

وتخصیصاً لھ بذكر  حلیةً والصفة لفظ یتبع الموصوف في إعرابھ ت: (فقد حّده بقولھ أّما ابن یعیش

، وبھذا نجده قد تقارب كثیراً في ھذا )١٤٢()في الموصوف أو في شيءٍ من سببھ وتخصیصاً لھ بذكر معنىً 

 جنس عام» لفظ«ابن یعیش ان  النعت وقول  كثیراً في ھذا المفھوم من قول ابن جني في تعریفھ للنعت،

، جنس لھافاالسم لیس ب ،»سما«ھ بأنّ  الزمخشري لجملة والظرف، وھذا أفضل من قول یشمل االسم وا جنس عام

   . )١٤٣(، فقد تكون الصفة بالجملة أو الظرفجنس لھافاالسم لیس ب

ده ابن عصفور  أو، أو مجرور، سم أو ما ھو في تقدیره من ظرفا( انھ : فقال »ھـ  ٦٦٩ ت«وحَّ

، أو مدح، أو ذمٍ  ، أوعارض ٍ في معرفة إزالة اشتراكٍ جملة یتبع ما قبلھ، لتخصیص نكرةٍ أو  أو، مجرور

ِھ، عْ أو فِ » قرشي«، أو نسبھ، كـ »طویل«تھ كـ ما یدّل على حلیَ بأو تأكید  ،، أو ترّحممدح، أو ذمٍ  لِ
                                                 

  .»وصف« ٧٩٣: القاموس المحیط  )١٣٥(
  .»وصف«٧٩٣: المصدر نفسھ  )١٣٦(
  . ٧٤٥/ ١: عبد العزیز القّواس: شرح ألفیة ابن معط ٍ : ینظر ) ١٣٧(
  .٢/١٩٣،  ١/٤٢٥، ٢/١٩٤، ١/٤٢١: ب الكتا:  ینظر ) ١٣٨(

،  سیبویھ إمام ١٢٩:خدیجة الحدیثي: سیبویھ حیاتھ وكتابھ: ینظر. قد استقرت في عصرهإذ لم تكن المصطلحات  (*)
  . ١٧١: علي النجدي: سیبویھ إمام النحاة

  ٠ ٣٩: الرماني: الحدود) ١٣٩(
  . ١٦١: ابن جني: اللمع  في العربیة) ١٤٠(
  . ١١٤: المفّصل) ١٤١(
  . ٢٣٢/ ٢: ابن یعیش: شرح المفصل) ١٤٢(
  . ٢٣٢/ ٢: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر ) ١٤٣(



ةأو خاّصة من  ،»قائم«لِھِ، كـعْ فِ   ، وعّده بعضھم أحسن تعریفات)١٤٤()خواّصھ، وذلك أن تصفھ بصفةٍ سببیَّ

  . ، النھ كان ادق من غیره في تحدید معنى النعت وتعداد دالالتھ)١٤٥(النعت أحسن تعریفات

  : بن مالك حّدان للنعت وال

ً ھو التابع المقصود (قولھ : األول        .)١٤٦()أو تأویالً  باالشتقاق وضعا

     :ھو ما ورد في أرجوزتھ في قولھ: الثاني           

     )١٤٧( )فالنعت تابٌع متٌم ما سبْق               بوسمِھ أو وسم ِ مابِھ اعتلقْ (             

وھ�و أو من ص�فات م�ا تعل�ق ب�ھ، ... ببیان صفھ من صفاتھ: المّكمل متبوعھ ،عالتاب(فھو

  .)١٤٨()یھسبب

قام زیٌد : بالمشتق، نحوالنعت ھو التابع المشتق أو المقّدر ( :فّعرفھ بقولھ ،ثم جاء أبو حیان

   .)١٤٩()زیٌد الفاضل، وجاء زیٌد األسد

ه بأّن�ھ  ،ھ غی�ر م�انعّن�ا الحد قیداً احترازی�اً إذ الح�ظ ألى ھذعابن ھشام وزاد  الت�ابع (فح�دَّ

ه في أوضح المسالك بإّنھ. )١٥٠()المباین للفظ متبوعھ ،المشتق أو المؤول بھ الذي یكّمل التابع ( وحدَّ

  .)١٥١()أو فیما یتعلق بھ بداللتھ على معنى فیھ،یكّمل متبوعھ، 

ویظھر مّما تقّدم أّن الحد األخیر ھو افضلھا، ونخلص من حدود النحاة إلى حدِّ أقرب إلى مفھوم 

جرور أوجملة، فیكّمل أّنھ تابٌع یأتي اسماً، أو ما ھو في تقدیره من ظرف أو م: إلى مفھوم النعت ھو

فیكّمل بداللتھ على معنى فیھ، أو فیما یتعلّق بھ، داالً على تخصیص نكرة، أو توضیح معرفة مشتركة، أو 

مشتركة، أو مدح أو ذم، أو ترحم أو تأكید، وحكمھُ المطابقة في اإلعراب، والتعریف والتنكیر، والتأنیث 

  .)١٥٢(والتنكیر، والتأنیث والتذكیر

  

   ي صطالحاالصلة النعت الداللیة بین المعنى اللغوي والمفھوم 

                                                 
  . ١/١٩٣: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي: ، ینظر٢٤٠: ابن عصفور: المّقرب) ١٤٤(
  . ١١٩: الملوي: حاشیة الملوي على شرح المكودي:ینظر ) ١٤٥(
  .   ١٦٧: تسھیل الفوائد) ١٤٦(
  .  ٣٥: ابن مالك: ألفیة ابن مالك)١٤٧(
  . ٢/١٩١: ابن عقیل: شرح ابن عقیل على األلفیة)١٤٨(
  . ٢/٢١٧: البدریةشرح اللمحة )١٤٩(
  . ٣١٦: »النبراس«شرح قطر الندى وبل الصدى) ١٥٠(
  . ٣/٤: ابن ھشام: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك)١٥١(
  .٣/٥:أوضح المسالك، ٢/٢٤٤:ابن یعیش: شرح المفصل،  ١٦٩: أبو علي الشلوبین: التوطئة:ینظر )١٥٢(



: عند النظر إلى المعنى المعجمي للنعت نجده یدل على وصف الشيء بصورة حسنة، إذ یقول ابن منظور     

على حین نجد ان من اللغویین من ساوى بین معنى الوصف  )١٥٣()ّجیده: النعت في كل شيءٍ : (یقول ابن منظور

يء على بین معنى الوصف ومعنى النعت ولم یرَ اّن الوصف اعم من النعت على انّھ یكون للشيء الحسن والس

فیكون معنى ، يء على حدٍ سواء، ونمیل إلى المساواة والقول بالترادف ما بین النعت والوصفالحسن والس

 ً   . فیكون معنى النعت ھو وصف الشيء سواء أكان الوصف حسناً أم سیئا

وإذا ما شئنا الربط بین المعنى المعجمي والمفھوم االصطالحي للنعت فاّنا نجد مجموعة تقارب 

بع والوصف، ذلك بان وصف الشيء ھو تبٌع لھ، ویرى مجموعة تقارب بینھما، فالنحاة یعرفونھ بأّنھ التا

لھ، ویرى النحاة أّن النعت یدل على معنى في المتبوع ویكمل معناه، وھذا یتفق تماماً مع قول اللغویین 

اللغویین من أّن النعت ھو وصف الشيء ألّن وصف الشيء ال بدَّ من ان یبیّن جھة منھ أو خصلة من خصالھ، 

للموصوف؛ فلوال الصفة لما بان معنى الموصوف خصلة من خصالھ، فیكون في ھذه الجھة أو الخصلة بیان ٌ 

  . »الجھة أو الخصلة«معنى الموصوف 

 )١٥٤(احمدوقد أخذ البصریون والكوفیون مصطلح النعت وكذلك ما یتصل بالوصف عن الخلیل بن 
 بید 

 )١٥٤(احمدبن 
 لیھم،فنسب إ   )١٥٥(أنَّ األمر اختلف فیما بعد فقد أكثر الكوفیون من استعمال النعت بید 

 )١٥٧(ذھب إلیھ بعض القدامىفنسب إلیھم، فال صحة لما  )١٥٦(فوأكثر البصریون من استعمال الوص لیھم،إ

 )١٥٨(والمحدثین )١٥٧(القدامى
طلح كوفي، فالنعت النعت مص وانّ  ،البصرییننّ الوصف والصفة من مصطلحات من ا 

ً تھم مصطلحا كما الوصف والصفة من، )١٥٩(المولد والنشأةطلح كوفي، فالنعت مصطلح بصريُّ مص   .ایضا

ً تھم مصطلحا   .ایضا

ستعمل في حین ا ،)١٦٠(مرة» ٦٠«من  ومشتقاتھا أكثر» وصف«لفظة u-  -  اإلماموقد استعمل 

َو الَ َنْعٌت  ،اَلَِّذي لَْیَس لِِصَفتِھِ َحدٌّ َمْحُدودٌ : (u--  وھما قولھ ،في موردین فقط» نعت«ستعمل لفظ حین ا

َو أَْعَج��َز اَألَْلُس��َن َع��ْن َتْلِخ��یِص ِص��َفِتِھ َو َقَع��َد ِبَھ��ا َع��ْن َتأِْدَی��ِة : (u- -وقول��ھ ، )١٦١()الَ َنْع��ٌت َمْوُج��ودٌ 

                                                 
  .»نعت«  ٢/٩٩: لسان العرب )١٥٣(
ق�ال . ١٦٣:جعف�ر ن�ایف عباین�ة:الخلیل بن احمد الفراھیدي في النح�و العرب�ي ،مكانة٢/١٩٥:الكتاب:ینظر)١٥٤(

ھا الرجلُ :وتقول:(سیبویھ   .»وھو قول الخلیل... یعني صفة ألّي «والرجل نعت... یا أیُّ
  . ١/٤٤: ثعلب: ، مجالس ثعلب٣١٣، ١/٤٢٨: الفراء: معاني القرآن: ینظر)١٥٥(
  . ٢٥، ٢٤، ٢/٢٢:، األصول٢٥٨، ٣/٣١٢: المبرد: ، المقتضب٥٩، ٥٠، ٤٩، ٢٩، ٢٧، ١٩، ٢/١٢: الكتاب: ینظر) ١٥٦(

  . ٢٥، ٢٤، ٢/٢٢:األصول
  . ٣٤٠: خدیجة احمد المفتي: نحو القراء الكوفیین، ٣/١١٧: ھمع الھوامع: ینظر)١٥٧(
  . ٢٠٢: شوقي ضیف . د: ، المدارس النحویة  ٣١٤: مھدي المخزومي. د: مدرسة الكوفة : ینظر)١٥٨(
  . ١٢٣: طارق عبد عون الجنابي : مذاھبھ آثاره و –ابن الحاجب النحوي : ینظر)١٥٩(
  . ١٣٢٨ -١٣٢٦: كاظم محّمدي ومحمد دشتي: المعجم المفھرس أللفاظ نھج البالغة)١٦٠(
  . ١/٥٧: نھج البالغة)١٦١(



یدالن على االتصاف ( فیھما تعاقب الكلمتین في المعنى لذلك ارتأى باحٌث حدیث أنَّھما ونرى ،)١٦٢()َنْعتِھِ 

   .)١٦٣()االتصاف بالخصال والتحلي بھا على وجھ العموم وال فرق بینھما

، وینبغي لي أن )١٦٤(»النعت«مرادفة لعبارة»فةالص«أّن سیبویھ استعمل عبارةوقد أشرت إلى 

ع من نطاق استعمالھانَّ سیبویھ لم یقتصر في إطالأھ على بّ لي أن أن فأطلقھا على ، قھا على النعت بل وسَّ

ـ )١٦٦(»التمییز«و، )١٦٥(»الحال«فأطلقھا على  وصف (النحاة الحال بقولھم رف ویُعّ ، )١٦٧()ھما وصفان(، ف

صیغ ولى اسم الفاعل، واسم المفعول، ع» الصفة«وأطلقوا  ،)١٦٨()وصف ھیأة الفاعل أو المفعول بھ(

   .)١٦٩(»المشتقات«التي یطلق علیھا صیغ المبالغة، والصفة المشبھة، واسم التفضیل، وو

ھا صفات و(یر تابعة عاّمة غ أنَّ الحال والخبر أنماط وصفیةھ النحاة على بّ وقد ن إْن لم تتبع فإنَّ

ً  حّ لم تتبع شیئاً، لكنّھ یص ً (وصف ، وأنَّ النعت نمط وصفي خاص، فھو )١٧٠()تبعیتھا وضعا ، )١٧١()جرى تابعا

) ً الع�ام، والص�فة  باالعتبارلصفة م النحاة الدقیق للفرق بین اح من ذلك فھ، ویّتض)١٧١()جرى تابعا

 »الص�فة«االس�تعمال م�ن عب�ارة أكثر تحدیداً ف�ي » النعت«عبارة  فتكون .)١٧٢(باالعتبار الخاص

لذا فتفضیل ، )١٧٣(والتأكیدوالتوضیح إردافھا باحداھما یكون على سبیل التفسیر  وان، »الوصف«أو

لمفھومین وال تداخل حدث خلط بین اال ی حتى(لمفھوم الوصف الخاص » النعت«م ألن یخلص مصطلح فتفضیل بعضھ

فیھ من فصل دقیق بین  بالنظر لما راً أمٌر أراهُ جدیوھو ، )١٧٤( )لمفھومین وال تداخل في المصطلحاتبین ا

  . )*(فصل دقیق بین المفھومین

  دالالت النعت: المبحث األّول

                                                 
  . ٩/٢٧٥: المصدر نفسھ)١٦٢(
  . ١٧: النعت في القرآن الكریم)١٦٣(
  . ١٥٣: سلمانعدنان محمد : التوابع في كتاب سیبویھ،  ٣٣،  ٢/٧: الكتاب: ینظر) ١٦٤(
  . ٢/١٢١، ١/٣٩٧:الكتاب: ینظر) ١٦٥(
  . ٢/١٢١: المصدر نفسھ: ینظر) ١٦٦(
  . ٢/٢٢٨: شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ١٦٧(
، شرح  ٦٦: م١٩٨٣، »٢«مجلة المورد ع ، احمد خطاب عمر: تح : أبو عبد هللا محمد الصقلي: مقدمة في النحو)١٦٨(

  . ٢/١٦٩: ، حاشیة الصبان ٣/٥: ، شرح االشموني ٦٦
، ٢/٣١٠: االزھري: شرح التصریح، ١١٥:العیني: شرح المراح في التصریف، ٤٨٧: الزجاجي: اشتقاق أسماء هللا: ینظر)١٦٩(

  . ١١-  ١٠: كمال أبو مصلح : ، الوحید في النحو واإلعراب والبالغة واإلمالء وقواعد القراءة٢/٣١٠: االزھري
١١- ١٠ .  

  . ٢/٢٣١: شرح الرضي على الكافیة)١٧٠(
  .٢/٢٢٨: المصدر نفسھ)١٧١(
  . ١٩: ، النعت في القرآن الكریم ٢/٢٢٨: رح الرضي على الكافیة ش: ینظر)١٧٢(
  . ١٨: النعت في القرآن الكریم : ینظر)١٧٣(
یوسف : موجز األحرفیة أو الفوارق بین القواعد القدیمة والنھج الجدید: ینظر،  ٣٢:شعبان صالح: الجملة الوصفیة)١٧٤(

  . ٤٣- ٤٢:یوسف السودا: الجدید
  .ْعِتیَد علیھ، وھو ُمعاملُتھما بمعًنى واحد ولم افصل بینھما في البحث لِما اُ (*) 



لتحلیة، والمبالغة، والتوكید، والتبعیض، ا :، ھيذكر سیبویھ في كتابھ سبع دالالت للنعت

ما یدخل ن بین ھذه الدالالت وز جمھور النحاة المتأخروقد میّ . )١٧٥(والتبعیض، والمدح، والذم، والترحم

التي ال تشترك وكذلك ما یدخل على المعرفة  ،ى المعرفة المشتركةوما یدخل علما یدخل على النكرة، 

النحویة  تناول المسائلق في مُّ ، فالتَطور الداللي والّتع )١٧٦(نجده عند سیبویھ وھذا ما التشترك بغیرھا، 

 )١٧٧(ونجد في تعریف ابن عصفور النحویة عبر الزمن أمرٌ طبیعي،
للنعت تحدیداً لوظائف النعت النحویة في  

وقد أمكن . نةیّ عانیھ الوظیفیة داخل الجملة المعالنعت النحویة في التركیب وكشفاً عن أھم دالالتھ أو م

ھي وظیفتھ » ةیّ الوصف النعتیة أو«باٌب نحوٌي، وإّن الوصف أو» النعت«وقد أمكن أحد الباحثین القول إّن 

سماع اللفظ عند  الذھنر في ى تركیبي أي اّنھ المعنى الذي ال یحضُ وھي معن .)١٧٨(ھي وظیفتھ في الكالم

  . )١٧٩(بل عند سماِعِھ ضمن الجملة ،سماع اللفظ منفرداً 

النحاة عند  وقد وقف  َخر،وللنعت داللة خاصة في التركیب إذا ما قسناه بالداللة في التوابع األُ 

◌ّ فأشار سیبویھ إلى الناحیة  ،الجوانب األساس التي تخّص ھذا الموضوعالنحاة عند   اإلعرابیة مبّیناً أنَّ

 ّ◌ ھذا باب مجرى النعت على :(لوعلیھ فقد قان حاالت إجراء االسم على ما قبلھ، حالةٌ م التابع مبّیناً أنَّ

فإذا اشتركت  ،)١٨٠()المنعوت والشریك على الشریك والبدل على الُمَبدل منھ وما أشبھ ذلكالنعت على 

ت حّداً فاصال ً للفارق سفي التماثل في العالمة اإلعرابیة فإّن العالمة اإلعرابیة لی اشتركت التوابع

النعت مثل المنعوت  یقول سیبویھ في جرِّ ،  )١٨١(لٌ للكلمة األولى في المعنىفالنعت مكمّ  ،للفارق الداللي

ما كاالسم الواحد» ظریفٍ  برجلٍ  مررتُ « :المنعوت بعد تمثیلھ للنعت بقولھ )١٨٢(بأنھَّ
لم تُِرد  كَ انّ بل قِ من ( 

واحد أردت الواحَِد من الّرجال الذین كلّ  كَ نّ ھم رجلٌ، ولكمن الرجال الذین كل واحدٍ منلم تُِرد الواحد  كَ انّ 

 :، فأنت تقولبالتابع والمتبوع معا ، وبھذا ال یفھم المعنى إال)١٨٣()ظریف منھم رجلٌ واحد الذین كلّ 

                                                 
  . ٢٦٦، ١٢: ، التوابع في كتاب سیبویھ  ٧٥، ٢/٧٤، ١/٤٣٣، ٢/١٢:الكتاب: ینظر)١٧٥(
، التقیید بالتوابع في ١/٨٥: ، الكواكب الدریة٢/٢٣٢: ، شرح الرضي على الكافیة ٤٢٢ – ١/٤٢١: الكتاب: ینظر)١٧٦(

ھـ  ١٤١٧، فاضل السامرائي. بإشراف د، جامعة بغداد، كلیة اآلداب، شاكر شنیار بدیوي: بالتوابع في القرآن الكریم
  . ٥٧: م ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧

  .من ھذا البحث ٢٦ص، ٢٤٠: المقرب: ینظر)١٧٧(
  . ٢٨: النعت في القرآن الكریم : ینظر)١٧٨(
  . ٢٠٤: البحث النحوي عند األصولیین: ینظر)١٧٩(
  . ١/٤٢١: الكتاب)١٨٠(
  . ٢٠: النعت في القرآن الكریم: ینظر)١٨١(
  .١/٤٢١:الكتاب: ینظر)١٨٢(
  . ١/٤٢٢: المصدر نفسھ)١٨٣(



ً  استشر عاِقالً ( :تقول : لیس المستشار، أو من رغبَت في أن یستشار إال ما أفھمت بالكلمتین. )١٨٤()نصیحا

ً «: بالكلمتین   . )١٨٥( } منةؤة مبقَفَتَحرير ر ناً خطَئاًقَتلَ مؤم ومن { :، وكذلك اآلیة الكریمة»عاقالً نصیحا

دالٌ على معنى األّول مع َحظٍّ (والثاني  ،فاألّول دالٌّ على معناه مستقلٌ بإفھامھِ ر أما التوابع األُخَ 

   .) ١٨٦()قرن الكلمتین احداھما إلى األخرىمن البیان واإلیضاح یجيء من األّول مع َحظٍّ 

لى أن تأتي ومن قبلھم الناطقون باللغة ع واُعن، و)١٨٧(الت النعتوقد ذكر النحاة جملة من دال

متعددة األبعاد كلمات اللغة في وظیفتھا الداللیة ( أنّ بالنظام النحوي ذلك تأتي ھذه الدالالت في إطار 

تكلم م�ن أدوات�ھ البنى التركیبیة ومن وراء ذل�ك الموق�ع موق�ف یتخ�ذه الم�األبعاد تبعاً لموقعھا من 

رصیَد اللغة ال متناھیاً في داللتھ بحكم حركة المّد والجزر الواقعة بین حقولھا یجعل التعبیریة وھو ما 

غة، مستعملي الل نع رفَ عُ ما تستوعبھ الدوال سواء المنصوص علیھا بالفعل في ما حقولھا المعنویة طبقاً ل

یستحدثھ كل متكلم عند تصرفھ في  أو الكامنة بالقوة وراء المنصوص علیھ بحكم ما قدغة، مستعملي الل

  .)١٨٨()لب اللغةتصرفھ في قوا

على التابع النحوي في نص نھج البالغة للوقوف ومن ھنا یمكن الكشف عن القیمة الداللیة لنسق 

مثلما ھو الحال في  البابا اللغة كل االمكانات المتاحة في ھذا على الحقیقة التي استثمرت فیھللوقوف 

     .)١٨٩(قالخال بداعإبداع المخلوق ودون فوق إ لیصبح النص إبداعاالحال في األبواب األَُخر، 

فالمنكور  بعد، والتنكیُر أّولُ والتعریف(لنعت التي وردت في نھج البالغة أھم دالالت ا كرسأذو

لذا ، )١٩٠()المعارف اقرب المخصوص من النكرات ما ھو إلى  :والمعروف ،فالمنكور االسم الشائع في جنسھ

  .لذا ابتدأُت بداللة نعت النكرة، )١٩٠()اقرب

   )١٩١( داللة التخصیص: المطلب األول 

                                                 
  . ١١٨: إبراھیم مصطفى: إحیاء النحو)١٨٤(
  . ٩٢: سورة النساء)١٨٥(
  . ١٢٠: إحیاء النحو)١٨٦(
  . ٤٣٢: ، شرح شذور الذھب٣/١١٧: ھمع الھوامع، ١/١٩٣:ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي، ٢٤٠:المقرب:ینظر) ١٨٧(

  . ٤٣٢: شذور الذھب
  .٢٧:م ١٩٨٦، »٧«ع ، مجلة األقالم، السالم المسدي عبد. د:  اللسانیات ومراتب اللغة)١٨٨(
ولیس من شك انّھ استوعب أدب القرآن وأدب الحدیث فھو یغترف منھما، فأنت تجد : (قال دكتور إبراھیم السامرائي)١٨٩(

إبراھیم . د: في نھج البالغة دراسة ومعجم). منھما، فأنت تجد اآلیة أو الحدیث مندرجاً في كالمھ كأّنھ شيء من مادتھ
  .٤٠:إبراھیم السامرائي. د: ومعجم

  . ٤٦٦: اشتقاق أسماء هللا  )١٩٠(
ولمجرد المدح ، »٩٢: سورة النساء«. }فتحریُر رقبةٍ مؤمنة {:تجيء الصفة للتقیید كقولھ تعالى(:قال الزملكاني )١٩١(

ویبدو لنا واضحاً أنّھ یعني بصفة . »١٤٤:لبرھان الكاشفا«) - وعالعز –ولمجرد المدح كاألوصاف الجاریة على اسم هللا 
ص االسم، من دون داللة أخرى كالمدح، أو الذم، التقیید الصفة التي تحواضحاً أّنھ یعني بصفة  أو دّ االطالق، وتُخصِّ

  .الدالالت في حقیقة األمر ھي قیودأو اإلبھام وإال  فكل ھذه أو الذم، 



 :لك، فقو»ھذا رجلٌ عالمٌ « :ومثالھ ،شتراك الحاصل في النكراتقلیل االت اّن التخصیص یعني

غیره بالعلم، ألنّھ قد خرج نعت مخصص لھذا الرجل من » عالم«و ،خبره» رجل«و ،مبتدأ» ھذا« :لكفقو

قلَّلت االشتراك ورفعت » عالم«، وتكون بقولك )١٩٢( من رجل آخر لیس بعالم» عالم«ألّنھ قد خرج بقولك 

، فقیدت المعنى )١٩٤(خصَّ منھرجال العام إلى نوع ٍأ، وأخرجت االسم من نوع ال)١٩٣(االشتراك ورفعت االحتمال

ذكر بالغ من بني آدم ھ یتناول كل فإنّ » رجلٌ جاءني « فإذا قلت. ، فقیدت المعنى المطلق بالصفة)١٩٤(منھ

خصصتھ بفرد من األفراد (، فـ )١٩٥(من لیس بصالح تأخرجفقد » صالح«فإذا قلت بني آدم بطریق الوضع، 

ت نعتاً نكرة وكلما زد، )١٩٧(غیرهوھي صفة تُمیّزهُ من دون غیرھا،  )١٩٦()بفرد من األفراد الُمتَّصفة بالصالح

ً ت نعتاً نكرة زادت داللة التخصیص زد   . وتحدیداً  )١٩٨(تخصیصا

اءَ (:u -  -ومن النعت المخصص قولھ  ى  ،َو َطِفْقُت أَْرَتِئي َبْیَن أَْن أَُصوَل ِبَیٍد َجذَّ أَْو أَْصِبَر َعلَ

د خّصصھا فقزھا، وخّصصھا بصفة تمیّ » جّذاء« بـ» ید« u- -  اإلمامفقد نعت  ،)١٩٩()َعلَى َطْخَیةٍ َعْمَیاءَ 

  .)٢٠٠( ف بالقطعخّصصھا بفرٍد من األفراد المّتص

وقد أحاط بھ أعداؤه فأّنى لھُ أن ، وقد ُسلب حقّھ ویده جذاّءu- -  اإلماماّن ھذه الصفة تصور لنا 

وبھذه االستعارة  خر بالعدم،فكأّن المكائد قد َقَ◌َ◌طَعت یده وكأّنھ یواجھ اآل! فأّنى لھُ أن یصول بھا؟

ر  » اءجذّ «وباستعمالھ الصفة، عن وحدتھ وتفرده في ھذا المخاضu - -  اإلماماالستعارة البلیغة عبَّ

، u -  -  اإلماممتلقّي عن مدى قسوة األلم الذي كان یعانیھ في ذھن ال تكتمل الصورة» اءجذّ «الصفة

- uوھو أمر أوجد . الُمعین البتةزاء المقابل وبانعدام وجود بإبضعفھ  ، فإنَّ الید المقطوعة توحي

  .u -  -أوجد حالة ًمن الیأس في نفسھ

إذ  )٢٠١(»الطخیة«لباطل لفظة امن لتباس األمور واختالطھا وعدم تمییز الحق فیھا ر الواستعا
ـ  ،)٢٠٢(تدى فیھا للمطلوبإذ الُیھْ  )٢٠١(»الطخیة« تأكیداً لظالم الحال واسودادھا، (» عمیاء«ونعتھا ب

فماذا ، ووصف بذلك شّدة األمر وصعوبتھ، )٢٠٣()أي یعمى فیھا الدلیلمفازة عمیاء، : واسودادھا، یقولون
                                                 

  . ٢/٩٦١:، المحرر ٢٣٣-٢/٢٣٢:ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر) ١٩٢(
  . ٢/٢٣١: شرح الرضي على الكافیة : ینظر) ١٩٣(
  . ٢/٢٨٨: ابن ھشام : ، شرح اللمحة البدریة  ٢/٢٣٢ :ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر) ١٩٤(
  . ٢/٨٥: الكواكب الدریة : ینظر  )١٩٥(
  . ٢٢١: المطول : ینظر )١٩٦(
  . ١٥٨: »١٢ط«جواھر البالغة : ینظر )١٩٧(
  . ٣/١٧٦: معاني النحو : ینظر )١٩٨(
  . ١/١٥١: نھج البالغة )١٩٩(
ْد بوحاء: وقیل، - سریع  أي- والجذّ قطعٌ وحيٌّ مستأِصلُ ، فالجذاء ھي المقطوعة)٢٠٠( : ینظر. ھو القطع المستأصل فلم یُقیَّ

  .»جذذ «  ٣/٤٧٩:لسان العرب: ینظر. بوحاء
ْلمةَ (والطخیةھي)٢٠١( لمة قد وارى السحاب قمرھا.الظُّ   .»طخا« ١٥/٥:لسان العرب).ولیلٌة طخیاء شدیدةُ الظُّ
  . ١/٢٥٥: مصباح السالكین : ینظر) ٢٠٢(
  . ١/٢٦: ةمحمد عبد: غة نھج البال: ینظر ،  ١/١٥١: شرح النھج) ٢٠٣(



ھ إّنھ أجال الفكر فوجد نفس: أن بویع غیره بالخالفة؟ یقول بعد u-- اإلمامع صنفماذا یوصعوبتھ، 

ا أن ینھض بح: ھ واقفاً بین محذوریننفس ونھوضھ من غیر جدوى لعدم الناصر، ویرى في ذلك إراقة  ھقّ إمَّ
الدین  حرصاً على ھیبةت ویصبر كُ ا أن َیسْ وإمّ  وتفتیتاً لوحدة اإلسالم والمسلمین،في ذلك إراقة للدماء، 

-- ختار الصبر إلّنھ كما یقولاف )٢٠٤(ال یھتدي فیھ الناس إلى الحقفي ظرٍف وإیثارا لمصلحتھ الدین  ھیبة

، فمن أشقِّ u-- ، وقد جاء استعمال الصفة المؤكدة، للداللة على عظم محنتھ)٢٠٥(أحجى: u-- كما یقول

ي  م الربانِّ   . )٢٠٦()الصبر على معاینة الخلق على شّدة وجھالة وضاللة(فمن أشقِّ المشاقِّ على العالِ
  . )٢٠٦()وضاللة

 فقد أنھى العبارةمفاصل الكالم،  التوازن الصوتي بین في إحداثu -  - اإلمامونلحظ عنایة 

، فكالھما على في آخر العبارة الثانیة لتتسق العبارتان» عمیاء«فجاء بـ، »اءجذّ «األولى بـ العبارة
إیصال  فھو الغایة فيي النعتین من موقع ٍفي أذن السامع، ف» آ«ا لحرف المد مّ فضالً ع »فعالء«على صیغة 
وى في الصورة التي نقل لنا فیھا لھِ وإظھارھا لتتكامل الشكجة في داخِ إیصال اآلالم الُمْعَتلِ  الغایة في

  .رین كلیھما یصعب على النفس قبولھحیرتھ في اختیار أمٍر من أمفیھا 

َما أَْھلَُھا ِكالٌَب َعاِوَیةٌ  ...( :)٢٠٧(في وصف أھل الدنیاu -  -ونظیر ذلك قولھ    )٢٠٨(َو ِسَباعٌ  ،َفإِنَّ

����������ى بَ  ،َض����������اِرَیةٌ   )٢٠٨(ِس����������َباعٌ  ����������ِض َیِھ����������رُّ َبْعُض����������َھا َعلَ ����������ا ،ْع َھ ����������ُل َعِزیُزَھ����������ا َذلِیلَ    ،َو َیأُْك

  » ك������الب«لفظ�����ة  u - - اإلم�����امخّص�����ص  فق�����د ،)٢٠٩()َو َیْقَھ�����ُر َكِبیُرَھ�����ا َص�����ِغیَرَھا

وقد َغلب الكلبُ على  ...كُلّ َسبُعٍ َعقُورٍ (یطلق على  وھو اسم، »كلب« والكالب جمع مفرده، )٢١٠(»عاویة«بـ

 -  -كانت تنطبق على كل كلب بید انھ، فلو تركت بال وصف ل)٢١١()النوع النابحَغلب الكلُب على ھذا 

ـ u -  - انھ ـ »عاویة«نعتھا ب ، فعواء الكالب رمٌز للعداء والشجار »كالب«، فخصص المراد من ھذه ال

  . للعداء والشجار فیما بینھا، فدلت الصفة على التعادي والتباغض

                                                 
السید محمد الموسوي : »مناظرات ومحاورات «لیالي بیشاور» بحقھ ةعن المطالب- u-أسباب قعوده«:ینظر) ٢٠٤(

  .٢٥٤-٢٥٠:السید عبد الحسین شرف الدین: المراجعات ،١٠٠١ – ٢/٩٩٧:الموسوي الشیرازي
  . ١/١٥١: شرح النھج : ینظر ) ٢٠٥(
  . ١٥٠: ضا الحكیميالشیخ محمد ر: شرح الخطبة الشقشقیة) ٢٠٦(
: شرح النھج :ینظر.وقد جاء ذلك خالل نصیحتھ ألكبر بنیھ في معرض التنفیر من الدنیا وتحذیره من اإلخالد إلیھا)٢٠٧(

  . ١٦/٨٩: شرح النھج :ینظر.إلیھا
یقُع على مالََھُ◌ ناب من السباع وَیْعُدو على الناس والدواب، فیفترسھا مثل األسد والذْئب والّنِمر والَفْھد وما (والسبعُ )٢٠٨(

  .» سبع« ٨/١٤٨: لسان العرب ...). اوالَفْھد وما أشبھھ
  . ١٦/٨٩:نھج البالغة)٢٠٩(
وت(من عوى الكلب إذا» عاویة«)٢١٠(   .»عوى«١٥/١٠٧:لسان العرب). وقیل مدَّ َصْوتُھ ولم یُفِصح. لَوَى َخْطَمھُ ثُمَّ صَّ

  .»عوى«١٥/١٠٧:العرب
  .» كلب «  ١/٧٢٢: المصدر نفسھ)٢١١(



ـ u -  - وكذلك میز فقد أراد . ، لیخصصھا بالعداوة والنھش والقسوة)٢١٢(»ضاریة«بـ» سباع«ال

وصفھم اوالً وقد . حراِمھا على ُحطامھا وأھل الدنیا بالتُناحِر والصراع الدائم  أن یصفu-  - فقد أراد 

ـ   u- -  أھل الدنیا وضعفھم فعدل ، وذلك لیُبیَّن حقارة»سباع ضاریة«وأّخر» كالب عاویة«وصفھم اوالً ب

ة ھذا الصراع ھاثم ذكر ،قوةٍ وسطوة منعن السباع في العبارة األولى لما فیھا  u- - فعدل  لُیّبین شدَّ

ة اوالتنافر،  الصراع    .لُمتصارعین من أجل الُدنیا، واعتیادھم ھذه الحالووحشیَّ

، وھو تناسب »كالب عاویة«على » سباع ضاریة« u- - ونلحظ التوازن بین  فقر الكالم في عطفھ 

صناعتھ وإّنما یجيءُ عفو الخاطر، قال الدكتور u- -  اإلمامیتكلف ، وھو تناسب عفوي إذ ال »عاویة

فق�د جعلھ�ا  ،ب�نظم ألفاظ�ھ u- - اإلم�امای�ة وأرید أن أش�یر إل�ى عن: (الدكتور إبراھیم السامرائي

   .)٢١٣()ین منھما فصلت بالتناسب والتقفیةثنا ثنین وكلا ثنینا

َ :(u- -ومنھا قولھ  ى َفإِنَّ َهللاَّ داً ُسْبَحاَنُھ َو َتَعالَ �ْیَس أََح�ٌد ِم�َن  َصلََّ◌ى هللاُ َعَلَ◌ْیِھ،َبَعَث ُمَحمَّ َو لَ

 ً بش�بھ الجمل�ة الج�ار العم�وم ودالالتھ�ا » أح�د«د ھنا أّنھ َوَصَف النك�رة فنج، )٢١٤()اَْلَعَرِب َیْقَرأُ ِكَتابا

عربيٌ أو منسوب إلى  لیس احدٌ  :والتقدیرُ  ،من غیره فخصّص ھذا العموم ومیّزه ،»العربمن «  (*)»والمجرور

ھي كنایة عن شركھم ، وبالرسالة محمداً تعالى عربٌي أو منسوب إلى العرب یقرأ كتاباً حین بعث هللا 

كما اّن . دلیل یھدیھم الطریق إلى هللا تعالىساالت السماویة وضاللھم، إذ ال عن الر عن شركھم وانقطاعھم

من اّنھ قد قرأ كتاباً من الكتب السماویة السالفة حتى یقتبس  كما اّن فیھ تنزیھ للرسول . تعالى

التخصیص للعام بالنعت درءٌ للرسول عن اتھامھ بأّنھ قد جاء بالقرآن  یقتبس منھا فیضع القرآن، ففي ھذا

جد في العبارة توجیھاً داللیاً إلى عظم النصب الذي القاه الرسول من العرب كذلك ن. جاء بالقرآن من عنده

  . الرسول من العرب حین كانوا جھلة فال یقرأون كتاباً، وال یعرفون ثقافة، غیر الجھل والعنف والظلم

  . والظلم

��ا أَْھ��ُل اَْلَمْعِص��َیةِ :(u- - ومن��ھ ایض��اً قول��ھ  ُھْم َش��رَّ َداٍر  ،َو أَمَّ ��بٌ ...َف��أَْنَزلَ َھ��ا َكلَ َو  ِف��ي َن��اٍر لَ

ـ و ،)٢١٥()لََجبٌ  ، رعموم نیرانٍ أُخ وأخرجتھا من النار، فخّصصت ھذه »نار«قد جاءت الجملة االسمیة صفة ل

                                                 
َضري الشيءُ : العادة، یقال: لھج بالفرائس؛ والضراَوةُ والضاري من السباع ما ضري بالصید و، »ضارٍ «جمع »ضاریة«و)٢١٢(

مختار : ینظر. وَضِ◌رَى الكلْبُ بالصید إذا تطّعم بِلْحمھِ وَدِمھ. َضري الشيءُ بالشيء، إذا اعتاَدهُ فال یكاد یَْصبرُ عنھ: یقال
  .»ضرا« ١٤/٤٨٢: ، لسان العرب»ضرا« ٣٨٠: أبو بكر الرازي: مختار الصحاح: ینظر

السید جعفر :»نقد وتحلیل«أدب صدر اإلسالم  –تاریخ األدب العربي : ظرین، ١٤٠: في نھج البالغة دراسة ومعجم)٢١٣(
  .١٥٤: السید جعفر الحسیني:»وتحلیل

لبالغة  )٢١٤( .                                                                                                                     ٧/١١٤: نھج ا
لموضع (*)  ا   .، وأرجأت الحدیث عن ذلك إلى موضعھتقدیر محذوف صفةیرى عدد من النحاة في ھذا 

  .  ٧/٢٠٢: نھج البالغة )٢١٥(



َكلِب  :یُقالِعَظِم ھذا الغضب، التنكیر على  دلّ ، و)٢١٦(غضبتاز بالشّدة والفھذه النار تم، رعموم نیرانٍ أُخ

با إذا َغِضَب فأشبھ الَكلِبَ  :ُیقال أي –ْحمَ اإلنسان أخذه لَ  كللَكْلُب الَكلِب ھو الذي إذا أوا، َكلِب علیھ َكلَ

 ،ویُمّزق ثیابھُ عن نفسھِ، ویَْعقِرُ من أصاب ،وداءٌ ِشْبھ الجنون فیعوي عواءَ الَكلِبلذلك ُسعارٌ  –أي اإلنسان–

فأيُّ شّرً بعد ، )٢١٧(وال یشربخذه الُعطاش فیھلك من شدة العطش، مَّ یصیُر أمرهُ إلى أن یأثُ  ،ویَْعقِرُ من أصاب

» لجب«لفظة » كلب«، وعطف على )*(!تھاوھو الوقوع في نار ھذه صف !؟فأيُّ شّرً بعد ھذا الشَّر، )٢١٧(یشرب

كذلك أفاد التنكیر و ،)٢١٨(فھي ذات صوت وصیاح وجلبة، لتتكامل صورة ھذه النار» لجب«لفظة » كلب«

ْعب في قلب السامعاإلیحاء بعظمكذلك التنكیر  ا ُیثیر الرُّ    .ة ھذه األصوات ِممَّ

   .)٢١٩(النھجونجد ذلك في مواضع كثیرة من 

  التوضیح داللة : المطلب الثاني

إذا وقع�ت : (ل الُجرجانيوقالصفة الدالة على التوضیح الحتیاجھ إلیھا، یم لّ یستعمل الُمتك

   .فة اللبس على المخاطبیْ ة كان االحتیاُج إلیھا من اجِل خجة في العلم إلى الصفوقعت الحا

ك تفسیر ذلك ما تحتاج إلى أن تَصفھ بالظریف إذا  انَّ ك إنَّ  ءكان فیمن یجيإذا قلت جاءني زیدٌ الظریف فإنَّ

 أْن یلتبس» الظریف« ولم تقل : جاءني زید: فأنت تخشى إْن قلتَ دٌ آخر یسمى زیداً إلیك واح ءفیمن یجي

الغرُض من ذكر الصفة إزالة  وإذا كان. خاطب فال یدري أھذا عنیَت أم ذاكعلى الم أْن یلتبس» الظریف«

ھ یؤدي إلى أْن ثابتة ألنّ  والتبیین كان ُمحاالً أن تكون غیر معلومة عند المخاطب وَغیر الصفة إزالة اللبس

يء للمخاطب بوصٍف ھو ال یعلمھ في ذلك الشيء وذلك ماال غایة َوراءه في تبییَن الش یؤدي إلى أْن تروم

   .)٢٢٠()غایة َوراءه في الفساد

 فيإشتراكٍ  عارٍض إزالة ( :ھامن )*(ألشیاءیرد في الخطاب النعت أّن » كشف المُشكل«وقد ورد في   

ھذا زیٌد «: رفع االشتراك العارض في المعارف نحو یعنيبالنعت  التوضیح، ف)٢٢١()معرفة فيإشتراكٍ  عارٍض 

ً «أخرج » الطویل«فھذا النعت  ،»ھذا زیدٌ الطویلُ«: المعارف نحو مع غیره، وأظھر  من االشتراك» زیدا

حھ بصفة المنعوت : غیره، وأظھر المراد بھ أي أخرجتھ بصفة فقد  ،فیما إذا كان ھناك زیدٌ أو زیودوضَّ

فیسبق . شابھینوفصلت بین المتورفعت عنھ االلتباس بغیره، » صیرالق« من زید» الطویل«أخرجتھ بصفة 

                                                 
  .» كلب «  ١/٧٢٣: لسان العرب : ینظر .  لھا َكلٌَب أي أّن لھا غضبا)٢١٦(
  .» كلب «  ١/٧٢٢: المصدر نفسھ. ھو جنون الكالب: وقیل)٢١٧(

دةِ ما یلقى من العذاب، ویالزمھ فھو ، على أّن ُمصابھا ال یھلك فیرتاح كما یحدُث في الدنیا(*) سھ بنفسھ من شَّ یّمزُق نفُ
  .ویالزمھ العطش  إلى األبد 

  .» لجب« ٢/٧٣٥ :لسان العرب : ینظر)٢١٨(
  . ١٥/١٦٣،  ١٣/١٥٦،  ٧/٢٢٧،  ٤٥/ ٧،  ٧/٤٤: نھج البالغة : ینظر)٢١٩(
  . ٣٤٧-٣٤٦: دالئل اإلعجاز)٢٢٠(

  .اواألشیاء ھي األغراض التي یؤتى بالنعت للداللة علیھ(*) 
  .٦١٢-١/٦١١:علي بن سلیمان الیمني:كشف المشكل) ٢٢١(



ك ب، بل إ)٢٢٢(»زید«ك العارض فيویزیل االشترا ،فیسبق الذھن إلى معرفتھ. شابھینالمت وكشفتھ ( نتھیّ نَّ

دتھ( َك حدَّ ، )٢٢٤(في داللة النعت الوظیفة األصل داللة اإلیضاح بعض النحاة، وقد عدّ )٢٢٣()وكشفتھ كشفاً كأنَّ

فھو یجري مجرى ، على سبیل االتفاقشتراك اللفظي الواقع في المعارف، یرفع اال نفالتوضیح إذ، )٢٢٤(النعت

 النحویین أّن التوضیح لرفع االحتمال في المعارفكثر ویرى أ. وتقیید المطلق یجري مجرى بیان المجمل

ون أّن الصفة  أطلق النحوی( :موقال بعضھ، )٢٢٥(النكراتكما التخصیص یقلّل االشتراك في  في المعارف

 ة لویؤیده أّن الحقیقة الكلیّ  .ألراھا للتخصیص في أسماء األجناسواني  ،أّن الصفة  للتوضیح في المعارف

عین أن یكون معنّیاً بھا فتف نسخاً، ھي ھي كان الوصیدت باسم الجنس من حیث أُر ة لوالحقیقة الكلیّ 

ل�ذا ل�م  ،)٢٢٦()في االستثناءم وھذا بعینھ وارٌد لّ معنّیاً بھا الخاص، ثم الصفة تأتي مبّینة لمراد المتك

وبداللة نعت المعرفة » خصیصالت«في تقیید الجمھور بداللة نعت النكرة على لم یجد بعضھم وجھاً مقبوالً 

ً  مَخّصصاً البد منألنَّ ما كان » التوضیح«نعت المعرفة على  حا ما كان موضَِّ◌حاً البدَّ من كونھ و ،كونھ موضِّ

ً البدَّ من كونھ مخصّ  ، والتوضیح في داللة واحدة تحت اسم التخصیص: دمج الداللتینولھذا فضّل بعضَھُم .  )٢٢٧(صا

عملیة اخراج ھو میل إلى ھذا الرأي ألنَّ التخصیص نوال ،  )٢٢٨( داللة واحدة تحت اسم واحد ھو داللة التخصیص

داً لجزء من العام التخصیصعملیة اخراج بعض ما وقع علیھ حكم العام فیكون ھو التخصیص    . ُمحدِّ

  . العام

تشخیصھا عن غیرھا   عملیة كشف المبھم من خالل تضییق نطاق المعرفة عن طریق أمَّا التوضیح فھو 

 ؛العام تخصیصأقرب إلى تقیید المطلق منھ إلى  وھذا ،تشخیصھا عن غیرھا من الماھیات المشتركة معھا

الغایة العامة  ان یشاركھ فيالتوضیح یغایر التخصیص بالحیثیة وإن ك نَّ أ یظھرمن ھنا  ؛العام تخصیص

  .       )٢٢٩(التحدیدالغایة العامة وھي 

ى أَْھلُِك ِباْلَمْوتِ اَألَْحَمرِ (:u--ا ذكر للتوضیح قولھ مَّ وم      فقد وّضح  ،)٢٣٠(!)َو اَْلُجوِع اَألَْغَبرِ  ،َو َسُیْبَتلَ

ومثلھ وابان المراد منھ، وكشف عن حقیقتھ ، »الموت«المعرفة  المنعوت» األحمر« وّضح النعت

 ،كنایة عْن المْحل: األغبر: الحدیدقال ابن أبي . عن ماھیة ھذا الجوع د كشفقف »األغبر«ومثلھ النعت
                                                 

  .٣/١١٧: ھمع الھوامع، ٢/٢٣٢:ابن یعیش:، شرح المفصل٢/٤١٣: شرح المّقدمة المحسبة: ینظر) ٢٢٢(
  . ٢٨٢: مفتاح العلوم ) ٢٢٣(
  . ٢٢٨: شرح عیون اإلعراب : ینظر ) ٢٢٤(
  . ٢/١٠٨: ، شرح التصریح١/١٩٤: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي: ینظر) ٢٢٥(
  . ١٤٥: البرھان الكاشف ) ٢٢٦(
رسالة «،جامعة القاھرة،كلیة دار العلوم،عائد كریم علوان الحریزي:فلسفة المنصوبات في النحو العربي:ینظر) ٢٢٧(

  . ٣٥٩: م  ١٩٧٥، » رسالة دكتوراه«،القاھرة
  .٣٥٩: المصدر نفسھ : ینظر)  ٢٢٨(
جامعة الكوفة، ، كلیة اآلداب، الجنابي  سیروان عبد الزھرة: اإلجمال والتفصیل في التعبیر القرآني:ینظر ) ٢٢٩(

  . ١٨٨ -١٨٧: م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧: عبد الكاظم  الیاسري . د. أ: الكوفة، باشراف 
  . ٧/١٠٣: نھج البالغة) ٢٣٠(



ووصف  ، »البأس اتقینا برسول هللا مرّ احا إذا كنّ «ومنھ الحدیث . تھدَّ ت األحمر لشى الموسمَّ و ،المْحل

ھا مغب ألنّ ووصف الجوع بالُغبرة،  ، إلى  u-- إشارة منھ )٢٣٢)(٢٣١(ة ومظلمةرَّ الجائع یرى اآلفاق كأنَّ

u ء الذي سیتعرض لھ أھل البصرةلبالإلى عظیم ا.  

ِبھا فقار كالمھ  تمُ األوزان التي ِیخالموسیقى المنبعثة من  إنسجاموكما رأینا في أمثلة سابقة 

 »فَْعل«وھما متقاربان فاألول على وزن» الجوع« وقبالتھُ  »الموت« فنرى أّنھ جاء بـ، u- - كالمھ 

، وكالھما على »األحمر«للنعت اِوقاً جاء مُس» األغبر«النعت  وكذلك، »فُْعل«واآلخر على وزن  »فَْعل«وزن

ما عظیمة، فشدتُھن إلى الغایة، سیصالأن الھالك والجوع الصیغة  ، وقد أوضحت»فَْعلاأل«وكالھما على وزن

انھ لیس موتاً اعتیادیاً » واألغبر األحمر«ما عظیمة، وقسوتھما ال حدود لھا، وبھذا افادت الصفتان فشدتُھ

م بغی�ره البت�ة، فالتوض�یح موتاً اعتیادیاً وال جوعاً من النوع المألوف، فأفاد النعت ھنا معنى ال یت

ً للمنعوتین صّور    .قبل أّیامھا ببالغٍة قّل نظیُرھالمدینٍة منكوبٍة في مستشدیدین وجوعاً  لنا موتا

ْطِب ِفي  )٢٣٣( َو ِفي َتْعلِیِق َكَباِئسِ  ،...َو لََذِھلَْت ِباْلِفْكِر : (فیقول، الّجنة u-- ویصف اَللُّْؤلُِؤ اَلرَّ

ـ » الرطب«، وھنا استعمل )٢٣٤()اِنَھاِفي َعَسالِیِجَھا َو أَْفنَ  ، »اللؤلؤ«وھو من أبنیة الصفة المشبھة نعتاً ل

 وقد جاء النعُت ُمعّرفاً لیتسق مع منعوتھ فیكشف لنا عن مزیة من مزایا ماھّیة ھذا اللؤلؤ،، »اللؤلؤ«

كبائس اللؤلؤ الرط�ب ف�ي  تعلیقُ  –لوُكّل ما فیھا ُمذھ-ر في الجنة الفك ھلُ ذْ یُ فمن جملة ما  اللؤلؤ،

  .)٢٣٥(ھافي عسالیج

 u-- أّنھ   احسبوئِع الّجنة، نعتاً أعطى ملحظاً داللیاً عن طبیعة بدا» الرطب«لـإّن استعمالھ 

ة مخلوقة من نّ أراد وصف الشجر بصورةٍ عامة فتكوُن ثمارُ ھذه الج ربَّمالو، ةیصُف كروم الجنَّ  u-- أّنھ 

لؤ الّدنیوي ھي صالبةِ اللؤمخلوقة من لؤلٌؤ رطب والحاجة التي دعت إلى وصفھ بالرطوبة أي اللیونة 

فات على وجھ وھذه الص، على غصن حدیث الظھور مُعلَّقة نِاعمٌ ال یؤذي ید الالمس نّ الّدنیوي وقوتھ، فلؤلؤ الج

العذق صالحاً للزینة بأبھى  لُّ للؤلؤ وھكذا یضفالنعومة مالزمة فات على وجھ الدیمومة واالستمرار، الص

الذھنیة التصورات مستوى ال ترقى إلیھ الھذا بإّن وصفاً  للزینة بأبھى صورة ولألكل بأشھى منظر،

  .ویندھش بإزاء ھذا المشھد العذب الُمبھرھل ُیذ فكر أنلِل فحقّ  الذھنیة للمخلوقات الدنیویة،

                                                 
  . ١١٦/ ١٩: والحدیث في شرح النھج ،  ٧/١٠٤: شرح النھج : ینظر) ٢٣١(
: منھ�اج البراع�ة. فیم�زقھم ویفت�ك بھ�م ،)مأخوذ من لون السبع كأّنھ سبع إذا اھوى إل�ى الن�اس(اّنھ  :وقیل )٢٣٢(

  .  ٣/٢٩: الراوندي
تام(والكبائس جمع كباسة، وھي )٢٣٣( ل ا للغة ). الِعذْقُ    .»كبس« ٥٦٩: مجمل ا
  . ٩/٢٧٧: نھج البالغة ) ٢٣٤(
ر من قُضبان الشجر والََكْرم أّول ما ینبت: أي في أغصانھا، والُعْسلوج) ٢٣٥( «  ٢/٣٢٥: لسان العرب : ظرین.ما الن وأخضَّ

  .»عسلج «  ٢/٣٢٥: العرب 



�اسِ (: u--ونظیره قولھ ، وق�د ج�اءت ھن�ا لفظ�ة )٢٣٦()الِغَنى األْكَبُر الَیأُس َعّما ِف�ي أْی�ِدي النَّ

ً » ألـ« المعرفة بـ »األكبر« حقیقتھ، فإّن  عن تھذا الغنى وكشفَ  فأفادت إیضاح ،»الغنى«لـ  نعتا

. أعظم الغنى وأشرفھ فھو بما لدیھا،راضیةً وقانعة اإلنسان نفساً  بُ سِ ا في أیدي الناس ُیكْ مّ فإّن الیأس ع

  ف���������إذا اعتق���������د الن���������اس اّن الغن���������ى بالم���������ال والج���������اه والس���������طوة ف���������إن . وأش���������رفھ

التفضیلیة تفید معنى الصفة  »األفعل«ماھّیة الغنى الحقیقي الّن صفة  »األكبر«اوضح بـ u--  اإلمام

فیما  ، فنفھم بھذا أن غایة الغنى ومنال قصده اّنما یتحقق بعدم الطمع)٢٣٧(على وجھ االطالقمعنى الصفة 

  .فیما بین ایدي الناس البتة، وبھذا یكون الغنى ھو القناعة والرضا بالمقسوم الطمع

- -في قولھ  »الفقر«ھذه الصفة في موضع آخر لتكشف لنا عن حقیقة u- -اإلمامویذكر 

- -u): ْفقد نعت اإلمام )٢٣٨()ْكَبرُ َفْقُر اَْلَمْوُت اَألال ،- -u»ة ھذا ماھیّ لیوّضح » األكبر« بـ »الموت

وأطولُ زمناً من الموتِ المعروفِ إذ إّن اإلنسان یموت في آخر ُعْمره مّرة ًواحدةً  ھذا الموت فھو أشدّ إیالماً،

صفة الكبر للموت على صیغة  اإلمامولھذا استعمل  ،ُعْمره مّرةً واحدةً وفي الفقر یموت آالف المراتِ 

یقتُل  الفقیر و الفقر یذلف ظھار دیمومة صفة الموت في الفقر على وجھ االستمرار،إل» األفعل«صیغة 

  .تات الدنیایفال ُیدانیھ موٌت آخر قیاساً إلى م ،ةٍ ُمطلقةفھو الموُت األكبر بصور، )٢٣٩(،یقتلُ روحھ و

  .الدنیا

 للمنعوت كاشفٌ  فھو كما یقول السكاكي  ،أوضحْت داللةِ النعت المعرفة ناھاان األمثلة التي تناول

  . )٢٤٠(بألطف عبارة وكأنھ تحدیٌد لھ للمنعوت كاشفٌ 

  . )٢٤١(ج ولھذا النعت نظائر كثیرة في النھ

   

  المدح والثناء داللة :المطلب الثالث  

المنعوت  لھ وذلك إذا تّعین ، أي الثناء علیھ ببیان صفة كمامدح المنعوتیأتي النعت احیاناً ل

المنعوت معروفاً لدى  كون فعندما ی، وال ُیراد بھا التوضیح والتمییز، )٢٤٢(المنعوت عند المخاطب

                                                 
  . ١٩/٢٤٦: نھج البالغة  )٢٣٦(
 ،بیت الحكمة، مجلة دراسات إسالمیة، سیروان عبد الزھرة الجنابي:التفضیل معناھا ومبناھا» افعل«:ینظر) ٢٣٧(

  . ٧٠: م ٢٠٠٦  –ھـ ١٤٢٧، »١٤«ع ،الحكمة
  .    ٣٨٦/ ١٨: نھج البالغة ) ٢٣٨(
، ١٨/٨٧: نھج البالغة).َو اَلْمُقِلُّ َغِریبٌ فِي بَلَْدتِھِ  ،فَِطَن َعْن َحاَجتِھِ َو اَلْفَقْرُ یُْخِرُس اَلْ : (في موطن اخرu- - قال اإلمام )٢٣٩(

  ١٩/٢٢٧: ، ینظر١٨/٨٧: البالغة
  . ٢٨٢: مفتاح العلوم: ینظر) ٢٤٠(
  . ١٨/٧٦،  ٩/٢٠٣،  ٩/١٨١،  ٧/٢٨٨،  ٦/٤٢٤،  ٦/١٠٢: نھج البالغة: ینظر) ٢٤١(
  .٢/٢٢٣: شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ٢٤٢(



وقد وردت ھذه  ،)٢٤٣((}م  حيِرن الَم ا  الرمحَِسبِ {: نحو قولھ تعالى ،ال یحتاج إلى ذلكفإّنھ  ،لدى المخاطب

لِ ( :u- - منھا قولھ  عّدةوردت ھذه الداللة في النھج في مواضع  ِل َقْبلَ ُكلِّ أَوَّ ِ اَألَوَّ َو اَآلِْخِر ، اَْلَحْمُد ِ َّ

ن للف�ظ الجالل�ة ینعت» اآلخر«والمعطوف علیھ  »األول«، فقد جاء النعت )٢٤٤()ِخرٍ اَْآلِخِر َبْعَد ُكلِّ آ

   .، للداللة على المدح والثناء)٢٤٥(»هللا«

إذا كان ضربین  اعلم ان الصفات في كالم العرب على: (»ھـ ٣٣٧ ت« قال أبو القاسم الزجاجي

الوصف  ذٍ محتاج إلىإذا كان االسم عند من یخاطبھ ملتبساً بغیره ممن یشركھ في بنیتھ فھو حینئضربین 

فتھ بھ معر ، وإذا كان االسم معروفاً عند من تخاطبھ اما بتقدیمینٌ الوصف ووصفھ إیضاح لھ وتبی إلى

اه أو بشھرتھمعر ومدحاً أو ذماً  ،النعت، وكانت نعوتھ ثناءً علیھ ، كان مستغنیاً عنفتھ بھ وتحصیلھ إیَّ

باد علیھا وتّعبدُھم بوصفھ ھ العبّ علیھ ومدحٌ لھ مدَح بھا نفسھ، ونأو ذماً فصفات هللا عز وجل كلھا ثناءٌ 

إنما یمدح وإیضاحاً كما یحتاج غیره،  بوصفھ بھا ألّنھ عز وجل لیس كمثلھ شيء وال یحتاج ُ إلى الصفات 

ھ�و الق�دیم ف ،تعالى )٢٤٧(»مدحاً لھ« فجاء النعت ، )٢٤٦()إنما یمدح بصفاتھ ویثنى بھا علیھوغیره، 

، فھو األول بال بدایة،  آخر لھقى بعد ھالك ُكلّ شيء فال، والذي یبالذي كان قبل ُكلّ شيء، فال أّول قبلھ

لنداء على ، وھو الثناء واوالمدحُ أخوان الحمدُ (ال نھایة، وصفاتھُ تستوجب حمده، و ، واآلخر ببال بدایة

  . ،وھو تعالى اھل للحمد )٢٤٨()لنداء على الجمیل من نعمة وغیرھاوا

ِ اَْلُمَتَجلِّي لَِخْلِقِھ ِبَخْلِقھِ :(u- -ونظیر ذلك قولھ  ا ،اَْلَحْمُد ِ َّ ِتھِ َو اَلظَّ ، وقد )٢٤٩()ِھِر لِقُلُوِبِھْم ِبُحجَّ

  .وعال، وثناء علیھ جل» هللا«مدحاً لمنعوتھ اسم الجاللة» المتجلي«وقد جاء النعت 

ھ ودالئل��ھ الّدالّ��ِة علی��ھ  ووض��وحھا ظھ��ور آیات��( ـتع��الى ب��» هللا« یم��دحu- - فاإلم��ام

، فھو مدرك بالعقول والدالئلِ  بھ ومعرفتھ، أفعالھ التي تؤدي إلى العلمتعالى ب یھتجلو، )٢٥٠()وبیاِنھا

د ، وبخلقھ الخلق دلّھم على وجودهِ والدالئلِ  بما (ھذا بما بعده فھو الظاُھر لقلوبھم قولھ u- -، وأكَّ

  .)٢٥١()بما أودعھا من الحجج الدالَّة علیھ(

                                                 
  .  ١: سورة الفاتحة) ٢٤٣(
  . ٧/٩٦: نھج البالغة) ٢٤٤(
 ٣: »سورة الحدید«. }ھَو األّول واآلِخرُ والظاِھر والباطُن وھو بكلّ شيءٍ علیمٌ {: من قولھ تعالى - u- أخذ المعنى)٢٤٥(

  . ٣: »سورة الحدید«
  . ١٤٤: البرھان الكاشف : ینظر ،  ٤٧٦: اشتقاق أسماء هللا )  ٢٤٦(
  ٣٧: القز ویني : اإلیضاح) ٢٤٧(
  . ١/٨: الكشاف ) ٢٤٨(
  . ٧/١٨١: البالغةنھج ) ٢٤٩(
  . ٣٦٣ : اشتقاق أسماء هللا ) ٢٥٠(
  .٧/١٨١:شرح النھج ) ٢٥١(



��يِّ :(u- -ومم��ا ج��اء نعت��اً للم��دح قول��ھ  ِب��يِّ اَألُمِّ ��ُئُكْم ِب��ِھ َع��ِن اَلنَّ  َص��لََّ◌ى هللاُ  إِنَّ اَلَّ��ِذي أَُنبِّ

  عل���ى م���دح للرس���ول » األم���ي«وق���د دل���ت ، »األم���ي«ب���ـ » النب���ي«نع���ت  فق���د  )٢٥٢()...َعلَْی���ھِ 

» األمي«ت بـتَ ا ُنعِ فلمّ  ،خاصةً  دلَّت علیھ  قتْ طلِ إذا أُ » النبي«لفظة ذلك بإّن وثناء علیھ،  محمد 

  :على أحد ھذین الوجھین  كان النعت مدحاً لھ» األمي«بـ

النعت داللة  الذي ال یعرف القراءة والكتابة فتكون  على معنى الرجل» األمي«لفظة أن ُتحمل  - ١

إذ  وإشارةً إلى علّو شأن القُرآن عن أن یكون قد َكَتَب القرآن بیده النعت على تنزیھھ داللة 

رآن ة أنزلھ�ا ال�رّب یّ حقاً والقرآُن معجزة إلھ يٌّ نب فمحمٌد  ،إذ إّنھ كالم الخالق تعالى القُ

  . الرّب تعالى علیھ

 داللتھا التشریف للرسول نسوب إلى أمّ القرى، فتكون نى النبيّ المعلى مع» األمي«حمل لفظة  - ٢

عظم والتي نزل بھا القرآن األرض المقدسة التي احتوت بیت هللا الماً إلى منسوببوصفھ  للرسول 

   . وموئالً للناسةً لعباد هللاِ جَّ ن اإلسالمي من حجراتھا فَغدت محالدی ، وانطلق نزل بھا القرآن الكریم

   .وموئالً للناس

��: (u- -ونظَی��ر ذل��ك قول��ھ  ��الَُم َعلَ ِب��یَن َو اَلسَّ یِّ ��ِھ اَلطَّ ��ى آلِ ِ َعلَْی��ِھ َو َعلَ ِ َص��لَّى َهللاَّ ى َرُس��وِل َهللاَّ

���������اِھِرینَ     -ص���������لوات هللا عل���������یھم-» آل���������ھ«و» رس���������ول هللا«، فق���������د نع���������ت  )٢٥٣()...اَلطَّ

ـ  ّن الطیبة إ: تَ لْ قُ ن على المدح والثناء علیھم، فإذا لتااأنھما صفتان داحسب و ،»الطیبین الطاھرین«ب

، یُجاُب  )٢٥٤(؟صفةٌ عاّمة فھي ، حكراً علیھم من بین المؤمنین عامةً واألنبیاء خاصة االطیبة والطھارة لیست

ھا إذا كانت بھذا  )٢٥٤(؟عاّمة ھا صفة للمدح  أال ة یّ اللِحاظ فھي صفةٌ للكشف عن الماھ، ُیجاُب على ذلك أنَّ أنَّ

 جسالرِ مب عنكُذهيل اُ ا يرِيدإنّم{: ن ذلك آیة التطھیر في قولھ تعالى، واقُصد مرصفة للمدح بلحاٍظ آخ

  نزلت في خمسة، في النبي(نقل عن بعض  الصحابة أّن اآلیة قد ف، )٢٥٥(}طهرياًتَ هركُمطوي تالبي أهلَ جسالرِ

ال یشاركھم فیھا (و  )٢٥٦()علیھم السالموفاطمة والحسنین وعلي صلى هللا علیھ والھ وسلم    النبي

                                                 
  . ٧/٩٨: نھج البالغة ) ٢٥٢(
  .١٧/١١٧: نھج البالغة ) ٢٥٣(
  .٥٧١: محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم: ینظر، ٢٦: سورة النور ،٣٢: سورة النحل) ٢٥٤(

  .٥٧١: الباقي
  . ٣٣: سورة األحزاب ) ٢٥٥(
كفایة : في متن وھامش، ینظر تخریج الحدیث في كتب الصحاح والمسانید وغیرھا،  ٢٣٩: الواحدي : باب النزولأس)٢٥٦(

  . ٣٧٩-٣٧١: فخر الدین الكنجي: كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: وھامش



س والتطھیر وقصر إذھاب الرجإذھاب  وفیھا قصران فقد قصر اإلرادة في(: ، قال بعضھم)٢٥٧()فیھا غیرھم

  . -F- )٢٥٨( )والتطھیر في أھل البیتوقصر إذھاب الرجس 

 -  وصلى علیھ  وعلى آلھ ي،سلم فیھا على النبu- -وكانت ھذه العبارة خاتمة لبعض ُكتبھ 

   .ذكراً وتعظیماً ووفاًء لھُ   –هللا علیھم أجمعین صلوات  -  آلھ

َواِتكَ  ِاْجَع�ْل َش�َراِئفَ  ...اَللَُّھ�مَّ : (u- -ومنھ�ا ایض�اً قول�ھ  �ٍد  ،َو َن�َواِمَي َبَرَكاِت�كَ  ،َص�لَ �ى ُمَحمَّ َعلَ

كَ  ���������ِدَك َو َرُس���������ولِ َم���������ا َس���������َبقَ  .َعْب ���������قَ ، اَْلَخ���������اِتِم لِ َم���������ا ِاْنَغلَ ���������اِتِح لِ   ، فق���������د نع���������ت )٢٥٩()َو اَْلَف

ختصاصھما ، ال، وھما صفتان أفادتا المدح والثناء»الفاتح«وعطف علیھ » الخاتم«بـ   محمد

  .ختصاصھما بالنبيال

، وبما زاد من )٢٦٠()المستعدة لھامن رحمتھ وكمال جوده على النفوس ما عظم ( بـ ویدعو لھ 

والرسول وھي جھات لالستحقاق، وھو  دُ العب ، فھو الستحقاقھ الرحمة وزیادة البركاتوبما زاد من بركاتھ 

نغلق من سبیل هللا اللخلق ما  ، والفاتح بشرعھ وھدایتھ یضاً الخاتم لما سبقھ من الملل لالستحقاق، وھو ا

مِ سبیل هللا ق من�ھ لقب�ول الرحم�ِة ودرج�ات كون ذل�ك جھ�ة اس�تعداٍد وظاھر (، )٢٦١(ھلیةالجا بلھ ِبُظلَ

  .)٢٦٢()الكمال

وتاسیسا على قول الزجاجي المتقدم یكون معیار تحدید وظیفة النعت إذا ورد بعد لفظ معرفة 

معرفة اعتماده على معرفة المتلقي بالمنعوت، فإن جھل المنعوت كان النعت لإلیضاح وإن عرف المنعوت 

  .لنعت للمدح أو الذمعرف المنعوت ابتداًء كان ا

   .)٢٦٣(ھذه الداللة نظائر أَُخر في النھجول

  الذم داللة : المطلب الرابع 

ً  )٢٦٤( إذا كان المنعوت معلوماً للمخاطبتقع ھذه الداللة في النعت  بھ إزالة  یراد  إذ ال، ایضا

  .)٢٦٥(ذكر للذم والتحقیروإّنما تُ ، إزالة اشتراك وال تخصیص موصوف

                                                 
  . ١٦/٣١٧: السید محمد حسین الطباطبائي: تفسیر المیزان) ٢٥٧(
  . ٣١٥/ ١٦: المصدر نفسھ ) ٢٥٨(
  .  ٦/١٣٨: غة نھج البال) ٢٥٩(
  . ٢/١٩٨: مصباح السالكین) ٢٦٠(
  . ١١١-١١٠: صبحي الصالح : نھج البالغة : ینظر ) ٢٦١(
  . ٢/١٩٨: مصباح السالكین) ٢٦٢(
  .١٧/٢٠، ١٣/١١٥ ، ١١/٦٢ ، ٩/١٤٧ ، ٦/٣٩٢: نھج البالغة : ینظر ) ٢٦٣(
  . ٢/٢٣٢: شرح الرضي على الكافیة : ینظر) ٢٦٤(
  .١٤٤: البرھان ،  ٣٠٣: /، و شرح الرضي على الكافیة٣/٢٤٧ :ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر) ٢٦٥(



اَر ُحُدوٌد : (u- -یحمل ھذه الداللة قولھ u- -مھ وّمما ورد في النھج من كال َو َتْجَمُع َھِذهِ اَلدَّ

ْیَطاِن اَْلُمْغِوي... ُحُدوٌد أَْرَبَعٌة  ى اَلشَّ اِبُع َیْنَتِھي إِلَ في  )٢٦٧(»المغوي«لفظة  جاءت ھنا ف، )٢٦٦()َو اَْلَحدُّ اَلرَّ

لُ من أغوى والیھ تنتھي وأوّ لَّ وضفھو أّول من غوى  ،للداللة على الذمَّ » الشیطان«في ھذا النص نعتا لـ

وقد یبدو للمتلقي أّن الشیطان ، والیھ تنتھي الغوایة، فلو أطلقت الصفة من غیر موصوٍف النصرفت إلیھ

ف�ي » غ�وى«وھذا ما یدل علی�ھ اس�تعمال لفظ�ة  ،الوحید في ھذه الدنیا يالشیطان لیس ھو المغو

على وجھ االطالق، وكما تمردین إّن الشیطان ھو سیّدُ الُعصاة والمُ :  نقول ذلك وللحدیث عن، )٢٦٨(القرآن

على  إلى داللة الذم  ، فأیّة صفةٍ یوصف بھا تخرجُ ل من غوى وأغوىإّنھ أوَّ : فیما تقدم ناقلاالطالق، وكما 

ى سبیل علا  تبارك وتعالى ال یورد صفاتھ فغیره لھ في ھذه الصفة، على الرغم من مشاركة  داللة الذم 

عنده  زٌ للشَّر فیبلغمْ إلنّھ رَ فتكون الصفات المشتركة ذّماً ى سبیل اإلیضاح، وإنّما على سبیل الذم، علصفاتھ 

ر فیبلغ تھ هللا تعالى مع مشارك ُمِدح بھایِصلُ إلى النھایة، قیاساً إلى األوصاف التي عنده الغایة و للشَّ

  .)٢٦٩()ومدٌح لھ مدَح بھا نفسھ  عز وجل كلھا ثناٌء علیھفصفات هللا (تھ المخلوق فیھا، مشارك

هللا عن  تعالى -  ، فالشیطان مدحھ شيءٌ فتنصرف الداللة إلى الوإذا كان هللا تبارك وتعالى لیس كمثل

خرج بمعصیتھ عنھم وفي الجنس،  ولیس منھم،في العبادةكان مع المالئكة  - هللا عن مشابھة مخلوقاتھ تعالى

  .ذم لِّ زاً مخصوصاً  بكیّ یس منھم، فیكون بذلك كائناً ُممولبمعصیتھ عنھم ودخل مع البشر 

یكون القاضي في تفصیل حدود ھذه الدار المبنیة عن زھده وخوفھ من أن  - u- اإلمام  عّبروقد 

ھا الرابع ینتھي إلى : یكون القاضي قد ابتاعھا بماٍل حرام، فقال لبیان أنَّ شروع  ،غوایة الشیطانإّن حدَّ

  . أنَّ شروع باب ھذه الدار یكون في ھذا الحد، مما یجعل دخول الشیطان وأتباعھ أمراً سھالً میّسراً 

  . میّسراً 

ُھْم َیا أَِمیرَ ...: (عندما ُسِ◌ئل عن الخوارجu- -ونظیر ذلك قولھ  : الُمْؤِمِنیَن؟  َفَقالَ  َمْن َغرَّ

وءِ  اَرةُ ِبالسُّ ْفُس األَمَّ ـ » المضل«، فـ)٢٧٠()الَشْیَطاُن الُمِضلُّ َوالنَّ ، فالغوایة على ِذِمھ لّ د» الشیطان«نعٌت ل

نتیجة طبیعیة ، وھما خالِقِھم فالغوایة واإلضالل من أعمال الشیطان التي یحاول بھا صرف العباد عن 

ُھ، ولذا طبیعیة لِِكبرهِ وحسده اإلنسان، وعصی ً طُ انھ ربَّ -  - وأراد اإلمام ،)٢٧١(رد من رحمتھ فصار رجیما

ة لھذه سا قابلفُ سھم فوجد أنفُ في أن سمومھ تمّكَن من الخوارج بعد ان بثَّ أّن الشیطان قد u-  -اإلمام

                                                 
  .بعثھ ألحد قضاتھ البتیاعھ داراً بثمانین دیناراً  u، من كتاب لھ ١٤/٢٧: نھج البالغة) ٢٦٦(
  .  » غوى « ٤٨٥: مختار الصحاح ). الّضالُل والخیبة( والغيُّ ھو )٢٦٧(
  .٦٥٥: المفھرس أللفاظ القرآن الكریم  المعجم: ینظر،  ٨: ، سورة األعراف٦: سورة المائدة) ٢٦٨(
  . ٤٧٦: اشتقاق أسماء هللا )٢٦٩(
  .١٩/٢٣٥: نھج البالغة)٢٧٠(
ِجیمِ  {: قال تعالى)٢٧١(   .»٩٨: سورة النحل«. }َفاسَتِعْذ ِباِ  َمَن الَشْیطاِن الرَّ

  .في ضوء شرط غالبیة النحاة (*) 



 اإلماملْت غوایتھم وقادھم لحرب ھُأي كثیرة األمر بالسوء، فس» بالسوء أّمارةُ «فھي ة لھذه السموم، قابل

  .منجذٌب إلیھ، وشبیھ الشيء u-  - اإلماملحرب 

، فیما ظھر لي بعد البحث الدقیق، فإذا )*(على ھذین المثالین نعتاً داالً على الذماال ولم اعثر 

   .نوأرى أّنھما داالج خاٍل من نعٍت دالٍّ على الذم، ، یكون النھفإذا لم ُیعّدا دالّین على الذم



  التوكید  داللة:المطلب الخامس 

ھ�ي ف، )٢٧٣(ن ھذه الداللة لرفع اإلیھامووقد ذكر النحوی، )٢٧٢()لمجرد التأكید(قد تأتي الصفة 

، نحو قولھ )٢٧٥(ٌن لمعنى ذلك النعتضمِّ أي أّن المنعوت مت، )٢٧٤(كید المعنى الذي علم من المنعوتولتھي ف

  .)٢٧٦()ِعْلُمُھ ِباألَْمَواِت اَْلَماِضیَن َكِعْلِمِھ ِباألَْحَیاِء اَْلَباِقینَ (:u-  -نحو قولھ 

ـ » األموات«وقد نعت  ، وما الماضون ، وما األمواُت إال »الباقین«بـ» األحیاء«و» نیالماض«ب

الى  وشمولھ، فقد أشار وإّنما ذكر النعت ھنا لتأكید إحاطة علمھ تع، ، وما األحیاءُ إال الباقونالماضون

تعالى أزلي أبدّي تامُّ ال  فعلمھ ر وتجّدد، یغیمستفاٍد من غیره وال یلحقھ ت رُ فقد أشار إلى أّن علَمُھ غی

ھنا » نیالماض«، وجاء بلفظة )٢٧٨()ال یغیب عن شيء وال یغیب عنھ شيء فھو(، )٢٧٧(تامُّ ال یلحقھ نقصان

ھنا للداللة على عراقة علمھ ِ المطلق باالموات كافة، فلو لم  یذكرھا لربما فُِھم أّن المراد » نیالماض«

افادت معنى القدم » نیالماض«على حین أّن لفظة   الذین ماتوا في عھد الرسول »األموات«المراد من

فقد دلت على استمراریة علمھ وبقائھ إلى األبد، وقد بّین أّن » ینالباق«معنى القدم المطلق، اّما لفظة 

بّین أّن علمھ باالموات شبیھ بعلمھ باالحیاء، فقد یعلم العالم بحال االحیاء ولكن یصعب علیھ العلم بحال 

  .العلم بحال االموات، وأّكد بالصفتین لتزداد داللة احاطة علمھ وثوقاً وقوًة في  ذھن السامع

و ، »ینالماضاألموات «: التقابلُ بین عبارتياإلحاطة بالعلم استعمل للتعبیر عن معنى قد و

یجلُب إلى الذھن الُمقابل  د أو تداعي المعاني فالضِّ ، ِوّسُر بالغة المقابلة إّنما ھو »األحیاء الباقین«و 

المقابل�ة بی�ان اّن األش�یاء كلھ�ا  ، وأراد بھذه  )٢٧٩(لى اآلخرإ، ویستند احدھما الذھن ضدهُ أو مقابلھ

  .شيٍء عن علم شيٍء آخر وال یشغلھ ِعلُم  ، ده فھو محیٌط بھا أّوالً وآخراً حِاضرةٌ عن

ُج����ِل اَْلَواِح����دِ : ( -u-ومن����ھ قول����ھ  ����ا ذك����ر)٢٨٠()َفَش����َھاَدةُ ِاْم����َرأََتْیِن ِم����ْنُھنَّ َكَش����َھاَدِة اَلرَّ    ، لمَّ

نس الم�رأة ة في جنیّ جل أراد أن یؤكد ھنا معنى االثنیاّن شھادة امرأتین كشھادة الر -u-اإلمام 

إلفراد، فلّما نعتھ ت على اقد دلّ » رجل«، فإّن لفظة للواحد من جنس الرجال في الشھادةالمرأة المعادلة 

فلو رفع لفظة نفى بالتوكید الوھم عن تحدید العدد في ھذه الحقیقة الشرعیة » واحد« فلّما نعتھ بـ 

ـ . اللتبس األمر» الواحد«لفظة  ن حیث القیمة توافق شھادة المرأتین مع الرجل م» رجلال«ھل المراد ب
                                                 

  . ١٤٤: البرھان الكاشف ) ٢٧٢(
  . ١/٣٥١: معترك األقران، ٣٧٨-٣٧٧:مفتاح العلوم : ینظر ) ٢٧٣(
  . ٢/٨٦: ، الكواكب الدریة ٢/٢٣٢: شرح الرضي على الكافیة: ینظر) ٢٧٤(
  . ٢٢١: المطول ، ٢/٢٣٢: شرح الرضي على الكافیة : ینظر) ٢٧٥(
  . ٩/٢٥٣: نھج البالغة ) ٢٧٦(
  . ٣/٣٠٠: مصباح السالكین : ینظر ) ٢٧٧(
  . ٢٢/٦٧: الرازي : التفسیر الكبیر  )٢٧٨(
  . ٣١٩: عبد العزیز عبده قلقیلة : البالغة االصطالحیة : نظری) ٢٧٩(
  .بعد فراغھ من حرب الجمل في ذم النساء u، من كالم لھ ٦/٢١٤: نھج البالغة) ٢٨٠(



حیث القیمة أم من حیث العدد؟ أي أن شھادة كل امرأة مستقلة تساوي قیمة شھادة رجل، وإذا كانت 

كانت اثنتان فشھادة كل واحدة تساوي شھادة الرجل وحده من حیث القیمة أم أّن المراد اّن شھادة الرجل 

ـ  شھادة الرجل الواحد مساویة لشھادة امرأتین معاً، فجاء تساوي فحسم األمر بان المراد ال» الواحد«ب

تشغل المرأة عن كثیٍر من القضایا  ةعاطفال والظاھر انّ . تساوي ال القیمة المضمونیة لصّحة الشھادةال

ثنینیة في ًة لھذه األوقد یكون ذلك سبباً في النسیان الذي ذكرهُ تعالى ِعلّ وتؤّثر في عملھا، القضایا 

ا أن تَضـلَّ إحـداُمه   الشـهدآء  ن ترضَـون مـن  ممـ  تانِلني  فَرجلٌ وامرأَجنا ريكو فإن ملَّ{  :في الشھادة في قولھ تعالى

ة الشھادِة  نّ ألحّق المرأةِ إذ بخساً ، ولیس  ذلك ُمناٍف للعدل و)٢٨١(} إحداهما األخرىر فَتُذَكِِّ الََعْدل یفرُض ِصحَّ

ة الشھادِة لضمانِ    .حقوق الناس ِصحَّ

ُكْم ِبَحْم�ِد  ُھْم َحّتىنَ ال ُتَقاِتلُو(: -u-وِمّمّ◌ا ورد في النھج داّل على التوكید قولھ  َیْبَدُءوُكْم،  َفإِّنَّ

�ْیِھمْ  ُك�ْم َعلَ �ى َیْب�َدُءوُكْم ُحّج�ٌة أُْخ�َرى لَ �ٍة، َوَت�َرُكُكْم إِّی�اُھْم َحتَّ �ى ُحجَّ  -u-، فبع�د أن ذك�ر)٢٨٢()ِبَحْمِد ِهللا َعلَ

ھم  على  ـ » حجة«أنَّ ـ » حجة«جاء ب ، وُیفھم من بِدء العدو قتالھم حجةٌ  حین ذكر أنّ » أخرى«ونعتھا ب

وأشار إلى أّن ذلك (، »أخرى«بـ تھاعْ أخرى، فَن الكالم والعطف أّن الحّجة الثانیة ھي ّحجةٌ ویُفھم من سیاق 

فإن بغَت إحداهما علَى {: تعالىإلى قولھ  ة األولىجّ ثانیٌة علیھم وأومى بالح ةوأشار إلى أّن ذلك حجّ (

ھؤالء بغاة على اإلمام الحق فوجب مر أّن وظاھر األ )٢٨٣(}اِ رِمى أَلَإِ يءفى تَتَّي حغبيت تَوا اللُاتقَفَ ىرخاألُعلَى 

  .)٢٨٤(قتالھمفوجب 

  :  -H-ف����������ي نب����������ي هللا س����������لیمان ب����������ن داود  -u-ونظی����������ر ذل����������ك قول����������ھ 

َیاُر ِمْن�ُھ َخالَِی�ةً ... ( �ةً  ،َو أَْص�َبَحِت اَل�دِّ لَ » ق��وم«، فق�د نع�ت )٢٨٥()َو َوِرَثَھ�ا َق�ْوٌم آَخ��ُرونَ  ،َو اَْلَمَس��اِكُن ُمَعطَّ

المس�اكن من�ھ  ، وتعطی�ل -u-خلو الدیار من س�لیمان  -u- ماماإلویذكر  ،»آخرون«بالنعت 

غیره، » آخرون«أّنھم  ُعِرف  منھ بعد خلو الدیار» قوم«ا ذكرلمّ ، ففلَّ ووراثة غیره لما خ، منھ لموتھ

ا َذَكر   .بصورة قطعیة للداللة على انتقال الملكیة   للطرف اآلخرأّكد ھذا المعنى » آخرون«غیره، ولمَّ

  .قطعیة

                                                 
  . ٢٨٢: سورة البقرة )٢٨١(
  . ١٥/١٠٤: نھج البالغة ) ٢٨٢(
  . ٩: سورة الحجرات ) ٢٨٣(
  . ٤/٣٨٣: مصباح السالكین : ینظر) ٢٨٤(
  .  ١٠/٩٢: نھج البالغة) ٢٨٥(



ً ومن���ھ ایض��� ���َك أَْن َتْنَتِف���َع ِب���اللَّْمِح الَباِص���رِ ( :-u-قول���ھ ا ���ا َبْع���ُد، َفَق���ْد آَن لَ  ، فق���د ج���اء )٢٨٦()أَمَّ

  .)٢٨٨()لیٌل ألیل: مبالغة في اإلبصار كقولھم (» الباصر« ونعتھ بـ  ،)٢٨٧(»اللمح«بـ

، وم�ا لمھ من معاینة األموِر ومشاھدتھابما تع )*(قد حان وقت انتفاعك: -u- اإلمامیقول 

ما یعرفھ  ضرورة (ُرهُ وأراد بذلك صِ بْ الباصر ما یُ  ثابتة بقلبك مثل تحقّق ذي اللمحِ  ستقر من حقائقاوما 

  .)٢٨٩()ءتھ من ُكّل ُشبْھة ینُسبھا إلیھ، وبراللخالفة دَونھ -u-ضرورة من استحقاق علي 

  .)٢٩٠(د مثل ذلك النعت كثیراً في النھجونج

ة، أّن الصفة تأتي لدال ھا إلىناِصلُ من خالل األمثلة التي تناولنو َص  فتأتي بعد التٍ ِعدَّ الِنكرة لتخصِّ

َص المنعوَت وتُم زُ الِنكرة لتخصِّ وقد  .تحدده و المنعوت  أتي بعد المعرفة لتكشف عن ماھیةتو، من ِغیره هیَّ

  .وقد تأتي لدالالت أُخر، كالمدح والذم والتوكید .تحدده

  أنواع النعت      

 الجاري على ما(ھو   :واألّول ،، ونعت سببيينعت حقیق: )٢٩١(النعت المفرد على قسمین النحویونقسم 

،  أو فیما ھو على معنى في نفس منعوتھ األصلي ما یدلُّ ( ، فھوأي متبوعھ  )٢٩٢()ھقبل الجاري على ما(

واحدٌ من أوجھ : ة، وھنا یلزم أن یتبع منعوتھ في أربعة من عشر)٢٩٣()فیما ھو بمنزلتھ وحكمھ المعنوي

نكیر وفرعھ مالم ، وواحد من التمن أوجھ اإلعراب، وواحدٌ  من اإلفراد وفرعیھ، وواحدٌ من  التذكیر وفرعھ

  . )٢٩٤(نعمانكیر وفرعھ مالم یمنع من تبعیة النعت الت

  

  النعت الحقیقي: االول

ی��اً قول��ھ  ومّم��ا ورد َو الَ ِف��ي َص��ِدیٍق  ،الَ َخْی��َر ِف��ي ُمِع��یٍن ُمِھ��ینٍ : ( -u-ف��ي ال��نھج نعت��اً حقیقِّ

، وكذلك  متعلِّق لمنعوتھ ال إلى شيءٍ آخر، »ُمعین«جاء صفة لمنعوتھ  »ُمھین«فإن النعت،  )٢٩٥()...َظنِینٍ 

  .ال إلى غیره »صدیقٍ «صفة لـ   »ظنین«، وكذلك جاء النعت 

                                                 
  .١٨/٢٢: نھج البالغة) ٢٨٦(
  .»لمح «٢/٥٨٤:لسان العرب : ینظر. وھو اختالُس النظر والنظرة بالََعجلِة، واإلبصار بنظٍر خفیفٍ )٢٨٧(
  . ٥/٢١٣: مصباح السالكین) ٢٨٨(

  .الكالم  موجھ إلى معاویة بن أبي سفیان(*) 
  . ١٨/٢٣: شرح النھج) ٢٨٩(
  . ١٣/١٣١،  ١١/٦٠،  ١٠/٥٨،  ٩/٣٠٢،  ٧/١٧٣،  ٢/١١١: نھج البالغة: ینظر) ٢٩٠(
  .٣/٥٩: ،حاشیة الصبان٤/٢٩٨:شرح االشموني،٢/٢٤٣:ابن یعیش:،شرح المفصل١٦١:اللمع: ینظر)٢٩١(
  . ١٧٨: شرح الحدود النحویة)٢٩٢(
  . ٣/٤٤١: النحو الوافي)٢٩٣(
  .٣١٩-٣١٨: »النبراس«، شرح قطر الندى١٧٨: شرح الحدود النحویة: ینظر)٢٩٤(
  .١٠٤/ ١٦: نھج البالغة )٢٩٥(



، ألّن المھّمات  التنبیھ على اجتناب االستعانة بالمھین من الّناس عند  - u - اإلماموأراد 

ألّن المن باالعانة او اذاعة سر الصدیق إھانة وتصغیر لشأن الُمعان، وبھذا سیفقد العمل صفة الصالح، 

ھم إذ إ »ظنین«دیق الـبة الصمجان نّبھ علىالصالح، كذلك  ، ّن باطنھ مظنَّة الشر لصاحبھأي المراوغ المتَّ

، فقد انتفى عنھما بالنعتین صفة الخیریة، فال خیر في كل صدیق یحمل صفة من ھاتین الشر لصاحبھ

  .ھاتین الذمیمتین

ِت��ھِ : ( -u-ومن��ھ قول��ھ  ��ِة ِم��ْن َمَحبَّ ِویَّ نع��ٌت حقیق��ي  »الروّی��ة«ف��ـ ، ) ٢٩٦()َو َش��ِرُبوا ِباْلَك��أِْس اَلرَّ

 »الشرب«واستعاربادة المالئكة وولھھا إلیھ تعالى، ع -  u -  اإلماموھنا یصف  .»الكأس« لمنعوتل

 ،من نفوسھمتعالى العلم با   ذوِاتھم من عشق ٍ ومحبة لھ، فقد تمّكنفي لما تمكن  »الشرب«واستعار

فغمرھم ھذا الفیض والعشق لعلمھم وإخالصھم ، )٢٩٧( )كمال معرفتھم بالنسبة إلى غیرھم(لـ ،نفوسھم

  .ھو الباعث على تذوقھم حالوة الذكروھذا . صبح جزءاً من تكوینھموأ ،وإخالصھم وطاعتھم

  النعت السببي: الثاني

منعوتھ، مثل  ما كان صفة لمتعلق (، فھو  )٢٩٨()الجاري على ما بعده(قد ُعّرف النوع الثاني بانھ 

على معنى یدلّ  (و ،  )٣٠٠()َیِصُف ما لَھُ عالقة بالمنعوت(أي أنّھ   )٢٩٩()أبوهُ  اضلٌ◌ٌ فَ  جلٌ منعوتھ، مثل جائني رَ 

 ) ٣٠٢(غیِر من ھو لھ  وإلّنھ یجري على ،  )٣٠١( )وارتباط بالمنعوتلھُ صلة  ،على معنى في شيٍء بعدهیدلّ 

یكون  »استمعُت إلى خطیبٍ  فصیح لساُنھ«:، فإذا قیل ) ٣٠٣(ھ النحاة بالوصف المجازيمَ وسَ  ) ٣٠٢(ھو لھ

، »طیبخ«أي أنّ  النعت لم یجِر وصفاً على النحاة ھو اللسان ولیس الخطیب من وجھة نظر »الفصیح«یكون 

ذھب عددٌ من الدارسین المحدثین إلى ، لذا )٣٠٤(الذي ھو سببيٌّ للخطیب  ، وإنَّما ھو وصف للسان»طیبخ«على

ھ إذا وافقھ في التعریف ، ولكنّ  یجري على ما قبلھالدارسین المحدثین إلى أنَّ النعت السببي  حقھ اال

، وأنَّ حمل مثل ھذا (*))٣٠٥(وذلك من باب اإلعراب بالمجاورةإعرابھ،  ، جرى علیھ في التعریف والتنكیر

  .)٣٠٦(على النعت تكلّف وتمّحل إلّنھ صفة لما بعده في المعنى حمل مثل ھذا النوع

                                                 
  . ٦/٤٢٤: المصدر نفسھ)٢٩٦(
  . ٢/٣٥٩: مصباح السالكین)٢٩٧(
  . ١٧٩: شرح الحدود النحویة)٢٩٨(
  .٥٣٨،٥٣٩: شرح عمدة الحافظ:،ینظر٤٩ – ٣/٤٨:عبد المھدي مطر:دراسات في قواعد اللغة العربیة)٢٩٩(

٥٣٨،٥٣٩.  
  . ١٤٠: المقّرب: ، ینظر٣/١٨٤: انطوان مسعود: قواعد العرب)٣٠٠(
  . ٣/٤٥٢: النحو الوافي)٣٠١(
  . ١١٠/ ٢: شرح التصریح: ینظر)٣٠٢(
  . ١٧٩: ، شرح الحدود النحویة٢/١١٠: المصدر نفسھ: ینظر)٣٠٣(
  . ٣/٤٩: ، دراسات في قواعد اللغة العربیة  ٤/٣٠٨: شرح األشموني: ینظر)٣٠٤(
  . ١٢٥: إحیاء النحو: ینظر)٣٠٥(



ا في االستعمال اللغوي فقد بدا لبعضھم اّن ھذا النمط الوصفي ال یخرج عن  دائرة الشواِھد  أمَّ

من التركیب  ضع ا، وإّنھ قد ورد قلیالً جّداً في مو )٣٠٧(إذا ما قیس بالنعت الحقیقي الشواِھد النحوّیة

بعض النحاة، أّن النعت السببي ومتعلق المنعوت الذي جرى علیھ  في حین ذكر.  )٣٠٨(التركیب القرآني

النعت (احد الباحثین أّن رأى ؛ ومن ھنا )٣٠٩(جرى علیھ النعت السببي ھما في الحقیقة صفة للمنعوت

م الخدمة نفسھا ال( مھا النعت النعت السبي ال یتمّیز عن النعت الحقیقي فھو یقدِّ إْذ یجري  الحقیقيتي ُیقدِّ

صھ ویدلُّ على معناهفیمیِّ على منعوتھ یجري وصفاً  ، نكون »أبوه جاء عليُّ كریمٌ «: فبقولنا،  )٣١٠()زه ویخصِّ

ً « ، نكون قد فّرقنا»أبوه ً  »نعلّیی«نمھذا ومّیزناه  »علیا ، وھو ُیعطي الداللة آخرین لیس آباؤھم ِكراما

إال أّن النعت السببي ُیْحَمُل على  »جاء عليٌّ الكریمُ «: الداللة نفسھا في النعت الحقیقي عند القول

حتوى ھذا التركیب على ضمیٍر اوقد  ،»َكُرم أبوهُ «: الفعلي وكأنَّ التقدیر في مثالنا السابقعلى التركیب 

وحملَھُ على التركیب .  )٣١١(وھو المسمى بالسبب أو الرابط أو العائد ،»علي«على ضمیٍر یعود أصالة إلى

، فقد قّرر سماً ظاِھراً االتركیب إذ یرفُع في الغالب  عل فيعلى التركیب الفعلي إلّنھ یسلك سلوك الف

والنعت   )٣١٢(أو یقوى قّوة االسم عند إضافتھ ع ظاِھراً یكوُن بمثابة الفعلالنعت عندما یرف بویھ أنَّ قّرر سی

وكذلك أوضح المبرد أّن  . )٣١٣()لألّول جري مجرى الصفة التي تكون خالصةً ی (ھما یوالنعت في كل  )٣١٢(إضافتھ

تقول مررُت برجٍل قائٍم أبوهُ، فترفع أألب :(، فقالأوضح المبرد أّن النعت یقوى قّوة الفعل عند عملھ

ً «، وتجري علھِ بفأألب   )٣١٤()مررتُ برجلٍ یقومُ أبوهُ : كقولك ألنّھ نكرة وصفتھ بنكرة، فصار ؛على رجلٍ  »قائما

 وذلك  ،لیس بھذه الصفة قد تخصص وتمیّز من رجل »رجل«الموصوف أي أنَّ ،          )٣١٤()برجلٍ یقومُ أبوهُ 

ُھ وقد حمل بعضھم ھذا الترك ، )٣١٥(»قائمٍ  مررُت برُجلٍ «: كما إذا قلت وذلك  ،بھذه الصفة یب على أ نَّ

 لھ على مْ وحَ   )٣١٦()أّدى وظیفة النعت كما یحدث في التركیب االسمي والفعليجملي وصفي تركیب  (على أ نَّھُ 

                                                                                                                                            
، الحمل على الجوار ٢/٢: ابن جني: المنصف: ظرین. ألجل المجاورةفمجاورة الشيء الشيء تدخلھ في كثیر من احكامھ (*) 

  . ٩: عبد الفتاح احمد الحموز. د: الحمل على الجوار في القرآن الكریم
  . ١٨٨:  - قواعد وتطبیق -النحو العربي : ینظر)٣٠٦(
مجید الماشطة، مجلة كلیة اآلداب، جامعة البصرة، ع : تصنیف الشعر في اللغتین العربیة واإلنكلیزیة: ینظر)٣٠٧(

  . ٢٢١ :١٩٨٢لسنة ، »٢٠«البصرة، ع 
  . ٣٠٥: النعت في القرآن الكریم: ینظر)٣٠٨(
  .٤/١٥٥: المقتضب: ینظر)٣٠٩(
  . ٣٠٤: النعت في القرآن الكریم: ینظر)٣١٠(
  .٣٠٤: المصدر نفسھ: ینظر)٣١١(
  . ٢/١٨: الكتاب: ینظر)٣١٢(
  . ٢/١٨: الكتاب)٣١٣(
  . ٤/١٥٥: المقتضب)٣١٤(
  .٢٤٤-٢/٢٤٣:ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر)٣١٥(



میل نحن نو،  )٣١٧(تركیٌب فعلي أصال ًھو أسلم وأقرب إلى أذھان الدارسینأّنھ  لھ على مْ وحَ   )٣١٦()والفعلي

  .الرأي میل إلى ھذا نحن نو

وقد ارتضى باحث القول بأن النعت السببي ال یختلف عن النعت الحقیقي إلّنھ یلمح  أّن مفھوم 

ة تأّتى من طبیعة النعت من حیُث ھو تركیب یحتاج إلى سبب أو رابط  لیحصل التماسك بینھ مفھوم الس ببیِّ

ألصبنا المراد إذ »   نعت«التماسك بینھ وبین منعوتھ، ولو استغنینا عن ھذه التسمیة مكتفین بعبارة

ھ یصُف االسم الذي قبلھ  ن بدا ظاھراً انھ یصف االسم الذي إحقیقة و -أي قبل النعت–المراد إذ إنَّ

  .)٣١٨(الذي بعده

اً قولھ  ُ َوْحَدهُ الَ : ( -u-ومن األمثلة التي وردت في النھج نعتاً سببیِّ َھ إال َهللاَّ َو أَْشَھُد أَْن الَ إِلَ

ھُ  ً ُممتحن�« جاءت اللفظ�ة   )٣١٩()...ُمْعَتَقداً ُمَصاُصَھا ،َشَھاَدًة ُمْمَتَحناً إِْخالَُصَھا ،َوْحَدهُ الَ َشِریَك لَ نعت�اً  »ا

ـ  »اُصھاُمص«جاءت  وكذلك ،»ةشھاد«لـ ً «في حقیقتھما  الداللیة اّن و ،»ةشھاد«نعتاً ل  نعتٌ  ھي »ُممتحنا

» ً ـ  نعتٌ  ھي »ُممتحنا ً «و ،»إخالصھا«ل ـ  نعتٌ  »معتقدا سببيٌّ للمنعوت فاألولى ھي نعٌت ،  »صاصھامُ  «ل

  .»ھا«والعائد فیھما الضمیر ، ى نعٌت سببيُّ ثاٍن للمنعوت نفسھواألخر ،»شھادة«سببيٌّ للمنعوت 

  .»ھا«الضمیر

بھذین  ، ونّزھُھ عن الشریك ووصف شھادتُھ لقةتعالى بالوحدانّیة الُمط   -u-وقد شھد 

الزمت قلبھ فعبّر  وھي أّن كلمة التوحید قد ، ُعرشْ ن شعرنا من خاللھما بحقیقَة ما ی، اللذیبھذین الوصفین

فإخالص ھذه الشھادة ممتحن  من أعماقھِ  بالخلوصیة لھ تعالى،  ووصف خروجھا ،قلبھ فعبّر عنھا بالنُطقِ 

في مراحل عدة  لالختبار فنجح في جمیع ھذه المراحل، فكأنّ إخالصھ لإلسالم قد دخل الشھادة ممتحن ممحض، 

جمیع ھذه المراحل، فحینما یقول الشھادة في ھذا الیوم فاّن سمة  شھادتھ ھذه خالصة تماماً   الشيء 

الشيء البتة یخالطھ فیھا ال من قریب وال من بعید، وھذا  اّنما یعّبر عن شدة الیقین وقوة اإلیمان في 

أو اضطراب في أي لحظة من اللحظات  دون أي خلل  اإلیمان في النفس إلى درجة نقاء الظاھر والباطن معاً 

  . في الحیاةلحظة من اللحظات 

َھ��ا َح��ْبالً َوِثیق��اً ُعْرَوُت��ھُ  ؛َفاْعَتِص��ُموا ِبَتْق��َوى َهللاَِّ (: -u-ونظی��رهُ قول��ھ  َو َمْعِق��الً َمِنیع��اً  ،َف��إِنَّ لَ

ـ  »حبالً «نعت لفظة  ، وقد )٣٢٠()ِذْرَوُتھُ  ً  »وثیقا«ب نعتاً » منیعا« بـ  »معقالً «وكذلك نعت  ،نعتاً سببیا

 ً   .»الھاء«، والعائد فیھما الضمیر نعتاً سببیا

                                                 
  . ١٨٧: شعبان صالح: ةالجملة الوصفی)٣١٦(
  . ٣٠٤: النعت في القرآن الكریم: ینظر)٣١٧(
  . ٣٠٤:المصدر نفسھ: ینظر )٣١٨(
  .١/١٣٢: نھج البالغة  )٣١٩(
  . ١٣/١١٠: نھج البالغة  )٣٢٠(



 الناس بلزوِم التقوى، فھي الحارس األمین لإلنسان، وَھذا الحارس أقوى - u-  اإلماموھنا یأُمُر 

َ◌ه ینطلُِق من داخِلِ اإلنسان فیمنعھ عن ارتكاب أنواع الحرس أل الحارس أقوى لُكُ بِھِ سبیل المعاصي، ویس نَّ

تقوى هللا عروتھا مستوثقة متماسكة ومعقالً محظور الوصول إلى قمتھ،  لُكُ بِھِ سبیل الخیِر والنجاة، النویس

الوصول إلى قمتھ، فھو ال یقتحم الن التقوى حرز وحصن للمؤمن، فمن انتھجھا غدت لھ اماناً وقوة من كل 

  .وقوة من كل سوء، فھي عصمتھ ومنعتھ التي ال ُتقھر 

م ی�و استعمل ف�ي وص�ف  -u-أن اإلمام  ، بید) ٣٢١(وللنعت السببي نظائر قلیلة في النھج

ْنَیا :(-u-وذلك في قول�ھ اً،نعت»١٢«نعوتاً سببّیًة ُمتتابعة بلغت م القیامة والنار یو َو ِاْنَص�َرَفِت اَل�دُّ

َھا ْنَیا ِبأَْھلِ َو َن�اٍر َش�ِدیٍد  ،َو أُُم�وٍر ُمْش�َتِبَھٍة ِعَظ�امٍ  ،ِف�ي َمْوِق�ٍف َض�ْنِك اَْلَمَق�امِ  ...َو أَْخَرَجْتُھْم ِمْن ِحْضِنَھا  ،اَلدُّ

َھُبَھ�ا ،ُبَھاَعاٍل لَجَ  ،َكلَُبَھا ٍظ َزِفیُرَھ�ا ،َساِطٍع لَ ٍج َس�ِعیُرَھا ،ُمَتَغ�یِّ َمُخ�وٍف  ،َذاٍك ُوقُوُدَھ�ا ،َبِعی�ٍد ُخُموُدَھ�ا ،ُمَت�أَجِّ

َمةٍ أَْقَطاُرَھا ،َعٍم َقَراُرَھا ،َوِعیُدَھا وھنا نرى أّن صفة الضنك ،  )٣٢٢()َفِظیَعةٍ أُُموُرَھا ،َحاِمَیةٍ قُُدوُرَھا ،ُمْظلِ

لمقام ُمتعلق بالموقف وصفة الشّدة للكلب، والعلو للجب، والسطوع للھب، والتّغیظ الضنك للمقام، وا

والتّغیظ للزفیر، والتأّجج للسعیر، والبعد للخمود، والذكو للوقود، واإلخافة للوعید، والعمى للقرار، 

   .»نارال« بـوُكلَّ ھذه الموصوفات ُمتعلِّقة  .للقرار، والظلمة لألقطار، واإلحماء للقدور، والفظاعة لألمور

   .»نارال« بـ

فاإلنسان بعد أن تخرجھ الدنیا منھا یجد نفسھ في ھذا الموقف الضّیق من العذاب في  الحشر أو 

، عظیمُ صوتھا، یخطُف  )٣٢٣()شّرھا وأذاھا(الحشر أو دخول جھنّم، ورؤیة ھذه األمور العظیمة، فالنار شدید 

امٌر صوتھا، یخطُف األبصار لھبھا، تزفر بحنق وغیظ على الُعصاة الھاوین بھا، متزاید سعیرھا، وخمودھا 

، ُمظلمة  )٣٢٤(امٌر بعید المنال على من ولجھا، وال یُھتدى في قرارھا لشدة ظلمتھ، ولعمقھ الكبیروخمودھا 

  !.، ُمظلمة في كل جوانبھا، ال یبرد حمیمھا أبداً، وكلّ ما فیھا ھو مؤلم  مرّوع، فأّي ناٍر ھي؟ )٣٢٤(الكبیر

  !.ناٍر ھي؟

ري حقیقة النار المروعة التي ال یمكن للعقل البشُیظھر لنا  - u-  اإلمامإّن الوصف الذي ذكره 

، بھذا النوع من النعت إلظھار صورة النار بتفاصیلھا الدقیقة للمتلقي الذا وصفھ، )٣٢٥(ري تصورھاالبش

ً ، للمتلقي  وال سبیل للخالص منھا اال بالتقوىیدفعھ للبحث عن طریق الخالص، وھذا ، فكأّنھ یراھا عیانا

                                                 
  . ١٦/١٦٠،  ١٠/١٩٩،  ١٠٣ -٧/١٠٢،  ١/٨٣: المصدر نفسھ : ینظر)٣٢١(
  . ١١١ -١٣/١١٠:المصدر نفسھ )٣٢٢(
  . ١٣/١١٣: شرح النھج )٣٢٣(
  . ١٣/١١٣: المصدر نفسھ : ینظر )٣٢٤(
  عل����ي ب����ن : الص����حیفة الس����جادیة الكامل����ة: ینظ����ر. واحس����ب أنھ����ا ك����ائن ح����ّي عل����ى وج����ھ الحقیق����ة)٣٢٥(

  . ١٨٦-١٨٥: -H- الحسین 



 صورةٍ  لعلى نقمن النعت ھذا النوع  قُدرةَ  - u- ظھروھنا أ )٣٢٦()فالتقوى ھي سبیل النجاة( اال بالتقوى

  .بالوصِف إلى واقعھا الحّي فضالً عّما لھا من جماٍل خاٍص   اھما وتقریب صورةٍ  لنق

، ولم یرد في النھج )٣٢٧(قد استعمل النعت السببي في النھج -u-وبذلك یتبین لنا أن اإلمام 

 الدراسات إلى أنَّ ھذا النمط من  بعضاشارة  ، فضال عن)٣٢٨(النھج فحسب بل إنھ ورد في القرآن الكریم

ھذا  دلّ ھذا على شيءٍ فإّنما یدلُّ على خروج ، فإنْ )٣٢٩(شعر ما قبل اإلسالم النعت قد شاع في  النمط من 

 .)٣٣٠(االستعمال اللغوي في كالم العربھذا النمط الوصفي عن دائرة الشواھد النحویة إلى  خروج

 .)٣٣٠(العرب

                                                 
  . ١٣: ي چصدر الدین القبان: تأمالت قرآنیة حول التقوى )٣٢٦(
،  ١٨/٣٤، ١٦/١٣٨،  ٧/٧٠،  ٢/١١١: الغةنھج الب: ینظر. قد  استعمل حاالً سببّیا ایضا -u-بل إنَّ اإلمام )٣٢٧(

١٨/٢٨٤،  ١٨/٣٤ .  
: ، وقول�ھ تع�الى»٦٩: س�ورة البق�رة«. }قال إنھ یقول إنھا بقرة ص�فراء ف�اقع لونھ�ا...{: منھا قولھ تعالى)٣٢٨(

  .» ٧٥: سورة النساء«. }ربنا اخرجنا من ھذه القریة الظالم اھلھا{
  . ٢٤١: النعت في الشعر الجاھلي: ینظر)٣٢٩(
تصنیف الشعر في : ینظر.  عضھم أّنھ ال یخرج عن دائرة  الشواھد النحویة قیاساً إلى النعت الحقیقي إذ زعم ب)٣٣٠(

  . ٢٢١: الشعر في اللغتین العربیة واإلنكلیزیة



  سمات النعت عند النحویین: المبحث الثاني
  المطابقة: المطلب األول 

ةٌ  ، وقرینةٌ ة غالبة في الوصفي سموھالنعت المطابقة بینھ وبین منعوتھ، من سمات  ِھمُ في ستُ مُِھمَّ

ةٌ  عملیة التماسك   راً كبیراً في اثّن لھذه السمة إِھمُ في ارتباط أجزاء السیاق بعضھا ببعض إذ ستُ ُمِھمَّ

  .التماسك السیاقي

المطابقة  وجعلوا ھذه  ،وقد اشترط النحاة المطابقة بین النعت والمنعوت في طائفة من المسائل

النقص ولم  اعتراھا » التطابق«ا فقدت اللغة ھذا الشرط فإذ، )٣٣١(المطابقة واجبة في النعت الحقیقي

  .)٣٣٣()ةیّ ن األساس لداللة النعت الوظیفوِّ ھي المك(، فـ )٣٣٢(ةولم تجتمع لھا أسباب الّقو

  :وتتمثل ھذه المطابقة في 

   .اإلعراب :الفرع األول

  .التعریف والتنكیر :الفرع الثاني

   .التذكیر والتأنیث :الفرع الثالث

  .اإلفراد والتثنیة والجمع :بعالفرع الرا

صِّ وسو    .لشروط مع شواھدھا في نھج البالغةل القول في ھذه اف نفُ

  المطابقة في اإلعراب : الفرع األول 

من أھم ر اللغویة فیھا، وُیعدُّ اإلعراب ھِ اوھي ظاھرة واضحة في العربیة بل من ابرز الظو
ھو (لغوي، فاإلعراب سیاق الالاأللفاظ في ي معانبھا التمییز بین  لتي یتمُّ من أھم القرائن اللفظیة ا

، علمت أبوه وشكر سعیداً  ،اال ترى أّنك إذا سمعت أكرم سعیٌد أباهبااللفاظ؛ ھو اإلبانة عن المعاني (
الستبھم احدھما من ، ولو كان الكالم شرجاً واحداً الفاعل من المفعولعلمت برفع أحدھما ونصب اآلخر 

ل عن حاجتھ إذا الرج اعرب  :یقال .ب أصلھ البیاناإلعرا( ، ویرى الزجاجي انّ )٣٣٤()ھاحدھما من صاحب
ویین لّما رأوا في النح ثم اّن . ھذا أصلھ... ، ورجل معرب أي مبین عن نفسھ عن حاجتھ إذا أبان عنھا

ً ن عنھا، یّ عال حركات تدلُّ على المعاني وتبواألفلّما رأوا في أواخر األسماء  وھا إعرابا ً  سمَّ . أي بیانا
 ً ولیس كلّ حركة إعراباً  .اللغة نة عن معانيبیّ المواإلعراب الحركات  ...ونوكأّن البیان بھا یك. بیانا

                                                 
: السیوطي : ، المطالع السعیدة٢/٢١٩: شرح اللمحة البدریة، ١٣: أبو القاسم الزجاجي: الجمل في النحو: ینظر)٣٣١(

  . ٥٣٩: مصطفى الغالییني: ةجامع الدروس العربی، ٢/٢١٢: السیوطي 
  .٨٦: عباس محمود العقاد: أشتات مجتمعات في اللغة واألدب: ینظر)٣٣٢(
  . ٥٦: النعت في القرآن الكریم)٣٣٣(
  . ١/٣٥: الخصائص)٣٣٤(



ً  كل الكالم إعراباً كما أّنھ لیس الحرك�ات الالحق�ة آخ�ر المعرب�ات م�ن األس�ماء (، فھ�و )٣٣٥()معربا
  .)٣٣٦()واألفعال

ده في الكالم   اعتباطاً وإّنما إذ لیس وجواح سبب وجود اإلعراب في الكالم، حاة بإیضنُ وُعني ال
المفیدة احتیج إلى ي وإذا أخبرت عن االسم بمعنى من المعاني ي بھ للفرق بین المعاناعتباطاً وإّنما أُت

، فحركة اإلعراب في األصل لمعنى، وداللتھا   حینئذ على )٣٣٧(لیدل على ذلك المعنىاحتیج إلى اإلعراب 
  . )٣٣٨(حینئذ على معنى المعرب ذات ُ فائدة

المعتورة علیھ ھو بیان لعلّة وضع  لیدل على المعاني فإنَّ قولھم اإلعراب ما اختلف آخره بھ
  . )٣٤٠( اإلضافة والجر علم  ،، والنصب علم الفضلةدة، فالرفع علم العم)٣٣٩(إلعراب في األسماءوضع ا
  . )٣٤٠( اإلضافة

على جالء   ، تعین ّمةٌ من قرائن الجملةھاإلعراب ناشيءٌ من كونھ قرینةٌ مإّن اھتمام النحاة ب
، )٣٤١(أجزائھا ر في إحكام العالقات المتشابكة التي تربط على جالء معناھا، وتتضافر مع قرائن أُخ

  . یتكامل التصور الداللي للسیاق، ل)٣٤١(أجزائھا
في الحركة اإلعرابیة، رفعاً  )٣٤٢( ویقتضي بموجبھا أن یكون ھناك تطابق بین النعت والمنعوت

ً  عتُ بِ ت«، و»ھذا رجلٌ عالِمٌ «: مثال ذلك، اإلعرابیة، رفعاً ونصباً وجراً   لرجلٍ  تتلمذتُ «، و»رجال ًعالِما
   .»عالمٍ  لرجلٍ  تتلمذتُ «و

 - u-  )*(، قولھ»ةالضمّ «المة اإلعرابیة من أمثلة المطابقة في العومما ورد في نھج البالغة 

-u- ) :َھا َغُة ِبأَْھلِ   .)**()٣٤٣()َھَكَذا َتْصَنُع اَْلَمَواِعُظ اَْلَبالِ
ـ » الَبالغة«فقد جاءت  الصفة ألّن  »الضمة«  وھي نعٌت مرفوع ٌوعالمة رفعھ » المواعظ«نعتاً ل

   مرفوع » المواعظ«، والموصوف)٣٤٤(وفق الموصوف في إعرابھعلى الصفة ألّن 

                                                 
  . ٩١: أبو القاسم الزجاجي : اإلیضاح في علل النحو )٣٣٥(
  . ٢/٨٣٣: ارتشاف الضرب )٣٣٦(
  . ١٣٨-١٣٧: لنحو ، االیضاح في علل ا١٨: المفصل: ینظر )٣٣٧(
  .١٩٧: ابن الخشاب: المرتجل: ینظر )٣٣٨(
  .  ١/٤٣: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٣٣٩(
  . ٤٩،  ١/٤٨ : المصدر نفسھ: ینظر )٣٤٠(
  . ١٥: محمد حماسة عبد اللطیف. د: العالمة اإلعرابیة في الجملة : ینظر) ٣٤١(
  . ١٦٩: التوطئة : ینظر  )٣٤٢(

  وعن�����دما أجاب�����ھ » نص�����فة الُُمّتق�����ی«وھ�����و اح�����د أص�����حابِھِ◌ ع�����ن  ،ھّم�����امٌ  -u-وق�����د س�����أل اإلم�����ام  (*)
  . َق صعقًة كانت نفسھ فیھا، أي اغمى علیھ ومات عِ لم یحتمل ھماٌم ذلك، فصُ  -u-اإلمام 

  . ١٠/١٤٩: نھج البالغة ) ٣٤٣(
المواِعظ البالغة بأھلھا؟(وفي روایة أخرى وردت بھذه الصورة (**)   .٣/٤١٣: مصباح السالكین،)اھكذا تصنع ُ

٣/٤١٣.  
  . ١١٦: المفصل: ینظر)٣٤٤(



  .)٣٤٥(، والرفع علم الفاعلیة»تصنُع «للفعل» فاعل«إلّنھ رفعھ الضمة ة وعالم

متصفة بالبالغ  فھي موعظة ، »البالغة«المواعظ المؤثرة بوصفھا بـ - u- اإلمام وھنا شّخص
ً -  »أھلھا«، وقد وجدت ھذه المواعظ متصفة بالبالغ على جھة الثبوت واللزوم ھ إلى فانتھت ب   - ھّماما

، فقد كان لّینةام رقیقة مّ ، فنفُس ھ)٣٤٦()عوقھانفسھ وصانزعاج (ھ إلى أبعد مدیات التأُثر وھو فانتھت ب
ى درجة حتى وصلت إل ، ولھذا ضعفت نفسھ من خوف هللا تعالى ورجائھ )٣٤٧() ناسكاً عابدا(رجالً فقد كان 

  . )٣٤٨()عند سماع المواعظ البالغةاالستعداد التام للموت (ى درجة وصلت إل
ھونر مفردٍ لھ  لَّ ظ في الجملة، فكة االلفات العالمةُ اإلعرابیة وجھى كیف اتسقت العبارة، وكیف وجَّ

   .الكلمات في الجملة ، ولحمة النسب بین مفرٍد لھ محلٌ من اإلعراب فیھا، فاإلعراُب یعني العالقة لَّ فك
   .الجملة
   . )٣٤٩(ر في النھجولھذا نظائر أُخ     

اِن ُمَتَفاِوَت�انِ : ( -u-وّمما ج�اء نعت�اً مرفوع�اً ف�ي ال�نھج قول�ھ  ْنَیا َو اَْآلِخ�َرَة َع�ُدوَّ َو  ،إِنَّ اَل�دُّ

، ولّما »سبیالن«و» عدوان«لـجاءا صفة » مختلفان«، و» متفاوتان«ن ، فالنعتا)٣٥٠()َسِبیالَِن ُمْخَتلَِفانِ 
، ویمكن ان ھما في ذلكیمنعوت ن وعالمة رفعھما األلف طابق النعتان ِ ین مرفوعیولّما جاء المنعوتان مثنی

َمِئٍذ َو أَْھلُُھ َطِریَداِن َفاْلِكَتاُب َیوْ ( -u-كما في قولھ » إنّ «خبراً السم » متفاوتان«ویمكن ان یكون 

انِ  ُیمك�ن » منفی�ان«ف�ـ ، )٣٥١()الَ ُیْؤِویِھَم�ا ُم�ْؤوٍ  ،ِفي َطِریٍق َواِحدٍ  ،َو َصاِحَباِن ُمْصَطِحَبانِ  ،َطِریَداِن َمْنِفیَّ
في عالمة » طریدان«قد تبعت » منفیان«أن تكون خبراً ثانیاً وھو األفضل، ویُمكن ان تكون صفة، ونرى أّن 

» صاحبان«موصوفھا » مصطحبان«إلنّھ مثنى، كما تبعت الصفة وھي األلف  ،في عالمة الرفع» طریدان«
في الرفع بالعالمة نفسھا للتثنیة إال أّن المثال األّول فیھ  »طریدان«المعطوف على » صاحبان«موصوفھا 
 لفظ یجوز فیھ )٣٥٤(»اندوّ ع«مؤنثان، ولفظان  )٣٥٣(»اآلخرة«و )٣٥٢(»الدنیا«رى إذ إّن میزة أُخاألّول فیھ 
، فیكون عوُد على تثنیة المذكر داالً » فاوتانمت«جاء الضمیر في لفظ التذكیر والتأنیث، و یجوز فیھ

 تكون العبارة أقوى تطابقاً واشدَّ وبذلك أفضل لما فیھ من جواز التذكیر » عدوان«على  »متفاوتان«عودُ 
ً  تطابقاً واشدَّ    . تماسكا

                                                 
محمد  كاظم : اآلراء الراقیة الحدیثة في تیسیر قواعد اللغة العربیة وبیان اسرارھا : ینظر ،  ١٨: المفصل )٣٤٥(

  .٢٢٨-٢٢٧: بتول قاسم ناصر: ،داللة االعراب لدى النحاة القدماء١٤٤: كاظم المالكي 
  . ٣/٤١٣: مصباح السالكین ) ٣٤٦(
  .  ٣/٤١٣:المصدر نفسھ ) ٣٤٧(
  . ١٠/١٦١: شرح النھج ) ٣٤٨(
  .٩/٢٥٧،  ٨/٢١٥،  ٧/٢٨٥،  ٦/١٠٢،  ١/٥٧: نھج البالغة : ینظر) ٣٤٩(
  . ١٨/٢٦٤: المصدر نفسھ ) ٣٥٠(
  .ولم اجد في النعَت المفرَد الذي جاء مثنى مرفوعاً بعالمة األلف اال ھذین  المثالین،٩/١٠٤:المصدر نفسھ)٣٥١(

  .المثالین
  . ٩٥: المبرد : المذكر والمؤنث: ینظر) ٣٥٢(
  .  ١٧٩: أبو بكر بن االنباري: المذكر والمؤنث : ینظر) ٣٥٣(
   . ٢٥٣: المصدر نفسھ: ینظر) ٣٥٤(



یج�ده  باعتبار م�ا » العدوّ «للدنیا واآلخرة لفظ  في المثال األّول -u-اإلماموقد استعار 

في األولى تِورُث  فالرغبة احدة ٍمنھما یُضاّد َُعَملَ األُخرى، و إّن َعَملَ كُلِّ بُعدِ بینھما إذ یجده طالبھما من ال

ل عاشقھا إلى فینصرُف اإلنسان عن الثانیة ،واالستمرار في العیش فیھا األولى تِورثُ ُحبّ البقاءِ   طالبٍ ، فتحوِّ

ال ی ◌ٍ  ھمنَ  طالبٍ عاشقھا إلى    . وال یقنع شبعُ للُحطام ِ

ا الرغبة عن ِذِكر هللاِ  ِصرفاً عن ُكلّ ما ُیّصُدهُ اً قنوعاً، ُمنلُق إنسانخِ في الثانیة فھي التي ت )∗(امَّ

نیا ِعنبُ ِذِكر هللاِ  تعالى فیرضى بال  داُر   مجاز، لذا اختلفت  اال هدَ ْلغِة، ویكَدحُ لبناِء حیِاتھِ األُخرى وما الدُّ

   .لذا اختلفت  سبیلھما

ن قّراء القرآ عن زمان ٍیأتي بعده من صفاتِھِ إعراُض  في المثال الثاني - u- اإلماموقد أخبر 

یتبعونھا، وال یلتفُت  ، فال وتعامي حفظتھ عن أوامره ونواھیھ ،ر ما فیھ والعمل بھعن تدبُّ ن قّراء القرآ

نوال لمن الوال یلتفُت أحٌد من أھل الدنیا لھ،  یؤذون المالزمین لھ لما  یا تزم بالعمل بھ بل إّن أھل َالدُّ

إعراضھم عنھم  فكأنّ (ون یّ منف مطرودون   فھم ونواھیھ، لھ لما یجدون من مخالفة أھوائھم ألوامر القرآن 

   .هللا الواحد ال یجدان مؤٍو لھما طریق ، وقد اصطحبا في )٣٥٥()إبعاداً لھم ونفیاً وطرداً إعراضھم عنھم 

   .مؤٍو لھما

ِباْلِب�َدِع ُدوَن  َو أََخ�ُذوا ،َقْد َخاُضوا ِبَحاَر اَْلِف�َتنِ : (-u-وّمما جاء نعتاً مرفوعاً في النھج قولھ

َننِ  ُبونَ َو َنَطَق اَل ،َو أََرَز اَْلُمْؤِمُنونَ  ،ُدوَن اَلسُّ الُّوَن اَْلُمَكذِّ ً » المكذبون« ُھنا النعت، و)٣٥٦()ضَّ  ،جاء مرفوعا

 ً » الضالون«موافقة للفاعل المنعوت » مكذب«مُفرده  إلنّھ جمع مذّكٍر سالمٍ  »الواو« وعالمة رفعھ ،مرفوعا

ً » الضالون« فرع ٌعلى » الواو«الرفع بـ، والنھ جمع مذكر سالم» الواو«رفعھ وعالمة  ،الذي جاء مرفوعا

، وما عداھا فرع علیھا األصلار النحاة تفید أّن اإلعراب بالحركات ھو ، فإّن آثفرع ٌعلى األصل» الواو«بـ

  .)٣٥٧(عداھا فرع علیھا أو نائٌب عنھا

» البحار«واستعار  ،فصّدھم عن السبیل ،قوماً اتبعوا ُخُطوات الشیطان - u- اإلماموقد ذكر 

وأحجموا عن  عتزل المؤمنوناوحروب، ولّما سادت الفتنة  لما مّر بالمسلمین من عظیم فتنٍ » البحار«

م الفساد  بنطق أھل الضاللة نة والُعزلة خیفةً من شرار الخلق، صابرین على المحكالم الوأحجموا عن  وعَّ

  .عزٍ وال وا ، وفعلھم ما یشتھون بال رادع أھل الضاللة المكذبین

                                                 
  .وھي احدى دوافع االنسان للعمل ولكنھا وحدھا لیست كافیة، والحدیث عن الرغبة الصادقة التي یعضدھا العمل )∗(

  .العمل
  . ٣/٢٠١: شرح مصباح السالكین) ٣٥٥(
  . ٩/١٦٤: نھج البالغة) ٣٥٦(
  . ١/١٥٢: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر) ٣٥٧(



على تبعیتھ » المكذبون« فدلّ الرفُع في ،النعت -u- اإلماموإلیصال ھذا المعنى استعمل 

   .وصفھم  مَّ لُیتِ » الضالّون«تبعیتھ وكونھ صفة للفاعل 

ي َلَ◌ْس���ُت ِف���ي َنْفِس���ي ِبَف���ْوِق أَْن   ( :-u-ّمم���ا ج���اء نعت���اً مرفوع���اً ف���ي ال���نھج قول���ھ وِ  َف���إِنِّ

م� �ي، َفإِنَّ ي، ِاالّ أَْن َیْكِفَي هللاُ ِمْن َنْفِسي َما ُھَو أَْمَلَ◌َ◌ُك ِبِھ ِمنِّ َك ِمْن ِفْعلِ ا  أََن�ا َوأَْن�ُتْم أُُ◌ْخِطيَء، َوال  آَمُن َذلِ

ألنّھ جمع مذكر  جاء مرفوعاً وعالمة رفعھ الواو،» مملوكون«، فلفظ )٣٥٨()َربٍّ الَربَّ َغْیُرهُ َعبِیدٌ َمْملُوُكوَن لِ 

أي » خبراً «الذي وقع » عبٌید«وقد تبَِع النعُت في رفعھِ المنعوت  ،»مملوك«مفرده  ،جمع مذكر سالم

، خبراً » عبید«قد دل الرفع على كونو ،وھو المسند إلیھ ،»أنا«أي مسنداً مرفوعاً للمبتدأ » خبراً «

  . »مملوكون«ا دّل على تبعیة ، كمخبراً 

  ع������اً مث������َل شخص������اً زاھ������داً ورِ  عُ مَ ُن إلنس������اٍن قول������ھ عن������دما یس������م������ا ال������ذي ُیمِك������

ً  ولو وھو ُمّتھمٌُ◌ لنفِسھِ  إالفلن ترى عظیماً ، ھذا ھو شأُن العظماء! یقول ذلك وھو  - u- علي  یا ، كان نبَّ

 ً یا یدین بالملكیة   تعالى، ألّن  - u- فاإلمام  ،هللا وتوفیقھ یماُن واإلخالُص یحتاجان إلى عونِ ، فاإلكان نبَّ

ن أعاَنھُ على إ، فسیِّده والعبدُ ال یملك شیئاً مع تعالى، ألّن األرض ومن علیھا كلھا ملك لھ سبحانھ وحدهُ، 

فأّما أن : (ابن أبي الحدیدوقد قال َمُن من العبِد الزلُل، ؤْ َخلُص إلى اإلیمان، وأال فال ی أعاَنھُ على نفسھ

ى هللا علیھ كما قال رسول هللا صل، النفس ھضمِ  ى سبیلِ فأّما أن یكون الكالم على ظاھره أو یكون قالھ عل(

   .)٣٥٩()»أنا إال أن یتداركني هللا برحمتھوال «: ى هللا علیھ والھصل

  .)٣٦٠(خر في النھجوللرفع نظائر أُ      

�ْو أُْعِطی�ُت اَألََق��الِیَم : (-u-ف�ي قول�ھ » الفتح��ة«نج�د التط�ابق بالعالم�ة اإلعرابی�ة و ِ لَ َو َهللاَّ

ْبَعَة ِبَما َتحْ  ٍة أَْسلُُبَھا ُجْلَب َشِعیَرٍة َم�ا َفَعْلُت�ھُ  ،َت أَْفالَِكَھااَلسَّ َ ِفي َنْملَ ى أَْن أَْعِصَي َهللاَّ فق�د ج�اء لف�ظ ، )٣٦١()َعلَ

المنصوبة الواقعة مفعوالً بھ » األقالیم«الفتحة لوقوعھ نعتاً للفظة  منصوباً وعالمة نصبھ» السبعة«

كون  ا النصب علىوقد دلّن ،)٣٦٣(ةالفضلأي علم  )٣٦٢()المفعولیةالنصب علم (و ،»أعطیت«مفعوالً بھ للفعل 

لم یقع مسنداً أو مسنداً إلیھ، ثم تبعھ التابع في حركتھ اإلعرابیة  ھنّ إإذ  كون المنعوت لیس عمدة على

وج�د إل�ى الخّف�ة  الحركة الخفیفة المستحبة التي یھرع إلیھا العرب�ي م�ا  ھي( ، واإلعرابیة الفتحة

   .)٣٦٤()سبیالً 

                                                 
  . ١١/١٠٢: نھج البالغة) ٣٥٨(
  . ١٠٨ -١١/١٠٧: شرح النھج) ٣٥٩(
  . ١٨/٢٢، ١٠/١٦٣، ١٠/٩٢، ٩/٢١٠، ٦/٣٩٢: نھج البالغة: ینظر) ٣٦٠(
  .   ٢٤٦ -١١/٢٤٥: نھج البالغة) ٣٦١(
  ١٨: المفصل) ٣٦٢(
  . ١/٢٨: معاني النحو،  ١/٤٨: شرح الرضي على الكافیة : ینظر) ٣٦٣(
  . ٨١: نقد وتوجیھ-في النحو العربي ) ٣٦٤(



ما ، ، وما تحت السماء من كائناتٍ نطي ُملك الكوّنھ لو أعإ  -u-یقول  عنى بذلك بني   وربِّ

، لما فعل تلك المعصیة» قشرة شعیرة«في رزقھا الیسیر  على أن یظلم نملةً  -u-بذلك بني آدم 

فیھ مع غضبة هللا شیئاً ویجد  ، فھو ال یرى الكون بماذلك أّنھ لن یظلم أحداً من الناس، ویرید بالمعصیة

بلغ من الخشیة والزھد ان  نھلھ أل إغراءٍ ال تمثّل مصدر  اً لھ، فالدنیامع مرضات هللا خیرشیئاً ویجد العذاب 

   .)٣٦٥()َ◌أَْھَوُن ِمْن َوَرَقٍة ِفي َفِم َجَراَدٍة َتْقَضُمَھا(الخشیة والزھد ان یراھا 

َك ...(:  -u-ا جاء في النھج منص�وباً قول�ھ وممَّ  ِبینَ  (*)ُث�مَّ ِاْخَتَب�َر ِب�َذلِ لَِیِمی�َز  ؛َمالَِئَكَت�ُھ اَْلُمَق�رَّ

» لیاءا«منصوبة وعالمة نصبھا » المقربین«لفظة ، فقد جاءت )٣٦٦()...ِمْنھُمْ ِمَن اَْلُمْسَتْكبِِرینَ اَْلُمَتَواِضِعیَن 

ِر سالٌم » لیاءا« ھا جمع مذكِّ نا النصب في ودل ،»المالئكة«ـوقد وقعت نعتاً ل ،»بمقرّ «هُ مفردإلنَّ

على تبعیتھ » بینالمقرّ «ُب في ا النصفضلة، فقد وقع مفعوالً بھ، وكذلك دلّن على أّنھ » المالئكة«في 

   .تبعیتھ لھا

 ف الُمطی��ع م��نلُیع��رَ  -u-ر هللا تع��الى للمالئك��ة بخلق��ھ آدماختب��ا -u-وھن��ا ی��ذكراإلمام

على من  وجعل اللعنة، فقد ذكر قبل ھذا أّنھ تعالى لبس العّز والكبریاء واصطفاھما لنفسھالعاصي، 

یعلم لذا االختبار وھالكبریاء، و العزّ  رداءه، فإّن العاصي ألمره منازع لھ في من نازعھ فیھما من عباد

  .بخفایا القلوبعالم إّنھ تعالى إذ یعلم الخلق المتواضع من المستكبر لاالختبار 

  .)٣٦٧(ر في النھجولھذه العالمة نظائر أُخ      

فیھ النعت  تطابق  مماا ورد في النھج ، وممّ ُمطابقاً للمنعوت في عالمة الجر وقد جاء النعتُ 

ِھكَ أَْلِجْئ َنْفسَ :( -u-النعت والمنعوت قولھ  ى إِلَ �ى َكْھ�ٍف َحِری�زٍ  ،َك ِفي أُُموِرَك ُكلَِّھا إِلَ َك ُتْلِجُئَھا إِلَ  ،َفإِنَّ

 ،وعالمة الجر ھي الكسرة» إلى«جاءت مجرورة بحرف الجر » كھف«فلفظة ، )٣٦٨()َو َمانِعٍ َعِزیزٍ  ،َحِریزٍ 

مجرورة » حریز«، وحینما جاءت لفظة»منعوت«ھنا ھي ، وعلى كون اللفظ فضلة والكسرة دلیلٌ  ،ھي الكسرة

فھي صفةٌ مجرورة وعالمة جرھا  ،»كھف«ى كونھا تابعاً للمنعوت فیھا عل الجرُّ  لّ مجرورة د» حریز«لفظة

، وھو »مانع«لـ  إلنھ نعتٌ  ،وعالمة جره الكسرةمجروراً » عزیز«ء النعتُ ، وكذلك جاوعالمة جرھا الكسرة

  .»كھف«، وھو معطوف على »مانع«لـ 

                                                 
  . ١١/٢٤٦: نھج البالغة) ٣٦٥(

  . اختبر تعالى عباده باصطفاء العّز والكبریاء لنفسھ من دون خلقھ (*) 
  .١٣/١٢٧: نھج البالغة) ٣٦٦(
  . ١٣/١٦٣،  ١٣/١٥٢، ١٣/١٤٧،  ٧/٢٨٨، ٢/١١١،  ١/٨٣: نھج البالغة: ینظر)٣٦٧(
  . ١٦/٦٤: نھج البالغة)٣٦٨(



ادعى فذلك ، توّكلھ على هللا، وان یثِق بھ َص فيفي أن یُخلِ  - H- ابنھ الحسن اإلمام وھنا ینصحُ 

ادعى إلى استجالب نصر هللا وحفظھ، النھ الحرز الحافظ والمانع من كل سوء ومكروه، فإذا كانت ھذه فذلك 

  . فإذا كانت ھذه صفات هللا تعالى وجب على العبد ان یرجوه ویتمسك بھ

ْمِییَز َبْیَن اَْلمُ : ( -u-وفي مكانٍ آخر من النھج یقول  لََقاِء َو اَلتَّ لََقاِء َو أَْبَناِء اَلطُّ َھاِجِریَن َما لِلطُّ

لِیَن َو َتْرتِیَب َدَرَجاتِِھمْ اَْلمُ  إلیھ مجروراً وعالمة مضافاً » المھاجرین«وھنا جاءت لفظة ، )٣٦٩()َھاِجِریَن اَألَوَّ

ر فیھا مجرورة وعالمة الج» األولین«ظة ، وجاءت لف)٣٧٠(اإلضافة دلیل  رُّ ، فالج»الیاء«وعالمة جره 

ص�فة » األول�ین«ف�ـ ،ض�لةعلى أّنھ�ا ت�ابع لف رُّ الج لّ فد، مذكر سالم ھا جمع النّ  »الیاء«ر فیھا الج

وأول من   الرسول، وذكر األولین ھنا صفة للمدح والتفاخر باّنھم أول من لّبى نداء »مھاجرینال«لـ

  .إلعالء كلمة الحق وازھاق الباطل تاركاً كل شيء خلف ظھره وأول من اطاع فھاجر

الذین  ُیْنِكُر على معاویة تعّرضھ بالمفاضلة بین كبار المھاجرین  -u- اإلماموھنا نجد 

وأّنھ ممن  ،وَعنى بذلك أّنھ لیس منھم ،الذین سبقوا لإلیمان وترتیب درجاتھم وطبقاتھم إلّنھ من الطلقاء

 ُ فإذا ،عن ذلك رُ غُ صْ قدره ی، أي أنّ مع من أطلق ثُم أطلقھ رسول هللا،رَ یوم الفتحسِ وأنّھ ممن حارب اإلسالم وأ

  !. فإذا ما قیس بالمھاجرین األوائل أیَن سیكون قدرهُ إذن؟،عن ذلك رُ غُ صْ ی

   .)٣٧١(خر من النعوت في النھجنظائر أُ  رِّ جولل        

  المطابقة في التعریف والتنكیر : الفرع الثاني 

المعرفة  ّن إ: (فقال، ة المنعوت تعریفاً وتنكیراً یَ نة النعت بیَ ّصرح سیبویھ قدیماًَ◌ بموافقة بن

وا نعت النكرة لزمأ ّن  العرب إ، بل )٣٧٢()أال بنكرة صفُ  بمعرفة كما أنَّ النكرة ال توإال المعرفة ال توصفُ 

وافقھ على و ،)٣٧٤(ذلك، وجاء بعده المبرد لیقرر )٣٧٣(لزموا نعت المعرفة المعرفةأنعت النكرة النكرة و

راج وافقھ على ھذاو ، الن )٣٧٦()المعرفة بالنكرة الصفة ھي الموصوف فلذلك لم توصف (، فـ)٣٧٥(ابن السَّ

، إذ رأى النحاة أّن النعت ھو المنعوت »الموصوف«ھي غیر المعرفة  »الصفة«، الن النكرة )٣٧٦()بالنكرة

لمشترك بین الشيء وغیره في ا( النكرة ھي انَّ و، )٣٧٧(، وأّنھما كالشيء الواحدالمعنىھو المنعوت في 

                                                 
  . ١٥/١٨١: صدر نفسھالم)٣٦٩(
  . ١/٢٨: ، معاني النحو١٨: المفصل: ینظر)٣٧٠(
  . ١٣/١١٦،  ١٣/١١٥،  ٦/٣٠٥،  ٢/٣٠٧: نھج البالغة  : ینظر) ٣٧١(
  . ٢/٦: الكتاب) ٣٧٢(
  . ١١٣ -٢/١١٢: الكتاب)٣٧٣(
  .٢٩٨، ٤/١٢٣: المقتضب: ینظر) ٣٧٤(
  .٢٧١، ٣٢، ٢/٢١: األصول: ینظر) ٣٧٥(
  . ١/٢٠٢: العكبري: شرح اللمع) ٣٧٦(
  . ٢/٤١٥: شرح المقدمة المحسبة ،  ٢/٣٢: األصول: ینظر) ٣٧٧(



على واحد ال ھ على الشیاع في أمتھ بحیث یدلّ كل ما علق في أول أحوال ، ألنھا)٣٧٨()وغیره في موضعھ

فالنكرة ما  كان  . )٣٨٠(عارضة فیھافالمعرفة ، واألصل في اللفظة النكرة، اما )٣٧٩(على واحد ال بعینھ

  تعن������������ي اللف������������ظ   ح������������ین أّن المعرف������������ة  ف������������يك������������ان ش������������ائعا ف������������ي جنس������������ھ، 

بعینھ سواء كان ذلك الواحد  ما وضع لیستعمل في واحد (فھو ،)٣٨١()دون غیره بعالمةٍ لفظیة المختّص بشيءٍ (

  فنس���بة  ، )٣٨٢()م���ا ف���ي األع���الم أو ال كم���ا ف���ي غیرھ���اك���ان ذل���ك الواح���د مقص���وداً بالوض���ع ك

الموصوف استحال الشيء الواحد ان ا كانت الصفة ھي ولمّ النكرة إلى المعرفة نسبة اإلبھام إلى البیان، 

ً والواحد ان یكون شائعا  من ھنا الحظر في ان توصف   ، فوقع)٣٨٤(، وبذلك تختلف الطبیعتان)٣٨٣(مخصوصا

  . ان توصف النكرة بالمعرفة أو العكس

التعریف  وقد توافق إجماع النحاة مع ما ورد في النھج في لزوم مطابقة النعت منعوتھ في 

   .التعریف والتنكیر

ْش�أََة اَألُْخ�َرى َو ُھ�َو : (-u-النھج قولھ  المطابقة فيتلك ومن أمثلة  َم�ْن أَْنَك�َر اَلنَّ َو َعِجْب�ُت لِ

ْشأَةَ اَألُولَى معرفاً  »األخرى«ولذا جاء النعت  ،»أل«ٌف بـرَّ منعوٌت ُمع  )٣٨٦(»النشأة«، فلفظة )٣٨٥()َیَرى اَلنَّ

جنس أشار إلى » النشأة«:، فحین قالالنشأة وقد كشف النعت عن ماھیة ھذه، »أل«معرفاً بـ »األخرى«

، بنوعھا لیوّضح ھذه النشأة، »أل«جاء الوصف المحلَّى بـ ثُمّ  ،فرادصرف النظر عن االجنس النشأة  بإلى 

وصف فالبیانُ والكشفُ ھو ما یقتضیھ ن نوعھا ووضّحھ، یّ یق نطاقھا، وعضّ » األخرى«، فبالنعت بنوعھا النشأة

داللة على المراد،  المعرفة أخّص من النكرة، وكلما كانت أخص كانت أتم، ف)٣٨٧(رفعّ وصف المما یقتضیھ 

على  دّل◌ّ أّن المعرفة ما (، لـ من النكرة احتماالً لغیر المراد اقل وبھذا تكون المعرفةعلى المراد، 

   . )٣٨٨()ما دلَّ على شيٍء ال بعینھ: والنكرةبعینھ،  على شيء

ً  تعجب اإلمام   . إلنكار الكفار النشأة األخرى مع لحاظ وجود النشأة األولى عیانا

                                                 
  . ٣٩: الرماني: الحدود) ٣٧٨(
: ، التعریفات١٦٢: ھشام ابن: شرح جمل الزجاجي، ٢/١٢٩: ابن الحاجب: الكافیة في النحو، ١٩٨: المفصل: ینظر) ٣٧٩(

  .٢٦٦: ، التعریفات١٦٢
محمد محیي الدین عبد :مقدمة االجرومیة، التحفة السنیة بشرح ال ٣٤١: يابن األنبار: أسرار العربیة: ینظر) ٣٨٠(

  . ١١١: الدین عبد الحمید
  . ٣٩- ٣٨: الرماني: الحدود)٣٨١(
  .١/٤٧١: العكبري: اللباب في علم البناء واإلعراب:ینظر، ٢/١٢٨: ابن الحاجب:الكافیة في النحو)٣٨٢(
  . ٢٩٤: أسرار العربیة: ینظر) ٣٨٣(
  . ١/٢٠٣: العكبري: شرح اللمع:  ینظر) ٣٨٤(
  . ١٨/٣١٥ :نھج البالغة) ٣٨٥(
  .» نشأ« ١/١٧٠: لسان العرب. »البعثة«وتعني )٣٨٦(
  . ٢٨٢: مفتاح العلوم : ینظر)٣٨٧(
  . ١٣٣: الُبرھان الكاشف )٣٨٨(



، أما النشأة األخرى فھي )٣٨٩(االبتداء للخلق يوھ ،اءالمرة األولى من اإلنش ھيوالنشأة األولى 

  )٣٩٠(}◌ٌ يممر يهو امظَالع يِحي نم{ ن الكّفار ینكرونھا، لذا قالوا ، وكااألخرى فھي اإلعادة بعد الموت

رھم و  ،)٣٩١(}هقَلْخ يسنََو{: بقولھاإلنسان  غفلةإلى هللا تعالى  أشارف  يلـذّ ا اَّهيِيحي لْقُ{: بقولھ تعالىذكَّ

لما یراه واضحاً بأدلة من إنكار المنكرین  -u- اإلمامیعجب  ومن ھنا، )٣٩٢(} ةرم لَوأَآ هأَنشأَ يلذّاَّ

فالنشأة . عادة بعد السكون والموتدر على اإلیجاد من العدم أقدر على اإلفمن قَ  ،)*(بأدلة محسوسة

على النش�أة األخروی�ة، إذ الب�دَّ م�ن انط�واء ص�فحة ا افالنشأة الدنیویة ذاتھ لنش�أة األول�ى ھي دلیل ٌ

    .األخرى، التي ال خاتمة لھابانفتاح صفحة النشأة بالموت، مختومة المؤقتة، 

الجلیلة  وبركاتھ  أن یجعل تحیاتھِ إلى في موضع ٍ آخر من النھج یخاطب هللا تعالى ویدعوه و  

ى (وبركاتھ المتزایدة  كَ َعلَ ٍد َعْبِدَك َو َرُسولِ َم�ا َس�َبقَ  .ُمَحمَّ �قَ َو اَْلَف� ،اَْلَخاِتِم لِ َم�ا ِاْنَغلَ فنج�ُد ھن�ا ، )٣٩٣()اِتِح لِ

، فوافق النعت منعوتھ في اإلضافةبِ ف الُمعرّ  »عبدك« الُمعّرف بالعلمیة بـ »ُمحّمد«قد نعت   - u- أنھ 

عن طریق   »مُّحمدٍ «فقد ضیق نطاق المعرفة ، وتوضیحھ - المنعوت–فدلّ على كشفھ منعوتھ في التعریف، 

ف بالعبودّیة لھ صِ لمتفھو ا، معھاالماھیات الُمشتركة  عن طریق تشخیصھا عن غیرھا من  »ُمّحمدٍ «

  .  بالعبودّیة لھ تعالى
التعظیم لشأن  تتضمن داللة »عبدك« ولو تأملنا دالالت تعریف اإلضافة في المسند إلیھ لوجدنا أنّ 

فضالً عن أنَّھا أكثرُ شرافةٍ وكرامة عند المنعوت لھ عبودیة اإلنسان   شرف ، ف)٣٩٤(التعظیم لشأن المضاف

من  »عبدك«ا تُضفیھ مباشرة الخطاب مَّ  عا فضالً ووصولھ بھا إلى  حقیقتھھا عنده، عند المنعوت لتكاُملِ 

 ثمّ ، )٣٩٥(فتكون داللة النعت ھنا التعظیم من تثبیٍت لھذه الحقیقة، وتفخیم  لعظمة ھذا العبد،  »عبدك«

                                                 
  . ٣/٣١٦: الراوندي : منھاج البراعة: ینظر)٣٨٩(
  . ٧٨: سورة یس)٣٩٠(
  . ٧٩: السورة نفسھا)٣٩١(
  . ٧٨: سورة یس) ٣٩٢(

لیعیش ، واوجده في  ھذه الدنیا، مدارك والحواس وأسباب التفكیر والمعرفةذلك أّن هللا تعالى خلق اإلنسان وزوده بال(*) 
فحكمة ، و قد حدَّ من اختیاراتِھ بتكالیف وضعھا علیھ، ویكدح فیھا، وتعتصره مرارتھا، لیعیش ّقساوتھا، الدنیا

ً ، فحكمة الخالق تقتضي أن یكون ثمة غایة من َخلق اإلنسان ، وإال كان خلقھ مع ھذه المشقات   والتكالیف لغواً وعبثا
 ً ، كذلك ان الحكمة والعدل اإللھیان یقتضیان إثابة الممتثل ألوامره، فال ُبدَّ من أن تكون ھناك حیاة أخرى، لغواً وعبثا

  .  ومعاقبة العاصي وھو أمٌر غیر ُمتحّقق في ھذه النشأة الدنیویة، الممتثل ألوامره
  . من ھذا البحث ٤١-٤٠ص: ، ینظر٦/١٣٨: نھج البالغة) ٣٩٣(
  .٥٧: »١٢ط«جواھر البالغة : ینظر) ٣٩٤(



ھ بھذا فكأنّ ھ عبد   تعالى وحده، خّصھ بانّ  فقدداللة تقرب  مطابقة للمنعوت في تعریف النعت نّ إ ثمّ ، )٣٩٥(

ھ وكلّفھ تحمل مسؤولیة الدعوة اإلسالمیة العظیمة التي ال الذي خلقھ بھذا یدعو هللا الن یراعي عبده فكأنّ 

  والصفة المعطوفة أیضاً معّرفة »رسولك« »عبدك«وقد عطف على، العظیمة التي ال یحتملھا احد سواه 

ُمطابقان ُعِطف علیھ، وھما  وما »الخاتم«ثُمّ ذكر النعت  .باإلضافة وتعني المُشّرف برسالتك  أیضاً معّرفة

تعریفھم������������������������ا ذ »ُمّحم������������������������دٍ «ُمطابق������������������������ان للمنع������������������������وت وھم������������������������ا    لِ

، فالعبودیة   أوالً، ثم التكلی�ف رتب الصفات بحسب األولویة -u-، ونلحظ اّن اإلمام »أل« بـ

التكلیف بالرسالة ثانیاً، ثم الختم بھا ثالثاً، فھ�و عب�د   قب�ل ك�ل ش�يء، فش�رفھ بالرس�الة لص�فائھ، 

ورفعة  وقربھ منھ تعالى، وقّدره على حمل مھام الدعوة، ثم ختم بھ سلسلة الرسل واألنبیاء لیزیده كرامة

  .آخر من شرفھم تعالى بخطابھ وقیادة عباده إلى سبیل الكرامِة والسعادةألّنُھ ورفعة بھذا،  كرامة

  .والسعادة

بأعظم صلواتھ وأنماھا بركة  --على النبي  ان ُیَصلّيمن هللا تعالى  یطلبُ  -u- اإلمامو

   .بھذه الصفاتذلك بسبب اتصافھ  وأنماھا بركة الستحقاق الرسول

   .)٣٩٦(ولھذا النعت نظائر كثیرةٌ في النھج  

 ومنالمواضع،  ا في بنیة التنكیر فإننا نجد في نھج البالغة ھذه الظاھرة واضحة في كثیر من أمّ   

:  - u- المعلوم أّن نعت النكرة یُفضي إلى نوٍع من التخصیص في المنعوت، ففي قولھ  ومنالمواضع، 

-u- ) : ًُكْم َسَتْلَقْوَن َبْعِدي ُذالًّ َشاِمال ً  ،أََما إِنَّ قد وصف الُذّل بإّنھ ُذّل  -u-نجده ، )٣٩٧( )َو َسْیفاً َقاِطعا

ي منھ الجمیع ویعان ما یشملُ نَّ إنة وُمعیَّ  ُر على فئةٍ صِ ُذلّ شامل، وھذا یعني أّن ھذا النوع من الُذلّ ال یقت

ھ قاطٌع؛ فإّنھ یدلُّ فیماَ ی أما وصفُ  .ي منھ ُكّل الُمسلمین بعد أمیرھمویعان ھم دُ السیِف بأنَّ لُّ علیھ أنَّ

ة متمَثل ھم سیلقون القسوة والشدَّ ونّكر الصفة للتھویل، وزیادة اإلبھام على الرغم  ،لسیف القاطعبا ةً أنَّ

راحةً وال  فال یجدون، یتوانى عن قطع رؤوسھم الرغم من انّھا خصصت السیف بھذه المزیة، فسیالقون ظالماً ال

   .في ُمستقبل أّیامھم -u-راحًة وال أماناً وال كرامَة من بعد اإلمام  فال یجدون

، وھي ألفاٌظ وقعت نعوتاً في نھج البالغة »لمث«و، »غیر«وھناك ألفاظ ٌ ُمْبھمة ال تتعرف مثل 

وإْن أضیفت إلى  ةال تتعرف باإلضاف »غیر«، فھو یرى أّن كما أشار سیبویھ وھي ألفاظٌ موغلة في اإلبھامِ 

، )٤٠٠(إلیھ المبرد ونظیر رأیھ ما ذھب، )٣٩٩(ال تتعرف باإلضافة عنده »مثل« وكذلك، )٣٩٨(أضیفت إلى معرفة

                                                 
  .٢/٦٥: الكتاب: ینظر. التعظیمالمدح ودل على ت، وقد ١٤٤: البرھان الكاشف). لمجرد المدح(الصفة تأتي  قد)٣٩٥(

٢/٦٥.  
  . ١٩/٧٢،  ١٣/١٣٧،  ٦/٤٣٧،  ٦/٤١٩،  ٦/٢٦٤،  ٥/١٦٨،  ٢/٢٠٤: نھج البالغة : ینظر ) ٣٩٦(
  .  ١٢٩\/٤: المصدر نفسھ) ٣٩٧(
   . ١/٤٢٣: الكتاب: ینظر) ٣٩٨(



وال یدخلھ ، وال یجمع، ةوال یكون إال نكر، )٤٠١()واإلبھام مالزمٌ لإلضافة(لفظٌ مبھمٌ  »غیر« فـ، )٤٠٠(المبرد

،  )٤٠٤()للنكرة وصفاً (یكون و، )٤٠٣(ھلشّدة إبھامباالضافة  فتعرّ یوال ، )٤٠٢(وال یدخلھ األلف والالمیجمع، 

  .)٤٠٥(بین ضدین ضعف إبھاُمھ، فإذا وقع  )٤٠٤()للنكرة

رة ومعرفة إذا كانت تابعة لمعرفة، وكانت ھناك وعّدھا أحد الباحثین نكرة إذا كان منعوتھا نك

  .)٤٠٦(على أّن الُمراد ُمغایرة خاصة ھناك قرینة تدلُّ 

َم (: -u-جاء منعوتھا نكرة في قولھ  مضافة إلى النكرة، إذ »غیر«وقد وردت  َ َحرَّ إِنَّ َهللاَّ

َم َحَراماً َغْیَر َمْجُھولٍ  ً «فقد نعت    ،)٤٠٧()َو أََحلَّ َحالَالً َغْیَر َمْدُخوٍل◌ٍ  ،َحرَّ ، »غیر مجھول« بـ  »حراما

سھمت الصفة في تحدید ھذا فأعام، غیر المجھول أمرٌ عوت، فالحرام فاد النعت تخصیص المنوقد أ، »مجھول

أفاد تخصیص النكرة ، فقد »غیر مدخول«النعت  نظیرهواجھ من غیره، إخرالصفة في تحدید ھذا الجزء و

تطابق مع منعوتھا، والذي أّكد وجھ ال على  »نكرة « »غیر« قد استعملت، و»حالالً «تخصیص النكرة 

   .، وھذا ما علیھ النحاةى نكرةمضافة إلوالذي أّكد تنكیرھا مجيء متبوعھا نكرة، وكذلك مجیئھا 

   .النحاة

زوم الفرائض من العبادات والحفاظ علیھا، ھذا الكالم بعد أن أمر بل -u- اإلماموقد ذكر 

شیئاً ُمبھماً فھُ لّ یكَ إذ لم وتعالى لم یَكلِّف اإلنسان أمراً أعلى من طاقتھ،  ویقصد بھ أّن هللا سبحانھعلیھا، 

بل ھو في غای�ة (ف لَّ كمُ راُم معلوُم المعالم للمّما حّرمھ، فالح فال ِیعرُف ما أحلّھُ شیئاً ُمبھماً علیھ، 

، ألّن  )٤٠٩()أي ال عیب فیھ وال شبھة فال ُعذر لمن تركھ( »غیر مدخول« والحالل كذلك،  )٤٠٨()غایة الوضوح

   . ، ألّن التكلیف بالمبھم محال عقالً  )٤٠٩()تركھ

ا إذا كان المنعوت معرفھ فتكون    ھم ومنھ بغیر مُ  معرفة إلضافتھا إلى محّصل متمیز »غیر«أمَّ

اِن�َي َغْی�َر  (*) َو َقَطعَ : ( -u-كما في قولھ  سبت ھذا التعریف، ھم ومنھ اكتبمُ  �َد اَلزَّ �اِرِق َو َجلَ َیَد اَلسَّ

                                                                                                                                            
  . ١/٤٢٣: المصدر نفسھ: ینظر) ٣٩٩(
  . ٤/٢٨٩: المقتضب: ینظر) ٤٠٠(
  . ٢/٢٠٨: اإلتقان) ٤٠١(
  .٣/٤٧٩: الكتاب: ینظر) ٤٠٢(
  . ١/٣١٧: ابن ھشام: مغني اللبیب: ینظر) ٤٠٣(
  .» غیر« ٢/٥٤: الفیومي: المصباح المنیر) ٤٠٤(
  .٢/٤٦٤: شرح األشموني: ینظر، »غیر« ٤٢٢: الفیروز آبادي: المحیط: ینظر) ٤٠٥(
  . ١٧٣: رآن الكریمالنعت في الق: ینظر) ٤٠٦(
  . ٩/٢٨٨: نھج البالغة) ٤٠٧(
  . ٣/٣١٩: مصباح السالكین ) ٤٠٨(
  . ٣/٣١٩: المصدر نفسھ ) ٤٠٩(

  .رسول هللا (*) 



وھي لفظة ، »الزاني«قد نعت  -u-اإلماموھنا نجد  )٤١٠()...ءِ  ُثمَّ َقَسمَ َعلَْیِھَما ِمَن اَْلَفيْ  ،َغْیَر اَْلُمْحَصنِ 

حاً، ففھم بالصفة موضع وقوع الحد، فالجلد ، فأفادھا النعت كشفاً وتوضی»الُمحصنِ  غیر« بـلفظة معّرفة 

الحد، فالجلد على غیر المتزوج، اما المحصن فحّده یختلف إذ یُحدّ بالرجم، فاوضحت الصفة ھنا من یقع 

  . ھنا من یقع علیھ الحد حصراً دون غیره

حجة من بھنا  إذ یذّكرھمفي تخِطئتھِ للخوارج في تكفیرھم األّمة اإلسالمیة ھذا  - u-  قال اإلمام  

غیر « وجلد الزاني، هُعلى السارق فقطع َیدَ  أقام الحد أّن الرسول  وھي ،علیھم حجة من الُحججب

وھذا یعني أّن ،ھما ُحكم اإلسالم ِمن الُمناكحةِ والمیراث، وغیر ذلكأجرى علی ثمّ ، »غیر المتزوج«

 ھو ما ینبغي للمسلمین عملھ إذ ھو  والسیُر على ُسنة النبيیوجب الفسق ُدوَن الُكْفر، )*(أّن الذنب

اّن الُحّجة البرھانی�ة اق�وى دل�یالً  وأكث�ر (لـ بالحجة  -u-، وقد عّضد قولھ یلوالدل الحجة إذ ھو

    . )٤١١()وأكثر شموالً، وألطف استدعاء، بل وأحق أن تتبع

وجاء منعوتھا و ضمیر المخاطبین على صیغة الجمع، وھمضافة إلى معرفة،  »مثل«وقد جاءت لفظة   

 ً ُكمْ  ؟َما َدَواُؤُكمْ  ؟َما َبالُُكمْ : ( -u-وذلك في قولھ  ،وجاء منعوتھا نكرة جمعاً أیضا اَْلَقْومُ ِرَجاٌل  ؟َما ِطبُّ

   .)٤١٢()ِرَجاٌل أَْمَثالُُكمْ 

ھذه النكرة  ، فأفاد النعت تخصیص»أمثالكم«النكرة بـ »رجال«قد نعت  -u-ونجد اإلمام   

  .النكرة وحصرھا في أضیق نطاٍق داللي

ّثھم على حُ وی  )٤١٣(حیرتھُ وعجبھ من تقاُعِس جیشھ عن حرب ُجند الشام - u-  اإلماموھنا ُیظھر 

ّن اللفظة أ حسبُ وأ، مھأمثالمن غیرھم، فُھم ِرجالٌ  بشيء ال یمتازون على أّنھمّثھم على القتال وینبھھم حُ وی

ر السامع من شعُ ھا ُمتضمناً في داللة النعت إذ یمن داللت ّن اللفظة النكرة إذا وقعت صفةً یبقى شيءٌ أ حسبُ وأ

أّن  ان�إذ یب�دو ل »أمث�الكم« ُل من شأِن رجال الشام فيُیقلّ  -u-ر السامع من تنكیر اللفظ أنھ شعُ ی

-  اإلماموقد شجعھم ال الكوفة، فرأوھم بصورةٍ أكبر من صورتھم الحقیقیة، أّن الخوف قد استولى على رج

ي وھذا من ظالل الداللة األولى أ، ھذه الصورة وتصغیرھاعلى الحرب في تقلیل مستوى  - u-  اإلمامشجعھم 

ً الداللة األولى أ     .ي داللة النكرة قبل وقوعھا نعتا

                                                 
  . ٨/١١٢: نھج البالغة )٤١٠(

  .ذنب السارق وذنب الزاني غیر المحصنِ (*)
  . ٤١: لثانيالقسم ا: محمد حسین علي الصغیر. د. أ: المبادىء العامة لتفسیر القرآن الكریم) ٤١١(
  .  ٢/١١١: نھج البالغة)٤١٢(
  . ٢٩١: السید حسین بن السید احمد البراقي النجفي: تاریخ الكوفة: ینظر) ٤١٣(



  منعوتھ����ا نك����رة ف����ي وج����اء نعت����اً مض����افاً إل����ى ض����میر الغائ����ب،  »مث����ل« وج����اءت

ھِ : ( -u-قولھ  َھُھ َمْن َیْعَجُز َعْن ِصَفِة َمْخلُوٍق ِمْثلِ  بـ »مخلوق« وقد نعت ھنا،  )٤١٤()!َكْیَف َیِصُف إِلَ

لفظٌ عام والنعت حدّد  »مخلوق«فـ ،ص المنعوت بھذاإّنما خصّ و، ولم یُفِد النعت ھنا توضیحاً، »مثلھ« بـ

  . والنعت حدّد جزءاً منھ

م القدرة لعظتعالى  هللا على صفة مخلوق من مخلوقاتاإلنسان قدرة  ھنا عدم -u-بّین اإلمام 

محتاجٌ إلى المعرفة أوالً، فإذا َعَجَز اإلنسان عن فالوصُف م القدرة وإحكام الُصْنع، ولطیف التركیب، لعظ

اإلنسان عن معرفة ماھیّة الشيء فھو عن وصفھ أعجز، وإذا لم یقدر على صفة المخلوق المدرك بالبصر فال 

  . لقھ الذي ال تدركھ االبصار بالضرورةالمدرك بالبصر فال شك اّنھ عاجز عن صفة خا

اضافتھا الى على الرغم من  )٤١٥(معرفة في النھج، وبذلك تظل على تنكیرھا »مثل«ولم یرد منعوت 

  .)٤١٦(والنھج بذلك ُیساِوُق القرآن الكریم  ،معرفةاضافتھا الى ال

   .  )٤١٧(نظائر كثیرةٌ في النھج  » النكرة«وللنعت

  التأنیثالتذكیر و  المطابقة في: الفرع الثالث 

یوصي الخطیب  بمراعاتھا، وأن  لى أنإبعضھم  مما دعافي الكالم كبیرة إنَّ لھذه الظاھرة أھمّیة 

الة على المذّكر والمؤنثبمراعاتھا، وأن   على التذكیر   فال یستعمل شكالً داالً  ،یتحفظ بأشكال األلفاظ الدَّ

والتأنیث في كیر التذ(، ووال شكالً داالً على التأنیث في المعنى المذكرالمؤنث،  في المعنى على التذكیر

عن بعض  راأللسنة فیعبّ  بعض  ز في ذلك فيقد یتجوّ  ُثمّ ، والتأنیث في المعاني إّنما یوجد في الحیوان

  .)٤١٨()بالتي أشكالھا أشكال مذكرة وعن بعضھا  ا أشكال مؤنثةأشكالھ عن بعض الموجودات باأللفاظ التي

  .)٤١٨()مذكرة

، فھي ظاھرة (*)دراسة ھذه الظاھرة ومعرفتھااھتّموا بو، »النوع«ون بظاھرة وقد ُعني النحویّ 

الجنس اللغوي یجري على  ذلك أنّ جملة، أشیاءٌ كثیرة في تركیب ال علیھاحو إذ یتوقف ة في النمّ ُمھ(ظاھرة 

   . )٤١٩()اللغوي یجري على منطٍق خاص

                                                 
  . ٧/٢٣٧: نھج البالغة ) ٤١٤(
  . ١/٤٢٣: الكتاب : ینظر . إال أن سیبویھ ذكر وروده معرفة)٤١٥(
  . ١٨٥: النعت في القرآن الكریم: ینظر) ٤١٦(
  . ١٨/٤١٣،  ٦/٤٢٥،  ٢/١٧٥،  ١١٤-١/١١٣،  ١/٨٣،  ١/٥٧ :نھج البالغة : ینظر ) ٤١٧(
  .١٧- ١٦:عصام نور الدین: المذكر والمؤنث الحقیقیان- مصطلح التذكیر والتأنیث، ٥٦٩:ابن رشد: تلخیص الخطابة)٤١٨(

  .١٧-١٦:الدین
، مبردمثل كتب المذكر والمؤنث للفراء، وال، كذلك ألفوا فیھا مؤلفات خاصة بھا، فقد درسوھا ضمن الكتب النحویة (*) 

  .وغیرھم، والتستري، وأبي بكر بن االنباري، مبردللفراء، وال
  . ١٠٨ھامش ص : عبده الراجحي: دروس في كتب النحو) ٤١٩(



ویُراعى ذلك ، وكذلك العدد، یقتضي المطابقة بین أجزاء الكالم من حیث النوع يفالتماسك السیاق

وھا ضاوُیراعى ذلك في النعت إلّنھ من موارد التطابق الكالم إال  مإذ ال یستقیبطاً نحویاً فیھ، ، فعدَّ

الفائدة من على ضي بعالقتھما وتق ذھبُ ّن إزالتھا بین النعت والمنعوت توإ،  - المطابقة – اإال بمراعاتھ

  .)٤٢٠(المعنى المقصود ةالفائدة من التعبیر بإزال

المذّكرة ونلحظ أّن النھج قد راعى التطابق بین النعت ومنعوتھ في التذكیر، حیث نعت األسماء 

ً « ت���������ذكیراً الم���������ذّكرة    ومنھ���������ا بنع���������وت ُیس���������تدلُّ منھ���������ا عل���������ى ت���������ذكیرھا،  »حقیقی���������ا

ً :( -u-قولھ  ُجَل اَلَِّذي ُكْنُت َولَّْیُتُھ أَْمَر ِمْصَر َك�اَن َرُج�الً لََن�ا َناِص�حا المنع�وت  فق�د ج�اء  ، )٤٢١()إِنَّ اَلرَّ

لك  المنعوت اآلخر ، وكذ)٤٢٣(اسماً موصوالً داالً على التذكیر »الذي«فجاء نعتھ  )٤٢٢( راً كّ مذ »الرجل«

ً «جاء نعتھ  »رجالً «اآلخر  :  »ھـ ٣٢٨ت « ياألنبار محمد بن القاسم بكر فقد ذكر أبو ، ُمطابقاً لھ »ناصحا

رجلٌ قائٌم، وامرأة : كقیلك    أّن فاعالً إذا اشترك فیھ الرجال والنساء دخلتھُ ھاء التأنیث، : ( »ھـ ٣٢٨

المذّكر والمؤنث  عدة فرقاً بینوقاالھاء ثبتت في قائمة : قال الفراء، وأصحابھ... قائٌم، وامرأة قائمة

  . )٤٢٤()...والمؤنث 

                                                 
  . ٢١٣: اللغة العربیة معناھا ومبناھا : ینظر) ٤٢٠( 
  . ١٤٢/ ١٦: نھج البالغة) ٤٢١(
  . ٦٣:أبو البركات بن االنباري: البلغة: ینظر،  ٨٤: المبرد: المذكر والمؤنث: ینظر) ٤٢٢(
  . ١٤٧: شرح عمدة الحافظ: ینظر )٤٢٣(
  .  ١٣٩: أبو بكر بن االنباري: المذكر والمؤنث) ٤٢٤(



 - u- فقد كان ، وھو من أبرز قّواده بالنُّصح واإلخالص لھ في حدیثھ )∗(األشتر - u-  اإلمامیصف 

  .)٤٢٥()كان ھو شدید التحقق بوالیتھ وطاعتھ اكمشدید االعتضاد بھ، ( -u-فقد كان 

ُج��َل ِم��ْنھُ : ( -u-ونظی��ر ذل��ك قول��ھ  َغِن��ي أَنَّ اَلرَّ َمِة َو َو لََق��ْد َبلَ ��ى اَْلَم��ْرأَِة اَْلُمْس��لِ ْم َك��اَن َی��ْدُخُل َعلَ

َھا َو قُلَُبَھا  ،اَألُْخَرى اَْلُمَعاِھَدةِ  ً ... َفَیْنَتِزُع ِحْجلَ ماً َماَت ِمْن َبْعِد َھَذا أََسفاً َما َك�اَن ِب�ِھ َملُوم�ا ْو أَنَّ ِاْمَرأً ُمْسلِ  ،َفلَ

ً لِ ُمس« رد النعتفقد و، )٤٢٦()!َبْل َكاَن ِبھِ ِعْنِدي َجِدیراً    .)٤٢٧(المذّكر »امرأ« قاً للمنعوتُمساوِ  ُمذّكراً  »ما

  .)٤٢٧(المذّكر

في  ا یقُع على الُمسلمینمَّ مِ  - u-  اإلمام ھذا الكالم أو سماعھ بصادق توّجعِ ونشعُر عند قراءة 

منھم حتى  ولم یسلم ، واعتدوا على أھلھا  رفبعد أن أغاَر أھل الشام على األنبافي عھده،  الُمسلمین

ً م على من مات من الُمسلمین   محزونأم ذمیة یرى أن ال لوحتى المرأة مسلمة كانت  ن فداحة الخطب بل م ا

  .بھ رٌ فداحة الخطب بل یرى أّن ذلك جدی

ً ذكَّ مُ وفي النھج نظائر أَُخر للنعت ال   .)٤٢٨(ر تذكیراً حقیقیا

ر ھ ینعت األسماء الُمذكَّ تحدث العالقة  ذلك ، وبِ تذكیراً مجازیاً بنعوتٍ تدلُ على تذكیرھا ةویلحظُ أنَّ

�ْیَس ِم�ْن َش�يْ  :(-u-ھما والربط الداللي كما ف�ي قول�ھینتحدث العالقة ب �ُھ لَ ُم�وا أَنَّ ٍء إال َو َیَك�اُد  َو ِاْعلَ

ُھ الَ َیِجُد ِفي اَْلَم�ْوِت َراَح�ةً  ،َصاِحُبُھ َیْشَبُع ِمْنُھ َو َیَملُّھُ  �ِة اَْلِحْكَم�ِة اَلَِّت�ي ِھ�َي  ؛إال اَْلَحَیاَة َفإِنَّ �َك ِبَمْنِزلَ َم�ا َذلِ َو إِنَّ

تِ َحیَ  الََمُة◌ُ  ... ،اةٌ لِْلَقْلِب اَْلَمیِّ �«فقد جاء بالنع�ت ، )٤٢٩()َو ِفیَھا اَْلِغَنى ُكلُُّھ َو اَلسَّ ُم�ذّكراً لُیط�ابق  »تالمیِّ

ر »القلب«المنعوت    ، )٤٣٠(المذكَّ

 ستثنىاوقد (للموت، م وأحزان وكرھھ الآللحیاة على ما فیھا من  ُحبَّ اإلنسانِ  - u- یصف اإلمام 

، )٤٣١()عدم مالل الحیاة بفقدان الراحة في الموت  لَ لَّ منھ ویمّل، ثم عبُع شا یُ الحیاة ِممَّ◌َ  ستثنىاوقد (

د في ھِ ویجت جِدَّ  أن ی إلنسانلما استطاع ا لال األمللحیاة حكمة إذ لو إلنساناّن حّب ا - u- ویرى ، )٤٣١()

                                                 
وسكن الكوفة ، أدرك الجاھلیة، من كبار الشجعان، أمیر، ھو مالك بن الحارث النخعي المعروف باألشتر: األشتر النخعي)∗(

  وأی�����ام ص�����فین م�����ع ، وش�����ھد ی�����وم الجم�����ل، وذھب�����ت عین�����ھ فیھ�����ا، وش�����ھد الیرم�����وك، وس�����كن الكوف�����ة 
أعیان : ، ینظر٦/١٣١: خیر الدین الزركلي: االعالم . » ھـ  ٣٧ت « فقصدھا فمات في الطریق ، »مصر«وواله ، - u- علي
   . ٢٢٩-١٣/٢٢٤: محسن األمین: أعیان الشیعة: ، ینظر٦/١٣١
  . ١٦/١٤٤: شرح النھج) ٤٢٥(
  . ٢/٧٤: نھج البالغة) ٤٢٦(
  . ٩٠: يأبو بكر بن األنبار: المذكر والمؤنث: ینظر) ٤٢٧(
  . ١٦/٦٨،  ١٠/٩٩،  ٩/٢٦١،  ٧/٢٧٧، ١٣٨/ ٦، ١/٣١٢: ةنھج البالغ: ینظر) ٤٢٨(
  . ٨/٢٨٧: نھج البالغة)٤٢٩(
: مضغةٌ من الفؤاد مُعلّقة بالنیاط وقال ابن سیدة(، والقلب ھو ٥٤: المفضل بن سلمة: مختصر المذكر والمؤنث: ینظر)٤٣٠(

المذكر  - المحاید مصطلح ، »قلب« ١/٦٨٧: لسان العرب). ّصرح بذلك اللحیاني، مذّكر، القلب الفؤاد: وقال ابن سیدة
  .  ٤٦: عصام نور الدین: المذكر والمؤنث المجازیان -المحاید 

  .٣/١٥٧: مصباح السالكین) ٤٣١(



ً (، والحكمة د في ھذه الحیاةھِ ویجت ، وفي لسان الشریعة  ھي العلم )٤٣٢()إن أرید بھا االعتقاد كان علما

ر العالم بّ فحقیقة الحكمة ھي العلم الصحیح، والتدبیر المحكم، فاإلنسان الُمد نافع في اآلخرةالعلم ال

 ووجھواستعار للحكمة لفظ الحیاة، (الحكمة یصُل إلى غایتھ،  هأّنھ بھذالعالم الُبدَّ من سالمة قلبھ و

ھ ف�ي اإلنسان وس�عادت ه كما أن الحكمة بھا بقاءءالمشابھة كون الحیاة بھا وجود القلب وبقا ووجھ

ى وجوه مصالحھ ومفاسده مّطلع عل غیر ھأنّ  ت للقلب الجاھل باعتبار في الدارین، وكذلك استعار لفظ المیِّ 

 u- ، فالحكمة التي عناھا )٤٣٣()كالمیت ررّ دفع تض غیر مھتد النتفاع أو نمصالحھ ومفاسده في الداری

ھي عبارة عن المعرفة با  تعالى وبما في  مبدعاتھ من االحكام الدالة على علم�ھ  - u-عناھا 

، وفیھا غنى النفس عن كل شيء  )٤٣٤( راجعة كلھا إلى حكمة الصانع وقدرتھ وعلمھ تبارك اسمھعلمھ ال

د ھذا الغنى  )٤٣٥(كل شيء وكمالھا بھا، وسالمة النفوس من عذاب  الجھل ـ ، وأكَّ لتشتمل ھذه  »كل«ب

  .لتشتمل ھذه الحكمة أنواع الغنى كلھا والسالمة

َو لَ�ْم َیْجَم�ْع َبْی�ٌت َواِح�ٌد َیْوَمِئ�ٍذ ِف�ي : ( -u-ا ورد ف�ي ال�نھج م�ذّكراً ت�ذكیراً مجازی�اً قول�ھمَّ ومِ 

 ِ ِھ  اَإلِْسالَِم َغْیَر َرُسوِل َهللاَّ مذّكر تابٌع  »واحد«، فالنعت )٤٣٦()َو َخِدیَجَة َو أََنا َثالُِثُھَماَصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو آلِ

  .نعوتستدّل منھ على تذكیر المیُ  فقد جاء بنعت ، )٤٣٧(وھو مذّكٌر مجازي »بیت«للمنعوت 

بثق منھ ان ذيال منطلقوكان ال ،سالمھو البیت الذي ُولَِد فیھ اإل -u-إّن البیت الذي ذكره 

ص  »بیت«للمنعوت  »واحد«النعت  - u- وإّن استعمالھ .حبرال منھ إلى مداه الواِسع ھذا جاء لیَُخصِّ

ص  د وحدتھ في فض ،بھذه الفضیلة - بیت النبوة –ھذا البیت لیَُخصِّ عن م فضالً یلة االجتماع على اإلسالویؤكِّ

وقد جاء  ،)٤٣٨(عن اإلسالم نفسھ في حین كان الناس من حولھ یعیشون الجھل والضالل والشرك با م فضالً اإلسال

 فضیلة مالزمتھ لرسول هللا مؤّكداً  - u- وقد جاء ھذا القول في أثناء ذكره فضائلھ  ،)٤٣٨(والشرك با 

ةالمُ وتصدیقھ ومشاركتھ في أحداث اإلسالم   لرسول هللا  في اإلسالم وفي ذلك من الفضیلة  )٤٣٩(وأسبقیتھ ھمَّ

   ّن الس���������ابق إل���������ى تغیی���������ر فك���������رةأحی���������ث یخف���������ى،  ذل���������ك م���������ن الفض���������یلة م���������ا ال

علیھ أعباء ھذه العملیة، تقُع  ةُمترسخةٍ في مجتمع كافر إلى أخرى ُمغایرة بل ُمعاِكسدینّیة  – اجتماعیة

                                                 
  .٨٠: قطب الدین أبو جعفر محمد النیسابوري: المعجم الموضوعي للمصطلحات الكالمیة-الحدود ) ٤٣٢(
  .  ١٥٩-٣/١٥٨: مصباح السالكین) ٤٣٣(
: ، تأمالت في النص القرآني٣٦٨- ٣٦٧: السید حسن علي القبانچي: الدین اإلسالمي بحث في األصول والمبادىء: ینظر) ٤٣٤(

  . ١٢٠-١١٦: عبد األمیر زاھد: في النص القرآني
  . ١٥٩-٣/١٥٨:مصباح السالكین: ینظر)٤٣٥(
  . ١٣/١٩٧: نھج البالغة )٤٣٦(
  . ٥٥: التستري: المذكر والمؤنث، ١٠١-١٠٠: المبرد: المذكر والمؤنث: ینظر)٤٣٧(
  . ٣/٤٢٠: الطبري: تأریخ الطبري: ینظر)٤٣٨(
بحث حول ، ٣/١٣٦: الحاكم النیسابوري: المستدرك على الصحیحین،٣٢٠:- u- مناقب علي بن ابي طالب: ینظر )٤٣٩(

  .٥٥-٥٢: محمد باقر الصدر: بحث حول الوالیة، ٣/١٣٦

١٠ 

١١ 



م یُِشُعرنا بمدى الجھد تعالى لھُ وتقریب هللا ھ من مواجھة المشاّق والمصاعب الجسیمة، والُبّد لالعملیة، 

 أُولَئـك املُقَرَبـون   ^ قُونالسـابِ  ون َقُابِالسـ و {: إلی�ھ ، ق�ال تع�الى  ونبمدى الجھد الكبیر الذي یبُذلُھ السابق

ی�ت واح�د للدالل�ة عل�ى ھ�ذه اجتم�اعھم ف�ي ب -u-ومن ھنا جاء تأكیدهُ  )٤٤٠( }في جنات النعيمِ ^

ة، وھي الوحدة في الفضیلة، وللداللة على أّن ھذا البیت كما ھو واحد، فإّن ساكنیھ تتحقق فیھم ھذه الصف

  .الوحدة في اإلسالم واإلیمان والنسب وشّدة التقارب في الروح والعقل والمواقف

  .)٤٤١( ر في النھجخَ ولھذا النعت نظائر أُ 

ً و ً  نجد اھتماما على التذكیر  في األسماء الّدالة  المنعوتالمطابقة بین النعت و في ُمراعاة واضحا

ً إذ اّن النعت یأتي لیدّل على تذكیر االتذكیر والتأنیث،    .لمنعوت وربطھ بھ داللیا

��ي: ( -u-وم��ن أمثل��ة ذل��ك قول��ھ َن��ٍة ِم��ْن َربِّ ��ى َبیِّ َعلَ ��ي لَ ��ي ؛َو إِنِّ ��ى  ،َو ِمْنَھ��اٍج ِم��ْن َنِبیِّ َعلَ ��ي لَ َو إِنِّ

 ً ِریِق اَْلَواِضحِ أَْلقُُطھُ لَْقطا ً نعت ھنا »الواضح« لفظقد ورد ف ، )٤٤٢()اَلطَّ على  االً د »فاعل« على زنة  اً مذّكر ا

������ا»الطری������ق« ل������ـنعت������ا  ءج������ا، وق������د ت������ذكیرعل������ى ال االً د   ، ی������ذكر ویؤن������ث ، وھ������و ِممَّ

، فھو من المنعوتات المجازیة، النعت على تذكیره َدلَّ ف، )٤٤٣(...)»ھي الطریق«، و»الطریقھو « :تقول(

التذكیر (یكون النعت عماداً في كشف داللتھا من حیث التذكیر والتأنیث بید أن  المجازیة، فإذا ما ُنِعَتتْ 

ر اإلمام)٤٤٤()وبذلك نزل القرآن، دالتذكیر فیھ أكثر وأجو( نعت الطریق في ما یزید  -u- ، وقد ذكَّ

  ثھ������������������ا ف������������������ي ح������������������ین أنّ  )٤٤٥(واض������������������عمالثمانی������������������ة  یزی������������������د عل������������������ى 

  

                                                 
  .١٢، ١٠،١١: سورة الواقعة )٤٤٠(
  .١٨/٢٧٦، ١٥/٨٩، ١٣/١٥٦،  ١٠/٨٢، ٧/٣٠، ٦/١٤٦: نھج البالغة: ینظر) ٤٤١(
  .٧/٧١: نھج البالغة) ٤٤٢(
  .٥٦: مختصر المذكر والمؤنث: ینظر، ١١٥: المبرد: ذكر والمؤنثالم) ٤٤٣(
  .٣٤١: أبو بكر بن االنباري: المذكر والمؤنث) ٤٤٤(
  .١٩/١٨١، ١٦/٨٥، ١٠/٢٦١، ١٧٥/ ٩، ٩/١٧٥، ٩/١٠٤، ٧/٢٨٥، ٧/٧١: نھج البالغة: ینظر) ٤٤٥(



، وبھذا تكون الغلبة للتذكیر على التأنیث في ھذه اللفظة من كالم اإلمام  والنص )٤٤٦(نفي موضعی

 ً   .والنص القرآني معا

فیم�ا یق�ول   تعالى وس�نة النب�ي معتمد على كتاب هللا في قولھ اّنھ -u-وقد قصد اإلمام

ً «: وأراد بقولھ ،یقول ویفعل یستخرج الھدى (وانّھ    )٤٤٧()الضالل غالب على الھدى نّ أ( »أْلقُُطُھُ◌ُ◌ لَْقطا

یسلك  كما(في النھج   - u- سلوكھ فقد كان، )٤٤٨()الھدى من بین األضالیل وُیمّیز الحقَّ عن األباطیل

النھج كلیھما فھو یلتقط سج من جانبیھما ك والعووْ فھا الشقد اكتنیسلك اإلنسان طریقاً دقیقة،  كما(

 ً من على الرغم ، وھو أقدر الناس على السیر فیھ، -u-فالطریُق واِضح عنده ،  )٤٤٩()النھج التقاطا

ھا ال تقوى على نّ اخفاء معالمھ على السائر فإ ازدحام الضاللة على ھذا الطریق مبتغیة في ذلك من الرغم 

 -u-فشالً ابدیا وإّن إیرادهُ   -اإلمامفیما یخص  – ا على فشلھا في مبتغاھانقد دلّ تقوى على ذلك، ف

 -u - للداللة على ثبات من حیث المضمون  )٤٥٠(لفظة الواضح في ھذا الموضع دلّت على الصفَةً الُمشبّھة

 »الالم«، و»انّ «ثباتھ علیھ بـ - u- للداللة على ثبات الوضوح صفة لھذا الطریق، الذي یؤكد االمام 

لى ما أّكده من تملّكھ البّینة في خبرھا، ویبدو لنا أن في الطریق الواضح معنى آخر زیادة ع »الالم«و

قدرتھ العقلیة  (*)تملّكھ البّینة من هللا تعالى، والمنھاج السدید من النبي، ومالزمتھما، إذ نلمح فیھما

العقلیة الفائقة التي تأتي عنصراً ثالثا لتكتمل االركان الثالث في تمییز طریق الحق، إذ ال تجتمع ھذه 

  .امھتجتمع ھذه االركان في غیره، وبھذا ال یمكن إلنسان غیره أن یقوم مق

 يا صـراط ذَوأن هـ {: وقد وافق استعمالھ نعت الطریق مذّكراً استعمال القرآن، فقد ق�ال تع�الى

يما فاتَّبعتَقسمر یعّبر عن استقامة المنھج ودقّة  تحري الفعل الموافق لروح السنة )٤٥١( }وه ، فالوضوح المذكَّ

  . ھًدى منھ عمال ً وعاقبة ً ، فكأنھ ال یفعل شیئاً إال وھو على لروح السنة المأثور عن رسولھ 

 .  

�َماُل َمَض�لَّةٌ : (في مكاٍن آخر م�ن ال�نھج -u-ُثّم یقول  ِری�ُق اَْلُوْس�َطى ِھ�َي  ،اَْلَیِم�یُن َو اَلشِّ َو اَلطَّ

ةُ  قد  - u- ، وبھذا نجد اإلمام »وسطاال«، وھي  مؤنث»الوسطى« بـ »الطریق«فقد وصف ، )٤٥٢()... اَلَْجادَّ
                                                 

  . ٧/٢٨٥، ١/٢٧٣: المصدر نفسھ: ینظر) ٤٤٦(
  . ٧/٧٦: شرح النھج) ٤٤٧(
  . ٢/٩٧: نھج البالغة في ظالل) ٤٤٨(
  . ٧/٧٦: شرح النھج ) ٤٤٩(
  .١٧١: محمد حسن الحمصي: الشامل في النحو والصرف والبالغة والعروض واإلعراب: ینظر) ٤٥٠(

  .»القطھ لقطا« -u-، ویؤكد ذلك قولھ »الواضح«ونعتھا  »الطریق«: في لفظتي(*) 
  . ١٥٣: سورة األنعام )٤٥١(
  . ١/٢٧٣: نھج البالغة) ٤٥٢(



املة المؤنث  تأسیساً على مبدأ المطابقة بین الوصف ھنا مع »الطریق«قد عامل لفظة  -u-اإلمام 

على ھیأة التفضیل المعرف لیبین داللة االطالق فیھ،   »الوسطى«الوصف والموصوف، ونجده قد أورد النعت 

للمتلقي معنى  - u- داللة االطالق فیھ، فدل على اّن الطریق الحق ھو أمثل طریق یقتدى ویحتذى فاوصل 

ال یكون إال االعتدال على وجھ االطالق،  للمتلقي معنى مفادهُ اّن ھذا الطریق الذي یخلو من االنحرافات

س على  العدالة والصدق انّما ھو الطریق السواء الواجب سلوكھ مطلقاً إذ ال سبیل  االطالق، فاالعتدال المؤسَّ

ھو : وقیل وسطھ، وقیل...ھي سواء الطریق(، والجادة »جادةال«مطلقاً إذ ال سبیل للنجاة في غیره فھو

فالطریق الوسطى ھي أعظم )٤٥٣()علیھھو الطریق األعظم الذي یجمع الطریق وال ُبدَّ من المرور: وقیل

للج�واز إل�ى )٤٥٤(وھي الطریق التي ال ُبدَّ من المرور علیھا إلّنھا السبیل الوحید،ھي أعظم الطرق

ة   . والخالِص من النار،إلى الجنَّ

من ومیّزھا وكھا ونصب لھم علیھا أعالم الھدى، الطریق التي أخذ هللا علیھم سل الوسطىوعنى بقولھ 

مین والشمال ھما كُلّ واحد من طرفي اإلفراط والتفریط من والمراد بالیمن طریق الضالل، ومیّزھا الھدى، 

ً ف . )٤٥٥(والتفریط من ذلك الوسط  عن الھدى إلى فقد انحرف  شماالً أو  إّن من انحرف عن ھذه الطریق یمینا

  .عن الھدى إلى الضالل

ولرّبما جاء اإلمام بالوصف مؤنثاً ھنا فجعل المنعوت مؤنثاً داللیاً لیحقق االتفاق السیاقي في النص 

لذا أورد الصفة مؤنثة وعامل  »الیمین، الشمال، ھي، جادة«ألفاظ مؤنثة ھي في النص إذ استعمل جملة 

مؤنثة وعامل الطریق على سبیل التأنیث لیتم التناسب مع بقیة األلفاظ  األخر تأنیثاً وفي ھذا روعة 

  .روعة أسلوبیة

ِریِق اَْلَواِضِح اَلَِّتي الَ یَ : (في موضع آخر من النھج  -u-وقال  ى اَلطَّ ُك َعلَْیَھا لََقْد َحَمْلُتُكْم َعلَ ْھلِ

كٌ  ر الطریق بنعتھ ،  )٤٥٦()َعلَْیَھا إال َھالِ فكیف فأّنثھ،  »علیھا كُ یھل الالتي «: ، ُثمَّ قال»الواضح« بـفذكَّ

ثُھ في عبارةٍ واحدة؟ ویبدو أّن فكیف ذّكر ألنَّ : (قد تنّبھ على ھذه االلتفاتة، فقال ابن أبي الحدیدهُ وأنَّ

ر و( ً الطریُق األعظ: نقولیؤنث،  ألنَّ الطریق یُذكَّ فلّما أراد ، )٤٥٧()م والطریق العظمى، فاستعمل اللُّغتین معا

 ً بیان الطریق من حیث ھي وحملھ لھم علیھا وصفھا بالمذّكر، بعد تأكید  -u-فلّما أراد ، )٤٥٧()معا

- »اإلم�ام«، لبیان شدة ھذا الوضوح، وقّوة ھذا الحمل ووثاقة ال�دلیل »قد«تأكید الحمل بالقسم و

                                                 
  .» جدد« ٣/١٠٩: العرب  لسان )٤٥٣(
َق ِبُكْم عْن َسِبیلھِ {:قال تعالى )٤٥٤( ُبَل َفَتَفرَّ ِبُعوا السُّ بعُوهُ والَ تتَّ   .»١٥٣: األنعام«}َوأنَّ ھذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیما فاتَّ

١٥٣«.  
  . ١/٣٠٦: مصباح السالكین  )٤٥٥(
  . ٧/٢٨٥: نھج البالغة )٤٥٦(
  . ٧/٢٨٧: شرح النھج ) ٤٥٧(



u- في داللتھ علیھا، فھو كما قال تعالى : }الَّ الَقَويذ ءامن ـ بِاتَّ ومِا قـَ يأَون ِ ع ـ كُهـدلَبيِم س ـ الرش٤٥٨( }اد( ،

قَ بِكُم عن{ : وكما قال تعالى لَ فَتَفَربوا السوالَ تتَّبِع ه يما فاتَّبعوتَقسي ماطرهذا ص أنو  ـبِيلهفھ�و س�بیل  )٤٥٩(} س

ھالك الھالك وصفھا بالمؤنث لبیان عدم الثبات على النجاة األوحد، ولّما أراد بیان الطریق من حیث ھي و

: الثبات على الطریق، واالنحراف عن الدلیل األمین، وھذا ھو سبب ھالك الھالك إذ إّنھ كما قال تعالى

خذُوه سبيال{: قال تعالى الھالك عن الھال�ك   -u-، لذا لم ینِف اإلمام )٤٦٠(}وإن يروا سبيلَ الرشد ال يتَّ

وعنى بَذلك نفسھ،  –الھالك–األمین بل خّصھُ بالھالك النحرافھ ھو الھالك بوجود الطریق الواضح والدلیل

  .وعنى بَذلك اّنھ لم یأُل جھداً في  نصحھم وتعلیمھم 

ومن ھنا استعمل النعت المذّكر حیناً، والنعت المؤنث حیناً آخر إظھاراً للفارق بین   الطریق 

ثبات  وصف بالمذكر، الطریق ودلیلھ من جھة، والطریق والھالك من جھة أخرى، فحینما أراد القّوة وال

بالمذكر، وحینما أراد الضعف واالنحراف وصف بالمؤنث بیاناً لھذا الفارق، ولربما تحول من التذكیر في 

لشد انتباه المتلقي حتى یتأمل في المقال ومضمونھ علّھ  »تيال« بـ التذكیر في الوصف إلى  التأنیث

  .ومضمونھ علّھ یرعوي ویفيء إلى الرشد

أَ ُس��ْبَحاَنُھ َفْت��َق األْج��واِء، َوَش��قَّ األْرج��اِء؛ ُث��ّم أْنَش��...: ( -u-ف��ي قول��ھ »ال��ریح«ونظی��رهُ لف��ظ 

����اُرهُ َوَس���كاِئَك الَھ����واِء،  ���اُرهُ  ،َف����أَْجَرى ِفیَھ����ا َم���اًء ُمَتالَِطم����اً َتیَّ یِح  ،ُمَتَراِكم����اً َزخَّ ل����رِّ ����ى َم����ْتِن اَ ����ُھ َعلَ َحَملَ

ال�ریح الن لفظ�ة ، وھ�و نع�ٌت مؤن�ث، »العاصفة«بـ »الریح« َنَعتَ ، فنجد االمام ی)٤٦١()...اَْلَعاِصَفةِ 

ر إذا جاءت بمعنى  ،)٤٦٢(»مؤنثة«    .) ٤٦٣()االَرج والنشر(وُتذكَّ

ھُ  قد نّ إوفي بدء إنشاء الكون، انَّ هللا جلّ وعال أوجَد ماًء في الفضاء الذي خلقھُ :  -u-یقول 

  .لھحاملًة ح ـصارت الری إذعلیھا متحركا فاستقلَّ ُھ  قد جعل الماء على متن الریح، نّ إو

یصُف أصحاب  - u- آخر من النھج في قولھ ر في موضعٍ بنعت مذكّ  »الریح« -u-وینعت 

ى َتُب�لَّ ُجُی�وَبُھمْ : (أصحاب محمد ُ َھَملَْت أَْعُیُنُھْم َحتَّ یِح  ،إَِذا ُذِكَر َهللاَّ �َجُر َی�ْوَم اَل�رِّ َو َم�اُدوا َكَم�ا َیِمی�ُد اَلشَّ

َوابِ  ،َخْوفاً ِمَن اَْلِعَقابِ  ،اَْلَعاِصفِ      .) ٤٦٤()َو َرَجاًء لِلثَّ
                                                 

  . ٣٨: سورة غافر )٤٥٨(
  . ١٥٣: سورة األنعام )٤٥٩(
  . ١٤٦: سورة األعراف )٤٦٠(
  . ١/٨٣: نھج البالغة)٤٦١(
  . ٧٨: التستري : المذكر والمؤنث، ٢١٤: يأبو بكر بن األنبار: المذكر والمؤنث: ینظر)٤٦٢(
  . ٧٩: التستري : المذكر والمؤنث : ینظر  ، ٢١٤: يأبو بكر بن األنبار: المذكر والمؤنث)٤٦٣(
  . ٧/٧٧: نھج البالغة)٤٦٤(



ً  »عاصفال« فـ ا أن یكون نعتا ً  وأرى أّنھا جاءت  ،»لریحا« لـو نعتاً أ »یوم« لـ امَّ  ھنا نعتا

 ً عاصف : بغیر ھاء، وعاصفة، فمن قال ریحٌ عاِصفٌ  :ویقال:(االنباريبن قال أبو بكر ، »الریح«ـ ل ھنا نعتا

 ىعاصفة بناه عل: ى، ومن قالوھي أنثإال للریح، قال الُعُصُ◌ُ◌وف ال یكون عاصف بغیر ھاء، : فمن قال

آءتْها رِيح{:في قولھ تعالى ٌثمّ عّززقولھ بما جاء ، )٤٦٥()المستقبل أي تعصف ىبناه عل وج عاص٤٦٦( }ف(  

   .انقطع العصوفومعنى قد عصفت،  على  )٤٦٦(

بإذن هللا   - u- على معنى تعِصُف إذا أمرھا سلیمان  )٤٦٧(  }ةفَيح عاصالر انيملَلسو{: وقولھ تعالى

   .)٤٦٨(وجل زّ بإذن هللا ع

ما قال: رسيوقال أبو علي الفا آءتْها رِيح{:إنَّ وج عاصعلى ؛ ألّنھ أُرید بھ النسب ولم  ُیجِر }ف

ألّن لفظ  بالتذكیر؛ »عاِصفٌ « : وقال: ذاُت عصف، وقال بعضھم: ، أي معنى ریح عاصفٌ )٤٦٩(على الفعل

  .)٤٧٠(مذكر» الریح«ألّن لفظ  بالتذكیر؛

ونعتھا  بالتأنیث  إّن نعت الریح جاء في القرآن بالتذكیر نظراً إلى اللفظ،: وقال أحد الباحثین

، وقد جاء بھما  القرآن كما نطق  )٤٧١(بالتأنیث نظراً إلى المعنى، إلّن العرب تقول ریحٌ عاِصٌف وعاِصفة ٌ 

بمعنى قد عصفت ال یُفھم من  »عاِصفٌ «قول ابن األنباري في أّن لفظة إال أّن  )٤٧٢(القرآن كما نطق بھما العرب

یبكون قلوبھم، و تِرقُ  على أّن أصحاب النبي »عاِصفٌ «عصفت ال یُفھم من سیاق ھذه  العبارة، فقد دلّ 

ابھم ضطر، وقد شبھ ا(*)الدموع صدورھم»حّتى َتُبلَّ  «تعالى  هللا یبكون بكاءً شدیداً عند ذكرقلوبھم، و

د في میدان الشجر دُّ التج »یمید«ویستفاد من الفعل العاصِف،  الریحِ  ابھم باضطراب الشجر في یومِ ضطرا

د  ع عند العصف أي أنّھا تق »في یوم ِالریح ِالعاصف ِ «ھذه  مرتبطة بالظرف میدان الشجر وعملیة التجدُّ

 وانتھى تعصف عند العصف المباشر للریح، ویستمر المیدان في استمراره، فلیس میدان الشجر من ریح

                                                 
  . ١٥٥: يأبو بكر بن األنبار: المذكر والمؤنث )٤٦٥(
  . ٢٢: سورة یونس )٤٦٦(
  .   ٨١: سورة األنبیاء) ٤٦٧(
  . ١٥٥:  يأبو بكر بن األنبار: المذكر والمؤنث : ینظر) ٤٦٨(
  . ٣٤٥: أبو علي الفارسي : التكملة : ینظر) ٤٦٩(
  .٨/٢٣٧: القرطبي: الجامع ألحكام القرآن: ینظر) ٤٧٠(
  . ١/٤٦٠: الفراء: ني القرآنمعا: ینظر )٤٧١(
  . ١١٠: النعت في القرآن الكریم : ینظر) ٤٧٢(

وإّنم�ا ھ�م القل�ة القلیل�ة ، على قلة ھؤالء األصحاب، فلیسوا ھم األكثریة في العباد »أعینھم«وقد دّل الجمع في (*)
  .فھم كالكبریت األحمر، النادرة



ده عند ھو اضطرابھم وتجدُّ  - u-  عصفھا إذ إّن االنتھاء یعني السكون، والذي أراده اإلمام وانتھى تعصف

على ذلك المعنى،  ویشتّد  »إذا«ده عند ذكره تعالى، وھو أمر یتحقَّق عند الذكر لداللة اضطرابھم وتجدُّ 

م عند الذكر حتى أّنھم یكادون أن یھلكوا عنده، وكأّن أرواحھم تكاد أن تزھق المعنى،  ویشتّد اضطرابھ

أن تزھق لعظیم خشیتھم منھ وكبیر رجائھم لثوابھ تعالى، وھذا المعنى یُفھم مْن سیاق الكالم وال یخفى ما 

  .وال یخفى ما بین المعنیین من فرق

ة فرقا بین الریح العاصف والریح العاصفة نلمحھ في االستعم ال  القرآني لھاتین ویظھر لنا أّن ثمَّ

جرِي بِأمره ةفَيح عاصالر انيملَلسو {: القرآني لھاتین الصفتین، ففي قولھ تعالى ها يَفركْنا باََ  ىتضِ الَّاألرَ ىإلَ ً تَ

َفإلّنھا ریح نفع ال ضرر  معھ، فوظیفتھا ھي نقل  »عاصفة« بـ » الریح«نجد أّنھ قد وصف   )٤٧٣( }...ها ي

حیث یسكن في األرض  المباركة أو في خروجھ منھا في رجوعھ إلى  - u-   )٤٧٤(فوظیفتھا ھي نقل ُسلیمان

  .  )٤٧٥(في خروجھ منھا أو في خروجھ منھا ورجوعھ إلیھا 

وقد ذكرت ھذه الریح في القرآن مرةً بالعصف وأخرى بالرخاوة، ذكر الزمخشري الفرق بین الذكرین، 

وصفت ھذه الریاح بالعصف تارة وبالرخاوة أخرى، فما التوفیق : فإن قلت: (الفرق بین الذكرین، فقال

كانت في نفسھا رخیة طیبة كالنسیم، فإذا مّرت بكرسیھ أبعدت بھ في مّدة  یسیرة، : التوفیق بینھما؟ قلت

فكان جمعھا بین األمرین ان  تكون رخاء في   )٤٧٦(  }غُدوها شهر ورواحها شهر { :یسیرة، على ما قال

آیة آیة إلى : في نفسھا وعاصفة في عملھا، مع طاعتھا لسلیمان وھبوبھا على حسب ما  یرید ویحتكم

لشدة سرعتھا، في جریھا بأمره،   )٤٧٨( )عاصفة أي شدیدة الھبوب(، فھي  )٤٧٧()آیة ومعجزة إلى معجزةإلى 

لّینة (، والرخاء ھي ریح  )٤٧٩(}ابصأَ  يثء حآرخ مرهبأَ ىجرِتَ حالريِ ها لَرنَخَّسفَ {: جریھا بأمره، قال تعالى

الناقلة إلیھ بالعاصفة، بیت المقدس الذي وصف الریح  - u- ، ومّما یقصد  )٤٨٠()لّینة طّیبة ال تزعزع(

                                                 
  . ٨١: سورة األنبیاء  )٤٧٣(
  . ٣/١٣٠: الكشاف : ینظر )٤٧٤(
  . ٣١٥/ ١٤:  تفسیر المیزان: ینظر )٤٧٥(
  .١٢: سورة سبأ)٤٧٦(
  . ٣/١٣٠: الكشاف )٤٧٧(
   .  ٣١٥/ ١٤:  تفسیر المیزان)٤٧٨(
  . ٣٦: سورة ص )٤٧٩(
  . ٤/٩٥: الكشاف ) ٤٨٠(



ما ذكر أّنھا عاصفة  مع لیونة   )٤٨١( )ألّن تسخیر الریح عاصفة أعجب وأدل على القُدرة(بالعاصفة، وإنَّ

مع لیونة الریح، إذاً فالریح العاصفة ھي الرخاء نفسھا ذلك أّنھا تخلو من الشرِّ واإلضرار، وترد في 

س�رعة حركتھ�ا كان�ت ف�ي نفس�ھا رخ�اء طیب�ة وف�ي (اّنھا : وترد في الخیر والمنفعة، قال بعضھم

، وھنا نلحظ أّن وظیفة العاصفة ھي نقل الشيء من مكان إلى آخر، وأحسب أّن الریح إذا  )٤٨٢()كالعاصف

الریح إذا  وردت في القرآن في أمر الخیر كالنقل والمنفعة من غیر إضرار ھي ریح عاصفة،  ومنھا قولھ 

زلْْفأََقح َاواح لَيا الرنلْسأروَ{: ومنھا قولھ تعالى فاللواقح ھي التي تحمل   )٤٨٣(  }وهسقَيناكُمأَمآء فَآء َمنا من السنْ

وإّنما   )٤٨٤(}ى بلَد ميتلَإِ اباً فَسقْناهحس ريثتُح فَاَيِسلَ الررأَ ىذاُ الَّو{:تحمل اللقاح، ومنھ ایضاً قولھ تعالى

ر الفُْلك ح ياَيرسلَ الر ن اته أَايء نمو{:الىكما في قولھ تع،وإّنما ُیساق السحاب بالریح العاصفة، وكذلك ُتسیَّ

ــاَالريــر ّشبم َح ــ ذيِقَكُموليُِــات من رحمــهت وــتَل ْرِج ُيــك ــأَ الفُلْ ه ومبِ ــولرِ ــا مــن فَتبتَغُ فتج��ري بُیس��ر كم��ا  ق��ال  )٤٨٥(}ِ◌ لهضْ

  .)٤٨٦(}راًيس اتيارِجلَاْفَ{:تعالى

جمٌع  »العاِصفات«و ،)٤٨٧(  }افًصع اتفَاصلعاْفَ^ ا عرفً تالسرملُاْو{: ونجده كذلك في قولھ تعالى

أقسم سبحانھ بطوائف من المالئكة أرسلھنّ بأوامره فعصفن في مضیھنّ كما تعصف (، فقد »عاِصفة«جمعٌ مفرده 

العاصفة ھي ریحٌ ترد في الخیر  فالریح ، إذن)٤٨٨( )مضیھّن كما تعصف الریاح تخّففا في امتثال أمره

ً الخیر والمنفعة، وتأتي للداللة ع   . لى النقل غالبا

ا الریح العاصف، فھي الریح الشدیدة المھلكة كما في قولھ تعالى  ربالَْ ىف  ركُم يسيُِّ هو َّالّذى {: أمَّ

ك وجرين بِهِم بِريح ٍ طَيبة ٍ وفَرِحوا بِها جاءتْها ريِـح عاصـف وجـاء   تَّلبحرِ حاْو ربالَْ مـن كُـلِّ     هم املَـوج  ى إذا كُنتُم يف الفُلْ

                                                 
  . ٣١٥/ ١٤:  تفسیر المیزان)٤٨١(
  . ٣/١٣٠: اإلمام احمد بن المنیر االسكندري: »على ھامش الكشاف للزمخشري«االنتصاف) ٤٨٢(
  . ٢٢: ورة الحجر س )٤٨٣(
  . ٩: سورة فاطر  )٤٨٤(
  . ٤٦: سورة الروم ) ٤٨٥(
  . ٣: سورة الذاریات ) ٤٨٦(
  . ٢،  ١: سورة المرسالت ) ٤٨٧(
  . ٤/٦٧٧:الكشاف ) ٤٨٨(

١ 



نيص خل م ا اوعد يطَ بِهِمأُح موا أنَّهظَنكَان ٍ وم ج ، فنلحظ ان  )٤٨٩(}  اكرينالش ذه لنكونَن منَِيتنا من هله الدين لَئن أنْ

ِتھا، ُثّم جاءتھم الریح  العاصف وھي ان الریح األولى كانت طیبة أي تنقلھم من مكاٍن إلى آخر لقوَّ

 {: وظنوا الھالك في قولھ )٤٩١()من جمیع أمكنة الموج(المھلكة، وحین أتتھم  )٤٩٠( )الشدیدة الھبوب(وھي 

، كان االنقطاع إلى هللا تعالى في )٤٩٢( )كنایة عن اإلشراف على الھالك(واالحاطة بھم   }أُحيطَ بِهِم {: قولھ

  .تعالى في الدعاء سبیلھم الوحید للنجاة من ھذا البالء

هبِْ كَفَرواْ مثَلُ الذّين {: ىونظیره قولھ تعال بِراش ادمكَر مالُهمم أع الّرِيح بِه تىتدف مٍ عوايف ٍ ال ص  نروقدي

دھا  )٤٩٣( } ... ىٍعلى ش يقدرون مما كَسبواْ بالرم�اد ال�ذي  بّددت�ھ  فقد شّبھ ض�یاع اعم�ال الكّف�ار وتب�دُّ

على اجتماعھ وتھلكھ، وبھذا یتبین أّن الریح العاصف ھي ریح الریح العاصف، فھي تعصف بھ بقّوة تقضي 

 ً   . العاصف ھي ریح ھالك أو مظنة ھالك، وترد في الشّر غالبا

َیْعلَمُ َعِجیَج : (- u- وقد جاءت داللة الریح العاصفة في النھج كما جاءت في القرآن، ففي قولھ 

َواِت ( َیاحِ  ...َیْعلَُم َعِجیَج اَْلُوُحوِش ِفي اَْلَفلَ ف�إّن الری�اح العاص�فات ،  )٤٩٤()اَْلَعاِصَفاِت◌ِ  َو َتالَُطَم اَْلَماِء ِبالرِّ

ك الماء وتنقل بعض اجزائھ من مكانٍ إلى آخر، والتالطم یحدُث نتیجة ھذا التحریك الشدید من الریاح  تُحرِّ

  . الشدید من الریاح العاصفة

فالماء الجاري محمولٌ على متن الریح العاصفة، ویظھر لنا أّن   )٤٩٥(المتقدم -u-ومنھ قولھ 

رعة في األجواء المفتوقة، واألرجاء المشقوقة، فالریح العاصفة ھنا تحمل لنا أّن ھذه الریح تتحرك بس

  . ھنا تحمل وتنقل الشيء، ویخلو عملھا من اإلضرار واإلھالك

ومّما تقدم نِصُل إلى أّن الریح العاصف أقوى وأشد من الریح العاصفة فالتذكیر أق�وى ف�ي 

ھا ترد في الشرِّ غالباً، وتتسم بالخشونة في ا)٤٩٦(في اللغة لطبیعة، فھي ریح ھالك أو مظنة ھالك، ، وأنَّ

في الخیر والمنفعة غالباً، وتتسم باللیونة أي القوة من غیر اضرار وإھالك،  »العاِصفة«ھالك، كما ترد 

                                                 
   .  ٢٢: سورة یونس ) ٤٨٩(
  . ١٠/٣٤: تفسیر المیزان )  ٤٩٠(
  . ١٧: فاضل السامرائي. د: التعبیر القرآني: ، ینظر٢/٣٣٩: الكشاف ) ٤٩١(
  . ٣٥- ١٠/٣٤: تفسیر المیزان : ظرین) ٤٩٢(
  . ١٨: سورة إبراھیم ) ٤٩٣(
  . ١٠/١٨٨: نھج البالغة )٤٩٤(
  . ١/٨٣: نھج البالغة : ینظر)٤٩٥(
  . ٢/٢٠٧: الخصائص: ینظر)٤٩٦(



  . وإھالك، كما تتصف بحمل الشيء ونقلھ، ویظھر أّن السبب في اختالف الداللتین ھو التذكیر والتأنیث

  . والتأنیث

ً وقد    : -u-ومن ذلك قولھعوٍت مؤنثة، بن »حقیقیا«نعت النھج منعوتات مؤنثة تأنیثا

َمِة َو اَألُْخ��َرى اَْلُمَعاِھ��َدةِ (  ��ى اَْلَم��ْرأَِة اَْلُمْس��لِ ُج��َل ِم��ْنُھْم َك��اَن َی��ْدُخُل َعلَ َغِن��ي أَنَّ اَلرَّ َھ��ا َو  ،َو لََق�ْد َبلَ َفَیْنَت��ِزُع ِحْجلَ

َ◌رد »مؤنث« ، وھو»المرأة«جاء بلفظ  - u-  اإلمام ونلحظ أنَّ  ، )٤٩٧( )...قُلَُبَھا  »ھـ ٢٨٥ت «  قال المبَّ

ـ ٢٨٥ فإن ھذا القبیل ھو الذي ُیقال ، فاعلم »امرأة«ونحو قولك ، »جاریة«فالحیوان نحو قولك( : »ھ

 .، فطابق بین النعت والمنعوتلفظ مؤنث، وھو »المسلمة« بـونعتھا  ،)٤٩٨()...تأنیث الحقیقةُیقال لھ 

 ، فقتلوا عامالً دت األنبارور لمعاویة أّن خیالً (ذلك عندما انتھى إلیھ  - u-  اإلماموقد قال  .والمنعوت

، فخطبھم  )٤٩٩( )ھ الناسثوبھ، حتى إنتھى الى النخیلة، واّتبع رُّ جُ فخرج ُمغِضاً ی... لھ،  فقتلوا عامالً 

أموالھم حّتى  معاویة األبریاء من المسلمین وانتھابھمفخطبھم بھذه الخطبة، فقد أثار حفیظتھ قتل جیش 

ةعن نساء أھل الذِّ  زینة فضالً الُمسلمات من أموالھم حّتى ماكان على النساء     .مَّ

�ٌد أَْو ِھ�َي َحاِم�ٌل َفُتْمَس�ُك ( : -u-ونظیره قولھ َھ�ا َولَ َو َمْن َكاَن ِمْن إَِماِئي اَلالَِّتي أَُطوُف َعلَْیِھنَّ لَ

ھِ  ى َولَِدَھا َو ِھَي ِمْن َحظِّ ،  »أّمة« مفردهجمع ٌ   »اإلماء«، و»الالتي« بـ »إمائي«فقد نعت ،  )٥٠٠()َعلَ

 المملوكة خِالف الُحّرة: األّمة(، و )٥٠١(الذي یقال لھ تأنیث الحقیقةوھي من قبیل جاریة وامرأة ،  »أّمة«

وھي اسم موصول ، »التي« جمع  »الالتي«و ، )٥٠٢() دةووفي التھذیب األَمةُ المرأة ذات الُعبُ . خِالف الُحّرة

د التأنیث بإعادتھ  ، )٥٠٣(اسم موصول داّل على التأنیث   .»الالتي«على  »ھنّ یِ عل«في »ھنّ «وأكَّ

من�ھ،  ولھا ولٌَد أوھي حام�ٌل  ،بالصفة التي ذكرھا *من إمائھ نّ بقولھ ھذا من ك -u-ُیرید 

حصتھِ من التركة،  وُیحاسب بالثمن من ذلك الولد مبیعة على ذلك الولد،  فلتكن أمّ ( وقسموا تركتھمنھ، 

   .، فتكون بذلك من حّظھ )٥٠٤()فإذا بیعت علیِھ عتقْت علیھالتركة، 

  .  )٥٠٥(ولھذا النعت نظائر أَُ◌َخر في النھج 

                                                 
  . ٢/٧٤: نھج البالغة )٤٩٧(
  . ٨٧: المبرد : المذكر والمؤنث )٤٩٨(
  .یمي المعروف بابن عائشة روى ھذه الخطبة عن عبد هللا بن حفص الت. ٦٥: المبرد: الكامل)٤٩٩(
  . ١٥/١٤٨: نھج البالغة )٥٠٠(
  . ٨٧: المبرد: ثالمذكر والمؤن: ینظر)٥٠١(
  .»أما« ١٤/٤٤: لسان العرب )٥٠٢(
  .١٤٨،  ١٤٧: شرح عمدة الحافظ: ینظر)٥٠٣(

). القلیلالھاء والنون للجمع (، و»علِیھنَّ «في  »الھاء والنون« فقد جمعھن بـ. یظھُر أّنُھنَّ لسن كثیرات العدد(*) 
  . ٦٨١: أبو بكر بن االنباري: المذكر والمؤنث). القلیل

  .   ١٥/١٤٩: شرح النھج ) ٥٠٤(
  . ١٣/١٧١،  ١٠/٢٦٥: نھج البالغة : ینظر ) ٥٠٥(



-قولھ  نھج ینعت األسماء المؤنثة غیر العاقلة بنعٍت داٍل على تأنیثھا كما في الأّن  ونلحظ 

-u-  ً ِریَقةِ : (ِیصُف قوما ى اَلطَّ اِئَمةِ  ...َمَضْوا قُُدماً َعلَ ، فقد  )٥٠٦( )َو اَْلَكَراَمِة اَْلَباِرَدةِ  ،َفَظِفُروا ِباْلُعْقَبى اَلدَّ

وكذلك ،  فطابق النعت المنعوت، »الدائمة«ـ ب )٥٠٧(مجازيٌ  وھي لفظ مؤنث تأنیثٌ ، »العقبى«فقد نعت 

   .على تأنیثھ »الباردة«مؤنث دّل نعتھ  تفھو منعو،  »الكرامة«وكذلك لفظ 

 بالنبي  ُیلحقھ هللا تعالى  أنْ  ر عن رغبتھ و أمنیتھ فيبعد أن عبّ  -u- اإلماموقد ذكر ذلك 

بىالحسنة الُعقجنة، وھي مُعّرجین، ففازوا بال وبالصالحین من أصحابھ الذین مضوا متقدمین غیر بالنبي

  م������ا وربَّ  ، )٥٠٨( )وال عس������ف ل������م تؤخ������ذ بح������ربٍ (بىالحس������نة الدائم������ة والكرام������ة الت������ي الُعق

، وھ��ذا یتف��ق م��ع النع��ت المتق��دم وھ��و لف��ظ الثابت��ة والمالزم��ةالس��اكنة و »الب��اردة« ب��ـ -u-عن��ى

فظة ، فعقباھم ثابتة وكرامتھم كذلك الن الكرامة جزٌء من العاقبة لھم، من ھنا نقول ان ل»الدائمة«

نى ھذه العربي نجد ما یعضد ھذا القول في معتعني ساكنة ثابتة، وعند النظر في المعجم  »باردة«فظة ل

 يوبرد لي علیھ كذا وكذا أ. وجب ولزم: حقٌ وبرد علیھ  : ( نى ھذه اللفظة إذ یقول ابن منظورمع

ـ ، ) ٥٠٩(...)ثبت يوكذا أ ، ) ٥١٠()ثبت في یدي منھ شيء، أي ما دما بر: قولھممن  ثابت، : معنى بارد(ف

إلى ثمرات الجنة البریئة  ةأّن اإلنسان یعود في اآلخر - u- على المعنى األّول یكون قْصُدهُ  ف، ) ٥١٠()ثبت

المعنى الثاني أّنھ یصُیر حیُث ال یطرأ علیھ في الجّنة ما یُغیُّر  ، وعلى)٥١١(الجنة البریئة من كدر األتعاب

ا فبع�د أن ذك�ر ثب�ات ال�نعم ودوامھ�، الجّنة ما ُیغّیُر نعیُمھ ومكانتُھ أو یْھُدُر  كرامتھ فھي ثابتة أبداً 

  .  ات والمالزمة في العبارة الثانیةفخّصص الكرامة بالثب األولى عادعامة في العبارة 

َدةٌ  ،اَْلِعْلُم ِوَراَثٌة َكِریَمةٌ (: -u-ونظیر ذلك قولھ ٌل ُمَجدَّ  »وراثة«   فقد نعت  ) ٥١٢()َو اَْآلَداُب ُحلَ

ـ  »وراثة«  »الھاء«المؤنث وھي   فیھ عالمة من عالمات »وراثة«فالمنعوت ،  »كریمة«وھي لفظ مؤنث ب

   .مطابقاً للنعت في التأنیث »كریمة«النعت فجاء   )٥١٣( »الھاء«وھي 

رم ب�تبعد السعي وب�ذل الجھ�د واال  ی رسّ على الرضا بما تیبقولھ الحث  -u- اإلمامأراد ف

ھ جمیل العلم یكسب وأن الیسیر الذي رزقھ هللا تعالى بھ، فالرضا من أسباب سعادتھ،  رم اإلنسان بھذابتی

                                                 
  . ٧/٢٧٧: نھج البالغة) ٥٠٦(
  . ٤٣: مختصر المذكر والمؤنث: ینظر) ٥٠٧(
  . ٧/٢٧٨: شرح النھج : ینظر ) ٥٠٨(
  .»برد« ١١٧: ات الفاظ القرآن الكریممفرد: ینظر ،  »برد« ٣/٨٦: لسان العرب  )٥٠٩(
  . ٣٧٣: أبو بكر بن االنباري : المذكر والمؤنث  )٥١٠(
  . ٢/٢٠٢: مصباح السالكین : ینظر ) ٥١١(
  . ١٨/٩٣: نھج البالغة ) ٥١٢(
  . ٤٨: التستري : ، المذكر والمؤنث٤٣: مختصر المذكر والمؤنث : ینظر ) ٥١٣(



تنى بھا، وھو أشرف الكماالت التي تعفضیلة النفس العاقلة، (إّنھ : وقیلھ، ھ جمیل الذكر بعد وفاتیكسب

  . )٥١٤()ومكتسب موروثیمة من العلماء، بل كان أكرم وبحسب ذلك كان وراثة كرتنى بھا، تع

ھا َتس )٥١٥(لفظ الحلل ستعار لآلدابوقد ا باعتبار (و  ،الُحلل  ُترُ ر اإلنسان كما َتستُ المجّددة ألنَّ

  )٥١٦()ھ وحسنھ وتھذیب نفسھ على استمرار الزمان بلزومھاد بھائدّ جوت باعتبار دوام زینة اإلنسان بِھا(

ذلك ألّن الُحلة تظھر اإلنسان بأجمل مظھر في أعین الناس وكذا الحال لألدب فاّنھ زینة   )٥١٦()بلزومھا

باالستعمال وحلل اآلداب فاّنھ زینة للمرء تظھره بابھى منظر في عقول الناس ونفوسھم، فالحلة تبلى 

   .وجماالً وجّدة لیھا ذلك بل یزیدھا ُحسناً ُیب اآلداب الشرعیة ومكارم األخالق ال

  . )٥١٧(أُخر في النھج  نظِاَئر ولھذا النعت

ا ورد من ھذه المنعوتات المجازیةو الكاشف الرئیس  فكان النعت ، »من دون عالمة تأنیث« ممَّ

َھ�ا َقْد َظَعُنوا َعنْ ...: ( -u-وذلك في قولھ ، »الباقیة«بـ التي ُنِعتت »الدار« الرئیس لداللتھا لفظة

ِھمْ َعنْ  اِئَم��ةِ  ،َھ��ا ِبأَْعَم��الِ ��ى اَْلَحَی��اِة اَلدَّ اِر اَْلَباِقَی��ةِ  ،إِلَ  ب��ـ )٥١٩()وال��دار مؤنث��ة(  »ال��دار«فق��د نع��ت   )٥١٨( )َو اَل��دَّ

   .فدلَّ على تأنیث الداروھو نعت مؤنث،  »الباقیة«

وبع��د یھ��ا، أّن أھ��ل ال��دنیا بع��د أن ملك��وا األم��وال والبن��ین ف بقول��ھ -u-اإلم��ام أراد وھن��ا 

  .ا فیھاامتلكوما وھم ال یملكون شیئاً إال أعمالھم ُمفارقین جمیع علیھا انتقلوا إلى القبور،  ناحرھمت

  .فیھا

َما َقْلُب اَْلَحَدِث َكاألَْرِض اَْلَخالَِیِة َما أُْلِقَي ِفیَھا ( :-H-نظیره قولھ في وصیتھ البنھ الحسنو َو إِنَّ

على  »الخالیة«النعت وقد دلَّ  ،)٥٢١(»مؤنثة«لفظة  »األرض«فالمنعوت  ، )٥٢٠()ٍء َقِبلَْتھُ  ِفیَھا ِمْن َشيْ 

  .تأنیثھا

  إّن ضعفھ وكبر سنھ دفعھ إلى أن یكتب لھ ھذه الوصیة قبل أن : -u-اإلمام یقول

  )٥٢٢( )قلوب المشایخ بخالف شبان یحتمل كل شيء ویقبلھ سریعاً، ال( فقال نصحھ،  بینھ وبین یحول الموت  

 تلقيواالستعداد ل منھا العقائد ولدیھ القدرة و ارففقلب الحدث خاٍل من كثیٍر من المع  )٥٢٢( )المشایخ

                                                 
  . ٥/٢٤٠: مصباح السالكین )٥١٤(
: مختار الصحاح: ینظر. وھي إزارٌ ِورداء، وال یقال لھا ُحلّة حتّى  تكون من ثوبین، »ُحلَّة«مع مفردة ج »الحلل«و)٥١٥(

  .» حلل «  ١١/١٧٢: لسان العرب : ینظر ، »حلل« ١٥١: مختار الصحاح
  . ٥/٢٤٧: مصباح السالكین )٥١٦(
  .١٨/٢٧٣، ١٧/٢٤٦ ، ١٧/٥٢، ١٧/٤٨، ١٣/١٦٣، ١٠/٥٨، ٩/٢٠٩، ٩/١٨٩، ٨/٢٤٤: نھج البالغة:ینظر)٥١٧(

١٨/٢٧٣.  
  . ٧/٢٢٨: نھج البالغة )٥١٨(
  . ٧٧: البلغة ،  ٤٠٩: بن االنباري  رأبو بك: المذكر والمؤنث )٥١٩(
  . ١٦/٦٦: نھج البالغة )٥٢٠(
  . ٦٠: التستري : المذكر والمؤنث)٥٢١(



فإنھ بمنزلة أرٍض ال ( علیھ  (*)فیوسم بمیسم ما أُلقي فیھ ویطبعٍ◌أو شّر،  خیرما ُیلقى إلیھ من  تلقيل

فیھا وخالیة من األبنیة  فاألرض إذا كانت قابلة لما ُیلقى   )٥٢٣( )فیھا یسھل الزرع فیھا ءأرٍض ال بنا

لقي فیھا نافع أوغیر نافع، كما  ھو حال قلب الحدث، وأراد أسرعت في إخراج ما أُ  عواألبنیة والزر

  . وأراد بالقلب ھنا عقل الحدث ونفسھ

   . )٥٢٤(خر في النھج ولھذا النعت نظاِئر أُ 

تثنى من سفت، بین النعت ومنعوتھ في بعض سیاقات النھج اللفظي ئتالفمن عدم اإل قد یلمح حاالتٌ و

  :   لى صورتینإویمكن رّدھا  ثتثنى من المطابقة في التذكیر والتأنیسفت
 تفقد جاء ،»فاعل« وھي أوزان ُمعینة منھا وزن :ما ورد على أوزان یستوي فیھا المذكر والمؤنث   –أ  

ا َبْعُد َیا أَْھَل اَْلِعَراقِ : ( -u-في قولھ  »امرأة« لـنعتاً  »حامل«لفظة  تفقد جاء ،»فاعل« َما  ،أَمَّ َفإِنَّ

َم�ا أَْن�ُتْم َك�اْلَمْرأَِة اَْلَحاِم�لِ  �ا  ،َفإِنَّ مَّ �ْت َفلَ �ْت أَْملََص�ْت َحَملَ م�ن  »الحام�ل«  ف�ـ، )٥٢٥()َو َوِرَثَھ�ا أَْبَع�ُدَھا ،...أََتمَّ

املَصت المرأةُ و الناقة، وھي (، و)٥٢٦(»التاء«ختّصة بالنساء لذا لم تدُخل فیھاالم المشتقةاألوصاف 

    .  )٥٢٧( )َرمَتْ◌ ولدھا لغیر تمام: وھي ُمملٌِص 

 - u- فشبھھم كنھم هللا منُھ،  ین بعد أن أمعن قتال ُمعاویة في ّصف - u-  اإلمامكفَّ أصحاب فقد 

ألق�اء غی�ر (  وألقت�ھتي حملت جنیناً إلى الشھر التاسع، ُثمَّ أس�قطتُھ میت�اً، بالمرأة ال -u-فشبھھم 

ً  ةطو أن تلقیھ لسقنحغیر طبیعي،  ھذه المرأة فقدت  ُثم ّ أّن ، )٥٢٨()أو عارض یقتضي أن تلقیھ ھالكا

بل ورثھا بٌن أو زوج، یرثھا ا فإذا ھلكت لم د، فقدت زوجھا، فقضت حیاتھا بال زوج كافل، وال ولد ُمسع

  .ةكأبناء العمومة والخؤول بل ورثھا األباعدزوج، 

ُج�وفِ  ...:( -u-في قولھ  »َفُعول«ومنھا وزن  ُع اَْلِفْتَنِة اَلرَّ َك َطالِ َو اَْلَقاِص�َمِة  ،ُثمَّ َیأِْتي َبْعَد َذلِ

ُحوفِ  وصٌف ال  »َفُعول«  فـ،  )٥٢٩()...ِرَجالٌ َبْعَد َسالََمةٍ  َو َتِضلُّ  ،َفَتِزیُغ قُلُوٌب َبْعَد ِاْسِتَقاَمةٍ  ،اَْلَقاِصَمِة اَلزَّ

                                                                                                                                            
  . ٣/٩٦: الراوندي : منھاج البراعة)٥٢٢(

  . أي یصیر طبیعة لدیھ(*)
  . ٣/٩٦: الراوندي: منھاج البراعة)٥٢٣(
  .١٩/٥٩، ١٧/٢٢، ١٣/١٣٧، ١١/١٧٧، ٧/٢٠٠، ٧/٤٥، ٦/٤٢٤، ٦/١٦٤: ج البالغةنھ:ینظر)٥٢٤(
  . ٦/١٢٧: المصدر نفسھ )٥٢٥(
أبو بكر بن : ، المذكر والمؤنث  ٤٥-٤٤: مختصر المذكر والمؤنث،  ٥٨: الفّراء : المذكر والمؤنث : ینظر )٥٢٦(

  . ٨٥: احمد الحمالوي: شذا العرف في فن  الصرف، ١٣٩:  يبكر بن االنبار
  . ٦: إبراھیم السامرائي : في التذكیر والتأنیث : ینظر ، »ملص« ٧/٩٤: لسان العرب )٥٢٧(
  . ٦/١٢٧: شرح النھج)٥٢٨(
  . ٩/١٣٧: نھج البالغة)٥٢٩(



إن والمؤنث، و یستوي فیھ المذكر ، مّما  )٥٣١(وھو بناءٌ للمبالغة،  )٥٣٠(للتأنیث »الھاء«ھوصٌف ال تدخل

   .النعت یطابق المنعوت في المعنى نَّ أ إالعدم التطابق في اللفظ  اإن بدو

  حالھا وآثارھا السیئة، واستفعن ھذه الفتنة بعد أن ذكر ظھور فتنٍة  -u-یتحدث و

عطف علیھا ذكر  ؛ ثم جعل الحاكم الحكم وراثة في أسرتھوھو أن یعد أن ذكر أشد أنواع الفتن ضرراً، وب  

اھا( ھا تقضي على سلطان األسر التي حكمت بالوراثة نّ أعطف علیھا ذكر ھذه الفتنة وذكر  ً «وسمَّ  »رجوفا

اھا( ً «وسمَّ ة االضطراب فیھا »رجوفا  )ھالك الَخلق فیھاإ قصمھا عن وكنى ب(، )٥٣٣(فھي كثیرة الرجف )٥٣٢()لشدَّ

ى الذي ال یبق فھي فتنةٌ  )٥٣٤( )ھالك الَخلق فیھاإ ، شیئاً وال یذر من الزروع   يكاسرة تسیُر قُُدماً كسیر الدبَّ

الحق بعد استقامتھا علیھ،   فتزیغ قلوب عن سبیل تُؤدة كسیر الجیوش بعضھا إلى بعض، وعلى ، وال یذر

 ذا اإلنتقاء غیرالمتكلَّفونلحظ  ھ. )٥٣٥(بالمعاصي بعد سالمة منھا وتھلك رجالٌ أي تھلكاستقامتھا علیھ، 

وألفاظ السجع  ،في السجع ھذا التوازي ھنا فنلحظ في ُكلِّ خطبة،  - u- للعبارات في لُغتھ  غیرالمتكلَّف

  .  )٥٣٦( )و أرقُّ  فھي أحسنُ قلیلٌة ( وألفاظ السجع إذا جاءت 

   .) ٥٣٧(ولھذا النعت نظائر أُخر في النھج       

 ّنھ یلزمُ حالأ  أي،  )٥٣٨( )ن حالھاصفة ال تُّغیرع( »المصدر« والنعت :نعوتما جاء مصدرا من ال - ب  

وصف المؤنث بِھِ،  عند  فال یجري على بنیتھ أي تغییر، دفراضالً عن اإلواحدة ھي التذكیر ف یلزمُ حال

إفراده وتذكیره أقوى من  ویرى ابن جّني أنّ . )٥٣٩(وھذه امرأةٌ عدلٌ ھذا رجلٌ عدٌل، : المؤنث ِبِھ، فنقول

  .)٥٤٠(العموم أقوى من تأنیثھ وجمعھ ألّنھا أجناُس للمعاني أي أّنھا تدلَّ على

-ستعمل بعض المصادر بھیأة التذكیر نُعوتاً للمؤنث المجازي من ذلك قولھ االنھج  ونجد أنّ 

ٍة َسَواءٍ  َو الَ َیُكوَننَّ اَْلُمْحِسُن َو اَْلُمِسي( : -u-قولھ  ، »سواء« فقد استعمل لفظة، )٥٤١()ُء ِعْنَدَك ِبَمْنِزلَ

، )٥٤٢()مستویةً (بھا  وأراد ي لفظة مؤنثة، ، وھ»منزلةٍ« لـنعتاً  »لفَعَ◌ا َ «مصدرعلى وزن وھي ، »سواء«

                                                 
  . ٤٨٦: أبو بكر بن االنباري : المذكر والمؤنث ، ٦٣: المبرد : المذكر و المؤنث : ینظر)٥٣٠(
  . ٦٧٨: شرح عمدة الحافظ : ینظر)٥٣١(
  . ٩/١٤٢ :شرح النھج) ٥٣٢(
  .   ٢/٢٢٥: مصباح السالكین : ینظر)٥٣٣(
  . ٢/٢٢٥: المصدر نفسھ )٥٣٤(
  . ٢/٢٢٥: المصدر نفسھ : ینظر)٥٣٥(
  . ٣/٢٣: الطراز) ٥٣٦(
  . ١٧/١٣٨،  ١٦/٨٥،  ١٣/١١٦،  ١١/٥: نھج البالغة : ینظر) ٥٣٧(
  . ٢٠٦، ١/٢٠٤: سعید بن مسعدة» األخفش األوسط«: معاني القرآن) ٥٣٨(
  ٢٠٦/ ٢: ابن جّني : الخصائص ،  ١٣٢: أبو بكر بن االنباري : والمؤنث المذكر : ینظر) ٥٣٩(
  . ٢٠٧-٢/٢٠٦: الخصائص: ینظر)٥٤٠(
  . ١٧/٤٤: نھج البالغة  )٥٤١(



، فجاء بصیغة النھي للنص على عدم مساواة المحسن بالمسيء، فبھذا التساوي یخرج اإلنسان )٥٤٢()مستویةً (

  .یخرج اإلنسان عن نطاق العدالة

ْسِھُم في بناء المجتمع وتھذیبھ، أسلوباً من أسالیب التربیة الذي یُ  -u- اإلمامإّن فیما ذكر 

فضالً عن أّن  نحساإال ھ المُسيء إلى وجّ یعلى زیادة إحسانھ و یَُحثّھوتھذیبھ، وذلك أّن اإلحساَن إلى المُحِسن 

المسيء لتقصیره فیتّحقق العدل  ھو نوع من أنواع العقوبة التي تقعُ على  المُحِسنفضالً عن أّن اإلحسان إلى 

  . )٥٤٣(} ناسحإلِا إالَِّ نِاسحاإلِ ءآزج لْه { :انطالقاً من قولھ تعالىذلك المجتمع في لتقصیره فیتّحقق العدل 

{)٥٤٣( .  
      . )٥٤٤(خر في النھجعت نظاِئر أُ ولھذا الن

   المطابقة العددیة : الفرع الرابع 

 ،والجمع، والتثنیة، اإلفراد: وھي التطابق في العدد في صوره الثالث،  - u- اإلماموقد راعى 

  :ھا باآلتي تفصیل یردوس ،والجمع

ً (:  -u-ومنھ قولھ المنعوت مفرداً، وكان النعت على وفقھ في النھج،  جاء ھا َوال ، )٥٤٥( َسلْ َتَفقُّ
تاً؛ َفإنَّ الَجاِھَل الُمَتَعلَِّم َشِبیٌھ ِبالَعالِمِ ، )٥٤٥( َت َشِبیٌھ  ِبالَجاِھلِ ، َوال َتْسأْل َتَعنُّ فق�د ج�اء   )٥٤٦()َوإنَّ الَعالِِم الُمَتَعنِّ

 »الع�الم«، و»الجاھ�ل«  للمنع�وتین  انوھم�ا مف�ردان نعت� )٥٤٧(»تالمتعّن�«، و»الم�تعلم«اللفظان 

لعالم في ا على أداء حقِ المخاطب  - u-  اإلماموھنا ینبھ منعوت في إفراده، فطابق النعت ال نیالمفرد

ي تشبیھھ ف وأباَن فضیلة التعلم، وینھى عن السؤال على طریق اإلعنات، لعالم في التوقیر والتعظیما

، وھذا من بالجاھلھ العالم المتعّنت ت حین شبّ كما أبان رذیلة التعنّ تشبیھھ الجاھل المتعلم بالعالم، 

   . ، فھنا یسن اإلمام طریقة في التعامل لمن یحمل العلم ولمن یطلبھ في الوقت ذاتھمن خلق العلم وطالبھ

   . الوقت ذاتھ

                                                 
. }بينكمتعالوا إىل كلمةً سواء بيننا و قُل يا أهل الكتاب {:في إعرابھ اآلیة،  ١/٢٠٦: االخفش : معاني القرآن  )٥٤٢(

  . ٦٤: من سورة آل عمران 
  .٦٠: سورة الرحمن  )٥٤٣(
  . ٦/١٣٨،  ٤/٥٤: نھج البالغة : ینظر  )٥٤٤(
  .» فقھ« ٥٠٩:، مختار الصحاح»فقھ«٥٠٧: اللغةمجمل :ینظر. طلب العلم بالشيء وفھمھُ  »التفّقھُ « )٥٤٥(
  .  ١٩/٢٣٢: نھج البالغة )٥٤٦(
: مختار الصحاح : ینظر. ھا من اآلخرھو طالب الزلة المرتقب ل »المتّعنت«و التعنّت طلب إیقاع الغیر في أمٍر شاق )٥٤٧(

  .» عنت« ٤٥٧: مختار الصحاح 



َو ِاْعلَْم َیا (: u-كما في قولھ ، وقد یأتي النعت مطابقاً للمنعوت في العدد فضالً عن التوكید 

َك َشِریٌك ألََتْت�َك ُرُس�لُُھ  َربِّ ْو َكاَن لِ ُھ لَ �ھٌ ... ِاْعلَْم َیا ُبَنيَّ أَنَّ �ُھ إِلَ ِكنَّ فج�اء ،  )٥٤٨()...َواِح�ٌد َكَم�ا َوَص�َف َنْفَس�ھُ  َو لَ

صاً لھ ھذه الوحدة، صِّ مفرد، ومخ الدالة على  »إلھ«لوحدانیة المنعوت نعتاً مفرداً مؤكداً  »واحد«لفظ 

ي عّز وجل الواحد األول األحد الذي ال ثانالذي ال ثاني لھ من العدد فا   الفرد(فالواحد یعني الوحدة، 

ید ویقیم بالتوح - H- ینصحُ ابنھ الحسن  - u- فاإلمام   )٥٤٩()ال نظیري لھ وال  شریك وال مثل وال ثان

 ومنھا أّن جمیع األنبیاء والمرسلین دعوا إلى إلھٍ واحدید ویقیم األدلّة على صحة ما ذھب إلیھ، بالتوح

لك دُ ألتتك ُرُسلُ الشریك لت - كبیراً  تعالى عن ذلك ُعلَّواً - لھ، والشریك، فلو كان لھ شریك ند ال إلھٍ واحد

لذا ھو إلھٌ واحدٌ كما وصف تعالى نفسھ في الشریك،  انعدامیعني   لك علیِھ، فانعدام الرسلدُ الشریك لت

ألھ ال شریك «تنفي الشریك والنظیر معاً، فلو قال  »واحدال«، ثم اّن صفة  )٥٥٠(نفسھ في القرآن الكریم

إن جاز –على سبیل  المثال لنفى الشركة لھ في االلوھیة، ولكن قد یكن لھ نظیر في الماھیة  »شریك لھ

نف�ى فیھ�ا الش�ركة عل�ى الص�عیدین  »واحد«أّن استعمالھ صفة  على حین  –التعبیر اإن جاز لن–

  .معاً على حد ٍ سواء »الماھیة والمقامیة«

المنعوتات  المطابقة في  ونلحظ في ھذه النظائر، )٥٥١(نعت المفرد نظائر كثیرة في النھجولل

 ً ة ولفظ،  )٥٥٤(»اسم اإلشارة«، و)٥٥٣(»االسم الموصول«كـكان أم جاِمداً،  )٥٥٢(المنعوتات والنعت مشتقا

  . نى صاحببمع )٥٥٥(»ذي«ة ولفظ

في اإلفراد أو   معدوداتٍ ال ترقى رقيَّ المطابقة ت في مواضعٍ التثنیة فقد تجلّ  ةأما مطابقتھُ في بنی    

اِن ُمَتَفاِوَت�انِ إ: (-u-كما ف�ي قول�ھ، اإلفراد أو الجمع  ْنَیا َو اَْآلِخ�َرَة َع�ُدوَّ  ،َس�ِبیالَِن ُمْخَتلَِف�انِ وَ  ،ِ◌نَّ اَل�دُّ

مثنى مرفوع وعالمة  »متفاوتان« لفظ  ءفقد جا،  )٥٥٦( )ْنَیا َو َتَوالََّھا أَْبَغَض اَْآلِخَرةَ َو َعاَداَھاَفَمْن أََحبَّ اَلدُّ 

تبَع في الرفع  مثنى »مختلفان«وكذلك النعت المثنى المرفوع،   »عدّوان«لف نعتاً للفظ وعالمة رفعھ األ

ً  »متفاوتان«إعراب   حُّ المرفوع، ویصُ  »سبیالن« في الرفع منعوتھ    .والمعطوف علیھ »انَّ «سم إل خبراً ثانیا

   .والمعطوف علیھ

                                                 
  . ١٦/٧٧: نھج البالغة )٥٤٨(
  . ١٤٥: اشتقاق أسماء هللا )٥٤٩(
ْم َیُكن لّھُ َشِریك{:قال تعالى)٥٥٠( داً َولَ ِخْذ َولَ ْم َیتَّ َمواَِت َواْ ألَ ْرِض  َولَ ھُ ُمْلُك السَّ ذى لَ   .» ٢: الفرقان «.  }فِى الُملْكِ „ اَلِ

 :٢ «.  
  . ١٩/٥٩،  ١٨/٦٦،  ١٣/١٣١،  ٦/١٤٦: البالغة نھج: ینظر)٥٥١(
  .١/١١٣: المصدر نفسھ : ینظر)٥٥٢(
  . ٧/٦٢،  ٣/٢١٦: المصدر نفسھ : ینظر)٥٥٣(
  . ١/٢٤٧: المصدر نفسھ : ینظر)٥٥٤(
  . ١/٨٦: المصدر نفسھ : ینظر)٥٥٥(
  .من ھذا البحث  ٥٣ص: ینظر ،  ١٨/٢٦٤: نھج البالغة )٥٥٦(



عل�ى  ویحی�ا فیھ�ا یعیش�ھا اإلنس�ان مقارف�اً للمحرم�ات، ھنا الدنیا الت�ي  -u-اإلمام أراد و

وقد وصفھما  ومعبوداً  لیھا، واتخاذھا دیناً الكامل إ فالدنیا یعني االنصرا اآلخرین، وتولّيحساب 

   . )٥٥٧()ُمضادُّ لِعَمِل األخرى  ألّن َعمَل كلُّ واحٍد من الدارین(العداوة والتفاوت وصفھما ب

إلى ما  یتوجھ اإلنسان  یة وإنما َقَصَ◌َ◌َد االاالنصراف عن الدنیا بالُكلِّ  -u- اإلمامولم ُیِرد 

ھو عیُن  ة هللا تعالىدإراالعمل فیھا واألخذ منھا وفق  فإنّ لیھ، رغبتھُ عتعالى لھ فیھا، فیقُصر هللا  للّ ما ح

من دون بسبیل الدّنیا  عطي اإلنسان القُدرة على االنتفاع ّنھ یُ ھو عیُن ما أمر بھ تعالى، ُثمَّ  ا تعالى

؛ ألن سبیل الدنیا داع للوصول الى سبیل االخرة، فیكون قصد سبیل اآلخِرةدون وقوع تعارض بینھ وبین 

نیا یأخذك بعیداًً◌ اإّن اتباع  - u-   فیكون قصد اإلمام ، فمن تِبع ھواه سار في عن اآلخرةلھوى في الدُّ

 ذاوھ ،مطلوبةلموازنة بین كفتي الدنیا واآلخرة فاداوةِ لآلخر، بالع - u-  سار في الطریق الذي وصفھ

  .          كامل العبد في وجوده الدنیويت لدلی ذاوھ ،مطلوبة

َھ�ا َعْیَن�ْیِن (:في وصف الجرادة  -u-ونظیر ذلك قولھ �َق لَ َو إِْن ِش�ْئَت قُْل�َت ِف�ي اَْلَج�َراَدِة إِْذ َخلَ

، وھو »حمراوین« بـ »عینین«وصف المنعوت المثنى ، فقد )٥٥٨()ْمَراَوْینِ َو أَْسَرَج لََھا َحَدقََتْینِ قَ  ؛َحْمَراَوْینِ 

جاء موافقاً للنعت  »قمراوین«وكذلك النعت ، وھو مثنى، فوافق منعوتھ في التثنیة، »حمراوین«

  .في تثنیتھِ  »حدقتین«للنعت 

أسرج لھا حمر، وما من عینین لونھما أ ھارأسخلق هللا تعالى في الجرادة وما  - u-  اإلمامیصُف 

 - u- ، وھنا أراد اإلمام )٥٥٩()جُیضيء السراتین كما ي جعلھما مضیئ أ( ،حدقتینمن أسرج لھا وما 

 -u -  ،فینبھھم على عظیم بوصفھ عجیب خلق الجرادة، أن یعظ الناس بما یرونھ من قدرةِ هللا في خلقھا

عذابھ الشدید النّھ قادر على كل الخوف من ن الصغیر لیستشعروا على عظیم قُدرتھِ تعالى في خلق ھذا الكائ

 رالتفكُّ إلى  یِصلُ بھمحولھم  في حقیقة ھذا اإلبداع الذي أبدعھ تعالى منیر فإّن التفك. قادر على كل شيء

بقدرتھ وعظمتھ ومدیات سلطانھ وقوتھ، وھذا یدفعھم إلى محاسبة النفس وإقامة الرقابة  رالتفكُّ إلى 

وكبح اإلنسان المؤمن،  یُسھم في صناعةذا جانب عبادي مُِھم، وھالرقابة علیھا خشیة الوقوع في المعصیة، 

  . ارة بالسوءاألموكبح جماح النفس المؤمن، 

  . )٥٦٠(إّن نظائر ھذا النعت في النھج قلیلة جدا

ركم ... ( : - u- ومن شواھد المطابقة فیھ قولھ ، »جمع المذكر السالم«ومن صور الجمع  وأحذِّ

ركم أھل النفاقِ   »الضالون«فقد نعت  ،  )٥٦٢()والزالُّوَن الُمزلُّونَ ، فإّنھم الضالَُّ◌ون الُمِ◌ضلَّوَن  )٥٦١(وأحذِّ
                                                 

  .١٨/٢٦٤: شرح النھج )٥٥٧(
  . ٦٦-١٣/٦٥: بالغة نھج ال)٥٥٨(
  .١٣/٦٦: شرح النھج). أي نّیرة  بضوء القمر، لیلة قمراء: كما ُیقال،حدقة قمراء أي منیرة:ویقال)(٥٥٩(
  . ١٨/٢٦٤: نھج البالغة: ینظر )٥٦٠(



 بـ »نالوالز«نعت  ونظیرهُ أیضاً،  موھو جمع مذكر سال، »المضلون« بـمذكر سالم  عوھو جم »الضالون«

أیضاً أن یُعرب  ویجوز والمنعوت متوافقان في صورة الجمع، فالنعت ، »المزلون« بـ »نالوالز«نعت 

ینظر إلیھ على انّھ من بل  فادحمرٌض اجتماعي والنفاق . »ّن◌ّ إ«خبراً ثانیاً السم  »المضلون«أن یُعرب 

وینشره باألوساط التي ال تحملُ  نافق كالمریض یحمل المرضة، فالممھات الرذائل االجتماعیعلى انّھ من أُ 

سبیل هللا لعدم  عنأي المنحرفون ( »الضالون«ناعة من المرض، فإّن المنافقین ھم المالتي ال تحملُ 

، )٥٦٣()المضلّون لغیرھم عنھا بالش�ُبھات الباطل�ة وك�ذلك الزالّ�ون المزلّ�ونإلیھا، االھتداء هللا لعدم 

  .ُمصّراً على ذنبھ د إلى أن ُیزّل معھ غیرهفیعم، ال یرضى بذلكو  )٥٦٤(»مخطيء«فالمنافق 

من ھؤالء  ر الناسذِّ إلى أن ُیح -u- اإلمامفي ذلك الوقت ھو الذي دعا  مرھانتشا نّ ویبدو أ

ھؤالء المفسدین، وأن یوّضح لھم صفاتھم الخبیثة، حتى یرعووا ویتخذوا الحذر سبیالً كیما یقعوا في 

  .یقعوا في المحظور

َھاَو َقْد َعَرَف حَ (:-u-ونظیره قولھ   )ِرَجاٌل ِمَن اَْلُمْؤِمِنیَن اَلَِّذیَن الَ َتْش�َغلُُھْم َعْنَھ�ا ِزیَن�ُة َمَت�اعٍ (*)قَّ

وجمع ( »سم موصولا«وھي  ،»الذین«بـوھي جمع مذكر سالم ، »المؤمنین«فقد نعت لفظة،  )٥٦٥( )َمَتاعٍ 

  .من األسماء )٥٦٧()كان مذكراً (بھ ما  وینعتُ ،  )٥٦٦()وجمع الذي( »موصول

وھؤالء  ؛)٥٦٨(بقدرھا الصالة بذكر عرفان رجال من المؤمنین الناس على عظمة  - u-  اإلمامھ نبّ و

والمذكورون ھم بعد أن أوصاھم بالمحافظة علیھا،   )*( )٥٦٩( )ھم الموصفون في اآلیة(وھؤالء  ؛)٥٦٨(بقدرھا

ولذتھا  ومعطیاتھا، فأعطوھا كُلَّ وعقلوا أسرار الصالة الذین وجدوا حالوة اإلیمان با ، والمذكورون ھم 

نیا ومتِغلُوا بوشُ فأعطوھا ُكلَّ اھتمامھم،  اعھا إذ عرفوا فیھا حق الیقین وجالل القُرب من هللا، ھا عن الدُّ

  .القیامةونجاتھم یوم من هللا، 

   . )٥٧٠(في النھج  ولھذا النعت نظائر قلیلًة جداً 

                                                                                                                                            
  .»نفق«١٠/٣٥٩:لسان العرب). رالدخول في اإلسالم على  َوْجھ والخروج عنھ من آخ(النفاق ھو )٥٦١(
  . ١٠/١٦٣: نھج البالغة )٥٦٢(
  . ٣/٤٢٨: مصباح السالكین )٥٦٣(
  .» زلل« ١١/٣٠٦: لسان العرب : ینظر  )٥٦٤(

  .الصالة (*) 
  . ١٠/٢٠٢: نھج البالغة  )٥٦٥(
  . ١٤٨: شرح عمدة الحافظ  )٥٦٦(
  . ١٤٧: المصدر نفسھ  )٥٦٧(
  . ٣/٤٦٤: مصباح السالكین : ینظر)٥٦٨(
  . ٣/٤٦٤: المصدر نفسھ : ینظر)٥٦٩(

  .»٣٧:سورة النور« }ھم تجارةٌ وال بیٌع عن ِذكِرِ◌ هللا وإقام الصالةرجاٌل ال تلھی {:قولھ تعالى(*)
  . ١٥/١٨١، ٨/٢٤٤: نھج البالغة )٥٧٠(

  . أي هللا تعالى(*)



ا صورة نعت جمع التكسیر َص فیھا،  ویمكن أن فیمكن فیھا المطابقة،   »للمذكر العاقل«أمَّ ُیترخَّ

َص فیھا،  �ْیَس لَِش�يْ (: -u-ومثال ذلك في قولھ ُیترخَّ ِعْلُم�ُھ ِب�األَْمَواِت اَْلَماِض�یَن ... ِاْمِتَن�اٌع  *)(ٍء ِمْن�ھُ  لَ

وھو   »الماضین« بـ  »تمیّ « مفردهُ ، وھو جمع تكسیٍر  »األموات«وقد نعت  . )٥٧١()َكِعلِْمھِ بِاألَْحَیاءِ اَلَْباقِینَ 

ـ   »حي«وھي جمع  مفرده   »األحیاء«ومثلھ نعت لفظة جمع سالمة، وھو   »الماضین« ، وھو »الباقین«ب

ً ، وھو جمع سالمٍة أ»الباقین«   . یضا

ّما ذكره أمنھ شيء إلّن ُكلّ شيٍء في قبضتھ، إّنھ تعالى الیمتنُع  :ان یقول -u-اإلماموأراد 

م�اً ألّن ِعلفللداللة على إحاطت�ھ تع�الى بُك�لِّ ش�يٍء  ِه العلُم باألمواِت، رِ ذكره العلُم باألحیاء بعد ذك

فھو  الذي یعرف األشیاء على ، ) ٥٧٢(یھاوال یُمكن شیئاً منھا الخروج عن إرادتھِ فلوقات تحت قُْدرتِھِ، المخ

  .)٥٧٣(األشیاء على حقائقھا

ُكمْ  ؟َم��ا َدَواُؤُك��مْ  ؟َم��ا َب��الُُكمْ :( -u-وم��ن ھ��ذا النط��اق قول��ھ  ،  )٥٧٤()اَْلَق��ْوُم ِرَج��اٌل أَْمَث��الُُكمْ  ؟َم��ا ِط��بُّ

ر مفردھا وھي جمعٌ مُكسّ ،  »رجال«نعتاً للفظة  »مثل« ر مفردهُ وھي جمع ُمكسَّ  »أمثالكم« فجاءت لفظة

  .»جلر«ر مفردھا ُمكسّ 

ھم على القتال لما رآهُ ِمن خ�وٍر ف�ي  نْ أبقولھ  -u-اإلمامأراد  قل�وبھم،  ُیعّنف جیشھ وُیحثَّ

 أقصى ما َیْبُذلُبذل  والطب النافع إلصالحھم بعد أن حیرتھ متسائالً عن الدواء الشافي، فأعلن عن قلوبھم، 

ھم رجالٌ ، إنسان لھذه الغایة أقصى ما َیْبُذلُ  كم أي أنّ ثالُھم، أم وھو یستنكر تخاذلھم أمام أھل الشام ألنَّ

  ش����یئاً خارق����اً أو غیبّی����اً فمحارب����ة بش����ٍر أمث����الكم ش����يٌء ف����ي ط����اقتكم،  نك����م ال تح����اربوأي أنّ 

  

  ھن�����اك س�����بٌب مقن�����ٌع للج�����بن والتخ�����اذل، وھ����ذا یعّب�����ر ع�����ن ش�����دة جب�����نھم وخ�����ذالنھم  فل����یس

  .-u- )٥٧٥(لإلمام 

   .)٥٧٦(ولھذا النعت نظائر أُخر في النھج

ا صورة  َف�إِْن َك�اَن الَ ُب�دَّ ِم�َن : ( -u- اق�ل فمن�ھ قول�ھجمع التكسیر للم�ذكر غی�ر العنعت أمَّ

َمَك��اِرِم اَْلِخَص��الِ  ��ُبُكْم لِ ِة َفْل��َیُكْن َتَعصُّ اَلَِّت��ي َتَفاَض��لَْت ِفیَھ��ا  ،َو َمَحاِس��ِن األُُم��ورِ  ،َو َمَحاِم��ِد اَألَْفَع��الِ  ،اَْلَعَص��ِبیَّ

َج��َداُء ِم��ْن ُبُیوَت��اِت اَْلَع��َربِ  ِغیَب��ةِ  ؛َیَعاِس��یِب اَلَقَباِئ��لِ َو  ،اَْلُمَج��َداُء َو اَلنُّ َو  ،َو اَألَْح��الَِم اَْلَعِظیَم��ةِ  ،ِب��األَْخالَِق اَلرَّ

                                                 
  . ٩/٢٥٣: نھج البالغة)٥٧١(
  . ٦٧: اشتقاق أسماء هللا : ینظر)٥٧٢(
  . ٧٧: المصدر نفسھ : ینظر)٥٧٣(
  .من ھذا البحث  ٦٢ص: ینظر، ٢/١١١: نھج البالغة)٥٧٤(
  . ٢٩١: تأریخ الكوفة: نظری) ٥٧٥(
  . ١٧/١١٧،  ١٣/١٥٢،  ١٣/١٢٧،  ١١/١٠٢،  ١٠/٨٩،  ١/١٢٣: نھج البالغة: ینظر)٥٧٦(



ةِ   ب�ـ )٥٧٨(»األح�المِ «و »الرغیب�ة« ب�ـ »األخ�الق«فقد نع�ت ، )٥٧٧()َو اَْآلَثاِر اَْلَمْحُموَدةِ  ،اَألَْخَطاِر اَْلَجلِیلَ

، والمنعوتات جموع مذكرة، )٥٨٠(»محمودةال« بـ »اآلثار«و  »الجلیلة« بـ )٥٧٩(»األخَطارِ «و »العظیمة«

، وھذه المنعوتات یجوز في »أَثَرٌ «و »َخْطرٌ «و »حِلْمٌ «و »قٌ ُخلُ «ومفرداتھا مذكرة، وقد جمعت جمع تكسیر،  

  .تأنیث، وجاءت ھنا النعوت مؤنثةالتذكیر والالمنعوتات یجوز في نعتھا 

التعصب بدَّ منھا فلیكن التفاخر وثّم قال إن كان النھیھم عن العصبیة،  -u-اإلمامأراد وقد 

الفعال في عظیمة، وسمو وأقداٍر كبیرة،  وعقولٍ ، من أخالق یُرغب إلیھا،  )٥٨١()لخالل الحمد(التعصب و

ُیرید منھم سلوك ُسُبل الحضارة في التعامل ونبذ  -u-حسنة، فاإلمام  أخبارالفعال والشرف، وفي 

  .یلةونبذ الُسُبل البدویة الخشنة، فإن كان البّد من عصبیة وافتخار بینھم فلتكْن بھذه األعمال الجم

  .یلةالجم

راً نظائر  ر المجموع جمعاً مكسَّ    . )٥٨٢(في النھجأخر وللنعت المذكَّ

َك��َواتِ :( -u-ومن�ھ أیض�ا قول�ھ َواِت َو اَلزَّ �لَ ُ ِعَب�اَدهُ اَْلُم�ْؤِمِنیَن ِبالصَّ �َك َم��ا َح�َرَس َهللاَّ َو  ،َو َع�ْن َذلِ

اِم اَْلَمْفُروَضاِت◌ِ  َیاِم ِفي اَألَیَّ وھ�و لف�ظ ، »األی�ام«نع�ت   -u-ھ حظ ھن�ا أّن�نل، ف )٥٨٣()...ُمَجاَھَدِة اَلصِّ

والوجھ ، »مفروضة« ـب فال یوص »الیوم«و، »المفروضات« بـوقد ُجِمعَ جمع تكسیر ، »یوم«مذكر مفردهُ 

، فینعت الجمع »المفروضة األیام« :فیقال، »مفروضة« بـ »األیام« نعتوالوجھ أن ت، »مفروضة«

على  »مفروضات«الّنھ أجرى  - u- اإلمامأوردھا ما جاء بالصورة التي وإنّ الجمع بالمفرد المؤنث، 

  . )٥٨٤(مجازاً على المطابقة إذ قابل الجمع بالجمع  »أسباب« تعلى المنعو »مفروضات«

الك�الم  ھ�ذامن مكای�د الش�یطان الت�ي ذكرھ�ا قب�ل أّن هللا قد حرس عباده  -u-اإلمامأراد ف

على  یشقُّ  یفرض أیاماً كثیرةً  ھ تعالى لم دلّ على أنّ  »المفروضات«والجمع في بالصلوات والزكاة والصوم، 

فدل الجمُع على  )٥٨٥()القلیل للجمع (األلف والتاء یؤتى ِبھا  أداء حّقھا، إذ إنّ  على اإلنسان یشقُّ  كثیرةً 

المفروضة، ذلك اّن الصیام فریضة من هللا تعالى على عباده، وھي فریضة شاقة وثقیلة، فلما  على قِلّة األیّام

الصوم قالئل اورد شاقة وثقیلة، فلما أراد ان یعّبر لھم عن تحننھ ورحمتھ في اّنھ خففھا بأن جعل ایام 

                                                 
  . ١٣/١٦٦: المصدر نفسھ )٥٧٧(
  .» حلم« ١٢/١٤٦: لسان العرب: ینظر)٥٧٨(
  .» خطر« ٤/٢٥١: المصدر نفسھ). ارتفاُع الَقْدِر والماُل والشرُف والمنزلة(الخطر ھو)٥٧٩(
  .» أثر« ٤/٦: صدر نفسھ الم: ینظر)٥٨٠(
  . ١٣/١٦٧: شرح النھج : ینظر)٥٨١(
  . ٩/٨٨،  ٦/٢٧٥،  ٢/٢٠٤: نھج البالغة: ینظر)٥٨٢(
  . ١٣/١٦٣: المصدر نفسھ )٥٨٣(
اٍم   َمعُدوَداتٍ {في تفسیره آیة ، ١/١٦٥: العكبري: التبیان في إعراب القُرآن: ینظر)٥٨٤( سورة «. }َواْذُكُرواْ هللاَ فِى أّیَّ

  . » ٢٠٣: سورة البقرة «. }َمعُدوَداتٍ 
  .٤١: التعبیر القرآني: ، ینظر ١٨١:  يأبو بكر بن األنبار: المذكر والمؤنث )٥٨٥(



 »مفروضة«قالئل اورد لھم صفة االیام على جمع التكسیر الذي یدل على جمع القلّة ولو افرد الصفة فقال 

  .لدل على كثرة االیام »مفروضة«

  . )٥٨٦(َخرفي النھجولھذا النعت نظائر أُ 

األمثلة  ومن ،  )٥٨٧(أّما صورة نعت الجمع للمؤنث غیر العاقل فیجوز فیھا المطابقة وعدمھا

الَ  ،َو َمَن��اِزُل ُمَتَفاِوَت��اتٌ  ،َدَرَج��اٌت ُمَتَفاِض��الَتٌ :( -u-ھج نعت��اً مؤنث��اً قول��ھال��ن األمثل��ة ال��واردة ف��ي

والتاء  ینتھي باأللفسالم  وھو جمع مؤنث، »متفاضالت«فقد طابق ھنا بین النعت ،  )٥٨٨( )...َیْنقَِطعُ َنِعیُمَھا

باأللف والتاء، مؤنث سالم ینتھي  وھو أیضاً جمع ، »درجات« ومنعوتھ، »متفاضلة« والتاء ومفرده باأللف

   .)٥٨٩(درجاٌت كثیرة  وأّنھا الجمع على أّن التفاضل فیھا كثیر، وقد دّل ھذا باأللف والتاء، 

إنسان مرتبة ولكل إّنھا مراتٌب، الجنة ودرجاتھا مرغباً فیھا الناس إذ  -u-اإلماموھنا یصف 

ن درَجَتُھ اإلنسا  یرتقي  حیثُ  )٥٩٠(} املوع مماجات رلّ دولكَُ { مرتبة حسب ما قدم من حسناٍت في دنیاه

  .درَجَتُھ األخرویة خالداً فیھا

�َواتِ :( -u-ومنھ أیضا قولھ �َواتِ  ،َیْعلَ�ُم َعِج�یَج اَْلُوُح�وِش ِف�ي اَْلَفلَ َو  ،َو َمَعاِص�َي اَْلِعَب�اِد ِف�ي اَْلَخلَ

یَن��اِن ِف��ي اَْلِبَح��اِر اَْلَغ��اِمَراتِ  َی��اِح اَْلَعاِص�� ،ِاْخ��ِتالَِف اَلنِّ -اإلم��اموھن��ا ینع��ت ،   )٥٩١()َفاتِ َو َتالَُط��َم اَْلَم��اِء ِبالرِّ

u - »مؤنث سالم ینتھي  وھي جمع، »العاصفات«  بـ »ریح«ر مفرده مَكسّ مؤنث وھي جمع ، »الریاح

  .سالم ینتھي باأللف والتاء

 )٥٩٢(مجازاً  لیقابل الجمع بالجمع على المطابقة،  »البحار« على المنعوت »الغامرات«وقد أجرى 

على الكثرة تناسباً لمقام قدرتھ المتحدث  عنھا،   ، ولرّبما أراد باأللف والتاء ھنا الداللة )٥٩٢(مجازاً 

ا األلف والتاء، فإّنھا عالمة وأ(: نبارياألبن قال أبو بكر عنھا،   الواو والنون  لجمع المؤنث بمنزلة مَّ

ما كانت في الجمع ... الِْھندات: كون للجمع القلیل كقولكوالنون للمذكر وت ز وعزّ   )٥٩٣()...الكثیر   وربَّ

                                                 
  . ١٠/٨٦،  ٦/٤٢٣،  ٦/٤١٦،  ٦/٣٨٤،  ٦/٣٤٨: نھج البالغة : ینظر)٥٨٦(
  . ٤٤٦ھامش ص/٣: عباس حسن: النحو الوافي: ینظر)٥٨٧(
  . ٦/٣٤٨: نھج البالغة )٥٨٨(
  . ١٨١: نباري أبو بكر بن األ: المذكر والمؤنث : ینظر )٥٨٩(
  .١٩: سورة األحقاف )٥٩٠(
  .من ھذا البحث  ٧٥ص: ینظر،  ١٠/١٨٨: نھج البالغة )٥٩١(
  .من سورة البقرة» ٢٠٣«في تفسیره آیة  ١/١٦٥: العكبري: التبیان في إعراب القرآن : ینظر )٥٩٢(
  . ١٢٣ -١٢٢:الزجاجي: االیضاح في علل النحو:،ینظر١٨١:أبو بكر بن األنباري:المذكر والمؤنث)٥٩٣(



ة لّ قفلیس معنى الصلوات ال: (، وقال  )٥٩٤(}ملَه نكَس  كواتَلَن صهم إِليلّ عصو {اء رّ الق ز قولھ بقراءةوعزّ 

ن� عل�ى التكثی�ر -u-في قول�ھ فقد دلّت ھنا  )٥٩٥( )ما معناھا الكثرةة إنّ لّ قال ت الُعم�ق الكبی�ر ف�ي وبیَّ

  .التي تعیُش فیھا )٥٩٦(البحار وعظیم سترھا للكائنات

ھي  إّن ھذهدؤوباً،  راً مّ ُمْست یاح بھا عصفاً شدیداً عصف الرلتالطم المیاه  حال - u- وقد وصف 

الحرك�ة ھ�ي وھ�ذه ، )٥٩٧(النین�ان أّما في باطنھا فنِجُد حرك�ةھي الحركة الظاھریة للبحار،  إّن ھذه

  ب�������ل ویعل�������م س�������بب اخ�������تالف وھ�������و تع�������الى یعل�������م بك�������ل ذل�������ك الباطنی�������ة المغم�������ورة 

   . )٥٩٩( )قطع البحار طوال وعرضابالمجيء والذھاب و( )٥٩٨()إصعادھا وانحدارھا(في  –أي حركتھا –النینان 

   . )٥٩٩( )وعرضا

صوات الوحوش المتكررة في الفلوات، والمعاصي في الخلوات، أ ارتفاع -u-یصف وھنا 

لبحار الغامرات في حركتھا الخفیة، والریاح العاصفة، إّن ھذه المذكورات البّد والنینان في االخلوات، 

  ھ��ااإلحاط��ة بِ  ىال��رابط ھ��و أّن اإلنس��ان ال یق��در عل��الم��ذكورات الب��ّد م��ن راب��ط یجم��ع بینھ��ا، و

  

األصوات الصادرة عن وسمعاً، الواسعة البعیدة ال یُحیط بھا اإلنسان في الفلوات ؛ فأصوات الوحوش )*(ِعلماً 

وكذلك ومرتكبیھا،  ُجناتُھا في الخلوات خفیة ال یعلم بھا اال المستورة المعاصياألصوات الصادرة عن و

، فصوت تالطم الماء اختالف النینان في البحار الغامرة الساترةالحال في اصوات وكذلك ومرتكبیھا، 

أصوات أنفاس النینان وحركتھا  –سبحانھ  –لقوي بالریاح الشدیدة السریعة لم یخف علیھ تالطم الماء ا

في المساحات الكبیرة الشاسعة من  غوریتالشى وی ، فبین  صوتٍ  )٦٠٠(وحركتھا في اختالفھا في أعماق البحار

وما  »البحرالبر، « تالمتضادا تدركھا عین، متناثرة بینحركةٍ ال صوت وو، تواعجماالكبیرة الشاسعة من 

،  )٦٠١()بجزئیات الموجودات على اختالفھا وكثرتھا(تعالى  وھو إحاطتھ جامع،وما یحویان  »البحرالبر، «

                                                 
، النشر ١٥٢: ابن خالویھ: الحجة في القراءات السبع: ینظر. على الجمع »صلوات«وھي قراءة ، ١٠٣: سورة التوبة)٥٩٤(

  . ٢/٢٨١: ابو الخیر محمد الدمشقي: ، النشر في القراءات العشر١٥٢: خالویھ
  ١١٧:باكزة رفیق حلمي.د:ینظر الجموع في اللغة العربیة،١٨١:أبو بكر بن األنباري:المذكر والمؤنث)٥٩٥(
  .» غمر« ٣٠-٥/٢٩: لسان العرب: ینظر)٥٩٦(
  .»نون« ١٣/٤٢٧: لسان العرب). الحوت(النینان جمع مفرده نون وھو )٥٩٧(
  . ١٠/١٨٨: شرح النھج )٥٩٨(
  . ٣/٤٤٧: مصباح السالكین)٥٩٩(

ً متنوعة لھا دواع التي تطلقھا واألصوات ، عداد كبیرةابمتنوعة فالوحوش أنواع ٌُ◌ ، فضالً عن العلم بھا(*)  :نھام، أیضا
 ً نتقل من عجیج األعداد ا ثمّ ، واختار الوحوش في الفلوات ألنھا وحشیةٌ وشاردة، والشھوة، والخوف، الجوع :نھام، أیضا

 فسبحانھ ما أقدرهُ ، ال شاھد وال عالم إال ھوحیث نحصرة في عددٍ قلیل عجیج األعداد الكبیرة إلى المعصیة الخفیة المُ 
  . اإلحاطةعلى  فسبحانھ ما أقدرهُ 

  . »غمر« ٣٠-٥/٢٩: لسان العرب: ینظر)٦٠٠(



ً ِھَد بإحاطتھ تعالى ُبكلِّ شيِءٍ◌ عِ ش -u-وكأّنھ ،إحاطة تاّمة،  )٦٠١()وكثرتھا  للنبي  دَ ثم شھِ ،  لما

ٍم ال بھا منفذاً للخالص من عقوبة عالِ  - u- التي أوصاھم  )٦٠٢(بالرسالة لینبھھم على وجوب التقوى 

   .ٍم ال یفلُت من ِعلمھ شيءعقوبة عالِ 

تھیة لما فیھا دلّت على تناسق الكالم،  فالجموع الُمن على كثرة غمر البحار »غامرات«وكما دلّت 

 دقیقة وصیغ لمعانٍ أزاء كالٍم قد ُوِزن بموازین  ُرنا بأّننا نقِفُتشعِ  »األلف والتاء«بـتھیة فالجموع الُمن

  .ھ وموسیقاه، فال یملُّ سامُعھُ متناسقاً في عباراتج عمیقة فأُخرِ  لمعانٍ 

ً النعت ُ  لذا كان ءت منعوتاً مفرداً في تركیبٍ آخر، جا إذ »الریح«نعت ونلحظ المطابقة في  ، مفردا

یِح اَْلَعاِصَفةِ  ،...َفأَْجَرى ِفیَھا َماًء :(  -u-وذلك في قولھ ، مفرداً النعت ُ ى َمْتِن اَلرِّ ُھ َعلَ ،  )٦٠٣()... َحَملَ

  .، فنعت المفرد بالمفرد، ونعتھا في صورة الجمع بالجمع )٦٠٣()

  . )٦٠٤(في النھجإنَّ نظائر ھذا النعت قلیلٌة 

   .المؤنث العاقل ال یمّثل ظاِھرًة في النھجوقد وجدت ُ أّن النعت الجمع 

َو َم�ْن َك�اَن ِم�ْن إَِم�اِئي اَلالَِّت�ي أَُط�وُف  :( -u-فھ�و قول�ھ في ال�نھج وأّما المثال الذي وجدتھ 

ى َولَِدَھا َو ِھيَ  َھا َولٌَد أَْو ِھَي َحاِملٌ َفُتْمَسُك َعلَ ھِ  َعلَْیِھنَّ لَ جمع  »إمائي«المنعوت  فقد جاء ،  )٦٠٥()ِمْن َحظِّ

   . )٦٠٦(»التي«مفرده  اسم موصولوھو  ،جمع »الالتي«ونعتھ جمع تكسیر، 
  

  الجمود بین االشتقاق و النعت: المطلب الثاني

، ) ٦٠٧(متأّوالً یكون  اً ، فإذا وقع جامدوھي السمة الغالبةزمة للنعت مالبسة لھ، إنَّ االشتقاق سمة مال

ً صألفا، ) ٦٠٧(متأّوالً  من غیره كضارب، والمشتق ھو كلّ ما دلّ على متّصفٍ َمْصوٍغٍ◌  ، ل فیھ أن یكون مشتقا

النعت یلزمُ  على أنّ وقد نصّ  النحاة ، )٦٠٨(وھو بخالفھ »الجامد«ویقابلھ  ،وحسنغیره كضارب، ومضروب، 

ً  أنّ  د  ، )٦١٠(فمنع سیبویھ الوصف بالجامد واستقبحھ، ) ٦٠٩(النعت یلزمُ أن یكون مشتقا وكذلك لم یُجِْز الُمبرِّ

                                                 
  .  ٣/٤٤٦:  ح السالكینمصبا)٦٠١(
  . ١٠/١٨٨: شرح النھج : ینظر )٦٠٢(
  .من ھذا البحث  ٧١-٧٠ص: وینظر ، ١/٨٣: نھج البالغة)٦٠٣(
  . ١٣/٥٦،  ١٠/٨٦،  ٦/٤٢٣،  ٦/٣٨٤: المصدر نفسھ :ینظر)٦٠٤(
  .من ھذا البحث ٧٦وینظر ص ،١٥/١٤٨: المصدر نفسھ)٦٠٥(
  . ١٤٨: شرح عمدة الحافظ : ینظر )٦٠٦(
  .٤/٣٠٣:شرح األشموني،  ٢٣٥-٢/٢٣٤:ابن یعیش: مفصلشرح ال: ینظر)٦٠٧(
كلیة : صالح مھدي  الظالمي: واالصولیینالمشتق بین النحاة ، ١٨٩:ابن الناظم: الفیة ابن مالكشرح : ینظر )٦٠٨(

  ١٣٦:م ١٩٧٦مكتوبة باآللة الكاتبة، » رسالة ماجستیر«، جامعة القاھرة، كلیة العلوم: الظالمي
  . ٤٣٢: ، شرح شذور الذھب١٨٤:ابن ھشام األنصاري:ي النحوالجامع الصغیر ف،١٦٩:التوطئة:ینظر)٦٠٩(
  . ١/٤٣٤: الكتاب: ینظر)٦١٠(



د  َ◌ح بمنعھ، النعت بھیُجِْز الُمبرِّ ) ٦١٢(فھو  تأویلھُ بوصف مناسب غ النعت عندھماا ما یسوّ امّ   .)٦١١(وقد صرَّ

فقد  اكتفى بعضھم بداللة النعت على ي النعت، على أنّنا ال نعدمُ وجود من ال یشترط االشتقاق ف،) ٦١٢(مناسب

إذ إّنھ ، )٦١٤(من الجامد  والمشتق عند النحاة ادلّ على الذات، ) ٦١٣(بداللة النعت على معنى في متبوعھ

ة من حدٍث على معانٍ مرّكب  دلّ فھو ی،  )٦١٥(لذات والى معنى زائد عنھا بھ تحُصلُ الصفةإذ إّنھ ُیشیر إلى ا

  . )٦١٦( ونسبة بینھما، ة من حدٍث وذاتمرّكب

 النع�ت  أبدى الدكتور مصطفى جواد رأیھ ف�يفشأن، وقد أدلى المحدثون بدلوھم في ھذا ال

  . )٦١٧(وأّن الوصف بالجامد جائز، ّن النعت یكثر في االشتقاقفرأى أ »مصدرال« النعت

ً تور إبراھیم السامرائي فیرى أّن ا الدكأمّ  قد  ،  فنجده )٦١٨(النعت یكون جامداً كما یكون ُمشتقا

  . قد ساوى ما بین األمرین من دون ترجیح

َھ��ا أَْمَث��االً َص��اِئَبةً :(-u-ا ورد نعت��اً ُمش��تقاً ف��ي ال��نھج قول��ھ وِمّم�� ��ْو  ،َو َم��َواِعَظ َش��اِفَیةً  ،َفَی��ا لَ لَ

، »ص�ائبة«ف�النعوت ،  )٦١٩()!◌ً  َو أَْلَباب�اً َحاِزَم�ةً  ،َو آَراًء َعاِزَمةً  ،َو أَْسَماعاً َواِعَیةً  ،َیةً َصاَدَفْت قُلُوباً َزاكِ 

 ،»امثاالً «تتابعة على  منعوتاتِھا مُ لا »ازمةح«و ،»عازمة«و، »واعیة«و، »زاكیة«و، »شافیة«و

ً «و ،»مواعظ«و ،»امثاالً « ً «و ،»قلوبا ً «و ،»آراء«و ،»أسماعا   .»فاعل«ى زنة عل جاءت مشتقة »ألبابا

  .»فاعل«

مطابقتھا (ا الصحیح للداللة علىإلى ذات األمثال مع معنى الوقوع في موقعھأشار  »صائبة«فالنعت 

زادت َخر ، كذلك النعوت األُ وبھ حصلت الصفةزائد على الموصوف،  ىوھو معن،  )٦٢٠()ل بھثَّ مطابقتھا للمم(على

أثیر في معنى الت »مواعظ« زادت على »شافیة« فـاتھا معاني على الذات، لى منعوتزادت عَخر النعوت األُ 

ِھ، أثیر في القلوب بإزالة مرض الجھل والمعنى الت عظ ِبھا ُمنیبا إلى ربَّ رذائل الخلقیة ورجوع المتَّ

ِھ، وزكاء القلوب،   »أسماع« لـاوأضاَف الوعُي في لقبول الھدایة وقربھا من ذلك،  وھو استعدادھاربَّ

ة، مّ معنى توجیھ الھِ  زاد »راءآ« لـوكذلك العزمُ في ا، )٦٢١(واالنتفاع بالمسموعمعنى الفھم  »أسماع«

                                                 
  . ٣/٢٥٨: المقتضب: ینظر)٦١١(
  . ٣/٣٤١: المقتضب ،  ٢٩-٢/٢٨: الكتاب: ینظر)٦١٢(
  .٢٢٩-٢/٢٢٨: شرح الرضي على الكافیة : ینظر . وھو رأُي ابن الحاجب)٦١٣(
  .١/١٩٢: ابن قیم الجوزیة: بدائع الفوائد: ینظر)٦١٤(
  .٥٤: عبد العزیز عتیق. د: ، المدخل الى علم الصرف١٢٠:البحث النحوي عند االصولین: ینظر)٦١٥(
  .١٢٠: البحث النحوي عند االصولین: ینظر)٦١٦(
  .١١: مصطفى جواد  ٠د: المباحث اللغویة في العراق : ینظر)٦١٧(
  .١١٢: إبراھیم السامرائي ٠د: نقد وبناء- يفي النحو العرب: ینظر)٦١٨(
  .٦/٢٥٥: نھج البالغة )٦١٩(
  .٢/٢٤٧: مصباح السالكین: ینظر)٦٢٠(
  . ٢٦٤: شھاب الدین القرافي : االستغناء في احكام االستثناء: ینظر)٦٢١(



فھذه النعوت ،  )٦٢٢(هُ زاد الموصوف معنى جودة رأي العقول فیما تختار »ألباب« لـة، والحزمُ في امّ الھِ 

  .زادت منعوتاتھا معاني على الذاتالنعوت ُكلَّھا 

لوباً طاِھرًة  -u-وعنى طیبًة ألثمرت فیھا، فالبذُر أنُھ قّدم لھم من المواعظ ما لو صادف قُ

ِسناً في عملھ، وناصحاً أمیناً ُمح  - u- فقد كان، خبیثةٍ  َع  في أرٍض رِ ُیجدي نفعاً إذا زُ  الصالح الفالبذُر 

  .ع أكثرھم بتلك المواعظفلم ینتفِ ، یماُنھم وعشش في صدورھم النِفاقاأّن القوم َضُعَف  وناصحاً أمیناً إال

  .المواعظ

   . )٦٢٣(أَُخر في النھج رَ ولھذا النعت نظائِ 

  :ّما ورد في النھج نعتاً جامداً ومِ 

  وصلتھ االسم الموصول: الفرع األول 

 »ذو«  تلَب       ، كما اجاجتلَب لیكون وصلةً إلى وصف المعارف بالجمل( وقد ،»يالذ«ومنھا 

لَ بھ إلى الو »ذو« وقد  ، )٦٢٥(تامحتّى تصلَھُ◌ بكالمٍ بعدهُ  ما ال یتمُّ ، وھو  )٦٢٤()ف بأسماء األجناسصْ لَیتَوصَّ

��( :ف��ي قول��ھِ  -u-وق��د اس��تعملھ ، )٦٢٥(ت��ام ُھ��ْم لَ ُ لَ ��ْو الَ اَألََج��ُل اَلَّ��ِذي َكَت��َب َهللاَّ ْم َتْس��َتِقرَّ أَْرَواُحُھ��ْم ِف��ي لَ

�َوابِ  ،أَْجَساِدِھْم َطْرَفَة َعْینٍ  �ى اَلثَّ . »ال�ذي« ب�ـ »األج�ل«فق�د نع�ت ، )٦٢٦()َو َخْوف�اً ِم�َن اَْلِعَق�ابِ  ،َش�ْوقاً إِلَ

نیا فالمتقون یشعرون تزھد في ھذه الحیاة، وھذه الدنیا فأرواح المتقین ال تطیق البقاء في  ب�أنَّ ال�دُّ

نیا سج وقد استقرت في قلوبھم رغبة اللقاء ي سجنین، فھم ف، وقد ُسِجَنْت أرواُحھم في أبدانھم، لھم نٌ الدُّ

في صراع مع  أرواُحھمتضل  وھكذاوسعادة الروح األبدیّة،   رغبة اللقاء بھ تعالى حیث النور والكرامة 

النار تكاد أرواحھم تفارق  ة خوفھم منومن شدّ شوقھم إلى الجنة،  ة دّ من ش(صراع مع ھذین السجنین 

 »جلاأل«فنجده قد نعت ،  )٦٢٧()جاالً ینتھون إلیھاآهللا تعالى ضرب لھم  لوال أن أرواحھم تفارق أجسادھم

تبیّن انّ ھذا األمر مفروغ منھ النّھ مثبت  »كتب هللا لھم«بالموصول وصلتھ، وذلك الن جملة الصلة  »جلاأل«

مفروغ منھ الّنھ مثبت بالكتابة، واسند الكتابة إلى هللا لیفھم المتلقي اّن ھذا المعنى مقدٌر منھ تعالى، 

  . م من العیش  في الدنیا الّنھا محل االختبار والمحنتعالى، فال بّد لھ

                                                 
  . ٢/٢٤٧: المصدر نفسھ : ینظر)٦٢٢(
  . ١٩/٧٢  ، ١٨/٢٧٦، ١٧/٦٨،  ١٦/٨٩، ١٣/١٥٦، ١١/١٤٥، ٦/٤٢٥، ٦/٣٦٣، ٦/٢٥٧: نھج البالغة: ینظر)٦٢٣(

١٩/٧٢  ، ١٨/٢٧٦ .  
  .٢٠٣:عجازدالئل اإل). إال بجملة من الكالم قد سبق من السامع علم بھا» الذي«إنك ال تصل : (انيقال الجرج)٦٢٤(

  .٢٠٣:عجازاإل
  .٢/٣٧١: ابن یعش: شرح المفصل)٦٢٥(
  .١٠/١٣٢:نھج البالغة )٦٢٦(
  . ١٠/١٤٢:شرح النھج )٦٢٧(



ُر  ،َو لََق�ْد َواَس��ْیُتُھ ِبَنْفِس�ي ِف�ي اَْلَم�َواِطِن اَلَِّت��ي َت�ْنُكُص ِفیَھ�ا اَألَْبَط�الُ :( -u-ونظی�ره قول�ھ  َو َتَت��أَخَّ

ُ ِبَھا ،ِفیَھا اَألَْقَدامُ     .»المواطن«لـ نعتاً  »التي«ول وقد جاء االسم الموص،  )٦٢٨()َنْجَدًة أَْكَرَمِنَي َهللاَّ

ھذه المواطن التي واسى  ثرَ وما أك ،في شدائده ومحنھ وحروبھ مواساتھُ لرسول هللا - u- یذكر

وحیث یُشُعُ◌ُ◌ر ، إذ تخُذل الرجال أنبیائھا،  )٦٢٩(فیھا جالیا ًعن وجھھ الكرب ، التي واسى فیھا نبیھ

قُطباً في رحى  - u- وعدد، ینھض ُ عليٌ  ي عُدةٍ جیش قويّ ذ زاء بإتھم وعتادھم دّ مون ِبِ◌قلَّة عیشُُعُ◌ُ◌ر المسل

وناصُرهُ ومعینھُ، فوصف بالموصول وصلتھ  فھو حارسھهللا طحناً،  یطحن أعداء  )٦٣٠(قُطباً في رحى الحرب

بالموصول وصلتھ لیبین خیانة القوم بالنبي، فھم كالفرس التي تنكص بصاحبھا، فترمیھ من ظھرھا بعد 

  ظھرھ������������������ا بع������������������د ط������������������ول رعایت������������������ھ لھ������������������ا ومدارات������������������ھ، فح������������������ال 

فرسھ الناكص بھ في وغى الحرب، اما وأّن اإلمام قد ثبت فیما نكص  مع قومھ كحال الفارس مع النبي 

لھ أو  دثبت فیما نكص بھ األبطال فھذا یدل على تفوقھ علیھم جمیعاً، واّنھ یمتلك من الشجاعة ما ال حدو

  .-u-لھ أو وصف، وھي كرامة خّصھ هللا تعالى بھا  دحدو

  . )٦٣١(ولھذا النعت نظائر أُخر في النھج

  سم اإلشارة  إ :الفرع الثاني

إلى عدم جواز النعت  وذھب الكوفیون، )٦٣٢(بھا االشاره توصفُ ویُوصف أسماء إلى أنّ  ب البصریونقد ذھ

ھا  وقد ذھب ابن، )٦٣٣(اسم اإلشارةبعدم جواز النعت   أحد الباحثینوقال ، )٦٣٤(ُینعت بھابابشاذ إلى أنَّ

 ني آفقد ورد في االستعمال القر  الكالم  أو ُیستبعد منأن ینفى  إّن النعت باإلشارة ال ُیمكن( الباحثین

  . )٦٣٥()نعوٌت إشاریة ني آالقر

لُ�وا  ،اُْنُظ�ُروا إَِذا أََن�ا ِم�تُّ ِم�ْن َض�ْرَبِتِھ َھ�ِذِه َفاْض�ِرُبوهُ َض�ْرَبةً :( -u-ومنھ قولھ ِبَض�ْرَبٍة َو الَ ُتَمثِّ

ُجلِ  ِ صَ  ؛ِبالرَّ ي َسِمْعُت َرُسوَل َهللاَّ ِھ َفإِنِّ ولُ  لَّى هللاُ َعلَْیِھ َوآلِ َة وَ  :َیقُ اُكْم َو اَْلُمْثلَ ورِ  إِیَّ ْو ِباْلَكْلِب اَْلَعقُ   .  )٦٣٦()لَ

 - u- د العدل إنساناً من دم ولحم، إذ یوصي  علیاً وفیھا یتجسإّن ھذه ھي وصیةُ رجٍل ُیحتَضُر، 

ِھ، ففي الحّق والعدِل سعٌة تشمل علیاً  -u-علیاً  ،  »شراأل«  وقاتلھ -u-»أمیر المؤمنین«بقاتلِ
                                                 

  . ١٠/١٧٩:نھج البالغة)٦٢٨(
  . ٢٦، ٢٥: محمد عیدان العبادي :  -u-أخالق الحرب عند اإلمام علي: ینظر)٦٢٩(
  .١٨٣-١٠/١٨١: في األحداث التي ذكرھا ابن أبي الحدید للرسول -u-مواساة علي: ینظر)٦٣٠(
/ ١٥، ١٣/١٤٧،  ١٠/٢٠٢  ،  ١٠/٩٩، ١٠/٩٢، ٧/٢٩١،  ٦/٤٣٨،  ٦/٣٥٣، ٦/١٩٩،  ٣/٢١٦، ١/٢٨٨:نھج البالغة: ینظر )٦٣١(

١٩/٢٣،  ١٦/١٦٨، ٧٩/ ١٥، ١٣/١٤٧،  ١٠/٢٠٢ .  
، ٤/١٩٣٣:، ارتشاف الضرب٣/١١٦٥: ابن مالك: شرح الكافیة الشافیة، ٤/١٦٥: ، المقتضب٧، ٢/٦: الكتاب: ینظر) ٦٣٢(

  .»١٠١م « ٧٠٩-٢/٧٠٧: ابن األنباري: ، اإلنصاف في مسائل الخالف٤/١٩٣٣:الضرب
  . ٣/١٢١: ، ھمع الھوامع٢/٢٨٤:ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر)٦٣٣(
  . ٤/١٩٣٣: ، ارتشاف الضرب١/١٦٣: شرح المقدمة المحسبة: ینظر)٦٣٤(
  . ٢٠٧: لكریمن اآالنعت في القر)٦٣٥(
  . ١٧/٦: نھج البالغة)٦٣٦(



ً فا، الحق◌ِ  أھل، فسمو النفس ونبل الُخلِق ُھما شریعةُ  »شراأل« جاءت على لسان  بھذه الشریعة كما  لتزاما

ً  لھذا الرجل أن  ُیعامل بعدٍل فال  ینبغي على لسان الرسول  ل بھ مْیتا ُب حّیاً، وال يُِ◌مثَّ ما ھي  ،ُیعذَّ إنَّ

م��������ا ھ��������ي ض��������ربٌة بض��������ربة   لوص��������ف الض��������ربة العمیق��������ة »ھ��������ذه«ب��������ـفاش��������ار  ،إنَّ

ة اإلماتة-   شارةاإلشدتھا علیھ، فیكفي لیشّد الذھن بھذه الصفة إلى موضع الضربة ومقدار ألمھا و - ِمظنَّ

لھا وصفا لیعلم المتلقي عظمھا عیاناً لیأمرھم بعد ذلك بإقامة العدل رغم عظم الضربة وعظم  شارةاإل

  .وعظم المضروب

   .)٦٣٧(َخر في النھجولھذا النعت نظائر أُ 

  

   »ذات «و »ذو «ـالنعت ب: الفرع الثالث  
نثة ومؤ . )٦٣٩()بمعنى صاحِب(وھي ،  )٦٣٨(الظاھرة األسماء الزمت اإلضافة إلى التي من األسماء »ذو«

ً  وقد جاءت في النھج ، »ذات«نثة ومؤ . )٦٣٩()صاِحب َما َحظُّ أََحِدُكْم ِمَن :( -u-قولھ  في نعتا َو إِنَّ

��ْوِل َو اَْلَع��ْرِض  ،ِم��َن اَألَْرِض  هِ  ،َذاِت اَلطُّ هِ  ؛ِقی��ُد َق��دِّ ��ى َخ��دِّ نعت��اً ل��ـ  »ذات«فق��د ج��اءت ،  )٦٤٠()ُمْنَعِف��راً َعلَ

  .»األرض«

بھم  أن یُحلّ  لیعملوا لآلخرة قبلاع من فرصة وجودھم في الدنیا، نتفعلى اال -u-ینبھھم 

الصفة وما  »ھذه«بـ؟ وقد عبر عن ھذا االتساع اإلنسان من ھذه األرض الواسعة ن حظّ فماذا یكو .الموتبھم 

أن یُزجّ في التراب، وإذا ھو  الصفة وما بعدھا، فعلى الرغم من سعة األرض، فإنَّ نصیبھ منھا »ھذه«بـ

االنصراف إلى لھ من  فال ُبدّ ، !ھ؟فیما ال ینفع ماذا ُیضیع ُعمرهالتراب، وإذا كانت نھایة اإلنسان ھذه فل

 ،تلك الحالدرتھ في عن ضعفھ وذلتھ وعدم قُ  ةً كنای دّ ، وانعفارالخخراهاالنصراف إلى ما ھو نافع لھ في أُ 

 فمن كان مسكنھُ ب، شائبةٍ صارت وسادَتھُ الُترا ُیكرمھ وینّقیھ من ُكلّ الذي كان  فھذا الخدّ  ،تلك الحال

ه حِريٌ وساُد  ، والُتراب»قیُد قّده« مسكنھُ  ما یراهُ في عاقبتھا یطمع في ھذه الِبِھ ا خدِّ نیا لِ     .الدُّ

                                                 
  . ١٦/٦٨، ١٠/١٠٠، ٩/٢٧٨، ٩/٢٣٣، ٢/١٨٥، ١/٢٥١، ١/٢٤٧، ١/٢٢٣:نھج البالغة: ینظر)٦٣٧(
  . ٥٨: المرتجل: ینظر)٦٣٨(
  .٢/١١٣: ، شرح التصریح٤٠: شرح شذور الذھب: ینظر)٦٣٩(
  .٦/٢٧٥: نھج البالغة)٦٤٠(



ة على ماھیّ للداللة     )٦٤١(»العرض«و »الطول« األرض باألجناسإلى نعت  »اتذ«وقد توصل بالنعت 

  .ة ھذه األرض ولیوضح  ھذا المنعوتعلى ماھیّ للداللة 

    . )٦٤٢(َخر في النھجولھذا النعت نظاِئر أُ 

  لمصدرالنعت با:الفرع الرابع  

 واحدة وھي فتلتزمُ حاال )٦٤٣()والتؤنثلفظھا على  عوال تثنى وال تجمر عن حالھا، صفة ال تغیّ (وھو 

،  )٦٤٥()رٌ طْ ٌر، وفِ وْ زَ ورضاً، و :»عدلھذا رجل « :قالوا(، فال تتغیر بنیتھ  )٦٤٤(فرادالتذكیر واال واحدة وھي

وجاء  . )٦٤٧(نمضاف عند البصریی یروعلى تقد، )٦٤٦(نعلى التأویل بالمشتق عند الكوفیی، وھو  )٦٤٥()رٌ طْ وفِ 

على جعل العین نفس المعنى حذف مضاف بل ال تأویل وال : وقیل( »شرح التصریح«وجاء في  . )٦٤٧(نالبصریی

تقدیر مضاف كما  بالمشتق ومن ھتأویلوھذا أرجحُ من ،  )٦٤٨()عاءً دِّ العین نفس المعنى مبالغة مجازاً وا

   .مضاف كما یذھب بعض النحاة

الغة كأنَّھما بمحدث على الفاعل والمفعول سم الإأطلق : واألولى أن یُقال:(»شرح الرضي«وجاء في

ھما من كثرة الفعل تجسَّ بم للمبالغ�ة ف�ي  ا وص�ف بھ�اّم�كلھ�ا مِ فھذه المص�ادر   )٦٤٩()منھ امالغة كأنَّ

كأنّھ  »ورضى وفضل ،لٌ عدْ رجلٌ «(:الموصوف ذلك المعنى لكثرة حصولھ منھ، فقولھمھم جعلوا كأنّ الموصوف، 

 :قولك(ـ ف،  )٦٥٠()والفضل علوه نفس العدل والرضىج ،وفضلھ ،كأنّھ لكثرة عدلھ والرضى عنھ »ورضى وفضل

. من ذلك الفعل من كونھ كأنھ مخلوق: هلما ذكرنا ؛أقوى معنى »فٌ رجلٌ دن« :قولك(ـ ف،  )٦٥٠()والفضل

  .)٦٥١()منھ مع الصفة الصریحة نمعنى التجده وال تتمكوھذا . ذلك الفعل

                                                 
  . ٢٠٣:دالئل اإلعجاز : ینظر )٦٤١(
  . ٦/٣٩٢،  ١٨/٢٢،  ١٠/٢٠٣، ٩/٢٧٣، ٩/٢٥٢، ٩/٢١٠، ١/٢٠٧، ١/٩٦:لبالغةنھج ا: ینظر )٦٤٢(
  . ١/٢٠٦: األخفش: معاني القرآن )٦٤٣(
  . ٢٠١-٢/٢٠٠: ، شرح ابن عقیل ٣/٩:أوضح المسالك : ینظر )٦٤٤(
  . ٢٦: التوابع في كتاب سیبویھ ،  ٣/٩: أوضح المسالك: ینظر )٦٤٥(
  . ٤/٣٠٩: ينرح االشمو، ش٢/١٣٥: الفراء: معاني القرآن: ینظر) ٦٤٦(
  .  ٤/٣٠٩: ، شرح االشموني ٣/٩: أوضح المسالك : ینظر )٦٤٧(
  .  ٤/٣٠٩: شرح األشموني،  ٢/١١٨: شرح التصریح : ینظر )٦٤٨(
  .٢/٢٣٧: شرح الرضي على الكافیة )٦٤٩(
  .٢/٢٣٧: ابن یعیش : شرح المفصل )٦٥٠(
  . ٣/٢٦٠:الخصائص )٦٥١(



أو  .ذي كذب(أي : قال الزمخشري  )٦٥٢( }بٍذم ٍ كَديصه بِمى قَلَعو ءآجو {: نلمس ھذا في قولھ تعالىو

والزور  ،الكذب بعینھ ھو : فس الكذب وعینھ، كما یقال للكذابنكأّنھ  ،أو وصف بالمصدر مبالغة .كذب

إال أّنھم  )٦٥٤( ، وھو االرجح إذ ذكر عدد من النحاة كثرة النعت بالمصدر )٦٥٣()...والزور بذاتھ  ،بعینھ

  .)٦٥٥() أّن الوصف بالمصدر على خالف األصل، واألصل ھو الوصف بالمشتق(إال أّنھم رأوا 

، »جاء عليُّ العدل« كـالمصدر الواقع صفة،  في(اّنھم : العلماء لوقد قال احد الباحثین في أقوا

؛ »عادلال«بمعنى  »العدل«على الوصف؛ فیكون : أو »ذو العدل: أي«، یتأّولونھ على حذف مضاف »العدل

  . جامداً في ھذه  الصورة ن؛ ألّن النعت عندھم ال یكو»عادلال«بمعنى 

 – وأشباھھا مّما وقع فیھ  النعت مصدراً  »جاء محمد العدل«إّن : ومن عجب أن یقول البالغیون

إذ . ونحوه مّما وقع  فیھ النعت مشتقا »جاء محمد العادل«أبلغ وأقوى في أداء المعنى من  – مصدراً 

إذ الصورة األولى تقطع بأّن محمداً ھو العدل نفسھ؛ مبالغة في مدحھ  وتعظیمھ، أّما الثانیة . مشتقا

فكیف یختلف الحكم بین علماء  البالغة وعلماء النحو وھم . الثانیة فتصفھ بالعدل وصفاً ال قّوة فیھ

ینتسبون إلى لغة واحدة، ویعملون لھا؟ وبأي الرأیین نأخذ؟  وأعجب من ھذا أن یعترف النحاة في وھم 

مقصور  –على كثرتھ- النحاة في صراحة ووضوح أّن وقوع المصدر حاال ونعتا  كثیر في كالم العرب؛ وأنّھ 

  . )٦٥٦(...)مقصور على السماع؛ ال یقاس علیھ عند جمھورھم –كثرتھ

، فإنّ الوصف بالمصدر  )٦٥٧(ف األصل إلنّ المصدر ھو األصلویرى الجواري أنّ الوصف بالمصدر لیس خال

، والظاھر )٦٥٨(فإّن الوصف بالمصدر حقیقة من حقائق التركیب في اللسان العربي أقّر بھا علماء العربیة 
، والظاھر اّن رأي البالغیین في ذلك أرجح من رأي النحویین، ألنّھم قد نظروا إلى الداللة المستحصلة )٦٥٨(

ّسك بالقاعدة النحویة وإلزامھا في التعبیر المستحصلة من التعبیر بالمصدر وصفا دون النظر إلى التم

التعبیر من أّن الوصف یجب أن یكون مشتقا، فالنحاة تمسكوا بالقاعدة مع اعترافھم بكثرة خروج الوصف 

  . خروج الوصف عن المشتق واستعمال المصدر أّما البالغیون فلم یتمسكوا بالقاعدة بل نظروا المعنى

  . المعنى
                                                 

  . ١٨: سورة یوسف )٦٥٢(
  .  ٢/٤٥١: الكشاف )٦٥٣(
  . ٤/٣٠٩: ، شرح االشموني٢/٢٠٠: ، شرح ابن عقیل٣٥: الفیة ابن مالك: ینظر) ٦٥٤(
: ١٩٨٤، سنة »١«، ج»٣٥«أحمد عبد الستار الجواري، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج : الوصف بالمصدر: ینظر) ٦٥٥(

   .٦: ١٩٨٤، سنة »١«ج
،  ٤/٣٠٩، ٣/٢١:لنعت من شرح األشموني، بابي الحال وا٦٨: عباس حسن: رأيٌ في بعض األصول اللغویة والنحویة: ینظر)٦٥٦(

  . ١٥٤: عباس حسن: اللغة والنحو بین القدیم والحدیث،  ٦٥-  ٣/٦٤، ٢/١٧٣:حاشیة الصبان،  ٤/٣٠٩، ٣/٢١:األشموني
  . ١٥٤: عباس حسن

  . ١٦٥: محمد حسین علي الصغیر. د: نحو التجدید في دراسات الدكتور الجواري: ینظر)٦٥٧(
  . ١٦٦: المصدر نفسھ : ینظر )٦٥٨(



ً ومّم�� ُ -لُ��وا ِاْعمَ :( -u-قول��ھ »مص��دراً « ا ورد ف��ي ال��نھج نعت��ا َن��ةٍ  -َرِحَمُك��ُم َهللاَّ ��ى أَْع��الٍَم َبیِّ  ،َعلَ

الَمِ  ى َداِر اَلسَّ ِریُق َنْھٌج َیْدُعو إِلَ ة على أّن للدالل، وھو مصدر »نھج« بـ »الطریق«فقد نعت ، )٦٥٩()َفالطَّ

  . )٦٦٠()لت إلى معنىالذات تحوّ  قصد المبالغة على معنى أّن (على أّن الطریق ھو الوضوح نفسھ، فقد 

  . )٦٦٠()معنى

 استعار لفظ(ى هللا تعالى واضح ٌ وفالسبیل أمام السائرین إلیدعو إلى العمل،  - u - اإلمامو

َ◌ى بكونھا بّینةٌ عن ظھورھا بین الخلق، األعالم  استعار لفظ(و سلوكھم ھذا السبیل  وأّن ألئمة الدین وكنَّ

فعلی�ھ ان  ، فإذا أراد احد النھج  بعینھِ  )٦٦١(الشریعة الواضحة سیصُل بھم إلى الجنة ھذا السبیل أي

اقوى في تحقیق المعنى  وبلوغھ في نفس المتلقي من  »نھج«طریق، فكان التعبیر بالمصدران یسلك ھذا ال

  .  المتلقي من غیره

   . )٦٦٢(َخر في النھجأُ ولھذا النعت نظائر 

  ما جاء على نسق النسب: الفرع الخامس
أََح��بُّ اَللَِّق��اِء  ...َو أََن��ا ُمْرِق��ٌل َنْح��َوَك ِف��ي َجْحَف��ٍل ِم��َن اَْلُمَھ��اِجِریَن َو اَألَْنَص��اِر :(-u-ومن��ھ قول��ھ 

ٌة َقْد َعَرْفَت َمَواِق�َع ِنَص� ٌة َو ُسُیوٌف َھاِشِمیَّ ٌة َبْدِریَّ یَّ ِھْم َو َقْد َصِحَبْتُھْم ُذرِّ �َك إِلَْیِھْم لَِقاُء َربِّ َھا ِف�ي أَِخی�َك َو َخالِ الِ

كَ  َك َو أَْھلِ ، فمن شأن الیاء »ھاشمیة« بـ »سیوف«و »بدّریة« بـ »ُذرّیة«، فقد نعت  )٦٦٣()...َو َجدِّ

ني الذریة المنسوبة فاألول یع، والنعتان یُدالن على النسب، )٦٦٤(الیاء المشددة تصییر غیر الصفة صفة

 والثاني یعني،  )٦٦٥()یوم بدر إشارة إلى أوالد من كان مع النبي (وھيالمنسوبة إلى البدریین، 

  . السیوف المنسوبة إلى الھاشمیین یعني

موصوفاتھا  بمواقع في قلبھ بھذه األوصاف وتذكیره ه وبّث الُرعب تخویف عدوّ  - u-  ویرید اإلمام

ن ذكرھمموصوفاتھا  بمواقع    .)٦٦٦(وھم أھل المخاطب ،بمن وقعت بِھ ِممَّ

   . )٦٦٧(َخَر في النھجأُ ولھ نظائر 

أّن أقواھا فیما ظھر لنا من  أیضا، إال )٦٦٩(وجاء بالعدد،  )٦٦٨(»مثل«وقد جاء النعُت الجامد بلفظ 

  .مّر ھو النعت بالمصدرلنا من خالِل ما 

                                                 
  . ٧/٦٥: نھج البالغة )٦٥٩(
  . ٣/١٨٤: النحو  معاني)٦٦٠(
  . ٢/٣٩٨: مصباح السالكین : ینظر)٦٦١(
  .١٧/١٤٩، ١٧/١١١،  ١٧/٤٤، ١٣/١٤٧، ٩/١١٦،  ٧/٢٨٥،  ٦/١٣٨: نھج البالغة : ینظر)٦٦٢(
  . ١٥/١٨٤: المصدر نفسھ)٦٦٣(
  . ٢/٢٣٣: ابن یعیش: ، شرح المفصل١٨٩: مفتاح العلوم: ینظر) ٦٦٤(
  . ٤/٤٤٦: مصباح السالكین )٦٦٥(
  . ٤/٤٤٦: السالكینمصباح : ینظر)٦٦٦(
  .١٩/٣٠٦  ، ١٨/١٧٣، ١٦/١٧٣، ٩/٢٧٣، ٩/١٥٨، ١١/٥١، ٧/٩٨، ٦/١٤٦، ٣/١٩٧ :نھج البالغة:ینظر)٦٦٧(



  النعت في النھج  صور: الثالثالمبحث 
بحسب  متنوعةصوراً  ذُ لیس على صورة واحدة إنّما یتّخ فھو ،مختلفة صوریردُ النعت في العربیة ب

تي   ھي من لوازم النعت، بحسب طبیعة الكالم وما یفرضھ السیاق وما تقتضیھ صیغة المطابقة ال متنوعة

نھج البالغة والتي تمثل     التي وردت في  الصورالقول في ھذا المبحث في لوازم النعت، وسوف نفّصل 

   :اآلتي، وھي على النحو النعت المعروفة في اللغة العربیةالبالغة والتي تمثل صور 

  .النعت المفرد: الصورة األولى

  .النعت الجملة : ةالثانی الصورة

  .الجملة االسمیة: أوال   

  .الجملة الفعلیة: ثانیا ً  

  .النعت شبھ الجملة: ةالثالثالصورة 

  .الظرف: أوال  

  ً   .ر والمجرورالجا: ثانیا

  النعت المفرد: ىاألول الصورة

  :  معان اصطالحیة ةفي ثالث »المفرد« قد استعمل النحاة ھذا اللفظ

  . المفرد في مقابل المثنى والجمع-١

  . المفرد في مقابل المضاف والمشّبھ بھ -٢

  . المفرد في مقابل الجملة-٣

المرّكب، والمفرد ضد المضاف، ضد  دالمفر... المفرد یطلق باعتبارات ثالثة: (قال ابن الحاجب

ھما إلى األخرى اندت إحدأُسوالمراد بالمركّب كلمتان فصاعداً  ... عوجممالمضاف، والمفرد ضد المثنى وال

ّنّ◌ المراد بالمركب ھنا خصوص أإي  )٦٧٠()ھما إلى األخرى إسناداً یفید المخاطب ما لم یكن عندهاإحد

وبذلك یشمل المفرد، ، »یبعدم الترك«:یعنيفاإلفراد في باب النعت خصوص المرّكب التام أو الجملة، 

  .»المذكر والمؤنث والتكسیر«المختلفة  ھالمفرد، والمثنى، والجمع بأنواع

لُّ أّن االسم یدُ  داللة تختلف عن داللة المرّكب، فقد ذكر علماء النحو  »المفرد« ّن الستعمال االسمإ

لثبوت المعنى ّن االسم یستعمل أ الثبوت والفعل یدلُّ على الحدوث، كذلك ذكر علماء البالغة لُّ علىاالسم یدُ 

                                                                                                                                            
  . ٧/٢٣٧،  ٢/١١١: المصدر نفسھ: ینظر )٦٦٨(
  . ١٤/٢٧،  ١١/٢٤٥،  ٦/١٤٦: المصدر نفسھ : ینظر )٦٦٩(
  .٣٨٢-٣٧٧:ھـ١٤١٨لسنة،»٢،٣«ع:مصطلحات نحویة:،ینظر٣/١٠٢:ابن الحاجب:االمالي النحویة)٦٧٠(



 ً فیقتضي تجّدد المعنى المثبت بھ شیئاً  بعد شيء، وأّما الفعل لثبوت المعنى من غیر ان یقتضي تجّدده شیئا

   . )٦٧١(المثبت بھ شیئاً بعد شيء

��ى ُوُج��وِدِه ِبَخْلِق��ِھ : ( -u-قول��ھ (*)ِمّم��ا ورد ف��ي ال��نھج نعت��اً مف��رداً  الِّ َعلَ ِ اَل��دَّ َو ، ...اَْلَحْم��ُد ِ َّ

ِق الَ ِبَمْعَن��ى َحَرَك�� ��ةٍ  ،...ٍة َو َنَص��ٍب اَْلَخ��الِ ��اِھِد الَ ِبُمَماسَّ ��اِھِر الَ  ،َو اَْلَب��اِئِن الَ ِبَتَراِخ��ي َمَس��اَفةٍ  ،َو اَلشَّ َو اَلظَّ

َطاَفةٍ  ،ِبُرْؤَیةٍ   »الب�ائن«و »الش�اھد«و »الخ�الق« وم�ا عط�ف علی�ھ »ال�دال«فـ ، )٦٧٢()َو اَْلَباِطِن الَ ِبلَ

، واّنھا قد جيء على ثبوت الحدث واستمراره ا دلّت ویظھر أنّھأسماء فاعلین،  »الباطن«و »الظاھر«و

الذات االلھیة، إذ جرت أوصافاً على أعرف بوصف     اقد جيء بھا لقصد الوصف الثابت الالزم القترانھ

ھ النّ لفعل لداللتھ على الحدوث والتجدد، بصیغة ا لذلك لم یأتِ .  )٦٧٣(على أعرف المعارف وھو اسم هللا تعالى

  .ث عنھق داللیاً مع مقام المتحدَّ ھ الیتفالنّ والتجدد، 

فإّن سیركل الخلق، ان یحمد هللا الموجود الذي دلّ عباده على وجوده بإیجاد  - u-  اإلماموأراد 

دلّ على المبدأ األول، قد  (*)فإّن سیركل شيِءٍ◌ في الكون طبقاً لنظام الیحیدُ عنھ، وعملھ لغایة تترتب علیھ

وذلك  إلیھ؛ند یست فالُبّد من واجبٍ ( المبدأ األّول ھور من أن یكون لذلك ُمدبّ  ریبالمبدأ األول، إذ ال

نّھ أو؛  )٦٧٥()الشك في وجود موجود( إذ ، )٦٧٤()منھ ھو هللاُ تعالى وذلك الواجب الوجود الضروري الذي البدّ 

ً (، وّنھ واجب الوجودأو؛  )٦٧٥()موجود میم ذاتھ، فال تنفك ذاتھ عن الوجود، من ص ھو ما كان وجوده نابعا

بقي  ، وإالدجِ یھ وُ ، فان أعطإّن وجوده لیس من اقتضاء ذاتھ بل مُفاضٌ علیھ، فالوجود، بخالف ممكن الوجود

ً  ، وإالدجِ وُ    )٦٧٦()، والِغنى عن العلة سمة الوجوباإلمكان   مةُ واالفتقار إلى العلّة سِ فاالحتیاج  .بقي عدما

  .وھي سمتھ سبحانھ وتعالى  )٦٧٦()الوجوب

 حضوره عن مماثلة، والمراد تنزیھ  ة شيءبمماسّ  ال حاضرٌ (ماّسة أّنھ بمُ  وقد عنى بقولھ شاھداً ال

أن من  فالملموس البدّ ، )٦٧٧()مستلزم لمماّسة األجسامللقرب ال حضور الجسمانیات المستلزم عن مماثلة

حضوره ھذا یقتضي ادراكھ   نّ إا كان هللا تعالى شاھداً حاضراًً◌ فولمّ أن تتحقق فیھ سمة الجسمیة، من 

ادراكھ بالحاسة كما یتصور البعض غیر اّن وصف اإلمام لھ بالشاھد واتمام ھذه الصفة بقولھ ال بمماسة 

                                                 
  . ١٥٥: ، المطّول١٨٢: دالئل اإلعجاز: ینظر)٦٧١(

سمة المطابقة، كما تناولت أمثلًة كثیرةً من النعوت  عنوقد تناولت معظم ھذا في المتقدم من البحث عند الحدیث (*)
  .النعوت المفردة عند دراسة دالالت النعت في التركیب، وسأذكُر ھنا أمثلة أخرى

  . ٩/١٤٧: نھج البالغة )٦٧٢(
  .٣٥٨: ٣-١: في تفسیر سورة المؤمن : ابن القیم: التفسیر القیم: ینظر)٦٧٣(

  .والغایة تدلُّ على القصُد، والقصد یدلُّ على التدبیر(*)
  . ٩/١٤٨: شرح النھج )٦٧٤(
  . ٣/٢٢٩: مصباح السالكین )٦٧٥(
  .٥٧: الشیخ حسن مكي العاملي : بدایة المعرفة )٦٧٦(
  .٣/٢٣٢: مصباح السالكین  )٦٧٧(



باعتبارات أخر من  وقد حمد هللا تعالىالمثول العقلي، ى ال بمماسة اخرج ذات هللا من الشخوص الحسي إل

ھوره ال برؤیة ، وظوالجھة ال بالمكان ،والصفات  باعتبارات أخر من أوصافھ، وھي افضالھ عن خلقھ بالذات

  .وآثاره ھوره ال برؤیة ذاتھ بل بظھور خلقھوظ

���ُدوِم اَْلَغاِئ���ِب اَْلُمْنَتَظ���رِ ...: ( -u-وج���اء المف���رد نعت���اً ف���ي قول���ھ  ْلَعِزی���ِز َو أَْخ���َذِة اَ  ،َو َقْب���َل قُ

-قولھ و، »قتدرا«المشتق من الفعل  »مقتدر« بصیغة اسم الفاعل »العزیز«نعت ، فقد )٦٧٨()اَْلُمْقَتِدرِ 

-u- أَفَ{ مأخوُذ من قولھ تعالىاَنَذْخم َهذَأخ قتَ  يزٍزِعِمس�م اص�یغة  انتق�ىفالتعبیر القرآني  ، )٦٧٩(}رد

، من حیث »قادر«في اآلیة أوفق من  »مقتدر« وذلك إلنّ ، »قادر« یؤثر صیغةولم  »مقتدر« سم الفاعلا

لداللتھ على أّنھ قادر  »قادر« أبلغ من(مقتدر فـ ،)٦٨٠(ذ ة األخمن حیث كان الموضع لتفخیم األمر، وشدّ 

، بناءً على اّن زیادة المبنى تؤدي إلى  )٦٨١( )، والُیرّد لھ شيء عن اقتضاِء قدرتھأّنھ قادر متمكن القدرة

  . تؤدي إلى زیادة المعنى

ُكُم ... : ( -u-س�م الفاع�ل الحدوثی�ة كم�ا ف�ي قول�ھاالل�ة وقد ُتعین القرین�ة عل�ى د نَّ َو الَ َتُغ�رَّ

ُكْم ِم�َن اَألَُم�ِم اَْلَماِض�َیةِ  ْت َمْن َك�اَن َق�ْبلَ ْنَیا َكَما َغرَّ �ُروِن اَْلَخالَِی�ةِ  ،اَْلَحَیاةُ اَلدُّ  فق�د ج�اءت لفظ�ة ،)٦٨٢()...َو اَْلقُ

للداللة  »الخالیة« وقد جاء النعتُ  ،)٦٨٣(»القرون« لـنعتاً  »الخالیة«و، »األمم«لـنعتاً  »یةماضال«

أي ( »خال« فالخالیة ھي القرون منات بدلیل اللفظة نفسھا، نقضاء المنعوت وعدم الثباللداللة على 

  . )٦٨٥(لخالیة ُھُم المواضي، والقرون ا )٦٨٤( )أي مضى(

وسطاً .. .یقع (،  وھو )٦٨٦(وجھ الحدوث والتغیُّرغة تدلُّ على الحدث وصاحبھ على صی: فاسم الفاعل

 الفاعل ا اسم أمّ  ...على التُجدد والحدوثوسطاً بین الفعل والصفة المشّبھة فالفعل یدلُّ .. .یقع (وھو

ھذا االسم على  فیدلّ ،  )٦٨٧()ال یرقى إلى ثبوت الصفة المشّبھة ولكّنھ فھو أدوم وأثبت من الفعل الفاعل

عن أّن  المشّبھة فضالً  بالصفة   على الحدث إذا ما قورن ویدلُّ◌ُ االسم على الثبوت إذا ما قورن بالفعل، 

في النص ھي الداللة  »یةماض«، و»خالیة«: ال تفید غیر اّن المراد من صفتي عن أّن داللة ھذه الصیغة فضالً 

                                                 
  .٦/٢٧٦: نھج البالغة ) ٦٧٨(
  .٤٢:سورة القمر ) ٦٧٩(
  .٣/٢٦٥: الخصائص : ینظر ) ٦٨٠(
  .٣/٣٤:البرھان في علوم القران :  ینظر) ٦٨١(
  . ١٣/٥:نھج البالغة )٦٨٢(
  »قرن« ٥٣٢: مختار الصحاح ). والقْرُن في الناس أھُل َزَمان واحد( »َقْرن « القرون جمٌع مفردهُ )٦٨٣(
  . ٥/٢٣:النحاس:إعراب القران،  »قرن« ١٨٨: مختار الصحاح: ینظر) ٦٨٤(
  .»قرن«١٨٩ -١٨٨: المصدر نفسھ: ینظر )٦٨٥(
  . ١١٥: شرح المراح: ینظر) ٦٨٦(
  . ٤٧:فاضل السامرائي . د: معاني األبنیة في العربیة  )٦٨٧(



النص ھي الداللة على الثبوت الّن ھذه الصفات مالزمة لالمم والقرون   على وجھ الدوام، فلم تُفد داللة 

   .) ٦٨٨(رةمحتملة لكلّ من القلَّة والكث فصیغتھ األساسیة  ، قلیل أو كثیرُتفد داللة النص على أّن المعنى 

   .) ٦٨٨(رةوالكث

والق�رون  عن االنخداع  لغرور الدنیا كانخداع السابقین (إلى نھیھم  -u-اإلماموقد قصد 

  .!؟رھا وغدرھا بمن سبقھموقد رأوا مك، لیھافكیف یركنون إ  )٦٨٩()ةوالقرون الماضی

أكثر من  ّن استعمال النھج لھذه الصیغةإإذ   )٦٩٠(نظائر أُخر كثیرة في النھج اسم الفاعلولصیغة 

  . لصفات األخرأكثر من استعمالھ ا

جملة  ھذه الصیغة   انّ  یرى احد الباحثین مفرداً في حین انّ نعتاً  »سم الفاعلا«ت وقد تناول

 إلیھ مرفوع، سواء مسند بعدهھي تلك التي تبتديء بوصف یقع مسندا، (جملة الوصفیة والجملة وصفیة، 

، وصفة التفضیلھة المشبّ المبالغة والصفة كان الرفع على الفاعلیة وذلك بعد صفة الفاعل و مرفوع، سواء

قائٌم : ومن ذلك قولنا. خاص على النیابة عن الفاعل وذلك بعد صفة المفعول بوجھ، أووصفة التفضیل

الصیغة من الصیغ التي لم  أّن ھذه ظاھر وال ، )٦٩١()صدیقكوناجح المجتھدان، وأغّداٌر  ،قائمٌ محمد: قولنا

  . سمیة إلى الفعلیةز اإلیّ للباحث إخراجھا من حتھا بحیث أمكن سمیّ إ علىالصیغ التي لم تستقّر 

 :- u- قولھ إذ وردت وصفاً للفظ الجاللة في »المعروف« جاء في النھج نعتاً مفرداً لفظةومّما 

ِ اَْلَمْع��ُروِف ِم��ْن َغْی��ِر ُرْؤَی��ةٍ ( :-u-قول��ھ اس��م  ص��یغة  -u- اإلم��امفق��د اس��تعمل ، )٦٩٢()اَْلَحْم��ُد ِ َّ

 قد تّمالوصف  ت على أنّ وقد دلّ  ، )٦٩٣( »فَ رِ عُ « الثالثي، وھي على وزن مفعول من »معروف «المفعول

  كمض&روب  ھو ما اش&تق م&ن فع&ل ِلَم&ْن وق&ع علی&ھ      (واسم المفعول  للموصوف وثبت قد تّمالوصف 

  . )٦٩٥() »أسورم«و »قتولم«كـعلى الحدث والحدوث وذات المفعول  ما دّلّ◌◌َ (أو  )٦٩٤( )ُومْكَرم

ر ھیمدح هللا تعالى بھذه الصفة ویثني علی -u- اإلمامو ، فا  سبحانھ معروُف  لعباده بالتفكُّ

ر والتدبُّ  ، ال برؤیةٍ أو مشاھدة إذ إّن الرؤیة والمشاھدة من  شأن المخلوقات ر في خلقِھ وآثارهِ بالتفكُّ

أو داللة الصفة جاءت في معنى   »سم المفعولا«أّن صیغة  ویلحظ. المخلوقات ولیس من شأن الخالق

                                                 
  . ٣/٢٣٦: النحو الوافي : ینظر )٦٨٨(
  . ٤/١٠٦: مصباح السالكین )٦٨٩(
  . ١١/١٤٧، ١٠/٢٦٥،  ٩/٢٦٨،  ٩/١٧٨ ، ٩/١٠٦، ٦/٢٤١: نھج البالغة: ینظر )٦٩٠(
  . ١٦٠: شعبان صالح : ةالجملة الوصفی)٦٩١(
  . ٦/٣٩٢: نھج البالغة)٦٩٢(
  . »عرف« ٤٢٦: مختار الصحاح: ینظر)٦٩٣(
  . ٣٩٦: شرح شذور الذھب )٦٩٤(
  . ٥٩: معاني األبنیة في العربیة)٦٩٥(



لصرف داللتھا إلى  فالقرینة السیاقیة ھي التي دعتنا ، وذلك القترانھا بلفظ الجاللة، ّبھةالصفة الُمش

  .فالتعارف قد وقع على هللا بآثاره وبخلقھ بھذا الكون الفسیحت، إلى الثبو

كما في . )٦٩٦(وعدمھ ویمكن من خالل القرائن والسیاق القطع بداللة اسم المفعول من حیث الثبوت  

��ى أَْج��ٍل َمْع��ُدودٍ : ( -u-كم��ا ف��ي قول��ھ . )٦٩٦(وعدم��ھ ِ ِظ��الًّ َمْم��ُدوداً إِلَ فق��د    )٦٩٧()َو َص��اَدْفُتُموَھا َو َهللاَّ

من  »مفعول«على وزن  وھما ،  »معدود«و »ممدود«یغتین من صیغ اسم المفعول ھما ص  - u- استعمل 

یدالن على ال  ھمانجد إلى ھاتین الصیغتین نظر ، وعند ال )٦٩٩(»عدَّ «و  )٦٩٨(»مدّ «من الثالثي  »مفعول«

امتدادهُ إلى غایةٍ ومّدة لثبات واالستمرار، فالِظلّ تصاف الموصوف بھما اتصافاً یتِسِ◌ِ◌ِ◌مُّ بایدالن على ا

إشارة إلى الظلِّ الدائم الباقي من غیر  أي أنَّ ھذا الِظل قصیر العمر وفي قصره  »األجل«ومّدة محّددة ھي

  ، ومثل��������������������ھ )٧٠٠(»الجن��������������������ة ظ��������������������لّ «الب��������������������اقي م��������������������ن غی��������������������ر زوال 

ٍع آتٍ  ،ُكلّ َمْعُدوٍد ُمْنَقٍض ( فھو دالُّ على االنقضاء ذلك أنّ ، »معدود«النعت اآلخر  َو ُكلُّ آٍت  ،َو ُكلُّ ُمَتَوقَّ

�����������لُّ آٍت َقِری�����������ٌب َدان   ك�����������ل ع�����������دد ق�����������ّل أو كُث�����������ر :  الزج�����������اج ق�����������ال( ، و )٧٠١( )◌ٍ ُك

نیا ، )٧٠٢()فھو معدودُ  ھا ونعیمھا بل دلّت على قُرب على الرغم من جمال زخُرففدلت اللفظة على فناء الدُّ

غالباً ھو السیاُق  »النعت«، من ھنا نفھم اّن ما یحدد داللة اسم المفعول على قُرب زوالھا وانتھاِئھا

اومة وتارة ثانیة یدل على المحدودیة وھذا كلّھ السیاُق الذي َیرد فیھ، فتارة یدل  على الثبات والمد

  .كلّھ مستحصل بفعل القرائن  السیاقیة التي تعمل على كشف معناھا بدقھ ووضوح عالیین

  . )٧٠٣(ر في النھجوقد وردت لھذا النعت نظائر أُخ

 - u-قولھ  نعتاً ُمفرداً كما في  »ةھالصفة المشبّ «آخر یستعمل في مكاٍن  -u-اإلمام  ونجد

-u-  :) َيِّ َعْن َشَبِھ اَْلَمْخلُوِقینَ اَْلح ِ اَْلَعلِ ، »العل�ي« »ھةالمش�بّ  الص�فة«فق�د اس�تعمل ھن�ا  ، )٧٠٤()ْمُد ِ َّ

، ، وتختصُّ بالحالموصوفھاتحویلُ اسنادھا إلى ضمیر  كُل صفة صحّ  :ھي(والصفة المشبھة في المنظور النحوي 

ھة الثبوت المعنوي المشبّ وتالزم الصفة     )٧٠٥()...ر، وبالمعمول السببّي المؤخّ ، وتختصُّ بالحالموصوفھا

                                                 
  . ٩٠: محمد الطنطاوي: معاني األبنیة وتصریف األسماء : ینظر )٦٩٦(
  . ٧/١١٧:  نھج البالغة) ٦٩٧(
  . »مدد« ٣/٣٩٦: لسان العرب :  ینظر) ٦٩٨(
  . »عدد« ٣/٢٨١: المصدر نفسھ : ینظر ) ٦٩٩(
  . ٢٩/١٦٤: التفسیر الكبیر: ینظر) ٧٠٠(
  . ٧/١٠٥: نھج البالغة ) ٧٠١(
  .»عدد« ٣/٢٨٢: لسان العرب  )٧٠٢(
  .٢٠/١٠٢، ١٦/١٦٧، ١٠/٢٠٣، ١٠/١٩، ٦/٢٦٤، ٢/١٧٥، ١/٥٧، ١/٨٣:  نھج البالغة: ینظر ) ٧٠٣(
  . ١١/٦٢: المصدر نفسھ : ینظر ) ٧٠٤(
  . ٣٩٦: شرح شذور الذھب ) ٧٠٥(



بالطمع، ویقال ھو  فُوصِ طِمٌع إذا : یقال( فـ ، )٧٠٦(مرارهُ تالثبوت المعنوي العام للموصوف ودواَمھُ واس

رة ، وماھو ساكر عن كثسكره ھو سكران إذا كان في : ، ویقولونأن ُیِصیب منك خیراً  ویقال ھو ِطامعٌ 

ً  »كریم«وھو ،رة الشرابعن كث : تقبل قلتُیس كرماً یكوُن ِمنھ فیما بالكرم فإن َنویت  إذا كان موصوفا

رم ھو حاِسٌن اآلن أو غداً وكا: د الحدوث قیلقُصِ  فإن(عنى ثابت على م ، فھي تدلُّ  )٧٠٧()كارم: تقبل قلتیُس

  . )٧٠٨()رم وطائلغداً وكا

العلّي العالي  ذو العالء (، فھو)٧٠٩(تعالى »هللا«صفة لـ »عليّ « استعمل لفظة -u-ففي قولھ 

فعة والسناِء، الغِالُب القاھر لألشیاء  على وزن  ةصفة مشّبھ »عليّ «، و )٧١٠()كلَّھاالعالء والجالل والرِّ

ھ الدوام والثبوت ذلك أّن هللا  سبحانھ وتعالى علّي ة على وجیّ للذات اإللھ وھي صفة مالزمة، »فعیل«وزن 

شبھھم إلنّ المخلوق حادث وممكن ومحدود، وقد  عالٍ بذاتھ وصفاتھ عن )٧١١()ن صفات المخلوقینع(وتعالى عليّ 

مع  )٧١٢(عليٌّ ، فھو واالقتدار القوةمعنى على مع ذات هللا  وممكن ومحدود، وقد دلّ استعمال ھذه الصفة

ـ  قھھو الذي أطاق كل شيء خلَ و ،كُلّ شيء مع االقتدار على )٧١٢(عليٌّ  ُف یط بھ وصحیعلو أن ی(وقدر علیھ، ف

 إال  )٧١٤( )الرفیع(اللفظة أحد معاني  نّ أوعلى الرغم من  ، )٧١٣()مُ العارفینالواصفین بل ِعلُف یط بھ وصحی

فضال ًعن أّن القرآن لم َیصفھ ج ْف هللا تعالى بالرفیع في النھلم ِیص -u- اإلمامأنَّ  إال  )٧١٤( )الرفیع(

من رفع المكان لیس غیر لذا ال : ، والرفیعقتدار وبمعنى ُعلوُّ المكانلم َیصفھ بذلك الّن العليَّ بمعنى اإل

 {:، ولوصف اإلمام ھذا شاھد مضموني في النص القرآني، وھو قولھ تعالى )٧١٥(غیر لذا ال یوصف هللاُ بأنھ رفیع

ك األَعلَى   {:وھو قولھ تعالى بر مح اسِبوھو صفتھ المنفردة لھ  مالزم مطلق  و ھنا ثابتفالعل  )٧١٦(}س

لھ المنفرد بھا سبحانھ دون سائر الخلق اجمعین، بید اّن اإلمام استعمل ھذه الصفة على صیغة الصفة 

الصفة المشبّھة، وھذا االستعمال ال یخرجھا عن مضمون العلیة في اسم التفضیل في اآلیة الكریمة، فكالھما 

                                                 
: عبد الصبور شاھین: ، المنھج الصوتي للبنیة العربیة٩٢: المدخل إلى علم النحو والصرف، ٢٣٠: المفصل : ینظر ) ٧٠٦(

  . ١١٧: الصبور شاھین
  . ٢/٧٢: الفراء : معاني القرآن )٧٠٧(
  . ٢٣٠: المفصل )٧٠٨(
فالرفعة والعلّو : هللا عّز وجل ھو  العليُّ األعلى المتعالي ذو العالء والعلو ، فأما العالء( :أحمد قال الخلیل بن)٧٠٩(

اشتقاق أسماء . )وكذلك علَي عالءً  في الرفعة والشرف واالرتفاع، علوت وعلیت جمیعاً : ویقال ، والعلّو العظمة والتجبر
  .١٨٠ -١٧٩: اشتقاق أسماء هللا. )واالرتفاع

  . ١٨١ - ١٨٠: المصدر نفسھ : ینظر) ٧١٠(
  . ٤/٢٣٤: الكشاف )٧١١(
  . ٤٣٩: مجمل اللغة ). إذا أطاَقھُ ، الشيء َیْعلوه... وعال، االرتفاع(الُعلّو ھو )٧١٢(
  . ٥٨٣: مفردات الفاظ القرآن الكریم) ٧١٣(
  . ١٥/٨٣: لسان العرب) ٧١٤(
  . ٥١٨/ ٦: الطبرسي : مجمع البیان في تفسیر القرآن : ینظر) ٧١٥(
  . ١: سورة األعلى  )٧١٦(



ل ھذه اللفظة من معانٍ سامیة وأّن اتحاد اطالقھما في الكریمة، فكالھما یدالن على مطلق العلو بكل ما تحم

   .   اطالقھما في المعنى متأٍت من اقترانھما بلفظ هللا سبحانھ في الموضعین

�ارِ (:  -u-قولھ ونظیُر ھذا  �ى اَلنَّ ِقی�ِق َص�ْبٌر َعلَ َھ�َذا اَْلِجْل�ِد اَلرَّ �ْیَس لِ ُھ لَ ُموا أَنَّ وق�د   )٧١٧()...َو ِاْعلَ

  .»دجل«نعتاً لـ  »الرقیق«جاء بـ

ّور العقل البشري، فھي عظیمة اإلحراق، فأنّى لجسم اإلنسان الضعیف ّن النار األخرویة فوق ما یتصإ

 ارلنا  {كما وصفھا تعالى يھ، وُتحرقُھ حرارة الشمس أن یتحّملھااإلنسان الضعیف وجلده الرقیق الذي 

یھم ا العمل إشفاقاً علءوإن أساالمخاطبین على ما سیلقونھ  -u- ھلذا نبّ ،  )٧١٨(}ىربالكُ ارلنا  {تعالى

منتھجاً األسلوب «واستعمل ، لیدفع باإلنسان السوي صوب ذلك الصراط المستقیممن ورودھا و یھم عل

ة  ففي ھذه، (*)»جلد اإلنسان«ملحظاً داللیاً عن طبیعة المنعوت  )٧٢٠(»الرقیق«وقد اعطى النعت   .  )٧١٩(ذلك األسلوب للتحذیر من النار وعقاب الخالق عزَّ وجل »األسلوب القرآني والسنة النبویَّ

ً الثابتة وھو وصٌف یصوُر حقیقة ھذا الضعف  ،أمام النار ھمن ضعف لِرقَّة ملحظا ففي ھذه فإذا  .ثبوتاً الزما

 ً فإذا كانت الصفة الثابتة لإلنسان ھي الرقة فعلیھ ان یتعظ ویدرك مدى األلم الذي سوف یلقاه من  .الزما

  . یلقاه من عذاب اآلخرة، وبھذا اللحاظ سیرعوي وینأى بنفسھ عن السیئات

َو أَْفَسْدتُْم ...( -u-كما في قولھ  »الصفة المشبھة«من الت أَخر لصیغٍ استعماونِجُد في النھج 

يَّ َرْأِیي ِباْلِعْصَیاِن َو اَْلِخْذالَنِ  َرْیشٌ  ؛أَْفَسْدُتْم َعلَ ى لََقْد َقالَْت قُ ِك�ْن الَ  :َحتَّ �ٍب َرُج�ٌل ُش�َجاٌع َو لَ إِنَّ ِاْبَن أَِب�ي َطالِ

ھُ ِباْلَحْربِ  للداللة على  )٧٢٢(»فُعال «على زنة »شجاع«النعت - u- ماإلما، فقد استعمل  )٧٢١()... ِعْلمَ لَ

  .وجعلھ ثابتاً وراسخاً في المنعوتفي الوصف  على المبالغة

ھذه الخطبة حینما دخل جیش الشام مدینة االنبار وفتكوا بأھلھا وانتھبوا  -u-خطب االمام 

رأوا من  فإّن الخلق إذا(صفة عدم التدبیر بالحرب،  -u-وقد نسبت قریش لالمام . وانتھبوا أموالھم

، فبین أن )٧٢٣()رأوا من قوٍم سوء تدبیر أو مقتضى رأي فاسد كان الغالب أن ینسبوه إلى رئیسھم ومقّدمھم

، فبین أن سبب إخفاقاتھ العسكریة ھي فساد حال أصحابھ وعدم طاعتھم لھ فیما یراه ویشیر )٧٢٣()ومقّدمھم

                                                 
  . ١٠/١٢٢:  نھج البالغة )٧١٧(
  .١٢: سورة االعلى ) ٧١٨(
  . ١١٧: ھاشم حسین المحنك: علم النفس في نھج البالغة: ینظر )٧١٩(
  .»رقق« ١٠/١٢٢: لسان العرب :  ینظر. أي اللین )٧٢٠(

  . وكنى بذلك عن االنسان نفسھ(*) 
  . ٢/٧٥:  نھج البالغة )٧٢١(
  . ١١٨: شرح المراح: ینظر)٧٢٢(
  . ٢/٣٩: مصباح السالكین) ٧٢٣(



َم�ْن ال ُیط�اعُ : (یراه ویشیر علیھم بھ، وذل�ك قول�ھ ، ف�إّن ال�ـذي ال یقب�ل بمنزل�ة )٧٢٤()!َولِك�ْن ال رأَي لِ

صفة مالزمة لھ إال َّ أنَّھم زعموا أنھ ، فقد وصفتھ قریش بثبات الشجاعة، فھي )٧٢٥(لفاسد، وإن كان صواباا

، فقارن بیـن ثبوت صفة الشجاعة لھ وبین اتھامھم )٧٢٦(اـعلى قیادة حرب ٍوتدبیرھلیس بقادر زعموا أنھ 

  . وبین اتھامھم لھ بعدم توافر الخبرة لدیھ في الحرب، لیبین مدى  خذالن قومِھ لھ

   . )٧٢٧(ر في النھجخنظائر أُ  ولھذه الصیغة

�ةَ ...(:  -u -ومن أمثلة المفرد التي وردت في النھج قولھ �ْیُكُم اَْلُحجَّ َخَذ َعلَ �ْیُكْم  ،َو ِاتَّ َم إِلَ َو َق�دَّ

وص�یغ المبالغ�ة  ،صیغة مبالغ�ة »شدید«فالنعت ،  )٧٢٨( )َو أَْنَذَرُكْم َبْیَن َیَدْي َعَذاٍب َشِدیدٍ  ،إِلَْیُكْم ِباْلَوِعیدِ 

وھي عبارة ( ،)٧٣٠( »فَِعل«و »فعیل«و »مْفعال« و »فَُعول«و »فّعال« وھي ، )٧٢٩()على الكثرة( أبنیة دالةٌ 

وقال ،  )٧٣١()لقْصِد إفادة المبالغة والتكثیر فاعل؛ لة عن صیغة، محوَّ ...ان الخمسةعبارة عن االوز

ھا تفید: انوقال الصب ً (إنَّ ر في حدث تفید التكثی فھي صیغٌ   ، )٧٣٢() التنصیص على كثرة المعنى كماً أوكیفا

 »َجھْول«ف بقلّة الجھل أو كثرتِھِ، أمایحتمل الوص »جاھلٌ « :ولیست على صیغتھ فقولكفي حدث اسم الفاعل، 

المعنى  :نقصد شیئین صیاغة اسم الفاعل لكثرة الجھل، ففيفالمراد بھ الوصف  »َجْھول«كثرِتِھ، أما

د ا عن، وأمّ ، قّوة وضعفاً كثرةً وقلةً دون النظر إلى بیان درجة المعنى المعنى المجرد مطلقاً وصاحبھ

ما نقصُد إلى األمرین معاً مزیداً علیھم »صیغة المبالغة« د استعمالناا عنوأمّ  بیان الدرجة كثرًة  افإنَّ

  . )٧٣٣(كثرًة وقوةً 

یفی�د   )*(یتحقق المعاني یظنُّ اّن ذلك كل�ھومن ال(درجة تبعاً لتفاوت الصیغ وتتفاوت ھذه ال

ا فأمّ ( :العسكري و ھالل، قال أب)٧٣٥(أُخرھا تفید معاني نّ إإذ ، )٧٣٤()كذلكاألمر یفید المبالغة فقط ولیس

                                                 
  . ٢/٧٥: نھج البالغة )٧٢٤(
  ٢/٣٩: مصباح السالكین: ینظر) ٧٢٥(
والقرشیون ھم اعلم الناس . وقدراتھُ القیادیة واضحة  من أمراء الجیش في زمن النبي -u-فقد كان اإلمام )٧٢٦(

ولعل أوضحھا ھو ، فقد كان بین ظھرانیھم وخاض معھم حروباً كثیرة، فیكون لھذا القول أسباباً أُخر، اعلم الناس بھ
ما تكون إشاعة أشاعھا أعداؤه للنیل منھ -u-مون اإلمام أوضحھا ھو أنھم یظل   .، وربَّ

  .١٧/٩١، ١٦/٩٠، ٩/٢٧٨، ٧/١٨٣، ٦/٣٦٣، ٢/٣٠٠، ٢/١٧٥، ١/٢٨٣: نھج البالغة : ینظر )٧٢٧(
  . ٦/٣٥٠: نھج البالغة)٧٢٨(
  .٢٢٤:الصاحبي)٧٢٩(
  . ٦٧٨: شرح عمدة الحافظ : ینظر )٧٣٠(
  .٣٩٢: الذھب  رشرح شذ و)٧٣١(
  . ٢/٢٩٦: نحاشیة الصّبا)٧٣٢(
  . ٣/٢٥٨: النحو الوافي : ینظر )٧٣٣(

   .صیغ المبالغة (*) 
  . ١٥: الفروق في اللغة )٧٣٤(
  . ١٥: المصدر نفسھ : ینظر )٧٣٥(



بنیة أّن اختالف األوقد رأى النحاة  ، )٧٣٦()ا في لغةٍ واحدةٍ فُمحال ان یختلف اللفظان والمعنى واحدفأمّ (

�بان ا ول�ذا ب��د،  )٧٣٧(زی�ادة معناھ��ابنی�ة م��ن ناحی�ة زی��ادة مبناھ�ا ی��دُل عل��ى األ  »فّع��ال«بن��اء أن للصَّ

   . )٧٣٨(»ِفعل«منواألخیران أبلغ  »عیلف« و »فُعول«َابلغ من  »ِمفعال«و

وھي صیغة   مبالغة على زنة ، »شدید« بـ »عذاب« نعت -u-ونجد  في العبارة السابقة أّنھ

فھذه الَصیغ یمكن ، )٧٤٠(شریف وضعیف: نحو )٧٣٩(وھذه الصیغة تدلُ على الصفات الالزمة، »فعیل«على زنة 

، والمبالغة الفعلِ اإلكثار من  ھة، ألنّ بّ عند التحقیق إلى معنى الصفة المشترجع (أن فھذه الَصیغ یمكن 

 مسوقة إلى تكثیر الفعل »شدید«فالصیغة   ،)٧٤١()في النفسصفة الراسخة یجعالنھ كال والمبالغة فیھ

الكثرة للداللة على اّنھ على سبیل في العبارة لوصف العذاب  ھاوالمبالغة في معناه، وكان ورود الفعل

���������������ھ بل���������������غ   وأّن ّش���������������دتھ ق���������������د بلغ���������������ت الغای���������������ة، ، ذروت���������������ھ عل���������������ى اّن

لیھم إ ھوتقّدمباتخاذ هللا الحجج علیھم، مذّكّ◌را إیاھم الخطر الذي ینتظرھم،  لىعھھم بین  -u-فھو

واإلنذار قبل ورود العذاب، فكان استعمالھ لصفة الشدة بصیغة الصفة المشّبھة أولى لیھم بالوعید إ

  .أولى واوفق لمقام اظھار قوة العذاب وقساوتھ ومدى معاناة المعذب في ذلك الیوم العظیم

وداً اَْلُمِخفُّ ِفیَھ�ا أَْحَس�ُن َح�االً ِم�َن اَْلُمْثِق�ِل َو اَْلُمْبِط�ُئ َو ِاْعلَْم أَنَّ أََماَمَك َعَقَبًة َكئُ : (-u-ومنھ قولھ

 »كئود«، وبناء »عقبة«نعتا للفظة  »كئودا«، فجاءت لفظة )٧٤٢()َعلَْیَھا أَْقَبُح أَْمراً َحاالً ِمَن اَْلُمْسِرعِ 

، ویستوي فیھ )٧٤٣(ھ، وھو من ابنیة المبالغة ویاتي للداللة على من كثر منھ الفعل ودام علی»فعول«

  .)٧٤٥(رجٌل صبور، وامرأةٌ صبور: نحو )٧٤٤(فیھ المذكر والمؤنث

من المخاطب التھیؤ لما سیلقاه بع�د رحیل�ھ م�ن ال�دنیا إذ إّن أمام�ھ عقب�ة  -u-أراد االمام 

بالغة الصعوبة كأنھا مادة المثقل المبطيء أسوء حاال علیھا من المخف المسرع، فھي  )٧٤٦(شاقة المصعد

  . )٧٤٧(ستھلك فیھا بل ھي المشقة بعینھاكأنھا مادة معدة للمشقة ت

                                                 
  . ١٥: المصدر نفسھ)٧٣٦(
  . ١/٣٣٢:، المزھر٢/٢٩٦: حاشیة الصبان، ٥/٣١٧، ٤/٤٤٣: ابن یعیش: شرح المفّصل:ینظر)٧٣٧(
  . ٢/٢٩٦: المصدر نفسھ )٧٣٨(
  . ٢٢٥: لصاحبي ا: ینظر)٧٣٩(
  . ٢٢٥: الصاحبي: ینظر)٧٤٠(
  . ١/٢٤٢: محمد االنطاكي : المحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا )٧٤١(
  .١٦/٨٥: نھج البالغة) ٧٤٢(
: ، شرح ابن عقیل٣٠٧: »النبراس«، شرح قطر الندى٣٩٢: ، شرح شذور الذھب١/٨٥: الفارابي: دیوان االدب: ینظر) ٧٤٣(

  . ٢/١١١: ، شرح ابن عقیل٣٠٧
أبو الفضائل : ، مراح األرواح في الصرف٤٨٦: أبو بكر بن األنباري: المذكر والمؤنث: ینظر. نى فاعلإذا كان بمع) ٧٤٤(

  . ٧١: أبو الفضائل احمد بن علي بن مسعود: الصرف
  . ٧١:، مراح االرواح٢٢٩:ابن قتیبة:،أدب الكاتب٤٨٦:أبو بكر بن األنباري:المذكر والمؤنث: ینظر) ٧٤٥(
  . ١١/٦: شرح النھج: ینظر) ٧٤٦(
  . ١١٥: االبنیة في العربیةمعاني : ینظر) ٧٤٧(



  . )٧٤٨(ولھذه الصیغة نظائر قلیلة في النھج 

ْنَیا ِبأَْبَداٍن أَْرَواُحَھا ُمَعلََّقٌة  ...(:  -u- ا جاَء في النھج نعتاً مفرداً أیضاً قولھمّ وم َو َصِحُبوا اَلدُّ

ى ِ فِي أَْرضِ  ؛ُمَعلََّقةٌ ِباْلَمَحلِّ اَألَْعلَ اسم تفضیل ، وھو »األعلى«بـ »المحل« فقد نعت  )٧٤٩( )ھِ أُولَِئَك ُخلََفاءُ َهللاَّ

التفاوت في الصیغة عندما یُراد التفاضل أو  ویجاء بھذه   )٧٥٠( على أفَْعل تفضیل واسم التفضیل وصٌف یُصاغُ 

، وداللتھ داللة ثبوت ال  )٧٥١(الفعل في األكثر التفاوت في الوصف، وھي تدل على الزیادة في اصل أو 

   :بصورتین لصیغة  وقد ورد النعت على ھذه ا،  )٧٥٢(ثبوت ال حدوث

فاً  - أ  ن الصورة تستلزم أ  وھذه،  »من التفضیلیة« ل علیھ ولم تذكر معضّ ُمجّرداً من المف »أل« بـُمعرَّ

  .ن یكون المنعوت في أعلى درجات المفاضلةتستلزم أ

، ولھ�ا دالل�ة خاّص�ة، إذ تق�ول المذكور مثٌل من أمثل�ة ھ�ذه الص�ورة -u- اإلمامقول إن َّ 

إطالق  إنّ :  )٧٥٣(}لىاألع كبِر  ماس حِبِس{ :اللتھا عند حدیثھا عن قولھ تعالىفي دبنت الشاطيء  الدكتورة

القصد منھا ھو ترتیب وترى أّن  دون قصد إلى مفاضلةٍ أو یأتي  –یا والُعل –مثل صیغة األعلى إطالق 

 لوّ ھو إطالق العُ  »األعلى« اللفظة ، فداللة القصد منھا ھو الُمضي بالُعلّو إلى نھایتھ القصوى بغیر حدوده

  .)٧٥٤(المفاضلة بین أعلى وعالٍ إلى مداه، دَوَ◌ن َملحظ من  لوّ إطالق العُ 

عظمتھ في أن یصف أولیاء هللا الذین َخلَُصت لھ سرائرھم فأشرقت أنوار   - u - اإلمامفأراد 

كانت صحبتھم للدنیا  ،لم النور ومن درجات النور اإللھيوحین أصبحت ھي ذاتھا من عاعظمتھ في قلوبھم، 

المأل  الربوبّیة وصحبة قة لما شاھدتھ من جمال الحضرة عاش(صحبتھم للدنیا بأبدانھم فقط الّن أرواحھم 

إلى قة بھ، وأشار الخالق متُعلّ  ، فأجسامھم مع المخلوق وأروحھم مع  )٧٥٥()المأل األعلى من المالئكة وصحبة

عاِة إلى دینھ الشتمالھمبھ، وأشار  ، ولّم�ا كان�ت الص�فات العالی�ةعلى ھ�ذه  إلى أّنھم خلفاء هللا والدُّ

العلو كانت ارواحھم من ھناعالیة ایضاً بناءً على داللة التعلق، ارواحھم معلقة بالمحل الموصوف بمطلق 

داللة التعلق، فارواحھم فیھا مطلق العلو كذلك من حیث الیقین وشدة اإلخالص   وقوة التعلق بحبھ 

بحبھ والخضوع واالنصیاع الداء فروضھ واالنتھاء عن محارمھ، فتوافرت من ھذا العلیة في انفسھم، فتعلقت 

  . انفسھم، فتعلقت بما ھو من صفتھا محالً 
                                                 

  . ١٦/٦٦، ١٣/١١٦، ١١/٥، ٩/١٣٧، ٢/١٧٤: نھج البالغة: ینظر) ٧٤٨(
  . ١٨/٣٤٧: نھج البالغة )٧٤٩(
  . ٧٥٦: شرح عمدة الحافظ : ینظر )٧٥٠(
  . ٢/٤٧: حاشیة الخضري : ینظر )٧٥١(
  . ١١٥: شرح المراح  :ینظر)٧٥٢(
  ١: سورة األعلى )٧٥٣(
  .٢/١٢١: »بنت الشاطىء« عائشة عبد الرحمن . د: الكریم التفسیر البیاني للقران : ینظر)٧٥٤(
  . ٥/٣٢٧: مصباح السالكین  )٧٥٥(



��َك اَألَْطَی��ِب اَألَْطَھ��رِ ( -u-ظی��ُره قول��ھ ون  فالنعت��ان   ،)٧٥٦()لَّى هللا َعلَْی��ِھ َوَس��لّمْ َص�� ،َفَت��أَسَّ ِبَنِبیِّ

فدال على المدح ، ینالمُطلق ُطْھر الووالثناء علیھ بالطیب  مدح النبي على  دال »األطھر«و »األطیب«

وكونھ  ،)٧٥٨(هللا تعالى عبادة ه فيداجتھ، وا)٧٥٧(عظمة خلقھذلك  على المدح والثناء، وقد اقتضى لھُ 

ولبیان عظمة طھارتھ وطیبھ ،المطلق الدیانات والخاتمیة تعني فیما تعنیھ مقام الكمال )٧٥٩(وكونھ خاتم

االطالق الكلي في تحقق مضمون كلتا الصفتین فال  إلفادة »فعلاأل«الصفة على ھیأة  - u- وطیبھ استعمل

ھاتان  اَضل معھ فلھ الصفتین فال وجود لشخص متصف بالطیب والطھر یمكن ان یقارن بالنبي أو یفُ 

   .ھاتان الصفتان على وجھ االطالق دون مفاضل معھ 

ا : (- u- التفضیلیة، ومنھ قولھ »من«وذكر المفضول علیھ مع  »الـ«ورود النعت مجرداً من  -ب أَمَّ

u-) : ُا َبْعد اَم اَْلَخ�ْوفِ  ،َفَقْد َبَعْثُت إِلَْیُكْم َعْبداً ِمْن ِعَباِد َهللاَِّ  ؛أَمَّ َیْنُك�ُل َع�ِن اَألَْع�َداِء َس�اَعاِت  َو الَ  ،الَ َیَناُم أَیَّ

ْوعِ  ارِ  ؛اَلرَّ اِر ِمْن َحِریِق اَلنَّ ى اَْلفُجَّ ً »أْفع�ل«اس�م تفض�یل عل�ى زن�ةً  »أش�دّ «ـف  ،)٧٦٠()...أََشدَّ َعلَ  ج�اء نعت�ا

  .التفضیلیة »بمن«ه المفضول مجروراً وقد جاء بعد »عبداً «لـ

ٌف  )٧٦١(»قويّ «ھإنَّ : یھم فقاللإألھل مصر األمیر الذي بعثھ  - u-  اإلماموھنا یصف   بالشّدة أيمتُصِّ

ٌف  أقوالھ ، وقويُّ في دینھ، ومخلصٌ في ، مِؤمٌن بربّھ، فھو رجل حازم وشجاع)٧٦٢()الصالبة( بالشّدة أيمتُصِّ

◌َ كُ جعلت ِشّدتَھُ على ال العقل و حسن التدبیر، وھذه الصفات ھي التي راجح أقوالھ وأفعالھ، ومخلٌص في  اِر فَّ

◌َ كُ ِشّدتَھُ على ال على شيءٍ، أي ال یرید المفاضلة بین س المقصود تفضیل شيءٍ ولی ،اِر أعظم من حریق النارفَّ

المفاضلة بین شدتھ وشدة حریق النار، واّنما أراد ان یقرن شدتھ بشدتھا، فھو لیس في صدد المفاضلة 

لبیان الزیادة في  »أفعل«بالوصف على صیغة  الصفة، فجاء المفاضلة بقدر ما ھو في صدد بیان قوة

  . )٧٦٣(لموصوفھ ھ وصٌف ُمطِابٌق ، ألنّ الزیادة في الوصف

   . )٧٦٤(في النھجولھذه الصیغة نظائر أخر 

 لم واستمرارھا، ما على ثبات الصفة في الموصوف لّ ید ّن النعت المُفرداِصلُ من خالل ِما تقّدم إلى نو

تبعاً للصیغة المستعملة  وتختلف درجة اتصاف الموصوف بالصفة . ة عن ذلكنِصرفھ قریت لم واستمرارھا، ما

                                                 
  . ٩/٢٣٢: نھج البالغة )٧٥٦(
  . ٤: سورة القلم .  } وإنَّك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ {: قال تعالى)٧٥٧(

   . ٢: سورة طھ .  }مآ أَنزلنا علَيك القُرآن لتَشقَى{: قال تعالى )٧٥٨(

بّیینَ {:قال تعالى)٧٥٩( ٌد أبا أَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولِكن َرُسوَل هللا َوَخاَتَم النَّ   . ٤٠:سورة األحزاب.}َما َكاَن ُمَحمَّ
  .والرجل المبعوث ھو مالك بن الحارث االشتر.  ١٦/١٥٦: نھج البالغة ) ٧٦٠(
  . »شدد« ٣/٢٣٣: لسان العرب )٧٦١(
  . »شدد« ٣/٢٣٢: المصدر نفسھ )٧٦٢(
  . ٤/٦٨٨: معاني النحو :ینظر)٧٦٣(
  . ١٧/٢٤٦،  ١٦/٢٠٨،  ٩/٢٥٣،  ٩/٢٣٢، ١/٩١،  ١/٩١: نھج البالغة: ینظر)٧٦٤(



ضول ولم مطلقة من قید المف إذا جاءت »األفعل« سم التفضیلإواّن صیغة لنعت، للصیغة المستعملة في ا

غیر عن داللة المفاضلة وخصوصیة القید، وتفید اإلطالق  التفضیلیة تخرج »من« معھضول ولم تُذكر المف

  . )٧٦٥( حّددمُ غیر الاإلطالق 

  وخصائصھا  »الجملة النعتیة«الجملة أوالنعت : ةالثانی الصورة

����ا األس����لوب اآلخ����ر فھ����و التعبی�����ر ن الح����دیث ع����ن النع����ت بأس����لوب المف����رد، ك����ا   امَّ

   .)*(»النعت الجملة«بـ د النحاة عنأو الذي ُعرف  »الجملة«بـ

التعبیر  طبیعة الكالم وتفاوت الدرجات التي أراد المتكلم ھع أسالیب العربیة أمٌر اقتضتوّ إنَّ تن

لِھا في صوٍر ھا عّما یجول في نفسھ من معانٍ التعبیر ب منھا حلول  مختِلفة وھذا ھو الذي أسھم في تشكُّ

الجملة موِضعٌ من اإلعراب، فلتلك الُمفرد مقامھا،  وكلّ ُجملَة یِصحُّ وقوع( منھا حلول الجملة محل الُمفرد

الم أو فالجملة التي یبدأ بھا الك،  )٧٦٦()من اإلعراب، كخبر المبتدأ، والحال، والصفة، والمضاف إلیھ

ا ما صاالستقالل،  ھي جملة على صورة من صورالم أو التي تستأنف بھا بدایتھُ الك حَّ تأویلُُھُ◌ بمفرد، أمَّ

النع�ت «ل�ذا جع�ل النح�اة ، )٧٦٧(مستقلة  یریتبع غیرهُ فھي جملة تابعة غ تأویلُُھُ◌ بمفرد، ویلزم أن

تقالل بنفسھا، والمفرد لیس أصل الجملة االس(فـ (**)الجمل التي لھا محلٌ من اإلعراب ضمنفي  »بالجملة

ھا تقُع موقعھ في بعض االستعمال والمفرد لیس كذلك؛ بید  ویحكم علیھا بإعراب فتكون كغیر المستقل،  أنَّ

بالبسیط   »الجملة«ویؤول المركب ،  )٧٦٨()وقعھعلیھا بإعراب في موضعھا بحسب إعراب المفرد الذي وقعت م

   .**)*( )٧٦٩(إذا وقع موقعھ  »المفرد«بالبسیط   »الجملة«

الكالم فجملة  بھ  إلى الجزء الذي یتمُّ (ولھذا احتاجت   )٧٧٠(إّن جملة الصفة مع الموصوف جزء جملة

ال یستقل  »یعمل«جملة   انّ  »رجل یعمل خیر من رجل ال یعمل«الكالم فجملة النعت تحتاج إلى منعوت فقولك

ھا ال یستقل بھا ا »یعمل« ،  )٧٧١()»خیر«بالخبر صفة لرجل الذي ھو مبتدأ و ال یتم الكالم إال لكالم فإنَّ
                                                 

  . ٢٥٤: النعت في القرآن الكریم : ینظر )٧٦٥(
، سناء حمید البیاتي: نظام الجملة العربیة: ینظر ،  »النعت الجملة «على »عبارة النعت  «قد فضلت إحدى الباحثات(*)

ورأى باحث آخر . ١٤١: م ١٩٨٣: مكتوبة باآللة الكاتبة  »رسالة ماجستیر«عة بغداد، جام، كلیة اآلداب، حمید البیاتي
د ما ذھب ، ُملبسة -أي عبارة النعت  –ورأى باحث آخر أّن البقاء على التسمیة األولى أبین وأولى إلّنھا  ونحن نؤیِّ

  . ٢٦٦: النعت في القرآن الكریم: ینظر. ما ذھب إلیھ
  . ٢/٢٤٠:  شرح الرضي على الكافیة )٧٦٦(
 .  ٥: الوصف بالجملة : ینظر)٧٦٧(
أو ، أو المضاف إلیھ، أو المفعول بھ، وھي الجمل التي تحل محل المفرد فتعرب بإعرابھ فتكون في موضع الخبر *) *(

  .فتعرب بحسب الموقع الذي وقعت فیھ ، أو غیر ذلك، أو الحال، أو النعت، المضاف إلیھ
  .٢/٢٤٣: ابن یعیش: ، شرح المفصل ٣٤٠: المرتجل ) ٧٦٨(
  . ٢/٢٤٣: ابن یعیش: لمفصلشرح ا: ینظر ) ٧٦٩(

بھا  وال یھتم بھا اال حین یظن، ان دراسة النحاة للجملة كانت مرتبطة بدراسة المفردات (فال یخفى عن احٍد ) **(*
لیث اسعد عبد الحمید، كلیة اآلداب، جامعة : الجملة الوصفیة في النحو العربي ). بھا الحلول محل المفرد یظن

  .١١:م ١٩٨٤،»رسالة ماجستیر«، المستنصریةجامعة 
  . ٢/٢٤٠: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٧٧٠(



، الّن الصفة ھي جزء من الموصوف وھي مكملة لھ مخبرة عنھ، من  ھنا تحتاج اللفظة  )٧٧١()»خیر«بالخبر

  . تحتاج اللفظة الموصوفة إذا ما وقعت مبتدأ إلى خبر لھا

  الجملة النعت خصائص : أوالً  
ذ یجاء بھا نعتاً لألسماء النكرة لحاجتھا  إلى البیان ة إیَّ كونھا خبر »لنعتجملة ا« صمن خصائ

  : وقد بّین ذلك ابن مالك في األلفیة بقولھ ،البیان أو التوضیح والتخصیص

  )٧٧٢()ِطیْتھُ َخبراً یتْ ما أٌعطِ ملةٍ ُمنكّرا               فأُعتوا بجُ ونعَ (

یكون النعت عندھم ان  جوزوال یا اتفق علیھ أھل العربیة، خبرّیة ھو ممَّ  –جملة النعت –وكونھا 

ا، )٧٧٣(یكون النعت جملة إنشائیة شاء فلیست اإلن  فالنعت حال ثابتة للموصوف یعرفھا المخاطب لھ أمَّ

ً وقد وجد النحاة في كالم العرب نعت، )٧٧٤(للموصوففلیست بأحوال ثابتة  اإلنشائیة على الرغم  بالجملة  ا

ً أنَّ على الرغم من قولھم    : ، من ذلك قول الراجزھا ال تقع نعتا

الذئَب قطْ  اختلط           جاءُوا بِمَذْقٍ لظالم وحتى إذا جنَّ ا(   )٧٧٥()ھل رأیَت 

   .)٧٧٦(الذئَب قَط◌ْ  بَِمْذٍق مقوٍل فیھ ھل رأیَت : والتقدیر، »مذق«بقول محذوف نعتاً لـ لذلك أّولوه

   .)٧٧٦(قَط◌ْ 

ھل «فجملة ،  وقد وجھ الدارسون المحدثون ھذا الشاھد توجیھاً حسناً خالیاً من الصنعة والتكلف

أقرب ما تكون إلى الجملة وع خاص قصد بھا التفسیر والتوضیح، وھي من ن »قطْ  ھل رأیَت الذئبَ «فجملة 

غیر تل�ك األنم�اط ذلك بعملیة نطقھا فھي ُتنطق بموسیقى وتنغیم  ، وأّكدتكون إلى الجملة الخبریة

ھا ، )٧٧٧( األنماط الموسیقیة والتنغیمیة للجمل االستفھامیة  –جاء في الشاھد الشعري ما  –ورأى آخر أنَّ

التشبیھ ال یخرج عن نطاق الجملة الخبریة وبھذا نرجح الرأي االول ، و )٧٧٨(ھمقصود بھ التشبی –الشعري 

الرأي االول القائل بأنھا جملة خبریة توضیحیة لخلوھا من التعسف والتقدیر والتكلف، فقد أراد الشاعر 

  .  الشاعر وصف لون اللبن بلون الذئب فاوضح لون المذق بجملتھ ھذه

  :  ، ومنھ قول االعشىفي الشعر العربي »لنعتجملة ا«وقد وردت

                                                 
  . ١٤٨: الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا )٧٧١(
  .٣٥:ألفیة ابن مالك) ٧٧٢(
  . ١٤١: ابن ھشام: نكتة اإلعراب، ٣/٨: أوضح المسالك، ٢/٢٤٢: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر)٧٧٣(
  . ٥٤١: شرح عمدة الحافظ ، ٢/٢٤٢: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر )٧٧٤(
  . ٢/١٤٩: ابن الشجري: األمالي الشجریة: ینظر، ٢/٣٠٤: الرجز للعجاج في ملحق دیوانھ)٧٧٥(
،شرح تسھیل الفوائد وتكمیل »١٤م« ١١٦- ١/١١٥: اإلنصاف في مسائل الخالف ،  ٢/٩١٢: الجرجاني : المقتصد: ینظر )٧٧٦(

  . ٣/١٧٣: ابن مالك: تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد
  ٠١٩٥: »األصوات«القسم الثاني ، ل محمد بشر كما ٠د: علم اللغة العام : ینظر )٧٧٧(
  .١٠٩: عبد السالم ھارون: نشائیة في النحو العربي، األسالیب اإل١٨٧-٣/١٨٦: معاني النحو: ینظر)٧٧٨(



ِّ اً إْذ أجدَّ بكْوُرھا        وعمیّ  اال حيّ (   )٧٧٩()ھاھْل ُیفادى أسیرُ  :ض بَقْولٍ ر

نب   {:ومّما ورد فیھ قولھ تعالى ،كما وردت في القرآن الكریم يص منكُم  واْظَلَم ينالذَّواتَّقُواْ فتْنةً َّال تُ

ا ُذِكَر   )٧٨٠( }منكُم خآصة ً ـ إلى أّن أھم سمة ویُُخْ◌َ◌لص ِممَّ الغرض  نّ إة إذ ھو كونھا خبریّ  »جملة النعت«ل

معلوم عنده قبل الخطاب، ھو الغرض من النعت تمییز المنعوت للمخاطب، وال یتمیز لھ إال بما  نّ إ

   .)٧٨١(بھالك إلنَّ مدلولھا ال یحصل إال َّواإلنشائیة لیست كذالخطاب، 

لی�تم  طھا بما قبلھا یرب إلى موصوفھا إذ الُبدَّ من رابطٍ  وال ُبّد للجملة النعتیة من عائٍد یعودُ 

ـ ، )٧٨٢(لیتم الكالم معناه الصلة في أّنُھ     حكم الصفة كحكم( فـ، »جملة النعت«وھذه خصیصة أخرى ل

، ویكون  )٧٨٣()الموصولِ    یلَزمُ أْن َیرِجَع منھا عائدٌ إلى الموصوف كما یعود من الصلة إلىالصلة في أّنھُ 

  .)٧٨٤( )صوفبالمو دلیلٌ على اتصال جملة الصفة (، ویكون العائد في الغالب ضمیراً، وھو )٧٨٣()الموصولِ 

  .)٧٨٤( )صوفبالمو

الموصوف إذا  كانت الصفة  وأوجبوا التنكیر فية بالجمل، وقد امتنع عند النحاة نعت المعرف

التوصل إلى نعت  إذ یمكن معھا  »الذي«وإذا أردت نعت المعرفة بالجملة أتیت بـ الصفة جملة، 

بالمعرفة، والنكرة توصف  المعرفة توصف ( فـ .)٧٨٥(نعت المعرفة بالجملة بواسطة االسم الموصول

    .)٧٨٧()الیوصف بالُجمل إال النكرات(و   )٧٨٦() نكرة بمعرفةوالبالنكرة، وال توصف معرفة بنكرة، توصف 

    .)٧٨٧()النكرات

ا ما جاء في الشعر   : من مثل ھذا القول أمَّ

ئیم یَُسبَّن ل ل ََّت قُلتُ ولقد أمُرُّ على ا   . )٧٨٨(نینيعْ ال یَ  :ي        فمضیُت ثُم

                                                 
  .٤٣: دیوان االعشى:ینظر )٧٧٩(
  . ٢٧٠ – ٢٦٩: النعت في القرآن الكریم: ینظر ،  ٢٥: سورة األنفال )٧٨٠(
  . ١/١٩٥: حاشیة الصّبان : ینظر )٧٨١(
، وصف اللغة العربیة داللیا في  ٢٨: ، الجملة الوصفیة في النحو العربي٢/٢٤٢: شرح الرضي على الكافیة: ینظر)٧٨٢(

  .٣٠٤: محمد محمد یونس علي: دراسة حول المعنى وظالل المعنى - العربیة داللیا في ضوء مفھوم الداللة المركزیة
  .٣٠٤: علي

- غة العربیة داللیاً مفھوم الداللة المركزیة ، وصف الل ١٣١: أبو علي الفارسي: »البغدادیات«المسائل المشكلة )٧٨٣(
  . ٣٠٤: دراسة حول  المعنى أو ظالل المعنى-المركزیة 

  .٢٨: الجملة الوصفیة في النحو العربي )٧٨٤(
- ركن الدین االسترآبادي وكتابھ البسیط في شرح الكافیة ، ٢/٤١٦:  ، شرح المقدمة المحسبة٢/٣٠:االصول: ینظر )٧٨٥(

: م١٩٨٣- ھـ١٤٠٤،  »رسالة دكتوراه«لي، كلیة االداب، جامعة بغداد، حازم سلیمان الح: دراسة وتحقیق- شرح الكافیة 
  .٦٣٦: القسم االول: م١٩٨٣-ھـ١٤٠٤

  . ٢٤٤: ، المقرب ٢/٣٠: األصول: ینظر، ١٦٢: اللمع)٧٨٦(
  .١١٥: المفصل )٧٨٧(
  . االصدار الثالث-،الموسوعة الشعریة٢٠٩:دالئل االعجاز،٣/٢٤:الكتاب:ینظر.البیت لرجل من سلول)٧٨٨(



صاحبھا وذلك  كن حملھا على الحالیة لتعریف یم »ينبّ سُ ی«فقد قال أصحاب النظر النحوي ان جملة 

المنعوت ُیراد بھ  ألنَّ اللفظ، ویمكن حملھا على النعتیة بالنظر إلى المعنى،  صاحبھا وذلك بالنظر إلى

   .)٧٨٩(فتعریفھ وتنكیره سواءُیراد بھ الجنس، 

اختاره عدد من  یحتمل الحالیة والنعتیة وھذا ما  »لنعتجملة ا« واألظھر لدینا أنَّ ھذا التركیب

على الثانیة بالنظر  والحمل حمل على األولى بالنظر إلى اللفظ، فال .)٧٩٠(ن المحدثینعدد من الباحثی

  .بالنظر إلى المعنى

  الجملة في النھج  النعت أقسام : ثانیاً  

وجملة الفعلیة،  سمیة والجملة الجملة اإل: الجمل النعتیة في الكالم العربي، فمن أقسامھا تتنوع

ھذه الجمل نعوتاً وقد وقعت ، )٧٩١(ف والجار والمجرورظرال: الشرط، وكذلك شبھ الجملة بنوعیھوجملة 

المنعوت وفي یرجع على  رابط على  »الجمل«ویلحظ احتواء ھذه التراكیب الجمل نعوتاً لألسماء النكرة، 

، ویعمل على والمنعوت »النعت« لیقوم بوظیفة الربط بین الجملةالمنعوت وفي الغالب یكون ضمیراً 

  . وصول مع موصولھاویعمل على إیجاد التماسك بینھما، كما ھو الحال في جملة صلة الم

ا ُحكمُ ھذه ا ، )٧٩٢( ونصب وخفض لجملة التابعة فھو بحكم متبوعھا أو موصوفھا اإلعرابي من رفعأمَّ

   .ة في النھج یّ بالجمل اإلسموقد تناولت ھذه الجمل مبتدأًة ، )٧٩٢( وخفض

  سمیة الجملة اإل -أ  
وضوعة لإلخبار بثبوت الجملة االسمیة م(، فـ)٧٩٣(على الثبوت ة تدلُّ سمیّ االیرى بعضھم أّن الجملة 

إذا كان خبرھا اسماً فقد یقصد بھ  .تجّدد واستمرارلإلخبار بثبوت المسند للمسند إلیھ بال داللة على 

تمراراً اسفعال ًمضارعاً فقد یفید وإذا كان خبرھا  .ئنیقصد بھ الدوام واالستمرار الثبوتي بمعونة القرا

والتج�دد یس�تفاد م�ن ، ف�الثبوت یس�تفاد م�ن اإلس�م  )٧٩٤()تمراراً تجددیاً إذا لم یوج�د داٍع إلىال�دواماس

  . )٧٩٥(الفعل

                                                 
  . ٢٢: لوصفیة في النحو العربيالجملة ا: ینظر )٧٨٩(
انس عباد عیدان، كلیة االداب، جامعة :النعت في الشعر الجاھلي،٢٤:الجملة الوصفیة في النحو العربي:ینظر)٧٩٠(

  .٢٨٠: النعت في القرآن الكریم، ٢٣٠:م١٩٩٤،»ماجستیررسالة «جامعة المستنصریة،
  . ٢/٢٤١: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر) ٧٩١(
  . ٦٩: ابن ھشام: قواعد لغة االعراب اإلعراب عن: ینظر) ٧٩٢(
  .٧٥: يالقزوین: اإلیضاح: ینظر) ٧٩٣(
  .١٢٨:أبو البقاء الحسني اللغوي : الكلیات  )٧٩٤(
  . ١٢٨: المصدر نفسھ: ینظر) ٧٩٥(



ھو من باب  )٧٩٦(وداللة الجملة الفعلیة على الحدوثة الجملة االسمیة على الثبوت، القول بداللف

الفعل ھو الدال على  على الثبوت واّن  أّن االسم ھو الدالّ ب القول فھوولى ا االفي القول امّ باب التجوز 

  .)٧٩٧( الدال على الحدوث

 »الفعلیةالجملة «اآلخرفي النھج من التركیب ي أقلَّ شیوعاً أّن ھذا التركیب النعتظھر لنا وقد 

االسمیة نعتاً قد  استعمال الجملةأّن نلحظ في نھج البالغة  في موضع النعت ویمكن أنْ  الموضوعة »الفعلیة

  :  االسمیة نعتاً قد ورد على  صور مختلفة

ِ ألُْفِرَطنَّ : ( -u-ومنھ قولھ  : ة تبدأ بضمیر یعرب مبتدأسمیّ إجملة  -١  ُھ�ْم َحْوض�اً أََن�ا  َو اَْیُم َهللاَّ لَ

��وَن َبْع��َدهُ ِف��ي ِحْس��يٍ◌ٍ  ،الَ َیْص��ُدُروَن َعْن��ُھ ِب��ِريٍّ  ؛أََن�ا َماِتُح��ھُ  ن��ة م��ن المبت��دأ فالجمل��ة المكوّ ، )٧٩٨()َو الَ َیُعبُّ

ـ »ماتحھُ «وخبره »أنا« ً «جاءت صفةً ل ضمیرٌ رابطٌ یَعودُ على منعوتھا  »ماتحھ«في »الھاء«و ،»حوضا

ً «منعوتھا    . بٍع لھمحلِّ نصب توھي في  ،»حوضا

ً  -u-ُیقِس����ُم اإلم����ام  ����ُھ س����یمأل ألعدائ����ھ حوض����ا ����ة »الح����وض«وُیری����د ب����ـ  ،أنَّ   ،المنیَّ

  یْصدر عنھ بريٍّ فال ،ھو نازع ماء ھذا الحوض ومخرجھ أي أنّھ سیسقي من قصد إلى حربھ الموت - u- وأنّھ 

 ةِ ُجرع ذاق الخوف یزداد عطشاً مع كُلّ ن َّ من إأشبھ بماء البحر إذ  –ماء الحوض–كأنّھُ   یْصدر عنھ بريٍّ فال

ة لن یذوقوا یّ سقاھم كأس المن فإذا »ْسيٍ حبعده في «وال یشرب ، أبداً  ىفال یرو خوفٍ  ةِ ُجرع عطشاً مع كُلّ 

وإھالكھ�م، ق�ال اب�ن أب�ي  یتوعد أعداءه بالقض�اء عل�یھم اإلمامفزالال، ة لن یذوقوا بعده ماءاً یّ المن

ونلحظ أّن الجملة ،  )٧٩٩()ء وما یتعقبھما من القتل والھالكوھذه كنایٌة عن الحرب والھیجا: (الحدید

ماِتحاً صفًة لھذا  -u-ثباتھ ِعلى فقد دلّت ت في أوصال العبارة صفة الثبات، بثّ قد السمیة الجملة ا

ھ المعنى للشيء من غیر ان یقتضي تجّدده شیئاً بعَد ب تَ یْثبعلى أن أّن موضوع االسمِ ( لـِ  صفةً لھذا الحوض،

   . )٨٠٠()یقتضي تجّدده شیئاً بعَد شيء

ُ◌ْنَیا : (-u-ومن�ھ أیض�ا قول�ھ ��ى ال�دُّ م��ا َیْنُظ�ُر الُم�ْؤِمُن إلَ ِقی��َل ى إْن ِقی�َل أْث�رَ ...ِبَع�ْیِن اإلْعِتَب��ارِ َوإنَّ

ُھ ِبالَفَناءِ ، أْكَدى ُھ ِبالَبَقاِء ُحِزَن لَ ِرَح لَ  »ی�وم«وصف ، فقد  )٨٠١()ھَذا َولَْم یأِْتِھْم َیْوٌم ُھْم ِفیِھ ُمْبلُِسونَ ، َوإْن فُ

  . لمبتدأخبٌر ل )٨٠٢(»مبلسون«و، فیھا مبتدأ »ھم«وجاء الضمیر،  »ھم فیھ مُبلسون«بالجملة 

                                                 
  . ١/١٠٢: حاشیة  الخضري: ینظر ) ٧٩٦(
  . ١٦٢: الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا : ینظر ) ٧٩٧(
  . ٩/٣٣: نھج البالغة)٧٩٨(
  . ٩/٣٧: ح النھجشر) ٧٩٩(
  . ١٨٢: دالئل اإلعجاز  )٨٠٠(
  . ٢٨٥/ ١٩: نھج البالغة)٨٠١(
  . »بلس« ٦/٢٩: لسان العرب ). أبلَس من رحمة هللا أي  ِیئَس وَنِدمَ )(٨٠٢(



�ھ ل�م   إّنما ینُظُر إلى ال�دنیا بع�ین االعتب�ار لیعتب�ر، إذّن المؤمن أالقول  -u-أراد اإلمام إنَّ

، وإْن فُِرَح لھ بالَبقاء أكدى ِقیلَ أْثرى ِقیلَ  إنْ «: وأراد بقولھصل بھا إلى غیرھا، بل لیتوَّ  ُیْخلَق ألجلھا

ُھ بالفَن◌َ  ةٍ  ما یراهُ المؤمن من عیشةٍ  »اء بالَبقاء ُحزَنِ◌ لَ رة ولِذَّ قلب�ة ُیا من، فال�ّدنفیھ�اص�ٍة ُمَنغّ  ُمكدَّ

ھذا (:قال ابن میثم .یقطع الراحةسرور، إذ البدَّ من مجيء الموت الذي  وأوال دوام فیھا لغنى  بأھلھا،

ةِ ھذا البالء ولم یأ(:میثم ، إذاً فذلك  )٨٠٣()ییأسون فیھ من الرحمة ھولھ ت الناس یوم القیامة الذي لشدَّ

االبالس لذلك الیوم صفة اإلسمیّة على ثبات  الجملةوقد قصر اإلبالس فیھ، وقد دلّت ھُ لَ  فذلك الیوم ال مثیلَ 

  . االبالس لذلك الیوم إال ما رحم سبحانھ

  .  )٨٠٤(ر في النھجخَ ه الجملة نظائر أُ ولھذ

لَُھا َعَن�اءٌ  ،َما أَِصُف ِمْن َدارٍ : (-u-قولھ  ومنھا: جملة إسمّیة تبدأ باسم -٢ ِف�ي  !َو آِخُرَھ�ا َفَن�اءٌ  ،أَوَّ

خب�راً  »عن�اء«ولفظ�ة مبت�دأ،  »أولھ�ا«فقد وردت لفظ�ة  ، )٨٠٥()َو ِفي َحَراِمَھا ِعَقابٌ  ،َھا ِحَسابٌ َحالَلِ 

لَُھا َعَناءٌ «للمبتدأ، والجملة  ـ  صفةٍ رِّ في موضع ج )*(»أَوَّ وھو  ،الموصوف على  ولم تخلُ من عائدٍ  »دارٍ «ل

   .»أولھا«في »ھا«وھو  ،الموصوف

س�بیل  واتخ�ذ إل�ى ذل�ك ذكر ص�فاتھا، نیا ِب�لدُ نفیرھم من اوعظ الناس بت -u- اإلمامأراد ف

ما فیھا تعٌب  من الدنیا وكلّ ما الذي أصفھ : -u-فیقول ار، االستفھام الذي دلَّ على تحقیر ھذه الد

هُ شيٌء  یلفظ النفس األخیر، فأولھا الضعف والحاجة وآخرھا موتٌ تعبٌ واآلمٌ مُنذُ ان یولد اإلنسان وحتى  ال یردُّ

هُ شيءٌ من مال أو موتٌ  ان أو غیر ذلك، والیُسلَمُ من حاللھا فضالً عن حرامھا، ففي الحالل جاه أو إیم ال یردُّ

الذي  بقلیلھا الُمنّكدالفناء والعناء  ذاتُ فكیف َتصرفُكم حرامھا، ففي الحالل حساب وفي الحرام عقاب، 

اءت الجملة وھنا ج !نِعیھما وراحتھاال زوال لعن دار  الذي یودي ِبُكْم إلى ناٍر ال طاقة لكم بھا الُمنّكد

فدلت على أن المقصود بھا ھو  ،المجھولة الدارل لتُخصص ھذه الجملة االسمیة وما عطف علیھا من جم

على ثبات ھذه الصفات ومالزمتھا لھا لیتم تحقیرھا على سمیة الجملة إ ، كما دلّتاالمقصود بھا ھو الدنی

  . تحقیرھا على أكمل وجھ

 »قعرھا«فقد جاء االسم ، ) ٨٠٦()َفاْحَذُروا َناراً َقْعُرَھا َبِعیدٌ : (تھحد والأل -u-ونظیر ذلك قولھ

وقد ربط  الجملة  ،»راً نا«سمیة في محل النصب صفة للنكرة إجملة  »بعید« مبتدأ وخبره »قعرھا«

   .»ھا«سمیة بمنعوتھا الضمیرالجملة اإل

                                                 
  . ٥/٤٢٣: مصباح السالكین) ٨٠٣(
  . ١٨/٢٧١،  ١٧/١٤٧،  ١١/١٥٢،  ٩/٩١،  ٧/٢٢٨: نھج البالغة: ینظر ) ٨٠٤(
  . ٦/٢٣٨: المصدر نفسھ )٨٠٥(

  .وموقعھا الجر أیضاً  »آخرھا فناء«وقد عطف علیھا الجملة اإلسمیة (*) 
  . ١٥/١٦٤: نھج البالغة ) ٨٠٦(



ودي بھ سی فإّن ارتكابھا، رتكاب المعاصي في عملھاھذا الوالي من  -u- اإلماموھنا ُیحذر 

یران إلى فأخرجھا من عموم الن، أفرادھا من المجھولة بفردٍ ھذه النار وقد خّصص ودي بھ إلى النار، سی

ا، سمیة دلت على ثبات ھذه الصفة ومالزمتھا لھإولما كانت الجملة یران إلى ناٍر صفتھا ُبْعد القعر، الن

الخوف ھا توحي بعظم أنّ ة ثابتة العمق، كما ر لنا ناراً حجمھا ھائل ومساحتھا شاسعوّ ا، فتصومالزمتھا لھ

لحذر لیشتدّ منھا اوصفھا بأوصافھا (فـ فیھا،ب الذي یستولي على حواس اإلنسان المعذب الخوف والرعبعظم 

والكثرة  ،والعمق دالٌ على كثرتھا ،فالُبعد دالٌ على عمقھا  )٨٠٧()عُدُ◌ القعرلحذر وھي بلیشتّد منھا ا

   .ي، وھو نوع من أنواع عذابھاوعلى امتداد فترة الھوإحراقھا وشّدتھ،  والكثرة دالٌة على عظم 

   .عذابھا

   . )٨٠٨(خر في النھجولھذه الصفة نظائر أُ 

�ارُ : (-u-ومنھا قولھ :میة تقدم فیھا الخبر على المبتدأسجملة إ -٣ َوَم�ا ، َم�ا َخْی�ٌر ِبَخْی�ٍر َبْع�َدهُ النَّ

ةُ  ، »بعده«م وھو ُشْبھ الجملةدَّ سمیة مكونة من خبٍر ُمقوھنا جاءت الجملة اإل،)٨٠٩()َشٌر ِبَشٍر َبْعَدهُ الَجنَّ

  :سمیة ھنا وجھان إعرابیانوللجملة اإل، »خیر« لـصفة  »النار«، والمبتدأ »بعده«الجملة

    .ما خیٌر تتعقبھ النار بخیر: الكالم ، وتقدیر الرفع فیكون موضعھا  »ما«سمصفة ال: األّول

خیر خیر في ال : المجرور، فیكون التقدیر »خیر«ة جراً ألّنھ صف »بعده النار«أن یكون موضع : والثاني

. »خیر«المنعوت  یعود على »بعده«ضمیراً رابطاً في »الھاء«وقد جاءت  .)٨١٠(تعقبھُ النارخیر خیر في 

م الظرف. »خیر« عل�ى االھتم�ام  للدالل�ة »النار«لجملة النعتیة على المبتدأ في ا »بعده« وقد تقدَّ

شیئاً یجري مجرى  في التقدیماعتمدوا أنھـم لم یجدوا العرب قد  فقد ذكر النحاة. والعنایة بالمتقدم

، وكذلك یدلَّ على االختصاص. )٨١١(انھم ویعنیانھممّ إن كانا جمیعاً یُھو ،مجرى األصل غیر العنایة واالھتمام

  .) ٨١٢()ھو االختصاص والحصر من أغراض تقدیم الظرف إن أھم غرض(ـف، االختصاص

بتاً بانتھائھ إلى النار بل المختّص بكونھ�ا صف وصفاً ثاُیحّقر ھذا الخیر المتّ  -u- اإلمامف

  .بكونھا خاتمًة لھ

 بعده«، فتعرب الجملة اإلسمیة»بعده الجّنة رٍ بشّ  رٌّ وما ش«وبمثل ذلك تكون العبارة األخرى 

  : بوجھین إعرابیین »الجّنة بعده«اإلسمیة

   .»شر« »ما«أن تكون في محل رفع صفة اسم : لاألوّ 
                                                 

  . ٤/٤٢٥: شرح النھج) ٨٠٧(
  . ١٩/٢٨٥،  ١٧/١٠٦،  ٢٠٥/ ١٦،  ١٣/١٢،  ١٠/٢٦١،  ١٠/٦٨،  ٧/٢٨٨: نھج البالغة) ٨٠٨(
  . ١٩/٣٣٥: المصدر نفسھ)٨٠٩(
  . ١٩/٣٣٥: شرح النھج : ینظر)٨١٠(
  .١٣٦:دالئل اإلعجاز ، ١/٣٤: الكتاب : ر ینظ)٨١١(
  . ١/١٦٦: معاني النحو )٨١٢(



   .»ما« خبر »شر« لـصفة  رّ جتكون في محل أن : والثاني

 وھي الداللة على اختصاص ھذا الشرّ في العبارة األولى، للغایة نفسھا  »ربالخ«وقد تقدم الظرف

  .بھذه النھایة ھذا الشرّ 

اقبة في الثانیة نفى وإّن حسن الع ،»خیرال«بـا ُیْعَرف لى نفى الخیریة عمّ إّن سوء العاقبة في األو

 یقود إلى النار وإنْ ا نفى عمّ  -u-نھ إ: الثانیة نفى عن الشّر أن یكون ّشراً، وقال ابن میثم في ذلك

تھ ھي النھایة ة استحقاق اسم الخیر تحقیراً لھ وتنفیراً عنھ إلّن غایُعّد في الدنیا خیراً ولذَّ  النار وإنْ 

ُعّد في الشاقة والِمؤلمة وإْن  الجنة من الطاعاِت ا یقود إلى مّ النھایة في الشر وھي النار، وكذلك نفى ع

   . )٨١٣(دخول الجّنة ُعّد في الدنیا شراً وألماً استحقاق اسم الّشر ترغیباً فیھ إلّن غایتھ ھيوإْن 

نكرة ال  ة جملة تقدم فیھا الخبر الذي ھو شبھ جملة على المبتدأ إلّنھأوقد یأتي النعت على ھی

وا ِبآَیٍة ِفیَھا َتْشِویٌق َرَكُنوا إِلَْیَھ�ا فَ :( -u-ومن ذلك قولھ، نكرة ال مسوغ لھا لألبتداء َو إَِذا  ؛...إَِذا َمرُّ

وا ِبآَیةٍ ِفیَھا َتْخِویٌف أَْصَغْوا إِلَْیَھا َمَساِمَع قُلُوِبِھمْ  جاءت في  »فیھا تشویق« سمیة فالجملة اإل ،)٨١٤()إَِذا َمرُّ

اإلعرابي ھو الّجر  »تخویف فیھا«الثانیة  سمیة وحكم الجملة اإلاألولى،  »آیة«لـصفة  رّ في موضع الج

   .»ھا«الضمیر وقد ربط بین الجملتین ومنعوتیھما الثانیة،  »آیة«ـاإلعرابي ھو الّجر صفة ل

نوا اطم�أ أّنھم إذا مّروا بآیة فیھ�ا ذك�ر الث�واب صفات المتقین وفضائلھم،  -u-وھنا یذكر

ھم، وببمسامع قل�إذا مّروا بآیٍة فیھا وعید وذكرعذاب استمعوا إلیھا ونوا بھا، طمعاً في نیلھ، اطمأ

لمجیئھما على   تان في موصوفیھماثابت ناتصف »فیھا تخویف«، و»فیھا تشویق«: ھم، والصفتانوبقل

على المبتدأ فیھما الن مدار الحدیث   في الموضعین ھو  »ربالخ«على االسمیة وانما تقدم المتعلق 

  . ، فكان من الواجب ان یتقدم المتعلق الذي یعبر عنھا  لبیان شدة االھتمام بھا»یةاآل«ھو على

ُ وف    .من الجملة اإلسمیةلھذه الصورة   )٨١٥(خري النھج نظائر أ

رةً تأتي الجملة اال وقد: رة بأحد النواسخة ُمصدّ سمیّ إجملة  -٤ بأحد النواسخ،  سمیة النعتیة ُمصدَّ

المنسوخة  الجملة االسمیة  قعالجملة االسمیة المثبتة نعتاً لالسم النكرة كذلك ت قعا تثلمفمالنواسخ، 

اسِ : (-u-ولھ ومنھا قالنواسخ،  المنسوخة بأحد َفَھ�ْل ُتْبِص�ُر إال  ؛ِاْضِرْب ِبَطْرِفَك َحْیُث ِشْئَت ِمَن اَلنَّ

داً َكأَنَّ ِبأُُذِنِھ َعْن َسْمِع اَْلَم�َواِعِظ َوْق�راً  ،...إال َفِقیراً ُیَكاِبُد َفْقراً  ك�أّن «ة فق�د ج�اءت الجمل�  ،)٨١٦()أَْو ُمَتَمرِّ

ً  عن ْسمعَ المواعظِ  بأذنِھِ  ً مت«لـ صفة  »وقَْرا وھو  واحتوت على ضمیر رابطالناسخة،  »كأنّ « وتصّدرتھا »مردا

    . محالً  نصبھو الوحكمھا اإلعرابي ، »ھبأذن«في  »الھاء«وھو  ضمیر رابط

                                                 
  . ٤٣٦-٥/٤٣٥: مصباح السالكین : ینظر )٨١٣(
  . ١٠/١٣٣: نھج البالغة )٨١٤(
  . ١٩/٢٨٥،  ٧/٢٠٢،  ٧/٣٣: نھج البالغة: ینظر)٨١٥(
  .٨/٢٤٤: المصدر نفسھ)٨١٦(



إدبار الخیر،  وبعد أن ذكر ازدیادع في مكاسبھم، ورُّ تالناس على ال -u- اإلماموھنا یحّث 

 والشرُّ  اً الخیر إدبار ازداد مَ ولِ  -u-سائالً یسألھ  وكأنَّ ذا الكالم، وازدیاد إقبال الشر قال ھالخیر، 

ن للفتنة في دینھ، المؤمِ  ضُ الذي ُیعرِّ الفقر، فھو  نتشارُ ا يھ العلة أنَّ ب -u-إقباالً؟ فأجاب والشرُّ 

بُخلُ األغنیاء على الفقراء  يوھ ىخرأیضاً علة  أوذكر لك، ویلقیھِ في المھاِ سوء،  إلى ُكلِّ هُ وَیجرّ دینھ، 

معُ وعظ الواعظین فالعاصي ال یسْ م، ِمْنھُ المتمرد  عاظ تِّ اَذَكر عدم ثُمَّ ، )*(فرھم نَِعم هللا تعالىعلى الفقراء وكُ 

ا قّدم خبرھا ولمّ  ،)٨١٨(على التشبیھ »كأنّ «وقد دلّت ، )٨١٧(َرت أذنھقِ ھھ في ذلك بالذي وُ وعظ الواعظین وشبّ 

ّل على االھتمام والعنای�ة د )٨١٩( )تقدیماً جائزاً ( »وقراً «على اسمھا وھو  »ھبأذنْ « قّدم خبرھا وھو

بھذا التشبیھ  ر عن اختصاص المتمردوَعبَّ  .»عن سمع المواعظ« ردقر بأذن المتمّ وتخصیص ھذا الوبالخبر 

، ة على ذلكبھذا التشبیھ من بین أفراِد جنسھ على جھةِ الثبات والدوام لداللة الجملة االسمیّ  المتمرد

كي   واستعمل النسخ بأداة التشبیة .)٨٢٠(للموعظة د ال یتعظ أبداً لمالزمتھ عدم السماعِ فالمتمرّ ، ذلك

تثبت الحجة  في الحقیقة لیس بأصم، من ھنافشّبھھ باألصم وھو  »كأنَّ «، فقال كي  یلزم البخیل بالحجة

عمداً وقصداً  تثبت الحجة علیھ في اّنھ كامل الحواس ذو عقل یدرك األشیاء والمقتضیات بید اّنھ یتجافى

   . عمداً وقصداً بسبب بخلھ، فیزداد الفقر بھذا التجافي والجحود لحق غیره من الناس

وال ، وال ُتْسَمُع  فیھا َدْع�َوةٌ ، داٌر لیس فیھا رحمةٌ : (رویةِیصُف النار األخ -u-ونظیرهُ قولھ 

وقد وقعت في موضع ، »لیس«بـمنفیة  »فیھا رحمة« فقد جاءت الجملة االسمیة ،)٨٢١()وال تُفَّرجُ فیھا ُكْربة

  .»دار«في موضع الرفع صفة للخبر 

َ◌ اإلمام طریقة  واستعملمن النار،  الناسیفتھ إماماً وواعظاً في تحذیرِه یؤدي وظ -u-إنَّ

ینفي وجود الرحمة في  وھنا  .یُْكثِرُ من وصفھا - u-  للوصول إلى ھذا الغرض لذا نجد أنّھُ  طریقة وصفھا

 ً ال تدل ھنا  على زمن الحال كما یرى  »لیس«فـعلى سبیل االطالق،  وجود الرحمة في ھذه الدار نفیاً قاطعا

یصھ ا لتخصعن غیرھبقولھ  الرحمة أّنھ لم ینفِ  ھنا مطلق، بید »لیس« بـالحال كما یرى النحاة، فالنفي 

◌َ ال تُف«و، »تُْسَمُع فیھا َدْعَوةٌ  وال  « وقد عطف علیھا الجمل الفعلیةیصھ انتفاء الرحمة فیھا، لتخص ُج رَّ

◌َ تُف الجملة االسمیة على أّن دلّت ة، وقد ربكُ وتفریج فیھا،  دعوةٍ، لذا اختصت بانعدام سماع »جُ فیھا ُكْربةرَّ

                                                 
  . ٨/٢٤٤: نھج البالغة ). أو َغّنیاً َبدل ِنَعِمة هللاَ ُكفَراً : ( -u-في قولھ (*)

تْ )٨١٧(   .»وقر« ٥/٢٨٩: لسان العرب: ینظر . أي ذھب سمعھا كلھ فَصمَّ
  . ١/٣٣٧: ، معاني النحو ١/٣٨٠: مغني اللبیب: ینظر  )٨١٨(
، جامع�ة باب�ل، كلی�ة التربی�ة ، علي عبد الفت�اح الش�مري : دراسة نحویة -الجملة الخبریة في نھج البالغة )٨١٩(

  .٥٦: م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١، صر غالبعلي نا. د. أ: باشراف
لمواعظ) ٨٢٠( ا المتمرد ابعد من أن ینتفع ب   . ٢٢٩: دالئل االعجاز: ینظر. ف
  . ١٥/١٦٤ : نھج البالغة )٨٢١(



قول باطالق النفي وھذا یتفق مع ال ،»دار« للموصوفانعدام الرحمة صفة ثابتة ُمالزمة االسمیة على أّن 

   .من أي زمن »لیس«باطالق النفي في

   .)٨٢٢(ر في النھجخولھذا النعت نظائر أُ 

بات الصفة في الموصوف ثوأنَّھا دلّت على وردت في النھج بعدة صوٍر، ة قد یّ نصل إلى أّن الجملة االسم

  .قرینة على غیر ذلك الصفة في الموصوف ومالزمتھا لھ ما لم تُدلّ 

     الجملة الفعلیة –ب 

لفعل في العربیة ھو ما دل وا،  )٨٢٣(رت بالفعل یلیھ الفاعل ُمسنداً إلیھُصدّ ما الجملة الفعلیة ھي 

تقع نعتاً، ّنھا إوتجري الجملة الفعلیة الخبریة مجرى الجملة االسمیة إذ  .)٨٢٤(وزمن ما دل على حدث

ان الفعل في موضع الصفة وإذا ك: (على ذلك بقولھولسیبویھ تنبیھ نعتاً، فیتم بھا وصف االسم النكرة، 

وصفاً فأحسنھُ أن فإذا كان  .ُسھُ بَ ثوٌب َتلْ  رجلٌ تضربُُھ، وأكلَّ یومٍ أزیدٌ أنَت : لك قولكالصفة فھو كذلك، وذ

الَوَصْ◌ل، ألنّھُ في موضع عمال ولكنّھ یجوز فیھ كما جاز في ا؛ ألنّھ لیس بموضع فأحسنھُ أن یكون فیھ الھاء

لة وأّن الجم، )٨٢٦(وعلى الرغم من أّن داللة الفعل على الحدوث،  )٨٢٥()ألّنھُ في موضع ما یكون من االسم

فتدلُّ على تجّدد سابق أو موضوعة إلحداث الحدث في الماضي والحال  (لة الفعلیة ھي في األصل وأّن الجم

ّن ما قالھ سیبویھ ، فإ)٨٢٧( )وقد یستعمل لالستمرار بال مالحظة التجدد في مقام خطابي .تجّدد سابق أو حاضر

تقتضي في ُكلّ منھما  سمیة نعتاً لالسم النكرةالجملة االما قالھ سیبویھ یوحي أّن وقوع الجملة الفعلیة و

 الجملة الفعلیة ھو أمٌر مالزمٌ  أّن تجّدد الفعل في داخل، فالظاھر ُ )٨٢٨(الُمخِبِر بھِ ثبوت األمر ُكلّ منھما 

سمیة من االصد سیبویھ النعت صفة ثابتة للموصوف ھذا إْن ق فیكون التجدد في جملة، للموصوف مالزمٌ 

بات فال یكون للجملة الفعلیة ث »المفرد«أّما إذا استعملھا بمعنى  .»اسم«لفظة  ھسمیة من استعمالاال

وأكمل في  سمّیة آكد وأثبتعنى األّول، إال أّن الجملة االأّن سیبویھ عنى الم حسبُ وأ ،سمیةبات الجملة اإلث

   .ّنھا على وجھ الدوام وعدم التحولوذلك ألوأكمل في الوصف، 

التماسك بین المنعوت وجملة  عملیة ُتمَّ◌َ تل ة على ضمیٍر رابطٍ الجملة الفعلی ویلزمُ أیضاً احتواءُ 

أكثر شیوعاً واستعماالً من الجملة  أّن الجملة الفعلیة ظھرل دراسة النھج ومن خالوجملة النعت، 

  : ، وتنقسم الجملة على قسمین(*)الجملة االسمیة

                                                 
  . ١٥/١٦٤،  ١٠/١٩٩،  ١٠/١١٦،  ٩/١٠٤،  ٨/٢١٥:  نھج البالغة: ینظر)٨٢٢(
  .٢/٧: ، مغني اللبیب٨٨: اللمع: ینظر)٨٢٣(
  . ١/٣٨: األصول : ینظر )٨٢٤(
  . ١٩: التوابع في كتاب سیبویھ ،  ١/١٢٨: الكتاب)٨٢٥(
  .٧٥:  يالقزوین: اإلیضاح : ینظر )٨٢٦(
  .١٢٨: الكلیات )٨٢٧(
  . ٧٢: في النحو العربي  ةالجملة الوصفی)٨٢٨(



   الجملة الفعلیة الماضیة -١ 

وقد استعمل النھج ، )٨٢٩()ویُعرض لھ الحضور أو االستقبالوِضَع لحدث ماٍض (الفعل الماضي ھو ما 

  مواض��������ع كثی��������رة منھ��������ا اس��������تعمل ال��������نھج الجمل��������ة الفعلی��������ة الماض��������یة نعت��������اً ف��������ي 

ِعِب����ھِ ...(:-u-قول����ھ  اُرَھ����ا  ،أَ َت����ِئنُّ ِم����ْن َحِدی����َدٍة أَْحَماَھ����ا إِْنَس����اُنَھا لِلَ ����ى َن����اٍر َس����َجَرَھا َجبَّ ِن����ي إِلَ َو َتُجرُّ

ربط  وقد،  »حدیدة« لـفي محل جّر نعت  جملة فعلیة فعلھا ماٍض  »أحماھا إنسانُھا« ، فجملة)٨٣٠()!لَِغَضبِھِ 

 ونظیرھا جملة ،»ھاإنسان«، وكذلك في»أحماھا«في  »ھا«ھا الضمیرربط بینھا وبین منعوت وقد، 

وعاد فیھا  ،»نارٍ «ـلوھي في محل جرّ صفة  ،»ماٍض «فقد جاءت جملة فعلیة فعلھا ،»سجرھا جبارھا« جملة

  .»نار«على منعوتھا  »جبارھا«و »سجرھا«في  »ھا«وعاد فیھا الضمیر  ،»نارٍ «لـ

 )٨٣١(أحماھا إنسان ر من حدیدةٍ مستنكرا بأنین المخاطب من األذى الیسیلنفسھ  - u- اإلمامیحتج 

بنار ھذه الدنیا، رافضا االنجرار الى العذاب الشدید بنار االخرة، وھي نار سجرھا رب عظیم  )٨٣١(إنسان

وانتھى،  )٨٣٣(على أّن الحدث كان قد تم في زمن ماٍض  »ىأحم« دلّ الفعلوقد ، )٨٣٢(رب عظیم لمن عصاه

ھو الفعل كان  »ئنُّ أتِ «ود، رُ وأخذت تبإبعاد الحدیدة عن النار انتھى اإلحماء وانتھى، فبمجرد  )٨٣٣(ماٍض 

 اإلحراق یُمكن التخفیف، ومع زوال مصدر - u- اإلمامالحال في الحدث الذي ینقلھ  على ھو الفعل الدال

عظیمة إذ إّن إلیھا ناٌر التي ُیجّره المخاطب لم أو إزالة ألمھ في حین أّن النارعن المتأ ُیمكن التخفیف

ت صیغة فقد دلّ  ،القدرة مُستمرةھو هللا تعالى، وھذه  )٨٣٤(طاقةً وقدرةً على اإلحراق  َسَجرھا ومألھا إذ إّن الذي

تمّ واستمر على ھذه الحال أي منجزاً حتى كان قد  على أّن الحدث( »َسَجر«في الفعل  »فََعل«ت صیغة فقد دلّ 

ا  التسجیر الذي اسنده اإلمام ، وھذه داللة الصیغة، )٨٣٥()أي منجزاً حتى زمن التكلّم   تعالى  - u- أمَّ

ن السیاق تثبت قرائ ضي إال أنّ صیغتھ الظاھریة تدل على الم كانت   تعالى فھو فعل مطلق من الزمن وإن

الحال دون انقطاع أو توقف  تعالى سّجر النار وھي دائمة على ھذه السیاق تثبت اّنھ مفرغ من الزمن، فا 

ویعضد ھذا انھ أضاف الضمیر العائد التضاد بین العذابین،  ، وھذا الیقاع)٨٣٦(انقطاع أو توقف البتة

                                                 
  .من ھذا البحث ١١٤ص: ینظر(*)

  . ١٠٤: شرح عمدة الحافظ )٨٢٩(
  . ١١/٢٤٥: نھج البالغة )٨٣٠(
  .»حما « ١٤/٢٠١ :لسان العرب . )أسخنھا(أي أّنھ )٨٣١(
إذ اّنھُ یطلب الزیادة  -فإْن لم ُیكْن لھُ حٌق ماديٌّ في بیت المال ، قد عامل أخاهُ بلطف ورقة -u-ال ریب في أّنھ)٨٣٢(

فقد واساهُ بسماع شكواه والت�ألّم لِم�ا ِب�ِھِ◌، وإّنم�ا أراد باس�تعمال الحدی�دة المحم�اة تنبیھ�ھ عل�ى  –یطلب الزیادة 
  .٤/٨٥: مصباح السالكین : ینظر . ومعلمھا ومربیھا النار األخرویة، فاإلمام زعیم األمة

  . ٢٨: الفعل زمانھ وأبنیتھ : ینظر ) ٨٣٣(
الشیخ : األنباء بما في كلمات القرآن من أضواء، »سجر« ٣٤٦، ٤/٣٤٥: لسان العرب: ینظر. أي أوقدھا وأحماھا) ٨٣٤(

  . ١٧٤- ١٧٣: القسم الثالث: الشیخ محمد جعفر الكرباسي: أضواء
  . ٢٨: ھ الفعل زمانھ وأبنیت) ٨٣٥(
  . ٤/٨٦: مصباح السالكین : ینظر . ولذا كان العذاب المسبب عن األولى كاللھو قیاساً إلى الثانیة)٨٣٦(



حدیدة مفردة جاء بال ولذا للداللة على ضعف المضاف والمضاف إلیھ، العائد على الحدیدة إلى اإلنسان

ن أّنھا شيءٌ حقیٌر ویسیر،  أضاف الضمیر العائد على النار إلى الجبار للداللة على عظمتھا  ثمّ مفردة لُیبیِّ

  . )٨٣٧(أضیفت إلى عظیم قادر على عظمتھا إذ إّنھا 

 ھاْفھمیعمیقة  في إحداث دالالتٍ  ةصفیفي المثال المتقدم كیف أسھم الفعل في الجملة الووقد رأینا 

  .ترُد فیھ العبارةسیاق الذي من الالمتلقي  ھاْفھمیعمیقة 

ِ ُسْبَحاَنھُ : (-u- ونظیر ذلك قولھ ، ونجد ھن�ا )٨٣٨()َو أَْوَثُق َسَبٍب أََخْذَت ِبِھ َسَبٌب َبْیَنَك َو َبْیَن َهللاَّ

، فما »ماٍض « وفعلھافي محلِّ جّر،  »سببٍ «لیھ إقد وقعت صفة للمضاف  »أخذت بھ« الفعلیةھنا الجملة 

   .؟، فما الذي دّل علیھ ھذا الفعل»ماٍض «

من أنّھ عنى أن یلتِزَم  إذاً فال بُدّ  - H-  )٨٣٩(ونصح لولده في معرض وصّيّ◌َ◌ة - u-  اإلمامإّن 

( فالفعل الماضي على االستقبال،  »أَخذَ  فقد دلّ الفعلبوصیتھ في مستقبل األّیام،  أن یلِتزمَ ھذا االبنُ 

صفًة لنكرة ٍ یح( الماضي  ُیفھم إّنما ، »تأخذ بھ« فالمعنى،  )٨٤٠()عاّمة تمل المّضي واالستقبال إذا كان َ

الحمل (إلى » ھـ٩١١ت«ذھب السیوطي ولذلكیُفھم معنى االستقبال من السیاق الذي وردت فیھ الجملة، 

، )٨٤٢()فیما مثل بھ من خارج(تقبال فُھم ّن االسأل،  )٨٤١()إلبقاء اللفظ على موضوعھالحمل على المضي، (إلى 

معنى، إخبارّي المبنى انشائّي الالكالم ھذا  نَّ ونحسُب أھنا اخبار  -u-، ویبدو قولھ )٨٤٢()من خارج

أي ُخذ بھ، إذ اّنھ وصیة من أب البنھ، واألمر أیضاً لما یستقبل من الزمان، وقد  المعنى أمرمعنى، فال

:  - u- في قولھ  من النھج، وذلك حت داللة االستقبال في عبارة مماثلة في موضٍع آخرالزمان، وقد اّتض

ِ : ( -u-قولھ  ي أُوِصیَك ِبَتْقَوى َهللاَّ ھِ ... َفإِنِّ ْعِتَصاِم ِبَحْبلِ َسَبٍب أَْوَث�ُق ِم�ْن َس�َبٍب َبْیَن�َك َو َب�ْیَن َو أَيُّ  ،َو اَالِ

  .  ، فال أقوى من السبب بین العبد ورّبھ إن أخذ بھ والتزمھ )٨٤٣()!إِْن أَْنَت أََخْذَت ِبھِ  ؛َهللاَِّ 

علم وقول فھو ُكلّ ما قّرب إلیھ من لم بأحكام هللا تعالى والعمل بھا، بالسبب الع -u-وعنى 

باعتبار أّنھ یصل إلیھ تعالى وُیقّرُب منھ مثل الحبل الذي  »سببَ « ةوقد استعار لذلك لفظوقول وعمل، 

ُل بھ إلى المقصودتالحبل الذي یُ    . )٨٤٤(َوصَّ

   .)٨٤٥(في النھج ئر أَُخرولھذا نظا
                                                 

  . ٤١٧: اشتقاق أسماء هللا : ینظر )٨٣٧(
  . ١٦/١١٣: نھج البالغة)٨٣٨(
: الغةنھج السعادة في مستدرك نھج الب: ینظر. في رجوعھ من صفین - u- وقد كتبھا االمام  - u- وھو الحسن ) ٨٣٩(

  . ٤/٢٨٣: المحمودي: الغةنھج الب
  . ٣/٣٠٧: معاني النحو : ینظر ،  ٦١: عصام نور الدین : والزمن الفعل) ٨٤٠(
  .١/٣٩: ھمع الھوامع )٨٤١(
  .١/٣٩: المصدر نفسھ ) ٨٤٢(
  . ١٦/٦٢: نھج البالغة ) ٨٤٣(
  . ٥/٦٣: مصباح السالكین: ینظر) ٨٤٤(



  

  

  
   الجملة الفعلیة المضارعة -٢

وجعلھ ماضي  ُض لھُ تعّیُن أحدھما رِ وضع صالحاً للحال واالستقبال وَیعْ (فعل المضارع ھو ما ال

من الجملة وردت في النھج أكثر  ةیوالملحوظ أّن الجملة الفعلیة المضارع، )٨٤٦()وجعلھ ماضي المعنى

   .الجملة الماضیة

  : ونجُد في النھج صورتین واضحتین لجملة النعت الفعلیة الُمضارعة

ومنھ�ا مواطن كثیرة م�ن ال�نھج،  وقد جاء الفعل مثبتاً في :جملة نعتیة فعلھا مضارع مثبت: أوالً 

َما الَمرْ : (-u- قولھ ْنَیا َغَرٌض َتْنَتِضلُ ِفیِھ الَمَنایَ إنَّ وصف فقد ،  )٨٤٧()َوَنْھٌب ُتَباِدُرهُ  الَمَصاِئبُ ا، ُء ِفي الدُّ

وكذلك مضارعاً،  »تنتِضل«، وقد جاء فعلھا »تنتِضلُ فیھ المنایا«بالجملة الفعلیة »غرضٌ «وصف النكرة 

، »نھب«لـمضارع وقعت نعتاً  »تبادر«جملة فعلیة فعلھا  »تبادره المصائب« وكذلك جملةمضارعاً، 

   .»الھاء«وفیھا ضمیر یربُطھا بمنعوتھا وھو ، وكلتا الجملتین محلّھا الرفع، »نھب«لـ

للتعبیر عن اإلنسان ووصف ھذا الغرض بأّنھ تنتِضلُ فیھ   )٨٤٨(الغرض - u-  اإلماموھنا استعار 

في ھذه الدنیا والمقصود بالسھام  ھا للداللة على ما یلقاه اإلنسان من ُمعاناةٍ تنتِضُل فیھ الدنیا سھام

 ،»تنتضل«وقد استعمل الفعل .ُمھلكة تفقدهُ راحتھ قاه اإلنسان فیھا من أمراض وأعراض بالسھام ما یل

الحدث یقع كثیراً فھو ال یحدُث في زمنٍ معینٍ ولكنّھ  یشیر إلى أّن ( لـوھو فعل مضارع  ،»تنتضل«الفعل

عن رمي اإلنسان بالمزعجات  ، فھو دائم مستمر، فالدنیا ال تكفُّ  )٨٤٩()معیٍن ولكّنھ یحدث في كلّ زمان

   .تقضي علیھ دواھي حتىبالمزعجات وال

 وكذلك دلّ الفعل، )٨٥٠()سرعة المصائب إلى أخذه استعار لفظ النھب بمعنى المنھوب باعتبار(وقد 

الفعلیة تفید داللة  والجملة على كثرة وقوع الحدث في كل زمان،  )٨٥١()أي تتبادره( »تبادره« دلّ الفعل

اللتھما على التي جاءت نعتاً لھا، وكال الفعلین دال على الزمن  المطلق بدتفید داللة تخصیص النكرة 

  . اللتھما على االستمراربد

                                                                                                                                            
  . ١٣/٩٩،  ٦/٣٦٣،  ٣/١٥٢،  ١/٢٨٣،  ١/١٣٦،  ١/١٠٢: نھج البالغة : ینظر  )٨٤٥(
  . ١٠٤: شرح عمدة الحافظ) ٨٤٦(
  . ١٩/٧: نھج البالغة )٨٤٧(
  .» غرض« ٤٧٢: مختار الصحاح ). الھدف الذي ُیْرَمى فیھ(وھو )٨٤٨(
  . ٣٢: الفعل زمانھ وأبنیتھ) ٨٤٩(
  . ٥/٣٤٢: مصباح السالكین ) ٨٥٠(
  . ٨/ ١٩ :شرح النھج )٨٥١(



يٍّ َو لَِنِعیٍم َیْفَنى: (-u-ونظیرهُ قولھ  َعلِ ٍة الَ َتْبَقى ؛َما لِ فعلیة فعلھا  »یفنى« ، فجملة )٨٥٢()!َو لَذَّ

تبادراً، لوضوح اتصالھا  ولیس فیھا عائدٌ ، وموضعھا الرفع، »نعیمٍ «جاءت وصفاً للنكرة فعلھا مضارع، 

حذف الضمیر العائد من لة، وقد أجاز النحاة تبادراً، فقد حذف الضمیر العائد في ھذه الجماتصالھا 

حذفھ من الصلة أّن  في خبر المبتدأ، اال من جملة النعت وعّدوا الحذف فیھ أحسن من حذف الضمیر الرابط 

   . )٨٥٣(الصفةحذفھ من الصلة أقیس من حذفھ من 

، )٨٥٤(الكریم ونجد أمثلتھ في القرآن، أّن االستغناء عن الرابط في جملة النعت قلیلٌ  ناویبدو ل

،  )٨٥٦()اختص بھ القرآنورّبما : (لعائدفي حذف ا ینباحثأحد ال وقال ،)٨٥٥(العربي شعروفي ال، )٨٥٤(الكریم

 فضال ًعن   )٨٥٧(للجملة الفعلیة النعتیة محذوفة العائد -u- اإلمام والظاھر من استعمال،  )٨٥٦()القرآن

ً  استعمال فضال ًعن  ، بل ھو موجود في الشعر العربي  ونھج بالقرآن الشعراء المذكور أّنھ لیس مختصا

  . فال مسوغ لتقیید ھذه الظاھرة بالنص القرآني حصراً العربي  ونھج البالغة ایضاً، 

الجملة التي وردت  ھيوالقرینة ، )٨٥٨(ز االستقبالیّ على أّن الحدث واقٌع في ح »یفنى«وقد دلّ الفعل

وردت مسبوقة ، وذلك أّن الجملة الفعلیة ھنا »یمنع« المعطوفة على »ةلذّ «التي وردت نعتاً للنكرة 

: قال سیبویھ . یفعل ال : قبل في قولكلنفي المست »ال«: ( »المفصل«وقد جاء في ،  »ال«بـمسبوقة 

وما : ،  وقال السیوطي )٨٥٩()ولم یقع الفعل، ھو یفعل  :فتكون نفیاً لقول القائل »ال«واّما : سیبویھ 

  . )٨٦٠( الزمان في الفعلین المتعاطفینوما عطف على مستقبل أو عطف علیھ ذلك فھو مثلھ الشتراط اتحاد 

  . )٨٦٠( المتعاطفین

ذا ت العبارة عل�ى ُبع�ده ع�ن ھ�وقد دلّ  ،ھذه العالئقھ بمنكرا تعلق -u- ا یستفھم اإلماموھن

�حوق�د  .ذا النع�یم الف�اني والل�ذة الزائل�ةھ� واس��تعمل بق�اء،  م�ن ش�أنیھما إذ ال دوام لھم�ا وال  )٨٦١(رقَّ

لى أّن الفناء واقٌع في المستقبل، فالفناء أمر مالزم للنعیم مھما طال مكوث الفعل المضارع للداللة ع

                                                 
  . ١١/٢٤٦:  نھج البالغة)٨٥٢(
  .٢/٢٤٢: شرح الرضي على الكافیة،  ١/٥: األمالي الشجریة ،  ١/٨٧:الكتاب : ینظر )٨٥٣(
ً  {: كما في قولھ تعالى)٨٥٤( داَن شیْبا ولَ   . ١٧:  لسورة المزم.  }َفَكیَف َتتقّوَن إْن َكَفْرُتم َیْوماً َیْجَعُل الِ
 : قول الحارث بن كلدة: مثال ً: ینظر )٨٥٥(

  ْھِد أم َماٌل أصاُبوافما أدري أغّیرھم تناء ٍ            وطوُل العَ    
األعلم :تحصیل عین الذھب معدن جوھر األدب في علم مجازات العرب ،  ١/٨٨: الكتاب: ینظر، البیت من شواھد سیبویھ

  .  ١/٥: االمالي الشجریة ،  ١٠١: األعلم الشنتمري:مجازات العرب 
  . ٢٧٤: النعت في القرآن الكریم )٨٥٦(
  . ١٨/١٩٢،  ١٣/١١٠،  ٦٥/ ١١: نھج البالغة :  ینظر )٨٥٧(
  . ٣٢: الفعل زمانھ وأبنیتھ : ینظر )٨٥٨(
  .٣٠٦: المفصل)٨٥٩(
  . ٨٦ – ٨٥: الفعل والزمن ،  ١/٣٦: ھمع الھوامع : ینظر)٨٦٠(
  . ٤/٦٣٥: معاني النحو : ینظر)٨٦١(



 ً للموصوف،  ةصفیالوللصورة عة للنعت استحضارا یراد الصیغ المضاركان إف. مكوث النعیم وبقاءه وقتا

  .وتقریبھا للعیانللموصوف، 

   . )٨٦٢(ر في النھجخولھذا النعت نظائر أُ 

  

 ً منفیاً وذلك   وقد جاء في النھج الفعل المضارع الموصوف بھ :جملة نعتیة فعلھا مضارع منفي : ثانیا

أدوات النفي التي تسبق الفعل المضارع  ن النھج في استعمالھوّ أماكن مختلفة، وقد لمنفیاً وذلك في 

َو الَقَناَعةُ َماٌل (: - u-  ومنھا قولھ، كثیراً في أثناء الوصف  »ال« فھو یستعملھ، المضارع المنعوت ب

 بـ المسبوقة  »ینفد«قد وصفت بالجملة الفعلیة  »مال«وھنا نجد أّن النكرة ، )٨٦٣()الَقَناَعُة َمالٌ ال َیْنَفدُ 

  . وموضعھا ھو الرفعالنافیة،  »ال« بـ

ي النفاد ع�ن ھ�ذا الم�ال مس�تقبالً، على نف -ابتداء- »ال« بـالجملة الفعلیة المسبوقة دّل توقد 

 »ال«غیر ان النص یثبت ان المراد من   .)٨٦٤(قد ذكر داللتھا المستقبلیة سیبویھ والزمخشريمستقبالً، ف

النافیة ھنا ھو الزمن المطلق، فالنفي واقع في كل حین، فھي في ھذه العبارة غیر مختصة  »ال«من  

قبلي كما ذھب النحاة، فالقناعة ھي المال الحقیقي، وھذا المال ال ینفد أب�داً، مختصة بالزمن المست

  .أبداً، فنفي نفاد المال ھنا استمراري ال محدودي

ال�دائم  باعتب�ار أّن بھ�ا الغن�ى( ووص�فھا بع�دم النف�ادف�ظ الم�ال، للقناع�ة ل -u-وقد اس�تعار

   . )٨٦٥( )أبداً  كالمال الباقي

��َك ِاْم��: (-u- ومن��ھ أیض��اً قول��ھ ��ْم َیْع��ِرْف َق��ْدَرهُ َھلَ الجمل��ة الفعلی��ة فع��ل  ، وق��د ج��اء )٨٦٦()ُرٌؤ لَ

عائٌد على  »الھاء« الضمیر وفیھا، وموضعھا الرفع، »لم«بـ امنفی »َیْعِرف« االنعتیة ھنا مضارع

   .»مرؤا«على المنعوت 

   .ما عرف قدره: قال -u-فكأّنھ ،  )٨٦٧(على المضي »لم«بـوھنا دّل الفعل یْعرف المسبوق 

   .قدره

عي امرٌؤ ما لیس فیھ من فضائل،  -u- ماماإلأراد  نفسھ في غیر  وقد یضع القول أّنھ قد یدَّ

ف منزلتھ أوشك أن یتجاوزھا ومن لم یعر(بكفء للتصدي لھا ھو ویتصدى ألمور لیس في غیر موضعھا، 

   . )٨٦٨()أن یتجاوزھا فیھلك
                                                 

  . ١٩/٣١٦،  ١٣/١٠١،  ١١/٢٤٦،  ١٠/٢٨: نھج البالغة: ینظر )٨٦٢(
  . ٢٠/٢٤٤،  ٢٦٤/ ١٩: المصدر نفسھ)٨٦٣(
  . ٣٠٦: المفصل )٨٦٤(
  . ٥/٤٦٦: السالكین  مصباح)٨٦٥(
  . ١٨/٣٥٥:  نھج البالغة)٨٦٦(
  . ٣٣: الفعل زمانھ وأبنیتھ : ینظر )٨٦٧(



   .)٨٦٩(خر في النھجولھذا نظائر أُ 

منعوتھا نكرة  واقعة نعتاً في النھجال »الفعلیة«و »االسمیة«ا تقدم إلى أّن الجمل مّ ونصُل م

م بمنعوتھا الذي تقدَّ  وقد شملت على ضمیر عائد یربطھا البناء والمعنى، جاءت في الغالب خبریة نكرة و

 وأّن التعبی�ر .وال�نھج في ما قرروه في شأن الجملة النع�ت  م بوصفھ، وقد  توافق النحاةُ الذي تقدَّ 

نا اّن م�ن  الجم�ل الخبری�ة م�ا ت�رد بالجملة األسمیة آكد من التعبیر بالجملة الفعلیة، ووج�د التعبیر

إنشائیة المعنى احیاناً في النھج بید اّن ھذا قلیل إذا ما قورن  باألصل وھو داللة الجملة الخبریة على 

الخبریة على الخبر، ورصدت الباحثة اّن من أدوات النفي في  الجمل النعتیة ما تخرج األفعال عن داللتھا 

لى عدم وجود الزمن احیاناً أي الزمن المطلق، عن داللتھا الزمنیة االصل التي قال بھا النحاة، فتدل ع

    . المطلق، وذلك بفعل قرائن السیاق التي ترد فیھ فھي التي ُتعین على معرفة زمنھا بدقة

  
  شبھ الجملة    -جـ

ى الجمل یُْطلُق عل وتركیب شبھ ، )٨٧٠(عدَّ الزمخشري شبھ الجملة فیما یقع من الجمل صفات للنكرات

الظرف حتى أطلقوه  وقد توسع النحاة في معنى  .)٨٧١(هرى الظرف أو الجاراألصلي مع مجروالجمل یُْطلُق عل

ھ غالباً ما نّ إرادفاً لشبھ الجملة إذ على الجار والمجرور وجعلوه م الظرف حتى أطلقوه في بعض األحیان

ید معنى الظرفیة المكانیة والزمانّ إ ً ، واألفضلُ ان یكون التمییز )٨٧٢(ةنیھ غالباً ما یفُ بین ھذه  واضحا

   .)٨٧٣(ھذه المصطلحات

ا لِماذا ُسمَي ھذا التركیب  تتألف من  فھي ، جمل، فذلك إلّنھا مركبة كال» شبھ الجملة «بـ أمَّ

   .)٨٧٤(أكثر تتألف من كلمتین أو

    : ، وھيیقع نعتاً بشروط أن »الظرف والجار مع مجروره«ویصلح شبھ الجملة 

لتمام في شبھ الجملة  )أ ( لنعت بھ: ا    .)٨٧٥(أي حصول الفائدة عند ا

  .نكرة، فال یوصف بھ إال  )٨٧٦(أن یكون منعوت شبھ الجملة نكرة  )ب (

                                                                                                                                            
  . ٣٢٧/ ٥: مصباح السالكین)٨٦٨(
  . ١٠/١٩٤،  ١٠/١٤٩،  ٩/٢٠٩،  ٨/٢٤٤،  ٥/١٤٠: نھج البالغة : ینظر )٨٦٩(
  .٢/١١٢: ، مغني اللبیب١١٨:المفصل : ینظر ) ٨٧٠(
  .٢/٩٧: مغني اللبیب : ینظر  )٨٧١(
  .٢/٤٩: مغني اللبیب: ینظر ) ٨٧٢(
  . ٢٦٠:  فخر الدین قباوة: إعراب الجمل وأشباه الجمل: ینظر ) ٨٧٣(
  .٢٥٩: إعراب الجمل وأشباه الجمل ،  ٢٦١: محمد خیر الحلواني: المختار من أبواب النحو: ینظر )٨٧٤(
  . ٢٤٠: المقرب : ینظر )٨٧٥(
  .٢/١٩٥: ، شرح ابن عقیل٢/٤٠:شرح الرضي على الكافیة ) ٨٧٦(



معنى  وإثبات  لة الخبرّیة الواقعة نعتاً ُحكماألّن للجم، )٨٧٧(للصدق والكذب أن یكون محتمالً ) جـ( 

، وقد وجدنا في ما تقدم نعتاً  خبرّي الصیغة،  )٨٧٩(ولیس ھذا المعنى في اإلنشائیة،  )٨٧٨(معنى للموصوف

ألمر الغالب في جملة الصیغة، إنشائّي المعنى، وھذا یعني أّن ما اشترطھ النحاة من خبریة الجملة ھو  ا

 . في جملة النعت

ً ) د(   كان  إّن الظرف إذا وقَع صفةً ( فـ ،فال بُدّ لھا من عائد یربُطھا بالموصوف إذا جاءت شبھ الجملة نعتا

  .)٨٨٠()كان حكمُھ كحكمھ إذا وقَع خبراً  وقَع صفةً 

جملة  والشائع عندھم أّنھ إذا وقع الخبر شبھ ،  )٨٨١(علَّقھاوقد ربط النحاة بین شبھ الجملة ومت

  عل���ى »مس���تقر«أو فع���الً عل���ى تق���دیر المعلّ���ق  »اس���تقرّ «ب���ـ : ه مح���ذوف مق���ّدرب���رجمل���ة أّن خ

ً إالمعلّق تقدیر     .بروینطبق ھذا على النعت ألّن حكمھ كحكم الخ، )٨٨٢(سما

في شبھ  العامل بھ الجملة، بل المتعلّق المحذوف ھو ش لیس وھكذا یرى الزمخشري أّن الخبر

   . )٨٨٣(ملة مقامھولّما ُحذف المتعلق قام شبھ الجفي شبھ الجملة، 

ّن فائدة والتطویل، أل ویرى بعضھم أّن تقدیر خبر ٍ محذوف عبث یُمیل الكالم إلى ضرب من الحشو 

  . )٨٨٤(ّن فائدة الخبر في شبھ الجملة الذي بھ یتم المعنىوالتطویل، أل

  .  )٨٨٥()مانع من مسایرتھرأٌي سدیدٌ ال(أحد الباحثین أْن یكون شبھ الجملة ھو النعترأى من ھنا 

  .  )٨٨٥()مسایرتھ

عن التأویالت التي ال  ھذا الرأي أقرُب إلى روح اللغة وبالغة العربیة وأبعدُ  أنّ  واألظھر لدینا

 ً والتأوی�ل؟، ث�مَّ ان  في العبارة فما الداعي إلى التق�دیر  التي ال داعَي لھا، فإذا كان المعنى مفھوما

 ً   . ان عدم التقدیر اولى من التقدیر عموما

  

  : بینالنعت شبھ الجملة في النھج، ویمكننا تقسیمھ على ضروقد ورد 

  النعت بالجار والمجرور    - ١

                                                 
  . ٣/٦٣: حاشیة الصّبان ،  ٢٤٠: المقرب : ینظر) ٨٧٧(
  . ٨٥- ٨٤: في النحو العربي  ةالجملة الوصفی: ینظر) ٨٧٨(
  . ٨٥: المصدر نفسھ : ینظر) ٨٧٩(
  .٢/٢٤٢:ابن یعیش: شرح المفصل ) ٨٨٠(
  .٢/٩٩: مغني اللبیب: ینظر) ٨٨١(
  . ٤٧٩ھامش ص: ١ :النحو الوافي،  ١/٩٦: حاشیة الخضري ، ١/٢١١:شرح ابن عقیل:ینظر) ٨٨٢(
  .١/٢٣١: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر) ٨٨٣(
  .٤/٤٧٦: النحو الوافي ،  ١٨١: نقد وتوجیھ -في النحو العربي : ینظر) ٨٨٤(
  . ٢٩٥: النعت في القرآن الكریم ) ٨٨٥(



�ولُ (:قینفي وصِف المتَّ -u-ومنھ قولھ �ُھ َفَیقُ �ا ُیَق�اُل لَ �َي أََح�ٌد ِم�ْنُھْم َخ�اَف ِممَّ اَللَُّھ�مَّ الَ  :...إَِذا ُزكِّ

ونَ  ،ُتَؤاِخْذِني ِبَما َیقُولُونَ  ا َیُظنُّ مُ  ،َو ِاْجَعْلِني أَْفَضَل ِممَّ ي َما الَ َیْعلَ  »منھم«فشبھ الجملة ،)٨٨٦()!ونَ َو ِاْغِفْر لِ

  .عائِدٌ على الموصوف »ھم«الضمیرو، »احٌد◌ً «للمنعوت نعتاً في موضع رفعیُمكن إعرابھ  »منھم«الجملة

  .الموصوف

وقد دلّت  ،الشائعة ھذه النكرة العامة  ھذا المنعوت بفردٍ من أفرادص وقد جاءت شبھ الجملة لتخصِّ 

ً  المعنى ھو إذا ُزكيَّ بعض المتّقینف  ،)٨٨٧(على التبعیض »من«وقد دلّت  ،الشائعة منھم، یخاف  (*)أي واحدا

   . منھم، یخاف من التزكیة، فخوف المتقي مالزم لھ حین سماعھ إّیاھا

الخوُف والحبُ  ،  بُھم ذَّ ٌق شفھم خلْ  البشرال نجدھا في غیرھم من المتقّین بصفاتٍ  - u- وھنا یصُف 

  فم����ا س����واھم م����ن البش����ر، ن مّم����ول����ذا امت����ازوا الخ����وُف والح����ُب  ، فأخلص����وا العم����ل ل����ھ، 

  وراً ونش����وًة م����ن م����دٍح وثن����اٍء ُی����ْدِخُل ف����ي قل����وبھم الخ����وفش����ر س����رُیْح����ِدث ف����ي نف����وس الب 

، فِعلُمُھمْ انتھى بِھمْ إلى الّزھد، فھم یعلمون عظمة االلھ الذي یعبدون، وأن كثیر ما یعملونھ (**)والخشیة

وا فَ {:یعملونھ قلیل في حقھ، كما أّن التزكیة الحقیقیة ھي تزكیة هللا تعالى، كما قال عّز وجل زكُّ ال تُ

كُموا انفُس زكُّ زكِّـى مـن     { :المعن�ى ف�ي قول�ھ تع�الى وق�د اّك�د تع�الى ھ�ذا   ،)٨٨٨(}هو أَعلَم بِمنِ اتَّقى  تُ ي ُـلِ اب

آءشھو جانب من جوانب التقوى المالزمة للمتقي، لذا نراهُ یدعو صادقاً اال  والخوف من التزكیة  )٨٨٩(}ي

یعلموا بھ من  یْغفِر لھُ ما ُسترعنھم ولم وان بقولِھم، وأن یجعلھ أفضل من ظّنھم، یوآخِذهُ الرّب صادقاً اال 

     .یعلموا بھ من ذنبھ

بوصفھم  - u- وقد دلّ الدعاء على ادبٍ عاٍل في التعامل مع هللا تعالى واإلنسان، وقد ُعنى اإلمام

u -  ،التقوى ولزومھا ولترغیب الناس في سلوك سبیل    بوصفھم لبیان ُحسن أخالقھم، وعلّو شأنھم.  

  .ولزومھا

                                                 
  . ١٠/١٣٣: نھج البالغة )٨٨٦(
  . ٣/٧٥: ، معاني النحو ١/٦٠٩: مغني اللبیب: ینظر )٨٨٧(

  . ق الداللة فیھموھذا الواحد مطل(*) 
  .فلیس المتقي من یركن الى ثناء الخلق علیھ وھو ال یدري أراض عنھ خالقھ أم ال؟) *(*
  . ٣٢: سورة النجم )٨٨٨(
  . ٤٩: سورة النساء )٨٨٩(



َج��الِ  ؛َك��الَّ َو َهللاَِّ : (-u-ونظی��ره قول��ھ  ُھ��ْم ُنَط��ٌف ِف��ي أَْص��الَِب اَلرِّ َس��اءِ  ،إِنَّ ، )٨٩٠( )َو َق��َراَراِت اَلنِّ

  . )٨٩١(للنطف  صفة في محل رفع »في أصالب الرجال«فشبھ الجملة 

 اوأمّ (: سیبویھ العلى الظرفیة المكانیة، ق »في أصالب الرجال«في شبھ الجملة  »في« وقد دلّت

ھو في : ، وكذلكوھو في بطن أّمھ، وفي الكیسب، ھو في الجرا: ، تقولفھي للوعاء »في« اوأمّ (: سیبویھ

  . )٨٩٢()الدار ، وفيھو في القّبة:وكذلك.لھ كالوعاءجعلھ إذ أدخلھ فیھ  ھو في الُغّل ألّنھ: وكذلك

ب�أجمعھم ی�ا  ھلك الخوارج : نواا قال لُھ قائٌل بعد وقعة النھرذلك لمّ  -u- اإلماموقد قال 

ً أّن طریقتھم سوف تجِ  -u-وعنى بقولھ یا أمیر المؤمنین،   وأّن النساء سوف تلُِد  ،وأنصاراً  ُد أتباعا

والنعت  »في أصالب الرجال«شبھ الجملة  كثیراً مّمن ُھم على ھذا المذھب، وقد جاء النعت سوف تلِدُ 

للداللة على ان الشر كائن في اإلنسان وھو متناسل  مادامت  »قرارات النساء«والنعت المعطوف علیھ 

لحق فان امثالھ سیولدون  النھم مكنونون في مادامت الحیاة مستمرة، فمھما یفنى من ظالم أو خارج عن ا

تدالن على  االستمراریة والدوام  »شبھ الجملة«مكنونون في اصالب الرجال وارحام النساء، اّن الصفتین 

االستمراریة والدوام للشر في ھذه الدنیا، فداللة الجملة االسمیة ثبات ھذه االستمراریة ودوامھا، وقد 

  . لتأكید ذلك، فالوجوب الحذر »انّ «ودوامھا، وقد جاءت 

على -علیھما السالم –ر قصة دخول النبیین موسى وھارون ذكوھو ی -u-ومنھ ایضاً قولھ 

أي –بقولھ  - علیھما السالم -واستخفافھ بھمارطھما لھ بقاء الملِك إْن أْسلم، وشعلى فرعون، -السالم

ام��اً إِْعظَ  ؛ِم�ْن َذَھ�بٍ  )٨٩٣(َفَھ�الَّ أُْلِق�َي َعلَْیِھَم��ا أََس�اِوَرةٌ  ...أَ الَ َتْعَجُب�وَن ِم��ْن َھ�َذْیِن : ( -أي فرع�ون–بقول�ھ 

َھِب َو َجْمِعھِ  وِف َو لُْبِسھِ  ،لِلذَّ في محل رفع صفة  »من ذھب« وقد جاءت شبھ الجملة، )٨٩٤()َو ِاْحِتَقاراً لِلصُّ

  .»اساورة«لـرفع صفة 

                                                 
  . ٥/١٤: نھج البالغة)٨٩٠(
  . ٤/٤٢١: میرزا حبیب هللا الھاشمي الخوئي : منھاج البراعة )٨٩١(
: ، الحروف العاملة في القرآن الكریم بین النحویین والبالغیین٣/٥٥: لنحو معاني ا: ینظر ، ٤/٢٢٦: الكتاب )٨٩٢(

: مفھوم شامل مع تحدید داللة االدوات–، معجم حروف المعاني في القرآن الكریم ٤٦٣: ھادي عطیة الھاللي: والبالغیین
  . ٢/٧٥١: محمد حسن الشریف: داللة االدوات

وار من الُحِ◌ليّ (و ،األساورة جمع مفرده إسوار)٨٩٣( شرح شافیة ابن : ، ینظر»سور«٤/٣٨٨:العرب لسان ). معروف: السَّ
  . ١/٤٧٧: ، ارتشاف الضرب٢/٢٠٩: الرضي: شرح شافیة ابن الحاجب

  . ١٣/١٥٢: نھج البالغة)٨٩٤(



فیھا للبیان  »من«وكانت داللة ، )٨٩٥(وقد جاءت شبھ الجملة في عبارة مماثلة في القرآن الكریم

 ،»إعظاماً  للذھِب وَجمعھ«:- u- ذلك في قولھ ویوّضح ، )٨٩٧()یان الجنسب(أي  )٨٩٦(نالتبیی للبیان أو

علیھ ذلك مع ما ھما علیھ من  الشتراطھما - علیھما السالم- وھنا نرى سخریة فرعون من النبیین ،»وَجمعھ

، ألّنھ�م ك��انوا إذا إلق�اء مقالی��د المل�ك إلی��ھ: علی�ھوأراد بإلق�اء اإلس��ورة (ھم�ا علی�ھ م��ن ح�ال الفق��ر 

ھ ربّھ وّسوده ن كان صادقا ملّكإ ھال(أي  ،)٨٩٨()ھبوطّوقوه بطوق من ذ أرادوا تسوید الرجل سّوروه بسوار

غاة فيلُ ،  وھذه ھي الطریق التي یسْ )٨٩٩()ھ رّبھ وّسوده وّسورهملّك وأھل الحق، لصرِف  تنازعھم  ُكھا الطُّ

ان ھذه األساور ھي  »من  ذھب« »النعت«بشبھ الجملة  - u- ، فاوضح اإلمام عنھم الحق، لصرفِ الناسِ 

فحسب، ذلك بان التقلید السابق لمن  األساور ھي عبارة عن الملكیة والسیطرة ولیس المقصود منھا الغنى 

ر بأساور من ذھب، فلّما قال اإلمام  على لسان فرعون  »من  ذھب« - u- السابق لمن ینصب ملكاً ان یسوَّ

لسان فرعون فُِھمَ انھا إمارة للملك، وبھذا ینفي فرعون ان یكونا ھذین نبیین أو ملكین من هللا تعالى، 

  . لى وجھ االطالقتعالى، وھذا یدفعنا إلى القول بكفره وإنكاره لوجود هللا تعالى ع

   . )٩٠٠(ولھذا النعت نظائر كثیرة في النھج

  النعت بالظرف -٢
نعتاً من  لم ترد الظروف بمثِل الكثرة التي ورد علیھا الجار والمجرور، ومّما جاء في النھج

ةً ُدوَن َما أَْعَطْیتَ : (- u- من الظروف قولھ   »عطیتدون ما أ«  الظرفُ  ویُعرب، ) ٩٠١()َو اِْجَعلْ َنْفَسكَ ُجنَّ

لإلضافة ظرف مكان ناقص الداللة، متوغل في اإلبھام، مالزم  »دون«و، »جُنَّة«في محل نصب صفةٍ لـ  »عطیتأ

المكان أكان  سواءٌ من المضاف إلیھ،  لإلضافة في اغلب حاالتھ، ویدلُّ  على المكان القریباإلبھام، مالزم 

ً كان حسیاً أم المكان أكان     .) ٩٠٢(معنویا

ویقصد  »نةجُّ لا« صیر في منزلةجاءت ھنا في ھذا التركیب للداللة على التق »دون «ویظھر أنّ 

ھا  »ةالُجنّ « ةمنزل فتدانيطاهُ ال ترقى لھ في المنزلة نفسھ، ألّن ما أع، »النفس«ویقصد بھا یعني أنَّ

                                                 
  .٣١: سورة الكھف. }اولئِكَ لَھُم َجناتُ َعْدنٍ تَْجري ِمْن تَحتـِِھمُ األَْنھارُ یَُحلّْوَن فِیھا ِمْن اََساِورَ ِمْن َذَھبٍ {:في قولھ تعالى)٨٩٥(

  .٣١: سورة الكھف
  . ٣/١٤١: عبد هللا بن عمر الشیرازي البیضاوي : تفسیر البیضاوي: رینظ)٨٩٦(
  . ٣/١٠٤٠: ، معجم حروف المعاني في القرآن الكریم ٣/٧٥: معاني النحو )٨٩٧(
  . ٤/٢٥٨: الكشاف )٨٩٨(
  . ٤/٢٥٨ :المصدر نفسھ )٨٩٩(
/ ١٨ ،  ١٦/٢٠٥،  ١٦/١٥٦،  ١٦/١٥٦،  ٦/ ١٤،  ١٣/١٥٢،  ١٣/٩١،  ١٣/٩١،  ١٣/٨٩،  ٧/٤٤:  نھج البالغة :ینظر )٩٠٠(

١٩/١١٦، ١٨/٦٨،  ٢٢/ ١٨ ،  ١٦/٢٠٥،  ١٦/١٥٦ .  
  . ١٧/١٠٦: نھج البالغة)٩٠١(
  . ١٦٠: ویوسف جمیل الّزغبي ، توفیق الحمد  علي. د: المعجم الوافي في النحو العربي : ینظر )٩٠٢(



ھ��ا اقلّ    –u-، فالوف��اء ب��العھود أعل��ى ش��أناً م��ن ال��نفس ل��ذا أم��ره ھ��ا مكان��ا م��ن الناحی��ة المعنوی��ةأنَّ

   .  )٩٠٣()نفسك فال تغدر  أي ولو ذھبتْ (بإن اجعل نفسك جّنة دون ما اعطیت من عھود، 

ِ : ( -u-قول�ھ  هونظیر ي أُوِص�یَك ِبَتْق�َوى َهللاَّ �ھِ  ...َف�إِنِّ ْعِتَص�اِم ِبَحْبلِ َو أَيُّ َس�َبٍب أَْوَث�ُق ِم�ْن  ،َو اَالِ

 ِ  »بین«و، »سبب«جاء في محل جر صفة لـ »بینك«فالظرف  ،)٩٠٤()!إِْن أَْنَت أََخْذَت بِھِ  ؛َسَببٍ َبْیَنكَ َو َبْیَن َهللاَّ

وقد وردت ھنا ، إذا أضیفت إلى زمان ن ٍ وظرُف زماظرُف مكان إذا أضیفت إلى مكان،  »بین«و، »سبب«ـل

  .  )٩٠٥(وقد وردت ھنا ظرف مكان

وقد اخذ ھذا المعنى متناع بحبلھ من عذابھ، ، واالبمالزمة الخوف من هللا تعالى - u- اإلمامیوصي 

صـمواْ ِبحبِـل ا ِجميعـاً     {:اخذ ھذا المعنى من قولھ تعالى  لحب�ل  االس�تعانة ب�ا  ، وأراد با) ٩٠٦(} واعتَ

فھو  ،المنزل من عند هللاأو التمسك بالكتاب  ) ٩٠٨( )االیمان والطاعة(التمسك بـ ، أو ) ٩٠٧(والوثوق بھ

ھ واستعار الحبل لما یوصل إلیھ من دین( ،)٩٠٩(، ویربط السماء باألرِض فھو الذي یصل مابین العبد والرب

  .)٩١٠( )كالحبل ھ فیكون التمسك بھ سبباً للنجاةإلیھ من دین

وبھذا یؤدي الظرف  .، وأزالت جانباً من جوانب إبھامھخصصت ھذا السبب »بینك وبین هللا«ة إّن عبار

ضع الصلة  وھي البّینة من حیث ابان مو، وبھذا یؤدي الظرف الوظیفة نفسھا التي ُتقّدُمھا الُجملة النعت

  .!ن الصلة وتوثیقھا بین العبد وربھوأي شيء أفضل م. البّینة من الطرفین

: إنكاٍر وتعجبٍ  إلى الموصى إلیھ باستفھام -u-إلماماولعظیم شأن القرآن عنده تعالى توّجھ 

  . على لزومھ القرآن والحثّ  بعظمة ویرید بذلك االشعارلوجود سبٍب أقوى منھ، : وتعجبٍ 

  . )٩١١(وللظرف الذي یقع موقع الصفة نظائر أُخر في النھج

تركیب وقد ورد ، نعتا ذا سمة خبریةھ، ْخلص إلى أّن تركیب شبھ الجملة قد ورد في النھج بنوعینو

    .لجملة النعتي في الغالب وصفاَ للنكرةشبھ اتركیب ورد 

مضاء القرطبي من   بن إلیھ اما ذھب  ، فنحن نتفق معردّ وأّما مسألة تعلُّق شبھ الجملة بمحذوف مق

یضع أمام المتلقي عبارة  خالیة من التكلّف،  و، فھ )٩١٢(عدم التقدیر أولى من التقدیران القرطبي من 

                                                 
  . ١٧/١٠٧: شرح النھج )٩٠٣(
  . ١٦/٦٢: نھج البالغة )٩٠٤(
  .١١٨: المعجم الوافي في النحو العربي :  ینظر )٩٠٥(
  . ١٠٣: سورة آل عمران )٩٠٦(
  . ١/٣٩٤: الكشاف : ینظر)٩٠٧(
  . ١/٣٩٤: المصدر نفسھ)٩٠٨(
  . ٣/٤٢٢: تفسیر المیزان : ینظر )٩٠٩(
  . ٨/ ٥: مصباح السالكین )٩١٠(
  . ٢٠/٥٤، ١٩/٣٠٦، ١٧/٣٠، ١٣٧/ ١٣، ١١/٢٣٩، ٦/٢٦٠: نھج البالغة : ینظر)٩١١(



ضاء في مذھبھ لبعده عن م بن اُخطى بمتأثرین  حدثینالمذھب الذي ارتضاه عدد من المھو التكلّف، و

 ھو النعتُ حقیقة ھؤالء في النھج من وجھة نظر» شبھ الجملة«وعلیھ یكون النعُت  .لبعده عن التكلُّف

 ھ ونمیل إلی&ھ  ألن&ھ أق&رُب إل&ى    رّجحوال حاجة لتقدیر محذوٍف متّصور،  وھذا الرأي الذي  ن حقیقة

  . البعیدة عن التكلف واإلطالةروح العربیة 
  د ـ جملة الشرط 

وقوع  الشيء لوقوِع ( ھو: نماط الجمل التي تقع موقع النعت السم نكرة، والشرطنمٌط من أ

كلمة مفردة تُضمّ إلى أخرى،  وھما بمنزلةشرط، وجزاء، : ، ویتألف ھذا النمط من جملتین )٩١٣()لوقوِع غیرهِ 

  ،)٩١٤()مجرى الجملة الواحدةلجزاء جملتان وجب تصاحبھما فجرتا ّن الشرط واا(ُتضمّ إلى أخرى، فـ

 ویشترط فیھ ما یشترط في ،)٩١٥()مركبة ةاسنادی ةتركیٌب مبنٌي على تآلف جمل بعالق(وھو  ،)٩١٤()الواحدة

وان تحوي على  ،)٩١٦(والكذب دقللص ، وھو أن تكون محتملة الجملة الفعلیة والجملة االسمیة یشترط في

وحكمھا من حیث اإلعراب حكم . التماسك بینھمابمنعوتھا وبھ یحصل  تحوي على ضمیر رابط یربط الجملة

  .ااإلعراب حكم منعوتھ

 .شرط وجزاء تكون الجملة الصفة من: (نعتاً بقولھ  –جملة الشرط  –ن یعیش وقوعھا وقد أّكد اب

وقد عاد الذكر منھما  ،»رجل«ـل في موضع الصفة »مررتُ برجلٍ إن تكرْمھُ یكرمك«: وذلك نحو .شرط وجزاء

ً عاَد ولو  ،وقد عاد الذكر منھما إلى الموصوف تضربھ  مررُت برجٍل إْن «: نحو ،في أحدھما لكان كافیا

ما عاد من الشرط وحدهُ  .»داً تضربھ تكرم خال زیداً  مررُت برجٍل إْن تضربْ «: ، ولو قلتفالذكر ھھنا إنَّ

ً  ،»زیداً یضربك تضربْ    .  )٩١٧()ألّنھ قد عاَد الذكر إلى الموصوف من الجزاء ،لجاز أیضا

َعْن�ُھ ُخلّ�ي إْن «فالجمل�ة  ،)٩١٨()إِْن ُخلِّ�َي َعْن�ُھ َعَق�رَ  ،اَللَِّس�اُن َس�ُبعٌ :( -u-ا النمط قولھ ومن ھذ

    .»الھاء«والرابط فیھا .، ومحلھا الرفع)٩١٩(»سبع«وقعت موقع النعت للمنعوت  »َقَ◌رَ عَ 

فیھ ھالك  لھ نطق بما(لم یضبطھ العقل كان لفظ السبع للسان إلّنھ إن  -u- اإلمامواستعار 

ما یقول قائلٌ )٩٢٠( )فظكالسُبِع إذا لم ُیح صاحبھھالك  ى إل اّن كل نطٍق مؤدٍّ  - u-  اإلمامھل عنى : ، وربُّ

                                                                                                                                            
اب�ن مض�اء : ال�رد عل�ى النح�اة: ینظر). سامع لھ إلى زیادةال روھذا كلھ كالم تام ال یفتق: (وقال ابن مضاء)٩١٢(

  . ٩٩: القرطبي
  . ٢/٤٦: المقتضب )٩١٣(
، في النحو ١٢٩- ١٢٨: ابو أوس ابراھیم الشمسان: الجملة الشرطیة عند النحاة العرب: ، ینظر ١/٢٨٧: المقتصد )٩١٤(

  .٢٨٦: نقد وتوجیھ-، في النحو العربي١٢٩
  . ٤٠:مالك المطلبي  ٠د :في التركیب اللغوي للشعر العراقي المعاصر)٩١٥(
  . ٢/٢٤١: شرح المفصل : ینظر)٩١٦(
  .٤٣١: الجملة الشرطیة عند النحاة العرب: ، ینظر٢٤٢-٢/٢٤١: شرح المفصل)٩١٧(
  . ١٩٦/ ١٨: نھج البالغة ) ٩١٨(
  . ١٩: ابن فارس: »ضمن رسائل في النحو واللغة«تمام فصیح الكالم). سبعھ اذا ذكره بسوء: (یقال) ٩١٩(



محمولٌ على من یُسيءُ الكالم فتقُع (إّن الكالم : جیب عن ذلك ابن أبي الحدید بقولھى الھالك؟ یإل نطٍق مؤدٍّ 

بوصفھ بصفة   –u- ، ولم یكتِف  )٩٢١()الدین والُدنیافي أمور  ُیسيءُ الكالم فتقُع منھ جنایاٌت عظیمةٌ 

ما حّدد ھذه الُسبعّیة ووّضحھا بصفة العقر»سبع«بصفة السُبعّیة بالخبر  ن المشروط بالتخلیة، فبا ، وإنَّ

  . ن الكالم للمتلقي لتمامھ بالصفةبالتخلیة، فبا

ُثمَّ جاء ،  )٩٢٢(إلّنھ أراد ھنا حدث التخلیة ال القائم بھاللمجھول،  »ُخليَ « وقد جاء الفعل ببناء

ما العنایة  أراد إلى التعمیمالمفعول بھ ألّنھ وقد حذف  جاء بالجزاءِ  فعل ھذا بواالھتمام  باختصار، وإنَّ

و المقصود لما فیھ من العنف  واالدھاش لغرض اإلیقاظ فالحدث ھ(أي العقر وملزومھ  فعل ھذا اللسان،ب

   . )٩٢٤(ممكن مذھبفعلٌ مطلق یذھب فیھ السامع كل  »قَرع«ـ ، ف)٩٢٣()لغرض اإلیقاظ والموعظة، وإلقاء الحجة

   . )٩٢٤(ممكن مذھب

ـ   األصل في  عدم جزم وقطع »إنْ «، وداللة)٩٢٥( )حرف یجزم فعلین(وھي  »إنْ «وقد جاء الشرط ب

الحتمال  »المضارع«، وأنھ یجب ان یتلوھا لفظ  )٩٢٦( المتكلم بوقوع الشرط في المستقبل معھا جزم وقطع

الداعي لمجيء الفعل  فما ، وما جاء ھُنا مُخالٌف لذلك، »إذا«الحتمال الشك في وقوعھ بخالف  »المضارع«

 )٩٢٧(منزلة الجاھل العالم (*)لمجيء الفعل الماضي في ھذه العبارة؟ أرى أن مجیئھا ھنا إلنزال المخاطب

، ّن تخلیة اللسان تِعقرھو أو مخالفة كثیٍر من الناس لمقتضى علمھممن  –u-لما یعلمھ  )٩٢٧(الجاھل

من حیث ان اإلنسان إذا ترك لسانھ دون قید أو . ، وقد حققت ھذه الصفة بالشرط وعظاً وإنذارا للناستِعقر

دون قید أو ضابط فانھ سیوردهُ موارد التھلكة، وقد یؤول إلى سفك دماء واقتتال، لذا فالحذْر الحذر من 

  . الحذر من لسان ُمرَسل یھتك اعراض الناس ویھلكھم مع صاحبھ

��ْو ُبْح��ُت ِب��ِھ الَْض��َطَرْبُتْم ِاْض��ِطَراَب ...: ( -u-رهُ قول��ھ ونظی�� ��ى َمْكُن��وِن ِعْل��ٍم لَ َب��ِل ِاْن��َدَمْجُت َعلَ

ِويِّ اَْلَبِعیَدةِ  الرابط فیھا و، )٩٢٩()لعلم الجملة الشرطیة في موضع الجّر صفة (فـ  ،)٩٢٨( )اَألَْرِشَیِة ِفي اَلطَّ

                                                                                                                                            
  . ٥/٢٧١: الكین مصباح الس) ٩٢٠(
  . ١٨/١٩٧: شرح النھج ) ٩٢١(
  . ٢٠٣: البالغة االصطالحیة : ینظر) ٩٢٢(
ھاتف بریھي شیاع، كلیة االداب، جامعة الكوفة، : دراسة نحویة داللیة-المبني للمجھول في التعبیر القرآني) ٩٢٣(

  . ٢٦: م١٩٩٧-ھـ١٤١٧، »رسالة ماجستیر«صباح عباس السالم، . الكوفة، باشراف د
  . ١٥٧: »١٢ط« ، جواھر البالغة١٣٥: القزویني : إلیضاح ا: ینظر ) ٩٢٤(
  . ٢٠٧: المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني) ٩٢٥(
  . ١٦٣: »١٢ط«جواھر البالغة : ینظر ) ٩٢٦(

  .واحسب أّن الخطاب خطاب عام(*)
  .١٦٤: »١٢ط«جواھر البالغة : ینظر)٩٢٧(
  . ٢١٣/ ١: نھج البالغة)٩٢٨(
  . ١٢١: شارح محقق من اعالم القرن الثامن: شرح نھج البالغة: نظری، ١/٢٧٩: مصباح السالكین)٩٢٩(



ـ وجاءت الجملة الشرطّیة ، »بھ«في »الھاء«فیھا ھو ، وللنحاة آراء مختلفة في تحدید »ول«مسبوقة ب

،  )٩٣١()لما كان سیقع لوقوع غیره(اّنھا : من ھذه اآلراء قول سیبویھ  )٩٣٠(الشرطیة »لو«تحدید معنى 

على االمتناع، بل موضوعھا ما نص علیھ سیبویھ من (أنّھا ال تدل : )*(، وقول أبي علي الشلوبین )٩٣١()غیره

 )٩٣٣()حرف امتناع المتناع(إنھا : ، كذلك قیل )٩٣٢()علیھ سیبویھ من أّّنھا تقتضي لزوم جوابھا لشرطھا فقط

عل�ى أنَّ ، فیل�زم انتف�اء الج�زاء مع الجزم والقط�ع بانتفائ�ھالماضي  ھي للشرط فيف،  )٩٣٣()المتناع

  .)٩٣٤(ویجب كون جملتیھا فعلیتین ماضویتینُوِجد الشرط، ، لو الجزاء كان یمكن ان یقع

البوح  »لو«د صیرت بالعلم المخزون وق –u-وھنا انتفى اضطرابھم ، بسبب انتفاء بوحھ 

أمرٌ ربمَّا  - ھنا–، ولكنھ »...اضطرابَ  األرشیَة  الضطربتُم«: البوح شرطاً، علقت على حصولھ حصول الجواب

ا یحصل فیما بعد، وھذا ما افادتھ  -ھنا–ولكنھ  إذ المانع  »لو«الواقعة في جواب  »الالم«أمٌر ربمَّ

ـ المانع من التعلیق  ل تف »الالم«وھو ما ذھب إلیھ بعضھم من اّن   ،)٩٣٥(في المستقبل »لو«ب ید التمھُّ

ل والتأخیر في تحقّق وقوع الشرط تؤكد عملیة  »الالم«إال أّن داللة عدم وقوعھ أقرب، ذلك أّن   )٩٣٦(التمھُّ

  . تؤكد عملیة االضطراب عند البوح بھ

علم لعدم  ، فھو ال یبوح بما لعلم من المنازعة في أمر الخالفةھذا ا لموجب –u-وقد امتنع 

  )٩٣٧(األرشیة كاضطرابطربوا اضطراباً عظیماً لعدم قدرة السامعین على اطاقتھ إذ إّنھ لو باح بھ الض

  .–u-الشریف  نطوى علیھ صدرهوقد ا. في البئر البعیدة القعر  )٩٣٧(األرشیة

��ا العل��م ال��ذي قص��ده فھ��و أس��رار ل اب��ن أب��ي فق��د ق��ا، الت��ي خّص��ھ بھ��ا النب��ي  النب��وة أمَّ

رك النزاع في إنھ قد كان من جملتھا األمر بت.  –u- وھذا إشارة إلى الوصیة التي ُخصَّ بھا (:الحدید

  .، فلدیھ من الحق الذي لو اظھره ألذھل الناس وادى إلى اضطرابھم )٩٣٨()النزاع في مبدأ االختالف علیھ

  .اضطرابھم

   . قیاساً إلى األنماط األَُخر  )٩٣٩(وقد وردت لھذا النمط نظائر قلیلة في النھج

                                                 
، ٢٤٠: تسھیل الفوائد، ١٥٩- ٤/١٥٥: ابن الحاجب: االمالي النحویة،١٥٦- ١٥٣:عالء الدین االربلي:جواھر األدب:ینظر)٩٣٠(

  .٥٠٢-١/٤٩٠: مغني اللبیب، ٢٤٠: تسھیل الفوائد
  .٤/٢٢٤: الكتاب )٩٣١(

  . قول سیبویھ المتقّدم اُمفسر(*) 
  . ٢٦ :التوطئة )٩٣٢(
  . ٢٧٣-٢٧٢: الجني الداني )٩٣٣(
  . ١٦٣:»١٢ط«جواھر البالغة : ینظر)٩٣٤(
  .٤/٣٦٩: شرح الرضي على الكافیة، ١٥٦: جواھر األدب: ینظر)٩٣٥(
  .٤/٤٩٨: النحو الوافي: ینظر)٩٣٦(
  .»رشا« ٢٤٤:مختار الصحاح: ینظر. وھي الحبال)٩٣٧(
  .١/١٤٥: الراوندي: منھاج البراعة: ینظر، ١/٢١٥: شرح النھج)٩٣٨(
  .١٨/١٠٧، ١٦/١٢٨، ١٦/١٧٥، ١٦/١٦٤، ١٥/١٨١، ١٣/٢١٢، ١١/٩٢: نھج البالغة : ینظر)٩٣٩(



على  تحتوين ال بدّ  من أو ،لشرطیة من التراكیب التي یُعبَّر بھا عن الوصفْخلُُص إلى أّن الجملة اون

: نحو ،الجملة الشرطیة النھج أدوات معدودة تتصدر  لستعمعلى ضمیر یربطھا بمنعوتھا، وقد ا تحتوين أ

رة للجملة الشرطیة »إن« كان األكثر استعماال، و»لو«و »إنْ «: نحو ،الشرطیة على ما وقعتُ علیھ  متصدَّ

 ، ویبدو لنا ان النعت بالشرط فیھ مقدرة كبیرة على التصویر ورسم المضمون بطریقةوقعُت علیھ من شواھد

التزامیة ما بین الشرط وجوابھ، وفي ھذا تتحقق داللة تصویریة أوسع مما لو اقتصر  المضمون بطریقة

   . لو اقتصر المتكلم على جملة واحدة الداء معنى النعت

  المنعوتحذف حذف النعت أو : المطلب الثاني
یرى كما   )٩٤٠(العربیة ، وھي من شجاعة ظواھر اللغة العربیةة من مّ تُمثل ظاھرة الحذف ظاھرة مُھ

بكثرة الحذف    من اللغات األخر غیرھا منفاللغة العربیة تمتاز  .جني ابن یرى ذلككما   )٩٤٠(العربیة

یُحذف  اّنما كلّ شيء الحذف ال یكون اعتباطاً وضغط المعنى، وھذا   )٩٤١(الحذف فیھا لمیلھا إلى اإلیجاز

االسم والفعل والحرف  یحذف  وفي العربیة. )٩٤٢(ُیحذف بدلیل واال كان ضرباً غیر مفھوم الداللة شيء

وإقامة النعت ف المنعوت حذدخل في ھذه الظاھرة في باب النعت ن بین ما یوم .والحركة والحرف والجملة

     . )٩٤٣(ملِ وإقامة النعت مقامھ إن عُ حذف المنعوت وقد أجاز النحاة ، وإقامة النعت مقامھ أو حذف النعت 

     . )٩٤٣(ملِ عُ 

أزیُد  والصمت عن اإلفادة من الذكر، ترى بھ ترك الذْكر أفصحَ (إذ  وقد ارتبط الحذف بفصاحة الكالم

فالنعت والمنعوت  أّن ابن یعیش یرى أّن الحذف في ھذا الباب ال یْحُسُن  إال .)٩٤٤()أزیدُ لإلفادة عن اإلفادة

صل حْ إنما ی البیان واإلیضاح نُ إضمار أحدھما إلنّ ، فال یْحسُ كالشيء الواحد »الصفة والموصوف«والمنعوت 

، وتراجٌع أحدھما نقضٌ للغرضحذف واحد منھما إلنَّ یحذف  ال، فكان القیاسُ اصل بمجموعھاحْ إنما ی واإلیضاح

ا اعتزموهللغرض من جملة الفصاحة ( - أي الحذف–عّده أّن الزجاج وقد سبقھ زمنیاً ، و)٩٤٥( ، وتراجٌع عمَّ

  . وھذا یتفق مع رأي ابن جني في أنّ الحذف یصنف على شجاعة العرب في القول )٩٤٦( )جملة الفصاحة والبالغة

  . العرب في القول

                                                 
  . ٦٩: أبو الفرج قدامة بن جعفر : نقد النثر،  ٢/٣٦٠: الخصائص : ینظر)٩٤٠(
  . ٢٢١: ، داللة االعراب لدى النحاة القدماء ٦٩: نقد النثر: ینظر )٩٤١(
اب�ن : لكات�ب والش�اعرالمث�ل الس�ائر ف�ي أدب ا ،٢/٢٥٣ :اب�ن یع�یش: ،شرح المفص�ل٢/٣٦٦:الخصائص) ٩٤٢(

، التأویل النحوي في ٣٠: عبد االمیر الورد.د:المدارس النحویة بین التصور والتصدیق والسؤال الكبیر،٢/١٠١:األثیر
  . ٥٠٣-١/٥٠٢: عبد الفتاح احمد الحموز. د: النحوي في القرآن الكریم

  . ١١٦:صل المف،  ٢/٣٦٠: الخصائص ،  ٢/١٣٧: ینظر المقتضب )٩٤٣(
  . ١٦٢:دالئل اإلعجاز )٩٤٤(
  .٢/٢٥٣:شرح المفصل : ینظر )٩٤٥(
  . ١/٢٨٦: إعراب القرآن المنسوب للزجاج )٩٤٦(



حذف  النعت، وحذف : انبیھا، أياولھا من جتننلذا س »المنعوت«و  »النعت«إّن الظاھرة شملت 

  .المنعوتوحذف 

  »الموصوف«حذف المنعوت : الفرع األول 

أسلوبیة  یأتي العتباراتٍ ، وحذف الموصوف )٩٤٧(في ظلّ قرینةٍ تدلُّ علیھ  »الموصوف«یحذفُ المنعوت 

ن في بابھا نحوّن الصفة ال تُقام ُمقام الموصوف أ: درّ حیث ذكر المب أسلوبیة وبالغیة، العتباراتٍ  : حتى تتمكَّ

   . )٩٤٨(»مررُت بعاقلٍ «و» مررُت بظریفٍ «: في بابھا نحو

لنثر، ألنَّ ا ذفھ في الشعر أكثر منھ في النثر إذ یكاد القیاس یحظره فيأّن ح: وذكر ابن جني

من الصفات ماال یمكن حذف (، وھناك ، ال من مقامات اإلیجاز واالختصارت اإلسھاب واإلطنابألنَّ الوصف من مقاما

، وقد منعھ )٩٤٩()؛ نحو مررت برجل قام اخوهذلك أن تكون الصفة جملةو. موصوفھالصفات ماال یمكن حذف 

     . )٩٥٠(القیاس ، وقد منعھ بعضھم لقلتھ وشذوذه في)٩٤٩()اخوه

في » ھـ ٦٣٧ت« ، وأّیده ابن األثیر )٩٥١( ویذُكر ابن جني أّن حذف الموصوف قد یكون فیھ إلباسٌ 

دون فیھا كثرة حذف  أنّنا ،إال )٩٥٢(في الرأي» ھـ عوت أو الموصوف في المن نِجدُ أقواالً لُعلماءَ آخرین یؤكِّ

   .الموصوف في القرآن الكریم، وكالم العرب

،  )٩٥٤(وبالغتھا وانھُ معدودٌ من جملة فصاحتھا  ،)٩٥٣()حسٌن في العربیةجائزٌ (فالزجاج یرى أّن الحذف 

غ لھ عقد ھذا تاب المنسوب إلیھ في حذف المنعوتباباً في الك ، وعقد )٩٥٤(وبالغتھا الباب أنَّ حذفھ ، وسوَّ

  .أي العرب  )٩٥٥()كثیٌر في كالمھم(أنَّ حذفھ 

أّما ابن ،  )٩٥٦(وذكر أقسامھ ،ما یجوز من حذف المنعوت وما ال یجوز» ھـ٥٨١ت« وقد لّخص السھیلي

ال یجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامھ، إذا كانت صفة : (أّما ابن عصفور فقد ذكر أنّھ،  )٩٥٦(أقسامھ

ا أقامَ «: نحو قولھم »من«تقدیر االسم، اال مع إذا كانت صفة في   ق ظعن وفریقفری«أي  »ِمّنا َظَعَن وِمنَّ

    . )٩٥٧()بشرط أن یكون الموصوف مما یجوز حذفھ ،»أقام ظعن وفریق

                                                 
  . ٣/١٢٧: ، ھمع الھوامع ٢/٣٤٥:الكتاب : ینظر)٩٤٧(
  . ٢٩٤-٤/٢٩٣: المقتضب : ینظر )٩٤٨(
  . ٢/٣٦٦: الخصائص )٩٤٩(
  .٢/٢٥٣:ابن یعیش : شرح المفصل: ینظر )٩٥٠(
وكلَّما استبھم الموصوف كان ، وینتھي إلى أنّھ متى قام الدلیل على حذفھ جاز الحذف . ( ٢/٣٦٦:ائص الخص: ینظر )٩٥١(

  . ٥٠٣- ١/٥٠٢: التأویل النحوي في القرآن الكریم ) . الموصوف كان حذفھ غیر الئق
  . ٢/١٠١:المثل السائر: ینظر )٩٥٢(
  . ١/٢٨٦: إعراب القرآن المنسوب للزجاج )٩٥٣(
  . ١/٢٨٦:المصدر نفسھ : ینظر ) ٩٥٤(
  . ٣/٢٦:بدائع الفوائد : ،  ینظر  ١/٣٠: الراوندي : منھاج البراعة  )٩٥٥(
  .١٦٤: السھیلي : نتائج الفكر : ینظر )٩٥٦(
  . ٢٤٨: المقّرب )٩٥٧(



م جنُسھ وُنِعت بغیر َظْرف وجملة أو ُیقاُم النعُت مق: (وقال ابن مالك اَم المنعوت كثیراً إن ُعلِ

  أو »م������ن«المنع������وت بع������ض م������ا قبل������ھ م������ن مج������رور ب������ـ بش������رط ك������وِن◌ِ  ھماأح������دأو ب

     . )٩٥٨()»في«

حذف المنعوت كوُن  ، وشرط فيحذف یكثَر في المنعوت ویقِلُّ في النعتي أّن النشمووجاء في شرح اال

، ومثل ھذه  )٩٥٩(في اسم مخفوض بمن أوأّنھُ بعض لمباشرة العامل أو حذف المنعوت كوُن النعت صالحاً 

ً )٩٦٠(ابن ھشام األنصاري لحذف المنعوت  ھاومثل ھذه الشروط ذكر ویجوز بكثرة حذُف (: ، وقال مصّرحا

  .عِند المتلقي  )٩٦١()بكثرة حذُف المنعوت إن ُعلمَ 

ْعلَُق َما أَْنتُمْ بَِوثِیقَةٍ یُ ( :–u- ، وبقي الوصف قولھ النھج تركیباً ُحِذف فیھ الموصوفومّما جاء في 

ُق ِبَھاِبَوِثیَقةٍ یُ   ، والتقدیرصفة لخبر محذوف »وثیقة«فلفظة   ،)٩٦٣()...ِعزٍّ ُیْعَتَصمُ إِلَْیَھا )٩٦٢(َو الَ َزَواِفَر  ،ْعلَ

أي بذي وثیقة، فح�ذف  »وما أنتم بوثیقةٍ «( :وقال أحُد ُشّراح النھج. )٩٦٤(»ُعروة وثیقة« والتقدیر

وقال ، )٩٦٥()، والثقة مصدرالثقةقد أخذت في أمر فالن بالوثیقة، أي ب: الثقة، یقال: ة، والوثیقالمضاف

  .التقدیر الثاني ونمیل إلى،  )٩٦٦()أي بعروة وثیقة: (وقال آخر

ره ِمنھم على ما یلقاه منھم من قلة طاعة -u- اإلمامف ونجدة، فھم لیسوا  یعاتبھم وُیظھر تضجُّ

الن الوثاقة  »عروة«، وسیاق الكالم یؤید ان النعت المحذوف ھو، وال أنصار للحقفھم لیسوا أھل نجدة

  .  اً ما ترد لھا ال لغیرھا، وھذا التقدیر أنسب لمقام التحقیر والذم من غیرهالن الوثاقة غالب

   . )٩٦٧(في النھجأخر  ولھ نظائرَ 

كما في المصدر المحذوف أو الظرف المحذوف، وقد یحذُف الموصوف وتقامُ الصفة مقامھ كما في سیاق 

ً  ،یالً َو ُمِنُحوا َجمِ  ،أُْمِھلُوا َطِویالً ( :في ذِكر الماضین -u-كما في قولھ المحذوف،  یما ُروا أَلِ َو  ،َو ُحذِّ

 ً ً  ،أَلِیما أي مُنحوا  »جمیالً «،و»ظرف«، وھوصفة لمحذوف أي امداً طویالً  »طویالً «ـ ف،  )٩٦٨()َو ُوِعُدوا َجِسیما

ً «،و»صدرم«،وھوأي ُمنحوا َمْنحاً جمیالً  »جمیالً «،و»ظرف«وھو ً  »جسیما ،وھو أي ُوِعدوا وعداً جسیما
                                                 

  . ١٧٠:تسھیل الفوائد )٩٥٨(
  . ٤/٣٢٩: شرح األشموني: ینظر )٩٥٩(
  .٣/١٤: أوضح المسالك : ینظر)٩٦٠(
. د: دراسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب- ، االصول٢/٥٦: خضري حاشیة ال: ، ینظر  ٣/١٤: المصدر نفسھ )٩٦١(

  . ١٣٠: تمام حسان. د: عند العرب
  . »زفر« ٤/٣٢٦: لسان العرب  ).األنصار والعشیرة(جمع زاِفرة، وھي : والزواِفرُ )٩٦٢(
  .٨/١٠٤:نھج البالغة)٩٦٣(
: ، ینظر٢٥٦سورة البقرة .}ُوْثَقى ال اْنفَِصامَ لََھاَفَقد اْسَتْمَسَك بِالُعْرَوةِ ال...{:یرید قوى الحبل، كما في قولھ تعالى)٩٦٤(

  . ٢/٣٣٨: ابن جني: المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واالیضاح عنھا: ، ینظر٢٥٦
  .٨/١٠٧: شرح النھج )٩٦٥(
  . ٣/٤٢: في ظالل نھج البالغة : ، ینظر ٣/١٣٠: مصباح السالكین)٩٦٦(
  . ١٤/٤٧، ١٠/١٦، ٨/٢٦٩،  ٦/٢٧٥: نھج البالغة: ینظر )٩٦٧(
  . ٦/٢٧٥: المصدر نفسھ )٩٦٨(



 ً ً « ،وكذلك»مصدر«،وھو جسیما . والعالى مّدة طویلة لیعموقد أمھلھُمْ هللا ت.أي من عذابٍ ألیمٍ  »ُحذروا ألیما

روا من عذابٍ ألیٍم لیّتقواومنحھم منحاً جمی. والطویلة لیعم ، ووِعدوا وعداً جسیماً لما الً لیشكروا، وُحذِّ

المحذوفة، فقامت مقامھا  »درامصال«َصلَُح من أعمالھم، فھذه الصفات نابت عن موصوفاتھا جسیماً لما 

من األفعال قبلھا جاز فقامت مقامھا النھا وردت إلیضاح بیاني للمصادر المحذوفة، ولما ُعلمت المصادر 

 ً   . قبلھا جاز حذفھا وابقاء النعت داللة توضیحیة لھا وعلیھا في آن معا

  . )٩٦٩(ولھذا نظائر أُخر في النھج

  
  حذف النعت: الفرع الثاني
 حین على، أو الحال فإّن حذفھا ال یجوز ن جني أّن النعت أو الصفة إذا عریت من داللة اللفظذكر اب

 .الحال علیھا ّنھ قد حذفت الصفة ودلَّتا: فقال ،)٩٧٠(علیھا لُّ یجوز حذفھا إذا تقّدمھا ما ید حین علىیجوز 

وكأن . لیل طویل: یریدون، وھم سیر علیھ لیل: فیما حكاه صاحب الكتاب من قولھم وذلك .الحال علیھا

ما حذفت فیھ الصفة لما دلَّ من الحال على موضعھا. طویل وذلك أنّك تحس في كالم القائل  .وكأن ھذا انَّ

. طویل أو نحو ذلك: مقام قولھلتعظیم ما یقوم كالم القائل لذلك من التطویح والتطریح والتفخیم وا

كان وهللا : ، فتقولمدح إنسان والثناء علیھ وذلك أن تكون في. وأنت تحس ھذا من نفسك إذا تأّملتھ. ذلك

، ط الالم وإطالة الصوت بھا وعلیھاوتتمكن في تمطی ،ید في قّوة اللفظ با  ھذه الكلمةفتز! كان وهللا رجالً 

  .ریماً أو نحو ذلك، أي رجالً فاضالً أو شجاعاً أو كبھا وعلیھا

ً : وكذلك تقول خمھ، فتستغني بذلك عن وصفھ وتمكن الصوت بإنسان وتف !سألناه فوجدناه إنسانا

سألناه وكان : ذممتھ ووصفتھ بالضیق قلت نْ إوكذلك . إنسانا سمحاً أو جوادا أو نحو ذلك: وصفھ بقولك

اً أو مبخالً ونحو حزوتزوى وجھك وتقطبھ فیغني ذلك عن قولك إنساناً لئیماً أو لِ  !سألناه وكان إنسانا

فأما ان عریت من الداللة من اللفظ أو من الحال فان . ، فعلى ھذا وما یجري مجراه تحذف الصفةونحو ذلك

   . )٩٧١( ا ال یجوزھمن الحال فان حذف

ا الصفة فال( :وقال ابن یعیش ا ، والّن  یحُسُن حذفھا أیضاً لما ذكرناهوامَّ الغرض من الصفة، إمَّ

ا التخصیص،  اإلیجاز والحذف من باب ، ما من مقامات اإلطناب واإلسھابھوكال ،وإمّا الثناء والمدحالصفة، إمَّ

الّنعِت عن  وقد ُیْكتفى بنّیة: (وقال ابن مالك .)٩٧٢( )اإلیجاز واالختصار، فال یجتمعان لتدافعھمامن باب 

                                                 
  . ١٧/١٤٥، ١٧/٧١، ١٠/٩٩، ٩/١٥٨، ٨/٢٦٩، ٦/١٣٨: نھج البالغة: ینظر)٩٦٩(
  . ٢/٣٧١: الخصائص : ینظر )٩٧٠(
  . ٣٧١- ٢/٣٧٠: الخصائص)٩٧١(
  .٢/١٠٦: ، الكتاب ٢/٢٥٧:ابن یعیش : شرح المفصل)٩٧٢(



، فكأن المدار  )٩٧٤( )إن ُعلِم(وكذلك جّوز ابن ھشام األنصاري حذف النعت  ، )٩٧٣()النّعتِ عن لفظھِ لِلعلِم بِھِ 

حذف النعت وابقاء المنعوت ھو علم المتلقي في النعت فغدا  فكأن المدار الذي یدور علیھ االشتراط في

وعدم ذكره سواء، فآثر المتكلم الحذف على الذكر لتحقق الغایة  –بھذا اللحاظ  –النعت فغدا ذكره 

وذكر   . )٩٧٥(النعتالحذف یكثر في المنعوت ویقلّ في وذكر األشموني أّن . الغایة وھي العلم بالصفة معنىً 

في األصل  حذف النعت مع الِعْلم بھِ ألّنھ جيء بھ یقلُّ  : (وذكر السیوطي ِعلّة ذلك بقولھ   . )٩٧٥(النعت

  . )٩٧٦( )، أو العموم فحذفھ عكس المقصوداألصل لفائدة إزالة االشتراك

الصفة  حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامھا أقلُّ وجوداً من حذفِ الموصوف وإقامة ى البالغیون أنّ ویر

 ، لمكان اسبتھامھكالمعندھم ال یكادُ یقُع في ال ، إذ إّن حذف النعت نادرٌ الصفة مقامھُ  الموصوف وإقامة

  .)٩٧٧( اسبتھامھ

موصوف یقتضي المعنى  ان یكون في الكالم صفة ولیس لھا موصوف أو ان یكون في الكالم (ورأى بعضھم 

من األمور التي تدلُّ على الحذف وھي تندرج في  )٩٧٨( )موصوف یقتضي المعنى ان تكون لھ صفة ولم تذكر

  . )٩٧٩( وھي تندرج في الدلیل الحالي والمقالي والصناعي

الق�ول أو  تعلَُّق ِبما ُیریُد الُمتكلِّم قول�ھ وھ�ذا ی�رتبط بمتطلب�ات إنَّ ذكر النعت أو حذفھ أمٌر ی

، وقد لحظ ھذا أكثر علماء النحو، فجعلوه شرطاً  اساسیاً للحذف أال وھو العلم بالكالم الظروف المحیطة

، كما  )٩٨٠(قبل اإلسالم  عر ماشلذا ُیمكننا ان نعثر على ھذه الظاھرة في  »النعت«وھو العلم بالمحذوف 
  .  )٩٨١(القرآني التركیب ، كما نجدھا في )٩٨٠(

 }اتاًيب انسأْا بهءآجفَ ا اهكنهلَأَ يةٍَرن قَم مكَو{: الىومّما حذف فیھ الوصف في التركیب القرآني قولھ تع

أْبسان ب٩٨٣(قریة عاصیة: أي )٩٨٢( }اتاًي(.    

رآن  -u- اإلمامو م في النھج ُخطا القُ    .)٩٨٤( )في كالمھ الخاص والعام(یترسَّ

                                                 
  . ١٧٠:تسھیل الفوائد )٩٧٣(
  . ٣/١٦: أوضح المسالك : ینظر)٩٧٤(
  . ٤/٣٢٩: شرح األشموني : ینظر )٩٧٥(
  .٣/١٢٩: عھمع  الھوام)٩٧٦(
  . ٢/١٠٨:، الطراز ٩٦/ ٢: المثل السائر: ینظر ) ٩٧٧(
  . ٨٢: الجملة العربیة تألیفھا و اقسامھا ) ٩٧٨(
  . ٨٠:المصدر نفسھ : ینظر  )٩٧٩(
  .وما بعدھا  ٩١: النعت في الشعر الجاھلي: ینظر ) ٩٨٠(
  .وما بعدھا  ٣٧٦: النعت في القرآن الكریم : ینظر  )٩٨١(
  .٤: سورة األعراف ) ٩٨٢(
  .٤/٢٦٨: البحر المحیط)٩٨٣(



ِعِھْم َو ُحْس�ِن ...: (-u-ج قولھ ومّما ورد في النھ ُضوَن لِِفَراَساِت اَْلُوالَِة ِبَتَصنُّ َجاَل َیَتَعرَّ َفإِنَّ اَلرِّ

نع تكلف حسن السمت: (» منھاج البراعة«قال الراوندي في  ،)٩٨٥()ُحْسنِ َحِدیثِِھمْ  ، وتقول والطریقة .والتصَّ

ال ابن میثم في وق .)٩٨٦()ةفیحذفون صفتھ تلك وھي مراد »الرجل« ، وتقول العرب للرجل الجلدوالطریقة

   . )٩٨٧()أي الرجال الجالد ویطلبون مراداتھم من الملوك بالمبالغة في خدمتھم: (ابن میثم في شرحھ

   . )٩٨٧()خدمتھم

بعض الرجال  لى أّن لمنافقین وینبھھ عیع اصنِن أال ینخدع بُحساحد والتھ ب - u- اإلمامینصح 

ن ھدِ والورعِ الرجال لدیھ القُدرة على التلوُّ الرعیة لیصل الى الوالي و ، والصدق في خدمة ، فیتظاھر بالزُّ

ما ُیخدع الوالي وتخونھ  لیصل الى رغباتھِ الدنیویة غیر المشروعة من خالل ھذا القشر الزائف،  وربُّ

فینبغي لَھُ ان یكون یقِظاً فِطناً في تعاُملِِھ عملھ،  ر في صِّ قیُ فوتخونھ فراستھ فیضُع ثقتھ في غیر موضعھا 

ھِ مع ھؤالِء الرجال ، فالمقصود من »منافقینال«والمراد بھ  »النعت«  –u-، فحذف اإلمام في تعاُملِ

، ویدل على ھذا صفاتھم المذكورة في »الرجال  المنافقین«فالمقصود من ظاھر السیاق ان المراد ھم 

ھذه  –u- اإلمام للوصول إلى تحقیق المصالح، فحذف   »التصنع وحسن الخدمة« المذكورة في الخطاب 

-u– ھذه الصفة النھا ظاھرة من السیاق معلومة للمتلقي فال داعي إلعادتھا تارة أخرى .  
  
  

  

                                                                                                                                            
  . ١٠٩: محمد باقر الحكیم : علوم القرآن )٩٨٤(
  . ١٧/٧٦: نھج البالغة )٩٨٥(
  .٣/١٩٢: الراوندي : منھاج البراعة )٩٨٦(
  .٣/٩٣: مصباح السالكین)٩٨٧(



  فصل الثانيال
  التوكید

  التوكید في اللغة واالصطالح
  التوكید في اللغة

دت العھد والعقد توكیداً، إذا أحكمتھ، وكل شيء أحكمتھ فقد وّكدتھ: (ُیقال ْدُت (، و)٩٨٨()وكَّ َوكَّ

ْدُتھُ (و ولَ والِفعَل، وأكَّ ْدُت القُ التأكید لغة (و ، )٩٩٠()كلمةٌ تدلّ على شّد واحكام(، فوكد )٩٨٩()أحكمُتُھ◌ُ : َوكَّ

واحٌد؛ فالتوكید مصدر  بالھمزة، والمعنى» التأكید«بالواو، و» التوكید«:فیقال ،)٩٩١()التوكید لغة في

ّ◌َ◌د«مصدر الفعل : أوكدتھ وأّكدتھ وآكدتھ إیكاداً، أي: ، یقال»أّكد«مصدر الفعل » التأكید«، و»َوكَّ

إذا عقدت : قولوت. وّكدُت الیمیَن، والھمز في العقد أجود: ویقال. وتوّكد األمر، وتأكد بمعنى. شددتھ

د، وإذا حلفَت فوّكد ً ، )٩٩٣()َوْكَده، إذا اّمھ وُعنَي بھ َوَكد: ویقولون(،)٩٩٢(عقدت فأكِّ وكد َیِكُد : ویقال أیضا

  .)٩٩٤(َقَصَد َقَ◌ْصَده وفعل مثل ِفعلھ: َوَوَكَد َوْكَده. وكد َیِكُد َوكدا أي أصابَ 

وّكده إشارة إلى : اواّكده تأكید: داسھا ودرسھا، قالھ ابن االعرابي: أكد الحنطة: (وقال الزبیدي

بعـد  {: تع�الى ق�ال. وھ�و ب�الواو أفص�ح. كما قالھ أئم�ة الص�رف» واو«إشارة إلى ان الھمزة عن 

حدِّ ذاتھا، والواو أصل أیضا،  إلى أنَّ الھمزة أصل في »ھـ٩٠٥ت«، وذھب األزھري)٩٩٦())٩٩٥(}تَوكيدها

ف فیجعل    .)٩٩٧( أصال أیضا، والتوكید  لُغًة فیھ، ولم ینفرد أحدھما بتصرَّ

�ى لَْح�ِن اَْلَق�ْوِل َبْع�َد : (كلمة التوكید ف�ي ال�نھج ف�ي قول�ھ -u-عمل اإلمام ویست نَّ َعلَ لَ َو الَ ُتَع�وِّ

ْوِثَق�ةِ  أِْكیِد َو اَلتَّ إّن ھ�ذا الق�ول : ، ونلحظ اّنھا تحِمُل الداللة المعجمّیة عینھا، قال اح�د الُش�راح )٩٩٨()اَلتَّ

                                                 
  .»كدو«٦/١٣٨: مقایس اللغة: ینظر، »وكد« ١/٨١٢: ابن درید: جمھرة اللغة)٩٨٨(
  .»وكد« ٨٨٢: مفردات الفاظ القرآن الكریم)٩٨٩(
  .»وكد«٦/١٣٨: مقایس اللغة)٩٩٠(
  .»اكد« ١/٣٨١: تاج اللغة وصحاح العربیة: الصحاح)٩٩١(
  .»اكد«١/٣٨١: تاج اللغة وصحاح العربیة: الصحاح، »وكد«٤٦٧-٣/٤٦٦: لسان العرب: ینظر)٩٩٢(
  .»وكد«٦/١٣٨: مقایس اللغة)٩٩٣(
  .»وكد«٣/٤٦٧: لسان العرب: ینظر)٩٩٤(
  .٩١: سورة النحل)٩٩٥(
  .»أكد« ٧/٣٩١: تاج العروس)٩٩٦(
، أحمد فاغدوان ناسوتین مندیلي: دراسة لغویة- مھاأنواعھ وطرق استخد: التوكید. ٢/١٢٠:شرح التصریح: ینظر)٩٩٧(

الجامعة اإلسالمیة العالمیة ، كلیة معارف الوحي اإلنسانیة، أحمد الحسن سمساعة. د: بإشراف، ناسوتین مندیلي
  .١٩: م١٩٩٥، »لة ماجستیررسا«، العالمیة مالیزیا

  .١٧/١٠٧: نھج البالغة)٩٩٨(



فالتوثقة ھي التوكید وھما ،  )٩٩٩()م ما یعقد من األمورھو كنایة عن أمره بإحكا(الموّجھ إلى أحد عمالھ 

  . التوكید وھما معاً یعنیان إحكام األمر

ھا تأتي » التأكید«أو» التوكید« فیظھر من كالم المعجمات ومن االستعمال العربي لكلمة أنَّ

 ال تخرج عن تقویة و(للداللة على معنى االحكام والتحقیق والتوثیق والعنایة بالمقصود، فكلمة التوكید 

         .    )١٠٠٠()تثبیت الحكم وتقریره في نفس المتلقي تقویة و

  التوكید في االصطالح

ر، سیبویھ التوكید لم یعّرف ر عنھ بألفاٍظ ُمتعددة فعبَّ » الصفة«و» التوكید«بـ  عنھ وقد عبَّ

ا اطلعُت علیھ أّن حّد ابن جني ھو الحّد األقدم في التوكید، (*)) ١٠٠١(»البدل«و» الصفة«و . ویظھر ِممَّ

دلف(ھو: قال. التوكید   . (**)) ١٠٠٢()، لرفع اللبس، وإزالة االتساعظ یتبع االسم المؤكَّ
ك عن الحدیث، فظ یراد بھ تمكین المعنى في النفل: (وحّده ابن عصفور بأنھُ  أو س، أو إزالة الشَّ

ث عنھالحدیث،     .)١٠٠٣()أو المحدَّ

تحقی�ق المعن�ى ف�ي ال�نفس بإع�ادة  لف�ظ أو (بأّن�ھ  »ھـ٥٩٩ت« وحّده علي بن سلیمان الیمني

  . )١٠٠٤()معنى

ا ابن الحاجب فقد حّد التوكید بأّنھُ  ُر أمَر المتبوع في النسبة أوالشمول:(أمَّ   .)١٠٠٥()تابع ُیقرِّ

تمكین الشيء في النفس وتقویة أمره وفائدتھ  إزالة الشكوك : ( بإّنھ» ھـ ٧٤٩ت«وحّده العلوي 

  .  )١٠٠٦()الشكوك وإماطة الشبھات عّما أنت بصدده

  

                                                 
  . ٤/١٨٢: مصباح السالكین )٩٩٩(
، جامعة القادسیة، كلیة التربیة، أصیل محمد كاظم الموسوي : دراسة داللیة-أسالیب التأكید في نھج البالغة)١٠٠٠(

  .١: م ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٤، »رسالة ماجستیر«جواد كاظم عناد، . د.م.أ:بإشراف، القادسیة
  .   ٥٠-٤٩: التوابع في كتاب سیبویھ،  ٣٨٧-٣٨٥، ٢/١١: تابالك: ینظر)١٠٠١(

.  ٢/٤٥،  ١/٢٤٨: معاني القرآن: ینظر. وقد وجد في كتب الكوفیین، یقابل مصطلح التوكید عند البصریین» التكریر«(*)
ابن : الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكالم المنثور: ینظر. والتكریر من مصطلحات البالغیین.  ٢/٤٥،  ١/٢٤٨

ـ . ٨٤: القزویني: اإلیضاح، ٢٠٤: ثیرابن األ: الكالم المنثور . »التكرار«وكذلك اصطلح البالغیون على التوكید ب
/ ٢: ابن رشیق: العمدة، ١٩٣: أبو ھالل العسكري: الصناعتین، ٢٣٥: ابن قتیبة: تأویل مشكل القرآن:ینظر. »التكرار«

محمد عبد . د :، الضمائر في اللغة العربي٢/٣٣٨: احمد مطلوب: ، معجم المصطلحات البالغیة وتطورھا٧٣/ ٢: ابن رشیق
  . ١٣٦: المدارس النحویة أسطورة وواقع، ١٠٤: محمد عبد هللا جبر. د :العربي

  . ١٦٥: اللمع)١٠٠٢(
  .ویظھر أّنھ نظر إلى تعریف التوكید المعنوي دون اللفظي(**) 

  .٢٦١: المقّرب )١٠٠٣(
  . ٢/٥: كشف المشكل )١٠٠٤(
  .٢/٢٨٥: »متن شرح الرضي على الكافیة«كافیة ابن الحاجب ، ٢٦٤: شرح الوافیة نظم الكافیة )١٠٠٥(
  . ٢/٢٣٨: الطراز)١٠٠٦(



ا السیوطي فیرى بإّنھ ، أي أحوال المتبوع )١٠٠٧()صد بھ كون المتبوع على ظاھرهتابع یق: (وامَّ

  . )١٠٠٨(المتبوع وشأنھ عند السامع

یبدو لنا مّما مرَّ من الحدود أنَّ حدَّ ابن عصفور ھو أقرب إلى حّد التوكید التابع وأكثر شمولیة، و

ك عن المحّدث عنھ  شمولیة، فالمراد بتمكین المعنى في النفس ھو التأكید اللفظي، والمراد بإزالة الشَّ

ھ یالحظ علیھ  )١٠٠٩(التأكید المعنوي عنھ ھو إدخالھ المفعول المطلق وھو من المنصوبات في باب (إال أنَّ

�ك ع�ن  الح�دیث ھ�و التأكی�د  )١٠١٠()في ب�اب التوكی�د ال�ذي ھ�و م�ن التواب�ع إذ إنَّ الم�راد بإزال�ة الشَّ

  . )١٠١٢( )غیر سدید(، لذلك رأى بعضھم أنَّ إدخالھ المفعول المطلق في حّد  التوابع أمٌر  )١٠١١(بالمصدر
)١٠١٢( .  

وإذا أمكنن�ا تع��دیل ھ��ذا الح�د فإنن��ا نقت��رب أكث�ر م��ن النظ��رة التكاملی�ة لح��ّده وتحدی��د الدالل��ة 

المطلوبة من ھذا المحدود، لذا یكون مفھوم التوكید في باب التوابع ھو لفظ تابٌع لما قبلھ یراد ب�ھ 

، )١٠١٣(لنسبة أو الشمولبھ تمكین معنى متبوعھ في النفس أو إزالة الشك عنھ، بتقریره ألمر المتبوع في ا

د في رفعھ ونصبھ وجّره غالباً وتوحیده وتثنیتھ، وجمعھ وتذكیره  وتأنیثھ، )١٠١٣(الشمول ، وھو یتبع المؤكَّ

  .  )١٠١٤(وتأنیثھ، وتعریفھ

  صلة التوكید الداللیة بین المعنى اللغوي والمفھوم االصطالحي 

اظ التوكید تظھر الصلة الداللیة بین المعنى اللغوي واالصطالحي في قول ابن جني حینما ذكر ألف

وعن�ى ب�ذلك ق�ّوة ، )١٠١٥()معن�ى ھ�ذه التواب�ع كلّھ�ا، ش�ّدة التوكی�د(إّن : اظ التوكید المعن�وي، فق�الألف

  )١٠١٦()معناه احك�ام الش�يء  واتقان�ھ(اّن : التحقیق والتوثیق، وقد حدَّ بعضھم التوكید في اللغة فقال

، إذن، بین المعنى فثمة  تساوق(، )١٠١٧(اّن معناه تمكین الشيء في النفس: كما حّده في االصطالح بقولھ

ال تخرج  عن تقویة وتثبیت الحكم وتقریره في ... المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي لكلمة التوكید التي

فیفھم المخاَطب ما   ،)١٠١٩()تحقیق وإزالة التجوز في  الكالم(، وفائدتھ )١٠١٨()وتقریره في نفس الُمَتلّقي

                                                 
  .٣/١٣٦:ھمع الھوامع )١٠٠٧(
  . ٢/٥٦: الفوائد الضیائیة: ینظر)١٠٠٨(
  .٢٦٢-٢٦١: المّقرب: ینظر)١٠٠٩(
  . ٢٦٨: ھـ ١٤٢١، لسنة »٤، ٣«المصطلحات النحویة، ع )١٠١٠(
  .٢٦١: المقّرب )١٠١١(
  . ٢٦٨: ھـ١٤٢١، لسنة »٤،  ٣«المصطلحات النحویة، ع )١٠١٢(
  . ٢٦٨،  ٢١٦: ل في علوم اللغة المعجم المفص: ینظر )١٠١٣(
  . ٢/١١: ، كشف المشكل ٢/٤٠٧: شرح المقدمة المحسبة: ینظر)١٠١٤(
  . ١٦٧: اللمع )١٠١٥(
ة)١٠١٦(   .٢٩٧: محمد الدمیاطي: المشكاة الفتحیة على الشمعة المضیِّ
  .٢٩٧: المصدر نفسھ:ینظر )١٠١٧(
  .٢: دراسة داللیة-أسالیب التأكید في نھج البالغة )١٠١٨(



ما علق بھ في نفس السامع فإنّك إذا كّررت فقد قّررت  المؤّكد و(المخاَطب ما ُیرید المُخاِطب منھ تحدیداً 

نتھ في قلبھ وأمطت ُشْبَھة  ا أنت بصدده (نفس السامع ومكَّ ما خالجتھ، أو  توھمت غفلة وذھابا عمَّ ربَّ

  . )١٠٢٠()بصدده فأزلتھ

أّن التأكید یمنح الكلمة تحدیداً داللیاً، إذ  تبدو م�ع (فالتحقیق وإزالة التجّوز في الكالم یعني 

نسبة المجيء إلى زید : َجاءَ زیٌد، یحتمل أمرین: قلت مثالً  ، ألّنك إذا)١٠٢١()مع التأكید على حقیقة داللتھا

إلى زید وھو الظاھر ونسبة المجيء إلى غیر زید مثل كتابھ أو رسولھ مجازاً، فإذا أردت بقاء المتبوع 

    .       )١٠٢٢(جاَء زیٌد نفسھ، أو جاَء زیٌد عینھ: المتبوع على ظاھره من نسبة الحكم إلیھ ال غیر قلت

  أنواع التوكید 

توكی�د اإلس�ناد ال�ذي ت�م ب�ین طرف�ي (: ید في المف�رد، ویك�ون ف�ي الجمل�ة فیعن�يیكون التوك

، ویسمى الخبر غیر المؤكد فیھا خبراً إبتدائیاً، لُخلُو ذھن المخاطبِ من  ُحكمھا، وقد یتصور )١٠٢٣()الجملة

وقد یتصور المخاطب طرفي الجملة ولكنھ یترّددُ في إسناد أحدھما إلى اآلخر  فیستحسن توكیدھا بمؤكد 

وُیسّمى الخبر في ھذه الجملة طلبیاً، وقد یحكم المخاطب   بخالف ھذا اإلسناد،  توكیدھا بمؤكد واحد،

، ویسمى الخبر –بحسب إنكار المخبر أو السامع –اإلسناد، وعندھا یجب توكیدُ الجملة، بأكثر من مؤكدّ 

 ً وھنا نعرض لما اصطلح علیھ جمھور النحاة عند بحثھم لباب . )١٠٢٤(ویسمى الخبر في ھذه الجملة انكاریا

واع األخر، فالتوكید یتخذ في العربیة أنماطاً عّدة، وأسالیب مختلفة فھناك بحثھم لباب التوابع دون األن

التوكید بالنعت، والحال،  والتمییز، والتوكید باألفعال كما ھو ف�ي : فھناك التوكید باألسماء، ومنھ

في القسم، والتوكید بالحروف، وبالزیادة وبالقصر وبتقدیم ما حقُھ التأخیر وغیر ذلك من أسالیب 

باألداة حیناً، وبغیرھا (وعلى الرغم من أن المؤكّدات في العربیة مختلفة،)١٠٢٥(اطھأسالیب التوكید وأنم

 ً عقدوا باباً خاّصاً بالتوكید، وقصروا معالجتھم لھذا الموضوع على (فإّن النحاة   )١٠٢٦()وبغیرھا أحیانا

وھ������������������������و جوانب�������������������������ھ    التوكی�������������������������د: عل������������������������ى جان�������������������������ب م������������������������ن 

  

  .(*))١٠٢٧()التابع 

                                                                                                                                            
  .٢٨٣: یةأسرار العرب)١٠١٩(
  .٢/٧٨: الخوارزمي: شرح المفصل في صنعة االعراب)١٠٢٠(
  .١٤٤: داللة األنساق البنائیة في التركیب القرآني)١٠٢١(
  .١٠٦: عبد الجلیل آل جمیل : العجالة في علم النحو، ١٨١: شرح الحدود النحویة: ینظر)١٠٢٢(
  . ١٥٦: قواعد وتطبیق-في النحو العربي )١٠٢٣(
  .١٦:  القزویني: اإلیضاح: ینظر)١٠٢٤(
  . ٦٤: التوابع من خالل القرآن الكریم : ینظر )١٠٢٥(
  . ٢٣٧: نقد وتوجیھ-في النحو العربي)١٠٢٦(
  . »المقدمة« ٩: محمد حسین أبو الفتوح : أسلوب التوكید في القرآن الكریم )١٠٢٧(



ولع�ل (، (***)، والتوكی�د المعن�وي(**)لفظ�يالتوكی�د ال: إّن أنواع التوكید في ھذا الباب تشتمل

  .  (****))١٠٢٨()ولعل ابن یعیش أول من قّسم التوكید إلى لفظي ومعنوي(

  التوكید اللفظي  : المبحث األّول   
: ، وقد عّرفھ ابن ھشام بإّن�ھ)١٠٢٩( التوكید اللفظي إّنما ھو تكریر للفظ االول بعینھ وإعادة لھ

جاٍر في كُلِّ شيءٍ في االسم والفعل والَحْرِف، والجملة والمُظھر (، وھو)١٠٣٠()اللفظ المّكرر بھ ما قبلھ: (بإّنھ

ضَربتُ زیداً زیداً َوضَربتُ ضَربتُ زیداً، وإنّ إنّ زیداً مُنطلٌق، وجاءَني زیٌد : والجملة والمُظھر والمُضمر، وتقولُ 

یكون في المفرد، : (، وقال أبو حیان)١٠٣١()ُمنطلٌق، وجاَءني زیٌد جاَءني زیٌد وما أكرمني إال أنَت أنتَ 

م��ا یقت��رن التوكی��د اللفظ��ي  ف��ي الجم��ل  ، وكثی��راً )١٠٣٢()لجمل��ةالمف��رد، والمرك��ب غی��ر الجمل��ة، وا

ــون {: ، نح���و قول���ھ تع���الى)١٠٣٣(ب���العطف ــوف تعلمـ ــم  ^سـ ــون   ثُـ ــوف تعلْمـ ــال سـ   وھ���و(، )١٠٣٤( }كـ

  

                                                                                                                                            
ید التابع إذ یجد بصورة عامة إال أّنھم قد یّسروا دراسة التوك –وقد أحدث ذلك قصوراً في دراسة أسالیب التوكید (*) 

  .  إذ یجد الدارس أنّھم قد حصروا أنواعھ في ھذا الباب مع تناولھ بدراسات ٍ كثیرة وواسعة 
والتكریر الصریح ، وتكریر االسم عند ابن السراج ، ھو التكریر الصریح أو التثنیة عند سیبویھ : التوكید اللفظي) *(*

، ٢/١٧:األصول، ٥١: ،التوابع في كتاب سیبویھ٣/٥٠٨: الكتاب:ینظر. وابن یعیش، والخوارزمي، الصریح عند ابن جني
  .٢٢٧، ٢/٢٢٢:ابن یعیش:شرح المفصل، ٢/٧٧: الخوارزمي:شرح المفصل، ٦١:الموجز، ٢/١٧:األصول

٢٢٧.  
وھو ما یجيء ، وابن یعیش، والخوارزمي، وابن جني، ھو التوكید غیر الصریح عند سیبویھ: التوكید المعنوي*) *(*

التوابع في كتاب : ینظر. وابن عقیل، ید المعنوي عند ابن ھشاموالتوك، ما یجيء لإلحاطة والعموم عند ابن السراج
، ٢/١٩:، األصول٢/٢٢٧: ابن یعیش: شرح المفصل، ٢/٧٧الخوارزمي : شرح المفصل، ٣/١٠٤: الخصائص، ٥٠: في كتاب سیبویھ

  .٣/١٣٨: ضیاء السالك،٢/٢٠٦:شرح ابن عقیل،٦٢:الموجز، ٢/١٩:، األصول٢/٢٢٧: یعیش
  .٢/٢٢٧:ابن یعیش: شرح المفصل :ینظر،  ٢٦٧: ھـ ١٤٢١، لسنة»٤،  ٣«مصطلحات نحویة،ع)١٠٢٨(

-  ١٦٥: أسرار النحو، ٢/٩: كشف المشكل، ٢/٤٠٧: شرح المقدمة المحسبة: ینظر. »التابع«وھكذا قسم النحاة *) *(**
: حاشیة الصبان، ٣/٢٠: أوضح المسالك، ١/٢٦٢:ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي، ١٦٤: تسھیل الفوائد، ١٦٦-  ١٦٥: النحو

  . ١٤٣، ٣/١٣٦:ھمع الھوامع، ٣/٧٣: حاشیة الصبان، ٣/٢٠
: شرح عمدة الحافظ، ١/٢٦٢: ، شرح جمل الزجاجي ابن  عصفور٢٢٣- ٢/٢٢٢: شرح المفصل ، ٢/١٢٥:الكتاب: ینظر )١٠٢٩(

دراسة وصفیة - ، التراكیب اللغویة في العربیة ٣٢٢: »النبراس«شرح قطر الندى ، ٥٧٠: شرح عمدة الحافظ، ١/٢٦٢
  .٣/٥٢٥:الوافي  النحو، ١٠٧:ھادي نھر. د: دراسة وصفیة تطبیقیة

  . ٣/٢٤: أوضح المسالك )١٠٣٠(
الحلل في أصالح ، ٢/٥:   كشف المشكل ، ٢/٢٨٥: شرح الرضي على الكافیة : ینظر، ٢/٧٩: الخوارزمي: لمفصلشرح ا)١٠٣١(

محمد : ، البداءة في علمي النحو والصرف٢٦٣- ١/٢٦٢: ابن عصفور :شرح جمل الزجاجي، ١١٠: الحلل في أصالح الخلل، ٢/٥
  . ٩٣: محمد التقي الحسیني الجاللي: علمي النحو والصرف

  . ٤/١٩٥٧: ارتشاف الضرب)١٠٣٢(
  . ١٤٧/ ٣: ضیاء السالك،  ٣/٢٤: أوضح المسالك، ٤/٣٨٤: يشرح األشمون: ینظر)١٠٣٣(
  .٤، ٣:سورة التكاثر )١٠٣٤(

٣ 



ً : (، نحو قولھ)١٠٣٦(، وتأتي بدونھ)١٠٣٥()األجودُ  كان اسماً ظاھراً وإن  ،)١٠٣٧(ثالث مرات )وهللا ألْغُزَوّن قُْریشا

اّیما امرأة نكحت بغیر إذن موالھا فنكاحھا باِطٌل : (حو قولھ ن) ١٠٣٨(كان اسماً ظاھراً یتكرر بال فصل

   :الشاعر نحو قول ،)١٠٤٠(واضح و تكرار الضمیر المنفصل المنصوب) ١٠٣٩()باطل فنكاحھا باِطلٌ بِاطل

   :الشاعر

إلى الشرِّ دّعاء وللشرِّ جالبُ  ّیاك إیّاك المراء فإّنھ              )١٠٤١(فإ

ا إذا كان ضمیر رفع منفصل جاز أن یؤكّد بھ كل ضمیر م كنَت أنَت صدیقاً : تصل مرفوعاً كان  نحوأمَّ

وإذا أرید .  )١٠٤٢(مررُت بھا ھي: أكرمَتني أنا، أو مجروراً نحو: كنَت أنَت صدیقاً فاضالً، أو منصوباً نحو

د .  د بما اتصل بالمؤكَّ وإذا أرید إعادة لفظ الضمیر المتصل للتوكید لم یجز ذلك اال بشرط اتصال المؤكِّ

د نحو مررت بك بك، ورغبت فیھ فیھ، وعجبت منك منك قامَ قاَم : وإن كان فعال كقولك، )١٠٤٣(بالمؤكَّ

                   . )١٠٤٤(قاَم قاَم زیدٌ 

َنَعمْ َنَعْم، : من غیر ان یتصل بشيء، فتقول )١٠٤٥()الحرف، فإن كان جواباً أّكْدتھ بإعادة لفظھ(أّما

  : َنَعْم َنَعْم، َوَبلى َبَلَ◌َى، وال ال، ومنھ قولھ

  )١٠٤٦(ال ال أبوُح بِحُبِّ بثنَة إّنھا         أخذت عليَّ مواثقاً وعھودا 

ا مّر أّن  التأكید اللفظي أوسع مجاالً من التأكید المعنوي إلّنھ یدخل في المفردات الثالث (ونلحظ ِممَّ

 ً بخالف ( ،)١٠٤٧()المفردات الثالث وفي الجمل وال یتقید بمظھر أو مضمر معرفة أو نكرة بل یجوز  مطلقا

 ً دت إحدى )١٠٤٨()فإّنھ یكون في األسماء المعارف فقط: بخالف التوكید المعنوي( ،)١٠٤٧()مطلقا ، وقد أیَّ

الدكتور فاضل صالح   إلیھ وما ورد في نھج البالغة یؤید ما ذھب: ھذا الرأي بقولھا إحدى الباحثات
                                                 

  . ٣/١٤٦: ھمع الھوامع )١٠٣٥(
  . ١٤٧/ ٣: ضیاء السالك ،  ٣/٢٤: أوضح المسالك : ینظر )١٠٣٦(
  . ٤/٣٨٤: شرح األشموني، ٣/٢٤: أوضح المسالك، ٢/٢٠٧:السجستاني:سنن أبي داود : ینظر )١٠٣٧(
  .٢/٩١: في علم النحو ، ٤١٤،  ٣/٤١١: النحو الوافي، ٢/٢٩٢:على الكافیة شرح الرضي:ینظر)١٠٣٨(
  . ٣/٢٤أوضح المسالك ، ٢/٤٨١: سنن أبي داود )١٠٣٩(
  . ٢/٩١: في علم النحو ،  ٣/٥٣١: ، النحو الوافي٣/٢٤: اوضح المسالك، ٢/٢٩٢: شرح الرضي على الكافیة: ینظر)١٠٤٠(

  . ٢/٩١: علم النحو 
  . ٦٤-٣/٦٣: خزانة األدب : رینظ. البیت للفضل بن عبد الرحمن القرشي)١٠٤١(
  .١٥٠-١٤٨:ضیاء السالك: ینظر، ٢/٩١:في علم النحو، ١٩٦٠-٤/١٩٥٩:ارتشاف الضرب: ینظر)١٠٤٢(
  . ٢/٩١: في علم النحو ،  ١٩٥٩-٤/١٩٥٨: ارتشاف الضرب : ینظر )١٠٤٣(
  . ٣/٢٥: أوضح المسالك : ینظر )١٠٤٤(
  . ٤/١٩٥٨: ارتشاف الضرب )١٠٤٥(
  . ٣/٥٣١: النحو الوافي ،  ٤/٣٩٦: شرح األشموني،  ٣/٢٦: أوضح المسالك : ینظر )١٠٤٦(
  . ٤/٥٢٩: معاني النحو: ینظر، ١١٧، ٢/١١٦:األشباه والنظائر)١٠٤٧(
  . ٤/٥٢٩: معاني النحو )١٠٤٨(



 )١٠٤٩(أكثر استعماالً من التوكید المعنويu- - صالح السامرائي إذ كان التوكید اللفظي في كالم اإلمام 

  .  )١٠٤٩(المعنوي

، »الغرة«في » ھـ٥٦٩ت « (*)نقال عن ابن الدھان» األشباه والنظائر«وقد ذكر السیوطي في 

قسم یوصف ویؤكد كزید : االسم ینقسم إلى ثالثة أقسام(االسم بالنسبة إلى التوكید، انَّ  ، أقسام»الغرة«

وعلَّق أحد الباحثین ، )١٠٥٠()ویؤكد كزید والرجل، وقسم یوصف وال یؤكد كرجل، وقسم یؤكد وال یوصف كالمضمر

وارى أن القسم الذي ذكر أّنھ یوصف وال یؤكد ال یستقیم، فقد : (وعلَّق أحد الباحثین على ھذا الكالم قائالً 

كما قیل  –اء رجل رجل لمن یشك أنَّ الجائي امرأة ولیس رجال فكیف ال یجوز توكیده ج: یستقیم، فقد تقول

اّنھ ینبغي لنا أن نذكر أّن غفلة بعض  ونحن نتفق معھ في ما ذھب إلیھ إال ،)١٠٥١()-كما قیل  –توكیده 

وھو أقدم من -بعض النحاة عن ھذا االمر ال یعني عدم التفات آخرین لھ، فنحن نجد أّن ابن السراج 

رأی�ت : یقول بعدم امتناع تأكید النكرة بتكرار اللفظ بعینھ، فنقول -انأقدم من السیوطي وابن الدھ

ة ً دّرة ... اّن التكریر اللفظي یكون في المفرد : (، وقد قال أبو  حیان)١٠٥٢(رأیت رجالً رجالً، وأصبت ُدرَّ

یقول ابن . ، فیظھر لنا اّن التوكید مع النكرة أمٌر جائز)١٠٥٣()ویكون في المعرفة والنكرة... المفرد 

إن كان التوكید بتكریر اللفظ ج�از توكی�د : فھل یجوز توكید النكرة؟ قیل: ن قیلفإ: (ابن األنباري

، ولذا نقل السیوطي عن بعضھم )١٠٥٤()»جاءني رجلٌ رجلٌ «: توكید النكرة كما یجوز توكید المعرفة، نحو

عن بعضھم أّن مما جعل التأكید اللفظي  أوسع مجاالً من التأكید المعنوي عدم تقّیده بالنكرة إلّنھ یجوز 

  .)١٠٥٥(إلّنھ یجوز مطلقا

  .(**) )١٠٥٦(وقد ذكر النحاة أغراض استعمال المتكلّم للتوكید اللفظي في كالمھ

                                                 
  . ٨٩: دراسة داللیة-أسالیب التأكید في نھج البالغة : ینظر )١٠٤٩(

لھ . مولده ومنشأه ببغداد. الم باللغة واالدبع. » ھـ٥٦٩ت «ھو سعید بن المبارك بن علي االنصاري : ابن الدھان(*)
، انباه ١/٥٨٧: بغیة الوعاة: ینظر. »االضداد«، و»شرح االیضاح البي علي الفارسي«، و»تفسیر القرآن«لھ . ببغداد

: اب�ن خلك�ان: االعیان وأنب�اء ابن�اء الزم�ان ت، وفیا٥١-٢/٤٧: ، انباه الرواة على انباه النحاة القفطي١/٥٨٧
  .٣٨٥-٢/٣٨٢: خلكان

  . ١٠١:رؤوف جمال الدین : المعجب في علم النحو: ینظر، ٢/١١٦: األشباه والنظائر)١٠٥٠(
  . ١٦: التقیید بالتوابع في القرآن الكریم )١٠٥١(
  . ٢/٢١: األصول : ینظر)١٠٥٢(
  . ٤/١٩٥٧: ارتشاف الضرب )١٠٥٣(
  .٢٨٩: أسرار العربیة )١٠٥٤(
  . ١١٧ -٢/١١٦: األشباه والنظائر: ینظر )١٠٥٥(
معاني ، ٢٨٦- ٢/٢٨٥:شرح الرضي على الكافیة،  ٢/٢٢١: ابن یعیش : ل شرح المفصّ ،  ٢/٩: كشف المشكل : ینظر )١٠٥٦(

اسالیب التأكید في نھج ، ٢٣٥: نقد وتوجیھ- في النحو العربي ،  ٥٣٢- ٤/٥٣٠: معاني النحو، ٢٨٦- ٢/٢٨٥:الكافیة
  .  ٩٥-٩٤:دراسة داللیة-التأكید في نھج البالغة 

  .انھا من ھذا البحث ظوسنذكرھا في م(**) 



    االسمتوكید : المطلب األول 
، وقد جاء االسم المّكرر مفعوالً   بھ، كما جاء )١٠٥٧(جاء في النھج تكریر االسم في عدد من المواضع

 ً   .  بھ، كما جاء مفعوالً مطلقا

  توكید المفعول بھ : أوالً 
ه ندرسھا فیما یأتي ورد تكریر المفعول بھ   : لدالالت عِدَّ

  توكید التحذیر  -أ

اسلوب یعتمد على القرائن (، وھو )١٠٥٨()تنبیھ المخاطب على امر مكروه لیجتنبھ(التحذیر ھو 

القرائن والدالالت التي تكتنف الخطاب ویكتفى فیھ بذكر ما یرد الى التحذیر من�ھ ف�ال ی�ذكر مع�ھ 

اداء المعنى، واقدر على ابرازه كامال مع المبالغة  ، وھو أقوى من الفعل الذي بمعناه في)١٠٥٩()فعل

المبالغة فیھ، فیؤدي المعنى مع ایجاز اللفظ واختصاره، لذلك كان استعمالھ ھو االنسب حین یقتضي 

  .)١٠٦٠(یقتضي المقام ایجاز اللفظ واختصاره، مع وفاء المعنى، والمبالغة فیھ

�ى َم�ْن الَ : (-u-منھ قولھ  َ أَْن َتْش�ُكوا إِلَ َ َهللاَّ ُض ِبَرْأِی�ِھ َم�ا َق�ْد أَْب�َرَم  ،ُیْش�ِكي َش�ْجَوُكمْ َف�ا َّ َو الَ َی�ْنقُ

، »احذروا هللا هللا«: ، والتقدیر)١٠٦٢(االسم المتكّرر منصوباً على التحذیر» لفظ الجاللة«وقد جاء  ،)١٠٦١()لَُكمْ 

  . توكیٌد لفظٌي لألّول منصوباً تبعاً لھ» هللا«، واالسم الثاني»هللا هللا

ر لفظ الجاللة تحذیراً لھم من أن یشكوا إلى من ال ُیشكي قد كرّ  -u-وھنا نجد اّن اإلمام 

من ال یزیل شكایتھم، وذلك أنَّ المشتكى إلیھ والمستشار إذا لم یسھم  الشاكي ھّمھ لم : ُیشكي حزنھم، أي

الشاكي ھّمھ لم یكن أھالً للرأي في مثل ذلك األمر المشكو، ثم نھاھم عن ان ینقض ھذا الذي ال رأي لھ في 

  .  )١٠٦٣(لھم من الرأي الصائب -u-سد ما قد احكمھ ھوال رأي لھ في الدین وال بصیرة برأیھ الفا

  .  )١٠٦٣(الصائب

ُھ�مْ : (-u-ومنھ قولھ  َة لَ ى ِمَن اَلَِّذیَن الَ ِحیلَ ْفلَ َبَقِة اَلسُّ َ ِفي اَلطَّ َ َهللاَّ ِم�َن اَْلَمَس�اِكیِن َو اَْلُمْحَت�اِجیَن  ؛َهللاَّ

ْمَنى   . )١٠٦٤()اَْلُمْحَتاِجیَن َو أَْھِل اَْلُبْؤَسى َو اَلزَّ

                                                 
ً  »أربعة وثالثین«ذكرت احدى الباحثات أّنھ جاء في )١٠٥٧( - u- وقد وجدت موضعاً أضّمھ الیھا، وھو قولھ، موضعا

َن هللاُ لََك َسِبیلَكَ ، َفَنْفَسَك َنْفَسكَ :(-u-قولھ  -اسالیب التأكید في نھج البالغة : ینظر، ١٦/٦: نھج البالغة). َفَقْد َبیَّ
  .٩٩: دراسة داللیة -البالغة 

  . ٤/١٢٦: النحو الوافي) ١٠٥٨(
  . ٣٢٠: القسم االول:عبد العزیز عبده ابو عبد هللا.د:المعنى واالعراب عند النحویین ونظریة العامل)١٠٥٩(
  . ١٤٣-٤/١٤٢: النحو الوافي)١٠٦٠(
  . ٧/١٦٧: نھج البالغة)١٠٦١(
  . ١٧٠: إبراھیم شمس الدین: مرجع الطالب في اإلعراب: ینظر)١٠٦٢(
  . ٧/١٦٩: شرح النھج ،  ٣/٢٨:مصباح السالكین: ینظر)١٠٦٣(
  . ١٧/٨٥:نھج البالغة )١٠٦٤(



لّما واله مصر، وقد قّسم الناس على  كتبھ لألشتر النخعي -u-ھ وقد قال ھذا الكالم في عھد ل

عنایتھ إلى ھذه  الطبقة منھم،  -u-الناس على طبقات وعلّمھ كیفیة التعامل مع كلِّ طبقة، وقد وّجھ 

ِسمون بھ من ضعف الحال، وفّصل القول فیھم لمزید العنایة بھم، وجاء تكرار  الطبقة منھم، لما یتَّ

الى في التغافل عنھم، فال بّد للوالي من أن یجتھد في تأدیة تكرار التحذیر لھ تأكیدا لتحذیره من هللا تع

في تأدیة حقوقھم واالعذار   سبحانھ وتعالى في تأدیة فرائضھ وحقوقھ بشأنھم إذ اّنھم أولى من غیرھم 

  . )١٠٦٥(من غیرھم بتوفیر حاجاتھم وإشباعھا لھم

ةِ :(-u-قولھ  –ایضاً  –ونظیرهُ  َ ِفي ِكْبِر اَْلَحِمیَّ َ َهللاَّ ةِ َو َفخْ  ،َفا َّ َنَئانِ  !ِر اَْلَجاِھلِیَّ ُھ َمالَِقُح اَلشَّ  ،َفإِنَّ

َنَئانِ  ْیَطانِ  ،اَلشَّ   .)١٠٦٧(أي خافوا هللا هللا، )١٠٦٦()َو َمَناِفُخ اَلشَّ

في ذمّ أبلیس على استكباره، فحذر المخاطبین  من هللا تعالى  - u- ھذا القول من جملة كالم قالھ

الكبر وأضافھ إلى الحمّیة لیتمّیز  ثمَّ كّرر التحذیر من هللا تعالى في(هللا تعالى من سلوك طریقة ابلیس، 

الحمّیة لیتمّیز الكبر المحمود، وكذلك إضافة الفخر إلى الجاھلیة فإنَّ من التكّبر والفخر  ما ھو محمود 

فالتكبّر من أسباب الضغائن، ومن سنن  الشیطان التي أّدت إلى   ،)١٠٦٨()محمود كتكبر الفقراء على األغنیاء

   .التي أّدت إلى ھالكھ لذلك ینبغي للمخاطبین الحذر من اقتفاء أثره

ً  –ومنھ  �ْیُكمْ  ؛ِعَباَد َهللاَِّ : (-u-قولھ  -ایضا �ِس َعلَ َ ِف�ي أََع�زِّ اَألَْنفُ َ َهللاَّ �ْیُكمْ  ،َهللاَّ َھ�ا إِلَ َ  ؛َو أََحبِّ َف�إِنَّ َهللاَّ

ُكْم َسِبیَل اَْلَحقِّ َو أََناَر ُطُرَقھُ    . )١٠٦٩()َقْد أَْوَضَح لَ

ھم ُمحّذراً السامعین الذین ھم عباد هللا - u- خطب اإلمام  تعالى في أعز األنفس ( من غضبة ربِّ

وغایة ھذا التحذیر حفظ كلٍّ نفسھُ ِممََّ◌ا یوبقھا في اآلخرة، وذلك باالستقامة ... أعز األنفس وأحبھا إلیھم 

نصباً على (التي جاءت   )١٠٧١()َكلِمة هللا األولى(، إّن الذي أجدى ھذا المعنى ھو )١٠٧٠()باالستقامة على سبیل هللا

  . ذا التحذیرلھ  )١٠٧٢()نصباً على التحذیر، والثانیَة تأكید(جاءت 

                                                 
  .٧٨:خضیر كاظم حمود:داریة في فكراإلمام علي بن أبي طالب بین األصالة والمعاصرةالسیاسة اإل:ینظر)١٠٦٥(

  .٧٨:حمود
  . ١٤٦/ ١٣: نھج البالغة )١٠٦٦(
  . ٢/٢٤٣: الراوندي: منھاج البراعة: ینظر)١٠٦٧(
  . ٤/٢٥٩: مصباح السالكین )١٠٦٨(
  . ٩/٢٠٩: نھج البالغة )١٠٦٩(
  . ٣/٢٧٠: مصباح السالكین )١٠٧٠(
  . ٣/٣٤٠: في ظالل نھج البالغة )١٠٧١(
  ٣/٣٤٠: المصدر نفسھ) ١٠٧٢(



 متعلّقة  بالفعل المقّدر،» في«و  .على اإلغراء» هللا، هللا«وانتصب : (وقد قال ابن أبي الحدید

ویبدو لنا واضحاً من سیاق الكالم أّنھا   ،)١٠٧٣()أنفسھمواعزِّ األنفس علیھم، . راقبوا: دیرهوتق المقّدر،

  . (*)أّنھا دالٌة على التحذیر

شعار المخاطب بِقصِر المّدة،  فیأتي حذف الفعل، اسلوب التحذیر ھنا إل - u- وقد استعمل اإلمام 

حذف الفعل، ھنا لشدِّ انتباه المخاطب، وللتنبیھ على أّن الزمان یتقاصر عن اإلتیان بالمحذوف وان 

، فالمخاطب مطالب بالتزامات علیھ أداؤھا والموت من )١٠٧٤(وان االشتغال بذكره یفضي إلى تفویت الُمھِّم

  . والموت من وراء اإلنسان وھو أمٌر جلیل، ویأتي بغتة

اُس ِفیَما ِاْسَتْحَفَظُكْم ِمْن ِكَتاِبھِ : ( -u-كذلك نجد ھذه الداللة في قولھ  َھا اَلنَّ َ أَیُّ َ َهللاَّ َو ِاْسَتْوَدَعُكْم  ،َفا َّ

ً  ؛ِاْسَتْوَدَعُكْم ِمْن ُحقُوِقھِ  ْم َیْخلُْقُكْم َعَبثا َ ُسْبَحاَنُھ لَ ْم َیْتُرْكُكْم ُس�ًدى ،َفإِنَّ َهللاَّ  -u-إلم�ام وھنا كّرر ا، )١٠٧٥( )...َو لَ

u-  س لیؤّكد تحذیر المخاطبین من مخالفة ربھم فیما أمرھم بحفظھ من أحكام » هللا«اللفظ الُمقدَّ

  .  أحكام الكتاب، وترك االلتزام بأوامره ونواھیھ، وھي  حقوقھ المستودعة عندھم

 وهللا« : (األول ھو التحذیر، فقال  الراوندي» هللا«وقد ذكر عددٌ من الشراح أن داللة لفظ الجاللة 

هللا أي ما سألكم »    ما استحفظكم«أي خف هللا فیما كان وفیما یكون في إقامة »  هللا وهللا« : (الراوندي

من » استودعكم«أي ما سألكم حفظھ والمحافظة علیھ من أحكام كتاب هللا الشرعیة، وفي مراعاة ما 

بالناس  (**)أّبھ(  -u-أنھ : ، وذكر ابن میثم )١٠٧٦()من الواجبات العقلیة في حقوق هللا» استودعكم«

خالفوا فیما أمرھم  بحفظھ وھو كتابھ ، وعنى بحفظھ تدبّر ما فیھ والمحافظة بالناس وحذرّھم رّبھم أن ی

ویرى          ،  )١٠٧٧()والمحافظة على العمل بأوامره ونواھیھ  وھي حقوقھ التي استودعكم إّیاھا 

إال أنّنا   )١٠٧٨()فا  هللا نصب بفعل محذوف أي فاتقوا هللا، أو احذروا عذاب هللا: (ویرى الشیخ مغنیة اّن قولھ

ر (أّن الشارح المعتزلي ابن أبي الحدید یرى أّنھ ُنِصب إال أّننا َنِجد   )١٠٧٨()هللا على اإلغراء، وھو أْن تقدِّ

ر فعالً ینصب المفعول بھ، أي اتقوا هللا، وجعل تكریر اللفظ نائباً عن الفعل المق�ّدر ودل�یالً  أْن تقدِّ

                                                 
  . ٩/٢١٤: شرح النھج )١٠٧٣(

دراسة –أسالیب التأكید في نھج البالغة: ینظر. وقد اتخذتھا الباحثة أصیل الموسوي مثاالً لداللة توكید التحذیر(*)
  .١٠٠: دراسة داللیة

  .٢٢٤-٤/٢٢٣: معاني النحو : ینظر)١٠٧٤(
  . ٦/٣٥٠: نھج البالغة )١٠٧٥(
  .   ١/٣٥٧: الراوندي : منھاج البراعة )١٠٧٦(

  .» أبھ « ٤٦٦/ ١٣: لسان العرب : ینظر. أي نبھھم(**)
  . ٢/٢٨٢: مصباح السالكین )١٠٧٧(
  . ٢/١٩٦: في ظالل تھج البالغة  )١٠٧٨(



ونرّجح رأي الشُراح في ذلك الموضع، الّن سیاق الخطبة التي وقعت فیھا العبارة داٌل ، )١٠٧٩()ودلیالً علیھ

  . )١٠٨٠((*)لى التحذیرالعبارة داٌل ع

، فقد ورد »هللا«تكاد ُتحصر بلفظ الجاللة  -u-نلحظ أّن داللة توكید التحذیر عند اإلمام  

ً  »ستة عشر«ورد داال علیھا في    .    ، فتكون ھي األكثر وروداً في النھج في باب التوكید(**))١٠٨١(موضعا

  .    التوكید

تحذیر على  تكرار لفظ یصب عنایتھ في أكثر مواضع ال -u-إلى أنَّ اإلمام  سبقَنصل مّما 

فاً من سطوتھ  وغضبھ في ما یریده لفظ الجاللة  راً ومخوَّ ُمستجلباً أذھان المخاطبین بذكر اسمھ تعالى ُمحذَّ

ر منھ، وھذا ینسجم  مع طبیعة عملھ خلیفة  في ما یریده ویفرضھ من تكالیف على المخاطبین في المحذَّ

فكلُّ ھذه الصفات تفِرضُ علیھ التحذیر في ومُعلِّماً، وواِعظاً، وقائِد أّمة ومحارباً،   عملھ خلیفة لرسول هللا

علیھ التحذیر في المواضع التي ینبغي فیھا التحذیر، وألھمّیة الموضوعات المتحّدِث عنھا وعظم شأن 

  .  أكّدھا بالتكرار -u-وعظم شأن المعصیة عنده تعالى وفي نظر اإلمام 

   توكید اإلغراء -ب 
تكلم ھنا یلزم المخاطب ، فالم)١٠٨٢()تنبیھ المخاطب على أمر محمود لیلزَمھُ (اسلوب اإلغراء ھو 

: فیوجھ طلباً إلى المخاطب لاللتزام والتمسك بأمر معین، مثل  ،)١٠٨٣()المخاطب العكوف على ما یُحمد علیھ

  .)١٠٨٤(الدرس الدرس، أي الزم الدرس وتمسك بھ: معین، مثل

                                                 
  . ٦/٣٥٢: شرح النھج )١٠٧٩(

أسالیب التأكید في : ینظر.  وقد كانت الباحثة  أصیل الموسوي على صواب حین جعلت ھذا القول ضمن أمثلة التحذیر(*) 
  . ٩٩: دراسة داللیة-ج البالغة أسالیب التأكید في نھ

  .     ٦/٣٥٠: »٨٥«ینظر الخطبة)١٠٨٠(
، ١٧/٥، ١٧/٥، ١٣/١٦٣   ، ١٣/١٤٦، ١٣/١١٠، ١٠/١٢٢، ٩/٢٦١، ٩/٢٠٩، ٧/١٦٧، ٦/٣٥٠: نھج البالغة : ینظر)١٠٨١(

١٧/٨٥، ١٧/٥، ١٧/٥، ١٧/٥، ١٧/٥، ١٧/٥، ١٧/٥، ١٣/١٦٣ .  
  .لمواضع عند الحاجة إلى ذلكإن دراستي لیست إحصائیة إال أنني قد ألتزم اإلحصاء في عدد من ا(**)

  . ٤/١٤٣: النحو الوافي: ، ینظر٢٢٢: شذور الذھبشرح )١٠٨٢(
  .١١٨: الواضح في علم العربیة، ٢/٢٠: ھمع الھوامع)١٠٨٣(
  .١٧٣: مرجع الطالب في اإلعراب: ینظر)١٠٨٤(



َھاَی��ةَ  ،اَْلَعَم��َل اَْلَعَم��لَ : (-u-وق��د ورد التأكی��د ب��االغراء ف��ي قول��ھ  َھاَی��َة اَلنِّ ْس��ِتَقاَمَة َو اَالِ  ،ُث��مَّ اَلنِّ

ْبرَ  ،اَالِْسِتَقاَمةَ  ْبَر اَلصَّ ف�ي   )١٠٨٧()النصب على اإلغراء(، وقد جاء )١٠٨٦()!)١٠٨٥(َو اَْلَوَرَع اَْلَوَرعَ  ،ُثمَّ اَلصَّ
أمرھم (وقد   ،)١٠٩٠()ومثلھ ما َبْعَده(، )١٠٨٩()أي الزموا العمل(  ،)١٠٨٨(األوائل من األلفاظ المّكررة جمیعھا

عاقب�ة والخاتم�ة، إّم�ا مؤمن�اً أو ك�افراً أوفاس�قاً، والفع�ل أمرھم بلزوم العمل ث�م أم�رھم بمراع�اة ال(
ر ھاھنا وعبّر عنھا بالنھایة؛ وھي آخر احواِل المُكلِّف   ،)١٠٩١()راعوا واحسنوا وأصلحوا، ونحو ذلك: المقدَّ

  . احواِل الُمكلِّف التي یفارق الدنیا علیھا

إلى الغایة  في توجیھ  اإلنسان بیان منزلة القرآن وتأثیره(من حدیثھ ھو  - u-  إّن غرض اإلمام
داً ... إلى الغایة التي وجد من أجلھا رراً، ومؤكِّ آمراً بلزوم العمل » العمل« )١٠٩٢(:)ولذا قال اإلمام ُمكِّ

ر اإلنس�ان م�ن  ھ الوسیلة الوحی�دة للنج�اة الت�ي یل�زم عنھ�ا النھای�ة الس�عیدة  فیح�ذِّ العمل الصالح فإنَّ
على ھذا »الصبر«ق،ثم على سبیل الح» االستقامة«: عاقبة السوء، ویغریھم بلزوم األعمال الحسنة

  . حكم االلتزام بھا )١٠٩٣(مكّررا تلك األلفاظ لتأكید»الورع«ھذا السبیل،و

��ي ُمَعْس��ِكٌر ِف��ي َی��وِمي َھ��َذا !اَْلِجَھ��اَد اَْلِجَھ��اَد ِعَب��اَد َهللاَِّ : ( -u- ومن��ھ قول��ھ َفَم��ْن أََراَد  ؛أَالَ َو إِنِّ

ِ َفْلَیْخُرجْ  ى َهللاَّ َواَح إِلَ األولى على اإلغراء، ونصبت الثانیة تبعاً لألولى، » الجھاد«وقد نصبت ، )١٠٩٤()اَلرَّ

، وقد وّجھ أمر الخروج إلى َمْن لھ إرادة في )١٠٩٥(»الجھاد«أصحابھ على  -u- لألولى، وھنا حثَّ 
  . حكم االلتزام بتكریره طلب االلتزام بأمر الجھاد ، وقد أّكد» الرواح إلى الجنة«إرادة في 

�ةِ  !َراِئضَ اَْلفَ )١٠٩٦(اَْلَفَراِئَض : ( -u-ونظیره قولھ �ى اَْلَجنَّ ُكْم إِلَ ِ ُت�َؤدِّ �ى َهللاَّ وَھ�ا إِلَ فق�د     ، )١٠٩٧()أَدُّ

وقد   ،)١٠٩٨(أمر بلزوم الفرائض من العبادات والمحافظة علیھا كالصالة، والزكاة، وانتصب ذلك على اإلغراء

الفرائض األولى  مفعول لفعل محذوف (و،  )١٠٩٩( )طرق الخیر ألنّھا أقوى(بلزومھا   وقد أغراھم  ،)١٠٩٨(اإلغراء

                                                 
  .٦٨:  مؤلف مجھول:قانون السیاسة ودستور الریاسة).مالزمة األعمال الجمیلة من غیر فتور فیھا:الورع)١٠٨٥(
  .١٠/٢٤: نھج البالغة)١٠٨٦(
  .١٠/٢٥ :شرح النھج: ینظر)١٠٨٧(
  .٣/٣٥٧: مصباح السالكین: ینظر)١٠٨٨(
  . ٣/٥١١: في ظالل نھج البالغة: ینظر، ١٠/٢٥: شرح النھج)١٠٨٩(
  . ٣/٥١١: في ظالل نھج البالغة  )١٠٩٠(
  . ١٠/٢٥: شرح النھج)١٠٩١(
  . ٥١٦-٣/٥١٥: في ظالل نھج البالغة )١٠٩٢(
  . ٣/٣٥٧: الكین مصباح الس: ینظر)١٠٩٣(
  . ١٠/١٠٠: نھج البالغة  )١٠٩٤(
  . ٤/٤١: في ظالل نھج البالغة: ینظر)١٠٩٥(
ً ، - جل وعز–الفرض ما أوجبھ هللا )(١٠٩٦( العالمة ومنھا سمیّت (وھو ، »٥١٩:مجمل اللغة«). وسمي بذلك ألنّ لھ معالمَ وحدودا

  .»٢٣٩:التمیمي محمد بن جعفر : العشرات في اللغة«).العالمة ومنھا سمّیت الفرائض النھا عالمات في الّدین(
:٢٣٩«.  

  . ٩/٢٨٨: نھج البالغة  )١٠٩٧(
  . ٩/٢٨٩: شرح النھج : ینظر)١٠٩٨(
  . ٣/٣١٨: مصباح السالكین )١٠٩٩(



لتوثیق المطلوب وضرورة ادائھ  لألولى )١١٠٠()أَّدوا الفرائض، والثانیة توكید مفعول لفعل محذوف أي

  .ادائھ والمواظبة علیھ

وھنا أراد الخلیفة الجدید أن ُیبّین للناس ما ینبغي لھم االلتزام بھ، فأمرھم بجملة  أمور، وقد 

ھا، ورغبھم في وقد كان منھا االلتزام بالفرائض، وكرر ھذا االلتزام لتقویة الحكم، أي االلتزام بتأدیت

  . ورغبھم في ذلك ببیان علّة ھذا األمر، وھي ان أداءھا، یؤدي بھم إلى الجّنة

َ ِفي اَألَْیَتامِ : (-u-داالً على تأكید التحذیر قولھ  –ایضاً  –ومّما ورد في النھج  َ َهللاَّ َو  ...َهللاَّ

َ ِفي ِجیَراِنُكْم  َ َهللاَّ ْرآنِ  ...َو َهللاَّ َ ِفي اَْلقُ َ َهللاَّ �الَِة  ... َو َهللاَّ َ ِف�ي اَلصَّ َ َهللاَّ ُك�ْم  ...َو َهللاَّ َ ِف�ي َبْی�ِت َربِّ َ َهللاَّ َو  ...َو َهللاَّ

َ فِي اَْلِجَھادِ  َ َهللاَّ على اإلغراء في العبارات المتقدمة،وجاء »هللا«وقد ُنصب لفظ الجاللة المتكّرر ، )١١٠١( )َهللاَّ

  . فیھا توكیدا لفظیا لألّول»هللا«المتقدمة،وجاء االسم الثاني

، وھنا ورد - علیھما السالم -لولدیھ الحسن والحسین -u-قد جاء ھذا الكالم في وصیة لھ و

وھنا ورد التكریر للحّض على عدم ترك ھذه األمور تأكیداً وتمییزاً لھا من غیرھا، وتعظیماً ألھمیتھا عند 

لھذا ُكّرر اللفظ في ھذا الموضع لإلغراء بالتقّرب ِ  تعالى  ألھمیتھا عند هللا تعالى ورسولھ الكریم

، والخشیة العظیمة منھ تعالى في )١١٠٢(فیھا، وھو تحذیر في الوقت ذاتھ من ترك االلتزام ِبھاتعالى 

  . في عصیانھ فیھا

  . )١١٠٣(وقد ورد االسم الواقع مفعوالً بھ، داالً على اإلغراء في عدد من المواضع

مر ونصل منھا إلى أّن فائدة التكریر في اإلغراء ھي تأكید األمر الّدال على شّدة اھتمام  اآل

  . )١١٠٤(مر بالمأمور بھاآل

    توكید االغراء بلفظ التحذیر -ج 
  : مواضع» ثالثة«جاء تكریر المفعول بھ للداللة على اإلغراء والتحذیر معاً في 

ِ لََقْد َسَترَ  ،اَْلَحَذَر اَْلَحَذرَ :(-u-قولھ : األّول ھُ َقْد َغَفرَ  ،َفَوهللاَّ ى َكأَنَّ األولى منصوبة » الحذر«و،  )١١٠٥()َحتَّ

ر من سخط هللا بسبب (الثانیة تابع مؤكِّد منصوب، وقد » الحذر«ى التحذیر أي الزموا الحذر، ومنصوبة عل حذَّ

  . )١١٠٦()سخط هللا بسبب معصیتھ لطول إمھالھا وستره إلى الغایة المذكورة 
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تأكیداً للمتلقّین على » لزوم الحذر من غضب هللا تعالى«، لـ-u-وھنا جاء التكریر في كالمھ

م�ن معص�یة هللا  ل�زوم الح�ذر«م البار زی�ادًة ف�ي تأكی�د للمتلّقین على ھذا اللزوم، وقد أردفھ بالقس

ُیحّذر  - u- بأّن ستره الجمیل عن المعصیة أشبھ بغفرانھ لھا، فھو  -u-، وقد علّل قولھ »وغضبھ

u -  ُیحّذر من االنخداع بھذه الُمھلة، وھذا الستر واالنزالق في المعصیة، فمشابھة الستر للغفران، أي

  . ذر اتقاء لغضبھ تعالىتستلزم منھم لزوم الح )١١٠٧(للغفران، أي االستدراج

��اِمُع ِم��ْن َس��ْكَرِتكَ : (-u-قول&&ھ : الث&&اني  َھ��ا اَلسَّ َھ��ا  ...َو ِاْس��َتْیِقْظ ِم��ْن َغْفلَِت��كَ  ،َف��أَِفْق أَیُّ َفاْلَح��َذَر اَْلَح��َذَر أَیُّ

ر )١١٠٩()الح��������ذر نص�������ب عل��������ى المص��������در أي اح�������ذر(، و )١١٠٨()!اَْلُمْس�������َتِمعُ    ، وھن��������ا ُیح��������ذِّ

من الغفلة والتقصیر بان یستفیقوا  من سكرة  -المستمعین لوعضھ–جمھور المخاطبین  -u-اإلمام 

  س����كرة الجھ����ل، ویتیقظ����وا م����ن الغفل����ة، ث����ّم ك����ّرر ل����زوم المخ����اطبین الح����ذر فیم����ا أم����رھم 

دا بذلك ُحْكم لزوم الحذر منھما في أذھان المخاطبین -u-بھ   .مؤكِّ

�ُروا َع�ْن َحَس�ِبِھمْ  !اَداِتُكْم َو ُكَب�َراِئُكمْ أَالَ َفاْلَحَذَر اَْلَحَذَر ِمْن َطاَع�ِة َس�: (-u-ھو قولھ : الثالث  ،اَلَّ�ِذیَن َتَكبَّ

أي خذوا حذركم والزموه عن أن تخرجوا من طاعة هللا إلى (» الَحَذَر الَحَذرَ «، و)١١١٠()...َو تََرفَُّعوا فَْوَق نََسبِھِمْ 

لیھ القرآن تذكیراً بما نّبھ ع(من ذلك العمل   )١١١٢(فحذّرھم،  )١١١١()طاعة هللا إلى طاعة ساداتكم وكبرائكم

، و )١١١٣()وكبرائھم فیما حّرم هللا علیھم وخروجھم بذلك عن سبیل هللا القرآن الكریم بذم المطیعین لساداتھم

الذین یعشقون المناصب والریاسة ال لشيء إال   )١١١٤()أرباب الحمیة(ھؤالء المُحّذر منھم ھم ، و )١١١٣()هللا

ةِ الُحْكم، وشھوة الُسلطان، اللذین یتنابزون باأللقاب، ویتفاخرو متناسین ،  )١١١٥(ن بالمناصبلشيء إال لِلذَّ

تحذیره  - u- متناسین أصلھم الطیني المھین مترفعین عنھ بترك التواضع   والخلق، لذا عّزز اإلمام 

u- عن التفكی�ر  تحذیره بالتكرار لتوكید ھذا الحذر، الّن اتباع الكبار یؤول بالمتبع إلى االبتعاد

لھ وھي العزة وحریة  التفكیر باآلخرة ویدفع بھ إلى ان یتخلّى عن قیمتھ اإلنسانیة التي منحھا خالقھ

وقد تكون أھم ظاھرة في الكون ھي ظاھرة االختیار لدى اإلنسان فإّن (وحریة التفكیر وحسن االختیار، 

اإلنسان فإّن اإلنسان كائٌن مختار ویعني ذلك أّنھ كائن ھادف أي یعمل من اجل ھدف یتوّخى تحقیقھ بذلك 
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ة عن الجھة وإن طاعة القادة الظالمین تخلع المرء عن شخصیتھ اإلنسانی،  )١١١٦()تحقیقھ بذلك العمل

  !.الجھة الھادفة وتجعل فیھ شخصیة  مطیعة مقودة للظالم فالحذر من ھذا

ة  -د   توكید اإلغراء بتحریك الھمَّ

َھا اَْلَغاِفلُ  ؛َو اَْلِجدَّ اَْلِجدَّ : ( -u-وردت ھذه الداللة في تكریر المفعول بھ في قولھ  ،  (*))١١١٧()أَیُّ

ً (أي » الجّد الجدّ «و،  (*))١١١٧()اَْلَغاِفلُ   - u-    ، والخطاب ھنا موّجھ منھ  )١١١٨()التزم الجّد سراً وأعالنا

u- ِسم بالغفلة في الدنیا،  إلى أمره بالجّد في العمل لما بعد الم�وت  والیقظ�ة م�ن (فـاإلنسان الُمتَّ

تأكیداً للغافل عن (، فكّرر الجّد   )١١٢٠(، وقد ُنصب الجّد على المصدر أي جد واجتھد)١١١٩()من الغفلة

نیا«للغافل عن الحكم، وھو   . )١١٢١()»تحریك الھّمة«تلزم منھوھذا یس» لزوم الجّد في الدُّ

                 توكید المفعول المطلق : ثانیاً 

  : ورد تكریر المفعول المطلق في عدٍد من المواضع، وبدالالت معدودة، نتناولھا فیما یأتي

  : یأتي

   )١١٢٢(توكید اإلغراء  –أ 

َم لِْلَوْثَبةِ  َقدْ : (مخاطباً أصحابھ في بعض أیام صفین -u-وذلك في قولھ    َیداً  َقدَّ
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ُكوِص َرُجالً َفَصْمداً َصْمداً وَ  َر لِلنُّ ُكْم َعُموُد اَْلَحقِّ  )١١٢٣(أَخَّ َي لَ ى َیْنَجلِ معكُـم ولَـن يَرتكُـم     األَعلَون واُ  وأَنَتُم {َحتَّ

الَكُممفـ، (*) )١١٢٥()})١١٢٤( أع » ً ً «األولى مصدر منصوب على اإلغراء، و » صمدا لفظي  الثانیة توكیدٌ » صمدا

قد  « - u- وقد كّنى في قولھ ،)١١٢٦()اصمدوا صمداً صمداً : (لفظي منصوب تبعاً لألولى، والتقدیر توكیدٌ 

u- »  ً إن جبنوا وثب، عن تردد معاویة وانتظاره ألمرھم، » قد قدم للوثبة یداً وأخر للنكوص رجال

، فنجده قد قابل داللیاً بین قّدم ونكص والید والرجل الستكمال صورة )١١٢٧(جبنوا وثب، وإن شجعوا نكص وھرب

ِّھاالستكمال صورة ال ھم في األزمنة كُل د لزوم القصد لعدوِّ الماضي، والحاضر، والمستقبل إلى : متردد، ثُمَّ أكَّ

التوكید اللفظي ھنا  -u-وقد اختار، )١١٢٨(والمستقبل إلى ان ینجلي لھم نورالحق، ویكتب لھم النصر

للقتال، فتشتد عزیمة المحاربین فضال  اللفظي ھنا لما یحدثھ تكرار اللفظ من إثارة في النفس المتوّجھة

ت الفكرة في عمق الذھن، فتقوى ھمتھم وتشتد على الثبات ثُمّ أردف قولھ بقول هللا المحاربین فضال عن تثبی

  . قولھ بقول هللا تعالى تشجیعاً لھم وتثبیتاً بكونھم مع هللا وأنّھم األعلى مشیراً بذلك لمنِزلتھم عنده تعالى

  . تعالى

  ونلحظ أّن التوكید عموماً، واللفظي منھ خصوصاً لھ أثٌر فاعٌل في خطب الحرب إذ 

نشاط الجند وصبرھم وثباتھم، فكثیراً ما نجد موضعھ شاھداً في خطب الجھاد والحرب واستنھاض انّھ سببٌ ل 

  .والحرب واستنھاض الھّمة الّنھ االسلوب األمثل ألداء ھذه الغایة

ر والترغیب -ب      توكید التحسُّ

اَللَّھُمَّ قَْد َملَّْت : (- u- في قولھ  )١١٢٩(»التحسر والترغیب«ورد تكریر المفعول المطلق داالً على 

ِويِّ َقْد َملَّْت  اِء اَلدَّ اُء َھَذا اَلدَّ ى اَإلِْس�الَِم َفَقِبلُ�وهُ  ...أَِطبَّ �ْرآَن َف�أَْحَكُموهُ  ،أَْیَن اَْلَقْوُم اَلَِّذیَن ُدُعوا إِلَ َو  ،َوَق�َرُءوا اَْلقُ

ى أَْوالَِدَھ�ا َھ اَللَِّقاِح إِلَ ُھوا َولَ ى اَْلِجَھاِد َفَولِ �ُیوَف أَغْ  ،ِھیُجوا إِلَ َو أََخ�ُذوا ِب�أَْطَراِف اَألَْرِض  ،َماَدَھ�اَو َس�لَُبوا اَلسُّ

 ً ف��������������������������������ا ف��������������������������������اً َزْح ً  ؛َزْح ��������������������������������ّفا ��������������������������������ّفاً َص   ج��������������������������������اء ، )١١٣٠()َو َص
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ً «:  - u- قولھ  ، منصوباً على المصدر المحذوف الفعل، أي یزحفون زحفاً، والكلمة الثانیة »زْحفاً زْحفا

ً «: وكذلك قولھ. والكلمة الثانیة تأكید لألولى     .)١١٣١(»َصّفاً َصّفا

ا خرجوا على أمره،  -u-ھذا الكالم من خطبة لھ  یأمر فیھا أصحابھ بالبقاء على الحرب، فلمَّ

سة  -على أمره، وتركوا االلتزام بھ، توّجھ بالشكوى إلى هللا تعالى وذلك لتحقّق الملل في نفسھ الُمقدَّ

سة  اِء الّدويّ «وكّنى عن ذلك بـ  -u-الُمقدَّ ، ُثم شكا  إلى هللا )١١٣٢(المرض الشدید المؤلم: ، أي»الدَّ

التزموا بأوامره على «، و)١١٣٣()بذلوا جھدھم في نصرة الدین(الذین إلى هللا تعالى بالسؤال عن أصحابھ 

ً «، ففّصل القول في صفاتھم الحسنة، وكّرر»بأوامره على سبیل اإلطالق ً «، و »زْحفا ً  »َصفّا را   )١١٣٤(اسفاً وتحسُّ

راً  على ھؤالء القوم، الذین مضوا، وترغیباً بھم ألصحابھ الذین لم یثبتوا على الحرب في   )١١٣٤(اسفاً وتحسُّ

  . ھم اطاعتھ وااللتزام باوامرهالحرب في انتھاج نھجھم وبذلك ینبغي ل

  . (*) )١١٣٥(ولتكریر المفعول المطلق نظائر قلیلة في النھج 

             توكید الضمیرین  : ثالثاً  

للضمیر مزایا مختلفة، وأثر یطلب من اجلھ، فھو یرفع اللبس في الكالم، ویكنى بھ عن (إّن 

  . )١١٣٧()اه، ال یحتمل شیئا غیرهأّنھ نٌص في معن(، وذلك لـ)١١٣٦()عن الظاھر، ویحقق االختصار

ح دالالتھا فیما یأتي ة في نھج البالغة، نذكرھا ونوضِّ   : وقد ورد تكریر الضمیرین في مواضع ِعدَّ

  : فیما یأتي

  

  

  

  

                                                 
  . ٢/٥٦١: في ظالل نھج البالغة ،  ٣/١١٧: مصباح السالكین ،  ٧/٢٩٥: شرح النھج : ینظر )١١٣١(
  . ٧/٢٩٤: شرح النھج ، » دوي« ١٤/٢٧٧: لسان العرب: ینظر )١١٣٢(
  . ٣/١١٧: مصباح السالكین )١١٣٣(
  . ٢/٥٦١: في ظالل نھج البالغة : ینظر )١١٣٤(
  . ٩/٢٢٢،  ٩/٢٢٢،  ٩/٢٢٢،  ٩/٢٢٢: نھج البالغة  : ینظر )١١٣٥(

  .وقد ورد فیھا للداللة على تأكید الحمد (*) 
  . ٣٧: اسلوب التوكید في القرآن الكریم) ١١٣٦(
  . ٣٧: المصدر نفسھ: ینظر) ١١٣٧(



  توكید الضمیر المتصل بالمنفصل -أ
توكید الضمیر المتصل مطلقاً بالضمیر المرفوع المنفصل مطابقاً لھ في التكلُّم ( یجوز للمتكلم 

فإذا برز ضمیر ، )١١٣٨()لغیبة، واإلفراد، والتثنیة، والجمع، والتذكیر، والتأنیثالتكلُّم والخطاب، وا

م داً للمتقدِّ   . )١١٣٩(ضمیر بعد ضمیر ھو نفسھ تماماً كان البارُز اآلخر مؤكِّ

قُلْنا ال تَخَف ̂ فَأَوجس فى نَفْسه ِ خيفًةً  موسى{: ومن توكید الضمیر المتصل بالمنفصل قولھ تعالى

إنَّك أَنَت لَى تَخَفالمطلوب من ھذا التركیب ھو نفي الخوف عن نفس موسى(؛ إّن )١١٤٠(}األَع -u -()١١٤١( ،

u-()ك أََن�تَ «: ، فجاء التوكید في قولھ)١١٤١ أنف�ى للخ�وف م�ن قلب�ھ، واثب�ت ف�ي نفس�ھ للغلب�ة » إنَّ

ك األعلى-  ولو قال تعالى. والقھر لم یكن لھ من التقریر واإلثبات لنفي » فأنت األعلى«، أو- ال تخف إنَّ

ك أَنَت األَعلَى{ف ما لقولھ واإلثبات لنفي الخو   .)١١٤٢(}إنَّ

  .»تأكید اإلثبات«وقد ورد تأكید الضمیرین في النھج للداللة على

َبْل َوَجْدُت أََنا َو أَْنُتَما َما َجاَء ِبِھ : ( -u-ومّما ورد في النھج داالً على الغایة المذكورة قولھ 

ِ ِ ِرَغ ِمْنھُ   مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  ى هللاُ لّ صَ  َجاَء ِبِھ َرُسوُل َهللاَّ   . )١١٤٣()َقْد فُ

اّنھ ال دخل لھ فیھ بل وجده ھو  عن التسویة بین المسلمین، فیقول للمخاطبَيَ◌نْ  - u- كالمھ جاء

  فق����د (ول����م یك����ن لھم����ا ح����ٌق ف����ي نقمتھم����ا،   .)١١٤٤(وج����ده ھ����و وھ����م ام����راً ثابت����اً مفروغ����اً من����ھ

قربائھ على أحد كل الحرص على بیت مال المسلمین، وقسم بالسویة، ولم یؤثر نفسھ أو أحد  أ - u- حرص

تأكیداً » وجدُت أنا«:في قولھ» أنا«بالضمیر -u- وقد جاء. )١١٤٥()قربائھ على أحد من المسلمینأ

ما نراه من عملیة رفض  واحتجاج م�ن  تأكیداً للمعنى، وتقریراً لھ إذ إّن الموضع یعوزه التوكید لِ

م لھذا القول، وھو قولھ ِضُح في سیاق الكالم المتقدِّ َو  ،َم�ا َیِس�یراً لََق�ْد َنَقْمتُ ( :-u-من المخاَطَبْین، تتَّ

ُكَم�ا ِفی�ِھ َح�قٌّ َدَفْعُتُكَم�ا َعْن�ھُ  أَ الَ ُتْخِبَراِن�ي أَيُّ َش�يْ  .َو أَْرَجأُْتَما َكِثیراً  أَْم أَيُّ َقْس�ٍم ِاْس�َتأَْثْرُت َعلَْیُكَم�ا  !ٍء َك�اَن لَ

                                                 
  . ١٩٦٠- ٤/١٩٥٩: ارتشاف الضرب )١١٣٨(
  .١٩٨: ، الجامع الصغیر في النحو٢/٤٦٩: ابن جني: سر صناعة االعراب: ینظر)١١٣٩(
  .٦٨، ٦٧: سورة طھ )١١٤٠(
  . ١٥٠: داللة األنساق البنائیة في التركیب القرآني: ینظر )١١٤١(
  .   ١٥٠: داللة األنساق البنائیة في التركیب القرآني ،  ٢/١٨: المثل السائر : ینظر )١١٤٢(
  . ١١/٧: البالغة نھج )١١٤٣(
  . ٤/١٢: مصباح السالكین : ینظر)١١٤٤(
  . ٧٧: السید الحسیني الزرباطي : االنذار باختالف األّمة )١١٤٥(

٦٧ 



ز كالم�ھ)١١٤٦()!...ِبھِ  ، )١١٤٧()ألّن التأكی�د لف�ٌظ یفی�د تقوی�ة م�ا یفی�ده لف�ظ آخ�ر(بالتأكی�د  -u- ، فعزَّ

  .وفي ھذا السیاق نلحظ الفائدة المبتغاة من التأكید حیث یأتي تأكید الضمیر في موضعھ المناسب

  .المناسب

  ) ١١٤٨( :َكَما َقاَل أَُخو َھَواِزنَ فكنت أنا وإّیاكم : (u -  -ومنھ قولھ 

�������َوى   أََم�������ْرُتُكْم أَْم�������ِري ِبُمْنَع�������َرِج اَللِّ
  

ْصَح إِالَّ ُض�َحى اَ    ْم َتْسَتِبیُنوا اَلنُّ   )١١٤٩()ْلَغ�دِ َفلَ
  

أقوى في تقریر الندامة   عل�یھم ف�ي » فكنت أنا«-u-وقد جاء تأكید الضمیرین في قولھ 

  .)١١٥٠(في مخالفة رأیھ وبیان ثمرة أمره الصادر عن معاینة وجھ المصلحة كما ھو

إّني كنت وإّیاُكم في نصیحتي ونھیي من الحكومة ومخالفتكم : بالبیت، فھو - u- أّما وجھ تمّثلھ 

تدعیة لندامتكم على التفریط كھذا القائل مع قومھ حیث نصح لھم فعصوه فلحقھم من ومخالفتكم أمري المس

  .ما لحقھم )١١٥١(فلحقھم من الندامة والھالك

ُ ِبَك َو ِاْبَتالََك ِبي: (مخاطباً معاویة  -u-ومنھ قولھ  �ى َفَجَعَل أََحدَ  ،َو َقِد ِاْبَتالَِني َهللاَّ �ًة َعلَ َنا ُحجَّ

ى اَْآلَخرِ  اِم ِبي ،َما لَْم َتْجِن َیِدي َو الَ لَِساِنيَو َطلَْبَتِني بِ  ... ،َعلَ ، وھنا أتى )١١٥٢()َو َعَصْبَتُھ أَْنَت َو أَْھُل اَلشَّ

، وقد رأى )١١٥٣()تأكیداً للضمیر المخاطب في عصبتھ لتصحیح العطف علیھ» أنت«(بالضمیر  - u- أتى 

مض�مون الجمل�ة » أن�ت«ق�د أّك�د بالض�میر الب�ارز -u-، وقد رأى احد الب�احثین اّن�ھ )١١٥٣()علیھ

، ونحسب أّنھ قد أّكد فاعلیة الفاعل للعصب، ولم یؤّكد العصب نفسھ، أي أّنھ أّكد اّن )١١٥٤(»عصْبَتھُ «

  . أّكد اّن المخاطب ھو العاصب المفتري علیھ بما لم تجِن یداه

ذكر أّن كلّ واحد منھ ومن معاویة ُمبتلًى بصاحبھ، وذلك كابتالء آدم بإبلیَس  ( -u-واإلمام 

ِبما لم َتْجِن   وَطلبَتني«: بعضاً من ھذا االبتالء، فقال -u-بّین اإلمام ثمّ ، )١١٥٥()بآدم بإبلیَس وإبلیسَ 

ساني ، )١١٥٦()تلزم  العصابة الرأس  أي الزمتنیھ كما( »...وعصْبتھُ أنت«: ، ثم قال»لم َتْجِن َیِدَي وال لِ

اً على اإلمام )١١٥٦()الرأس ق ھذه الحقیقة اّن المخاطب ھو الذي فعل  ذلك ُمتجنیَّ ، وھنا جاء التوكید لیوثِّ

                                                 
  . ١١/٧: نھج البالغة )١١٤٦(
  . ٥٠: القزویني: اإلیضاح )١١٤٧(
  . ١/٢٣: األصمعیات : ینظر .ھو درید بن الصمة من بني جشم بن معاویة بن بكر ھوازن)١١٤٨(
  . ٢/٢٠٤  :نھج البالغة )١١٤٩(
  . ٢/٨٧: مصباح السالكین : ینظر)١١٥٠(
  . ٢/٨٨: المصدر نفسھ : ینظر )١١٥١(

  .طلبتني بدم عثمان (*) 
  .١٧/١٣٥: نھج البالغة )١١٥٢(
  ٢٨٧/ ٢٠: الخوئي : منھاج البراعة )١١٥٣(
  . ٣٧٠: دراسة نحویة-الجملة الخبریة في نھج البالغة : ینظر )١١٥٤(
  . ١٧/١٣٦: شرح النھج )١١٥٥(
  . ١٧/١٣٦: شرح النھج)١١٥٦(



 -u-ّوھھا على أھل الشام فشاركوه في ذلك الفعل، فبراءة اإلماموقد لّبس الحقیقة وم -u-اإلمام 

ھي التي استدعت تأكیده قیام المخاطب بنفسھ بإلصاق التھمة لھ، فبإسناده فعل العصب  -u-اإلمام

  .العصب إلى المخاطب أقام علیھ الحجة، وبتكرار الضمیر أّكد ھذه الحجة

  . )١١٥٧(أُخر معدودة في النھج في مواضع» المتصل بالمنفصل«وقد ورد تأكید الضمیرین 

  (*)  توكید الضمیر المستتر بالمنفصل -ب

  : إّن للضمیر إذا جاء مستتراً حكمین

  . »أنا، نحن، أنَت، أنتِ «:، وتقدیره»أنت«:مستترا وجوباً، وذلك في المضارع المبدوء بأحد أحرف- ١

  . »أنتِ 

  . )١١٥٨(»ھو«ره وتقدی» یفعل«: ، وفي المضارع، نحو»فعل«: مستترا جوازاً، وذلك في الماضي، نحو- ٢

  . )١١٥٨(»ھو«

َما ِھَي إِالَّ اَْلُكوَفُة : (وقد ورد تأكید الضمیر المستتر بالمنفصل في النھج في موضعین، وھما

ُ  ،اَْلُكوَفُة أَْقِبُضَھا َو أَْبُسُطَھا َح�ِك َهللاَّ إْن «-u-، فف�ي قول�ھ )١١٥٩()!إِْن لَْم َیُكْن إِالَّ أَْنِت َتُھ�بُّ أََعاِص�یُرِك َفَقبَّ

تأكیداً للضمیر المستتر وھو اسم (أي  )١١٦٠()میر بعد إال تأكیداً للذي قبلھاالض(جاء » لم یُكْن إال أنت

  . )١١٦١()اسم تكون والخبر محذوف

 )١١٦٢(»ما ھي إال الُكَوَفةُ «:- u-في صراعھ لعدوه ، في قولھ  -u-وھنا تظھر ِمحنھ اإلمام 

رید ، فھل تصّرف فیھا كما یُ )١١٦٣(، أي ما َمْلَكتيِ إال ھذا المصر في التصرف فیھ كما أرید )١١٦٢(»الُكَوَفةُ 

إن لم یكن لي : رید حقّاً؟، وُھنا صرف الخطاب من الغیبة إلى خطاب الحاضر، لشدَّ ذھن المتلقي، فقالكما یُ 

وھو كالٌم ( )١١٦٤(!إن لم یكن لي من الدنیا ملك اال ملك الكوفة ذات الفتن، واآلراء المختلفة، فأبعدھا هللا

إلى ما  وھو كالمٌ في معرض التحقیر لما ھو فیھ من أمر الدنیا وما بقي لھ من التصّرف الحّق بالنسبة(

، فما الذي یمكن اإلمام صنعھ من التّصرف، وما عسى ان )١١٦٥()إلى ما لغیره من التصّرف الباطل بالنسبة

                                                 
  . ١٣/٢١٣،  ٦/١٩٩: نھج البالغة : ینظر )١١٥٧(

وھنا نذكر توكید الض�میر المس�تتر ، ذكرنا فیما تقّدم توكید الضمیر البارز المتصل بالضمیر البارز المنفصل(*) 
  .المستتر بالضمیر البارز المنفصل 

: مرجع الطالب في اإلعراب ، ١١٧- ١١٦: » النبراس«شرح قطر الندى وبل الصدى ،  ٥٦: شرح عمدة الحافظ : ینظر )١١٥٨(
  . ٦٩: الطالب في اإلعراب 

  . ١/٣٣٢: نھج البالغة ) ١١٥٩(
  . ٢/١٩: مصباح السالكین )١١٦٠(
  . ٣/٣٠٣: الخوئي : منھاج البراعة )١١٦١(
  .٣٢٢: تقي الدباغ وآخرون: العراق في التأریخ : ینظر. وقد أقام اإلمام معظم ایام خالفتھ في الكوفة)١١٦٢(
  .  ١/٣٤٢: شرح النھج : ینظر )١١٦٣(
  . ١/٣٤٢: شرح النھج  :ینظر )١١٦٤(
  . ٢/١٩: مصباح السالكین )١١٦٥(



إلى صغرھا وعدم انقیادھا لھ في  - u- وما عسى ان یبلغ في ھذا التصُرف من الغرض المرجّو؟ فأشار 

بالتأكید بأوفق صورة، وذلك لعظم الغرض المبتغى،  –ھنا–، وقد أتى »فقبحك هللا«: انقیادھا لھ في قولھ

ازاء ھذا الغرض، مع عظم ما یملك عدّوه فضالً عما في الكوفة من  –الكوفة–مام المبتغى، وِصغر ملك اإل

  . )١١٦٦(إن جّد الجد -u-في الكوفة من فتٍن وخذالن لھ 

ا َما َذَكْرُتَما ِمْن أَْمِر اَألُْسَوةِ (: لطلحة والزبیر -u-واآلخر ھو قولھ  َك أَْم�ٌر لَ�ْم  ،(*)َو أَمَّ َفإِنَّ َذلِ

�ي ،لَْم أَْحُكْم أََنا ِفیِھ ِبَرْأِی�ي ف�ي معن�ى التنفی�ل ف�ي (، وق�د ج�اء ھ�ذا الك�الم )١١٦٧()...َو الَ َولِیُت�ُھ َھ�ًوى ِمنِّ

فیھا،  )١١٦٩()إّن حكمي بالتسویة في القسمة لم یكن عن رأي مني وال ھوى اتبعتھ: (، یقول )١١٦٨()العطاء

ا علیھ بذلك، لھذا  )١١٦٩()اتبعتھ فیھا، ویبدو أّن المخاَطَبَ◌ین قد أظھرا رغبًة كبیرةً في مبتغاھما، وألحَّ

لما  )١١٧١(تأكیداً » أنا«، ولم یكتِف بذلك فأتى بالضمیر )١١٧٠()لم اجعل الحاكم في ذلك ھواي(لھذا قال 

لما یقول، وفائدة التوكید بالضمیر رفع المجاز الذي كان یحتملھ اسناد الفعل إلى الضمیر والتنصیص 

ھو الذي سّوى في العطاء بین  لم یحكم بنفسھ ھذا األمر، فاّن رسول هللا  )١١٧٢(والتنصیص على أّنھ

أتى بم�ا ینف�ي الُتھم�ة عن�ھ  -u-بعد المستتر؛ إلّنھ» أنا«، وقد َحُسن موقع)١١٧٣(العطاء بین الناس

  . عنھ لیكمل تلقي المخاطبین الكالم بالقبول

  توكید اسم فعل:  المطلب الثاني
تؤدي معاني االفعال وال (، فھي )١١٧٤()الفاظ نابت عن االفعال معنى واستعماال(اسماء االفعال ھي 

، وھي تقوم مقام )١١٧٥()صیغھا فسّماھا النحاة اسماء االفعالاالفعال وال تقبل عالماتھا ولیست ھي على 

تقوم مقام الفعل وتتضمن معناه، من دون ان تقبل عالماتھ أو تتأثر بالعوامل اإلعرابیة، واسم الفعل 

اسم فعل ماٍض، : الفعل یعمل عمل الفعل الذي یتضمن معناه، سواء كان الزماً أم متعدیاً، وھو ثالثة اقسام

ر، واسم فعل أمر، مثل: فعل مضارع، مثل فعل ماٍض، مثل ھیھات بمعنى بَُعد، واسم مكانك : أُفٍّ بمعنى اتضجَّ

والغرض من استعمال اسماء االفعال الدالة على  )١١٧٦( خذ  بمعنى مكانك بمعنى اثُبت، ودونك: أمر، مثل

                                                 
  .  ٤٣٢- ٤٢٠: اویس كریم محمد : المعجم الموضوعي لنھج البالغة : ینظر )١١٦٦(

محمد : نھج البالغة : ینظر. على ما روى، وكان ذلك قد أغضبھما، أي التسویة بین المسلمین في قسمة األموال: االسوة (*) 
  .٢/٢١١: محمد عبده: البالغة 

  . ١١/٧: ة نھج البالغ)١١٦٧(
  . ١١/٧: شرح النھج )١١٦٨(
  . ٤/١٢: مصباح السالكین )١١٦٩(
  . ٤/١٢: المصدر نفسھ )١١٧٠(
  . ٤/٣٥٦:  في ظالل نھج البالغة : ینظر)١١٧١(
  . ٣٧: اسلوب التوكید في القرآن الكریم ،  ٣/٥٧: اآللوسي: روح المعاني: ینظر)١١٧٢(
  . من ھذا البحث ١٥٩، وص ١١/٧: شرح النھج : ینظر )١١٧٣(
  .٢٣٢: ابن الناظم: الفیة ابن مالك شرح)١١٧٤(
  . ٤/٤١٩: معاني النحو )١١٧٥(
  . ٥٠: ، مرجع الطالب في اإلعراب ١/٦٨: شرح الرضي على الكافیة: ینظر)١١٧٦(



ـ )١١٧٧()االیجاز واالختصار ونوع من  المبالغة(الدالة على الطلب  ، فھي )١١٧٨()االختصار لغرض التأكید(، ف

، وبھ�ذا  )١١٧٩()یقال ان ھذه االسماء بمعناھاابلغ وآكد من معاني االفعال التي  (، فھي )١١٧٨()التأكید

  . )١١٨٠()المبالغة والتوكید(وبھذا تكون فائدة استعمالھا 

  : وقد ورد تكریر اسم الفعل في النھج في موضعین، ھما

    )١١٨١(»ھیھات«توكید اسم فعل ماض -أ

ً ... :(-u-في قولھ » ھیھات«ورد اسم الفعل  اھا ْنَیا ُنزَّ ى  ؛َو ُكوُنوا َعِن اَلدُّ ً َو إِلَ ... اَْآلِخَرةِ ُوالَّھا

 ً ْنَیا ،َو َذَھَب َما َذَھبَ  ،َقْد َفاَت َما َفاتَ  !َھْیَھاَت َھْیَھاتَ ... ُوالَّھا َھ�ا َو َمَض�ِت ال�دُّ فَمـا بكَـت علَـيهم    {،لَِح�اِل َبالِ

نظَرينا كانُواْ ممو ضاألَرو مآء١١٨٣())١١٨٢(}الس((*) .  

ا حرَّ  -u-قد أمر اإلمام  إلى  اآلخرة إلى حدِّ  م هللا تعالى علیھم والتشوقالمخاطبین بالتنزهِ عمَّ

إلى حدِّ الولھ أي التحّیر، فوّجھھم إلى الحال التي ینبغي لھم أن یكونوا علیھا،  وبعد أن فّصل القول 

راً لھم من عمٍل  ُمناقٍض لما أمروا بھ، كّرر  راً لھم من مغریاتھا، أو ُمحذِّ نیا ُمحذِّ القول بذكر أحوال الدُّ

أي َبُعد الرجوع إلى » ھیھات  ھیھات«: لھم إلى تلك الحال في قولھبھ، كّرر لھم الجزاء عند وصو

نیا، و   -u- ، وقد نلمح التعّجب في قولھ)١١٨٤()َبعد الخالص والفرار وأتى بھ مكّرراً للتأكید(إلى الدُّ

u- )ب، فمعنى ھیھات، أي ما أبعده وھذا المعنى   ،)١١٨٥()فكل ماھو بمعنى الخبر ففیھ معنى التعجُّ

من عقابھ تعالى الفرار والخالص وكان استبعاد ، )١١٨٦(والتوكید في ھیھاتالمعنى یضاف إلى المبالغة 

نیا عنھم لحالِ تعالى  بالھا  لبلوغ االجل وانتھاء مدة العمل المعبر عنھ بالفوات والذھاب، ومضي الدُّ

                                                 
  . ٤/١٤٣: ، النحو الوافي ٤/٢٥: شرح المفصل )١١٧٧(
  . ١/٧٣:شرح الرضي على الكافیة)١١٧٨(
  . ٤/١٤٢: ، النحو الوافي١/٧٣: المصدر نفسھ )١١٧٩(
  . ٤/٤٢٣: ي النحو معان)١١٨٠(
، ٢٨٦:»النبراس«: شرح قطر الندى، ٧٣٧: شرح عمدة الحافظ، ١٤٨: المقّرب: ینظر. اسم فعل ومعناه بَعُد» ھیھات«)١١٨١(

  .١٣/١٢٦: شرح النھج، ٢٨٦:»النبراس«
  . ٢٩: سورة الدخان )١١٨٢(
  . ١٣/١١٦: نھج البالغة )١١٨٣(

  .ولم یرد اال في ھذا الموضع(*)
  . ٢٣١/ ٤: مصباح السالكین )١١٨٤(
  . ١/٧٣:الرضي على الكافیةشرح )١١٨٥(
  . ٤/٤٢٣: معاني النحو : ینظر )١١٨٦(



في تحقیر  المبالغة(ُثمَّ ختم كالمھ باآلیة استشھاداً للداللة على ، )١١٨٧(أو شر، خیرمن بالھا بما فیھا 

  .)١١٨٨()تحقیر شأنھم

   )١١٨٩(»آه«توكید اسم فعل مضارع  -ب 

ً «في النھج لـ  »آه«ورد اسم الفعل  مخاطباً  كمیال بن  -u-في قولھ   »تأكید التوّجع شوقا

اُن اَألَْمَواِل َو ُھْم أَْحَیاءٌ  ؛َیا ُكَمْیلَ ْبَن ِزَیادٍ : (»رض«)١١٩٠(كمیال بن زیاد النخعي َك ُخزَّ َماءُ َباقُوَن  ،َھلَ َو اَْلُعلَ

وَن َما َبِقَي اَلدَّ  ِ ِفي أَْرِضھِ ... ْھُر َباقُ ى ِدیِنھِ  ،أُولَِئَك ُخلََفاُء َهللاَّ َعاةُ إِلَ ى ُرْؤَیِتِھمْ  ،َو اَلدُّ   . )١١٩١()!آِه آِه َشْوقاً إِلَ

في أرضھ، والدعاةُ فھم خلفاء هللا عن منزلة العلماء عند هللا تعالى،  »رض«كمیالً  - u- وھنا یخبر

، )١١٩٢()كلم�ة توّج�ع أص�لھا أوه –آه  –إل�ى رؤی�تھم و ت�أّوه ش�وقاً (أرضھ، والدعاةُ إلى دینِھ، وقد 

عاً،  ووحشتھ تبعث - u- اإلمامفصفاتھم فضال ًعن وحدة  وقد استعمل اسم الفعل في نفسھ شوقاً  إلیھم وتوجُّ

رغبتھ في رؤیتھم ،  العلماء وتوكید على المبالغة في تشوقھ إلى ھؤالءاستعمل اسم الفعل ھنا للداللة 

الصالحین اوفعالھم تالھا عن الم قصصھ ك ل الحسن الخلق فيإذا بلغ الرج: (رؤیتھم ، یقول أفالطون

التكرار من عناصر ف، »آه آه«ر التأّوه رّ ، ُثمّ أكّد ھذا الشوق وھذا التوجع حینما ك)١١٩٣()تالھا عن رغبة

عناصر كشف مكونات الذات، ألن الذات عندما ترید التعبیر عن شيء ما یفیض في داخلھا، فانھا تعمل على 

مر في االلحاح علیھ تبعا لدرجة فانھا تعمل على تفریغھ خارجا، وھي ال تكتفي بھذا فحسب بل إّنھا تست

تبعا لدرجة اھمیتھ وتأثیره فیھا، ومن ھنا یمكننا التعرف على مكونات الذات وأسرارھا من عملیة 

قُّ الناس بأن یشتاق إلى رؤیتھم، ألّن الجنسّیة علّة الّضم، أح -u-ھو( ـ، ف(*))١١٩٤(عملیة التكرار

شیخ العارفین  - u- ھو وطبیعتھ، ولّما كان   )١١٩٥(وسوستِھ الّضم، والشيء یشتاق إلى ما ھو من سنخھِ 

دھم، ال َجرمَ اشتاقت نفسھ الشریفة إلى مشاھدة أبناء جنسھ وإْن كان كل واحدٍ من الناس دون  العارفین وسیَّ

                                                 
  .١٣/١٢٦: شرح النھج : ینظر ) ١١٨٧(
  .  ٤/٢٣١: مصباح السالكین ) ١١٨٨(
  .٧٣٧: شرح عمدة الحافظ، ١٤٨-١٤٧: المقّرب: ینظر. اسم فعل ومعناه اتوّجع)١١٨٩(
كان شریفاً في قومھ شھد  - u- طالب من أصحاب علي بن أبي ، تابعي ثقة، ھو كمیل بن زیاد بن نھیك النخعي)١١٩٠(

 –نھج الحیاة : ، ینظر٦/٩٣:األعالم. »ھـ٨٢ت«قتلھ الحجاج ، وروى الحدیث، وسكن الكوفة، في قومھ شھد صفین مع علي
  . ٢٠٠-١٩٩: مجموعة علماء: مجموعة بحوث ومقاالت حول نھج البالغة –نھج الحیاة : ینظر

  .٣٤٧-١٨/٣٤٦: نھج البالغة) ١١٩١(
  . ٥/٢٣٧: مصباح السالكین ) ١١٩٢(
  .  ٨٩: أفالطون جمھوریة ) ١١٩٣(
  . ١٨٢: عمران خضیر الكبیسي: لغة الشعر العراقي المعاصر: ینظر) ١١٩٤(

ولیان ف�ي النط�ق عل�ى م�دة ت، یعینان على ھذا التفریغ، فھما یس�»ھاء«، و الـ »آ«الـ : صوتان» آه«وفي الـ (*) 
النفاس، فكانت داللتھما على مدة زمنیة أطول من سائر الحروف في الكالم، والثاني منھما یخرج من االعماق ویستفرغ ا

  . فكانت داللتھما على الشوق اعظم
  .»سوس« ٣٢٤: مجمل اللغة: ینظر. الطبیعة: السوسة)١١٩٥(



د ھذا الت�ألّم  )١١٩٦()من الناس دون طبقتھ ، فاإلمام یعیش الغربة بفقدھم، فحّق لھ ان یتأّوه، واْن یؤكِّ

  . التألّم والشوق إلیھم

   الحرف وكیدت: المطلب الثالث
  »      المنادى«و »حرف النداء«توكید 

ي:(-u-في قولھ »المنادى+ حرف النداء «ورد تكریر ْضتِ  ،َیا ُدْنَیا َیا ُدْنَیا إِلَْیِك َعنِّ  ،أَ ِبي َتَعرَّ

ْضتِ  ْفتِ  ،َتَعرَّ يَّ َتَشوَّ ي َغْیِري ،َھْیَھاتَ  ،الَ َحاَن ِحیُنكِ  !أَْم إِلَ ي ِفیكِ  ،ُغرِّ   . (*))١١٩٧()الَ َحاَجَة لِ

ستنكرا تعرضھا بھ وتشوفھا لھ، معلنا عن زھده فیھا وعدم الدنیا م -u-وھنا یخاطب االمام 

وعدم قدرتھا على خداعھ، یرید بذلك تحقیرھا، فكرر النداء تأكیدا لتنبیھھا على بعد اغتراره بھا، أو 

   . بھا، أو تمكنھا منھ

  توكید الجملة : المطلب الرابع   
مبنی�ا «فعلھ�ا ، وق�د ج�اء »واحدة«لم یرد في النھج جملة مكّررة للتوكید سوى جملة فعلیة 

لِبِ : (-u-، وذلك في قولھ »للمجھول ً  ،َیا َبِني َعْبِد اَْلُمطَّ ِمیَن َخْوض�ا ُكْم َتُخوُضوَن ِدَماَء اَْلُمْسلِ  ،الَ أُْلِفَینَّ

 ً ي !قُِتَل أَِمیُر اَْلُمْؤِمِنینَ  ،قُِتَل أَِمیُر اَْلُمْؤِمِنینَ  :َتقُولُونَ  ،َخْوضا   . )١١٩٨()أَالَ الَ َتْقُتلُنَّ ِبي إِالَّ َقاِتلِ

تلَ امیر المؤمنین«إّن الجملة الخبریة االولى،  بعد  (**)صدورھا عن أھلھ -u-التي قدر-» قُ

افادت المخاطبین بفائدة الخبر، وجاء تكریرھا الفادة اس�تعظام المخاط�ب لھ�ذا  -بعد موتھ (**)أھلھ

عن  تركیز االھتمام على الَحَدث، بصرف النظر(لھذا الخبر، وقد اتى بالفعل المبني للمجھول للداللة على 

فاتسعت داللتھ  -u- ، وقد قُِرن الفعل المبني للمجھول ھنا بأمیر المؤمنین)١١٩٩()عن ُمِحدثھ النظر

  . )١٢٠٠( داللتھ فشملت داللة استعظام المتلقي للخبر بكاملھ

أن ینھاھم عن إثارة الفتنة بسبب قتلھ فیحكي ما ُیظ�نُّ بم�ثلھم فعل�ھ ف�ي مث�ل  -u-فقد أراد

یقولھ طالب الثأر حین ھیاجھ إظھاراً  لعذره والسبب حكایة ما جرت بھ العادة ان (مثل ھذا األمر، وھو

-المجتمع أراد ، ولّما نھاھم عن إحداث ھذه الضّجة في  )١٢٠١()والسبب الحامل لھ على إثارة الفتنة

                                                 
  . ١٨/٣٥٢: شرح النھج ) ١١٩٦(
  .  ١٨/٢٤٤: نھج البالغة )١١٩٧(

  .ولم یرد تكریر حرف النداء في النھج للداللة على الغایة المذكورة اال في ھذا الموضع(*) 
  . ١٧/٦: نھج البالغة ) ١١٩٨(

  . وھم بنو عبد المطلب(**) 
دراسة -الجملة الفعلیة في نھج البالغة : ینظر،  ٢٤٣ - ٢٤٢: البیاني للقرآن ومسائل ابن األزرق  اإلعجاز)١١٩٩(

رس�الة «ج&واد ك&اظم عن&اد ،    . د: محمود حمد الالم&ي، كلی&ة التربی&ة، جامع&ة القادس&یة، بإش&راف      : دراسة داللیة
  . ٥٠: م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢،»ماجستیر

  . ١٠٦: دراسة داللیة -ب التأكید في نھج البالغة أسالی: ینظر )١٢٠٠(
  .٥/١٢٣: مصباح السالكین )١٢٠١(



قاتلھ، إذ ذلك ھو مقتضى نھاھم ان یقتلوا إال (یقصر اھتمام المخاطبین بالجاني، فـان  -u-أراد 

المؤامرة وأسباب   ق في أصل الفتنة ورجالفقد نھاھم عن التحقی، )*(وزیادة  ) ١٢٠٢()مقتضى العدل

    .)١٢٠٤(إلیھ  عن االحسانِ  ، فضال)١٢٠٣(وأسباب الفساد، وأمرھم باالكتفاء بالقصاص من القاتل

نِصلُ من خالل ما مّر إلى أّن التوكید من الوسائل التي تحكم المعنى المراد احكامھ درءا للّبس في 

سم ھو التكریر األكثر وروداً في النھج درءا للّبس في الكالم او ابتغاء لتقویتھ وتوثیقھ، وأّن تكریر اال

فقط، في حین ینعدم » واحدة«النھج ویكاد ینعدم تكریر الحرف، وتكریر الجملة فقد ورد كال منھما مّرة 

اّن (حین ینعدم تكریر الفعل، ونؤید في ضوء ما وجدناه من شواھد ما ذھبت إلیھ احدى الباحثات من 

    . )١٢٠٥()أكید أغراض الكالم المجازیةاّن التوكید  اللفظي في نھج البالغة غالباً ما یؤتى بھ لت(من 
.    

      التوكید المعنوي: المبحث الثاني 

ھو إعادة المعنى بلفظ : (جعل ابن السراج التوكید المعنوي ضرباً من تكریر االسم فعّرفھ قائالً 

تكریر (ھو : ، وقال ابن یعیش)١٢٠٧()تكریر األّول بمعناه(، وعّرفھ ابن جّني بأّنھ )١٢٠٦()المعنى بلفظ آخر

م�ررُت بك�م «، و»رأی�تكم أنفس�كم«، و»رأیت زیداً نفسھ«:ھ، نحو قولكتكریر المعنى دون لفظ(

ك��م : أو  )١٢٠٩()الت��ابع الراف��ع احتم��ال إرادة غی��ر الظ��اھر: ھ��و: (، وح��ّده األش��موني بقول��ھ )١٢٠٨()»ُكلَّ

فھو  ،)١٢١٠()التابع الرافع احتمال تقدیر إضافة إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاھره العموم(ھو

، » جاءني زیدٌ نفسھ«: ر المتبوع في النسبة، أو الشمول، فاألول نحوفھو تابع ُیقّرُر أم ،)١٢١٠()العموم

والع�ین . »الھن�دات انفس�ھن«، و»الزیدون انفسھم«، و» الزیدان او الھندان انفسھما«، و» نفسھ

» اشتریت المزرعة كلّھا«، و»الھندان كلتاھما«، و»جاء الزیدان كالھما«: كالنفس، والثاني نحو

 ،)١٢١٢()توضع بحسب الحاجة إلیھا(نى التوكید على ألفاظ ُمعیَّنة، ، ویب)١٢١١(»حضر األحباب كلّھم«و» كلّھا
                                                 

  .٥/١٢٣:المصدر نفسھ)١٢٠٢(
ن ُیِحبُّ إثارة الفتن أو التعامل مع األمور بصورة جاھلیة -u-لیس قومھ (*)  ما یظھر من كالمھ، ِممَّ أّن  -u-وإنَّ

u- فیكون التعّرض لھم مدعاًة إلثارة ، وا لھ ذلكوسّھل، أّن ھناك قوماً متواطئین مع الجاني حّثوه على القتل
كعادتھ للحفاظ على سالمة المجتمع   -وھو في ھذه الحال-ھنا یفكر بعمق ورویة  -u-واإلمام ، إلثارة الفوضى
ُثم یعود لیبّین لُھم حكمھ في القضّیة وھو ، فیؤكد لھم ھذه القضیة بنھیھم عن ان یقولوا ھذا الكالم، المجتمع وھدوئھ

  .فقطالقضّیة وھو حصر القضیة بالقاتل 
  . ٣٠٠: السید محمد كاظم القزویني : من المھد إلى اللحد -u-علي : ینظر)١٢٠٣(
  . ٢١٥-٤/٢١٤: احمد أمین : التكامل في اإلسالم )١٢٠٤(
  . ١٠٦: دراسة داللیة -أسالیب التأكید في نھج البالغة )١٢٠٥(
  . ٢/١٨: االصول )١٢٠٦(
  . ٣/١٠٤: الخصائص )١٢٠٧(
  .٢/٢٢٠: شرح المفصل )١٢٠٨(
  . ٣٤٧/ ٤: شرح االشموني)١٢٠٩(
  .١٩٢: ابن الناظم: الفیة ابن مالكشرح )١٢١٠(
  . ٢٨:التقیید بالتوابع في القرآن الكریم ، ٤٢٨:شرح شذور الذھب: ینظر )١٢١١(



ح�اة أّن ألف�اظ )١٢١٣()إذا انتفت الحاجة فإّن التوكید یكون من الحشو الزائد(فـ ،)١٢١٢()إلیھا ، وذك�ر النُّ

نفسھ، وعینھ، واجمع، واجمعون، وجمعاء، وجمع، وكلھم، وكالھما، وكلتاھما، : ألفاظ التوكید المعنوي ھي

تعاء، وبصعاء، وكتع، وبصع،  فكلّھا توابع ألجمع ال تستعمل وكالھما، وكلتاھما، فأمّا أكتعون وأبصعون، وك

  . )١٢١٤(ألجمع ال تستعمل إال بعده، وال تستعمل منفردة

  ، وق�����د وردت ھات�����ان ال�����داللتان  )١٢١٥(وق�����د ذك�����ر النح�����اة للتوكی�����د المعن�����وي غرض�����ین

  .    ، ففضلت قصر الحدیث علیھما»كل«، و»عین«: في النھج في مؤكدین من ھذا الضرب، ھما - الغرضان- 

  .    الحدیث علیھما

  » عین«التوكید المعنوي بلفظة :األول  المطلب  

لرفع (، ویؤّكُد بھا  )١٢١٧()ما ثبت حقیقتھ(، فیؤّكد بھا  )١٢١٦(تدلُّ على حقیقة الشيء» العین«إّن 

دت »جاء الخلیفة« :؛ تقول)١٢١٨()لرفع المجاز عن الذات( ، فیحتمل أنَّ الجائي خبره أو ثقلُھ، فإذا  أكَّ

دت بـ  ذا ان یتكلّم بھ المتكلم في عقب شك فیھ ومن فحّق ھ(، )١٢١٩(ارتفع ذلك االحتمال» العین«أكَّ

، فتنزیل احتمال إرادة  )١٢٢١()یقصر المعنى الحقیقي على الذات وحدھا(فالتوكید بھا  )١٢٢٠()ومن مخاطبھ

  وال یؤك�����د .  )١٢٢٢(الم�����ذكور ھ�����و المعن�����ي ب�����الحكم وتق�����ّرر انّ احتم�����ال إرادة غی�����ر الم�����ذكور، 

، وتضاف إلى ضمیر )١٢٢٤()كرة بمعرفةإلّن التوكید كالنعت وال ینعت ن(، )١٢٢٣(إال االسم المعرفة» العین«بـ

                                                 
  . ٣٩: المرزوقي : ألفاظ الشمول والعموم )١٢١٢(
  . ١٢: عبد الرحمن المطردي : اسالیب التوكید في القرآن الكریم )١٢١٣(
وكذلك عّدھا ابن ، » تسعة«اّنھا : النحاة في عدد ألفاظ التوكید، فقال ابن جّني فقد اختلف، ھذا قول ابن جّني)١٢١٤(

: وقال ابن كمال باشا، » سبعة«وعّدھا ابن ھشام ، » ستة«وذكر علي بن سلیمان الیمني أنّھا ، عّدھا ابن بابشاذ 
: ح المسالك  أوض،  ٢/٩: كشف المشكل، ٢/٤٠٧:شرح المقدمة المحسبة، ١٦٥: اللمع: ینظر. ألفاظ» ثمان«أنّھا : باشا
  . ١٦٦: أسرار النحو ،  ٣/٢٠: ح المسالك  أوض

التقیید بالتوابع في القرآن ، ٢/١١٧: الكواكب الدریة، ١٦٦: أسرار النحو، ٢٠٨- ٢/٢٠٦: شرح ابن عقیل: ینظر) ١٢١٥(
  .٣٣، ٢٩: بالتوابع في القرآن الكریم

  . ٢٨٤ :أسرار العربیة، ٤/٣٤٧: شرح األشموني،١/٢٦٦: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي، ٢٢٧: نتائج الفكر: ینظر) ١٢١٦(
  . ٢٨٤ :أسرار العربیة

  . ١٢٠: ابن ھشام : شرح جمل الزجاجي ) ١٢١٧(
  . ٣/١٣٦: ھمع الھوامع ، ٣/٧٣: حاشیة الصبان، ٣٢٥:»النبراس«شرح قطر الندى ) ١٢١٨(
  .٤/٥١٢: معاني النحو : ینظر ) ١٢١٩(
  . ٢/١٨: االصول ) ١٢٢٠(
  . ٢٩: دراسة لغویة–التوكید أنواعھ وطرق استخدامھ ) ١٢٢١(
  . ٤/٥١٢: معاني النحو : ینظر ) ١٢٢٢(
  . ٢/٤٠٨: شرح المقدمة المحسبة ،  ١٦٥: اللمع : ینظر  )١٢٢٣(
  .٢/٢٦٩: عصفورابن : شرح جمل الزجاجي  )١٢٢٤(



د باإلفراد والتذكیر وفروعھما د، ـل )١٢٢٥(إلى ضمیر یطابق المؤكَّ أّن (، حكمھما في اإلعراب حكم االسم المؤكَّ

د، لـ د(المؤكَّ   . )١٢٢٦()أّن التأكید یتبع المؤكَّ

في التوكید زیادة   )١٢٢٧(الزائدة » الباء«بـ ھمارِّ بجواز ج» النفس« و، » العین«وقد انفردت

أقبلت «، و»جاء العالمُ بنفسھ«، وذلك نحو  )١٢٢٨()ما من ألفاظ التأكیدفال یجوز ذلك في غیرھ(التوكید 

  .)١٢٢٩(فیجري علیھما إعراب المتبوع محال» أقبلت ھنٌد بعینھا«و

والعجب، أّنھم ال یرون : (في مثل ھذا الموضع، فقال» الباء«ولم یقبل الرضي القول بزیادة 

ً –وقال ،  )١٢٣٠()یرون تأثیر الحروف معنویاً، كالتأكید في الباء وال یجوز خلّوھا من الفوائد ( :-ایضا

ت عبثاً، وال یجوز ذلك في كالم الفصحاء، والسیّما في كالم الباري  الفوائد اللفظیة والمعنویة معاً واال لُعدَّ

الباء الزائدة (بـ بعضھم من تعریفھا فما ذھب إلیھ  ،)١٢٣١()كالم الباري تعالى، وأئمتھ، علیھم السالم

، قوٌل )١٢٣٢()تیانھا لتوكید معنى الكالمالزائدة التي تأتي في الكالم دون أن تحدث معنى فیھ وانّما ا

من قول  ویظھرقولٌ یناقض بعضھ بعضاً، فكیف تخلو من احداث معنى في الكالم مع داللتھا على توكید معناه؟ 

لُو الكالم معھ من معنى أمٌر مجانب بمعنى خُ الحرف  من قول بعضھم أن القول بزیادة ھذا ویظھرمعناه؟ 

أّن (ا ذھب أحد الباحثین إلى ، ومن ھن)١٢٣٣(»التأكید«أمٌر مجانب للصواب إذ اّن من أغراض ھذا الحرف 

أقبل أخوك «: لیست زائدة بمعنى ان حذفھا وذكرھا سّیان، فلیس قولنا» الباء«أّن ھذه(الباحثین إلى 

ما تفید الباء، أّن المؤّكد فعل ذلك وما كان متوقعاً منھ ان »أقبل أخوك نفسھ«مثل » أخوك بنفسھ ، وإنَّ

  .)١٢٣٤()منھ ان یفعل أو بعبارة أخرى، إّنھا یؤتى بھا لالھتمام الزائد

دة في قولھ» عین«ردت وقد و َو َمْن َنَظَر ِفي ُعُیوِب َغْی�ِرِه َفأْنَكَرَھ�ا ُث�مَّ َرِض�َیَھا : (-u- مؤكِّ

 )١٢٣٦(على عین» الباء«، وقد دخلت »األْحَمقُ «لفظة » عین« تاّكدفقد   ،)١٢٣٥()لَِنْفِسھِ َفذلَِك األْحَمُق بَِعْینِھِ 

                                                 
شرح المكودي على األلفیة في علمي ،  ٢/٢٠٧: شرح ابن عقیل ،  ٤/١٩٤٧: ارتشاف الضرب ،  ١٦٥: اللمع : ینظر  )١٢٢٥(

  . ٢/٨٧: في علم النحو ،  ١٩٥: المكودي : على األلفیة في علمي الصرف والنحو
  . ١٦٥: اللمع : ینظر ،  ٢/١١: كشف المشكل  )١٢٢٦(
معاني حروف المعاني ،  ٣/٣٩٤: النحو الوافي ،  ٥٦١: شرح عمدة الحافظ  ،  ٤/١٩٤٨: ارتشاف الضرب : ینظر )١٢٢٧(

عباس محمد : دراسة في حروف المعاني الزائدة ،  ٥١:عباس الترجمان: بحث مقارن- معاني حروف المعاني عند ابن ھشام 
  . ١١٦: ي الجنى الدان،  ٤٧:عباس محمد السامرائي : الزائدة 

  . ٣/١٣٧: ھمع الھوامع )١٢٢٨(
  . ٢٤٣: نار القرى في جوف الفرا )١٢٢٩(
  . ٢/٣٥٦: شرح الرضي على الكافیة )١٢٣٠(
  . ٣٥٤-٢/٣٥٣: المصدر نفسھ )١٢٣١(
  . ٣١: دراسة في حروف المعاني الزائدة )١٢٣٢(
عنى شيء وعدم احداثھا فعدم تغیر اصل الم. ٢٢٧: محیي الدین الكافیجي : شرح قواعد اإلعراب البن ھشام : ینظر)١٢٣٣(

  .شيء وعدم احداثھا معنى فیھ شيء آخر 
  . ٤/٥١٥: معاني النحو )١٢٣٤(
  . ٩/٥٩: المصدر نفسھ: ینظر ،  ١٩/٢٦٤: نھج البالغة )١٢٣٥(



   .تابع لمرفوع قبلھ ألّنھمحالً،  مجرور لفظاً مرفوع» عین« ، فـ)١٢٣٧(زائدة فأفادت التوكید )١٢٣٦(عین

   .قبلھ

» األْحَمقُ «، فاأللف والالم في »بعینھ«توكیداً معنویاً، وھو لفظة  -u-وھنا استعمل اإلمام 

. إرادة غیرهلرفع احتمال ، )١٢٣٨(»بعینھ«:یفید حصره في المشار إلیھ، ولذلك أّكده بقولھ » األْحَمقُ «

یره ورضاه بھا لنفسھ حمق ونقصان ھو اّن إنكاره للعیوب من غ- u- اإلمامووجھ الحمق الذي ذكره . غیره

  .    یرصدھا عند اآلخرینفعلیھ ان ینظر لھا في نفسھ اوالً ثم ، )١٢٣٩(حمق ونقصان في ظاھر العقل

  .    اآلخرین

ُة ِفي ُحْكٍم ِمَن اَألَْحَكامِ : (-u- ونظیره قولھ ى أََحِدِھُم اَْلَقِضیَّ ُث�مَّ َت�ِرُد  ،َف�َیْحُكُم ِفیَھ�ا ِبَرْأِی�ھِ  ،َتِرُد َعلَ

ةُ  ى َغْیِرهِ  ِتْلَك اَْلَقِضیَّ ھِ  ؛ِبَعْیِنَھا َعلَ د لفظة » عین«جاء التوكید المعنوي، )١٢٤٠()َفَیْحُكمُ ِفیَھا ِبِخالَِف َقْولِ لیؤكِّ

مجروراً لفظاً مرفوعا » عین«زیادة  في التوكید، فجاء لفظ » الباء«، وقد دخلت علیھ »القضیة«لفظة 

  .المرفوع» قضّیة«مرفوعا محالً، ألّنھ تابع للفظ الـ 

ر حقیقة » عین« -u-ام وقد استعمل اإلم بالحكم المذكور لھا، فعندما ذكر » القضیة«لیقرِّ

، ثمّ ورودھا على آخر )١٢٤١(ورود قضّیةٍ من القضایا على أحد العلماء، وحكمھ فیھا برأیھ -u-ذكر 

على آخر وحكمھ فیھا بخالف رأي األّول، فقد یحصل ترّدد بین كون ھذه  القضیّة ھي األولى نفسھا أم أنّھا 

للقطع بأّنھا ھي عینھا لیِصل من ذلك » بعین«: ھذه القضّیة بقولھ -u-نفسھا أم أّنھا غیرھا، فأّكد 

من ذلك إلى ذم اختالفھم في حكم القضیة الواحدة التي ینبغي ان یتوحدوا في حكمھا، ألّن مصدر التشریع 

  . مصدر التشریع واحد، وداللة االختالف ھي عدم الوقوع على حقیقة الحكم، فذمھم بھ لعلمھ بحقیقة االحكام

  . بحقیقة االحكام

للداللة على زیادة التوكید، فال یعود في قلب  السامع شك من » بعینھا« في» الباء«وقد أتى بـ

الواحدة ھو كشف » القضیة«من توكید  -u-شك من أّنھا عین القضیة المذكورة، ومبتغى اإلمام 

                                                 
  .٣/١٣٧: ھمع الھوامع ، ٤/٣٤٧: شرح األشموني، ١/٢١٩: مغني اللبیب : ینظر )١٢٣٦(
  .١/٢٠٧: مغني اللبیب : ینظر )١٢٣٧(
  . ٥/٩٥: مصباح السالكین : ینظر )١٢٣٨(
  . ٥/٩٥: المصدر نفسھ: ینظر )١٢٣٩(
  .١/٢٨٨: نھج البالغة )١٢٤٠(
زین : منیة المرید في آداب المفید والمستفید. »في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي«الباب الثاني : ینظر)١٢٤١(

  .١٢٥-١٢١: زین الدین العاملي



كشف اختالفھم لبیان  قصورھم عن الوصول إلى الحكم الصحیح، فھم لیسوا أھالً لھذا المقام، ولھذا وجب 

  . )١٢٤٢(رف باألحكام والصدور عنھ بالحكم الحقولھذا وجب علیھم الرجوع إلى العا

     »كل«التوكید المعنوي بلفظة : المطلب الثاني
، ویأتي بھا المتكلِّم في  كالمھ لدفع )١٢٤٣(في العربیة للداللة على اإلحاطة والعموم» كل«وردت 

م عن المحّدث عنھ، )١٢٤٤(كالمھ لدفع توُھم عدم الشمول فالفائدة من  ،  )١٢٤٥(وإزالة الشك ورفع التوھَّ

، أي أّنھا ترفع )١٢٤٦(رفع ماكان یحتملھ اللفظ من إرادة البعضّیة بھ: توكید بھا وما في معناھا من ال

كُلّ، « :، ویستعمل لھذا الغرض)١٢٤٨(فیرتفع بذلك المجاز،  )١٢٤٧(ترفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم

ـ )١٢٤٩(»ُكّل، وكال، وكلتا، وجمیعٌ « :الغرض ما كان ذا أجزاء یصحُّ وقوع » جمیع«، و »كل«، فیؤكد ب

الرجال «و» القبیلة كلّھا، أو جمیعھا«، و»جاء الركب ُكلُّھ، أو جمیعھ«موقعھ، نحو یصحُّ وقوع بعضھا

، أو جمیعھن«، و»الرجال ُكلّھم، أو جمیعھم«و المثنى المذكر، نحو » كال«، ویؤّكد بـ»الھندات ُكلّھنَّ

ج�اءت الھن�دان «، نح�و »كلت�ا«ب�ـ اّماَ المثنى المؤنث فیؤكد» جاء الزیدان كالھما«المذكر، نحو 

، وال بُدَّ من )١٢٥١(»أكرمُت القومَ ُكلَّھم«: یؤّكد بكل إال ذو اجزاء یّصح افتراقھا، نحو ، وال)١٢٥٠(»كلتاھما

، كذلك األلفاظ األخر ال )١٢٥٢(ضمیر یُطابق المؤكّد باإلفراد والتذكیر وفروعھما» ّكلّ «وال بُدَّ من أن یُضاف لـ

ید ، إلنَّ التوك)١٢٥٣(لیحصل الربط بین التابع والمتبوعاأللفاظ األخر ال ُبدَّ من اتصال ضمیر المتبوع بھا، 

، وحكمھُ في )١٢٥٤( أال مثلھ، إن كان جمعاً فجمع وإن كان واحداً فواحدللمؤّكد فال یكون ید تكرار إلنَّ التوك

                                                 
، ٨٥: القندوزي: المودة ینابیع). إن أقضى أُّمتي علي بن أبي طالب(:ھذا العارف في قولھ وقد بّین النبي)١٢٤٢(

اب�ن حج�ر : ، الص�واعق المحرق�ة١٢٧: شمس الدین المقدسي:احسن التقاسیم )أقضاُكم علي(: ، وقولھ٨٥
  .٧٢-٦٧:محمد رضا المظفر:، عقائد االمامیة٤٠/٨٧:،بحار االنوار٧٦:الھیثمي

  .٢/٤٠٤:شرح األشموني، ٤٢: ألفاظ الشمول والعموم، ٦٢: الموجز، ٢/٢١: األصول، ٤/٢٣١، ٢/١١٦: الكتاب:ینظر)١٢٤٣(
  .٢/٤٠٤:األشموني

شرح ،  ١/٣٢٨: شرح الرضي على الكافیة ،  ١/٢٦٦: ابن عصفور : شرح جمل الزجاجي ،  ٣/٤٠: شرح المفصل : ینظر)١٢٤٤(
  . ٢/٤٠٤: شرح األشموني،  ٢/٢٠٧: شرح ابن عقیل ،  ١/٣٢٨: الكافیة 

  . ٢/٤٠٢: شرح األشموني،  ١/٢٣٨: المقّرب ،  ١٦٥: اللمع ،  ٢/٢٠: االصول : ینظر)١٢٤٥(
  . ١/٢٦٦: ابن عصفور : رح جمل الزجاجي ش: ینظر)١٢٤٦(
  . ٣٢٦: » النبراس«: شرح قطر الندى : ینظر)١٢٤٧(
  . ٢/١١٧: الكواكب الدریة ،  ١٦٦: أسرار النحو : ینظر)١٢٤٨(
  . ٣/٥٦: دراسات في قواعد اللغة العربیة، ١/٢٦٦: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي : ینظر)١٢٤٩(
  .٤/٣٥٦:شرح األشموني: ینظر )١٢٥٠(
  . ٤/٣٥٥:شرح األشموني، ٢/٢٢٦: شرح المفصل ،  ٢/٢٩٦: شرح الرضي على الكافیة : ینظر)١٢٥١(
  . ٢١٦: نتائج الفكر )١٢٥٢(
  . ٤/٣٥٦:شرح األشموني: ینظر )١٢٥٣(
  . ٢٢١-٢/٢٢٠: ، المطالع السعیدة١٣٩-٣/١٣٨: ، ھمع الھوامع٢/٢٠٧: شرح ابن عقیل: ینظر)١٢٥٤(



  .  )١٢٥٦(، وال یؤكد بھا أال االسم المعرفة)١٢٥٥(وحكمُھ في اإلعراب ُحْكُم االسم المؤّكد فھما تابعان لھ

  .  )١٢٥٦(المعرفة

دة توكیداً معنویاً في مواضع من كالم اإلمام » لّ ك«وقد وردت لفظة - لھ، ومنھا  قو- u- مؤكِّ

اُع ِفي َزْرِعِھمْ : (خلق الجرادةفي صفة عجیب  -u-لھقو رَّ َھا َو لَْو أَْجلَبُوا  ،َیْرَھُبَھا اَلزُّ َو الَ َیْسَتِطیُعوَن َذبَّ

ًة◌ً  ... ،أَْجلَُبوا ِبَجْمِعِھمْ  ُن إِْصَبعاً ُمْسَتِدقَّ َھا ُكلُُّھ الَ ُیَكوِّ  »خلقھا«لفظة » لّ ك«فقد أّكدت   )١٢٥٨())١٢٥٧(َو َخْلقُ

ما  اودعھ هللا تعالى في الجرادة من عجائب  - u- لجرادة، فبعد ان وصف اإلمامالتي نابت عن لفظ ا

لو قّدرنا  أّنھا ُوِصفت لمن لم یرھا فرّبما اعتقد أّن لھا خلقاً (عجائب الصنع ذكر خوف الزراع منھا، فـ

أّن لھا خلقاً عظیماً تستند إلیھ ھذه األوصاف ولم  یكن عنده تعّجب حّتى نتبّین مقدار خلقھا وصغر 

فكان عظم اوصافھا وخوف بني اإلنسان منھا من جھة، وصغر حجمھا من جھة أخرى مدعاةً ،  )١٢٥٩()وصغر صورتھا

ن ھذا اإلصبع المُتِّسمِ بالحقارة وصغر الحجم  )١٢٦٠(حجمھا من جھة أخرى مدعاةً للتوكید بأّن حجمھا كلّھ ال یكوِّ

  .  )١٢٦٠(وصغر الحجم

ھ��ا َوالِجَھ��اِد ِف��ي َس��ِبیِل ِهللا ِعْن��َد األْم��ِر  ِب��: (-u-ونظی��ره قول��ھ  الَمْعُروِف َو َم��ا أْعَم��اُل الِب��رِّ ُكلُّ

يٍّ  ْھيِ َعِن الُمْنَكِر إال َكَنْفَثٍة ِفي َبْحٍر لُجِّ » اعم�ال«تأكیداً مرفوع�اً  للف�ظ » كلھا« وجاء لفظ،  )١٢٦١()َوالنَّ

  .المبتدأ المرفوع

ْفُل (إّنھ : ، وقیل)١٢٦٢()قذف الریق القلیل، وھو اقلُّ من التفل(ھو » النفثِ «إّن  َنْفحٌ بال ریق، والتَّ

ْفلُ َنْفخٌ معھ ری فأین یكون وزن ھذه النفثة قیاساً إلى مقدار ،  )١٢٦٤()معظمھ(، ولجة البحر ھي )١٢٦٣()قوالتَّ

وقد نفثة بال ریق كانت كالشيء العدیم،  كانت فإذاإذا كانت نفثة بریق،  ھذاإلى مقدار ھذا البحر؟ 

عن  بذلك نسبة اعمال البر والجھاد في سبیل هللا إلى األمر بالمعروف والنھي -u- اإلماموقد شّبھ 

ر وھذا مبتغى اإلمام  ومن. عن المنكر والنھي  - u- ھنا ندرك أّن ھذا العمل ال قرین لھ من أعمال البِّ

، وأعمال البرِّ كثیرة، وكل واحدٍ كبیٌر بنفسھ فضالً عن اجتماع الجھاد بید أّنھ عملٌ واحد -u-اإلمام 

لو جاء وحده في الكالم  –أي الجھاد–، وھذا العمل »الواو«اجتماع الجھاد إلى ھذه األعمال بحرف العطف

                                                 
  . ١٦٥: اللمع : ینظر )١٢٥٥(
  .  ١٦٥: اللمع ،  ١/٣٩٦: الكتاب : ینظر )١٢٥٦(
  .»دقق«١٠/١٠٢:لسان العرب.واستدّق الشيء أي صار دقیقا.ما َدّق منھ واسترقّ :مستدّق ٍ كل شيء)١٢٥٧(
  . ١٣/٦٦: نھج البالغة ) ١٢٥٨(
  . ٤/١٤٣: مصباح السالكین ) ١٢٥٩(
  .» دقق«١٠/١٠٢: لسان العرب : ینظر )١٢٦٠(
  . ١٩/٣٠٦: نھج البالغة )١٢٦١(
  .» نفث« ٢/١٩٥: لسان العرب: ینظر» نفث« ٨١٦: الراغب: ممفردات الفاظ القرآن الكری)١٢٦٢(
  . ١٩٦- ٢/١٩٥: لسان العرب: ینظر ، ٢٥٢:ابن خالویھ:إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم)١٢٦٣(
  .»لجج« ٥٩٢: مختار الصحاح )١٢٦٤(



نُصرة اإلسالم بالمال (في قبول الكالم، والجھاد ھو ،  )١٢٦٥(رباك السامعوحده في الكالم لكان قادراً على إ

، وھنا یأتي دور التوكید في بیان تفضیل األمر بالمعروف  )١٢٦٦()اإلسالم بالمال والبدن على األعداء

 ً  ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر، فق��د أح��اط التوكی��د بأعم��ال الب��رِّ ُكلِّھ��ا، ش��اِمالً أجزاءھ��ا جمیع��ا

أزاءه، ووّثق كبره ومنزلتھ الرفیعة عند هللا  –رغم عظمھا- ، فبّین تصاغر أعمال البر)١٢٦٧(»كل«بـ

، وبھ  ُتحمل رایة (عند هللا تعالى، كما بّین أثره الفاعل في رقي المجتمعات، فعلیھ تقوم أعمال البرِّ

      . )١٢٦٨()رایة اإلصالح االجتماعي

ا ورد توكیداً معنویاً بـ ُل ُمْؤِمٍن ِبَك َیا َرُسولَ : (-u-قولھ  »كل«وِممَّ ي أَوَّ ِ  إِنِّ َفَقاَل اَْلَقْوُم ... َهللاَّ

ابٌ  :اَْلَقْوُم ُكلُُّھمْ    . )١٢٦٩()َبْل َساِحٌر َكذَّ

  .»القوم«، فجاءت مرفوعة تبعاً للمتبوع الفاعل »القوم«لفظة » كل«أكّدت 

ا شھد انقالع الشجرة ومجیئھا إلى الرسول -u-وقد قال اإلمام  كما أراد مأل من  ذلك لمَّ

إذا أتتھ بإذن هللا، طلبوا منھ أن یدعو نصفھا فدعاه فأتاه ، مأل من قریش، وقد طلبوا منھ أن یدعوھا، ف

فأتاه ، فأسرع في تصدیقھ، وإعالن ھذا التصدیق، في حین أّن المأل من قریش قد أنكروا ھذا األمر بباطل 

اب«األم��������ر بباط��������ل ق��������ولھم    كف��������راً ب��������رّبھم وإنك��������اراً لنبوت��������ھ » ب��������ل س��������اِحٌر ك��������ذَّ

  وق���د یتب���ادر إل���ى ال���ذھن ، )١٢٧٠()م���ن أراد الباط���ل ك���ان ل���ھ می���دان ف���ي المجادل���ة علی���ھ(، و

لعموم القوم وشمولھم  »كل«ایمان بعضھم في األقل، فجاء التأكید بـ –مع عجیب ھذا االعجاز وحقیقتھ–

  .وشمولھم جمیعاً بھذا اإلنكار

 -u-مع إنكارھم جمیعاً لذلك من الفضیلة لھ  في اإلیمان بنبوتھ   -u-وفي إسراعھ 

u- عن أحد ىما ال یخف .  

ً  -ومن�ھ ��ى َجَواِرِح��َك ُكلِّھ��ا َف��َراِئضَ ( :-u-)١٢٧١(قول��ھ –ایض��ا  َف��إنَّ هللاُ ُس��ْبَحاَنُھ َق�ْد َف��َرَ◌َ◌َض َعلَ
  .»على«المجرورة بحرف الجر » كل«وقد جاءت لفظة ،  )١٢٧٣()َیْحَتجُّ ِبَھا َعلَْیَك َیْوَم الِقَیاَمةِ   )١٢٧٢(

                                                 
أھمیة «    ،٤٢- ٣٥: عبد الصاحب الشاكري: الجھاد اإلنساني في اإلسالم. »مفھوم الجھاد في القرآن«:ینظر)١٢٦٥(

محمد : الجھاد، ٤٤٤- ٢/٤٤١:محمد باقر الحكیم:دور أھل البیت في بناء الجماعة الصالحة»أھمیة الجھاد وفضیلتھ«
  .١٣-٨: محمد باقر الحكیم : الجھاد

  . ٨٧: قطب الدین النیسابوري : الحدود) ١٢٦٦(
  .٢/٤٠٤:شرح األشموني: ینظر ) ١٢٦٧(
  .٢/٦٠: مرتضى المطھري: الملحمة الحسینیة) ١٢٦٨(
  . ١٣/٢١٣: نھج البالغة )١٢٦٩(
  .   ٣٣: جعفر كاشف الغطاء : منھج الرشاد لمن أراد السداد )١٢٧٠(
  . ٢/٣٢١:-u-كلمة امیر المؤمنین علي بن ابي طالب:ینظر.محمد بن الحنفیةل-u-من وصیة لھ)١٢٧١(
، كلمة ٢٣- ٢١: -  علیھما السالم - االمام علي بن الحسین : رسالة الحقوق: فرائضھ تعالى على الجوارح: ینظر)١٢٧٢(

  .٣٢٥- ٢/٣٢٢: -u-ر المؤمنین علي بن ابي طالب ، كلمة أمی٢٣-٢١
  . ١٩/٣٢٣: نھج البالغة)١٢٧٣(



ة تدل اھمیة داللیة بالغ» كل«، ففي التوكید بـ»جوارحك«تأكیداً للفظة » كل«وقد أتى بلفظة 

تدل على ان اإلنسان ال یقوى على االنفالت من مراقبة هللا تعالى، وال یكاد الن جوارحھ على كثرتھا ودقتھا 

تح����������������ت معلوم����������������ھ    كثرتھ����������������ا ودقتھ����������������ا وبراعتھ����������������ا فاّنھ����������������ا جمیع����������������اً 

فال تنّد منھ نظرة خاطفة لمحرم، أو تتسمع أذنھ كلمة سوء فال یأباھا، أو تسیر رجلھ إلى  –سبحانھ-

متّد یده إلى سحت فال یرجعھا إال وهللا تعالى مطلٌع علیھ، سائٌر رجلھ إلى مكیدة من دون ان یردھا، أو ت

أفاد بیان عظمتھ » كل«بـ علیھ، سائٌر معھ، ناظٌر إلیھ في كل حال من أحوالھ؛ من ھنا نفھم ان التوكید

  . وقدرت�������ھ العالی�������ة عل�������ى مراقب�������ة عب�������اده م�������ن جھ�������ة -س�������بحانھ –بی�������ان عظمت�������ھ 

  



بسوء الن هللا مطلع علیھ فكل جارحةٍ عنده  وأفادت الوعظ واالرشاد لإلنسان من جھة أخرى لیرعوي، وال یقوم

  . »شاھد«فكل جارحٍة عنده فریضة 

  .  )١٢٧٤(ولھذا النعت نظائر أخر في النھج
نصل مما تقدم الى اّن للتوكید أثره في تقویة المعاني ورعایة االنسجام مع المواقف التي تقتضي 

القناع ا بغایة، وقد جاء التوكید التابع في النھج في صور شتى -u-تقتضي ذلك في كالم االمام 

  . القناع والبیانا

                                                 
، ٢٠/٨٧، ١٩/٣٠٦، ١٩/٦٩، ١٧/٢٥٠ ، ١٧/٢٢٥، ١٧/٨٦، ١١/٢٥٥، ٨/٢٨٧، ٩/٣٠٩، ١٠/١٠، ٨/٢٨٧: نھج البالغة: ینظر)١٢٧٤(

١٣/٦٦، ٢٠/٨٧، ١٩/٣٠٦، ١٩/٦٩، ١٧/٢٥٠.  



  الفصل الثالث
  البدل وعطف البیان

  البدل: المبحث األول

  البدل في اللغة واالصطالح
    البدل في اللغة  

للغة لبدل في ا   .)١٢٧٦(}اهنراً ميا خلندبي نا أَنبى رسع{: ، ومنھ قولھ تعالى)١٢٧٥(العِوَض: ا

: ، یقالقیام الشيء مقامَ الشيء الذاھب: وھو الباء والدال والالم أصل واحد،( :سقال ابن فار

لت الشيء إذا غّیرتھ، وإن لم ب: ویقولون ھذا َبَدُل الشيء وبدیلھ،: یقال وأبدلتھ إذا .. .لھ ببدلھ تأتِ دَّ

  .  )١٢٧٧()إذا أتیَت لھ ببدل

الَخلَُف منھ، والجمع : ِبْدلُ الشيِء وَبدلھ وبدیلھ... وَبَدلُ الشيء غیره: (اّما ابن منظور فیقول

  . )١٢٧٨()في اإلبدال جعل شيء مكان شيء آخراألصل و... دال والجمع أب

  .الشيء مكان آخر لغایةھو جعل من ھنا نجد ان البدل في اللغة ھو الخلف واإلبدال، و

  الصطالحا في البدل 
» البدل«من مصطلحات البصریین التي ظھرت في كتاب سیبویھ إذ أثر فیھ مصطلحا » البدل«یعد 

الترجمة والمترجم «لح البدل عند نحاة الكوفة فھو ، أّما مصط)١٢٧٩( »المبدل«و» البدل«مصطلحا 

  .)١٢٨٠(»والتكریر والمردود نوالمترجم والتبیی

ذلك االسم اسم آخر، ثُمّ یبدل مكان ذا باب من الفعل یستعمل في االسم، ھ: (بقولھ وقد عّرفھ سیبویھ

  .)١٢٨١()رأیت قوَمَك أكثرھم: اسم آخر، فیعمل فیھ كما عمل في األّول، وذلك قولك

                                                 
مقاییس اللغة، مجمل اللغة،  تاج اللغة وصحاح العربیة، -الصحاح ،العین، جمھرة اللغة، تھذیب اللغة: ینظر )١٢٧٥(

، كذا »بدل«مادة . مجمل اللغة، العشرات،اساس البالغة،مختار الصحاح،لسان العرب، القاموس المحیط، تاج العروس
: ، حاشیة الخضري٣٤٥:»النبراس«، شرح قطر الندى ٤٣٩: شرح شذور الذھب: ینظر. ، كذا ورد في كتب النحو»بدل«

  .٢/٦٨: حاشیة الخضري
  . ٣٢: سورة القلم  )١٢٧٦(
  .» بدل« ١/٢١٠: معجم مقایس اللغة )١٢٧٧(
  .» بدل« ١١/٤٨: لسان العرب )١٢٧٨(
  .١٦، ١٥، ٢/١٤، ١٤٠، ١/١٥٨: الكتاب : ینظر)١٢٧٩(
: ، ھمع الھوامع٣/١٢٣: حاشیة الصبان،١/٢٠:مجالس ثعلب،١٧٩، ١٦٨، ١٦٧/ ١: الفراء:معاني القرآن:ینظر)١٢٨٠(

، المصطلح ٢٢٦- ٢٢٣ :د دیرةالمختار احم:من خالل معاني القرآن للفراء–،دراسة في النحو الكوفي٣/١٤٧: ھمع الھوامع
  .١٦٣:نشأتھ وتطوره حتى اواخر القرن الثالث الھجري-، المصطلح النحوي٢٢٦-٢٢٣

  . ١/١٥٠: الكتاب )١٢٨١(



د ، ثم )١٢٨٢()أن فُّرغ لھقد صار یعمل فیھ ب بدل؛ ألنَّ الذي عمل في الذي قبلھقیل : (وقال المبرِّ

المبدل منھ، العربیة یحلّ محلّ في جمیع اعلم أنَّ البدل : (، ثم یستطرد بعد ھذا التعریف، فیقول)١٢٨٢()لھ

مررتُ بزیٍد، ومررتُ بأبي عبد : فكأنّكّ قلت. مررتُ برجلٍ زیٍد، وبأخیك أبي عبد هللا: وذلك قولكالمبدل منھ، 

 . )١٢٨٣()ومررُت بأبي عبد هللا

، على حین كان الزمخشري أكثر )١٢٨٤()في موضع األّولقول یقّدر : (فقد عّرفھ باختصار الرماني أّما

وإّنما یذكر األّول لنحو من التوطئة ولیفاد ھو الذي یعتمد بالحدیث، : الزمخشري أكثر تفصیالً إذ قال

  .)١٢٨٥(فرادا فضل تأكید وتبیین ال یكون في اإلولیفاد بمجموعھم

ـ  حیث كان من ثانٍ » زیدٌ «، فـ»زیدٍ مررت بأخیك «: ّول، نحو قولكالبدلُ ثانٍ یقّدر في موضع األ(ف

مررُت بزیٍد، : كأنّك قلتحتى عتباره بأن یقّدر في موضع األّول، واحیث كان تابعاً لألّول في إعرابھ، من 

  .)١٢٨٦()مررُت بزیٍد، فیعمل فیھ العامل كأّنھ خاٍل من األّول

  : وذكره ابن الحاجب بقولھ

تابع المقصودُ ( ل لبدلذ   دوَن األوّل         ا ا وا ب   )١٢٨٧()اَك الذي َقْد لقبُ

  : ونجد البن مالك حدّین للبدل

   .)١٢٨٨()ھو التابع المستقّل بمقتضى العامل تقدیراً دون متبع(قولھ: األّول

ثاني ل   : قولھ: ا

تابعُ ( ل ِ  بالحكمِ  المقصودُ  ا   )١٢٨٩()دالسمَّى بَ ھو المُ  واسِطةٍ       ال     ب

،   ومّمن أخذ عد ابن مالك لیصبح تعریفاً نھائیاً للبدلوھذا الحّد ھو الذي أخذ بھ معظم النحاة ب

، )١٢٩٣(والس�یوطي، )١٢٩٢( »ھـ٧٦٩ت«وابن عقیل ،)١٢٩١(وابن ھشام،  )١٢٩٠(ابن الناظم: ومّمن أخذ بھ

  .)١٢٩٤(والفاكھي، )١٢٩٣(والسیوطي

    
                                                 

  . ٤/٢٩٥: المقتضب )١٢٨٢(
  . ٤/٢١١: المصدر نفسھ )١٢٨٣(
  . ٣٩: الرماني: الحدود)١٢٨٤(
  . ١٢١: المفصل : ینظر ) ١٢٨٥(
  .٢/٢٥٨: ابن یعیش : شرح المفصل ) ١٢٨٦(
  . ٢٦٨: ابن الحاجب : شرح الوافیة في نظم الكافیة ) ١٢٨٧(
  . ١٧٢: تسھیل الفوائد ) ١٢٨٨(
  .٣٩: الفیة ابن مالك) ١٢٨٩(
  .٢١١: ابن الناظم: الفیة ابن مالكشرح )١٢٩٠(
  .٣/٦٤: أوضح المسالك )١٢٩١(
  .٢/٢٤٧: شرح ابن عقیل )١٢٩٢(
  .٣/١٤٧: ھمع الھوامع)١٢٩٣(
  .١٨٥: شرح الحدود النحویة )١٢٩٤(



  صلة البدل الداللیة بین المعنى اللغوي والمفھوم االصطالحي  
فقیام الشيء مقام الشيء الذاھب اضح، الحي من المعنى اللغوي امرٌ والنحاة المعنى االصطَذَ◌ اّن أْخْ 

إّن األصل (إذ  البدل محلّ المبدل منھ في النیّة،ھو عیُن حلول   )١٢٩٥(الشيء الذاھب لیقال عنھ َبَدل الشيء

یقول الرجل للرجل اذھب معك و: یھقال سیبو(وقد ،  )١٢٩٦( )في اإلبدال جعل شيء مكان شيء آخرإّن األصل (

منھ، عوضاً   )١٢٩٧()في مكانھ نمعي رجل بَدلھ أي رجل یُغني َغناءه ویكو: للرجل اذھب معك بفالن، فیقول

حاة اّن البدل الظاھر لدینا ن المبدل منھ وموكذلك البدل عوٌض منھ، عوضاً  یحلُّ محلَّ (اّن قول بعض النُّ

ً  الالطرح معنى   –أي المبدل منھ–ى باألّول منھما على ان ینو  )١٢٩٨()یحلُّ محلَّ المبدل منھ( اّن  )١٢٩٩(لفظا

 ً السامع بمجموعي االسم على طریق  إعالم ( ذلك اّن الغایة من اإلبدال ھي انظراّن في ھذا القول  )١٢٩٩(لفظا

الً بابشا وقال ابن  )١٣٠٠()باألّول الطرح نوىعلى طریق البیان من َغیر أن ی على أّن البدل لیس في نیة ذ مُستدِّ

ى باألول الطرح، فلم یصح أن ینو ،جھة اإلعالم بمجموعي االسم انّھ قصد بھ البیان على(لیس في نیة الطرح 

ً مبیّ  ألّن جعلھ في نیة الطرح یخرجھ من أن یكونباألول الطرح،  لمؤكد وال فكما ال یجوز أن یكون ا .نا

ان ولو ك .فكذلك المبدل منھ على جھة البیان ال یكون في نّیة الطرحلمؤكد وال المنعوت في نّیة الطرح، ا

خاك بدالً من الھاء على أن تجعل أضربتھ أخاك،  زیدٌ : ان في نیة الطرح لما جاز أن تقولولو ك .الطرح

ّل ُ على أّنھ لیس في ھا ما یدوفي عدم جواز ھذه المسألة وأشباھ، ...»زیدٌ «بدالً من الھاء العائدة على

   . )١٣٠١()لیس في نّیة الطرح

غى والداللة التي یری�دھا ففي ھذا التركیب یجب ذكر المبدل منھ للوصول إلى المعنى المبت

ین ال یكون في یوتبئة، ولیفاد بمجموعھما فضل تأكید األّول لنحو من التوطإّنما یذكر ویریدھا المتكلم، 

المعن�ى یبتغیھ�ا  كن إغفالھا أو تقدیر إلغائھ�ا إلنفلیس المبدل منھ زیادة یم،  )١٣٠٢(یكون في اإلفراد

» المبدل منھ«، و»البدل«الداللي لعملیة اشتراك  والنحاة یلحظون ذلك في المضمونكما یبتغي اللفظ، 

جمال اإل التفصیل بعدبعد اإلبھام أو وھو التبیین انتاج معنى داللي عمیق في الكالم، في » المبدل منھ«و

محل  –أي البدل–شري على رأي النُّحاة في حلولھ لزمخق اھما، ونلمس ذلك األمر في تعلیجمال أو كالاإل

إی�ذان م�نھم باس�تقاللھ بنفس�ھ ومفارقت�ھ التأكی�د والص�فة ف�ي كونھم�ا (محل المبدل منھ أّنھ  –البدل

فلو زیدٌ رأیُت غالَمھُ رجالً صالحاً، :  أن یعنوا إھدار األّول واطراحھ، اال تراك تقولالین لما یتبعانھ، تتّمت
                                                 

  .»بدل« ١/٢١٠ :معجم مقاییس اللغة، ٤/٢١١: المقتضب: ینظر )١٢٩٥(
  .»بدل« ٤٨/ ١١: لسان العرب  )١٢٩٦(
  .»بدل« ١١/٤٨: المصدر نفسھ)١٢٩٧(
  . ٤/٢١١: المقتضب )١٢٩٨(
  .٢/١٩٠: شرح التصریح ، ٢٦٣-٢/٢٦٢:ابن یعیش : شرح المفصل ، ٢٦٦: المقرب: ینظر)١٢٩٩(
  .٢/٤٢٣: شرح المقدمة المحسبة )١٣٠٠(
  . ٢/٤٢٣: المصدر نفسھ)١٣٠١(
  . ٢٢١: المفصل : ینظر )١٣٠٢(



ما وعدم قدرتھ على األداء حینإّن عدم سداد الكالم،  .)١٣٠٣()م یسد كالُمكھبت تھدر األّول، لفلو ذصالحاً، 

الداللي العمیق الذي  األّول دلیلٌ على وجوبھ في ھذا التركیب للوصول إلى المعنىما یطرح األداء حین

  .ا في اإلفرادوھو اإلفادة بمجموعھما فضل تأكید وتبیین ال یكون،  –فیما تقّدم–العمیق الذي ذكرتھ 

  .اإلفراد

ُثمّ الذي : (...إذ قال »ھـ٦١٧ت« لدى صدر األفاضل الخوارزميقبوالً  بید اّن ھذا التعلیق لم یلقَ 

حقیقًة لفظ ابن السراِج الُمبدلُ منھ بمنزلةِ ما لیَس  في ُحكم تنحیة المَبدلِ  ھُد بكون الَبَدلِ ُثمّ الذي یش(...

  . )١٣٠٤()ما لیَس من الكالم

ھ التأكید استقاللھ بنفسھ ومفارقت«ي ن غیره كما ذكر فمز البدل یكان القصُد ِمنھ تمی أّما إذاو

من بالبدل  ؤتىفإنھم لتحقیق ھذا الغرض قد أھدروا الوقوف على الداللة األصلیة التي یُ » التأكید والصفة

 وِعلّ�ُة ذل�َك أنّ (یؤدیھا ھذا التركیب في ھذا الحد،  فال نجد المعاني الداللیة التيمن أجلھا، بالبدل 

 ُمنَفرداً أْغنى ِمنھُ بالبدلِ  اِمَع بِِھ◌ِ یَطرَح المبین ألنَّ الس یَجوُز أنْ  فال دل البیان ِعْنَد الجمیعمعنى الب أنّ 

لو نویت باألّول الطرح ألفسدت اإلعراب وكان لحناً (، فـ)١٣٠٥()ُمنفَرداً ولمن یكون البیان إذاً  بالبدلِ 

 ً من فوائد البدل والمبدل  وعلى ما ذكرنا: (في قولھ )*(وھذا ما نّبھ علیھ الرضي،  )١٣٠٦()لحناً صریحا

  . )١٣٠٧()الغلط في بدل معًنى إال ّول لیس في حكم الطرحن أّن األیتبیّ ، والمبدل منھ

�ر –أي البدل–جاد الكوفیون في تسمیتھ وقد أ وك�ذلك ف�ي تس�میتھ ب�ـ  ،)١٣٠٨(بالتفس�یر والمفُسِّ

، وفائدتھ البیان القصُد بھ اإلیضاح بعد اإلبھام(فالبدل ألّنھ یأتي إلیضاح المبدل منھ،   )١٣٠٩(»نالتبیی«

   . )١٣١٠()البیان والتأكید

ُیعنى  وفي حّده نظر إذ ینبغي للحّد أن خذت مأخذھا في حّد البدلظھر أّن مسألة التعلیم قد أواأل

ً  اُیعنى بالوقوف على المعاني الداللیة المتأّتیة من اجتماعاھم أن     .لیكون الحّد جامعاً مانعا

   العامل في البدل  

                                                 
  .١٢١: المفصل)١٣٠٣(
  . ١١٩،  ١١٨/ ٢: الخوارزمي:شرح المفصل )١٣٠٤(
  . ٢/١٦: كشف المشكل ) ١٣٠٥(
  . ٢/١٧: المصدر نفسھ ) ١٣٠٦(

  .وقد اعتمدُت رأیھ إلنّھ رأّي ال یستھان بھ لما فیھ من عمق داللي ونظر نحوي دقیق، ومكانة الرضي في النحو ال تخفى(*) 
  .ونظر نحوي دقیق

  .٢/٣١٢: شرح الرضي على الكافیة) ١٣٠٧(
من خالل معاني القرآن –، دراسة في النحو الكوفي ٣/١٢٣:، حاشیة الصبان ١/٧٩: الفراء: معاني القرآن: ظر ین) ١٣٠٨(

  .٢٣٠-٢٢٦: معاني القرآن للفراء
  ٣/١٤٧: ، ھمع الھوامع٣/١٢٣: حاشیة الصبان: ینظر ) ١٣٠٩(
  .٣/٢١٠: االتقان) ١٣١٠(



ھذا باب من (:ي البدل ھو العامل في المبدل منھ، قال سیبویھیرى النحاة القدامى اّن العامل ف

،  )١٣١١()آخر فیعمل فیھ كما عمل في األّول بدل مكان ذلك االسم اسمٌ یستعمل في االسم األّول ثُمّ من الفعل ی

البدل عنده من جملة ثانی�ة،  نالعامل في البدل، وبھذا ال یكو لم یقل سیبویھ بتكرار، ف )١٣١١()األّول

ر قد صا قیل بدل؛ ألّن الذي عمل في الذي قبلھ(:قد قال المبردو. ثانیة، وإنّما ھو من جملة المبدل منھ

   . )١٣١٢()أْن فُّرغ لھفیھ ب ر یعملقد صا

البدل تابع السیرافي وابن مالك والرضي على ذلك بإنَّ ك احتّج سیبویھ ومن وافقھ في رأیھ وقد

ح لھ، فال یمكن أْن یكون من جملة ثانیة،  ولو كان من جملة ثانیة لما ُعّد البدل تابع للمبدل منھ موضِّ

حاً للمبدل منھ تابعاً لھ    . )١٣١٣( لما ُعّد موضِّ

ل وذلك على نیة تكرار ، »المبدل منھ«في البدل ُمقدّر من جنس األوّل نحاة أّن العامل ویرى جمھور ا

العاملومن ھن. )١٣١٤(على نیة تكرار العامل لتوكید بتكرار ھذا    . ا جاء ا

  .)١٣١٥(ر جملتیندیتقفھو في على نّیة تكرار العامل  البدل انّ : أبو حیان قالو

حا وھذا ناجم عن تّصور: وعلل عبده الراجحي ذلك بقولھ الخلیفة عمر  كان « :ملة مثلة أّن جالنُّ

   .)١٣١٧(خیالي  وھذا التكرار للعامل، )١٣١٦(»كان الخلیفة كان عمر عادالً « :، أصلھا»الخلیفة عمر عادالً 

   .)١٣١٧(خیالي

   معاني البدل  

فیذكر ،   )*( )١٣١٨()، ُیقّدر إحاللھ في محل األّولتفسیر اسم باسم(ھو : حّد ابن معٍط البدل فقال

التمھی�د  ن�اً وإیض�احاً ورفع�اً لإللتب�اس ف�ي یلب�دل تبیویك�ون اه، فیذكر المبدل توطئة وتمھیداً لذكر

م إلّن البدل ھو ماالذي یعتمد بالحدیث،  الُمتقدِّ ولیفاد بمجموعھما فضل یذكر األّول لنحو من التوطئة،  وإنَّ

                                                 
  .٢/٢٦٤: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر  ، ١/١٥٠: الكتاب)١٣١١(
  .٤/٢١١: المقتضب)١٣١٢(
اب&ن     ، ٢/٢٦٤: اب&ن یع&یش  : شرح المفص&ل ، ٢/٢٢٦: ، شرح الرضي على الكافیة١/١٥١: الكتاب: ینظر)١٣١٣(

  . ١٣٦: الحاجب النحوي آثاره ومذھبھ 
  . ١/٣٨٧: ابن أبي الربیع االشبیلي: البسیط في شرح جمل الزجاجي: ینظر )١٣١٤(
  . ١/٢٧: البحر المحیط : ینظر )١٣١٥(
  . ٣٩: عبده الراجحي : ي التطبیق النحو: ینظر )١٣١٦(
  . ١٩: حسین محمد محمد حسن: القرآن الكریم –البدل في الجملة العربیة:  ینظر )١٣١٧(
  .٢٣٨: ابن معطٍ : الفصول الخمسون )١٣١٨(

ً ، وھو ال یختّص بھ، والمالحظ على ھذا الحد أّنھ خّص البدل باالسم(*) ولیتمّ الحدّ وفق . فالبدل یكون بالفعل وبالجملة ایضا
ر احاللھ في محل المتبوع : النحاة كان ینبغي لھ ان یقول ولیتمّ الحّد وفق رؤیة ر لمتبوع ُیقدَّ ر«تابع مفُسِّ   .»المفُسَّ

ر«   .»المفُسَّ



كما –عنیین أصلیین للداللة على م، فیأتي البدل )١٣١٩( فراداإل ین ال یكون فيیبمجموعھما فضل تأكید وتب

  : –سیبویھ كما ذكر–أصلیین 

لتوكی - ١    . »رأیت أكثر قومك«أي » رأیت قومك أكثرھم«لك نحو وذ: دا

َن م�ا  رأیت قوم�ك، ث�مّ : لم، فیقولالبیان وذلك ان یتكلم المتك -٢ ال�ذي رأى م�نھم، یب�دو ل�ھ أن ُیب�یِّ

بھ���ام وفائدت���ھ البی���ان الب���دل القص���د ب���ھ اإلیض���اح بع���د اإل، ف)١٣٢٠(أو ناس���اً م���نھمثلث���یھم : فیق���ول

   . )١٣٢٢(واالبھام في المتقدم، إلزالة اللبس )١٣٢١(والتوكید

   أنواع البدل من حیث المعنى  

ق استقرائھم للّغة، فكانت أنواعھ على فاللغة والنحو البدل على اقسام عدة على وعلُماء قد قسم 

 : أنواعھ على النحو اآلتي

  بدل كل من كل   : المطلب األول  
   . )١٣٢٣(ویُسّمى بدل المطابق من مطابقھ ویتّفق جمھور النحاة على ذلك

الموافق من بدل (، وذكر ابن القیم أّنھ )١٣٢٤()ھو ھو(ھو الذي أطلق علیھ سیبویھ ھذا البدل و

اه ابن مالك البدل المطابق وذلك ، )١٣٢٥()من الموافق ، فبدل كل من )١٣٢٦()تعالىلوقوعھ في اسم هللا (وسمَّ

ا یطلق على كل ذي أجزاء وذلك ممتنع ھنا(كل من كل  تسمّیة  انّ إلى احدُ الباحثین  ذھب ، لھذا)١٣٢٧()إنمَّ

ھا دخلت في أمر عقائدي، إذ إنإعادة نظر، كل من كل تحتاج إلى ببدل تسمّیة ھذا النوع من البدل  انّ 

ى بدل كل من كلعقائدي،   ،)١٣٢٨(ورأى أّن تسمیتھ بالموافق أو المطابق ھي األولى مع اإلشارة إلى أنّھ یُسمَّ

  .االولى فیما نحسبوھو  ،)١٣٢٨(من كل
وذلك بان یكون للشخص  ،رض من ذلك البیانوالغ ...ثانٍ یقُدرّ في موضع األّول(من كل لفظ وبدل كل 

سمین، فإذا ذكر احد االبعضھا عند قوم وببعضھا عند آخرین، أو أسماء ویشتھر ب ،بان یكون للشخص اسمان

یذكر ذلك االسم اآلخر على سبیل بدل سمین، خاف أْن ال یكون ذلك االسم مشتھراً عند المخاَطب، واحد اال

 فقد یجوز، »هللا زید عبدب«ت مرر: فإذا قلت. ، وإزالة ذلك التوھمللبیان من اآلخر على سبیل بدل احدھما
                                                 

  . ١٢١: : المفصل : ینظر)١٣١٩(
  .١٥١-١/١٥٠: الكتاب : ینظر)١٣٢٠(
: ، التوابع في كتاب سیبویھ٢٦٣- ٢/٢٦٢: ابن یعیش: ، شرح المفصل٣٠٥، ٢/٣٠٣: شرح الرضي على الكافیة:  ینظر)١٣٢١(

  ..٥٦: التوابع في كتاب سیبویھ
  .٣/١٥٢: ھمع الھوامع : ینظر) ١٣٢٢(
  .٢/٢٤٩: ،شرح ابن عقیل٣/١٢٤:حاشیة الصبان،»قصدھا سیبویھ ضمنا« ١/١٥١: الكتاب: ینظر)١٣٢٣(
  .٥٨: التوابع في كتاب سیبویھ ،  ١/١٥١: الكتاب )١٣٢٤(
  .٤/١٩٨: بدائع الفوائد )١٣٢٥(
  .٣/١٢٤: حاشیة الصّبان )١٣٢٦(
  . ٣/١٢٤:  المصدر نفسھ )١٣٢٧(
  . ١٠٢: بالتوابع في القرآن الكریم  دالتقیی: ینظر )١٣٢٨(



یجوز ان یكون عارفاً بزید وال  أّنھ زید، وقد بد هللا، وال یعلمان یكون المخاَطب یعرف ع فقد یجوز، »زید

دت إیضاحھ لالسم الذي قص  )١٣٢٩()المخاطبفتأتى باالسمین جمیعاً لمعرفة عبد هللا، عارفاً بزید وال یعلم انّھ 

ً » زید«دت إیضاحھ وتحدیده فورود البدل قص ینأى بھا عن االشتراك مع  أفاد تشخیص الماھیّة بِدقة تشخیصا

وقام بوظیفتھ في إزاحة اللبس  ،»عبد هللا«المبدل منھ االشتراك مع غیرھا أي اّنھ قد ضیِّق من نطاق داللة 

ثانیاً وذلك الن لإلبھام أوال ُثمَّ التفسیر  ،إزاحة اللبس واإلبھام عنھ وإحداث التأثیر في نفس المخاطب

�ثانیاً وقعاً وت�أثیراً فیھ�ا ل�یس لالتی�ان بالمفالتفسیر  یرف�ع الب�دل ل�م یتقدم�ھ إبھ�ام فإذا  ،)١٣٣٠(أّوالر سِّ

وفي األغلب یعمل ھذا النوع من البدل على ، )١٣٣١(المجاز ویبطل التوّسع الذي كان یجوز في الُمبدل منھ

نھا ویخلِّصھا    .من اشتراك الماھیات االُُ◌خرالبدل على تقیید الماھیة المطلقة فیبیِّ

األغلب، وقد ف لفظیھما في ونجد في ھذا البدل التساوي بینھ وبین المبدل منھ في المعنى مع اختال

حاً فللفظ األغلب، وقد یتفقِّان في ا ناً وموضِّ للمبدل منھ، وسیّتضح ذلك في ُیشترط في البدل أن یكون ُمبیِّ

    .ذلك في دراسة دالالتھ

             دالالت بدل كل من كل 

ھما البیان :إلى االكتفاء بذكر داللتین للبدلإّن رغبة سیبویھ في حصر قوانین العربیة دفعتھ 

على اإلیضاح، أو ومن التوسع قولھم بداللة ھذا البدل وكید، وقد اتسع فیھما من جاء بعده، البیان والت

قد ارجع احد الباحثین المحدثین فضل ھذه التقسیمات و ،أو الذماإلیضاح، أو التفصیل، أو المدح، 

، وھو )١٣٣٢()اّن الدالالت التي ذكرت بعد سیبویھ ترجع إلى ما ذكره: (التقسیمات الداللیة لسیبویھ إذ یقول

 : دالالت اآلتیةوقد وردت في النھج القدر كبیر من الصواب، ، وھو رأي على )١٣٣٢()ذكره

لتوضیح  - ١ ا    .داللة 

      .داللة المدح أو الذم - ٢

لتفصیل د - ٣ ا   .اللة 

لتفخیم  - ٤ ا   .داللة 

لتوكید  - ٥ ا   .داللة 

  
 داللة التوضیح   - ١

الداللیة األساسّن اإلیضاح ھو الإ       .للبدل عموماً  وظیفة 

                                                 
  .٢/٣٠٣: شرح الرضي على الكافیة: ینظر، ٢/٢٥٨: ابن یعیش: شرح المفّصل )١٣٢٩(
  .٢/٣٠٣: شرح الرضي على الكافیة: ینظر)١٣٣٠(
  .٢/٢٦٣: ابن یعیش : شرح المفصل )١٣٣١(
  . ١٠٣: التقیید بالتوابع في القرآن الكریم )١٣٣٢(



ى اَْلِوْرِد اَْلَمْوُرودِ ...: (-u-ت ھذه الداللة قولھ وِمّما یندرج تح َیاَقُة إِلَ َفُك�لُّ َنْف�ٍس َمَعَھ�ا  ،َو اَلسِّ

ى َمْحَشِرَھا ؛َمَعَھا َساِئٌق َو َشِھیدٌ  َھا إِلَ َھا ؛َساِئٌق َیُسوقُ وما » ساِئق«، نجد أّن )١٣٣٣()َو َشاِھٌد َیْشَھُد َعلَْیَھا ِبَعَملِ

  . المرفوعین» شھید«وما ُعطف علیھ » سائِق«التباعھما المبتدأ  وما ُعطف علیھ قد وردا بدلین مرفوعین

  . المرفوعین

ـ  - u- وقد جاء  فال شك من وقوع ، على وجھ اإلجمال ثُمَّ فّصل ھذا اإلجمال» شھید«و» سائِق«ب

أي (» شھیدسائٌِق و « الحساب لیدفعھ إلى موقفیوما ما،  )١٣٣٤(شك من وقوع اإلنسان في مخالب الموت

ُثمَّ (  لسائق والشھیدا لفظتي -u-اإلمامفأبھم ،  )١٣٣٥()ولھ وآخُر یشھد علیھأي َملٌَك َیُسوقُھ، (» شھید

 ، )١٣٣٦()»وشاھد یشھد علیھا بعملھایسوقھا إلى محشرھا،  سائِقٌ «:ذلك وقال  - u- ُثمَّ فسرّ (  والشھید

ة  الوضوح  فيوقد حققَّت عملیة االنتقال من الغموض في السائق والشھید إلى  ، )١٣٣٦()»بعملھا النص لِذَّ

ة عظیمة للمخاطب بعد جذب اھتمامھ وإثارة مخاوفھ ان الشيء إذا حصل إكمال ف( ،في المبھم النص لِذَّ

قت الشعور بھ من وجھ دون وإذا حصل ة لم یتقّدم حصول الِّلذة بھ ألم، حصل إكمال العلم بھ دفع وجھ تشوَّ

قت النفس إلى العلم المعلوم لَّذة وبسبب حرمانھا عن الباقي ألم ثُّم سبب ببالمجھول فیحصل لھا  وجھ تشوَّ

من اللَّذة التي لم ذة عقیب األلم أقوى واللَّ الباقي ألم ُثّم إذا حصل لھا العلم بھ حصلت لھا لذة اخرى 

في ورود  )١٣٣٨(األساس ماأّن الكشف واإلیضاح ھ–المثال في ھذا  –فنلحظ  ،)١٣٣٧()التي لم یتقدمھا ألم

، وعمل على -»الشھید« الـ ، و»ساِئق« الـ-الماھّیة المطلقة في المبدل منھ  ورود البدل الذي قّید

   .ا للمتلقيوعّرفھ فَكَشف عن معناھا ،خرأُ  تخلیصھا من االشتراك مع ماھّیاتة ویّ على معرفة تلك الماھ

   .للمتلقي

                                                 
  . ٦/٣٤٦: نھج البالغة)١٣٣٣(
  . ٢/٢٧٦: مصباح السالكین).والورد المورود ھو المحشر:(قال ابن میثم، ٦/٣٤٧:شرح النھج :ینظر)١٣٣٤(
  .»ساق« ٤٣٦: مفردات الفاظ القرآن الكریم)١٣٣٥(
ثُمَّ ذكر ابن أبي الحدید قول بعض المفسرین عقیب ھذا ، »سوق« ١٠/٦٦: لسان العرب: ینظر، ٦/٣٤٧: شرح النھج)١٣٣٦(

بل من الجائز أن یكون ملكا واحدا جامعاً بین ، قتضي كونھما اثنیناّن اآلیة ال ت: (المفسرین عقیب ھذا الكالم، فقال
وكالم أمیر المؤمنین یحتمل ذلك . »وجاءت كل نفس معھا ملك یسوقھا ویشھد علیھا«: كأنھ قال، جامعاً بین األمرین

 ً  ، ورأي الشارح أقرب إلى المعنى من)ألنّھ لم یقل أحدھما لكن األظھر في األخبار واآلثار أنھما ملكان، یحتمل ذلك ایضا
ر إلى المعنى من   .٦/٣٤٧: شرح النھج. قول الُمفسِّ

: »ضمن شروح التلخیص«عروس األفراح، ١٧٦: التفتازاني: مختصرالمعاني: ینظر، ١٤١- ١٤٠: القزویني: اإلیضاح)١٣٣٧(
  .٣/١٢١: الُسبكي: »شروح التلخیص

ن ھو البیان عّما: ینبغي للباحثة القول)١٣٣٨( في  اّن البدل بصورة عامة ُیلمس فیھ اإلیضاح؛ ألّن المفھوم األصل للمبیِّ
 ج�امع:ینظ�ر. في الكالم من معنى إال أنني أتحدث ھنا عن الداللة الرئیسة المبتغاة والمفھومة من العب�ارة عّما

  .٣/١١٠: الطبرسي:مجمع البیان، ٥/٣٧٧: الطوسي:التبیان، ١١/١٧٧:الطبري:البیان جامع:ینظر



یَُصلُّوَن  ،ِمْنھُمْ  )١٣٣٩(َو َما َفاَرَقْت َسْمِعي َھْیَنَمةٌ : (حین ُولِّي ُغْسل رسول هللا  - u- ونظیره قولھ 

ى َواَرْیَناهُ ِفي َضِریِحھِ  ،ُیَصلُّوَن َعلَْیھِ  م�ن المف�رد » ُیَص�لُّوَن علی�ھِ «فقد أبدل ھن�ا الجمل�ة  ،)١٣٤٠()...َحتَّ

وإزالة التوسع  ،لتباساإلیضاح ورفع اإل(، لتقوم بـ)١٣٤١(تبدل الجملة من المفرد إذ » َمة ٌ ِمْنُھمَھْینَ «

وأفصحت عنُھ  بھامیص المبدل منھ من اإللختعلى » یَُصلُّونَ «عملت الجملة  وقدفیھ،  )١٣٤٢()التوسع والمجاز

سماعھ استمراریة مضارعاً للداللة على  استعمل البدل فعالً وقد  فاتضحت داللتھ تشخیصاً،وأفصحت عنھُ بمعناهُ 

وھذا البدل بھذه الصیغة  )١٣٤٣(في ضریحھ  النبي لصالة من المالئكة إلى حین موارة سماعھ لاستمراریة 

عند هللا تعالى حتى ألنھ یوكل المالئكة بالصالة والدعاء لھ  بھذه الصیغة یعبر عن عظیم مكانة الرسول 

   .بالصالة والدعاء لھ على وجھ االستمرار والدوام

لنھج هونظائر ھذ ا یلة في     . )١٣٤٤(الداللة قل

  لمدح أو الذم داللة ا - ٢

                        .)١٣٤٥(الذمعلى المدح أو  اً ِبصفٍة دالةٍ فّتصالبدل أو المبدل منھ مُ : وھو ان یأتي احُد الطرفین

                          .)١٣٤٥(الذم

ا أََحاَط ِب�ِھ ِعْلُم�ھُ  (*)َو َنْسَتْغِفُرهُ : (-u-من ذلك قولھ  َو  ؛ِعْل�ٌم َغْی�ُر َقاِص�رٍ  ؛َو أَْحَص�اهُ ِكَتاُب�ھُ  ،ِممَّ

��ى اَْلَمْوُع��ودِ  ،َو ُن��ْؤِمُن ِب��ِھ إِیَم��اَن َم��ْن َع��اَیَن اَْلُغُی��وبَ  .َغْی��ُر ُمَغ��اِدرٍ ِكَت��اٌب  إِیَمان��اً َنَف��ى إِْخالَُص��ُھ  ؛َو َوَق��َف َعلَ

ْركَ  كَّ  ،اَلشِّ ً «و» كتابٌ «و» ِعلمٌ «، فقد جاءت (**))١٣٤٦()َو َیِقیُنھُ اَلشَّ » علمھ«أبداال ً متتابعة من » إیمانا

ن ب��الرفع تبع��اً لمتبوعیھم��ا یاألّول والث��اني ُمع��ربوج��اء الب��دالن ، »إیم��ان«و» كتاب��ھ«و» علم��ھ«

 أما الثالث فقد جاء منصوباً تبعاً للمبدل منھ .خبرین لمبتدأ محذوف ُمقّدر ، ویجوز إعرابھماالمرفوعین

ً «المنصوب، ویحتمل وجھاً آخر وھو أن تكون لفظة  للمبدل منھ   .مفعوالً مطلقاً لفعل محذوف» إیمانا

  .محذوف

                                                 
  .» ھنم «  ٦٢٤،  ١٢/٦٢٣: لسان العرب : ینظر. أو الصوت الخفي، الھینمة ھي الكالم الخفي)١٣٣٩(
  . ١٠/١٧٩: نھج البالغة )١٣٤٠(
  . ٢/٢٠١: شرح التصریح: ینظر)١٣٤١(
  .٢٩٨: أسرار العربیة)١٣٤٢(
  .» ضرح« ٢/٥٢٦: لسان العرب). الشق في وسط القبر(الضریح ھو )١٣٤٣(
  . ١٦/١٥٦، ١٥/١١٤،  ١٣/٣٠٧، ١١/١٧٦، ١٠/٤٨، ١٠/١٨، ٩/٢٨٢، ٧/٢٥٠:نھج البالغة : ینظر)١٣٤٤(

١٦/١٥٦ .  
أّما امثلتھ في النص القرآني ، على مثال داٍل على الذم في النھج –قرائيفي حدود تتبعي واست –ولم أعثر )١٣٤٥(

فقد بّین تعالى صفة » ١٦،  ١٥: سورة العلق«. }ناصیةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ ̂ لََنْسَفَعْن بالناصیة  {: القرآني فقولھ تعالى
  .تعالى صفة الناصیة المسفوعة

  .المقصود ھو هللا تعالى (*)
  . ٧/٢٥٠: نھج البالغة )١٣٤٦(

  .مثال في النھج للداللة على المدح الاال على ھذا ولم أعثر (**) 



التي جاءت  )١٣٤٧(»غیر مغادر«على المدح، وكذلك» علم« البدلبعد » قاصرغیر «وقد دلت الصفة 

ً «ن البدل الثالث كما بیّ ، »كتابٌ «التي جاءت ِصفة للبدل عندما ُوِصف بالجملة المبدل منھ » إیمانا

  .»نفى إخالصھ الشرك«بالجملة 

 ویعدھا كتابھ الذي ال یغادر ،)١٣٤٨(من السیئات التي یحیط بھا علمھ تعالى -u-وھنا یستغفر 

إیمان من رأى بعین، اّن ایمانھ با  والیوم اآلخر وبحسابھ وجزائھ  :ویقول .)١٣٤٩( كبیرةصغیرة وال یغادر

تعبیر عن ح البدلُ للوقد َصل .)١٣٥٠(وال یبلُغ ھذا المدى إال من أدرك آیاتھ في خلقھرأى بعین، ولمس بید، 

     .ھإخالصو -u-اإلمام وعمیق إیمان تعبیر عن عظمة علمھ وكتابھ تعالى، لل

  یل صداللة التف   - ٣ 

تخلیص االجناس (، فالتمییز ھو عملیة »البدل«و »التمییز«نحاة التفصیل تحت مصطلح ذكر ال

، )١٣٥٢()رفع االبھام في جملة او مفرد بالنص على أحد محتمالتھ(، فیعمل على )١٣٥١()االجناس بعضھا من بعض

على وجھ یزول معھ  (، تمییزاً )١٣٥٣()ا فیھاتمییز المعاني بعضھا من بعض بالبیان عمّ (، و)١٣٥٢()محتمالتھ

ُی�راد ب�ھ التفرق�ة بینھ�ا ف ،فإذا استعمل ف�ي المع�اني ،یفرضھ اإلبھامالذي ، )١٣٥٤()یزول معھ  اللبس

ف�ي   )١٣٥٦()الُمجمل�ةین المع�اني ی�تب(، فب�ھ ی�تمُّ )١٣٥٥(وإزالة اشتراكھا وإشكالھا فیجيء من ذلك بیانھ�ا

   .الواضح  )١٣٥٧()ن بعض بإنزالھ إلى مرتبة البیانبعضھا متمییز أبعاضھ (الكالم و

ولمَّا كانت  ،التي یستعان بھا إلیضاح مضمون الكالم بتحدید داللتھ الخطاب )*(یل من مقتضیاتصوالتف

��ا كان��ت األداة التف ،داللت��ھ  ل��ذلك اتس��م ِبس��مةِ  –وھ��و الب��دل–ع تابع��اً م��ن التواب�� -ھن��ا–ص��یلیة ولمَّ

     .)١٣٥٨(إلّن وجوده یناط بوجود مبھم سابق في النص یستدعیھ» الورود اإللتحاقي«

                                                 
  .٣/٥١٢: في ظالل نھج البالغة : ینظر، ٦/٢٥٣: شرح النھج). غیر مبٍق شیئاً ال یحصیھ(أي )١٣٤٧(
اِر ُھم فیَِھا َخالُِدونَ {: قال تعالى)١٣٤٨( ى َمن َكَسَب َسّیئًة َوأَحاَطْت ِبھِ َخطیُئُتھ فأْولئَك أصحاُب النَّ : لبقرةسورة ا«. }َبلَ

  .»٨١: لبقرةا
وَوُ◌ِضَع الكَتاُب فَتَ◌َرى الُمْجِرمِیَن ُمشفقیَن مّما فیھِ َویَقُولُوَن َیاََوْیلََتَنا َماِل َھذاَ الكَتاِب الُیغاِدُر  {: قال تعالى)١٣٤٩(

  .»٤٩: سورة الكھف«.}الُیغاِدُر َصغیرًة وال َكبیَرًة إِال اْحَصاھا
  .٢/٥١٤: في ظالل نھج البالغة: ینظر)١٣٥٠(
  . ١٦٣: ، االجمال والتفصیل في التعبیر القرآني١/٢٩٦: اللباب في علل البناء واالعراب: نظر، ی١٣٧: اللمع) ١٣٥١(

  . ١٦٣: القرآني
  .٦٥: المفصل) ١٣٥٢(
  . ٢/٣٠٥: شبر: الجوھر الثمین: ینظر ، ١١/١٨٠: جامع البیان)١٣٥٣(
  . ٤/٤١٨: الطوسي: التبیان)١٣٥٤(
  . ٢/٤٨: الثعالبي : تفسیر الثعالبي: ینظر)١٣٥٥(
  . ٥/٢٤٦: الحائري: مقتنیات الدرر، ٣/١١٠: الطبرسي:  مجمع البیان)١٣٥٦(
  . ١٧/٣٥٩:المیزان)١٣٥٧(

  .ص اللفظ العامیومن مقتضیات البیان في الخطاب ایضا تقیید اللفظ المطلق وتخص(*)
  .١٧٩: اإلجمال والتفصیل في التعبیر القرآني: ینظر)١٣٥٨(



�ُب ِعْل��ٍم : ال َیْش�َبَعانِ  )١٣٥٩(َمْنُھوَم�انِ : (-u-یل قول�ھ ص�عل�ى التفوِمّم�ا ورد ف�ي ال�نھج داالً  َطالِ

اللفظة » طِالبُ «البدل وقد جاء  ،»منھومان«صیل من العلم بدُل تف» طِالبُ «فـ  ، )١٣٦٠()َوَطالُِب ُدْنّیا

  .صیلوقد أفادنا البدل التف. *)*(لى ُمعربة بالرفع التباعھا المبدل منھ المرفوع لالبتداء اللفظة األو

  .صیلالتف

وما عطف علیھ » طاِلُب علمٍ «صیل ببدل الكل عملیة تففي العبارة د وردت وقفالمنھومان ُمبھمان، 

  ، فأوَض����ح»منھوم����ان«بی����ان اإلبھ����ام المجم����ل ف����ي لفظ����ة ل» طِال����ُب ُدنّی����ا«عط����ف علی����ھ 

  .)١٣٦١(المبدل منھ بعد إبھامھ وأفاد البیان –البدل-

تھ، ودیموم –الطالبین–لمنھومین العبارة على االسمیة لثبات معنى النھم في ا -u-وقد صاغ 

ضارعاً منفیاً لینفي الشبع عنھما، على سمة م فعالً » یشبعان« –الخبر–تھ، وقد جاء بالوصف ودیموم

  . على سمة االستمراریة بناًء على إمكان تعبیر المضارع على الدوام

ـ  - u- رى أنّھ ون ر عن إرادة بصرف النظ...(فھو حدث محض  ،مطلقاً من الزمن» یشبعان«جاء ب

جملة إل�ى المفھ�وم ال�داللي إلنسان في بناء الفقد ال یحتاج ار عن إرادة الوقت الذي وقع فیھ، النظ

وعلى ھذا فإنَّ كثیراً من األسالیب ال یقصد ...ا یحتاج إلى إثبات األحداث للموصوفوإنّمالداللي الزمني، 

اً معیناً لحصول األحداث فیھا، إّنما یقصد إلى معرفة األسالیب ال یقصد فیھا المتكلَّم في أثناء الكالم وقت

محّدد،  زمنییده بقت» یشبعان«لم یرد من الفعل مجرداً من قید الزمن، ف  )١٣٦٢()إلى معرفة حصول الحدث

لیعظم شوق المتلقي لمعرفة  - نفي الشبع عن المنھومین- » ال«محّدد، وإّنما ھو فعل مطلق غایتھ مع  زمنب

ن تنش�یط ال�نفس وإیقاظھ�ا، إلنَّ المتلقي لمعرفة ھذا المجمل الذي اتبعھ المتكلم بالتفصیل ففي البیا

فإذا جاء واستیضاحھ،  بھام تشتاق إلى بیانھحاطاً بشيٍء من الغموض واالكالماً مالنفس إذا ما تلقت 

لداللتھ یكون أوفى بتأدیة الغرض مما قبلھ، متطلعة فیتمّكن الكالم منھا فظة، جاء البیان صادف نفسا یق

قھ للعل�م فطالُب العلم عاشق لھ مثل الشارب من ماء البحر یزداد عش�. )١٣٦٣(یلصلداللتھ علیھ بالتف

   .لدنیا، ومثلھ طالب اا استكثر منھللعلم وتھالكھ علیھ كلم

ومنھ  موظفاً بذلك ُعْنصُر الزمن، أتى بھ فعالً  –البدل–تكلم داللة التجّدد في المّبین وإذا أراد الم

يٍّ َیأُْكُل ِمْن�ُھ : (في وصیة بما ُیْعَمُل في أموالھ -u- ومنھ قولھ الزمن، َك اَْلَحَسُن ْبُن َعلِ ُھ َیقُوُم ِبَذلِ َفإِنَّ

                                                 
ِة بالشيء: والَنْھَمةُ )(١٣٥٩(   .»نھم« ٦٣٠: مجمل اللغة ). ِبِھ  مُولعٌ : أي ، وھو َمْنھوٌم بھ. بلوغ الِھمَّ
  . ٢٠/١٧٤: نھج البالغة )١٣٦٠(

  .غیر اّن ھذا ال یخرجھا من حیز المرفوعیة، وھو الخبریة لمبتدأ محذوف، وجھاً آخر» طالبُ «وتحتمل لفظة (**) 
  .المرفوعیة

  .٣/١٥١: ھمع الھوامع )١٣٦١(
  . ٤٧-٤٦:علي جابر المنصوري : الداللة الزمنیة في الجملة العربیة ) ١٣٦٢(
  . ٣٠٠: محمد محمد أبو موسى: دالالت التراكیب دراسة بالغیة : ینظر) ١٣٦٣(



  ھن�������ا بی�������ان لم�������ا الوص�������یة فف�������ي ،  )١٣٦٤()ْعُروفِ َو ُیْنِف�������ُق ِمْن�������ُھ ِب�������اْلمَ  ،ِمْن�������ُھ ِب�������اْلَمْعُروفِ 

لھ أن  وفیھا أِذنوھي والیتھ صدقات أموالھ،  -H-، وقد جعلھا البنھ األكبر الحسن -u-یرید 

على مقدار الحاجة، وھذا الفعل یتطلب وإّنما یتناول منھ دون اسراف،  لھ أن یأكل من األموال بالمعروف

داً الفعل یتطلب  د المستقبلي»یقوم«بالفعل-u-لذلك جاء (*)عمالً ُمتجدِّ ا للداللة على ھذا التجدَّ ، ولمَّ

ا أجمل ھذا الفعل بغایة الوضوح والبیان لالبھام زمناً  یندالمتجد »ینفق«و » یأْكلُ «ألحقھ بالبدل  ولمَّ

   .لالبھام السابق

ھ واالظھر  واإلبھام لألسباب یل بعد اإلجمال صسلك إلى ما ُیرید سبیل البیان والتف -u-أنَّ

  :لألسباب اآلتیة

البی�ان لتش�ویق النف�وس وش�ّد االنتب�اه إلیھ�ا ُث�ّم وّج�ھ ب -ابت�داءً –یق�ة القی�ام أبھ�م طر -u-إّنھ  -١ 

ة المعرفیة لھذه الطریقة بعد التشوق االبھامي لھا، لتحد طریقة ھذا القیام  تفصیالً  فقد یكون (ث اللذَّ

، كما یكون اإلجمال أو  )١٣٦٥()یكون التفصیل في القول في بعض المواضع أبلغ وقعاً في النفوس وألذ

   . )١٣٦٦(وأبلغ ختصار في بعضھا أنفعاإلجمال أو اال

القیام فقد ذكره مّرتینّنھ تكرار لذكإ - ٢ ویفید ذلك التقریر والتوكید مّرًة إجماالً وأخرى تفصیالً، : ر 

لقیام في ذھن المُخاطبرسّ تتَ والتوكید ف ا    .خ طریقة 

ُمجمالً ھتمامھ بھذا األمر حتى یاتي بذكره وا -u- اإلمامشّدة تركیز ھذه العملیة اظھار أفادت  -٣

الً أخرى     .ُمجمالً تارة ومفصَّ

توكیٌد (توكید فالبدل وقد یظھر العامل في البدل كما یظھر في المبدل منھ وذلك زیادة في ال

العامل یظھر في البدل والمبدل منھ فان وأّما إذا أردنا توكید األمرین  ،(*))١٣٦٧()لحكمھ توكیٌد للفظھ ال(

��ْكَرةِ  وَ  ،َق��ْد َم��اُروا ِف��ي اَْلَحْی��َرةِ : (-u- والمب��دل من��ھ كم��ا ف��ي قول��ھ ٍة ِم��ْن آِل  ؛َذَھلُ��وا ِف��ي اَلسَّ ��ى ُس��نَّ َعلَ

ْنَیا َراِكنٍ  ؛ِفْرَعْونَ  ى اَلدُّ یِن ُمَباِینٍ  ،ِمْن ُمْنَقِطٍع إِلَ ف�ي » م�ن«، وھو فقد تكّرر العامل ، )١٣٦٨()أَْو ُمَفاِرٍق لِلدِّ

ھ آل فِرَعْون إذ كانوا الغایة ھذه السنة ھي بعض ِمّما صنعَ إلّنھُ أرید بھ توكید أنَّ  )١٣٦٩(»ِمْن ُمْنقَطعٍ «البدل 

                                                 
  . ١٥/١٤٧: نھج البالغة  ) ١٣٦٤(

  . لداللة المقام على ذلك فالعبارة تقع في سیاق وصیة (*) 
  . ٣/٢٧٨: مصباح السالكین )١٣٦٥(
  . ٣/٢٧٨: المصدر نفسھ : ینظر )١٣٦٦(
  ـــــــــــ�������������ـ ـــــ�������������ـ ـ�������������ـ ـــــــ. ٩٨: التقیی�������������د ب�������������التوابع ف�������������ي الق�������������رآن الك�������������ریم )١٣٦٧(

  .أي المبدل منھ (*) 
  . ٩/١٣٢: نھج البالغة  )١٣٦٨(
  .٣/٢٥٤: في ظالل نھج البالغة : ینظر)١٣٦٩(



في حیرة  ذین اوغلوا في الفتن واضطربواوقد وصف ال ، )١٣٧٠()اإلفساداالستھتار و(كانوا الغایة في 

مبھما بأنھم سائرون على ھذه السنة التي اجملھا  )١٣٧١(حیرة الضاللة وانتشوا فیھا من سكرة الجھل

ِفرَعْون  إلى سنة آلِ  »بعض«ـلاھذا فّصلھا بالبدل ُمكّرراً العامل لیؤكد انتھاء فُثمّ عاد مبھما ابتداء، 

تُصبَّ في ھذا المنحى الداللي» أو«ونلحظ مجيء ، ِفرَعْون المنقطعین إلى الدنیا منھم والمفارقین   .لِ

  .الداللي

   . )١٣٧٢(یل نظائر كثیرة في النھجصوقد وردت لداللة التف

   داللة التفخیم - ٤

لما ُیراد وكشفاً  إّن سبق البدل بالمبدل منھ المبھم یجعلھ أداة تمییز للمعنى على وجھ التحدید

في الخطاب من جھة ِ المتكلَّم   )١٣٧٣()لطریقة تفخیم أمر المبھم وإعظامھو فائدة ھذه ا(ُیراد من المتلقي 

 في الكالم فإّنھ یفیده بالغةً  المعنى المقصود إذا ورد(لیكون وقعھ افخم في نفس المتلقي، فـالمتكلَّم 

یذھب في بھام، فإّن السامع لھ ذلك ألّنھ إذا قرع السمع على جھة اإلوإعجاباً وفخامة، ویكسبھ  بالغةً 

البیان إلیھ  ردی ل أشّد ثباتاً لدى المتلقي من انفالمعرفة بعد الجھ  ، )١٣٧٤()إبھامھ كلّ مذھبیذھب في 

فال تزال نفسھ لسامع في حیرة وتفّكر واستعظام ، لما قرع سمعھ، اإلبھام اوال یوقع ا(إبتداًء، فـإلیھ 

  .)١٣٧٥()معرفتھ واإلطالع على كنھ حقیقتھتشتاق إلى ونفسھ تنزع 

ا ورد في النھج داال  َغِني َعْنَك أَْمٌر إِْن ُكْنَت َفَعْلَت�ُھ َفَق�ْد أَْس�َخْطَت : (-u-على ذلك قولھ وِممَّ َبلَ

َھكَ  َك َتْقِس�ُم َف�يْ ؛ إَو َعَصْیَت إَِماَمكَ  ،أَْسَخْطَت إِلَ ِمیَن  نَّ َو أُِریَق�ْت  ،اَلَّ�ِذي َحاَزْت�ُھ ِرَم�اُحُھْم َو ُخُی�ولُُھمْ -َء اَْلُمْس�لِ

������������ھِ  ������������اُؤُھمْ  َعلَْی ������������كَ  -ِدَم ������������َراِب َقْوِم ������������ْن أَْع ������������َك ِم ������������یَمِن ِاْعَتاَم   فق������������د أورد  ،(*))١٣٧٦()ِف

ًة تفصیلّیة  -u- اإلمام ك َتْقِسمُ إ«في خطابھ ُجملَ » بلغني«فاعل للفعل » امر«، و»أمر«للفظة » نَّ

ة اللفظة المجمل إلنّھا في محل رفع بدل منولذا كان للجملة التفصیلیة محال من اإلعراب، مرفوع » بلغني«

ره فإن كان لھ محل من اإلعراب فھي(ة قبلھا، فـاللفظة المجمل  إّن الجملة التفسیریة تكون بحسب ما ُتفسِّ

جاء البدل في ھذا الموضع و ،)١٣٧٧()لھا محل كذلك واال یكن لما تفسره محل فال محل لھا اإلعراب فھي

                                                 
  . ٣/٢٦٦: المصدر نفسھ )١٣٧٠(
  . ٣/٢٦٦: المصدر نفسھ : ینظر)١٣٧١(
،  ١٣/١٦٣،   ١٠/٣٠،  ٩/١٦٠،  ٩/٣٢٨،  ٨/١١٢،  ٧/٢٠٢، ٧/٢٠٠، ٦/١٣٨،  ٥/١٤٥،  ٢/٢٧٣: نھج البالغة : ینظر )١٣٧٢(

٣٦٤/ ١٩،  ١٩/٩١،  ١٨/٦٠،  ١٧/٣٢،  ١٧/١٩،  ١٣/١٦٣،   ١٠/٣٠،  ٩/١٦٠ .  
  . ٣٩٨: الطیبي : التبیان )١٣٧٣(
  . ٢/٧٨: الطراز )١٣٧٤(
  . ٢/٧٨: المصدر نفسھ )١٣٧٥(
  . ٧/١٢٠: ، ینظر٦/١١٧: نھج البالغة )١٣٧٦(

  .على التفخیم إال ھذا المثال ولم أعثر في النھج على أمثلة دالة(*)
: مغني اللبیب: ینظر، ١/٦٤: األزھري: موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب. بي علي الشلوبینوقد ذُكِر أنّ ھذا الرأي إل)١٣٧٧(

  .٥١-٢/٥٠: مغني اللبیب: ینظر



االنتقال من اإلبھام إلى  ّن في عملیةواعظم األمر  كالھما نكرة للداللة على جاء البدل والمبدل منھ

، - u- تفخیماً في خطاب اإلمام  اإلبھام ؛ إذ حقّقام ومبالغة في ِعَظم ِ ذلك األمرزیادة اھتمإلى اإلیضاح 

ٍر وولع وسعيٍ◌ٍ یترك الُمتلَّ  ُمبھماً مجمالً فإن ابتداءه ھذا األمر ، - u- اإلمام  ٍل وتُفكِّ وراء  قي في حال تأمَّ

ن جھة أخرى إنَّ ومیقف المُخاطب على المراد من ھذا المبھم ھذا من جھة، ل وراء معرفتھ، ثُمَّ بیّنھُ  وسعيٍ◌ٍ 

ةِ  –م�ن اإلبھ�ام إل�ى البی�ان-عملیة االنتقال ھ�ذه جھة أخرى إنَّ   -u- اإلم�اماھتم�ام  ُتْش�ِعُرنا ِبش�دَّ

بمسألة استغالل عاملھ لوظیفتھ واعتدائھ على بیت المال في إیثاره ذوي قرباه وأبناء قبیلتھ في قسمة 

ا یُحزّ  - u- ر فعبّ وحرمان الُمسلمین من حقوقھم فیھا، قسمة األموال  یتنبّھ  نفسھ من غضب بصورةٍ  في عمَّ

ث لھا أثرھا في  الصالبة في كالم(مل من غفلتھ لِذا خاطبھ بصالبة ویتنّبھ معھا العا بصورةٍ  المتحدِّ

  . )١٣٧٨()في المستمع

   داللة التوكید  - ٥

اً يدا عنتكون لَ{ :على اإلحاطة والشمول كقولھ تعالىالتوكید إذا دلَّ إلفادة داللة البدل رد قد ی

عاً ألَيدولنا وضربت قَومك صغیرھم وكبیرھم على البدل، : وقولك: (یقول ابن الّسراج ،)١٣٨٠()١٣٧٩(} انَرِآخ

 ً لتقریر المعنى في ذھن السامع بذكره مرتین، مرة على ( فیأتي البدل،  )١٣٨١()البدل، والتأكید جمیعا

قف المتلقي على المراد من لی  )١٣٨٢()صیلعلى سبیل التوضیح والتف على سبیل اإلبھام واإلجمال، ومرة

   .المراد من المجمل

َھَذا َم�ا ِاْجَتَم�َع َعلَْی�ِھ أَْھ�ُل اَْل�َیَمِن َحاِض�ُرَھا َو : (-u-على ذلك قولھ  ومما ورد في النھج داالً 

ِ َی��ْدُعوَن إِلَْی��ھِ  ،َو َرِبیَع��ُة َحاِض��ُرَھا َو َباِدیَھ��ا ،َباِدیَھ��ا ��ى ِكَت��اِب َهللاَّ ُھ��ْم َعلَ ال��یمن و » حاِض��رُ «ف��ـ ، )١٣٨٣()أَنَّ

وقد جاء البدل والمبدل شمال كل ربیعة، » بادَیھا«ربیعة و » حاِضرُ «وكذلك  ُكل الیمن، شمال» بادَیھا«

، »انّھم على كتاب هللا«مضمون االجتماع بقولھ   - u- ، ثم اوضح اإلمام  )١٣٨٤(ةوالمبدل منھ كالھما معرف

                                                 
  . ٩/١٣٥: الشیرازي: األمثل)١٣٧٨(
  . ١١٤: سورة المائدة )١٣٧٩(
  .٣/٢٠٠: معاني النحو: ینظر )١٣٨٠(
  .٢/٥٥: األصول )١٣٨١(
، ١/١٠: معین دقیق العاملي: وس في البالغةدر، ١٢٣: المراغي: علوم البالغة: ینظر، ١٦١: »١٢ط«جواھر البالغة)١٣٨٢(

  . ١٣٤: علي فقیھي : أصول البالغة ، ١/١٠: دقیق العاملي
  . ١٨/٦٦: نھج البالغة )١٣٨٣(
فكما تبدل المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة تبدل المعرفة ، وال یلزم التطابق بین المبدل منھ و البدل) ١٣٨٤(

  . ٩٠: القرآن الكریم –العربیة البدل في الجملة ، ١٦٩: اللمع: ینظر. المعرفة من النكرة وبالعكس



ا زاد في توكیدھا ایضاً ورود على ثبوتاسمیة للداللة  ، فجاء بالجملة»على كتاب هللا ھا وتأكیدھا، وِممَّ

    .  صدارتھا في المؤكدة » أنّ «ورود 

توكید االرتباط بین الیمن وربیعة واجتماعھما على العمل بكتاب هللا والدعوة  -u-وھنا أراد 

فرفع  ،المجملِبھم قبلھ من اللفظ أُ كل من كل في السیاق العلوي تفصیل ما وقد أفاد بدل ،والدعوة إلیھ

تعمل على الجزم بمراد البّینة  تھداللف ،فرفع ذلك اإلجمال ونّص على المعنى المبتغى وضوحاً وتحدیداً 

   .الجزم بمراد المتكلِّم دون تردد

ھُ ُسْبَحاَنھُ : (آخر في موضعٍ  -u-نظیره قولھ  ْنَیا َوْحَدهُ الَ َشيْ وإنَّ ،  )١٣٨٥()َء َمَعھُ  َیُعوُد َبْعَد َفَناِء اَلدُّ

تبدل حیُث أجاز ابن ھشام وَغْیره ان وجملة ال شيء معھ بدل من وَحده، : (قال احد الُشراح،  )١٣٨٥()َمَعھُ 

   .)١٣٨٦()لمفردتبدل الجملة من اان 

ً  في المعنى بدالً وقد جاءت الجملة االسمیة الدالة على الثبات والدوام  حا اً لھذه الوحدة  موضِّ ومؤكدَّ

لوحدة بل ھو عین إذ إن انعدام وجود آخر معھ ھو الكاشف لھذه ا» المبدل منھ«المجملة لھذه الوحدة 

نس وأورد بعدھا النافیة للج »ال« ھو عین الوحدة المذكورة، ونلحظ انھ جاء بالبدل جملة منفیة بـ

بعد فناء بعدھا نكرة، فدلت على عموم النفي على وجھ الكلیة وھذا أوثق لتحقیق معنى الوحدانیة، ف

  .قبل وجودھا ومعھفناء الدنیا یعود تعالى وحدهُ كما كان 

  

  

  بدل بعض من كل  :المطلب الثاني  

   .)١٣٨٧(»كلمن  بدل بعض «ولم یستعمل مصطلح » شيء منھ«ھذا المصطلح على أطلق سیبویھ 

   .)١٣٨٧(»كل

الجزءُ  أكبر من باقي سواء أكان ھذا (والضابط فیھ ھو كون البدل جزءاً حقیقیاً من المبدل منھ 

 ً منھ فال یفسد مع ِصِ◌حة االستغناء عنھ بالمبدل لھا   )١٣٨٨()من باقي األجزاء أم أصغر منھا، أو مساویا

قُِطع : ھ ال یقالألنأنفھ، وال یصحٌّ قِطَع السارُق السارُق أنفُھ، ُجِدع  :قولنا یفسد المعنى بحذفھ، فیصحّ 

طَع أنفھ وارادة ھذا المعنى، على معقُِطع السارق، : یقال في البدل الجزئي من داللة ما قبلھ  فال بدّ نى قُ

إلیھ مما قبلھ من غیر أن یختل  نھ لو حذف البدل ألمكننا اإلھتداءوذلك یعني أیة، لّ كما قبلھ داللة 

                                                 
  . ١٣/٩٠: نھج البالغة ) ١٣٨٥(
  . ٤/٩٠: في ظالل نھج البالغة ) ١٣٨٦(
  . ١٥٤-١/١٥١: الكتاب: ینظر) ١٣٨٧(
  . ٣/٦٦٧: النحو الوافي ، ٣/٦٥: أوضح المسالك ،  ٥٢٢: الذھب  رشذو) ١٣٨٨(



یث تحدید ذلك اللفظ الكلي غیر أّن الكالم یبقى مشوبا بشيء من االبھام من ح )١٣٨٩(یختل الكالم بحذفھ

  . »المبدل منھ«الكلي 

ُمعینة قد ال  ففي مكان نحتاج إلى أداة البدل في نظام الكالم ھو المعنى،  ّن الذي ُیقرُر وجودإ

ومن أمثلة ھذا البدل قولھ من باب تخصیص العام، » بعض«دل الـفب، مكان آخر حتاج إلیھا فينقد ال 

ع اِولَو{ :تعالىالبدل قولھ  تعالى بھ جزءاً مّما خّصص بدل » بعضھم«، فـ )١٣٩٠(}ض ٍعبهم بِضََعالناس ب ال دفْ

بدل » وجھھ«، فان »وجھھ أعجبني زیدٌ «، ومنھ ایضاً القول »الناس«جزءاً مّما كان داخالً تحت حكم العام 

» أكلت الرغیف ثلثھ«: قولكمن » ثلثھ«د وھو خصوص من عموم زید، ولفظة بدل دلّ على بعض زی» وجھھ«

ویبدو واضحاً أنّ عملیة األكل وقعت  لثلث بعض الرغیفلة على ذلك ألن اھي األخرى دا» أكلت الرغیف ثلثھ«

   .خصوصاً للعموم  عملیة األكل وقعت علیھ حصراً دون عموم الرغیف فكان 

ُ َوْحَدهُ الَ َشِریَك ...(: -u-ومما ورد في النھج بدل بعض من كل قولھ  َھ إِالَّ َهللاَّ َو َنْشَھُد أَْن الَ إِلَ

وذلك یكون بقصر ، )*(مؤّكدة باسلوب القصر  )١٣٩٢(»ال إلھ إال هللا«ت كلمة التوحید أت وقد ،)١٣٩١()َشِریَك لَھُ 

الموصوف، وقد جاء القصر فیھا  ذاكحیث ال یتصف بھذه الصَّفة إال یكون بقصر صفة على موصوف قصراً حقیقیاً ب

ھو البدل ممّا » هللا«، والمقصور علیھ لفظ الجاللة »الإ«الموصوف، وقد جاء القصر فیھا بوساطة النفي و 

قة بكالم تام منفي، كان ما بعدھا إذا جاءت مسبو» الإ«، فقد أثبت النحاة أّن »الإ«ھو البدل مّما قبل 

، وإذا وقعت بعد نفي فھي لإلیجاب، وكان ما بعدھا محموالً على ما كان علیھ )١٣٩٣(ابعدھا بدالً مما قبلھ

، واإلتیان بھا في ھذا التركیب یفید تخصیص ما قبلھا وحصره فیما بعدھا )١٣٩٤(كان علیھ قبل دخولھا

بطبیعتھ غیر البدل، إذ  )١٣٩٧(نى، والمستث)١٣٩٦()ویكون ذلك صراحة بحرف النفي(، )١٣٩٥(بعدھا وقصره علیھ

  . )١٣٩٨(غیر البدل، إذ البدل في القصر داخل ولیس خارجاً كما ھو حال المستثنى

                                                 
  .٣/٦٤٣: النحو الوافي : ینظر ) ١٣٨٩(
  .٢٥١: سورة البقرة ) ١٣٩٠(
  .٧/٢٥٠: ة ج البالغنھ )١٣٩١(
  .٣٥: الصافات ) ١٣٩٢(

إن الحصر ھو المصطلح النحوي وقد استعملت ھنا القصر وھو من مصطلحات البالغین لبیان روعة الداللة بالغیا لكلمة (*) 
  .الداللة بالغیا لكلمة التوحید

  .١/٤٧٠: ھمع الھوامع، ١/١٤٨:مغني اللبیب،  ٢/٣١١: الكتاب : ینظر ) ١٣٩٣(
  . ٥٤ :تسھیل الفوائد ، ٢/٣١١: الكتاب : ینظر ) ١٣٩٤(
  .٢١١: قواعد وتطبیق–في النحو العربي : ینظر )١٣٩٥(
  . ٢/١٣٦: تمام حّسان: دراسة لغویة واسلوبیة للنص القرآني–البیان في روائع القرآن )١٣٩٦(
  .٢/٤٦: شرح المفصل : ینظر). صرف اللفظ عن عمومھ بإخراج المستثنى من ان یتناولھ األّول(االستثناء ھو )١٣٩٧(

 :٢/٤٦.  
  . ٢٨٤:دراسة نحویة-یة في نھج البالغة الجملة الخبر: ینظر )١٣٩٨(



ّن لفظ الجاللة بدل من منھم العكبري الذي یرى اماء كلمة التوحید بأعاریب مختلفة، فویعرب العل

راجح من وجوه وھو وجھٌ ، )١٣٩٩(وما عملت فیھ رفع باالبتداء »ال«الّن موضع » ال إلھ«بدل من موضع 

   .إعرابھامن وجوه 

ا أبو حیان فیرى  ال : الضمیر المستكن في الخبر المحذوف، فإذا قلتاّن لفظ الجاللة بدل من (أمَّ

زیدٌ فزید  إالما أحد یقوم : زید، كما تقولال رجل كائن أو موجود إال : ال رجل اال زید، فالتقدیر: قلت

ھو  زید ما العالم إال: وال یجوز أْن یكون خبراً، كما جاز ذلك في قولك» یقوم«بدل الضمیر في زیدٌ فزید 

قلنا إّنھ لیس مرفوعاً  ال تعمل في المعارف، إن  قلنا إّن الخبر مرفوع بھا، وإنْ » ال« ھو إلنّ  العالم إال

سیبویھ فال یجوز أن یكون خبراً أیضاً لما  مع اسمھا وھو مذھب» ال«مرفوعاً بل ھو خبر المبتدأ الذي ھو 

، )١٤٠٠()في لسان العرب عكس ما استقرّ والخبر معرفة وھو خبراً أیضاً لما یلزم علیھ من جعل المبتدأ نكرة 

ألنھا ال تدخل إال على اسٍم  »ال«بدالً من اسم » هللا«الجاللة  أن یكون لفظ - ھنا–، فال یصح )١٤٠٠()العرب

    . )١٤٠١(إال على اسٍم نكرة

في الوجوه التي ذكرھا نجد ولم ،  )١٤٠٢(أعاریب كلمة التوحید احد الباحثین المحدثینوقد جمع 

داللة كلمة التوحید ال تتناسب مع ما  الشارح أنّ ویرى ھذا  ،ذكرھا الوجھ الذي ذكره أحد ُشّراح النھج

راً  وقد زعم النحویون: (مع ما قالھ النحاة، فقال وتقدیره ال : قالوا. براً لالخیكون أنَّ فیھا شیئاً ُمقدَّ

تقدیر یقّدر ھھنا فھو مخرج لھذه الكلمة  أّن كلّ واعلم أو ال إلھ موجود إال هللا،  هللا ھ لنا إالوتقدیره ال ال

ً ا ویفیدھ )*(لھذه الكلمة عّما یفید إطالقھا من نفسھ عند االعتبار لم یكن وھو مّما یجده اإلنسان  تخصیصا

   .)١٤٠٣()بر ال قولنا إال هللا وال حاجة إلى تقدیر امٍر زائدیكون خ االعتبار فاألولى أن

                                                 
  .٢/٣١٧: الكتاب: ینظر، ١/٤٩: العكبري:التبیان)١٣٩٩(
  .٢/٢٥٨: أوضح المسالك: ینظر، ١/٣٩٤: البحر المحیط)١٤٠٠(
  .١٣٥-١٣٤: جواھر األدب، ٦٨: تسھیل الفوائد، ٤/٣٥٧: المقتضب: ینظر) ١٤٠١(
اإلعراب » هللا«إنّھم یعربون كلمة : كلمة التوحید، فقالأعاریب » النحو الوافي«وھو عباس حسن إذ جمع في كتابھ )١٤٠٢(

  : اإلعراب اآلتي» هللا«
  .مع أسمھا إلّن محلھا رفع على االبتداء عند سیبویھ» ال«الرفع على البدلیة مراعاة لمحل   - أ 
 .  باعتباره في األصل مبتدأ مرفوعاً قبل دخول الناسخ » ال«أو الرفع على البدلیة مراعاة لمحل اسم   - ب 
 .ھو:أي،خبر المحذوف فأصل الكالم ال إلھ موجودمن الضمیر المستتر في  لیةالرفع على البدأو   - ج 
فیجوز في المستثنى أمران كما ، أو النصب على االستثناء من ھذا الضمیر المستتر إلن الجملة تامة غیر موجبة  - د 

الضمیر وقد یجيء ما بعد إال ، ٢/٢٦١: النحو الوافي: ینظر. النصب على االستثناء: البدلیة أو: أمران كما عرفنا
ة نفسھا» ھو«الضمیر المنفصل المرفوع إال    .ویعرب بالوجوه اإلعرابیة المتقدمِّ

  .یقصد عمومھا إلّن النكرة في سیاق النفي ُتفید العموم(*) 
والخبر محذوف ، وإلھ اسمھا، نافیة للجنس» ال«وان : (وقد أعربھا الشیخ مغنیة بقولھ، ١/٢٣٨: مصباح السالكین)١٤٠٣(

معجم إعراب ألفاظ القرآن : ینظر، ١/١٥٤: في ظالل نھج البالغة). وجود اال هللاِمنھ أي م والخبر محذوف ولفظ الجاللة بدل
  . ٥٨٩: محمد فھیم: إعراب ألفاظ القرآن الكریم 



ً نحوی قبوالً وال یجد ھذا الرأي  غھی ا صدُ أّن إطالق اال أّن صاحبھ انطلق من زاویة المعنى، واظنھ یق سوِّ

غیر هللا اآللھة أي نفي عموم مل بالنفي شموالً عاماً كُلَّ إلھٍ آخر شلتبحذف الخبر اولى » الھ«صدُ أّن إطالق یق

 ال یكونفاأللھ (تتضمن معاني كثیرة » الھ«عالى بال تخصیص بصفة معینة مقدرة، فـغیر هللا تاآللھة عموم 

راً، وعلیھ ُمقتِدراً، فمن إل ال یكونفاأللھ ( ھاً حتى یكون َمْعبوداً، وحتى یكون لعابده خالقاً ورازقاً وُمدبِّ

دُعبد  وإن ُمقتِدراً، فمن لم یكن كذلك فلیس بإلھ، دّ من وجوده أّوالً وال ب ، )١٤٠٤()ُظْلماً بل ھو مخلوق وُمَتَعبَّ

ویبدو لنا أّن رأي العكبري ھو األقرب إلى الفھم النحوي في بنیة وجوده أّوالً لیخلق الخلق ویُدبِّر أمرھم، 

لوب الغرض البالغي من استعمال ھذا األس ومعلوم أنّ  میل إلیھ نحن نو ،النحوي في بنیة الخطاب العربي

، وإّن اجتماع )١٤٠٥()اً على تأكیدتأكیدإّن القصر لیس إال ّ(التوكید إذ  ھو »واالالنفي، «لوب ھذا األس

تعالى وقصره » هللا«ومنھ حصر المتكلم الحكم في    )١٤٠٦(ھو الذي أفادنا ھذا المعنى »النفي واال«اجتماع 

 )١٤٠٧()لقصر تفصیل یعقبھ التخصیص والقصرفكأن األسلوب في ا: (بعضھمبھ یقول وأفرده تعالى وقصره علیھ 

  . )١٤٠٧()التخصیص والقصر

- وھي قولھ ، وكذلك وردت بصیغة مماثلة،  )١٤٠٨(خالص أكثر من مرة في النھجوقد وردت كلمة اإل

ال ثاني لھ  ان(وتعني كلمة التوحید  ،)١٤١٠(، وكان ورودھا قلیالً  )١٤٠٩()ال الھ اال ھو: (-u-وھي قولھ 

اّنھ ال یقبل اإلثنینّیة، وال ... الوحدة الحقیقیة بمعنى(، ووحدتھ ھي )١٤١١()ثاني لھ سبحانھ في اإللھّیة

منھا فھي كلمة اإلخالص وال أعظم بھا فال شيء أكمل،  - u- )١٤١٣(یشھد لذا  )١٤١٢()وال التكثر وال التكرار

  . )١٤١٤(وبھا یمتاز عن جمیع األدیانكلمة اإلخالص والتنزیھ، والتوحید، وھي اصل األصول في عقیدة اإلسالم، 

  . )١٤١٤(جمیع األدیان

                                                 
  . ٣٠: مرتضى العسكري: المصطلحات اإلسالمیة: ینظر ، »إلھ«١٣/٤٦٨: لسان العرب )١٤٠٤(
  . ١/١٢٢: القزویني : اإلیضاح )١٤٠٥(
  .٦٣: م ١٩٧٦،»١«ع،مجلة آداب المستنصریة، كاظم فتحي الراوي. د: أسالیب التأكید:  ینظر)١٤٠٦(
  . ١٣٥: عبد الستار الجواري . د: نحو المعاني )١٤٠٧(
  .١٠/١٧٠، ١٠/٥٨، ١٣/٢١٣، ٧/٩٧، ٦/٣٤٥، ٢/٢٠٤، ١/١٣٢: نھج البالغة : ینظر )١٤٠٨(
  .٦: ، ال عمران٢٥٥: سورة البقرة)١٤٠٩(
  . ١٩/٩١،  ١٠/١٧٩: نھج البالغة : ینظر )١٤١٠(
  . ٦/٣٤٥: شرح النھج )١٤١١(
:   الش&یخ حس&ن الع&املي   : محاض&رات الش&یخ جعف&ر الس&بحاني    –االلھیات على ھدى الكت&اب والس&نة والعق&ل    )١٤١٢(

عب&&د الھ&&ادي   : التربی&&ة الدینی&&ة، ١٣٦-١/١٣٤: الش&&یخ محم&&د مھ&&دي النراق&&ي : ج&&امع الس&&عادات: ینظ&&ر، ٢/١٢
  .١٩: الفضلي

ابو : الزاھر في معاني كلمات الناس). أنھ ال الھ اال هللا عند أھل العربیة، أعلم أنھ ال الھ اال هللا وأبین(وتعني ) ١٤١٣(
  . ١/١٢٥: ابو بكر بن االنباري: الناس

  .١/١٥٦: في ظالل نھج البالغة: ینظر) ١٤١٤(



لٌ ِبھِ : (-u-قولھ ومن بدل بعض من كل الوارد في النھج  ْیَطاُن ُمَوكَّ ُھ اَْلَمْعصِ  ؛َو اَلشَّ ُن لَ َیَة ُیَزیِّ

َفَھا ،َیَة لَِیْرَكَبَھااَْلَمْعصِ  ْوَبَة لُِیَسوِّ یھِ اَلتَّ مجملٌ فسّره قولھ » ھمبدل من» «ُموّكلٌ بھِ «: ، فقولھ)١٤١٥()...َو ُیَمنِّ

����ھُ «قول����ھ  ُن لَ   یق����ول  ف����ي مح����ل رف����ع، وك����أن ق����ائالً » ُموّك����ٌل ب����ھِ «جمل����ة بدلی����ة م����ن» ُی����زیِّ

ُھ المعصیة«: یتوكل بھ؟ فقالكیف : -u-لإلمام ُن لَ ْوَبةویمُننَ ...ُیزیِّ ِھ التَّ فالشیطان ضمن القیام  ،»یِّ

للتوكل السامع إلى معرفة تفصیلیة  استعمل البدل لیشدّ ، وھذا الخبر مجمل، ف)١٤١٦(القیام بخداع اإلنسان

الً  -u-تھ، فجاء وكیفیللتوكل  حاً لُسُبِل الخداع وُمفصِّ ما ضمن الشیطان القیام ب�ھبالبدل موضِّ . لِ

دھماواستعمل البدل على زنة المضارع للداللة على . بھ بن قال ا، استمراریة التزیین والتمنَیة وتجدُّ

موجب للغفلة عنھ فإذا انضاف إلى ذلك خداع األمل الناشيء عن  وذلك أّن ستر األجل عن اإلنسان(: بن میثما

كونھ موّكالً بھ وقریناً التوبة مع  شیطان في تزیینھ المعصیة وتسویفھاألمل الناشيء عن وساوس ال

  .وكان الحذر من الشیطان أحرى ،)١٤١٧()كانت الغفلة أشدَّ والنسیان آكد...وقریناً لھ

�اِس َس�ِفیٌر إِالَّ لَِس�اُنكَ : (-u-ونظیره قولھ  �ى اَلنَّ َك إِلَ   ،)١٤١٨()َو الَ َحاِج�ٌب إِالَّ َوْجُھ�كَ  ،َو الَ َیُكْن لَ

مضاف » الكاف«، و»الكاف«ا إلى الضمیر مرفوع مضاف بدال» لسانُ «، وقد جاء سفیربدل من » لسانُكَ «فـ

فقد أخرج بعض أفراد  .»یكن«لـاسماً » سفیر«المبدل منھ المرفوع لك التباعھ وذ، مضاف إلیھ» الكاف«و

   .منھ من أصل الحكم إلرادة التخصیصبعض أفراد المبدل 

فكم�ا تب�دل بین المبدل من�ھ والب�دل،  فال یلزم التطابق، ونلحظ ھنا إبدال المعرفة من النكرة

  .  )١٤١٩(كذلك كسالعیحدث المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة ُتبدل المعرفة من النكرة و

- فقد نھى اإلمام ، )١٤٢٠(نكرةٌ في سیاق النھي فدلَّت على العموم» سفیرٌ «وقد ورد المبدل منھ

-u- العامل عن جعل سفیٍر بینھ وبین الناس غیر لسانھ وحاجب غیر وجھھ.  

 ومثلھ تخصیص »إال«ـب ستثناء اإلبالنص بواسطة  قد تم تخصیصھ تخصیصاً متصالً  ونجد انّ عموم السفیر

- أراد  وبین الناس وسیط یحجبھم عنھ، فقد حتى ال یكون بین العاملعموم الحاجب  ومثلھ تخصیص »إال«بـ

یسمع م�نھم یتحدث الیھم وومن عاملھ أن یختلط بھم، ویقابلھم وجھاً لوجھ،  -u-أراد  عنھ، فقد

  . )١٤٢١(منھم ُمباشرة وبال واسطة

                                                 
  . ٥/١٤٥: نھج البالغة )١٤١٥(
  .» وكل« ١١/٧٣٤: لسان العرب : ینظر  )١٤١٦(
  . ٢/١٦٦: مصباح السالكین )١٤١٧(
  . ١٨/٣٠: »نسخة االنترنیت«نھج البالغة )١٤١٨(
  .٨٧: اللمع : نظر ی)١٤١٩(
  . ١١٧: قضایا لغویة قرآنیة )١٤٢٠(
  . ٥/٥٦١: في ظالل نھج البالغة )١٤٢١(



�����ْیَس ألْنفُِس�����كُ : (-u-ومن�����ھ ایض�����اً قول�����ھ  �����ُھ لَ �����ةَ  مْ إِنَّ   اّن ، فھن�����ا نج�����د  )١٤٢٢()َثَم�����ٌن إِال الَجنَّ

، وخبرھا المقّدم »ثَمنٌ « واسمھا المؤّخر »لیس«، وھو مؤلّف من »الإ«قد تم قبل ورود  - u- كالمھ 

لیس «یكون المعنى   )١٤٢٣()ثانٍ یقّدر في موضع األّولِ (، وبما أّن البدل »مألنفسك«وخبرھا المقّدم علیھ 

ین انفسھم المخاطب ، یرید بذلك ان یقصر»الجّنة«، فقد قصر اسمھا على البدل »لیس النفسكم اال الجّنة«

- ین انفسھم على ما یؤدي بھم إلى الجنة، إلّنھ یرید سالمتھم ونجاتھم وسعادتھم، فسعادتھ ھو المخاطب

  . في نجاتھم -u-فسعادتھ ھو 

وھنا نجد ان الكالم قد تّم  ، )١٤٢٤()َو أَْنَت اَْلَمْوِعُد َفالَ ُمْنِجَي ِمْنَك إِالَّ إِلَْیكَ : (-u-ونظیره قولھ 

ً –»الإ«تمّ قبل  على  »ال«اسم  »الإ«، فقصرْت »منك«وخبرھا  »جيمن«واسمھا  »ال«، فجاء قبلھا - ایضا

، ونلحظ أنّھ قد أخرج »ال منجي منك اال الیك«ھو : ، والمعنى»لیكإ«على ما ھو بدل من خبرھا، وھو »ال«

إلرادة تخصیصھ تعالى بعملیة التعلُّق بھ طلباً للنجاة  »منك«من المنجى  »لیكإ«أّنھ قد أخرج المنجي 

ھذا المخطيء احدٌ من سطوتھ تعالى لتعّذر ذلك،  من عقوبتھ للمخطيء العاصي إذ ال ینجي: للنجاة منھ، أي

تعالى لتعّذر ذلك، والتصافھ تعالى بالرحمة المطلقة تلك الرحمة التي تشمل المطیعین والعصاة، فال یكون 

  .والعصاة، فال یكون فرار اإلنسان منھ إال إلیھ

  .   في النھج  )١٤٢٥(ولھذه الداللة نظائر أُخر

  بدل االشتمال : المطلب الثالث 

ما ذك ،لم یعرف سیبویھ ھذا النوع من البدل ل لھ بقولھ تعالىوإنَّ يسَْأَلونك عنِ الشّهرِ {:رهُ عرضاً ومثَّ

يهتَالٍ فام ِ قّهرِ احلَرنِ الش١٤٢٦(}ع( .  

ھو بدل شيء من شيء یشتمل عاملھ على معناه بطریقة اإلجمال كاعجبني زید علمھ أو (وبدل االشتمال 

وإنما ھو ، عضھوال ب ،هاولیس إیّ  ،الثاني بدل من األول(، فـ) ١٤٢٧()كاعجبني زید علمھ أو حسنھ أو كالمھ

ان المعجب لیس  ...فیفھم ،ن األّول الثانيوالمراد باالشتمال ان یتضمّ  .وإنما ھو شيء اشتمل علیھ، عضھب

كالعلم  ،)*( )١٤٢٩( مشتمل علیھ ) ١٤٢٨()وإّنما ذلك معنى فیھ ،المعجب لیس زیدا من حیث ھو لحم ودم
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  .٢/٢٦٠:ابن یعیش : شرح المفصل ) ١٤٢٨(



ل منھ المبدالشتمال الفعل المسند إلى  ومن ھنا جاءت تسمیتھ بھذا االسم، )١٤٣٠(الكالم كالعلم أوالحسن أو

شتمل على جمیع ما یمكن ان ُیعجب من اقد  –اإلعجاب–ان العامل فل منھ على البدل لیفید ویتم، المبد

یناسب نسبتھ إلى  إجمالیة لكونھ ال یدل علیھ داللة(یُعجب من زید على طریق اإلجمال دون التفصیل إذ إنّھ 

زید  اإلعجاب ال یناسب نسبتھ إلى ذاتزید علمھ،  أعجبني  :یناسب نسبتھ إلى ذات المبدل منھ، ففي قولك

صفاتھ  فیفھم السامع ان المتكلم قصد نسبتھ إلى صفة منالتي ھي مجموع لحم وعظم ودم، زید  إلى ذات

ما یفھم السامع ان المتكلم قصد نسبتھ إلى شيء ُسرق زیدٌ ثوبھ، : صفاتھ كعلمھ أو حسنھ، وفي قولك من إنَّ

ى المب�دل من�ھ ف�ي الظ�اھر فقد دّل العام�ل المنس�وب إل�فرسھ، نسبتھ إلى شيء یتعلق بھ كثوبھ أو 

. البدل الداللة في ھذا هوقد لمس النحاة ھذالبدل لیكشف ھذا االجمال ویوضحھ تفصیال،  ،فجاء)١٤٣١()إجماالً 

اإلبھام بعد اإلجمال والتفسیر بعد البیان  :بدل البعض واالشتمال فيالفائدة و: (یقول الرضي. البدل ھذا

�قُ  ھ من التأثیر في ال�نفس، ذل�ك انّ اإلبھام لما فیبعد  بالث�اني بع�َد التج�ّوز والمس�امحة  الم�تكلم ُیحقِّ

  .ور أوالللمذك تفصیالً   )١٤٣٢()ّولباأل

ح ِمّما ُذِكر أّن الُمراد من  مبدل وال ال، الكل  كما في بدل االشتمال لیس المبدل منھ عینابدل ویتضِّ

شتمل اقد  )١٤٣٣(لوازمھ وانما المراد المبدل منھ بالزمة من مبدل منھ جزءاً كما في بدل البعض، وال ال

لى اللوازم المشتملة ویثبت ع تمال لیزیح ھذه فیأتي االش ،شتمل علیھ على سبیل اإلجمال مع لوازم أخرا

ّنما إوغیر مقصود تماماً،  –منھ المبدل –لى واحدة منھا تفصیالً وبیاناً، وھذا ال یعني بأن األولویثبت ع

المبدل منھ الى الفعل نسبة مجملة وحینما یرد ومن ھنا كانت نسبة ، ّنما ھو مقصود بالزمتھإوتماماً، 

نظر داللیة مال ھو من یعلق بھ الفعل من وجھة شت؛ الن بدل االق النسبة تفصیالً علَّ وحینما یرد البدل یُفھم ت

  . )١٤٣٤(نظر داللیة ال نظریة

ِ أَْن ُیْعِدَیُكْم ِبَداِئھِ (:-u-وِمّما ورد في النھج بدل اشتمال قولھ  ِ َعُدوَّ َهللاَّ  ، )١٤٣٥()َفاْحَذُروا ِعَباَد َهللاَّ

» ھـ٥٧٣ت«اوندي الر، وقد جّوز  )١٤٣٦()»َعدُوَّ هللاِ «نصب على البدل من » ْعدیَكُمْ یُ ان «موضع (و ، )١٤٣٥()بَِدائِھِ 

ال یتعدى إلى » حذر«الن  وھذا لیس بصحیح( ،)١٤٣٧(من العدوىأن یكون موضعھا مفعوالً ثانیاً » ھـ٥٧٣ت«
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  . ٢/٢٣٧: الراوندي : منھاج البراعة )١٤٣٧(



  .»َعُدوَّ هللاِ «ھو كونھ بدال من والراجح  ،)١٤٣٩(فھو سھو منھ،  )١٤٣٨()ال یتعدى إلى مفعولین» حذر«

  .»هللاِ 

ذا ،  وقد أتى ھ»ان ُیْعَدیُكمْ « قد فّصل الزم الحذر من عدو هللا ببدل االشتمال -u-فنلحظ أنھ 

في الحذر في أي وجھٍ  »َعُدوَّ هللاِ « ذا التفصیل إلقصاء اإلبھام في نسبة الحذر من جھة المخاطبین إلىأتى ھ

أراد الحذر في معنى معین  - u- بید أّنھّن ھناك جملة أمور یمكن ان یحذر منھا اإذ في أي وجھٍ یقع، 

      .تفصیلنسبة الحذر بھذا الح المعنى من بدل االشتمال، فاّتض» ْعدَیُكمْ ان یُ «لھ بقولھ معنى معین فصّ 

      .تفصیلال

��اِر إِال اَْلَم��ْوُت أَْن َیْن��ِزَل ِب��ھِ :(-u-ونظی��ره قول��ھ  ��ِة أَِو اَلنَّ  فج��اء، )١٤٤٠()َو َم��ا َب��ْیَن أََح��ِدُكْم َو َب��ْیَن اَْلَجنَّ

ـ  -u-نھ ُمبھماً، فقد عّرفھ اإلمام م مبدالً » الموتُ « التي یكون المّعرف بھا أوغل المجمل، » الـ«ب

 ،»ع�املا«الجنس�یة » ال�ـ«والمعّرف بـ » المطلق«الماھیة  »ـال«بھا أوغل إبھاماً من المعّرف بـ 

ألنھ في حكم اللفظة صوریة، فتغدو األلف والالم فیھ ذلك لعدم معرفة المراد منھ البتة، و ،»عاملا«

أْن «بالب��دل  -u-لفظ��ة مبھم��ة مجمل��ة ل��ذا ج��اء » الم��وت«فنج��د اّن . )١٤٤١(اللفظ��ة النك��رة الم��بھم

وقصر . منھ )١٤٤٣()اوفى بتأدیة المعنى المقصود(فكان  .بیاناً لھ )١٤٤٢(في محل رفع بدل من الموت » ینزل

بمؤكدین ( - u- ، فأكد مضمون الجملة، وقد أّكد كالمھ »الموت«على مبتدئھ » بین«وقصر الخبر . منھ

-لینفي   )١٤٤٤()وثانیھما أسلوبي وھو تقدیم ما  حقھ التأخیر. »القصر«بمؤكدین احدھما لفظي وھو (

طھ بین المخاطبین ویوم الحساب غی  - u- لینفي  یُمثِّل جَسَر العبور إلى ر الموت الذي وجود شيء وتوسُّ

ولما جاء بھ مجمالً  ، )١٤٤٥()الجزاء بالنعیم على عمل الخیر، أو الجحیم على  فعل الشر(العبور إلى یوم 

جاء لبیان الزمة  )١٤٤٦()»الموت«موضعھ رفع ألنّھ بدل من (، و»ینزل بھأن «وفّصلھ بالمصدر عاد بھ مجمالً 

راحوقد ذكر ھذا اإلعرجاء لبیان الزمة من لوازمھ وھي النزول باإلنسان،  ،  )١٤٤٧(اب غیر واحد ٍ من الشَّ
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  . ٥/١٤٥: نھج البالغة )١٤٤٠(
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  . ٨١: ل والتفصیل في التعبیر القرآنياإلجما: ینظر. المبھم
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راح الموت فیكون مثل  المعنى نزول ألنّ (وذلك  ،)١٤٤٨(بدل اشتمال من الموت –ھنا–، فالمصدر  )١٤٤٧(الشَّ

     . )١٤٤٩()فیكون مثل أعجبني ثوب زید

�ْومَ :(-u-وِمّما ورد في النھج قولھ  ى َمَنَعِن�ي اَلنَّ ، )١٤٥٠()َو َقْد َقلَّْبُت َھَذا اَألَْمَر َبْطَنُھ َو َظْھَرهُ َحتَّ

ْومَ  راح، وقد قا)١٤٥٠()اَلنَّ في ذلك  ولست اتفق معھ، )١٤٥١()َوْظَھرهُ بدل اشتمال من األمر بطَنھُ : (ل أحد الشَّ

  قبل���ھ، » األم���ر«لم���ا أجم���َل ف���ي  )١٤٥٢(داً ك���ل مؤّك��� ف���ي ذل���ك فالب���دل ھن���ا ھ���و ب���دل ك���ل م���ن

فیھ وذلك ألّن األمر  صغیرةٍ وال كبیرةٍ من الكالم اإلحاطة باألمر من نواحیھ كُلّھا غیر مُغاِدر - u-  وقصد

التفكیر بھ،  ُیبالُغ في -u-ھ غایًة في األھمیة، إلى الحّد الذي جعلھ لوذلك ألّن األمر الذي عرض 

والشمول باطناً   فدرس األمر على مستوى العمق  ،»قلّب«ھ مراراً وتكراراً بداللة الفعل بلّ قفالتفكیر بھ، 

  .-u- اإلماموالشمول باطناً وظاِھراً ِمّما أّدى إلى امتناع النوم على 

ُھ نظائر أُخر في النھج    . )١٤٥٣(ولَ

فذكر اّن العرب تتكلم  ،»من كل بدل كل«وبدل االشتمال إلى » من كل بدل بعض«ي السھیلوقد ردَّ 

 –االشتمالأي بدل –ف وتنویھ وبدل المصدر من االسم وتحذف المضابالعام وترید بھ الخاص، العرب تتكلم 

ب ال یتناس الكالم ھذاأّن : ، نقول)١٤٥٤(إلى ذلك االسمما ھو في الحقیقة من صفة مضافة إنِّ  –االشتمالبدل 

غالباً ما یأتي تقییداً كل من كل یفید تفصیل اإلجمال وفبدل ھذه األبدال، ب والمضمون الداللي لال یتناس

دل بعض من كل من باب تخصیص العام، وبلقة فیعمل على معرفة تلك الماھیة، یأتي تقییداً للماھیة المط

تفصیل ھو فالنة، وبدل اإلشتمال مفصل ٌ للنسبة التي اشتملت على جملة محتمالت غیر معیتخصیص العام، 

العام بالتنصیص علیھ خارج الحكم، لتخصیص إخراج جزء من واتفصیل ھو إخراج المجمل من إبھامھ، فال

  . )١٤٥٥(الحكم حصراً ال غیر ھیة من المطلق یقع علیھاخارج الحكم، والتقیید ھو تشخیص ما
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والتخصیص ان الحكم في التفصیل ھ&و إخ&راج اللف&ظ المجم&ل     فمن جوانب االفتراق بین التفصیل والتقیید )١٤٥٥(

الش&&ائعة »  الماھی&&ات«ام&&ا الحك&&م ف&&ي التقیی&&د فھ&&و إخ&&راج الك&&ل ، م&&ن نط&&اق اإلبھ&&ام إل&&ى حی&&ز الوض&&وح والبی&&ان
على حین ان الحكم ف&ي التخص&یص ھ&و إخ&راج بع&ض م&ا وق&ع علی&ھ         ، والتنصیص على ماھیة واحدة مشخَّصة

  .١٨٨-١٨٠: یل في التعبیر القرآني اإلجمال والتفص: ینظر. لى الكل الشاملالحكم العام واإلبقاء ع



عنده ذلك باّن مفھوم البدل  ،»بدل االشتمال«انطباق مصطلح البدل على وأنكر الدكتور المخزومي 

اّن بدل االشتمال یؤدي ما ، ویرى بدالً  ینطبق على البدل المباین فحسب، اّما غیره فال یسمىعنده البدل 

     .)١٤٥٦(یؤدي ما یؤدیھ التوكید من وظیفة

ً –البدل اّن : وقیل فضالً عن أّن شھرة  )١٤٥٧(آخر غیر مدلولھ اللغوي مدلول قد صار لھ –مصطلحا

طویلة من الزمن ضمن لھ مّدة  ة عبرلھذه المفردة النحویّ  الغوی البصري وثباتھ مدلوال المصطلحأّن شھرة 

    .وأمده بالبقاءوالدارسین، اء الزمن ضمن لھ قبول أكثر العلم

                                                 
  .١٩٦- ١٩٥: قواعد وتطبیق-في النحو العربي : ینظر )١٤٥٦(
  . ٥٧-٥٦: القرآن الكریم  –عربیة البدل في الجملة ال: ینظر )١٤٥٧(



   (*)البدل المباین :المطلب الرابع  

إلى قول عما قالھ المتكلم  ، وُیعدُّ عدوالً )١٤٥٨(قسم البدل المباین إلى بدل غلط ونسیان وإضراب

  األص�������������ناف الثالث�������������ة ل�������������م ت�������������رد ف�������������ي ال�������������نص  وھ�������������ذه. ق�������������ول آخ�������������ر

من ھذه  على شيءٍ  - في دراستي للنھج- عثر ولم أ.مضامینھا ال تجوز على هللا تعالى النّ  البتة )١٤٥٩(القرآني

  .النھج من ھذه األصناف في مضامین خطاب  شيءٍ 

                                                 
ً  –ویسمى (*)    .» بدل المغایرة«بـ  -ایضا

  .٣/١٢٤: الصبان حاشیة ،  ٣٩٤- ١/٣٩٣: البسیط : ینظر)١٤٥٨(
، ٢٩٩: أسرار العربیة، ٢/٣٠٨: شرح الرضي على الكافیة، ٢/٢٦٢:ابن یعیش:، شرح المفصل٤/٢٩٧: المقتضب:ینظر)١٤٥٩(

  .٣٩١: عبده الراجحي: التطبیق النحوي، ٢٩٩: أسرار العربیة



  لبیان عطف ا :المبحث الثاني

   واالصطالح لغةفي ال عطف البیان
  العطف والبیان في اللغة

للغةِ عّدة معاٍن أھمّھا   . )١٤٦١(والرجوع واالنصراف، )١٤٦٠(المیل والثني: للعطف في ا

ـ اّما ا ً » «یَبِینُ « الشيءُ  »بان« :، فنقولوإیضاحھ  )١٤٦٢()ن الشيءھو الَكْشُف ع(لّبیان ف » بیانا

» ً . البیان ما بین بھ الشيء من الداللة وغیرھا( فـ .)١٤٦٤()ظھرَ : واستباَن الشيءُ ( ،)١٤٦٣(حتضاإذا » بیانا

ً . وغیرھا   . إّتضح وتبّین الشيء ظھر والتبیین اإلیضاح والوضوح: وبان الشيء بیانا

  .  )١٤٦٥(، وأصلھ الكشف والظھوروالبیان الفصاحة واللسن، وكالم بّین فصیح

    صطالحالافي عطف البیان 

 )١٤٦٦(ن، والعطف، وعطف البیاوالبدلالصفة، : بأربعة عنوانات، وھي عبّر سیبویھ عن عطف البیان

،فكأّنھ بھذا قد جعل التوابع جمیعھا من عطف البیان، ویبدو أّنھ قد فعل ھذا بناء  )١٤٦٦(نوعطف البیا

بیان المتبوع فكأّنھ عط�ف علی�ھ بیان�ا، فك�ان عطف�ھ بناء على أساس مبدأ البیان، فلّما یأتي التابع ل

  . بیانا لذلك

تعلق الصفة،  ق باالسم عطف البیان یتعلّ (اّن : بقولھ  »ھـ ٤٥٦ت «وقد حّده ابن برھان العكبري 

ّون فإذا كان االسم مشتقاً أو في معنى المشتّق سماه النحویتعلق الصفة، ویفارق الصفة بأنھ غیر مشتق، 

  .  )١٤٦٧()ر مشتّق سّموه عطف بیانّون صفًة، وإذا كان جوھراً غیالنحوی

: ھو االسم الذي یكون الشيء بھ أعرف، فیبیَُّن بھ غیره، كقولك(عطف البیان : بقولھوحده الجرجاني 

كان معروفاً بكنیتھ، وبأبي عبد  إذا، أبي عبد هللا بزیدٍ  وَك زید بّینَت األَخ بزیدٍ مررُت بأخی: غیره، كقولك

  .)١٤٦٨( )وبأبي عبد هللا زیٍد، إذا كان معروفاً باالسم

  من  نزلاسم غیر صفة یكشف عن المراد كشفھا وی(:عرفھ بأنھ ا الزمخشري فقد أم

  : بة إذا ترجمت بھا، وذلك نحو قولھریغالكلمة المستعملة من الكلمة ال المتبوع منزلة 

                                                 
  .»عطف« ٤٤٠:مختار الصحاح،»عطف«٥٧٢:مفردات الفاظ القرآن الكریم،»بین«٤٨٢:مجمل اللغة:ینظر)١٤٦٠(

  .»عطف«
  .»عطف«٩/٢٤٩: عربلسان ال: ینظر)١٤٦١(
  .»بان«١٥٧: مفردات الفاظ القرآن الكریم: ینظر، »بین«١/٣٢٨:مقاییس اللغة،»بین«٦٥:مجمل اللغة)١٤٦٢(
  .»بین« ٧٢:مختار الصحاح: ینظر)١٤٦٣(
  .»  بین« ١٣/٦٧: لسان العرب)١٤٦٤(
  .١٥،  ١٤:الصغیر محمد حسین علي  . د: أصول البیان العربي رؤیة بالغیة معاصرة: ینظر، ١٦/٢١٤: لسان العرب)١٤٦٥(

  .١٥،  ١٤:الصغیر
  . ١٩٣، ١٩٠، ١٨٦ ،١٨٥، ٢/١٨٤، ٤٣٣-١/٤٣٢: الكتاب: ینظر)١٤٦٦(
  . ٢/٤٢١: شرح المقدمة المحسبة : ینظر ، ١/٢٣٥: العكبري: شرح اللمع)١٤٦٧(
  . ٣٣-٣٢: عبد القاھر الجرجاني: الجمل)١٤٦٨(



  ما مَسََّھا مِن نقبٍ وال َدبرْ        اقسم با  أبو حفص عمر 

الشھرة ِ ى الترجمة حیثُ كشفَ عن ھو كما ترى جاٍر مجرف…   .)١٤٦٩()...دونھاالكنیِة لقیامھ ب

ً ره اسم كما یفّسره النعُت، إال أاسم یفسّ : ( على اّنھ» ھـ ٦٢٨ت «ابن معط ٍ  ویراه وال  ،ّنھ لیس مشتقا

 ً الث�اني مح�ّل فی�ھ إح�الل  ىأّن�ھ ال ین�و :والف�رق بینھم�االمشتّق، فأشبھ الب�دل،  وال في حكم ،مشتقا

  . )١٤٧٠()األول

، وفي التابع الجاري مجرى النعت في ظھور المتبوع(اّنھ :ھفي التسھیل بقولوحّده ابن مالك 

  .  )١٤٧١()وفي التوضیح والتخصیص، جامداً أو بمنزلتھ

  : وقال في األلفیة

لبیان تابٌع ِشبذُ فَ ( ا   )١٤٧٢( )فةْ شِ نكَ ھ مُ القصِد بِ فة            حقیقة ُ ھ الصِّ و 

  : بحدین أیضاً  وحّده ابن ھشام

  .  )١٤٧٣()تبوعھ أو یخصصھتابع غیر صفة یوضّح م(انھ : اولھما

  .  )١٤٧٤()، غیر مؤولجامد ،أو مخّصص تابع، موضح(إّنھ : وثانیھما

عمر أشھر إذا كان عمر جاء أبو حفص : ھ، نحوتابع أشھر من متبوع :عطف البیان: (ھشام وقال ابن

  .  )١٤٧٥()عمر أشھر من األولكان 

: خصیصاً، قیلوتتوضیحاً بوعھ ، ھو الجاري مجرى النعت في تكمیل مت: (وحّده السیوطي بقولھ

   .)١٤٧٦()وتوكیداً : خصیصاً، قیلوت

ھو التابع الجامد المشبھ للصفة في إیضاح متبوعھ : (قد عرفھ الدكتور أمین علي السید بقولھو

جامدٌ یُشبھ النعت في إیضاح  تابعٌ (ھو : ھ أحمد الھاشمي بقولھ، وعرف)١٤٧٧( )استقاللھمتبوعھ بنفسھ وعدم 

بمعنى في متبوعھ وال في سببھ، نحو فة وفي تخصیصھ إن كان نكرة بنفسھ، ال في إیضاح متبوعھ إن كان معر

  .)١٤٧٨()ُعثمانصاحبك : وال في سببھ، نحو جاء

یسور إلّن ھذا التابع المف البیان عند النحاة لیس باألمِر لعط إّن العثور على حّد جامع مانعٍ 

التابع یتأرجح بین الصفة والبدل، لذا نختار من مقوالت النحاة والباحثین المح�دثین مفھوم�ا ن�راه 
                                                 

  . ١٢٣-١٢٢: المفصل)١٤٦٩(
  .٢٣٦: الفصول الخمسون)١٤٧٠(
  . ١٧١: تسھیل الفوائد)١٤٧١(
  . ٣٧:  ابن مالك ألفیة)١٤٧٢(
  .٤٣٤: شرح شذور الذھب)١٤٧٣(
  .٣٣١: »النبراس«شرح قطر الندى)١٤٧٤(
  . ٢/٢٤٠: شرح اللمحة البدریة)١٤٧٥(
  . ٣/١٣١: ھمع الھوامع )١٤٧٦(
  . ٢/٩٢: في علم النحو) ١٤٧٧(
  .٢٢٧:احمد الھاشمي: القواعد االساسیة للغة العربیة) ١٤٧٨(



م واضح ومحدد لمفھوم عطف البیان في النحو العربي وبھذا سیكون مفھومھ متكامال محاولة للوصول الى فھ

ً غالب–عطف البیان ھو التابُع الجامد : سیكون مفھومھ ھو لُمشبھ للنعت الحقیقي في توضیح المتبوع ا - ا

وحكمھ المطابقة في ، والمكمل لما قُصد بالحكم منھ، تخصیصھ ان كان نكرةو معرفة إن كانبنفسھ المتبوع 

  .)١٤٧٩(نكیر، والتأنیث والتذكیر، والتعریف والتالمطابقة في االعراب

   الحيطاإلصوالمفھوم بین المعنى اللغوي عطف البیان الداللیة صلة 
 »العطف«إذا ما حاولنا إیجاد الصلة الداللیة بین المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي لمفھومي 

ما ّن وإ، »بیان«و »عطف«: قد كشفوا المعطى األصل للفظتين یأن المعجمی :قولن »البیان«و »العطف«

أو بآخر بالمفھوم االصطالحي لھما،  دید الصلة بوجھكان ش ما ذكره المعجمیون فیھماّن وإ، »بیان«و

یعني كشف المعنى في  »البیان«ویعني رجوع التابع وثنیھ على المتبوع  » العطف«االصطالحي لھما، فـ

ظھ��ر معن��اه وُیجلی��ھ ویكمل��ھ یُ  إلح��اق المتب��وع بالت��ابع  ، ف��إنّ المعن��ى ف��ي المتب��وع وإبانت��ھ للمتلق��ي

  .ویؤكده

ً  وال نجدُ   تربط األول بالثاني اال بین عطف النسق وعطف البیان في المعنى والوظیفة إذ ال تقاربا

، فعطف النسق ال یرد على جھة اشتراكھما في ظاھرة المطابقة في العالمة اإلعرابیة بالثاني اال ِصلة

على جھة البیان، الجل ما بین المتعاطفین من المغایرة، فال وجھ لكونھ بیانا للمعطوف، واّنما ھو وارد 

  .)١٤٨٠(تصاد للعاملھو وارد على جھة االق

  
  بب تسمیة البیان عطفاً عند النحاة س: المطلب األول 
، وقد ظھر من تعریفات النحاة أن )١٤٨١(إلى ناحیة لعطف یعني الرجوع والثني والَمیلاُمعجّمیاً 

ن غیرھا بین التابع الُمطابقة المجردة معلى أساس مصطلحاً كان النحاة أن قصدھم في استعمالھ 

ھا تصلح ان تنطبق على أي تابع ألنّ  ةمانع بدو أّن ھذه التسمیة غیرإلعراب، ویا في )١٤٨٢(التابع والمتبوع

یتحقق فیھا إرجاع الثاني ج تحت ھذه التسمیة إذ التوابع األخر یصحُّ أن تندرعلى أي تابع من التوابع، ف

دون تحدید على من فقد أطلقھ سیبویھ  ث المطابقة في العالمة اإلعرابیة،إرجاع الثاني إلى األول من حی

 .)١٤٨٦(التبعیة بوجھ عام، وعلى )١٤٨٥(وعلى التوكید، )١٤٨٤(یانالب ، وعلى عطف)١٤٨٣(تحدید على عطف النسق

   .»أصولھ«على باب البدل في  )١٤٨٧(»عطف البدل«باب السراج كما اطلق ابن  .)١٤٨٦(عام

                                                 
الحافظ: ینظر) ١٤٧٩( ، ٣/٣٣: ، أوضح المسالك ٤٣٦:شرح شذور الذھب  ، ٢٧٢/ ٢:عیشابن ی: شرح المفصل، ٥٩٢: شرح عمدة 

   .٢/٢٢٠: ، شرح ابن عقیل٣/٣٣: ، أوضح المسالك
  . ٣/٢٦٩: الطراز: ینظر) ١٤٨٠(
  .»عطف«  ٩/٢٤٩: لسان العرب: ینظر)١٤٨١(
للمع٨٥: خلف االحمر: مقدمة في النحو: ینظر) ١٤٨٢( المحرر٢٤٤: ، المرتجل١٧٤: ، ا  ، :٢/٩٩٣ .  
  .٣/٥٠١، ٣/٥٠١، ١/٢٤٨:الكتاب)١٤٨٣(



ھ باسم آخر كأنك انعطفت على االسم األول فبینت :في تسمیة عطف البیان »المقدمة«وقال صاحب 

  . )١٤٨٨(باسم آخر بغیر حرف عطف

رْدَدتھ على  فكأنكَ ، األول لزیادة بیانوُسميَّ بھ، ألنھ تكرار : (ونقل السیوطي قول ابو حّیان إذ قال

     . )١٤٨٩()رْدَدتھ على نفسھ

ھذا التابع عطف   وُسمي: (في حاشیتھ دعوى تسمیة عطف البیان بھذه التسمیة بقولھ الصبانوعلل 

سمي  )١٤٩١()ألنھ للبیان، جيء بھ(، فـ)١٤٩٠()فأوضحھ بھالن المُتكلِّم رجع إلى األول التابع عطف البیان، 

  .ثمة إبھاماً في األول احتاج إلى بیان، فجيء بعطف البیان سمي بیانا، فكأن )١٤٩١()بھ

   عالقة عطف البیان بالتوابع األُخر: المطلب الثاني 

من  مانع یمیّزه للوصول إلى حدِّ جامعٍ  علماء النحوالجھد الذي بذلھ  نلحظ فیما تقّدم من تعریفات

د على وجھ الدِّ  یمّیزه قة ما ِیفصُل عطف البیان عن من غیره من التوابع إال أنھا مع كثرتھا لم ُتحدِّ

ف أو نحو ذلك ال یُعدُّ فصال دقیقاً بین عط» غیر صفة«فقول أكثرھم والبدل والتوكید،  ) ١٤٩٢(عن النعت

ي یأت–البیانأي عطف –وكذلك لم یستطع الفصل بینھ وبین البدل قولھم أنھف البیان والنعت، بین عط

حاً لمتبوعھ فكذلك یأتي البدل –ي إلیضاح متبوعھیأت–البیان ّن ا :یعیشبن ا ه قولما أّكد ذا، وھ )١٤٩٣(موضِّ

  .        )١٤٩٤( مثلھ وأّنھ یكون باالسماء الجوامدعطف البیان بیاناً كما في البدل،  ّن فيا :یعیش

بین عطف  كثیراً بالتفرقة وانقد عُ  -في غیر حدھم لعطف البیان –بید أّن النحاة في مجال آخر 

بالمشتق وإْن أمكن، جامد ال یؤول  عطف البیان والنعت وكان من أھم تلك الفروق قولھم أنَّ عطف البیان

جامداً، وأنَّ عطف البیان یكشف المتبوع  بنفسھ، فال ُبدَّ من تأویلھ إذا ورد  وإْن أمكن، بخالف النعت،

  . )١٤٩٥(والنعت یكشفھ ببیان معنى فیھبنفسھ، 

                                                                                                                                            
  .٢/١٨٦:لمصدر نفسھا)١٤٨٤(
  . ٢٧٨، ١/٢٧٧:المصدر نفسھ )١٤٨٥(
  .    /١: المصدر نفسھ )١٤٨٦(
  . ٢/٤٦: األصول : ینظر)١٤٨٧(
  .٢/٤٢١: شرح المقدمة المحسبة : ینظر)١٤٨٨(
  . ٣/١٣١: ھمع الھوامع )١٤٨٩(
 ٣٠: بدي محمد سمیر الل: ، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة٢/٥٩: حاشیة الخضري: ینظر، ٣/٨٥: حاشیة الصبان)١٤٩٠(

  .  ٣٠: بدي محمد سمیر الل
  . ٢٣٤: ، شرح عیون اإلعراب٢/٤٥: االصول) ١٤٩١(
ألّن&ھ ل&یس یف&رق بینھم&ا اال      ،وجمیع ما ذكرناه في الصفات قائم في عطف البی&ان :(قال ابن برھان الُعكبري)١٤٩٢(

ش&&رح  ). یعن&&ي أنھم&&ا م&&ن تم&&ام األول   ، یجتمع&&ان م&&ن طری&&ق المعن&&ى   (فھم&&ا ) واال فمعناھم&&ا س&&واء ، االش&&تقاق
  ١/٢٣٥:اللمع

  .٢/٢٥٦: األشباه والنظائر: ینظر. »الُغّرة«نقال عن ابن الدھان في )١٤٩٣(
  . ٢/٢٧٤: ابن یعیش : شرح المفصل: ینظر)١٤٩٤(
  .٣/٥٤٢: النحو الوافي، ٢/٥٩: حاشیة الخضري، ٣/٢١١: ، االتقان١٨٥: التوطئة: ینظر)١٤٩٥(



یقولون  حین في» محمد«في إْن قصدوا بیان معنى » اقبل محمٌد الطویلُ «:فیقول النحاة مثالً 

في عطف البیان  وبذلك تبیّن أّن قصد اإلیضاحإْن قصدوا بیان حقیقتھ، » د هللاعبأبو اقبل محمدٌ «:یقولون 

عطف البیان عند النحاة اقوى من قصده من النعت، وذلك الن البیان یوضح المبین ببیان حقیقتھ، فھو 

  .الذي یبّین شیئاً فیھ فحسب  )١٤٩٦(بخالف النعتحقیقتھ، فھو كالتعریف، 

ً الثاني یأتي في الكالم رفععطف البیان والتوكید فقد فّرقوا بینھما بأن ّ أّما  وتحقیق ، لمجازل ا

اسم  یكون اال بعدإلنھ ال (، )١٤٩٧(ّن األّول یأتي لرفع االشتراكاوتحقیق النسبة في المتبوع في حین 

م�����ا یتن�����اقض ھ�����ذا الق�����ول م�����، )١٤٩٨()اس�����م مش�����ترك   م�����ا ورد عل�����ى لس�����ان نب�����ي هللا  عولربَّ

- وقول�ھ  )١٤٩٩(}...ىخـ أَ ونارهـ  ^ ىلهأَ نواجعل لِّى وزَيِراً م{:ُمخاطباً ربھ في قولھ تعالى -u-موسى

-u- إیضاً في قولھ تعالى:} أَويخ هارـ  ونهـ فْأَ وص ِحـي من ـ لأَاناً فَسـ رلْسه ـ معي فف�ي األول�ى ، )١٥٠٠(}ءاًرِد 

االسم عنده یخاطب هللا تعالى وهللا تعالى ال یخفى علیھ المسمى وال یشترك  - u- والثانیة نجد اّن النبي

ما بّین النبي موسى فیحاالسم عنده  ان  إرادة منھ في» أخي«بـ -H-» ھارون«تاج إلى بیان، وإنَّ

مى ان یِصفھ بَِصفة في ذاتھ تكون بیاناً ل في لعطفھ تعالى  ااستجالبعالقة األخّوة الرابطة بینھ وبین المسَّ

ك قال أخي لكفاه ذل فلو، وكذلك الحال في المثال اآلخر، (*)في أمر الرسالة لُیشركھعلیھما لعطفھ تعالى 

ِ◌بعالرّب الذي یعلمُ قصد المتكلم، ك إذ إّن المخاطب ھو لكفاه ذل القرآني ال یِجدُ أخاً للقصص  والمتتَّ

ون إذا لم یكن والنحاة یقول !االشتراك في ھذا االسمفِمن أین یأتي ،  -H-سى غیر ھارون أخاً لمو

الً، بدح كونھا لما قبلھا ویصعطف بیان جاءت » الثانیة«في» ھارون«أّن إال  لم یكن ُمشتركاً كان بدال

   .)١٥٠١(منھما تعرب عطف بیان كما تعرب بدال »األولى«في » أخي«الً، كذلك بدكونھا 

   . )١٥٠٢(لیس كذلك وعطف البیان اّنھ ال یكون إال بألفاظ مختصة، والتوكید المعنوي أكثر وضوحاً إذ 

   . )١٥٠٢(كذلك

  عالقة بین عطف البیان والبدل المطابق ال: مطلب الثالث ال

                                                 
بان: ینظر)١٤٩٦(   . ٤٣٠: میدةمصطفى ح: ، أسالیب العطف في القرآن الكریم٣/٨٦: حاشیة الصَّ
  . ٢/٢٥٤: األشباه والنظائر: ینظر)١٤٩٧(
  .٢٩٦: أسرار العربیة)١٤٩٨(
  .٣٠، ٢٩: سورة طھ)١٤٩٩(
  .٣٤: سورة القصص)١٥٠٠(

  .»٣٥: سورة القصص«. }َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبأَِخیكَ  {: -u-یؤكد ذلك قولھ تعالى في اجابتھ (*) 
  .٢/١٤١: لبركات ابن األنباريأبو ا: البیان في غریب إعراب القرآن، ٣/٦١: الكشاف: ینظر)١٥٠١(
  .٤٣٠: ، أسالیب العطف٢٧٢: المّقرب: ینظر)١٥٠٢(

٢٩ 



ا اتفق علیھ  ھو» اقبل أخوك عمرو«:ن متبوعھ نحوكم أو النسبة دومقصوداً بالح البدل نویك أن ممَّ

–، وكان أخوك المجيء البدل ھو المقصود بحكم» عمرو«في درسھم النحوي فكان  )١٥٠٣(اتفق علیھ النحاة

فوا البدل بأّنھ التابع رّ في نّیة الطرح في حكم المعدوم، وعلى أساس ذلك ع –المبدل منھ–وكان أخوك 

  .)١٥٠٤(بأّنھ التابع المقصود بالحكم بال واسطة

فھي مكمالت ، فلم تكن عندھم المقصودة بالحكم» وعطف البیانالنعت والتوكید « أما التوابع األخر

ِصد   . بالحكم من متبوعاتھا فھي مكمالت لما قُ

ھم في تعبیره عن المعاني التي ُیرید إیصالھا ) *(فیلحُظ من قولھم نظرتھم إلى قصدّیة المتكلِّم فُ

ھم یفترضون قصدین ً فقد یقصد المتكلِّم اإلسناد إلى األّول ُثم یجي: فُ وتتمة لھ، وإیضاحاً  ء بالثاني بیانا

توطئة لھ، فیكون وقد یقصد اإلسناد إلى الثاني ویجيء باألول وتتمة لھ، وھنا یكون الثاني عطف بیان، 

  . )١٥٠٥(لھ، فیكون الثاني بدالً 

فنش�عر  ؛ یق�ة الت�ي یؤدیھ�ا الب�دل م�ن البی�انویظھر لنا أّن الحّد ھنا لم یقع على الدالل�ة العم

ا یؤدیھ ِذْكر المبدل منھ في  فضالً بقطع الصلة بینھ وبین المبدل  تركیب إذ إّن المتكلم ال عن غفلتھا عمَّ

وإنّما  یُستغنى عنھ، ألنّھ غیر مقصود،ید منھ شیئاً في كالمھ بحیث ریوھو ال » المبدل منھ«المتكلم ال یذُكر

دخل�ھ اإلبھ�ام ف�ي غی�ر ان ھ�ذا الم�راد لم�ا  )*(*ه المتكلم إلنھ ھو المراد ابت�داءوإّنما یذكر مقصود،

بھاتلتخلیصھ من  في داللتھ المقصودة جيء بالبدلالمعنى والغموض  ز الداللة إلى حیّ  وإخراجھ الشُّ

  .  )١٥٠٦(فالمقصود بھ تحدید معنى المبدل منھ وإیضاحھ ،الداللة الواضحة

یقھ على تعریف تعل في و المقصود بالحكم دون المبدل منھ، اّن البدل ھ: وقد عارض الرضي قولھم

ائر األبدال وال في سلنسبة في بدل الكل ھو الثاني فقط، د باأنِّ المقصو ال نُسلم(على تعریف ابن الحاجب 

قلنا ذلك إلّن األّول  ظاھر،  وإّنما الثاني فیھ ھو المقصود بھا دون األولائر األبدال إال الغلط فإّن كون س

م ذكره فائدة لم تحصل لو ل وال بد ان یكون في ال الثالثة منسوب إلیھ في الظاھر، في األبدإلّن األّول 

، وال سیما كالمھ  عن الفصحاء  صوناً لكالممن الثالثة؛ م یذكر كما یذكر في كلِّ واحدٍ تحصل لو ل اللغوَّ

                                                 
: شرح الفیة ابن مالك، ١/٤٤٩:ابن الحاجب : اإلیضاح في شرح المفّصل، ٣/٦٢:ابن الحاجب :االمالي النحویة:ینظر)١٥٠٣(

ح شر ، ٣/١٤٧: ، ھمع الھوامع٣/٦٤:اوضح المسالك، ٤٣٩: شرح شذور الذھب، ٢١١: ابن الناظم : شرح الفیة ابن مالك
  . ١٨٥: ح الحدود النحویةشر ، ٣/١٤٧: الھوامع

، ٢١١: ابن الناظم: شرح الفیة ابن مالك، ٢/٣١٥: ابن الحاجب: »متن شرح الرضي على الكافیة«الكافیة : ینظر)١٥٠٤(
  . ١٨٥: شرح الحدود النحویة ، ٣/١٤٧:  ھمع الھوامع ، ٢١١: الناظم

  .وقصدیة المتكلم أمٌر ال عالقة لھ بالتركیب(*)
: الطراز، ١٢٥: الخوارزمي: شرح المفصل، ١/٣٣٧: الشریف الجرجاني: يحاشیة الجرجاني على شرح الرض: ینظر)١٥٠٥(

  .١٧٢-١٧١: ، داللة األنساق البنائیة في التركیب القرآني٣/٢٦٩: الطراز، ١٢٥: الخوارزمي
  .»البدل«من ذلك ألّنھ َغیر مقصود من الكالم ابتداًء فالمقصود الحقیقي ھو»البدل المباین«یستثنى(**) 

  . ٢٢٣-٢٢٢: كریماإلجمال والتفصیل في القرآن ال: ینظر)١٥٠٦(



 مقصود بالّنسبة مع كونھ منسوباً إلیھ في الظاھر غَیرفادعاء كونھ  وكالم نبیھسیما كالمھ تعالى، 

  . )١٥٠٧()ألجلھا، دعوى خالف الظاھر إلیھواشتمالھ على فائدة یصح أن ینسب  الظاھر

وعطف البیان،  ة تفرقة النحاة بین البدل أعلن الرضي عن رأیھ في مسأل  )١٥٠٨(وألنھ أشبھ البدل

البیان، بل ال أرى وبین عطف من الكل الُكلَّ  یظھر لي فَْرٌق َجلٌِي بین َبَدلِ وأنا إلى اآلن لم : (البیان، فقال

  . )١٥٠٩()لبیان؛ فإنھ لم یذكر عطف ابل ال أرى عطف البیان إال البدل، كما ھو ظاھر كالم سیبویھ

.  

وبدل من كل، وبدل بعض بدل كل من كل، :  لثالثة إدخال األبدال االرضي أّن األولى لذا رأى 

 فیصیر عطفح متبوعھ، أي أنّھ تابع غیر صفة یوضّ االشتمال، ضمن الحدّ الموضوع لعطف البیان، وبدل كل، 

واستثنى بدل الغلط من ذلك إلّنھُ یرى أّنُھ البیان واألبدال المذكورة شیئاً واحداً،  فیصیر عطفمتبوعھ، 

حاة للبدل، وھو یرى أّنُھ ینفرد ب ّنُھ تابٌع مقصود بما نسب إلى المتب�وع ا: قولھمالحدِّ الذي جعلھ النُّ

  . )١٥١٠(المتبوع دونھ

إبراھیم مصطفى، : ، ومنھمكان لرأي الرضي أثٌر كبیٌر عند عددٍ من الباحثین في العصر الحدیثو

  . مصطفى، ومھدي المخزومي، وفاضل السامرائي

عة األربثم قسم التوابع  ،التوابعمن عطف النسق  وقد راى الدكتور ابراھیم مصطفى استبعاد

  : على قسمینعة المتبقیة األرب

من األولى بمنزلة المكّمل للمعنى، المتّمم لھ، حتى ال ُیْفَھم المعنى إال ما كانت فیھ الكلمة الثانیة  -١

 ً داللة على في ال» عبد هللا«ثابة وحتى تكون الكلمتان في الداللة على ما یراد بم المعنى إال بھما معا

، وھذا القسم ینفرد بھ نكیر والتأنیث والتذكیروالتعریف والت على مسماه، وحكمھ المطابقة في اإلعراب

  . ینفرد بھ النعت

مع حظ من مستقالً بإفھامھ، والثاني داٌلً◌ على معنى األّول، ،داال على معناه  ما كان فیھ األّول  -٢

أكید أو زیادة فإذا ضممتھا أفدت التما إلى األخرى، من البیان واإلیضاح یتأتى من قرن الكلمتین إحداھ

ویندرج تحت ھذا كلھم، ولقیُت القوم أكثرھم أو رني محمد أبو عبد هللا، أو زیادة البیان، كما في زا

  .ین في التعریف والتنكیرھنا اتفاق اللفظ موال یلزالبدل، والتوكید، وعطف البیان، : قسمھذا ال

                                                 
  .٢/٣٠٣: شرح الرضي على الكافیة)١٥٠٧(
  . ٢٣٦: الفصول الخمسون: ینظر)١٥٠٨(
  . ٢/١٨٦: الكتاب: ینظر. في كتابھ» عطف البیان«اال ّ ان سیبویھ ذكر مصطلح . ٢/٣٠٢: شرح الرضي على الكافیة )١٥٠٩(

  . ٢/١٨٦: الكتاب
  .٣٠٢، ٢/٣١٥: شرح الرضي على الكافیة: ینظر)١٥١٠(



الخالف في  وأنھ یحسم ییز كل نوع، ھو الحكم في تمالمعنى  ویرى صاحب ھذا الرأي في تقسیمھ أنّ 

  . )١٥١١(ھا من بعضبعض الخالف في تمیز األقسام

ان ما ُسمي بعطف :(...بعطف البیان، فقال أّما الدكتور المخزومي فقد كان معترضاً على تسمیتھ

اعترض على و ،)١٥١٢()تشریك في ھذا الموضوع الن العطف یعني التشریك والبیان لیس عطفاً، ُسمي بعطف ال

فیرى أّن  )١٥١٣()یؤدي وظیفة النعت فھو بمنزلتھ( اعترض على استقاللیتھ ایضاً إلّنھو ،)١٥١٢()الموضوع

  . )١٥١٤()وظیفتھألنھ كالنعت في بیھ ما سّموه بعطف البیان بالنعت، ن في تشوحاة ُمصیبالنُّ (فیرى أّن 

  . )١٥١٤()وظیفتھ

حاة  وبین قولھم  ن البدل ھو المقصود بالحكم دون المتبوعاوقد رأى أّن ھناك تعارضاً بین قول النُّ

أن یكون فإذا كان البدل ھو المقصود بالحكم فینبغي (: وبین قولھم ان البدل تابع لمتبوعھ، لذا قال

ً وإذا كمسند إلیھ، یكون ھو ال ، من ھنا وقع التعارض بین مقولتي )١٥١٥()ان ھو المسند إلیھ لم یكن تابعا

ذھب إلیھ من أن مقولتي النحاة في كون البدل ھو المقصود وھو التابع في وقت معاً، وتابع الرضي في ما 

سمى األبدال الثالثة ت في حین الینبغي أن المصطلحلیھ إلیھ من أن بدل الغلط ھو البدل الذي ینطبق ع

  . (*)خر بدالالثالثة األُ 

» البیان«علیھ تسمیة بأن یُطلق  وھو جدیر لكل وما سمي بعطف البیان موضوع  واحدورأى أّن بدل ا

ً ألداِئھما وظیفة النعت في الكالم بیاناً و» البیان«تسمیة    .توضیحا

على حین یرى الدكتور فاضل السامرائي أن عطف البیان والبدل یمكن ان یكونا شیئا واحدا وبابا 

في ھذا یتفق مع الدكتور المخزومي، بید أنھ یباینھ في اطالق التسمیة  واحدا وبابا نحویا موحدا، وھو

فان السامرائي  »البیان«التسمیة على ھذا الباب، فاذا كان المخزومي یرى بان یسمى كال الموضوعین بـ

بدعوى ان عطف البیان موضوع من موضوعات البدل، وھو بھذا یؤسس  »البدل«السامرائي یفضل تسمیتھما ـب

بدل كل من كل وھو ما یوافق «بدل اربع موضوعات ھي البدل، وھو بھذا یؤسس كالمھ على ایمانھ بان لل

، على حین ان )١٥١٦(»وھو ما یوافق عطف البیان في نظره، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل المباینة

، على حین ان المخزومي اخرج االبدال الثالثة الباقیة واكتفى ببدل كل من كل، وھو عطف )١٥١٦(»المباینة

                                                 
  . ١٢٣-١١٩: یم مصطفىإبراھ: إحیاء النحو: ینظر)١٥١١(
  . ١٩٣: قواعد وتطبیق-في النحو العربي )١٥١٢(
  . ١٩٣: المصدر نفسھ )١٥١٣(
  . ١٩٢: المصدر نفسھ )١٥١٤(
  . ١٩٥: المصدر نفسھ )١٥١٥(

  .  »بدل كل من كل وبدل بعض من كل، وبدل االشتمال«: ونقصد باالبدال الثالثة(*)
  . ٢٠٨-٣/٢٠٧: معاني النحو: ینظر) ١٥١٦(



ـ  وھو عطف البیان في نظره ولھذا اطلق علیھ البیان الن بدل كل من كل ھو بیان عطف «للمبدل منھ كما ل

  . »عطف البیان«كما لـ 

فموضوعات  ،یؤدیان ما یؤدیھ التوكید من وظیفة االشتمال وبدلوكذلك رأى اّن بدل بعض من كل، 

  .ب واحدة، فھي من أبواب متفرقةفموضوعات البدل لیست كلھا من با

علقاً مت أتينّھ یالمن كل وعطف البیان شيًءٌ◌ واحد   أن بدل كل إلى وقد ذھب الشیخ رفعت فتح هللا

بعض من «، و »كل من كل«: الثالثةاألبدال الً لھ ببیانھ، فھو لیس بدال منھ، وعلقاً بمتبوعھ ُمكممت أتيی

أنّھ توصلَ إلى لم یعترض على شيء منھا بل ابقاھا كما وردت عن النحاة إال » االشتمال«، و »بعض من كل«

ا أ. لعطفغیر ُمقترن بحرف اقصداً أصلیاً، أّنھ توصلَ إلى تعریف البدل بأنھ التابع المقصود بالحكم إال  مَّ

ا عطف البیان بعد ّضم أ. لعطفا ه بقولھ ھو التابع الشارح لمتبوعھ بغیر طریق بدل كل من كل إلیھ فیحدّ مَّ

  .)١٥١٧(بغیر طریق الوصف

والحق فیما أرى اّن ھذا ضرب من : (ئي جمعھما تحت باب واحد فقالالسامراالدكتور فاضل وقد أید 

بباب االكتفاء مكن دعاء الفروق بینھما ویالبیان إال البدل وال داعي إل عطفوالأرى  فالتعسّ ھذا ضرب من 

عطف  ألغى ین إذباحث، ووافقھ على ھذا المنحى احد ال)١٥١٨()البیانھو البدل أو بباب واحد االكتفاء 

   .)١٥١٩(الكریم القرآنالبیان في عطف 

لعطف البیان  معط یجاد فروق بین عطف البیان والبدل ونلمس ھذا في حدّ ابنإحرص النحاة على وقد 

سره اسم كما یفسره النعھو ا(: لعطف البیان إذ یقول معط مشتقاً وال في حكم أّنھ لیس ت، إال سم ُیفَّ

، وكذلك في حدِّ )١٥٢٠()محل األّول الثاني حاللإفیھ  ىوالفرق بینھما أنھ ال ینوبھ البدل، فأشحكم المشتق، 

ھ وكذلك في حدِّ ابن الناظم ص متبوعھ، غیر مقصود بالنسبة، وال  التابع: (الذي قال بأنَّ الموّضح والمخصَّ

  .)١٥٢١()بالنسبة، وال مشتقاً وال مؤول بالمشتق

الخطاب  يالتبعیة ف آراء المحدثین المذكورة ھي محاولة جاّدة منھم لتفسیر ظاھرةویظھر ان جمیع 

–واألظھر لدینا أن  التوابع . الخطاب العربي في ضوء المعنى، ال من حیث الناحیة اللفظیة وحسب يف

والبیان في  ،اإلبھام عن المتبوع تؤدي وظیفة البیان وأعني بذلك رفع –ماعدا عطف النسق–التوابع 

الصفة  البیان فيفر التابع والمتبوع على أداء الوظیفة المذكورة، فوالبیان في العبارة یأتي من تضا

ً النّ مجموعھما أخصُّ  إنّما حصل من مجموع الصفة والموصوف؛(الصفة  وعلى   )١٥٢٢()من كُلِّ واحدٍ منھما منفردا

                                                 
- ١٣٦: ١٩٦٩، لسنة »٢٤«اھرة،جالق ح هللا، مجلة مجمع اللغة العربیة،رفعت فت: »وعطف البیانالبدل «: ینظر )١٥١٧(

  . ٤٣٥-٤٣٤: ، أسالیب العطف١٤١-١٣٦: ١٩٦٩
  . ٣/٢٠٨: معاني النحو)١٥١٨(
  . ١٤٤: التقیید بالتوابع في القرآن الكریم  : ینظر)١٥١٩(
ً : كان المناسب أن یقول)١٥٢٠(   .٢٣٦: الفصول الخمسون. اسٌم یفُِسُر اسما
  .١٩٧: ابن الناظم: شرح الفیة ابن مالك)١٥٢١(



إلى ذلك من التوابع یسلك  واحدٍ كلّ ّن جمیعاً في ھذا المعنى فا اشتراكھمامن رغم وعلى ال  )١٥٢٢()منفرداً 

وظیفة والمعنى عدا عطف البیان وبدل كل من كل فإّنھما یتقاربان في الاً، إلى ذلك البیان سبیالً مختلف

، )*(حقیقت�ھ نببی�ا المعنى فیھ، فالنعت یزیل اإلبھام الذي في متبوعھ ببیان . والمعنى تقارباً كبیراً 

  )١٥٢٣(والبیان وإزالة اللبساإلیضاح  یفید مع بب اشتراط االشتقاق فیھ، والتوكیدوھذا ھو س، )*(حقیقتھ

یصل إلى ذلك بتكریر وقد ،  )١٥٢٤(فس المخاطب وإزالة الغلط في التأویلالمعنى في ن تمكین  )١٥٢٣(اللبس

  .ألفاٍظ محصورة مختصٍّ بھاأو استعمال بتكریر اللفظ، 

وبدل االشتمال فھما یمثالن جزءاً من المتبوع أو عرضاً من أعراضھ من كل أّما بدل بعض 

  .العام أو الكلي، والتخصیص بعد )١٥٢٥()اإلجمال، والتفسیر بعد اإلبھام البیان بعد(فیحققانأعراضھ 

  .الكلي

اة في مجيء بدل الغلط في  ألداء » بل« وقد یكون األفضل استعمال، )١٥٢٦(فصیحالكالم الویشك النحُّ

 . ألداء معناه» بل«

  شروط عطف البیان : المطلب الرابع 

حاة شروطاً لعطف البیان،  اب العربي، وال یمكننا القول بانطباق ھذه الشروط في الخطوضع النُّ

ط النحاة في ھشام من اشترا  ابنومن ھذه الشروط ما ذكره . البیانعطف  العربي، فالخالف واسع فیما یخصُّ 

تعلُّقاً (یخالف متبوعھ في التعریف والتنكیر وتجویزھم ذلك في البدلط النحاة في عطف البیان أال اشترا

التخالف بین عطف  )١٥٢٨(وقد أجاز الزمخشري والرضي، )١٥٢٧()تعلُّقاً بأنَّ المجھول ال ُیبین المجھول(البدل

  .إجماعفالقاعدة لیست محل  ،یربین عطف البیان ومتبوعھ في التعریف والتنك

، وھذا  الشرط ھو )١٥٢٩(ّن عطف البیان ال یكون جملة أو تابعاً لجملةاومن الشروط أیضاً قولھم 

  .)١٥٣٠(أقوال المفسرین ما یخالف ھذا الرأي فقد نجد فيالشرط ھو اآلخر لیس محل إجماع، 

                                                 
  . ٢/٢٤٩: ابن یعیش: شرح المفصل)١٥٢٢(

  .أي أّن عطف البیان یبین حقیقتھ (*) 
  .٢/٢٣٣: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر)١٥٢٣(
  .٢/٢٢١: المصدر نفسھ )١٥٢٤(
  .٢/٣٠٥: شرح الرضي على الكافیة )١٥٢٥(
  .٣/١٤٩:ھمع الھوامع، ٤/٢٩٧:المبرد: المقتضب: ظرین. بل نفى المبرد مجیئھ في القرآن والكالم المستقیم)١٥٢٦(

  .٣/١٤٩:الھوامع
  .١٥١: صدر الدین العاملي: قرة العین في النحو)١٥٢٧(
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  .٢/٢٥٢: ، االشباه والنظائر٢/٥١: مغني اللبیب: ینظر)١٥٢٩(
یجيء جملة ُمبّینة لجمل&ة   إذ یفھم من آراء العلماء وأقوالھم في تفسیر آي القرآن أّن عطف البیان یصح أّن)١٥٣٠(

: التبی&&ان، ٢/٥٧٣، ١٨٤، ١/١٣٨:الكش&&اف: ینظ&&ر. وأّن&&ھ ال وج&&ھ للتفرق&&ة بین&&ھ وب&&ین الب&&دل ف&&ي ھ&&ذا المج&&ال     
   . ٨/٤٠٦: البحر المحیط ، ٢/١١٢٠:العكبري



یرة  بالبیان، الجملة جدفھم یرون  )١٥٣١(لعطف البیان اال یكون في الجملولم یشترط البالغیون 

السكاكي  فقد ذكر ،وقد جاء بحث ھذا العطف عندھم في باب الفصل. بالبیان، شأنھا في ذلك شأن المفرد

 ان(عطف البیان وھي ة قفعال، )١٥٣٢(لإلیضاح والتبیین السكاكي أّن من أسباب الفصل ان یكون ھناك داعٍ  ذكر

 تبوعھوذلك بأن تنزل منھا منزلة عطف البیان من مون الجملة الثانیة بیاناً لألولى، تك ان(البیان وھي 

خفاء، مع اقتض�اء المق�ام لى نوع في األووالمقتضى للتبیین أن یكون في إفادة اإلیضاح،  تبوعھم

  . اإلتصال بین الجملتینل كماھي العالقة التي جعلھا البالغیون إحدى عالقات ، و)١٥٣٣()المقام إزالتھ

  . الجملتین

بي الخطاب العرونجد في  ،)١٥٣٤(یكون مضمراً وال تابعاً لمضمر د اشترط النحاة لعطف البیان االوق

إذ نجده في ھذه القاعدة الزمخشري بومن النحاة الذین لم یلتزموا بي غیر ھذا الكالم، الخطاب العر

یق�ول  بإج�ازة ان   )١٥٣٥( } ◌ْ بكُمرو ربى اَ واْدبن أعه ِ أَي بِنتََْرمأَ آا قُلْت لَهم إالَ مم{:تعالىقولھ في تفسیر 

ً » ان اعبدوا«تكون جملة  ھنا تكون الشروط التي وضعھا النحاة كلھا ، من )١٥٣٦( »بھ«للھاء في بیانا

محل إجماع  تلیسكلھا محل نظر وتأمل؛ ألّن ھناك ما یخالفھا عند غیرھم من النحاة والمفسرین فھي 

  . عموميإجماع 

إن الزمخشري وقد اجاز . )١٥٣٧(یكون في الجوامد عند النحاة بأنعطف البیان بھ اشتھر كذلك ما 

س االن برذ بِوعأَ لْقُ{: ا بیان في قولھ تعالىعطف» لھ الناسإ«وكذلك » ملك الناس«إن یكون الزمخشري 

  .  )١٥٣٨(}ساالن لهإِ ^س االن كلم ^س االن بربِ

حصول العلم بقصدیة المتكلّم إن عملیة التفرقة بین عطف البیان والبدل أمٌر دقیق وذلك لصعوبة 

ذكر النحاة ان كل ما جاز إعراب�ھ عط�ف بی�ان ج�از أن یك�ون بقصدیة المتكلّم للتمییز بینھما، لذا 

  .)١٥٣٩(دالً ب

                                                 
  .٢٦٦:، البالغة االصطالحیة ٤١١: القزویني: االیضاح، ٣٧٧: مفتاح العلوم: ینظر)١٥٣١(
  . ٣٦١: مفتاح العلوم )١٥٣٢(
  . ١١٤: القزویني: اإلیضاح)١٥٣٣(
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  .١/٦٩٦: الكشاف: ینظر )١٥٣٦(
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  . ٢/٢٢١: شرح ابن عقیل )١٥٣٩(

٢ ١ 



، وقد توّصل باحث حدیث إلى أنَّ القرآن یخلو من األمثلة التي یوجب النحاة إعرابھا عطف بیان

وبھذا نتخلص . طف بیان في القرآن الكریم جاز ان یعرب بدالً كل ما جاز ان یعرب ع: ، ولذلك قالعطف بیان

 ھوو، )١٥٤٠(عراب ورأى انَّ ھذا الرأي أقل جرأة مما ذكره الرضيوبھذا نتخلص من اختالف وجوه اإل. بدالً 

بل ال أرى عطف . وعطف البیانوانا إلى اآلن لم یظھر لي فرق جلي بین بدل الكل : (قولھ ھوو، )١٥٤٠(الرضي

وال أرى : (... توحیدھما في قولھوقد أید الدكتور السامرائي  ،)١٥٤١()بل ال أرى عطف البیان اال البدل

اء بباب واحد ھو البدل أو بینھما ویمكن االكتف البدل وال داعي الدعاء الفروق وال أرى عطف البیان اال

  .)١٥٤٣()ا في التأویلوتعسف إال ضرباً من الخیال(، وإّن جعلھما بابین ما ھو )١٥٤٢( )البدل أو البیان

   )*(دالالت عطف البیان في النھج :  خامسالمطلب ال
  داللة التوضیح

ظھور المتبوع، وفي  نعت فيالالتابع الجاري مجرى : (في تعریفھ لعطف البیان بأّنھقال ابن مالك 

إن كان معرفة وإال  )١٥٤٥(ھ الصفة في إیضاح متبوعھ، فھو یشب)١٥٤٤()...المتبوع، وفي التوضیح والتخصیص

   .)١٥٤٧()متفق علیھ(واالیضاح في المعرفة امر : ، وقال ابن ھشام)١٥٤٦(ُمخّصٌص لھمعرفة وإال فھو 

   .)١٥٤٧()علیھ

أَْش�ُكو إِلَْی�َك أَِخ�ي  ،َی�ا أَِمی�َر اَْلُم�ْؤِمِنینَ ( :-u-اح�دھم لإلم�ام قالھ ما  ذلك في النھجومن أمثلة 

ً عطف بیان منصوب» عاصم«لفظة  ، فقد جاءت)١٥٤٨()َعاِصمَ ْبَن ِزَیادٍ  » مفعول بھ«ي وھ ،»أخ«من لفظة  ا

ً » یاء«مضاف إلى » أشكو«منصوب للفعل » مفعول بھ«   .المتكلم، ویّصح ان تكون بدالً ایضا

عن المعرفة » عاصم«وقد أزالت» أخي«  )١٥٤٩(ناً للوصفیّ مب» عاصم«جاء المتكلم بعطف البیان وقد 

حت المقصود منھا ایضاحاً ال یكاد یترك اثراً عن المعرفة التي قبلھا ما یشوبھا من غموض وشیوع ، وأوض

یكاد یترك اثراً إلبھام أو اشتراك، وھي في الوقت نفسھ بمعنى تلك المعرفة دون لفظھا، فمدلولھا ذات 

                                                 
  . ١٤٤:التقیید بالتوابع في القرآن الكریم : ینظر)١٥٤٠(
  .٢/٣٠٢: شرح الرضي على الكافیة )١٥٤١(
  . ١٤٤: التقیید بالتوابع في القرآن الكریم )١٥٤٢(
  . ٣/٢٠٨: معاني النحو )١٥٤٣(

ھ ّشراح النھج (*)  كما لم أعثر ، عنایة إلى ھذا التابع وداللتھ قیاساً إلى التوابع األَُخر –فیما اطلعت علیھ–لم یوجِّ
  .والمدح في النھج، والتوكید، أعثر فیما اطلعت على دالالت التخصیص

  .١٧١: الفوائد تسھیل)١٥٤٤(
  .٢/٢١٨: شرح ابن عقیل : ینظر)١٥٤٥(
  . ٢/٥٩: حاشیة  الخضري : ینظر)١٥٤٦(
  . ٣/٣٢: اوضح المسالك)١٥٤٧(
  . ١١/٣٢: نھج البالغة )١٥٤٨(
: ینظر . »جاءني أبو عبد هللا زید أو زیدٌ أبو عبد هللا«وقد مثل المطرزي لعطف البیان بنحو، ١٧٣: اللمع: ینظر)١٥٤٩(

  . ١٠٩: المطرزي : المصباح : ینظر . »هللا



فعاد تنفھ غموض لدى السامع، األخ لفظٌ قد یكف . )١٥٥٠(فمدلولھا ذات واحدة، على الرغم من اختالف لفظیھما

داً ھذا األخ لینصرف فعاد المتكلم وشالسامع،  انتباھھ لفظة  تلیھ بعد ان لفتإ امعسالذھن ّخصھ ُمحدِّ

نقل ھذا التي لم ُتحّدده وذلك أمٌر یدل على أھمیة ھذا األمر لدى المتكلم ورغبتھ في » أخي«لفظة 

وھ�������������������������و اإلھتم�������������������������ام إل�������������������������ى الس�������������������������امع    أمی�������������������������ر  ھ�������������������������ذا 

  .عالج ھذه القضیة التي حّدثھ فیھاویلُیشكیھ  -u-المؤمنین

يُّ ْبُن أَِبي َطالِبٍ أََخَذ ِبَیِدي أَِمی: (-u- اإلمامونظیره قول أحد أصحاب  ، )١٥٥١()...ُر اَْلُمْؤِمِنیَن َعلِ

ً  ،المضاف فاعالً » أمیر«، فقد جاء الوصف )١٥٥١()...َطالِبٍ  عطف بیان » علي« ثم جاء بعد ذلك االسم ،مرفوعا

وبیَّنھ  »األمیر«شخص ھذا  ، ویصحّ عدةُ بدالً أیضاً، فاالسم علي»أمیر«اً للمتبوع عطف بیان موضّح» علي«

نھ بیاناً تعریفیاً من غیره »األمیر«   . وبیَّ

  .  )١٥٥٢(في النھجة نظائر أخرولھذه الصیغ

ا : (عثھ إلى أھِل مصرفي كتاب ب - u-  طف بیان داال على التوضیح قولھوّمما ورد في النھج ع أَمَّ

ا َبْعدُ : (مصر ارِ ؛ ...َفَقْد َبَعْثُت إِلَْیُكْم َعْبداً ِمْن ِعَباِد َهللاَِّ  ؛أَمَّ اِر ِمْن َحِریِق اَلنَّ ى اَْلفُجَّ �ُك ْب�ُن  ،أََشدَّ َعلَ َو ُھ�َو َمالِ

خبر » الكم«و، »مالك«یان مرفوع لـب عطف » مذحج«المضافة إلى» أخو«، فـ)١٥٥٣()اَلَْحاِرثِ أَُخو َمْذِحجٍ 

ً  بدالان یكون » أخو«، ویصلح »ھو«خبر مرفوع للمبتدأ » الكم«و    .ایضا

فقد بعثھا، وسیلة تعریفیة للشخصیة التي  -u- اإلمامونلحظ ھنا تعدد البیان الذي استعملھ 

ـ لمبعوثھُ ھو ما فقد ذكر أنّ  لیتكامل البیان وتتّضح شخصیة المبعوث » أخي مذحج«ك بن الحارث ثم جاء ب

  . ظنٍّ في اشتراك اسمأو  ھن المتلقي شكُّ بسبب اشتراك اسمٍ شخصیة المبعوث فال یظل في ذ

ِتي:(-u-ا جاء في النھج عطف بیان، قولھ وممّ  ا َوِصیَّ َ  ،أَمَّ َو  ،أَِقیُموا َھَذْیِن اَْلَعُم�وَدْینِ  ...َفا َّ

عطفي بیان جامدین » المصباحین«و )١٥٥٥(»العمودین«ونجد ھنا لفظتي ،)١٥٥٤()...وا َھَذْینِ اَلِْمْصَباَحْینِ َو أَْوقِدُ 

ً »ألـ« جامدین منصوبین مقترنین بـ في » ھذین«اسم اإلشارة وقد تبعا . ، ویُصح كونھما بدلین ایضا

ي ف» أقیموا« للفعلمفعولین وقد جاء المتبوعان منصوبین لوقوعھما  ،لى والثانیةفي األو» ھذین«

بتعیین المتبوع المراد إقامتھ والمتب�وع الم�راد في الثانیة، وقد قاما » أوقدوا«ي األولى، وللفعل ف

- ین أراد إیضاحھما في وصیة لھعطفي البیان ھنا لیبین أمرین ھامّ  -u- اإلماماده وقد أورد قإی

                                                 
  . ٣/٥٤٠: النحو الوافي : ینظر)١٥٥٠(
  . ١٨/٣٤٦: نھج البالغة )١٥٥١(
  . ٢٠/١٠٢، ١٨/٦٨    ، ١٧/١٤٧، ١٧/١٩، ١٧/١٦، ١٦/١٥٦، ١٥/١٤٦، ١٤/٦، ١٣/١٥٢: المصدر نفسھ: ینظر)١٥٥٢(

٢٠/١٠٢، ١٨/٦٨ .  
  . ١٦/١٥٦: المصدر نفسھ)١٥٥٣(
  .١٥/١٤٣: ینظر،  ٩/١١٦: نھج البالغة)١٥٥٤(
  . ٣/٢٤٢: في ظالل نھج البالغة: ینظر) ١٥٥٥(



وعطف جملة  هللا نة رسول والعمل بسُ اإلخالص   في القول والعمل،  واألمران ھما قبل الموت،   - u-  لھ

  .  توكیداً » أقیموا ھذین العمودین«على» أوقدوا ھذین المصباحین«وعطف جملة  هللا 

ٍد : (-u-ولھقونظیر ذلك  ِة أََحدِه اَألُ ِمْن َھذِ  َصلَّى هللاُ َعلَْیھِ الَ ُیَقاُس ِبآِل ُمَحمَّ قد جاء ف ،)١٥٥٦()◌ٌ مَّ

ـ   ،)١٥٥٧(»األمة«عطف البیان لیذكر بعده » من«جاء باسم اإلشارة وھو اسم مبني على الكسر في محل جر ب

 فیعین بھ المتبوع ویشخصھ فیسوق الفكرة كاملة تامة مع لفت انتباه المتلقي واستجالب ،)١٥٥٧(»األمة«

یستعمل  - u- وھو. ذھنھالفكرة أكثر ثباتاً ورسوخاً في  اھتمام السامع إلى الخطاب فتغدو واستجالب

ھنا یبّین  -u-فاإلمام. علیھ والتنبیھیستعمل ھذه الصیغة غالباً لبیان أھمیة األمر الذي یتحدث فیھ 

 وساوى )١٥٥٨(هللا من كل رجس رھمھذه األمة فقد طھّ  ال یقاس بھم أحد من –صلوات هللا علیھم  –یبیّن أنّ آل محمد 

  .)١٥٥٩(بینھم وبین القرآن   الرسول وساوى )١٥٥٨(كل رجس

االختالف عند ابن ونلمس ھذا الصورة التي یرى سیبویھ أنھا نعت، ختلف علماء النحو في ھذه اوقد 

بھذا الرجل، اّن  مررتُ : كثیر من النحویین في نحوأ قول فقد ذكر أن من الخطاالختالف عند ابن ھشام، 

 ،أكثر المتأخرین یقلَّد بعضھم بعضاً في ذلك: (نعت، وكذلك نقل عن ابن مالك قولھ» الرجل«الرجل، اّن 

مھم أّن عطف البیان ال یكون والحامل علیھ ت ،بعضاً في ذلك  فإنھ في :متبوعھ، ولیس كذلكإال أخص من وھُّ

ابن ت أخصَّ من النعت، وقد هُِ◌دى َ یمتنع كون المنعووال الجوامد بمنزلة النعت في المشتق،  فإنھ في :كذلك

وقد علل ،  )١٥٦٠()ال نعتاً، وكذا ابن جنيفجعل ذلك عطفاً ، ابن السید إلى الحق في المسألةوقد هُِ◌دى َ

  .)١٥٦١(التوكید وعطف البیان صفة ىسمَّ سیبویھ لھ نعتاً بالتسامح، كما  علل السھیلي تسمیة

مرة  »١٣٠«أكثر من  -u- اإلماماستعملھا  یغة ھي األكثر وروداً في النھج إذوھذه الص

  . )١٥٦٢(مرة فیھ

                                                 
  . ١/١٣٨: نھج البالغة )١٥٥٦(
  . ١/١٨٥:في ظالل نھج البالغة : ینظر)١٥٥٧(
رُكم {: من سورة األحزاب في قولھ تعالى » ٣٣«في آیة )١٥٥٨( ْجَس أَْھلَ الَبْیِت َویَُطھِّ ا یُرید هللا ليُِ◌ذِھَب َعنُكمُ الرِّ إنمَّ

رُكم َتْطِھیًرا   .}َوُیَطھِّ
- ، مناقب االمام علي ٦٢٢- ٥/٦٢١: الترمذي: لترمذيسنن ا، ١٥/١٨٠:مسلم: حدیث الثقلین في صحیح مسلم: ینظر)١٥٥٩(

، الكشاف المنتقى ١٩:محمد بن مكي العاملي:، الدرة الباھرة من االصداف الطاھرة١١٨- ١١٧: - u- مناقب االمام علي 
  .٢٠٨:كاظم عبود الفتالوي: الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى

  . ٦٣١- ٢/٦٣٠: مغني اللبیب)١٥٦٠(
  . ٦٣١- ٢/٦٣٠: المصدر نفسھ: ینظر)١٥٦١(
، ٧/٣١، ٦/٤٢٣، ٦/٣٨٧، ٦/٣٨١، ٢/٢٦٥، ٢/٢٠٤، ٢/١٨٥،  ٢/٧٤،  ١/٢٧٢، ١/٢٣٧،  ١/١٨٤: الغة نھج الب: ینظر )١٥٦٢(

١٠/١٦، ١٠/١٠، ٩/١١٦، ٩/٩٥، ٩/٩١، ٩/٨٤، ٩/٤٩، ٨/٢٩٦، ٨/١٨٥، ٨/١١٢، ٧/١٩١، ٧/١٦٧، ٧/٧٠، ٧/٣١، ٦/٤٢٣، ٦/٣٨٧ ،
١٦/١٧٥، ١٣/٩٥، ١٣/١٠، ١١/٢٥٧، ١١/١٤٧، ١١/٩١، ١١/٣٢، ١١/٢٥، ١٠/٢٨، ١٠/١٨، ١٠/١٦، ١٠/١٠، ٩/١١٦، ٩/٩٥، ٩/٩١ ،

١٩/١٦، ١٨/٥٢، ١٧/٤٧، ١٦/١٧٥، ١٣/٩٥، ١٣/١٠، ١١/٢٥٧.  



: - u- نحو قولھ حاً للمعرفة المتقدمة علیھ اللقب، ومن الصیغ التي ورد بھا عطف البیان موض

-u-) :يٌّ أَِمی��ُر اَْلُم�ْؤِمِنی�� ِ َعلِ ��َك ْب��َن اَْلَح��اِرِث اَألَ َھ�َذا َم��ا أََم��َر ِب��ِھ َعْب��ُد َهللاَّ  ،)١٥٦٣()إلی��ھِ  ْش��َتَر ِف��ي َعْھ��ِدهِ َن َمالِ

   . »أمر«بھ للفعل  التي وقعت مفعوالً  »مالك«من لفظة منصوب  )١٥٦٤(عطف بیان »األشتر«ـف

معھا الشك في الشخصیة واتم إیضاحھ بصورة ال یتداخل » كمال«االسم » األشتر«وقد عّین اللقب 

  .لقب یمكن أن یعرف بھ مالك من غیره» األشتر«بناء على أّن  - u-  اإلمامالشخصیة المرادة من كالم 

  .مالك من غیره

ذكر في النھج أكثر من كما   )١٥٦٥(مرات) ٤(اللقب في كالمھ في النھج  -u- إلماموقد ذكر ا

ورد ُكنیة بعد وكذلك ، )١٥٦٧(واحدة في حین ورد عطف البیان اسماً بعد كنیة مرةً   )١٥٦٦(مرة  )٢٠(أكثر من 

  .)١٥٦٨(مرة واحدة ورد ُكنیة بعد اسمٍ 

فاننا نمیُل نصل مّما تقدم إلى اّن داللة عطف البیان في النھج ھي التوضیح وعلى الرغم مما تقدم 

أجازوا ف�ي یؤیده جمھور النحاة الذین  وھو قولٌ فاننا نمیُل إلى التوحید بین عطف البیان والبدل، 

اً قویاً على شاھدفي النھج وال أجد المواضع التي ذكرت . في البیان ان یكون بدالً اال في بعض المواضع

ج، فلیس ھناك ما عطف البیان في النھوعلیھ فال داعي لذكر قویاً على وجود عطف البیان مستقالً عن البدل، 

قون بین عطف البیان والبدل بان المقصود فلیس ھناك ما یقطع بوجوده فیھ،  وإذا كان علماء النحو یفرِّ

- اإلمامفما الدلیل الذي یقطع بإّن : ن ھو األّول وفي البدل ھو الثاني، نقولالمقصود في عطف البیا

ُف بیان وأّن ّول عطاألّول وأراد في آخر الثاني حتى نقول بإنَّ األھذا الموضع أراد في   -u- اإلمام

بیان وأّن الثاني بدل، من ھنا نصل إلى قناعة بأن عطف البیان والبدل یمكن ان ینظر إلیھما على انھما 

  . على انھما موضوٌع واحد

  

  

                                                 
  . ١٧/٣٠: نھج البالغة)١٥٦٣(
محمود احمد المكاوي وعبد الحمید شبانة : التوضیح والتسھیل لشرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب: ینظر) ١٥٦٤(

  . ١١٨: الحمید شبانة عوض
  . ٢/٧٤، ١٦/١٧٣، ١٧/٣٠،  ١٧/٣٠، ١٥/٩٨: المصدر نفسھ: ینظر )١٥٦٥(
، ١٦/١٧٣، ١٤/٤٥، ١٥/٩٢، ١٣/١٨، ١١/٣٢، ١٠/١٣٠، ١٠/٧٦، ١٠/٦٤،  ٣/١١٩،  ٢/٣٢٢: المصدر نفسھ : ینظر )١٥٦٦(

١٨/٣٤٦، ١٨/٢٧٥، ١٨/٢٦٥، ١٨/٢٤٠، ١٨/٢٢٤، ١٨/٧٤، ١٨/٧٤، ١٦/٢٠٥، ١٦/١٧٥، ١٦/١٧٣، ١٦/١٧٣، ١٤/٤٥، ١٥/٩٢ .  
١٨/٣٤٦، ١٨/٢٧٥، ١٨/٢٦٥ .  

...). وحكى عنھ أبو جعفر محمد بن علي الباقر علیھما   السالم : (-u-وھو ما نقل في النھج مقدمة لكالمھ )١٥٦٧(
  . ١٨/٢٤٠: المصدر نفسھ ...). السالم 

...). وقال علیھ السالم لغالب بن صعصعة أبي   الفرزدق : (- u- ایضاً مما نقل في النھج مقدمة لكالمھ  وھو)١٥٦٨(
  . ٩٦/ ٢٠: المصدر نفسھ ...). الفرزدق 



  الفصل الرابع
  عطف النسق

    في اللغة واالصطالح »عطف النسق«مفھوم 

  في اللغة  »العطف«مفھوم 

   )١٥٦٩()َرِفْی��ِھ إل��ى اآلخ��رُیق��ال ف��ي الش��يء إذا ُثِن��َي أح��ُد طَ (ھ��و ثن��ي ش��يء إل��ى آخ��ر، ف��ـ

اذا وكذلك یعني وصل آخر ألنھ  ،)١٥٧٠(فھو اإلمالة والثني والرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنھ عطفاً،

: رجل عاِطٌف وَعُطوف(عنده، فھو  ةٍدبأن یعود علیھ بزیا ،)١٥٧١()وَصلَھ وبّره: تعّطف علیھ(اذا آخر ألنھ 

  .)١٥٧٢()عائد بفضلھ َحَسُن الُخلُق: وَعُطوف

  في اللغة »النسق«مفھوم 

 )١٥٧٤(متتابع ،)١٥٧٣(عام في األشیاء على طریقة نظام واحد،إّن النسق من ُكلِّ شيء ھو ما كان 

 ا عطفت علیھ شیئا بعده جرى مْجًرىوالنحویون یسمون حروف العطف حروف النسق ألن الشيء إذ( )١٥٧٤(متتابع

أي جاء على نظام  )١٥٧٦(جاء كالُمھ على َنَسٍق ونظامٍ : ، فیقال)١٥٧٥()واحدا شیئا بعده جرى مْجًرى

ً ... ا في النبتة وحسن تركیبھاانتظامھ: سناننسق األ(، ویعني )١٥٧٧(نظام واحد . والكالم إذا كان ُمسّجعا

 ً ـ  ،)١٥٧٩()ودرٌّ نسق، أي منظوم(، )١٥٧٨() لھ نسق حسن: قیل. ُمسّجعا  ،)١٥٨٠()التنظیم» التنسیق«(ف

الكالم (، فإن عطف )١٥٨١(ق بالتسكین ھو مصدر نََسقْت الكالم إذا عطفت بعضھ على بعضوالنسْ  ،)١٥٨٠()التنظیم

  .)١٥٨٣(ماً كما ینسق الخرُز في سلكھُمنظّ  ھو جعلھ منسوقا أي )١٥٨٢()الكالم على الكالم(فإن عطف 

  .)١٥٨٣(سلكھ

                                                 
  .» عطف« ٥٧٢: مفردات الفاظ القرآن الكریم )١٥٦٩(
  . من ھذا البحث ٢٠٠، ص»عطف« ٩/٢٤٩: لسان العرب: ینظر )١٥٧٠(
  .»عطف« ٦٠٨: وسیط، المعجم ال»عطف« ٩/٢٤٩: المصدر نفسھ )١٥٧١(
  .»عطف« ٩/٢٤٩: لسان العرب )١٥٧٢(
، مختار »نسق« ٣٥٣- ١٠/٣٥٢: ، لسان العرب»نسق« ٥/٤٢٠: ، معجم مقاییس اللغة»نسق« ٥/٨١: العین: ینظر )١٥٧٣(

  .» نسق« ٦٥٧: ، مختار الصحاح»نسق«
  . ٥/٤٢٠: مقاییس اللغة: ینظر )١٥٧٤(
  .»نسق« ٦٥٧: مختار الصحاح :، ینظر»نسق« ١٠/٣٥٢: لسان العرب  )١٥٧٥(
  .»نسق« ٢/٧٤٩: أساس البالغة: ینظر )١٥٧٦(
  .» نسق« ١٠/٣٥٣: لسان العرب: ینظر )١٥٧٧(
  .» نسق« ٥/٤٢٠: ، مقاییس اللغة»نسق« ١٠/٣٥٣: المصدر نفسھ  )١٥٧٨(
  .» نسق« ٦٤٦: مجمل اللغة  )١٥٧٩(
  .» نسق« ٦٥٧: مختار الصحاح )١٥٨٠(
  . »نسق« ٦٥٧: مختار الصحاح: ، ینظر »نسق« ١٠/٣٥٣: لسان العرب  )١٥٨١(
  .» نسق« ٦٤٦: مجمل اللغة )١٥٨٢(
  .» نسق«٦٥٧: مختار الصحاح: ینظر )١٥٨٣(



لغة تعني الرجوع واإلمالة والصلة، وزیادة في معنى في ال »عطف«ومن ھنا نفھم أن معنى لفظة 

  .ورجوعھا إلى مآل واحدفتعني انتظام األشیاء  »نسق«أما لفظة  في معنى العبارة ومبناھا،

  في االصطالح  »عطف النسق«مفھوم 

في تسمیة بابین من أبواب  »العطف«أن النحاة قد استعملوا مصطلح  )*(نافیما مضى من البحث ذكر

طلحا عاما یشمل كما استعملوا مص ،»عطف النسق«و  ،»عطف البیان«: بابین من أبواب التوابع، ھما

  . »العطف«وھو مصطلح  عاما یشمل البابین الفرعیین،

كان ف البصریین والكوفیین،ولم یستقر النحاة على ھذه المصطلحات الثالثة إذ ظلت موضع خالف بین 

ب العطف حتى أنھم استعملوا أكثر من مصطلح كان لكل منھما مصطلحاتھ الخاصة في باف والكوفیین،

  .مصطلح للتعبیر عنھ

ف سیبویھ عطف النسق ماني، فقال. ولم یُعرِّ تبع لألّول على (إنھ : وقد عّرفھ من جاء بعده، ومنھم الرُّ

  .)١٥٨٤()تبع لألّول على طریق الشركةِ (

ط بین بالنسبة مع متبوعھ،تابٌِع مقصودٌ (ھو : وقال ابن الحاجب ھ وبین متبوعھ أحد الحروف یتوسَّ

  .)١٥٨٥()الحروف العشرة

حملُ االسم على االسم، أو الفعل على الفعل، أو الجملة على الجملة، (إنھ : أما ابن عصفور فقال

  .)١٥٨٦()الجملة، بشرط توسط حرف بینھما

  المجع���ول تابع���ا بأح���د (ن���ھ بأ: ، فق���العل���ى ح���ین اختص���ر اب���ن مال���ك عط���ف النس���ق 

  .)١٥٨٧()حروفھ

  .)**)(١٥٨٨()وبین متبوعھ أحُد الحروف العشرة تاِبٌع یتوسط بینھ: (نھوعّرفھ الرضي بأ

بالنسبة مع مقصود تابٌع : كثر تفصیال في تعریفھ إذ یرى أنھأما ابن یعیش فقد كان أطول نفسا وأ

وھو أما أن یشرك بین األول والثاني  بینھ وبین متبوعھ أحد الحروف العاطفة بالنسبة مع متبوعھ یتوسط

  .)١٥٨٩(أن یشرك بینھما باإلعراب فقط وأما ،األول والثاني بالحكم واإلعراب

ھو ربط بین المفردات (وھذا االشراك ھو الفائدة المتحققة في عطف المفردات، إذ إّن العطف 

أّما فائدتھ في عطف الجمل فھي تحقق المعنى المراد . )١٥٩٠()المفردات والجمل بواسطة احد حروف العطف
                                                 

 .من ھذا البحث ٢٠٢في ص )*(
  . ٣٩: الرماني: الحدود )١٥٨٤(
  . ٢/٢٦٥: » متن شرح الرضي على الكافیة«الكافیة في النحو  )١٥٨٥(
  .٢٥١: المقرب )١٥٨٦(
  . ١٧٤: التسھیل )١٥٨٧(
  . ٢/٢٦٥: شرح الرضي على الكافیة  )١٥٨٨(
 .٢/٢٢٤: شرح ابن عقیل: ینظر. مثلھ قال ابن عقیلوب *)*(
  .١٥٦: ، التعریفات٢/٢٧٦: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر )١٥٨٩(



في الجمل المكونة للنص، المعنى المراد لتمام الحصول على مضمون الجمل أي إنھ یحقق وحدتھا الداللیة 

  . )١٥٩١(المكونة للنص، وھو ما یسمى باالتساق

 ،)١٥٩٥(والضم ،)١٥٩٤(والشركة ،)*()١٥٩٣(مصطلح اإلشراكو ،)١٥٩٢(»عطف النسق«إن مصطلح العطف أي 

التي تعني حروف العطف مصطلحات ذُكِرت في كتاب  )١٥٩٦(وحروف اإلشراك ،)١٥٩٥(والضم ،)١٥٩٤(والشركة

  .)١٥٩٧(وقد ترددت على لسان الخلیل ،ُذِكرت في كتاب سیبویھ

  ھ���و كت���اب  )١٥٩٨(»النس���ق«س���تعمل فی���ھ مص���طلح كت���اب نح���وي وص���ل إلین���ا ا موإن أق���د

  و  )١٥٩٩(»ال��ّرد«وق��د اس��تعمل مص��طلحات أخ��ر منھ��ا  ،»ھ��ـ٢٠٧ت«للف��راء  »مع��اني الق��رآن«

  .أحیانا )١٦٠١(»الكرّ «بـ  ، وكان یعبر عنھ،)١٦٠٠(»العطف«

  وق��د ش��اع ل��دیھم  ،)١٦٠٢(عل��ى نط��اٍق واس��عٍ  »النس��ق«وق��د اس��تعمل الكوفی��ون مص��طلح 

خلف األحم�ر ، فیقول –أیضا–یستعمل مصطلح النسق بصریین من ان من البید أننا نجد  بكثرة،

 على األّوِل، )**(فِ التنسیقِ رددتوعٍ ثُمَّ نسقْتَ بشيءِ من ُحرففإذا أَتیْتَ بر: (»ھـ١٨٠ت«)١٦٠٣(األحمر البصري

أتیت بحروف النسق رددت على األول، وحُروف النسق خمسة،  وكذلك إذا نصبت وخفضت ثمّ  على األّولِ، )**(رددت

كذلك  ، )١٦٠٤()لیل بن أحمد في قصیدتھ في النحوا الخوقد ذكرھ وُحروف النسق خمسة، وتسمى حروف العطف،

                                                                                                                                            
  .٢/٤٠٩: المعجم المفصل في علوم اللغة)١٥٩٠(
جبار سویس حنیحن الذھبي، كلیة اآلداب، جامعة : دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث- االتساق في العربیة : ینظر)١٥٩١(

  ھ��ـ١٤٢٥، »رس��الة ماجس��تیر«حس��ن الع��اني،. دنھ��اد فل��یح و. د: إش��رافاآلداب، جامع��ة المستنص��ریة، ب
  . ١١٤-١١٣: ، اسرار التشابھ االسلوبي في القرآن الكریم٩٤: م٢٠٠٥-

  .٢٩٨، ١/٢٧٨: الكتاب: ینظر )١٥٩٢(
  . ١٦٤: بن أحمد، مكانة الخلیل  ٣/٣٨٢: المصدر نفسھ: ینظر )١٥٩٣(
  .ویعني عطف النسق  ) *(
  . ٣٧٨-٢/٣٧٧ ،١/٤٤١:الكتاب : ینظر  )١٥٩٤(
  . ٥٠٢-٣/٥٠١: المصدر نفسھ : ینظر  )١٥٩٥(
  . ٢/٥٩: المصدر نفسھ: ینظر  )١٥٩٦(
  . ١٦٤: مكانة الخلیل بن أحمد  )١٥٩٧(
وقد رأى . ٣٤٥: ، نحو القراء الكوفیین  ٧٠،  ٢/٦٨،  ٧٢،  ٥٩،  ١/٤٤: الفراء : معاني القرآن : ینظر  )١٥٩٨(

.  من اصطالح البصریین الختصاره وغنائھ عن التخصیص والتقییدوقد رأى الدكتور المخزومي أن اصطالح الكوفیین أدق 
  .  ٣١٥: مدرسة الكوفة.  التخصیص والتقیید

  .٣٤٥: ،نحو القراء الكوفیین٢/٩٧، ١٢٤، ١/٨٧:»على سبیل المثال«الفراء: معاني القرآن: ینظر)١٥٩٩(
  . ٢/٢٧٦، ٢/٢٢٨، ٢٧، ١/٢٦: الفراء: معاني القرآن: ینظر  )١٦٠٠(
  . ١/٨: المصدر نفسھ : ینظر  )١٦٠١(
  . ٣٢٤،  ١٤٦،  ٦٠: القسم االول: »على سبیل المثال«مجالس ثعلب : ینظر  )١٦٠٢(
كان عالما باللغة واألدب، وأحد رواة الغریب والشعر » ھـ١٨٠ت«خلف بن حیان، أبو محرز، المعروف باألحمر )١٦٠٣(

 دیوان«لھ . كان یصنع الشعر وینسبھ إلى العرب: قیل. الغریب والشعر ونقاده، والعلماء بھ وبقائلیھ وصناعتھ
- ١/٣٨٣: ، وإنباه الرواة١/٥٥٤:بغیة الوعاة: ینظر. »مقدمة في النحو«، و »جبال العرب«، وكتاب »شعر دیوان«

  .٣٨٥-١/٣٨٣: الرواة
 .أي عطفت على األول *) *(



  : المب�������������رد ك�������������ذلك نج�������������د ھ�������������ذا المص�������������طلح ف�������������ي ق�������������ول ، )١٦٠٤()النح�������������و

فمصطلح  ،)١٦٠٥()العطفحروف ذلك في الواو والفاء وثمّ، وجیمع  كما كان ؛فالتي تنسق ثم تنسق ھاھنا(

وقد استعمل من جاء بعد سیبویھ من البصریین مصطلح  ،)١٦٠٦(فمصطلح النسق ھو اآلخر من مصطلحات الخلیل

عطف «: فقال ، وأكثر النحاة جمع بین المصطلحین،)١٦٠٧(طف للداللة على ھذا البابالبصریین مصطلح الع

  .)١٦٠٨(أي العطف في الكالم المنسوق بعضھ على بعض »عطف النسق«: فقال

على العطف بالحرف في » المواالة«تسمیة  »ھـ٢٠٩ت«عبیدة معمر بن المثنى  وقد أطلق أبو

  .ایضا )١٦١٠(خلیلوالحقیقة ھي أنھ من مصطلحات ال ،)١٦٠٩(»مجاز القرآن«بالحرف في كتابھ 

  في اللغة واالصطالح  »النسق«و  »العطف«الداللیة بین مفھومي  عطف النسقصلة 

إن مصطلح العطف وثیق الصلة بمعناه اللغوي إذ إن المعطوف یرجع على المعطوف علیھ في 

حتى یصیر في والعطف في النحو عبارة عن ردّ آخر الكالم على أولھ : (، قال بعضھم)١٦١١(علیھ في اإلعراب

َصَدق محمد «: یظھر لنا معناه في نحوومن تعریفات العطف  ،)١٦١٢()لھ من اإلعرابحتى یصیر في مثل حا

ما جرى على  »علي«فجرى على  ،»محمد«على  »علیا«ثنت وأرجعت  »الواو«فـ  ،»َصَدق محمد وعلي«

ي على األول في الحكم لذلك ینبغي إرجاع الثان وتبعھ في إعرابھ،» الصدق«من فعل  »محمد«ما جرى على 

أن المتقدمین من النحاة لم یقصدوا في  بید ،)١٦١٣()لألنھ شریكھ في العم(األول في الحكم واإلعراب 

وُسّمي ھذا القبیل : (شقال ابن یعی في الحركة اإلعرابیة،» التبعیّة«أكثر من معنى  »العطف«یقصدوا في 

وإرجاع الثاني إلى  ،)١٦١٤()إلى األول، ومحمول علیھ في إعرابھ نيّ ثألن الثاني م ھذا القبیل عطفا،

وبھذا فمصطلح العطف ال  ،»صدَق محمدٌ ال خالدٌ «: كقولكغیر ممكن في بعض األحیان  إلى األول في الحكم أمرٌ 

فقد ال ، »المعطوف علیھ«و » فالمعطو«فمصطلح العطف ال یعبر بدقة عن العالقة المعنویة القائمة بین 

  .م ابن یعیش في نظرتھ لمعنى العطففقد ال یكون بینھما عطف معنوي تأسیسا على كال، »علیھ

  .العطف

                                                 
  .  ٨٥: مقدمة في النحو )١٦٠٤(
  .  ٢/٣٩: المقتضب  )١٦٠٥(
  .١٦٩: عوض القوزي:المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الھجري:ینظر)١٦٠٦(
  . ١٦٤: مكانة الخلیل بن أحمد: ینظر. وسموا ھذه الحروف بحروف العطف )١٦٠٧(
  . ٢/٦٠: حاشیة الخضري: ینظر )١٦٠٨(
  . ٦٦،  ٦٥،  ١/٦٠: مجاز القرآن : ینظر )١٦٠٩(
  . ١٤٦: الفراھیدي: الجمل في النحو: ینظر )١٦١٠(
  . ٢٤٤: ، المرتجل١٧٤: اللمع: ینظر )١٦١١(
  .٢/٩٩٣: المحرر  )١٦١٢(
  . ٤/٢١١: المقتضب  )١٦١٣(
  . ٢/٩٩٣: المحرر: ، ینظر ٥/٣: ابن یعیش: شرح المفصل )١٦١٤(



الكالم على نظام واحد ومجرى  أما إطالق النحاة حروف النسق على حروف العطف فذلك ألنھا تجعل

  .)١٦١٦(حین تعطف بعضھ على بعض )١٦١٥(واحد ومجرى واحد

رة ویبدو أن الكوفیین قد قصدوا إلى معنى المتابعة بین المعاني المنفصلة وتنظیمھا في عبا

ف من وسائل الربط فالعط ،)١٦١٧( تعطي المتلقي معنى متكامال رة واحدة مستویة مترابطة األجزاء،عبا

؛ أھم وسائل االتساق وأكثرھا شیوعاف في علم اللغة النصي من وقد عد العط الربط المھمة في النص،

ساسیة ومجموعة من العبارات األخر التي تتكون من عبارة أ –رستالكما یرى ك–؛ فالجملة المركبة شیوعا

تقوم والرابط بین ھذه العبارات ھو أدوات العطف التي  العبارات األخر التي تعتمد على العبارة األولى،

، ول�ذا یمكنن�ا )١٦١٨(صا متسقا ذا دالل�ة واح�دةفي تحقیق التماسك الذي یخلق نتقوم بوظیفتھا التي 

  .»العطف«كثر دقة في التعبیر عن داللة ھذه الحروف ووظیفتھا من مصطلح أبأن مصطلح النسق : القول

  .»العطف«

  عدد الحروف 

ة حروف النسق وتحدیدھا، الدرس النحوي خالف واسع مسار قد نشأ بین النحاة على ول وح حول ِعدَّ

 ،)١٦١٩(فحددھا سیبویھ في كتابھ بأحد عشر حرفا  ة،ول الحاالت التي تكون فیھا عاطفوح وتحدیدھا،
م���ن  ،)١٦٢٢(واب���ن الس���راج ،)١٦٢١(وھك���ذا درس���ھا المب���رد ،)١٦٢٠(»الب���ل«مض���یفا إلیھ���ا  ،)١٦١٩(

، )١٦٢٤(عنھا» إما«ن أبا علي الفارسي عدھا تسعة بعزلھ أ بید ، وھي عند النحاة عشرة،)١٦٢٣(المتقدمین

الماضي، والمستقبل على تعطف االسم على االسم، والفعل على الفعل، والماضي على (، وھي )١٦٢٤(عنھا

  .)١٦٢٥()والجملة على الجملة والمستقبل على المستقبل، واألمر على األمر،

  العامل في العطف 

                                                 
  »عطف« ١٠/٣٥٣: لسان العرب: ینظر )١٦١٥(
  »عطف« ١٠/٣٥٣: ، لسان العرب٣/١٥٥: ھمع الھوامع: ینظر )١٦١٦(
  . ١/٢٥٨: صبحي الصالح الفقي: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق: ینظر)١٦١٧(
  .١١٨: في ضوء علم اللغة الحدیثاالتساق في العربیة دراسة :ینظر )١٦١٨(
 ٢/١٤٦،  ١/٤٤٠، ١/٤٣٥: الكتاب:لم ینص على تحدید حروف النسق، ولكن یفھم من عباراتھ كما في المواضع اآلتیة )١٦١٩(

٢/١٤٦،  ١/٤٤٠، ١/٤٣٥ .  
جاءت لتأكید معنى » ال«على أساس أن»بل«في خالل حدیثھم عن»البل«وقد جرى عرف النحاة من بعده على دراسة)١٦٢٠(

  . ٣/١٨٠: ،ھمع الھوامع١/٢٢٢:،مغني اللبیب١٧٧:لفوائدتسھیل ا:ینظر.جاءت لتأكید معنى اإلضراب
  . ٤/٢٩٨، ١٢-١/١٠: المقتضب  )١٦٢١(
  . ٦١-٢/٥٥: األصول  )١٦٢٢(
  .١١٥: ابن ھشام: ، شرح جمل الزجّاجي٢٥١: المقرب: ینظر. ھكذا وردت عند أصحاب الشروح والحواشي من المتأخرین)١٦٢٣(

  .١١٥: ابن ھشام: الزّجاجي
  . ٢/٩٩٣: ، المحرر١٧٤: اللمع: ینظر )١٦٢٤(
  .٢٥١: المقرب: ،  ینظر٢/٩٩٣: رالمحر )١٦٢٥(



  .)١٦٢٦(وللنحاة فیھ ثالثة أقوال مة العربیة في العامل في المعطوف،قد اختلف أئ

  .)١٦٢٨(وجمھور المحققین )١٦٢٧(وھو مذھب سیبویھ ،إن العامل فیھ ھو العامل في المعطوف علیھ  - ١

  .)١٦٢٨(المحققین

لینوب عن العامل ویغني عن إعادتھ، فلما المعطوف حرف العطف ألنھ إنما وضع  إن العامل في - ٢

مرة أخرى قامت مقامھ  »قام«عن إعادة » ووعمرٌ  قام زیدٌ «: إعادتھ، فلما أغنت الواو في نحو

  .فرفعت ونصبت وخفضت وجزمت مابعدھاقامت مقامھ 

ن وذكر منسوبا إلى أبي علي الفارسي وأبي الفتح اب ،)١٦٢٩(وقد اختار ھذا القول ابن السراج

ً  )*)(١٦٣١(وقال بھ الرماني ،)١٦٣٠(ن جنيالفتح اب   .أیضا

نس الفعل العامل في المعطوف من ج ھو فعل محذوف مقدر بعد حرف العطف،إن العامل في المعطوف  - ٣

  .)١٦٣٢(وحرف العطف داٌل على المقّدر العامل في المعطوف علیھ،

وھو ما اختاره أبو  ،)١٦٣٤(ن ھذا ھو اختیار الفارسي وابن جنيأ )١٦٣٣(وقد جاء في شرح المفصل

  .)**()١٦٣٥(يلیاختاره أبو القاسم السھ

  المبحث األول
: ك المعطوف مع المعطوف علیھ مطلقا، أي لفظا وحكما، وداللتھا الجمع، وھيداللة الحروف التي تشر

  .)١٦٣٦(»والفاء، وثّم، وحتى الواو،«: وداللتھا الجمع، وھي

   »الواو«داللة : المطلب األول 

                                                 
  .٢٢٧- ٢/٢٢٦: ، شرح الرضي على الكافیة٥٧: صالح الدین كیلكدي: الفصول المفیدة في الواو المزیدة: ینظر )١٦٢٦(

٢٢٧-٢/٢٢٦.  
  .٢٧٨-٢/٢٧٧: ابن یعیش: ، شرح المفصل٤٣٩، ١/٤٣٧: الكتاب: ینظر )١٦٢٧(
  .١/٢٣٧: ، شرح اللمع٢/٢٧٨: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر )١٦٢٨(
  . ١/٧٠: األصول : ینظر  )١٦٢٩(
  . ٢/٤٠٩): إن العامل في المعطوف غیر العامل في المعطوف علیھ: (قال في الخصائص )١٦٣٠(
ماني: توجیھ أبیات ُملغزة: ینظر )١٦٣١(   . ١٣٩: الرُّ
 وقد اعترض علیھ بأن الحرف ال یعمل عند البصریین حتى یكون مختصا وحروف العطف غیر مختصة فال تصلح للعمل إلنھا )*(

 ١/٢٦١: ابن عصفور: ، شرح جمل الزجاجي٥٨: الفصول المفیدة: ینظر. تدخل على األسماء واألفعال فال تصلح للعمل إلنھا
 .  ١/٢٦١: ابن عصفور

  . ١/٢٣٧: العكبري: شرح اللمع: ینظر )١٦٣٢(
إنھ قول الفارسي في اإلیضاح وابن : ، وذكر الشیخ الرضي في شرح الكافیة٥/٤: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر )١٦٣٣(

  . ٢/٢٢٦: شرح الرضي على الكافیة: ینظر. اإلیضاح وابن جني في سر الصناعة
  . ٣/١١١،  ٢/٤٠٩: الخصائص : ینظر  )١٦٣٤(
  . ٦٤: نتائج الفكر : ینظر )١٦٣٥(
تفصیل االعتراضات : ینظر. واعترض الجمھور على ھذا القول بأن االصل عدم التقدیر، إال أن یقوم دلیل، وال دلیل ھنا) **(

 .٥٩: لمفیدة، والفصول ا١/٢٦١: ابن عصفور: تفصیل االعتراضات في شرح جمل الزجاجي
ابن : ، شرح المفصل١٧٤: ، تسھیل الفوائد٣٩٨: ابن الحاجب: ، شرح الوافیة نظم الكافیة١٨٥: التوطئة: ینظر )١٦٣٦(

  .  ٣/٩٠: ، حاشیة الصبان ٥/١٣: ابن یعیش: المفصل



لى وھي أصل حروف العطف ألنھا تدل ع ،)١٦٣٧(إشراك الثاني فیما دخل فیھ األول: ھي حرف معناه  

والشك  وعلى معنى زائد كالترتیب والمھلة،لى الجمع واالشتراك وغیرھا یدل على االشتراك ألنھا تدل ع

، ق�ال )١٦٣٩(إن الواو تفی�د مطل�ق الجم�ع: ، لذا قال جمھور النحاة)١٦٣٨(والشك وغیر ذلك والمھلة،

وداللتھا علیھ أعمّ من داللتھا على العطف وذلك . )١٦٤٠()ذا مذھب جمیع البصریین والكوفیینھ: (الرضي

  .)١٦٤١(وقد تعرى من معنى العطف عرى من معنى الجمع،أّنا ال نجدھا تالعطف وذلك 

ـ   وف علیھ في كونھما محكوما علیھما،عندھم فھو اجتماع المعطوف والمعط »الجمع«أّما المقصود ب

. »وقاعدٌ  قائمٌ  زیدٌ «: ، أو في كونھما ُحكمین على شيء، نحو»جاءني زیدٌ وعمرو«كما في  محكوما علیھما،

وھي بھذا تأتي للجمع ، )١٦٤٢(»عمٌرو عدَ قام زیدٌ وق «: أو في حصول مضمونیھما، نحو. »وقاعدٌ  قائمٌ 

یھما استحق نسبة الحكم للجمع المطلق بین المتعاطفین واإلشراك بینھما في المعنى واإلعراب بال تعیین أ

جئت بالواو لتضم اآلخر إلى األول ...بعمرو وزید مررتَ : قولك(ذلك باّن ) ١٦٤٣(نسبة الحكم قبل اآلخر

  .)١٦٤٤()ولیس فیھ دلیل على أن أحدھما قبل اآلخر معھما،إلى األول وتج

ولَقَد أَرسلْنا {: لجمع فتعطف متأخراً في الحكم نحوأما الواو فلمطلق ا: (ویقول ابن ھشام في ذلك

}يمراهإِبلْنا نُوحاً وسأَر لَقَد{: ، ومتقدما نحو)١٦٤٥(}و ك لقَب نم ينإِلَى الَّذو ك ي إِلَيوحي ك ومصاحبا )١٦٤٦(}كَذل ،

في  »مطلق«وبذلك یكون قصد النحاة من كلمة ) ١٦٤٨())١٦٤٧(}فَأَنْجيناه وأَصحاب السفينة{: ومصاحبا نحو

أو  ن المعطوف والمعطوف علیھ في زمان،في العطف االجتماع في الفعل من غیر تقیید بحصولھ م »مطلق«

لبصرة أوال كما فجائز أن تكون ا مررت بالكوفة والبصرة،: تقولف. بسبق أحدھما اآلخرأو  علیھ في زمان،

                                                 
  .  ٣١،  ٣٠: الزجاجي : ، الجمل  ٢/٥٥: ، األصول  ١/١٠: المقتضب : ینظر  )١٦٣٧(
، أسرار ٢/١١٨: األشباه والنظائر: ینظر. ، و وھذا ھو رأي األعلم٥/٦ :ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر  )١٦٣٨(
  . ٩٩٥-٢/٩٩٤: ، المحرر٣٠٢: ، أسرار العربیة٢/١١٨
 ة، شرح الرضي على الكافی ١٥٨: ، الجنى الداني  ١٨٧: ، مفتاح العلوم ٥/٦: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر  )١٦٣٩(

  . ٩٩٥-٢/٩٩٤: ، المحرر  ٤/٣١٠:  ةالرضي على الكافی
  . ٤/٣١٠: فیة شرح الرضي على الكا )١٦٤٠(
  . ٧-٥/٦: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر  )١٦٤١(
  . ٤/٣١١،  ١/٢٠: ةشرح الرضي على الكافی: ینظر )١٦٤٢(
  . ٦٨: التوابع في كتاب سیبویھ : ینظر  )١٦٤٣(
  . ١/١٠: المقتضب : ، ینظر ٤/٢١٦: الكتاب  )١٦٤٤(
  . ٢٦: سورة الحدید  )١٦٤٥(
  . ٣: سورة الشورى  )١٦٤٦(
  . ١٥: سورة العنكبوت  )١٦٤٧(
  . ٣/٣٥٦: أوضح المسالك  )١٦٤٨(



فالواو  ،)١٦٥٠(والسجود بعد الركوع)١٦٤٩(}عنياسجدي واركَعي مع الراك{: لبصرة أوال كما قال هللا عّز وجلا

ال أص�ل ل�ھ ف�ي (، و )*)(١٦٥١(ترتیبا وال معیة إال بقرینة غیرهفالواو حرف ال یفید  ،)١٦٥٠(الركوع

  .)١٦٥٢()في الترتیب

ألن حرف العطف ال (ره الواضح في ھذا األمر وللتركیب أث لة الحرف تتعاضد مع داللة السیاق،إن دال

: ، فمن االول قولنا)١٦٥٣()على جملةمن أن یكون عاطفا مفردا على مفرد، أو جملة حرف العطف ال یخلو 

  . »عین الُضعفاءویُ  علٌي ُیحِسُن إلى الفقراء،«: ، ومن الثاني قولنا»رأیُت زیدا وعمراً «: االول قولنا

  . »الُضعفاء

ا الربط بین المتعاطفین، وداللتھا الجمع وظیفتھ ة من القرائن اللفظیة في التركیب،والواو قرین

ُتعین على فھم  ى قرائن أُخر في السیاق،تفتقر إل أن ھذه القرینة مبھمة زمنیا لذا بید الجمع بینھما،

تؤدیان إال أنھما  »الواو«تؤدیان داللة الجمع كما في  »ثمّ «و» الفاء«ن أفھم الزمن النحوي في حین 

  .لترتیب في ذلك الجمعوھي ا تؤدیان داللة في الزمن النحوي،

عطف مفرد على مفرد، وعطف جملة على : واعلم أن العطف ضربان: (»ھـ٦٥١ت«قال الزملكاني

 ،*)*(تصلح لعطف المفرد على المفرد، وكذلك الجملة على الجملة» الواو«، و)١٦٥٤()ملةوعطف جملة على ج

  :ما یعنینا منھا ویتعلق بالموضوع وسأذكر ،)١٦٥٥(وتختص بأحكام ،*)*(على الجملة

حین في  فیما یلي حاالت من العطف بالواو تؤدي الواو فیھا داللة الجمع،و :عداللة الجم: الفرع االول

في تراكیب الواو، ال فالسیاق ھو الذي یحدد الزمن النحوي مع، قوم السیاق بإیضاح زمن ذلك الجحین یفي 

  .تراكیب الواو، ال الواو نفسھا

                                                 
  . ٤٣: سورة آل عمران  )١٦٤٩(
  . ٢/٥٥: ، األصول  ١/١٠: المقتضب : ینظر )١٦٥٠(
  . ٣٠٤: ، المفصل ١٧٤:اللمع : ینظر) ١٦٥١(
وذھب جماعة من النحاة إلى أن الواو تدل على الترتیب وقد نسب الرماني ھذا الرأي إلى قطرب، وعلي بن عیسى ) *(

ونسبھ الرضي إلى الفراء والكسائي ، وثعلب والربعي ، وابن . ٥٩: الرماني: اني الحروفمع: بن عیسى الربعي، ینظر 
: ینظر. ، ونسبھ المالقي إلى الكوفیین عامة٢/٣٦٤: شرح الرضي على الكافیة : ینظر . والربعي ، وابن درستویھ 

  . ٤/٤١٨: ، شرح االشموني٤١٢-٤١١: رصف المباني : ینظر. عامة
  . ٢/٩٣٨: المقتصد ) ١٦٥٢(
  .٥/٥:،شرح المفصل،ابن یعیش١/٢٥٨:العكبري:شرح اللمع:ینظر.فارسي،نقلھ الشراحھذا قول أبي علي ال )١٦٥٣(

  .٥/٥:یعیش
  .  ١٢٨: الزملكاني : التبیان في علم البیان) ١٦٥٤(
ضمن دراسة » عطف المفرد على المفرد«ولما یشترك فیھ ھذان النوعان من العطف من دالالت آثرتُ دراسة األول منھما *) *(

في عنوان مستقل لدراسة ما یتضمنھ من » عطف الجملة على الجملة« ضمن دراسة دالالت العطف، ثم أفردت اآلخر» المفرد
  . لدراسة ما یتضمنھ من دالالت خاصة بھ

، ٢/١١٨: األشباه والنظائر). الواو أصل حروف العطف ولھذا انفردت عن سائر حروف العطف بأحكام: قال السیوطي) ١٦٥٥(
  .٣/١٥٦: ھمع الھوامع: ، ینظر٢/١١٨: والنظائر



    

  . )١٦٥٦(الواو تدل على الجمع بین المتعاطفین والسیاق یدل على الزمن الواحد  :أوالً      

��یَن َو اَْآلِخ��ِریَن لِِنَق��اِش اَ : (-u-م��ن ذل��ك قول��ھ  لِ ُ ِفی��ِھ اَألَوَّ ��َك َی��ْوٌم َیْجَم��ُع َهللاَّ ْلِحَس��اِب َو َج��َزاِء َو َذلِ

ً  ،اَألَْعَمالِ  مفردا » اآلخرین«وقد جاء المعطوف  أي یجمع بینھم في نقاش الحساب، )١٦٥٧()...ُخُضوعاً قَِیاما

ـ  المفرد،» األولین«تبعا للمعطوف علیھ  مفردا منصوبا،» اآلخرین«   .مفعول بھ منصوب» األولین«ف

  .منصوب

ولكن داللة المصاحبة لم  واحد،ألولین واآلخرین یقع في زمن یدل سیاق الكالم على أن الجمع بین ا

  الح������دث ف������ي الفع������ل  ف������ي ح������ّد ذاتھ������ا، وإّنم������ا دل» ال������واو«ھ������ا المص������احبة ل������م تؤدِّ 

احد سواء على ذلك ألن معنى ھذا الفعل قرینة التضام االفتقاري إلى التعدد في الزمن الو »یجمع«

  . )١٦٥٨(ثنیھ، أو بالجمعأو بالت سواء بالعطف كما رأینا المثال،

فھو یوم ُیجمع فیھ  ،وعنى بالنقاش استقصاء الحساب لقیامة،حال یوم ا - u-  اإلماموھنا شرح 

عمال إن خیرا فخیرا وإن ُیجمع فیھ الناس وقد اشتملتھم ِذلة الخوف وانتظار المصیر المجھول بجزاء األ

وفي زمن واحد  بھذا العدد الھائل على صعید واحد،لین واآلخرین وإن جمع األوّ  فخیرا وإن شرا فشرا،

یتھاون اإلنسان في  وكیف! ن وخضوعھم فأي یوم ھذا الیومموعیزمن واحد وقوفا محاسبین یزید في رعب المج

   .!یتھاون اإلنسان في االستعداد لھ

  أن��ھ ال یج��وز ھن��ا االقتص��ار عل��ى المعط��وف علی��ھ ) *(یتض��ح مم��ا أش��رت إلی��ھ م��ن أمثل��ة

ً  جمعَ «: وحده، فال یصح القول ً  جمعَ «: ، ولكن یصح»زیدٌ عمرا كثیرا النحاة وقد أصاب . »زیدٌ عمراً وخالدا

ال یُغني متبوعھ، أو عطف ماال یستغنى عطف ما : حالة من الجمع بـة ھذه الكثیرا في تسمیالنحاة أصاب 

  .)١٦٥٩(ماال یستغنى عنھ

وھي التي  ،ھي التي دلت على المصاحبة» معنى الفعل«إن القرینة المقالیة في ھذا الفعل وأقصد 

فكان  یتسم باإلبھام زمنیا،إلى حرف نسق  - عند استعمال تركیب العطف معھ- وھي التي جعلتھ محتاجا 

ولھذا ال یجوز العطف في مثل ھذه الحال بـ  مناسب لھذا الغرض،ھو الحرف ال» الواو«فكان  زمنیا،

وإن استعمال أي  رفان داالن على الترتیب في الزمن،؛ ألنھما حمثال» ثمّ «، أو بـ»لفاءا«الحال بـ 

لى ذلك عوقد تنّبھ النحاة  داللتھ وداللة المصاحبة في الفعل،استعمال أي منھما ھنا ُیحدث تناقضا بین 
                                                 

  . ٢/١٨: األشباه والنظائر : ینظر )١٦٥٦(
  . ٧/١٠٢: غة نھج البال )١٦٥٧(
  .٧/١٣٥، ١٠/٢٦١، ٦/١٣٨: المصدر نفسھ: ینظر )١٦٥٨(
  .من ھذا البحث ٢٩٤ھامش ص: ینظر )*(
  .٤١٩- ٤/٤١٨: ين،شرح األشمو٢/١١٩:،األشباه والنظائر٣/١٥٦:،ھمع الھوامع١/٣٩٣:مغني اللبیب:ینظر )١٦٥٩(

٤١٩-٤/٤١٨.  



 لم تؤدِّ في ھذا التركیب »الواو«ونرى أن  ،)١٦٦٠(حالبالعطف في ھذه ال» الواو«لى ذلك فخّصوا ع

  .تصار من الوظائف المھمة في العطفواالخ وظیفة االختصار، التركیب

الَ ُیَقالُ َكاَن َبْعَد أَْن لَْم َیُكْن : (-u-في قولھ  »یتكافأ«، و»یستوي« نونظیر ھذا أیضا الفعال

��َفاُت اَْلُمْح��َدَثاُت َو الَ یَ  ��ُھ َعلَْیَھ��ا َفْض��لٌ  ،ُك��وُن َبْیَنَھ��ا َو َبْیَن��ُھ َفْص��لٌ َیُك��ْن َفَتْج��ِرَي َعلَْی��ِھ اَلصِّ َفَیْس��َتِوَي  ،َو الَ لَ

���اِنُع َو اَْلَمْص���ُنوعُ  و  »الص���انع«وق���د ج���اء المتعاطف���ان  ،)١٦٦١()...َو َیَتَكاَف���أَ اَْلُمْبَت���َدُع َو اَْلَب���ِدیعُ  ،اَلصَّ

ـ في إعرابھ، » الصانع« »المصنوع«وتبع  مفردین،» المصنوع« للفعل  )١٦٦٢(فاعل مرفوع» الصانع«ف

یستوي الصانع «على جملة  »یتكافأ المبتدع والبدیع«وقد عطف جملة  ،»یستوي«للفعل  )١٦٦٢(مرفوع

» المبتدع«وجاء البدیع مفردا معطوفا على  ، والجملة مؤكدة لفحوى الكالم السابق،»الصانع والمصنوع

» الب�دیع«ول�ذا ج�اء  ،مرف�وع» یتكاف�أ«فاعل للفع�ل  »المبتدع«و المعطوف المفرد، » المبتدع«

  .تبعا لھ مرفوعا

فإذا استعمل في هللا تعالى فھو إیجاد الشيء بغیر ة بال احتذاء واقتداء، واإلبداع ھو إنشاء صنع

والقرینة المقالیة في العبارة  تعالى، )١٦٦٣(زمان وال مكان ولیس ذلك إال هللالشيء بغیر آلة وال مادة وال

التضام ینة المتضمنة قر »سوى«أي  »یستوي«في العبارة األولى ھي المادة االشتقاقیة في الفعل 

  .)١٦٦٤(التضام االفتقاري إلى التعدد

  أي  »یتكاف���أ«أم���ا القرین���ة المقالی���ة ف���ي العب���ارة الثانی���ة فھ���ي المبن���ى الص���رفي للفع���ل 

  .نة التضام االفتقاري للتعدد أیضاوھو مبنى متضمن قری ،»یتفاعل«

لجرت علیھ صفات األجسام  فلو كان محدثاإلى تنزیھ الباري عن الحدوث،  -u-وھنا قصد 

 ،)١٦٦٥(یستوي الصانع والمصنوعفكان  ن بینھ وبین األجسام المحدثة فرق،فلم یك األجسام المحدثة،

  .فا  تعالى موجود أوجد الكائنات، وقدیم أحدث الموجوداتویتكافآن وھذا أمر محال  ،)١٦٦٥(والمصنوع

  .الموجودات

  .)١٦٦٦(في ھذا الحرف نظائر أخر في النھجالداللة  ولھذه

                                                 
  .٤١٩-٤/٤١٨: ي ن، شرح األشمو٣/١٥٦: ، ھمع الھوامع١/٣٩٣: مغني اللبیب: ینظر )١٦٦٠(
  . ١٣/٨٧: نھج البالغة  )١٦٦١(
إن عطف المفرد على مثلھ یحصل مشاركة الثاني لألول في اإلعراب لیعلم أنھ مثل األول في : قال الزملكاني) ١٦٦٢(

  .١٢٩: الزملكاني:التبیان في علم البیان. األول في فاعلیتھ أو مفعولیتھ أو حكم خاص من دون غیره
  .١١١-١١٠: ات الفاظ القرآن الكریممفرد: ینظر )١٦٦٣(
  . ٥٤: ، أسالیب العطف٨٠: تّمام حسان. د: الخالصة النحویة: ینظر )١٦٦٤(
  . ١٣/٨٨: شرح النھج : ینظر )١٦٦٥(
  .١٧/١٣١، ١٥/١١٧، ١٠/٢٦١، ٩/١٨٣، ٩/١٤٧، ٥- ٨/٤، ٧/٢٨٥، ٤/٦، ١/٢٨٨:نھج البالغة:ینظر )١٦٦٦(

١٧/١٣١.  



  .)١٦٦٧(على الزمن المتعدد تدل على الجمع بین المتعاطفین، والسیاق یدل» الواو« :ثانیا  

  .)١٦٦٧(المتعدد

  كم���ا ف���ي اس���تعمال ب���ین متع���اطفین متغ���ایرین ف���ي ال���زمن، » ال���واو«یمك���ن اس���تعمال 

 تتفق في الداللة على الجمع بین المتعاطفین إال أنّ  »ثمّ «و» الفاء«و» الواو«فـ  ،»ثمّ «و» الفاء«

إن دالل�ة  .طفینق مھمة تحدی�د ذل�ك ب�ین المتع�اویترك للسیان الداللة الزمنیة، الواو ال تخلو م أنّ 

في حین ال  نھ المتقدم في الزمان على معطوفھ،دائما ھي إ »ثم«و  »الفاء«المعطوف علیھ في استعمال 

أي المتعاطفین سابق  إذ إنھا ال تدل علىللمعطوف في حین ال یمكننا أن نستدل من الواو على سبقھ 

ّید ن بالواو دون التقفقد یربك المتكلم المتلقي عند تقدیمھ ما یشاء من المتعاطفی سابق وأیھما الحق،

  .ّید بالنظر إلى ترتیبھما في الزمنالتق

ُنْطَف�ًة  ؛َو ُشُغِف اَألَْس�َتارِ  ،أَْم َھَذا اَلَِّذي أَْنَشأَهُ ِفي ُظلَُماِت اَألَْرَحامِ : (-u-ومن أمثلة ذلك قولھ 

 ً ً  ،ُنْطَفًة ِدَھاقا ً  ،َو َعلََقًة ِمَحاقا ً  ،َو َجِنیناً َو َراِضعا ً ُثمَّ  ؛َو َولِیداً َو َیاِفعا العطف  إن ،)١٦٦٨()...َمَنَحُھ َقْلباً َحاِفظا

 »شغف«فجاءت لفظة ، »ظلمات األرحام«على  »شغف األستار«فقد عطف العطف ھنا من قبیل عطف المفردات، 

وقد عطف  ،علیھ »في«لتقدم حرف الجر  ،مجرورا »ظلمات«مجرورة كما جاء المتبوع  »شغف«فجاءت لفظة 

فجاءت كلھا ، »فةنط«على  »یافعا«، و»ولیدا«، و»راضعا«و، »جنینا«، و»علقة«وقد عطف  ،علیھ

  .، وھو حال مفرد منصوب»نطفة«كلھا منصوبة تبعا للمتبوع 

لھا ن ھذه المراحل جاءت مرتبة بحسب تسلسأالجمع على الرغم من  »الواو«تجاوز داللة توھنا ال 

 - u- فقد ذكر حقب زمنیة قد تبدو متباعدة أیضا، نھا تقع على أو ،)*)(١٦٦٩(لھا الطبیعيبحسب تسلس

-u- وقد أراد بھذا التسلسل الزمني لمراحل الخلق  حین مماتھ،حین ابتداء وجوده إلى  اإلنسان من

فقد جمع لھ صفات الكمال البدني لیزید علیھا  ان عنایة هللا تعالى بھذا الكائن، وقدرتھ علیھ،الخلق بی

  .»ثم منحھ قلبا حافظا«في عبارة  »ثمّ «علیھا فضال بصفات الكمال المعنوي الذي تفیده 

بل أتلو علیكم  : عما وعظھم بھ، فكأنھ یقول، أو عادال)١٦٧٠(كالمھ مستفھما -u-وقد ابتدأ 

زوجین أي أنھ صغیر وحقیر بدن ال )١٦٧١(نبأ ھذا اإلنسان الذي حالھ ھذه، إذ كان في ظلماتعلیكم 

                                                 
  . ٢/١١٨: األشباه والنظائر : ینظر )١٦٦٧(
   . ٦/٢٦٩: نھج البالغة ) ١٦٦٨(
  . ٦/٢٧٠: المصدر نفسھ : رینظ )١٦٦٩(
  . وذلك فیما عدا شغف األستار إذ إنھا أسبق زمنا من ظلمات األرحام  )*(
أعظكم وأذكركم بحال : أن تكون استفھامیة على حقیقتھا، كأنھ قال: ھنا معنیین، وھما» أم«ذكر الشراح أن لـ )١٦٧٠(

، ٦/٢٧٠: ، شرح النھج١/٣٤٣: ديالراون: منھاج البراعة: ینظر. وأذكركم بحال الشیطان وإغوائھ، واآلخر االضراب
، في ١/١٤٠: الشیخ محمد عبده: ، نھج البالغة٦/٢٦: الخوئي: ، منھاج البراعة٢/٢٦١: ، مصباح السالكین٦/٢٧٠: النھج
  .١٧٩: أركان التمیمي : ، صفوة شروح نھج البالغة٢/١٧٠: ، في ظالل نھج البالغة١/١٤٠: عبده



ثم انتقالھ إلى مرحلة الشباب لیصل بھذا ، ثم راح یذكر مراحل نموه حتى یرى النور وحقیر وجاھل،

باعھ إلنسان ال یتعقل وال یرعوي التأن ا بید نور المعرفة من بعد تلك الظلمات، لیصل بھذا الكائن إلى

لمنطقي لزمن نشوء ھنا دل على التسلسل ا »الواو«فالعطف بـ باعھ ھواه واستكباره حتى یردیانھ،الت

ذلك  عاطفة،» الواو«السیاق الذي وردت فیھ ھو ھذه الداللة  »الواو«والذي منح نشوء اإلنسان وتطوره، 

ر أن الذي یشخص االبتداء الزمني طلق الجمع كما عبر النحاة غیمترد ل »الواو«ذلك بأن داللة  عاطفة،

  .العاطفة »لواوا«ال  ذاتھ االبتداء الزمني أو التأخر الزمني بین المعطوفات ھو سیاق الكالم

�ةُ ... أُوِصیُكْم ِبَتْقَوى َهللاَِّ  !ِعَباَد َهللاَِّ : (-u-نظیره قولھ  ْقَوى ِف�ي اَْلَی�ْوِم اَْلِح�ْرُز َو اَْلُجنَّ َو  ،َفإِنَّ اَلتَّ

ِریُق  ةِ َو ِفي َغٍد اَلطَّ ى اَْلَجنَّ  »إن«معترضین بین اسم  »في الیوم«فقد جاء الجار والمجرور  )١٦٧٢()...إِلَ

وتركیزه على فكرة الزمن لیبین  ،-u- اإلماموذلك لعنایة  »الِحرز«وخبرھا  »التقوى« »إن«

والجار  في األولى،» الحرز«على الخبر  –الجار والمجرور–فقدم المتعاطفین  ،»التقوى«لیبین معطیات 

، »تقوى هللا«بالتزام  - u-  اإلمامینصح  إذ في الثانیة،» الطریق« والجار والمجرور على األولى،

موصل إلى الجنة  –الیوم–فاالحتراز بھا  ،)١٦٧٤(والحرز في الدنیا )١٦٧٣(، فإنھا المناعة والوقایة»هللا

مخاطبا الناس  - u-  اإلمامومن ھنا انطلق  الطریق إلیھا في غد، –التقوى–الجنة في األخرى بل ھي 

یمثل ط�وق  ثم أوصاھم بما فذّكرھم بعبودیتھم لھ تعالى، ،»عباد هللا«مخاطبا الناس مبتدأً بالنداء 

 »نا«لجملة اإلسمیة الدالة على الثبات، المؤكدة بـمؤكدا ذلك باستعمال ا طوق النجاة والسالمة للعبد،

ویصل بینھما في  احد،ثم نراه یركز على عنصر الزمن لیصب المتعاطفین المتساوقین في مجرى و »نا«بـ

  .لطریق األبدیة، وھي الجنةلعبارة إلى خاتمة ھذا اویصل بینھما في نھایة ا

ككفتي  بل یبدو أن المتعاطفین »الجّنة«، و»الُجّنة«: بجناس بدیع في قولھ -u-وقد أتى 

ونلحظ كیف وازن بین التقوى التي تتضمن قطع الزائد وااللتزام بما  ككفتي میزان في الحسن واالستواء،

بین االقتصاد تناسب  فحذف حرف النداء لخلق أي أخذ البلغة في الحیاة الدنیا، وااللتزام بما ھو ضروري

التقوى الدنیویة  ثم نرى كیف تحولت ھذه بین االقتصاد الذي دل علیھ الحذف، واالقتصاد الذي في التقوى،

                                                                                                                                            
ھاِتُكْم َخْلقاً ِمْن َبْعِد َخْلٍق ِفي  َیْخلُقُُكمْ {بموافقتھ القرآن الكریم، قال تعالى  -u-یمتاز كالمھ  )١٦٧١( ِفي ُبُطوِن أُمَّ

جمع : تعني األغلفة الساترة، فالشغف» و شغف األستار«، وكذلك یمتاز بالدقة، »٦: الزمرسورة « }فِي ُظلُماتٍ َثالثٍ 
من دفقت الماء أي » دفاقا«المملوءة، ویروى : والدھاق... جمع شغاف، بفتح الشین، وأصلھ غالف القلب: فالشغف

، أي ناقصة لم تتصور بعد بصورة اإلنسانیة وأتى بھذه األوصاف تحقیرا »علقة محاقا«: وقال... الماء أي صببتھ
: صبحي الصالح.د: ، نھج البالغة٦/٢٦: الخوئي: ، منھاج البراعة٦/٢٧٠: شرح النھج: األوصاف تحقیرا لإلنسان، ینظر

  .»دھق« ١٠/١٠٦، »دافق« ١٠/٩٩، »شغف« ١٠/٩٩: ، لسان العرب١/١٣٢: صبحي الصالح.د
  .١٣/١١٥: نھج البالغة )١٦٧٢(
  .١/١٤١: إبراھیم مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط: ینظر )١٦٧٣(
السیاسة اإلداریة في فكر : ینظر. وتعد في مركز الصدارة في تحقیق األبعاد المرجوة لنجاح المنظمة اإلنسانیة )١٦٧٤(

  .١٠٦: اإلداریة في فكر علي بن أبي طالب بین األصالة والمعاصرة



ن صراط المتقین مستقیم قال أل قیم،وھذا الطریق كما ھو معلوم مست التقوى الدنیویة إلى طریق أخروي،

ریق الحق فھو ط ین،والمستقیم ھو أقصر خط بین نقطت ،)١٦٧٥(}اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم{: مستقیم قال تعالى

الطریق القصد  –ھا المخاطبونأیّ –ن سلوككم إ: یقول - u- فكأنھ  ریق الحق حیث ال زیادة وال تعقید،ط

رة لكم على ھو السبب في سلوككم الطریق القصد في األخرى حیث ال قد الطریق القصد في الدنیا راغبین

، -u-تناسبا دقیقا بل عجیبا بین مفرداتھ وعباراتھ  –ھنا–فنرى  رة لكم على رغبة أو اختیار؛قد

u- جانب وبینھا وبین دالالتھا من جانب اخر، من .  

  . )١٦٧٦(ولھ نظائر أخر في النھج 

ألسبق وقد روعي في الكالم ا تالیا،» غدا«ثم أوال، » الیوم«ونلحظ في المثال المتقدم ورود 

علیھ سابق في الزمان على أن المعطوف لفھم كافیتان  »غدا«و  ،»الیوم«: ألسبق زمنا، فاللفظتانا

  .على المعطوف

» في غد«على » في الیوم«في عنصر الزمن ھي الباعث على تقدیم  - u- التي رآھا إن األھمیة 

طوف علیھ لیضفي وقد یقدم المع ،فللمتكلم حریة تقدیم أي المعطوفین شاء في المثال المتقدم،» في غد«

 ي بیانھ أھم لھم وھم ببیانھ أعنى،كأنھم إنما یقدمون الذ: (لیضفي داللة معّینة علیھ، یقول سیبویھ

على حسب تقدم في اللسان (، وإنما یكون تقدیم الكلم )١٦٧٧()ا یھمانھم ویعنیانھمإن كانا جمیعو أعنى،

عنى المتكلم في موطن بأمر فقد ی ختالف المواطن،وتختلف العنایة با ،)١٦٧٨(تقدم المعاني في الجنان

  .)١٦٧٩(علیھ فیقدم ذلك الشيء شيء غیره،وقد تكون العنایة في موطن آخر ب بأمر فیقدمھ،

ھُ لَْیَس لَِھَذا : (- u- ج من األدنى إلى األعلى قولھالتدرّ  ا ورد في النھج داال علىوممّ  َو ِاْعلَُموا أَنَّ

ارِ  ى اَلنَّ ِقیِق َصْبٌر َعلَ َھَذا اَْلِجْلِد اَلرَّ ْنَیا ،َفاْرَحُموا ُنفُوَسُكمْ  ؛لَْیَس لِ ْبُتُموَھا ِفي َمَص�اِئِب اَل�دُّ ُكْم َقْد َجرَّ َف�َرأَْیُتْم  ،َفإِنَّ

ْوَكةِ  ْمَض�اءِ  ،َو اَْلَعْثَرِة ُتْدِمی�ھِ  ،ُتِصیُبھُ  َجَزَع أََحِدُكْم ِمَن اَلشَّ �ھُ  )١٦٨٠(َو اَلرَّ َفَكْی�َف إَِذا َك�اَن َب�ْیَن َط�اَبَقْیِن  .ُتْحِرقُ

وھي مفردات ، »الرمضاء«، و»العثرة«وقد عطف ھنا  ،)١٦٨١()!َضِجیَع َحَجٍر َو َقِریَن َشْیَطانٍ  ؛ِمْن َنارٍ 

  . »من«جر وھي مفردة مجرورة بحرف ال، »الشوكة«مفردات مجرورة على 

                                                 
  . ٦: سورة الفاتحة  )١٦٧٥(
  .١٠/٢٠٢، ٩/٢١٠، ٧/٨٠، ١/١٣٨: نھج البالغة: ینظر )١٦٧٦(
  . ٤١٢: رصف المباني ). استحسانا ال ایجابا(، فیقدمونھ  ١/٣٤: الكتاب )١٦٧٧(
  . ٢٠٩: نتائج الفكر  )١٦٧٨(
  . ٣/٢١٢: معاني النحو : ینظر  )١٦٧٩(
» رمض« ٧/١٦٠:ربلسان الع). ورَمِضَ الَرجُلُ یَْرمَضُ رَمْضاً إذا احترقت قدماه في شدة الحر... شدة الحرّ (الرمضاء ھي )١٦٨٠(

  .» رمض« ٧/١٦٠:ربالع
  .من ھذا البحث ١٠٤ص: ، ینظر  ١٠/١٢٢: نھج البالغة  )١٦٨١(



ء وجا »وسكمرحموا نفإ«: ولھذا قال درة اإلنسان على تحمل نار اآلخرة،ضعف ق - u- وھنا یبین

ء بأدلة من واقع حیاتھم وتجاربھم، وھي الجزع من اإلصابة بالشوكة، والعثرة المدمیة، وجا »وسكمنف

  .المدمیة، والرمضاء المحرقة

الدنیا من األقل  العطف لیرتب ما یمكن أن یصاب بھ اإلنسان في »واو«قد استعمل  - u- فنجده 

وق كل د لذكر نار اآلخرة التي تفمن األقل إلى األكثر ألما لیرسم في ذھنھ ارتفاع األلم تدریجیا حتى یمھّ 

 قتھ التحملیة،ألنھا نار فوق مستوى التصور البشري وفوق طا وق كل ما یمكن أن یؤلم في الدنیا،تف

 یقوى على إن كان الابتغى من ھذا التدرج وعظ اإلنسان من أنھ  -u- اإلمامویبدو أن  التحملیة،

  .!لھ أن یتحمل أقواھا وأبلغھا ألمافكیف  على بسائط األمور،

�َك اَْلَحْم�دُ : (-u-ومما دل على الترقي من األدنى إلى األعلى قولھ  َحْم�داً َیْم�ألُ َم�ا  ...اَللَُّھ�مَّ لَ

��ُم ُكْن��َھ َعَظَمِت��كَ ، ...َو َیْبلُ��ُغ َم��ا أََرْدتَ  ،َخلَْق��تَ  ��ا ؛َفلَْس��َنا َنْعلَ ��ومُ  إِالَّ أَنَّ ��َك َح��يٌّ َقیُّ ��ُم أَنَّ الَ َتأُْخ��ُذَك ِس��َنٌة َو الَ  ؛َنْعلَ

لذي ورد فجاء المعطوف مجرورا تبعا للمعطوف علیھ ا، وھنا أیضا یعطف مفردا على مفرد، )١٦٨٢()َنْومٌ 

ـ  »نوم«فجاء المعطوف علیھ فاعل مرفوع، » ةنَ السِ «لذي ورد مضافا إلیھ، وا لزیادة  »ال«المنفي ب

  .كذلك )١٦٨٣( لزیادة تأكید النفي مرفوعا

، فھو حي یحمد هللا ویبالغ في وصف الحمد وتعظیمھ لقصور العقول عن إدراكھ تعالى - u-  اإلمامف

جري علیھا من طوارق الضعف والنصب، فال تأخذه وما ی )١٦٨٤(ء من صفات األجساممبرّ  ، فھو حي قیوم،تعالى

ابتداء النعاس في الرأس، فإذا خالط القلب صار (والنصب، فال تأخذه سنة وال نوم، والسنة تعني 

لتدرج سبب اقتضاه المقام ذلك ولھذا ا ،)١٦٨٦()تسبق النوم(فكانت السنة بھذا  ،)*()١٦٨٥()صار نوما

بمعنى ألن األخذ  دون العكس وإن كان الكالم نفیا، أن مقتضى الحال ھو تقدیم السنة على النوم(ذلك بـ

بمعنى الغلبة، فالمناسب في االستقصاء أن تنفي أوال غلبة الضعیف وھي السنة ثم تنفي غلبة القوي األخذ 

  .)١٦٨٨(، وإال لزم التكرار والزیادة)١٦٨٧()ن العكسغلبة القوي وھو النوم، دو

                                                 
  . ٩/٢٢٢: المصدر نفسھ )١٦٨٢(
- ٥/٢٧٤: الشیح محمد جعفر الكرباسي :»الموسوم بملحة اإلعراب في نخبة من سور الكتاب«إعراب القرآن:ینظر )١٦٨٣(

  . ٢٧٥-٥/٢٧٤: الكرباسي 
  . ٩/٢٢٤: شرح النھج: ینظر  )١٦٨٤(
  . ١١٧: غریب القرآن  )١٦٨٥(
  . ١٤٨: الكامل في اللغة واألدب ) . شّدة النعاس(وقیل إنھا  )*(
  .٤١: ، التعبیر القرآني٣/٢١٣: معاني النحو  )١٦٨٦(
  .٣٧: السید أبو القاسم الموسوي الخوئي: »حسن اإلیجاز«نفحات اإلعجاز في رد الكتاب المسمى  )١٦٨٧(
  . ٣٧: المصدر نفسھ: ینظر )١٦٨٨(



�اَعاِت ِف�ي اَْلَی�ْومِ : (-u-ومن تقدیم األقل على األكثر قولھ  �اَم ِف�ي  ،َما أَْس�َرَع اَلسَّ َو أَْس�َرَع اَألَیَّ

ْھرِ  �َنةِ  ،اَلشَّ ُھوَر ِفي اَلسَّ �ِنیَن ِف�ي اَْلُعُم�رِ  ،َو أَْسَرَع اَلشُّ -ھ�ذا الق�ول قول�ھ وق�د س�بق  ،)١٦٨٩()!َو أَْس�َرَع اَلسِّ

u- : ...) ٌك�د لیؤ »...ف�ي الی�ومما أسرع الس�اعات «وابتدأ جملة  ،)١٦٩٠()َفإِنَّ َغداً ِمَن اَْلَیْوِم َقِریب

من سرعة  »ما أسرع« :التعجب في قولھ -u- اإلمامفقد اظھر . معنى القرب في الجملة المتقدمة

وبتخصیص  »إن«فأكد القرب بـ ،هُ دَ عْ سرعة الساعات في الیوم لیؤكد مضمون القرب من الغد المظنون بُ 

ثم استأنف بالجملة التي تلیھا لیعید صیاغة المضمون نفسھ مؤكدا  ،»من الیوم«وبتخصیص القرب بتقدیم 

مفردات الزمن المتحركة ضمن  )١٦٩١(بصورة توضح ھذا القرب فأوجز سرعةنفسھ مؤكدا المضمون السابق 

أسرع األیام « فعطف الجمل ،»الغد«الذي یقترب بسرعة عجیبة مذھلة من  »الیوم«المتحركة ضمن إطار 

ما أسرع «على » أسرع السنین في العمر«و  ،»أسرع الشھور في السنة«و  ،»أسرع األیام في الشھر«

  .ھا من اإلعراب تبعا للمعطوف علیھوالجمل المتعاطفة كلھا ال محل ل، »ما أسرع الساعات في الیوم«

  .للمعطوف علیھ

ھي أجزاء  فالساعات ،بین المفردات الزمنیة من األقل إلى األكثر -u- اإلمامونلحظ تنقل 

أسرعت األیام انقضى  فإذا ،أجزاء الشھراالیام ھي و بسرعة،فإذا أسرعت انقضى الیوم  وم،أجزاء الی

والسنین ھي  ت السنة بسرعة،فإذا أسرعت الشھور أنقض ،والشھور ھي أجزاء السنة انقضى الشھر بسرعة،

فإذا كان عمر  ،)*(انقضى عمر اإلنسان وانتھى سریعانقضت ، فإذا اوالسنین ھي أجزاء عمر اإلنسان بسرعة،

؟ )١٦٩٢(اإلنسان لربھ، ویتعرض ألخذه رُ وِ عْ ھي بھذه العجالة فعالم یُ فإذا كان عمر اإلنسان ینت ،)*(سریعا

العمر مھما طال فإنھ  إعانة على الوعظ واإلرشاد على أن »الواو«؟ لھذا كان في العطف بـ)١٦٩٢(ألخذه

  .طال فإنھ سریع الفوت، فعلى اإلنسان أن یتزود منھ للغد

  دالل���ة ونلح���ظ أن الجم���ل المتعاطف���ة المتتالی���ة سلس���لة مترابط���ة أدت باجتم���اع مض���امینھا 

  .وھي سرعة مجيء الغد وسرعة انقضاء عمر اإلنسان ،واحدة

  .)١٦٩٣(ولتقدیم األقل على األكثر نظائر في النھج 

                                                 
  . ١٣/٩٩: نھج البالغة )١٦٨٩(
  . ١٣/٩٩: صدر نفسھ الم )١٦٩٠(
  .١٣/١٠٠: المصدر نفسھ).وقد أوجز السرعة في الزمن:(،قال ابن أبي الحدید١٣/٩٩:شرح النھج:ینظر)١٦٩١(

١٣/١٠٠.  
  أش����د انطباق����ا عل����ى یومن����ا م����ن -u-ون����رى یومن����ا الحاض����ر م����ن أكب����ر مص����ادیق ھ����ذا الك����الم فقول����ھ)*(

  !.، وربما قصد بكالمھ زماننا ھذا-u-یومھ 
: أعور: ، قال الشارح١٣/٩٩: شرح النھج). ھ فستركم ، وتعرضتم ألخذه فأمھلكمأعورتم ل:(-u-في قولھ  )١٦٩٢(

أعور الفارس، إذا بدت مقاتلھ، وأعورك الصید إذا أمكنك : انكشف وبدت عوراتھ، وھي المقاتل، تقول: أعور: الشارح
  .»عور« ٤/٦١٧: ، لسان العرب١٣/١٠٠: المصدر نفسھ: ینظر. الصید إذا أمكنك منھ

  .  ١٨/٢٠١،  ١٨/١٦٨،  ١٨/٧٠،  ١٣/٩٩،  ١٣/١١،  ١٠/٣٣: نھج البالغة : ینظر )١٦٩٣(



فق�د یك�ون المقتض�ى أسبابا متع�ددة یقتض�یھا الس�یاق، » الواو«ویكون لتقدیم المتعاطفات بـ

من ذلك قولھ  ھذا األساس،تب ذكر المعطوفات على فیترا بحسب القدم واألولیة في الوجود، السیاقي متدرج

ھُ : (-u-من ذلك قولھ  ى اَْلِجنِّ َو اَإلِْنِس ُرُس�لَ عل�ى  »اإلن�س«فق�د عط�ف المف�رد  ،)١٦٩٤()َو َبَعَث إِلَ

، والجن أسبق زمنا في الوجود من »الجن«مجرورا تبعا للمعطوف  »اإلنس«فجاء المعطوف علیھ  ،»الجن«

فكانت  ثھ تعالى الرسل إلیھما،ثم عطف اإلنس علیھم في ابتعا في الوجود من اإلنس فناسب ذلك ذكرھم أوال،

م السابق على دّ في ھذا الموضع علة زمنیة حیث قُ  »الواو«العطف بـفي فكانت علة التقدیم  إلیھما،

  .على الالحق

ى اَْلَبَقاِء سُ : (-u-وفي موضع آخر یقول  ْو أَنَّ أََحداً َیِجُد إِلَ ً لَّ َفلَ َك  ؛أَْو لَِدْفِع اَْلَمْوِت َسِبیالً  ،ما َكاَن َذلِ لَ

��َك ُس��لَْیَماَن ْب�� َك��اَن َذلِ ��ُھ ُمْل��ُك اَْلِج��نِّ َو اَإلِ اَلَّ��ِذي ُس��خِّ  لَْی��ِھ الَس��الُم؛َن َداُوَد عَ لَ ِة َو َعِظ��یِم  ؛ْن��سِ َر لَ ُب��وَّ َم��َع اَلنُّ

لْفَةِ  مضاف إلیھ  »الجن«والمعطوف علیھ  ،»الجن«على» اإلنس«عطف  - u- فنرى أنھ  ،)١٦٩٥()...اَلزُّ

ن لتقدیم یتبادر إلى الذھن وجھاوھنا  في حركتھ اإلعرابیة،» اإلنس«فتبعھ المعطوف  ،مضاف إلیھ مجرور

  :ن لتقدیم الجن، وھماوجھا

  . وجود الزمني للجن على وجود اإلنساستعمل التقدیم ألسبقیة ال -u-إنھ  .١

ع ملك اإلنس والجن لم یحصل لغیر سلیمان، وإنما ضرب المثل بھ إنھ استعمل التقدیم ألن اجتما .٢

كر وتقدیم الجن في الذ(، فقدم ملك الجن اھتماما وعنایة )١٦٩٦(لذلك -u-ضرب المثل بھ 

، وألنھم مصدر الغرابة )١٦٩٧()لكون تسخیرھم ودخولھم تحت الطاعة عجیبا... كر على اإلنس الذ

عن سائر األنبیاء، ونحسب أن  - u- )١٦٩٨(مصدر الغرابة في الملك الذي تمیز بھ النبي سلیمان

ونحسب أن ھذا التوجیھ ھو األنسب لمقام الحدیث،واألوفق للداللة العامة للنص، فالمراد ھو بیان 

وانھ على الرغم من ھذا لم -u-لسلیمان فالمراد ھو بیان القدرة اإللھیة في تسخیر الجن

 .ھذا لم یخلد

وقد جاء الفعل المبني للمجھول لشّد انتباه السامع إلى عملیة التسخیر، فھي حدث كبیر، وللداللة 

ر لھ، فالقضیة التي یراد  ر، فتضفي ھاتان الداللتان القوة والعظمة على المسخَّ وللداللة على عظمة المسخِّ

                                                 
وَن َعلَْیُكمْ آیاتِي{:، وقال تعالى١٠/١١٣:المصدر نفسھ )١٦٩٤(  }...  یا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإلِْنِس أَ لَمْ َیأْتُِكمْ ُرُسلٌ ِمْنُكمْ َیقُصُّ

  . ١٣٠: سورة األنعام  }...  آیاِتي
  . ١٠/٩٢: نھج البالغة  )١٦٩٥(
  . ١٠/٩٢: شرح النھج : ینظر  )١٦٩٦(
  . ١٥/٣٥٣: تفسیر المیزان  )١٦٩٧(
قالَ َربِّ اْغفِْر لِي َوَھْب لِي ُملْكاً ال َیْنَبِغي ألََحدٍ ِمْن َبْعِدي إِنََّك {: ومما یؤید ذلك نص القرآن الكریم في قولھ تعالى) ١٦٩٨(

ابُ  یحَ ̂ ِمْن بَْعِدي إِنَّكَ أَْنَت الَْوھَّ ْرنا لَھُ الرِّ : نیسابوريأبو إسحاق أحمد ال: ، قصص األنبیاء»٣٦- ٣٥: سورة ص« }فََسخَّ
  .٢٩٣: نیسابوريأحمد ال



لتخصیص النبي » لھ«نس لھ، ثم قدم الجار والمجرور التي یراد تسلیط الضوء فیھا ھي تسخیر الجن واإل

  .بھذا التسخیر من غیره -u-لتخصیص النبي 

سبیال للحث على التقوى، وحاجة اإلنسان  - u- من سعة ملك نبي هللا سلیمان  - u- وقد اتخذ 

، وقد كان أقوى سلطان ُوجِدَ على األرض - u- وحاجة اإلنسان إلیھا، مستدال على ذلك بفناء ملك سلیمان 

كین المذكورین مع النبوة وعظیم الزلفة عند هللا تعالى، فكان أولى على األرض لشمولیة حكمھ على المل

، وكان )١٦٩٩(فكان أولى بدفعھ لو كان یمكن دفعھ، ولكنھ لم یجد سبیال إلى ذلك لذا لن یجده أحد بعده

في نسیج العبارة خیر معین للوصول إلى الداللة المبتغاة، وھي فناء » الواو«وكان تقدیم المعطوف بـ

  .وھي فناء كل شيء إال وجھھ تعالى

  فیھ������ا  -u-ف������ي ال������نھج، ق������دم  )١٧٠٠(د ورد ھ������ذان المتعاطف������ان أرب������ع م������راتوق������

» اإلنس«، لیسوق لنا ھذه الداللة، في حین قدم في الرابعة )١٧٠١(في ثالث منھا» اإلنس«على » الجن«

ُھ ...: (-u-، وقد جاء التقدیم فیھا مراعاة للفاصلة، وذلك في قولھ »الجان«على » اإلنس« َو إِنَّ

ھُ لَِبُكلِّ َمَكانٍ  ، وھنا أیضا یعطف مفردا على مفرد، )١٧٠٢()َو َمَع ُكلِّ إِْنٍس َو َجانٍّ  ،ُكلِّ ِحیٍن َو أََوانٍ  َو ِفي ؛إِنَّ

مفرد، فجاء المعطوف تبعا للمعطوف علیھ الذي جاء مضافا إلیھ مجرورا، ویرید بذلك أن هللا تعالى محیط 

  .تعالى محیط بكل شيء في كل زمان ومكان

  اض������ع ورود أن تع������دد مو» اإلن������س«عل������ى » الج������ن« -u-ونلح������ظ ف������ي تقدیم������ھ 

لم یكن سببا في جعلھا معاٍن مكررة یمل منھا السامع، فارتباطھا بالسیاق الكالمي في  -u-مفرداتھ 

الكالمي في كل موضع من مواضع ورودھا یفرض علیھا أن تؤكد حقیقة ثابتة بوجھ جدید، ففي كل موضع لھا 

  .ففي كل موضع لھا وجوب وداللة ال یستقیم من دونھا سیاق الكالم

  .)١٧٠٣(نھجولھذا التقدیم نظائر أخر في ال

                                                 
  . ١٠/٩٢: ، شرح النھج  ٣/٣٨٩: مصباح السالكین : ینظر  )١٦٩٩(
  . ١٠/٨٨: في » أو«، وجاء العطف بـ ١٧٠/ ١٠، ١٠/١١٣،  ١٠/٩٢: نھج البالغة : ینظر  )١٧٠٠(
  . ١٠/٨٨: في » أو«، كذلك التقدیم مع  ١١٣/ ١٠،   ١٠/٩٢: المصدر نفسھ : ینظر  )١٧٠١(
  . ١٠/١٧٠: المصدر نفسھ  )١٧٠٢(
،  ٦/٤٢٣،  ٦/٤١٩،  ٥/١٤٥،  ٢/٧٤: نھج البالغة : ینظر. مرة» ١٦«منھ تقدیم اللیل على النھار أكثر من  )١٧٠٣(

 ،١٦/٦٢،  ١٣/٢١٣،  ١٣/١٩٧،  ١٣/٨٠،  ١٣/٥٦،  ١١/١٥٠، ١١/٦٢، ١٠/٢٠٣،  ٩/٣٠١،  ٩/٢٥٢،  ٩/١٨٢،  ٦/٤٢٣  ،
١٩/٧،  ١٧/٨٩،  ١٦/٩٣،  ١٦/٦٢،  ١٣/٢١٣،  ١٣/١٩٧ .  

، ١٠/١٢٣، ١٠/٨٨، ٧/٢٠١، ٩/٣٠٤: نھج البالغة: ینظر. موضعا» ١٤« ومنھ تقدیم السماء على األرض في أكثر من    
٩/٢٢٢، ٩/٢١٨، ٨/٢٧٢، ٨/٢٥٢، ١٦/٨٦، ١٣/١٥٢، ١٣/١٣١، ١٣/١١٦، ١٠/٢٠٣، ١٠/١٢٣، ١٠/١٢٣، ١٠/٨٨، ٧/٢٠١ ،
) ألن حق السماء أن تقدم على األرض:(»الكشاف«،قال صاحب٩/٣٠١، ٩/٢٢٢، ٩/٢١٨، ٨/٢٧٢، ٨/٢٥٢

: ینظر. بالرتبة وبالفضل والشرف ،ویرى السھیلي أن التقدیم ھنا٣/٢١٥: معاني النحو:،ینظر٢/٧٩:الكشاف) األرض
  . ٢١٢: نتائج الفكر: ینظر. والشرف



َ ُس�ْبَحاَنھُ : (-u-ومن تقدیم األھم قولھ  اَح�ِة ِم�ْن  ،َفَمِن ِاْسَتَطاَع ِم�ْنُكْم أَْن َیْلَق�ى َهللاَّ َو ُھ�َو َنِق�يُّ اَلرَّ

ِھمْ  ِمیَن َو أَْمَوالِ ، اسما على اسم -u-، وھنا عطف )١٧٠٤()َفْلَیْفَعلْ  ،َسلِیمُ اَللَِّساِن ِمْن أَْعَراِضِھمْ  ،ِدَماِء اَْلُمْسلِ

، وھما ظاھران، وھذا العطف ضرب من أضرب عطف »دماء«التي عطفت على لفظة » أموال«لفظة : ، ھمااسم

عطف ظاھر على : ضرب من أضرب عطف األسماء، فاألسماء في عطفھا بعضھا على بعض تكون على أربعة أضرب

عطف ظاھر على ظاھر، وظاھر على مضمر، ومضمر على مضمر، ومضمر على ظاھر، فأما عطف الظاھر على : أضرب

جاءني زیدٌ وعمٌرو، : أن تعطف مفردا على مفرد، مثل: ظاھر، فأما عطف الظاھر على الظاھر فھو على ضربین

جاءني زیدٌ وعمٌرو، وغایتھ اختصار العامل، واشتراك الثاني في تأثیر العامل األول، أما المضمر فھو 

أنَت وزیٌد : متصل ومنفصل، فالمنفصل حكمھ حكم الظاھر یعطف ویعطف علیھ، تقول: المضمر فھو نوعان

  .)١٧٠٥(أنَت وزیٌد قائماِن، وزیٌد وأنَت قائمانِ : تقول

: ال یجوز العطف علیھ إال بعد تأكیده بضمیر رفع مثلھ منفصل، كقولھ تعالىأما المضمر المتصل ف

جنةَ{: كقولھ تعالى ك الْ جَزوو أَنْت كُنوا  {: ، أو بطول یقوم مقام التأكید، كقولھ تع�الى)١٧٠٦(}اسعمفَـأَج

}كُمكاءرشو كُمروا أَمعمال{: ، كقولھ تعالى»ال«، أو یقع بعد حرف العطف )١٧٠٧( }فَأَجكْنا ورناما أَشآباؤ { 

ألن المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل بھ فلو عطف   علیھ كان على جزء (، وذلك )١٧٠٩)(١٧٠٨( }آباؤنا

  .)١٧١٠()على جزء الكلمة

، فجاز العطف علیھ بال فصل اتفاقا، ألنھ )١٧١١()ضمیر النصب المتصل في العطف علیھ كالظاھر(و 

یھ إال وأما ضمیر الخفض فال یعطف عل(، )١٧١٢(فصل اتفاقا، ألنھ لیس كالجزء من الفعل بخالف ضمیر الرفع

، )١٧١٤(، الحتیاجھ إلى إعادة الجار)١٧١٣()مررُت بَك وبزیدٍ : یھ إال بإعادة الخافض نحو قولكیعطف عل

                                                 
  . ١٠/٢٨: نھج البالغة  )١٧٠٤(
  . ٣/١٨٨: ، ھمع الھوامع٢٧٨-٢/٢٧٧: ابن یعیش: شرح المفصل : ینظر  )١٧٠٥(
  . ٣٥: سورة البقرة  )١٧٠٦(
  . ٧١: سورة یونس  )١٧٠٧(
  . ١٤٨: سورة األنعام  )١٧٠٨(
  .٢٤١-١/٢٤٠:ابن عصفور:مل الزجاجي، شرح ج٢٨٠-٢/٢٧٩:ابن یعیش: شرح المفصل:ینظر)١٧٠٩(
  . ٣/١١٣: حاشیة الصبان  )١٧١٠(
  . ١٧٧: تسھیل الفوائد  )١٧١١(
  . ٣/١٨٩: ھمع الھوامع : ینظر  )١٧١٢(
  . ١/٢٤٣: ابن عصفور : شرح جمل الزجاجي )١٧١٣(



  .)١٧١٥()ضمیر الخفض شدید االتصال بما قبلھ، فینّزل لذلك معھ منزلة شيء واحد(، فـ)١٧١٤(الجار

  .)١٧١٥()واحد

  .)١٧١٦(إن داللة عطف االسم على االسم ھي اشتراكھما في الحال

المضافة، ولذا جاء االسم المعطوف علیھ  المفردة» دماء«المفردة على » أموال«وقد جاء عطف 

نقاء الراحة من دماء المسلمین على نقائھا من  - u- وقد قدم . المعطوف علیھ مجرورا تبعا للمعطوف

لیفید » الواو«نقائھا من أموالھم وذلك لعظیم حرمة الدم قیاسا إلى المال لذا قدم األولى وعطف بـ

  .لیفید الجمع بین المعطوفات مع لحاظ تأكید األھم واألكثر عنایة

  .)١٧١٧(ائر في النھجولھ نظ

اِئلُ : (لسائل سألھ أن یصف لھ الرب مثل ما یراه عیانا -u-ومنھ قولھ  َھا اَلسَّ َو َما ...َفاْنُظْر أَیُّ

ْیَطاُن ِعْلَمھُ ... �ْیَس ِف�ي اَْلِكَت�اِب َعلَْی�َك َفْرُض�ھُ  ،َو َما َكلََّفَك اَلشَّ ا لَ ِب�يِّ َص� ،ِممَّ ِة اَلنَّ  لَّى هللاُ َعلَْی�ِھ وَ َو الَ ِف�ي ُس�نَّ

ِة اَْلُھَدى أََثُرهُ  َسلَّمَ  ِ ُسْبَحاَنھُ  ،َو أَِئمَّ ى َهللاَّ » أثره... ال في سنة النبي «، وقد عطف ھنا )١٧١٨()َفِكْل ِعْلَمُھ إِلَ

  . ، فجاءت ال محل لھا من اإلعراب»فرضھلیس في الكتاب علیك «على صلة الموصول » أثره

  . اإلعراب

بّین للسائل أنھ یستحیل علیھ أن ھنا الكتاب على السنة واألئمة تقدیم رتبة، و -u-وقد قدم 

، وأرشده باألخذ بما دلّ علیھ القرآن من )١٧١٩(علیھ أن یعلم هللا تعالى كما یعلم الشيء المرئي عیانا

من صفتھ تعالى، فإن لم یجده في الكتاب ابتغاه من السنة ومن مذاھب أئمة الحق، فإن لم یجده فیھا، 

  .یكلفھ هللا علمھفیھا، فعلیھ أن یتنبھ لحالھ، ألن الشیطان قد كلفھ علم مالم 

  . )١٧٢٠(ولھذا التقدیم نظائر أُخر في النھج 

                                                 
  . ٢/٤٣٠: شرح المقدمة المحسبة : ینظر  )١٧١٤(
  . ١/٢٤٣: ابن عصفور : شرح جمل الزجاجي )١٧١٥(
  . ٥/٥: ابن یعیش : المفصل شرح : ینظر  )١٧١٦(
، ١٣/٨٠، ١٠/٢٠٢، ٩/٧٦، ٣/١٦٥، ١/٣١٢: نھج البالغة:ومن أمثلة ذلك تقدیم المال على الولد، وغیره،ینظر)١٧١٧(

: نتائج الفكر: ینظر. ،ویرى السھیلي أنھ من تقدیم السبب على المسبب١٨/٢٥٠، ١٣/١٦٦، ١٣/١٥١، ١٣/٨٠، ١٠/٢٠٢
: المصدر نفسھ: ینظر. والمجاھدین الیتامى والمساكین على المؤمنین-u-،وتقدیمھ ٢١٢: نتائج الفكر: ینظر
. وغیر ذلك من أسباب التقدیم.٨/٢٦٣:المصدر نفسھ:ینظر. ومنھ تقدیم الفروج والدماء على غیرھا. ١٦/١٦٧: نفسھ

  .  ١٧/٨٧،  ١١/٦٠،  ٨٢-١٠/٨١،  ٦/٢٧٥،  ٦/٢٦٩: ینظر. أسباب التقدیم
  . ٦/٤٠٣: نھج البالغة  )١٧١٨(
  . ٦/٤٠٥: شرح النھج : ینظر )١٧١٩(
، وتقدیم الصالة على غیرھا إذ إنھا خصت في  ١٣/١٣٧،  ١٣/١٣٦: نھج البالغة: ینظر. رجلكتقدیم الخیل على ال )١٧٢٠(

، في قولھ تعالى ٣/٢١٣: اإلتقان ، ٣/٢٣٥: البرھان:ینظر . إذ إنھا خصت في القرآن بالذكر إظھارا لمرتبتھا
الةَ {تعالى  ُكوَن بِالِْكتاِب َوأَقاُموا الصَّ - u- حكایة عن إبراھیم ،وفي قولھ تعالى »١٠٧: سورة طھ « }َوالَِّذیَن یَُمسِّ



الفائق�ة للمق�ام ال�ذي تتك�ون فی�ھ المواق�ف الكالمی�ة  -u-نلحظ فیما درس�ناه رعای�ة اإلم�ام 

مستعینا على المخاطب بتأثیر داللة السیاق اللغوي وسیاق الموقف المالبس لھ من حیث التقدیم والتأخیر، 

، فكان )١٧٢١(»علم المعاني«النحاة، ودرس في ما عرف عندھم بـ والتأخیر، وغیر ذلك، مما ُعِني بھ

 –عموما–للتابع -u-، فكان استعمالھ للمعطوف استعماال دقیقا بل كان استعمالھ )١٧٢١(»المعاني

ولك�ل مق�ام (، )١٧٢٢()فلكل كلمة م�ع ص�احبتھا مق�ام(دقیقا إلى حد بعید في سیاق الكالم،  –عموما

ا لو أراد إبدال شيء منھ بآخر لضعف أن أحدا م –في عموم كالمھ–في كالمھ، ویمكننا القول  )١٧٢٣()مقال

بآخر لضعف الكالم عن القدرة على التعبیر، وكان أقل جودة في ذلك الموضع، ولربما أخطأ المبدل الطریق 

السیطرة  -u-الوصول إلیھا في كالمھ، إذ لھ  -u-المبدل الطریق إلى الداللة التي رام اإلمام 

أكثر في العطف لدقتھ،  السیطرة الكاملة على كالمھ ینشره ویطویھ كیفما شاء، ومتى ما شاء، ویتضح ھذا

، وقد انتشر العطف في كل أجزاء )١٧٢٤()معرفة الفصل من الوصل(ھي  –كما قیل–العطف لدقتھ، فالبالغة 

في كل أجزاء النھج ومفاصلھ تقریبا، فلھ النسبة الكبرى من بین التوابع فیھ، فھو األكثر ورودا في 

  .-u-في كالمھ 

اللة الجمع المطلق غیر العطف لھا داللة موحدة عند النحاة، وھي د» واو«ومما تقدم نصل إلى أن 

قد استعملھا بأنماط داللیة مختلفة على وفق ما یشخصھ ویفرضھ السیاق،  - u- المطلق غیر أن اإلمام 

بید أن السیاق قد یلونھا داللیا بحسب قرائنھ » الجمع«ھي واحدة » الواو«ویفرضھ السیاق، فداللة 

  :العطف في النھج على النحو اآلتي » واو«قرائنھ وتأسیسا على ھذه القرائن یمكن إجمال دالالت 

  :اآلتي 

  .داللة الجمع المطلق  -١  

  .داللة التسلسل الزمني من السابق إلى الالحق -٢  

  .داللة الترقي من األھم ذكرا وعنایة إلى األدنى -٣  

                                                                                                                                            
  . ١٧/٥١، ١٧/٣٢، ١٣/١١١: نھج البالغة:، ینظر»١٦٢:سورة األنعام«}إِنَّ َصالِتي َونُُسِكي{:-u-إبراھیم 

١٧/٥١ .  
-، اإلبداع اللفظي في القرآن الكریم » بحث انترنیت«أثر العناصر غیر اللغویة في صیاغة المعنى : ینظر )١٧٢١(

  .» بحث انترنیت«: دراسة نقدیة-الكریم 
  . ٢٦٥: مفتاح العلوم  )١٧٢٢(
  . ٢١: مختصر المعاني : ، ینظر  ٢٦٥: مفتاح العلوم)١٧٢٣(
  البالغ���������ة : ، ینظ���������ر ١١٤: ، أس���������الیب البی���������ان ف���������ي الق���������رآن  ١/٨٨:  نالبی���������ان والتبی���������ی )١٧٢٤(

  . ١٥٢: أحمد مطلوب و حسن البصیر : والتطبیق 



ما تبع (الترادف في اللغة ھو ركوب أحد خلف آخر، فالردف ھو  :عطف المترادفین: الثانيالفرع 

تبع : وترادف الشيء... ء خلف شيء فھو الترادفوكل شيء تبع شیئا فھو ردفھ، وإذا تتابع شي. تبع الشيء

  .)١٧٢٥()التتابع: تبع بعضھ بعضا، والترادف: وترادف الشيء

داللة عدة كلمات مختلفة على المسمى الواحد أو المعنى : أما الترادف في المصطلح اللغوي فھو

  .)*()١٧٢٦(المعنى الواحد داللة واحدة

أي ترادف –جازي إلى معنى الترادف الم»  ھـ٦٥٠ت«وقد أشار صاحب التاج نقال عن الصاغاني 

إذ ذكر أّن المترادف ھو أن تكون ھناك  –أي ترادف األلفاظ على المعنى الواحد أو المسمى الواحد–

  .)١٧٢٧(ھناك أسماء لشيء واحد، وھي مولدة ومشتقة من تراكب األشیاء

، ورأى )١٧٢٨(وقد ذھبت جماعة من اللغویین والنحاة إلى وقوع الترادف بین عدد من األلفاظ

ما یتأتى عند اختالف اللفظ، وإنما َیْحُسن بالواو، ویقصد منھ أن ھذا إن» ھـ٧٩٤ت«ورأى الزركشي 

  .)١٧٢٩(ویقصد منھ التأكید، ویكون في الجمل ویجيء في المفردات ویكثر فیھا

على حین مال آخرون إلى إنكار وجود ظاھرة الترادف في اللغة بالتماس الفروق الدقیقة بین 

كل حرفین أوقعتھما العرب ( الذي رأى أن» ھـ٢٣١ت«، ومنھم ابن األعرابي )١٧٣٠(بین معاني األلفاظ

أوقعتھما العرب على معنى واحد، في كل واحد منھما معنى لیس في صاحبھ، ربما عرفناه فأخبرنا بھ، 

األسماء كلھا لعلّة، خصت العرب ما خصت : وقال . فأخبرنا بھ، وربما غمض علینا، فلم نلزم العرب جھلھ

دد ، فھو یرى أّنھ البد من سبب لتع)١٧٣١()العرب ما خصت منھا، من العلل ما نعلمھ، ومنھا ما نجھلھ

وھذه النظرة . دد تسمیة الشيء الواحد ویقول بالعلل واالعتبارات في إطالق األلفاظ على المسمیاتسبب لتع

  . )١٧٣٢(وھذه النظرة تؤدي إلى القول بالتباین والفروق بین األلفاظ المترادفة

                                                 
  .» ترادف« ١١٥-٩/١١٤: لسان العرب  )١٧٢٥(
  .٥٧٩- ٣/٥٧٨: التھانوي: وم اإلسالمیة ، موسوعة اصطالحات العل٥٨: التعریفات: ینظر )١٧٢٦(
: الترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق : ینظر . لم یتفق العلماء على تعریف واضح لمصطلح الترادف )*(

  . ١٢٦: محمد نور الدین المنجد : والتطبیق 
  .» ردف« ٢٣/٣٣٥: تاج العروس : ینظر  )١٧٢٧(
 ٧- ٦: محمد بن القاسم األنباري : ، األضداد ٢: المبرد: معناه  اتفق لفظھ واختلف، ما  ١/٢٤: الكتاب: ینظر )١٧٢٨(

  . ٤٠١-١/٤٠٠: ، المزھر  ٢٠: قدامة بن جعفر : ، نقد النثر  ٧-٦: األنباري 
  . ٢/٤٧٢: البرھان في علوم القرآن : ینظر  )١٧٢٩(
- ٣٠٩: رمضان عبد التواب: ، فصول في فقھ العربیة٩٧- ٩٦: ، الصاحبي٢٥٢، ٨٠، ٧٩: الفروق في اللغة: ینظر )١٧٣٠(

  .٢٠٢- ١٩٥: الزیاديحاكم مالك : في اللغة الترادف. الخالف في وقوع الترادف: ، ینظر٣٢٤- ٣٠٩: عبد التواب
٢٠٢-١٩٥.  

  . ٤٠٠-١/٣٩٩: المزھر: ، ینظر٧: محمد بن القاسم األنباري: األضداد)١٧٣١(
  . ٢١٠: الترادف في اللغة: ینظر )١٧٣٢(



الش��يء وص��فتھ، والش��يء  –أي الت��رادف–وق��د ذك��ر الج��احظ أن الق��دامى ك��انوا یعن��ون ب��ھ 

  .)١٧٣٣(وقریبھ

  .)١٧٣٤(وممن أنكر الترادف أیضا ثعلب

ویسمى الشيء الواحد باألسماء المختلفة : (إذ یقول –أیضا–وشاطره في ھذا االتجاه ابن فارس 

إن االسم واحد ھو السیف وما بعده من : السیف والمھند والحسام، والذي نقولھ في ھذا: المختلفة نحو

وھو مذھب شیخنا أبي ... خرىبعده من األلقاب صفات ومذھبنا أن كل صفة منھا فمعناھا غیر معنى األ

  .)١٧٣٥()شیخنا أبي العباس

الشاھد على اختالف العبارات : (فقد قال مصرحا بإنكاره» ھـ٣٩٥ت«أما أبو ھالل العسكري 

العبارات واألسماء یوجب اختالف المعاني أن االسم كلمة تدل على معنى داللة اإلشارة، وإذا أشیر إلى 

مفیدة، وواضع اللغة حكیم ال یأتي  أشیر إلى الشيء مرة واحدة فعرف فاإلشارة إلیھ ثانیة وثالثة، غیر

فإن أشیر منھ في الثاني والثالث إلى خالف ما أشیر إلیھ في األول كان ذلك . ال یأتي فیھا بما ال یفید

كان ذلك صوابا، فھذا یدل على أن كل إسمین یجریان على معنى من المعاني وعین من األعیان في لغة 

ال لكان الثاني فضال ال األعیان في لغة واحدة فإن كل واحد منھما یقتضي خالف ما یقتضیھ اآلخر وإ

إلیھ، فإن یكون اللفظ�ان دال�ین عل�ى معن�ى واح�د تكثی�را للغ�ة بم�ا ال فائ�دة  )١٧٣٦()فضال ال یحتاج

  .)١٧٣٧(فیھ

  ، ونق���ل ع���ن المب���رد )١٧٣٨(}لكُـــلٍّ جعلْنـــا مـــنكُم شـــرعةً ومنهاجـــاً    {: واستش���ھد بقول���ھ تع���الى 

  ، وق����ال )١٧٣٩()تمرالطری����ق المس����: م����ا ابت����دئ م����ن الطری����ق، والمنھ����اج: الش����رعة: (قول����ھ

مما یؤكد ھذا  )١٧٤٠()فعطف شرعة على منھاج ألن الشرعة ألول الشيء والمنھاج لمعظمھ ومتسعھ: (العسكري

مما یؤكد ھذا االختالف بین األلفاظ ما روى عن ابن عباس من أن الشرعة ھي الدین  )١٧٤٠()ومتسعھ

  .)١٧٤١(الدین والمنھاج ھو الطریق

                                                 
  . ١/٢٠: البیان والتبیین )١٧٣٣(
  . ١/٤٠٣: ، المزھر١٢: الفروق في اللغة : ینظر )١٧٣٤(
  . ٤١: الصاحبي ) ١٧٣٥(
  . ١١-١٠: الفروق في اللغة ) ١٧٣٦(
  . ١٣-١٢: المصدر نفسھ ) ١٧٣٧(
  . ٤٨: سورة المائدة ) ١٧٣٨(
  . ١٣: الفروق في اللغة ) ١٧٣٩(
  .٢٤٨-٢٤٥:محمد الشایع:الفروق اللغویة وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم: ،ینظر١٣:المصدر نفسھ )١٧٤٠(
  .٣٠: سؤاالت نافع بن األزرق إلى عبد هللا بن عباس  -غریب القرآن في شعر العرب : ینظر) ١٧٤١(



ریقة متخذة لكن الظاھر معنى الشریعة ھو الطریقة، والدین كذلك ط(وذھب بعض المفسرین إلى أن 

إِن {: لكن الظاھر من القرآن أنھ یستعمل الشریعة في معنى أخص من الدین كما یدل علیھ قولھ تعالى

غِ غَيـر اإلِسـالمِ دينـاً فَلَـن يقْبـلَ منـه وهـو فـي         {: ، وقولھ تعالى)١٧٤٢(} إِن الدين عند اِ اإلِسالم{: تعالى ومن يبتَ

خاسرِ ة من الْ راآلخها{: ، وقولھ)١٧٤٣(} ينرِ فَاتَّبِعاألَم نم ةرِيعلى شلْناكَ ععج فكانت الشریعة ھ�ي )١٧٤٤(}ثُم ،

الطریقة الممھدة ألمة من األمم أو لنبي من األنبیاء الذین بعثوا بھا كشریعة نوح وشریعة إبراھیم 

إللھیة العامة لجمیع ، والدین ھو السنة والطریقة اإبراھیم وشریعة موسى وشریعة عیسى وشریعة محمد 

، وتأسیس�ا عل�ى ھ�ذا )١٧٤٥(العامة لجمی�ع األم�م، فالش�ریعة تقب�ل النس�خ دون ال�دین بمعن�اه الوس�یع

، وقد جاء ھذا القول )١٧٤٦(االستقراء لوحظ أن المستفاد منھا ھو أن الشریعة أخص معنى من الدین

ا واضحا في وطریق }ومنهاجـاً {... شریعة  }شرعةً{: القول تعضیدا لما قالھ أحد المتقدمین إذ یقول

إذن فالعالقة  )١٧٤٧()ھذا دلیل على أّنا غیر متعبدین بشرائع من قبلنا: وقیل. في الدین تجرون علیھ

                :وقد ذكر المبرد قول الحطیئة  . فالعالقة بین المترادفین ھي عالقة عموم وخصوص 

""""""ذا ِھن""""""ٌد َوأَرٌض بِھ""""""ا ِھن""""""دُ (   أَال َحبَّ
     

   )١٧٤٨( )َوِھنٌد أَتى ِمن دونِھا الَنأُي َوالُبع"دُ  
 

، وق��ال أب��و ھ��الل )١٧٤٩()م��ا َق��ل م��ن البع��د، والبع��د، ال یق��ع إال بم��ا كث��ر: الن��أي: (فق��ال فی��ھ

وذلك أّن النأي یكون لما ذھب عنك، إلى حیث بلغ وأدنى ذلك یقال لھ نأي، والبعد تحقیق : (العسكري

لحطیئة ، وقد خطأ المبرد فكرة الترادف في قول ا)١٧٥٠()تحقیق التروح والذھاب إلى الموضع السحیق

یعطف الشيء على الشيء، وإن كانا یرجعان إلى شيء واحد، إذا كان : (، فقال»النأي والبعد«لحطیئة ا

إذا كان في أحدھما خالف لآلخر، فأما إذا أرید بالثاني ما أرید باألول فعطف أحدھما على اآلخر 

                                                 
  . ١٩: سورة آل عمران  )١٧٤٢(
  . ٨٥: سورة آل عمران  )١٧٤٣(
  . ١٨: سورة الجاثیة  )١٧٤٤(
  . ٥/٣٥٨: تفسیر المیزان : ینظر  )١٧٤٥(
  . ٥/٣٥٨: المصدر نفسھ: ینظر  )١٧٤٦(
  . ١/٦٤٠: الكشاف  )١٧٤٧(
  .٣٩: دیوان الحطیئة  )١٧٤٨(
  . ٢٠٢: بع الطوال شرح القصائد الس )١٧٤٩(
  . ١٤: الفروق في اللغة  )١٧٥٠(



والذي قالھ المبرد ھھنا في العطف : (، وعلق على قولھ ھذا أبو ھالل العسكري، فقال)١٧٥١()اآلخر خطأ

دل على أن جمیع ما في القرآن وعن العرب من لفظین جاریین مجرى ما ذكرنا من العقل واللب، في العطف ی

من العقل واللب، والمعرفة، والعلم، والكسب، والعمل، والفعل، معطوفا أحدھما على اآلخر، فإنما جاز 

  .)١٧٥٢()فإنما جاز ھذا فیھما لما بینھما من الفروق في المعنى

عن إتباعھ ھذا الكتاب » یب القرآن الكریمالمفردات في غر«وقد صرح الراغب األصفھاني في كتابھ 

بكتاب ینبئ عن تحقیق األلفاظ المترادفة على المعنى الواح�د وم�ا بینھم�ا م�ن (إتباعھ ھذا الكتاب 

الفروق الغامضة، فبذلك یعرف اختصاص كل خبر بلفظ من األلفاظ المترادفة دون غیره من أخواتھ نحو ذكره 

د، من الیحق الحق ویبطل ونحو ذلك مما یع... أخواتھ نحو ذكره القلب مرة والفؤاد مرة والصدر مرة

الشكر  ، والریب فیھ بال شك فیھ، فقد : ویبطل الباطل أنھ باب واحد فیقدر أنھ إذا فسر الحمد   بقولھ

، فیبدو واضحا أنھ یعني بھذا الكالم م�ا وق�ع ف�ي الق�رآن )١٧٥٣()فیھ، فقد فسر القرآن ووفاه التبیان

لترادف الكلي في القرآن، فلكل من الكریم من األلفاظ المترادفة، ونحن نوافقھ الرأي في عدم ورود ا

معنى خاصا بل إن اللفظة نفسھا إذا تكررت في القرآن كان لھا  –المظنون ترادفھما–فلكل من اللفظین 

كل مفردة متعددة المواضع، فھي مع ارتباطھا بالسیاق (كان لھا داللة جدیدة في النص القرآني، فـ

اق العلم في القرآن وغیر بالسیاق القرآني في كل موضع من مواضعھا البد أن ترتبط بأفق جدید من آف

كل مفردة من ھذه المفردات ذات (إذ إننا نجد أن  )١٧٥٤()القرآن وغیر متكرر في المواضع األخرى جمیعا

المفردات ذات موضع واحد خاص بھا بین مواضع المفردات القرآنیة جمیعا، كما ھي مرتبطة بالقرآن كلھ، 

كل ، فلكل مفردة منھ عمل جدید، بكل موضع جدید، من حیث ربط )١٧٥٥()بالقرآن كلھ، في جملتھ الواحدة

كل مفردة في سیاقھا الواردة فیھ بناء على ما یقصده المتكلم، فھو یستعمل المفردة بقصد خاص حیث ربط 

  .بقصد خاص یكون ھذا القصد الفارق بینھ وبین أي مقصد یبتغیھ من لفظة مرادفة أخرى في النص القرآني

  .النص القرآني

وھكذا یكون األمر مع كل حرف أو كلمة أو جملة، تحتاج إلیھا في القرآن كلھ، وھذا من أعظم 

  .)١٧٥٦(حدود الفاصلة بین كالم الخالق وكالم المخلوقینأعظم ال

- والشك في أن نص النھج یقترب من النص القرآني قربا لیس في غیره من النصوص، وذلك ألن اإلمام 

، )١٧٥٧()فوق كالم المخلوقین ودون كالم الخالق(ینسج على منوالھ لذا عد كالمھ  - u- وذلك ألن اإلمام 
                                                 

  . ١٣: المصدر نفسھ  )١٧٥١(
  . ١٤: الفروق في اللغة)١٧٥٢(
  . ٤: مفردات الفاظ القرآن الكریم )١٧٥٣(
  . ١٠٢: محمد العفیفي : القرآن القول الفصل بین كالم هللا وكالم البشر  )١٧٥٤(
  . ١٥: المصدر نفسھ  )١٧٥٥(
  . ١٦: المصدر نفسھ: ینظر  )١٧٥٦(



حیث اللفظ أو المعنى إذ إن كالمھ من ( -u-، فلیس من الیسیر تحدید ما یریده اإلمام )١٧٥٧()الخالق

  .)١٧٥٨()كالمھ ال یتحدد بالزمان والمكان، بل ھو عالمي وإنساني ما بقي اإلنسان إنسانا في العالم

  .)١٧٥٨()العالم

إن أغلب (ولم یقتصر النظر في الترادف على اللغة العربیة فحسب بل شمل اللغات عموما، فـ

ة، ویرونھ في األلفاظ المتقاربة أغلب الباحثیین األجانب یستبعدون كثیرا وقوع الترادف التام في اللغ

  المتقارب������ة ف������ي الدالل������ة عل������ى ح������ین ی������رى بعض������ھم أن الت������رادف الت������ام واق������ع ف������ي 

  

                                                 
  .» مقدمة ابن أبي الحدید« ١/٢٤: شرح النھج  )١٧٥٧(
  . ٢٥: مرتضى المطھري : في رحاب نھج البالغة : ینظر  )١٧٥٨(



أن من شروط تحقق وقوع الترادف االتحاد في البیئة اللغویة (، لـ)١٧٥٩()اللغة ولكنھ نادر الحدوث

ل ، فقا)١٧٦٠()اللغویة واالتحاد في العصر، أي أن تكون األلفاظ المترادفة مقیدة بزمان ومكان معینین

ل بعضھم أن الترادف التام حالة نادرة الوجود بداھة فقد نجد إسمین یمكن التأكید بسھولة على فقا

... على أنھما شيء واحد، ولكن من الصعب أن نثبت تساوي أي معنیین في االمتداد من حیث الزمان والمكان

فالكلمات التي یمكن أن توصف بأنھا مترادفة ھي تلك الكلمات التي یمكن أن تنوب ... الزمان والمكان

المضمون العاطفي «ھا عن األخرى في أيّ نص لغوي، دون أقل تغییر في المعنى الفكري، و أن تنوب إحدا

  .)١٧٦٢(، لذا فالترادف التام نادر الوقوع الى درجة كبیرة)١٧٦١(»المضمون العاطفي لھما«

في (إنھ : ، وقال بعضھم)١٧٦٣(كذلك نظرت طائفة من المحدثین في مسألة الترادف فنفاھا عدد منھم

ن تكون ھناك كلمات تتفق في ظالل معانیھا اتفاقا في ظل مبدأ نسبیة الداللة ال یمكن أ(إنھ : بعضھم

اتفاقا كامال، ومن الممكن أن تتقارب الدالالت ال أكثر وال أقل فاأللفاظ المترادفة ھي بھذا المعنى 

الترادف إنما ھو حالة : (وقال الدكتور فھمي حجازي. )١٧٦٤()المعنى األلفاظ ذات الدالالت المتقاربة

طورھا الداللي بفعل االستعمال، ومن ھنا جاز لنا الحكم حالة تعرض أللفاظ من اللغة خالل حیاتھا نتیجة ت

جاز لنا الحكم بعدم أصالة الترادف في معظم األلفاظ، فحالة الترادف في األلفاظ لیست مسألة ثابتة 

ثابتة دائمة على امتداد الزمان والمكان بل ھي مسألة نسبیة تتغیر باختالف الزمان والمكان وتبعا 

ال یعني خلو العربیة من الترادف، فھو أمر واقع  إال أن ھذا )١٧٦٥()وتبعا لحقیقة التطور في االستعمال

، ورأى أنھ ینبغي تقیید الترادف )١٧٦٦(أمر واقع ال محالة ولكن بقدر معقول كما ھي الحال في لغات أخر

تقیید الترادف بالزمان والمكان المعینین وضرورة ربطھ ببیئة لغویة معینة القتران حدوثھ بالظروف 

یعنى بھ المعجم اللغوي التأریخي الذي وھذا األمر ما . بالظروف اللغویة عامة وبالتطور الداللي خاصة

التأریخي الذي یؤرخ لأللفاظ تبعا لتطورھا واستعمالھا بحسب الزمان والمكان، وھو ما تفتقر إلیھ 

  .)١٧٦٧()إلیھ العربیة في الوقت الحاضر

ولسنا بصدد القطع بھذا األمر على الرغم من عدم میلنا إلى القول بنفي وجود الترادف في اللغة 

النحاة واللغویین في ھذه المسألة ، وعدم وجود معجم لغوي  في اللغة ، فما یعنینا منھا ھو اختالف
                                                 

  .٢٧٠: الترادف في اللغة  )١٧٥٩(
  .٢٩٠: المصدر نفسھ )١٧٦٠(
 .٢٨٨: الترادف في اللغة : ینظر  )١٧٦١(
  .٩٧: ستیفن اولمان: دور الكلمة في اللغة: ینظر )١٧٦٢(
  . ٣٧-٣٦: حفني ناصف: العرب ات، ممیزات لغ١/٥: ریكوس المنسھن: فرائد اللغة: ینظر )١٧٦٣(
  . ٩٨-٩٧: فھمي حجازي : علم اللغة بین التراث والمناھج الحدیثة  )١٧٦٤(
  .٣٠٦- ٣٠٥:، ینظر ١٨٧: في اللغةالترادف ) ١٧٦٥(
  . ٣٢١:في اللغة الترادف: ینظر  )١٧٦٦(
  . ٢٢٢: المصدر نفسھ  )١٧٦٧(



لغوي تأریخي یساعدنا في حصر األلفاظ المترادفة في بیئة معینة وزمان معین لذا نعترف بصعوبة الوقوف 

  .بصعوبة الوقوف على حقیقة معاني األلفاظ بدقة

َو  ،ِخَن�اُق ُمْھَم�لٌ َو اَلْ  ،اَْآلَن ِعَب�اَد َهللاَِّ : ( -u-ومن األمثلة الواردة ف�ي ال�نھج عل�ى ذل�ك قول�ھ 

وُح ُمْرَسلٌ  ْرَشادِ  ،اَلرُّ �ةِ  ،َو َباَح�ِة اَالِْحِتَش�ادِ  ،َو َراَح�ِة اَألَْجَس�ادِ  ،ِفي َفْیَنِة اَإلِ ةِ  ،َو َمَھ�ِل اَْلَبِقیَّ َو  ،َو أَْن�ِف اَْلَمِش�یَّ

ْوَب��ةِ  ��ْنِك َو اَْلَمِض��ی ،َو ِاْنِفَس��اِح اَْلَحْوَب��ةِ  ،إِْنَظ��اَر اَلتَّ ُھ��وقِ  ،قِ َقْب��َل اَلضَّ ْوِع َو اَلزُّ ��ُدوِم اَْلَغاِئ��ِب  ،َو اَل��رَّ َو َقْب��َل قُ

مجرورا تبعا للمعطوف » المضیق«، وقد جاء المعطوف علیھ )١٧٦٨()َو أَْخَذةِ اَْلَعِزیِز اَْلُمْقَتِدرِ  ،اَْلُمْنَتَظرِ 

  .مجرور» قبل«مضاف إلى » الضنك«، و»الضنك«للمعطوف 

اآلن في أیام المھلة والسالمة قبل الوقوع في إعملوا : أي» اآلن عباد هللا« : -u-إن قولھ 

  .في الضنك والمضیق فال تستطیعون العمل

ترادفین إلى حد ، فیبدو اللفظان م)١٧٧٠()ضد السعة: (، والضیق)١٧٦٩()الضیق(ھو » الضنك«و

فالمعنى المركزي للكلمة لھ ظالل متفاوتة تتمیز (إلى حد التساوي أول وھلة، ولیس الحال كذلك 

و  »الضنك«فقد جمع حرف العطف بین  ،)١٧٧١()تظھر في السیاقاتت داللیة دقیقة تتمیز بخصوصیا

، وھذا »الضنك«التي تقع قبل ھذا  »اآلن«بعد المدة التي تشملھا لفظة » المضیق«و  »الضنك«

لبیان أھمیة األمر  »اآلن«، فجاء تقدیم لفظة ا ھو الذي یرسم حدود ھذه الداللة، والسیاق ھن»المضیق«

، ثم جاء »اآلن«ب اإلسراع في التوجھ إلیھ انطالقا من ، فطلفي العمل» اآلن«أھمیة األمر وأھمیة اللحظة 

، فالحذف یشعرنا بحركة الزمن اة لإلشعار بھذه السرعة المبتغاة، ثم جاء النداء محذوف األد»اآلن«

كون النقلة من المھلة إلى ت إذ، مخاطب إلى المدة الزمنیة التالیةالزمن وسرعة اللحظة التي تنقل ال

اعملوا اآلن وأنتم : تقدیره( و ،»والخناق مھمل اآلن«: على العمل بقولھ -u-، فقد نبھ إلى الھالك

أي في » اآلن«بـ: ، ویعني)١٧٧٢()وأنتم مخلون متمكنون لم یعقد الحبل في أعناقكم، ولم تقبض أرواحكم

، وھو زمان إرشاد النفوس الى سبیل هللا فیما تبقى من )١٧٧٣()زمان الحیاة الدنیا(أي في » اآلن«بـ

  .)١٧٧٤(رشادمن األعمار، وفي أول أوقات إرادة النفوس واختیارھا لذلك اإل

  : ، فھي تعني»ضنك«معان عدة للفظة  )١٧٧٥(وقد وردت في اللسان

                                                 
  . ٢٧٦-٦/٢٧٥: نھج البالغة  )١٧٦٨(
  .» ضنك« ٣٩٦: مجمل اللغة  )١٧٦٩(
  .» ضیق« ٣٩٩: المصدر نفسھ  )١٧٧٠(
  . ١٣٧: علي زوین . د: منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث  )١٧٧١(
  . ٦/٢٧٧: شرح النھج  )١٧٧٢(
 . ٢/٢٦٨: مصباح السالكین  )١٧٧٣(
 . ٢/٢٦٩: ، مصباح السالكین  ٦/٢٧٧: شرح النھج :  ینظر )١٧٧٤(
 »ضنك« ١٠/٤٦٢: رب لسان الع:  ینظر )١٧٧٥(



  .الضعف في الجسم والرأي والعقل، فیعني ھنا العجز وعدم القدرة عن العمل -١  

  .نار جھنم، أو جھنم -٢  

  .عذاب القبر، وھو أكثر ماجاء في التفسیر -٣  

  .االنقطاع، فالضنیك ھو المقطوع -٤  

  ، وھ���و م���ن اجتم���اع اللح���م ف���ي الب���دن )مكتن���زة رأة ض���ناك أيام���(االزدح���ام، ف���ـ -٥  

    .)١٧٧٦(بكثرة

قال الفراء الضیق ما ضاق (، و)١٧٧٧()ما ضاق من األماكن واألمور(في حین نجد أن المضیق یعني 

، فإذا كانت ضنك تعني عذاب القبر فتكون ضنك شاملة ألنواع العذاب كلھا )١٧٧٨()الضیق ما ضاق عنھ صدرك

، والضیق الذي فیھ أو ضیق الصدر عنھ ھو نوع من ألنواع العذاب كلھا في حین أن المضیق ھو القبر نفسھ

  .عنھ ھو نوع من أنواع العذاب، فتكون العالقة بینھما عالقة عموم وخصوص

نار جھنم، وھي الغایة في أنواع العذاب وأسباب العجز عن العمل فمن » الھالك«وربما عنى بلفظة 

ـ !العمل فمن ذا یستطیع العمل بعد ورود النار؟ نار على القبر ضیق القبر وقّدم ال» المضیق«، و عنى ب

  .على القبر ألن الواو ال ترتب

واالنقطاع یمكن أن یرد في الموارد كلھا، فعذاب القبر ھو انقطاع عن العمل، وكذلك الضعف، 

  .الضعف، ومثلھ نار جھنم

یمثل صورة لحشر الناس یوم القیامة للحساب حیث یزدحم الخلق في شدة » الضنك«وقد یكون 

توكیدا » فَْعل«على صیغة مصدر » الضنك«استعمل في شدة منقطعین عن العمل الدنیوي غیر قادرین علیھ، ف

توكیدا لشدة األمر وانعدام القدرة على توفیر فسحة نافعة في ذاك الزحام، وبھذا یكون » َفْعل«مصدر 

ھو القبر الذي یضیق على صاحبھ، ونرجح ھذا الوجھ معنى » المضیق«یكون فحوى الكالم شدة الحساب، و 

لى الضیق على الرغم من ، ونلحظ ھنا اختالف المعنیین، في داللتیھما ع- u- ھذا الوجھ معنى لكالمھ 

الضنك أصلھ في اللغة الضیق (إذ یقول بعضھم أن » المعجمي«الرغم من اتفاقھما في المعنى العام 

  .، بید أننا نقف على اختالف اللفظین في األوجھ الداللیة المذكورة كلھا)١٧٧٩()الضیق والشدة

كل عیش من (إن : وھناك ملحظ آخر في ھاتین اللفظتین نجده في تفسیر بعضھم للمعیشة الضنك، یقول

إذن فالضنك أعمق داللة من الضیق فھو غایة الضیق، فإذا كان ) كل عیش من غیر حلّ ضنك وإن كان واسعا(

الضیق، فإذا كان الضنك حشرا فمع زیادة عدد المحشورین واتساع مساحة الحشر یكون الضیق أعظم، وإن 
                                                 

   .» ضنك« ١٠/٤٦٢: المصدر نفسھ : ینظر) ١٧٧٦(
  .» ضیق« ١٠/٢٠٩: المصدر نفسھ  )١٧٧٧(
  .» ضیق« ١٠/٢٠٨: المصدر نفسھ  )١٧٧٨(
  .» ضنك« ١٠/٤٦٢: لسان العرب)١٧٧٩(



الضیق أعظم، وإن كان الضنك جھنما فمع زیادة سعة النار یكون الضنك أعظم في حین أن المضیق كلما 

مثال كان الضیق أقل وطأة، إذن فالضنك یكون مع السعة في حین » القبر«یق المضیق كلما زادت سعة المض

وكذلك في وصف الفقر » مضیق«السعة في حین أن الضیق ال یكون مع السعة، لذا قیل في وصف القبر 

  .»ضیق«وصف الفقر 

داللة على اجتماع المصائب وتالحقھا الواحدة تلو األخرى بعد » الواو«وقد جمع بین اللفظین بـ

، وبھذا نجد ثمة »اآلن«ھ على أھمیتھا وضرورة االنتفاع منھا، وھي األخرى بعد انتھاء المدة التي نبّ 

نجد ثمة خصوصیة في معنى كل لفظة من األلفاظ التي یقال بترادفھا على الرغم من إشراك اللفظین 

ال یعتمد على عموم المعنى للفظین، وإنما یعمد إلى  لاللفظین بالمعنى العام لھما، غیر أن االستعما

  .اق على وفق المبتغىإلى توظیف خصوصیة الداللة في السی

��ى ال��ُدْنَیا ِبَع��ْیِن االْعِتَب��اِر، َوَیْقت��اُت ِمْنَھ��ا ِب��َبْطِن : (-u-ونظی��ره قول��ھ  َم��ا َیْنُظ��ُر الُم��ْؤِمُن إلَ َوإنَّ

، و »المقت«على  »اإلبغاض«وقد عطف ، )١٧٨٠()...االْضِطَراِر، َوَیْسَمُع ِفیَھا ِبأُُذِن الَمْقِت َواإلْبَغاِض 

  .مجرور، فتبعھ في ذلك المعطوفمضاف إلیھ » المقت«و 

ذلك المؤمن فینظر بعین  ، أي لیفعلفي صورة إخبار، ویرید بھ األمر -u- اإلمامجاء كالم 

، ع حدیثھا بأذن المقت والبغض، ولیسمأخذ منھا قدر حاجتھ وضرورة بقائھ، ویفینظر بعین االعتبار

عمال باست - u- ، وقد أكد )١٧٨٢()خالف الحب(» البغض«، و )١٧٨١()البغض(ھو » المقت«، فـوالبغض

، وھذه ھي نظرة لھ أن ینظر معتبرا بصورة مستمرة ، إذ ینبغيما على المؤمن فعلھ» إنما«عمال باست

، ولیأخذ ، فعلى المؤمن اتخاذ الدنیا عدواھي نظرة العاقل ومثلھ األخذ منھا بقدر الضرورة والحاجة

نبیھ للمؤمن على ، وھذا ت)١٧٨٣(ولیأخذ حذره منھا جھده وطاقتھ لیسمع حدیثھا استماع المبغض المحترز

لیؤكد ما ینبغي للمؤمن عملھ من االحتراز  »ینظر«على  »یسمع«، ثم عطف م البعد عنھاللمؤمن على لزو

، ثم كلل ھذه العبارات بأن یكون السماع وى وصیانة نفسھ من مغریات الدنیامن االحتراز بالزھد والتق

وبھذین المتعاطفین المفردین المجرورین بتبعیة الثاني لألول وإضافة  »البغض«، و »المقت«السماع بـ

، ثم عطف عظیم رغبتھ في مقتھا، فإن المقت یشعرنا بذلك - u- أظھر  »أذن«لھ وإضافة األول لما قب

  .غاة في التعامل مع مغریات الدنیالیعرف المخاطب بھذه الشدة المبت »اإلبغاض«ثم عطف علیھ 

  .الدنیا

                                                 
  . ١٩/٢٨٥: نھج البالغة  )١٧٨٠(
  .» مقت« ٦٢٢: مجمل اللغة ) ١٧٨١(
  .» بغض« ٥٧: المصدر نفسھ  )١٧٨٢(
  . ١٩/٢٨٦: نھج شرح ال: ینظر  )١٧٨٣(



ار النفس عن الشيء الذي ترغب نف(ھو » البغض«، و ھي ضد الحب بصورة عامة» البغضاء« فـ

   غض الش�����دید لم�����ن ت�����راه یتع�����اطىال�����ب(فھ�����و » المق�����ت«، أم�����ا )١٧٨٤()ال�����ذي ترغ�����ب فی�����ھ

عل�ى  »المق�ت«، وق�د یطل�ق )١٧٨٦())١٧٨٥(} إِنَّه كان فاحشةً ومقْتـاً وسـاء سـبِيال    {: قال تعالى... القبیح

وكانوا  ) ١٧٨٧()زوج الرجل امرأة أبیھ نكاح المقتوكان یسمى ت(العمل غیر الصالح شدید الكراھة 

ألنھ عمل غیر صالح، فیتضح من ھذا أن  )١٧٨٨()يالمقت(وكانوا یطلقون على المولود من ھذا الزواج بـ

من ھذا أن المقت یدل على األمر شدید القبح، والذي فیھ محذور اجتماعي، وضرورة ابتعاد عنھ أكثر من 

  عن���������ھ أكث���������ر م���������ن ال���������بغض، وھ���������ذا ی���������دل عل���������ى أن العط���������ف ب���������الواو عن���������د 

قد جاء من باب عطف العام على الخاص، وذكر الخاص ابتداء لیدل على ان أذن المؤمن یجب  - u- اإلمام 

أن تبتعد وتكره كل محذور وفحشاء، ألن سماع الفحش عمل غیر صالح، ثم علیھا أن تكره أذن المؤمن یجب 

علیھا أن تكره ھذا العمل وتبغضھ عن وعي وإدراك لحقیقة الممقوت، إذ إن نظرة الماقت إلى الشيء 

الشيء الممقوت نظرة مدرك لما فیھ من قبح، واستقباح الشيء أدعى لالبتعاد عنھ من كرھھ والنفور منھ، 

وشدید كراھیتھا، وبالبغضاء كره  قبح سماع الفحشاء »المقت« بـأبان  -u-والنفور منھ، فكأنھ 

  ك�������������ره ھ�������������ذا الس�������������ماع والنف�������������ر من�������������ھ، ث�������������م جم�������������ع بینھم�������������ا بح�������������رف 

  

                                                 
  .» بغض« ١٣٦: مفردات الفاظ القرآن الكریم )١٧٨٤(
  . ٢٢: سورة النساء  )١٧٨٥(
  .» مقت« ٧٧٢: مفردات الفاظ القرآن الكریم )١٧٨٦(
  . » مقت« ٧٧٢: المصدر نفسھ  )١٧٨٧(
  . ١٧٥: غریب القرآن  )١٧٨٨(



للداللة على لزوم كره المؤمن لھا بكل أنواع الكره، بالنفور منھا، وباألشد منھ لیكون » الواو«العطف 

  .لیكون كرھا على كره فیشتمل القلب بغضھا، فال تجد منفذا إلیھ

�ْعِف َو  ،ُسُروُرَھا َمُشوٌب ِب�اْلُحْزنِ : (في الدنیا -u-ه قولھ ونظیر �ى اَلضَّ َج�اِل ِفیَھ�ا إِلَ �ُد اَلرِّ َو َجلَ

ُكمْ َكْثَرةُ َما ُیْعِجُبُكمْ فِیَھا لِقِلَّةِ َما َیْصَحبُُكمْ ِمْنَھا ؛اَْلَوْھنِ  نَّ » الضعف«على » الوھن«، فقد عطف )١٧٨٩()َفالَ َیُغرَّ

، ومعلوم أن فائدة العطف في »الضعف«لـمجرورا تبعا  »الوھن«جاء وكالھما مفرد، وقد » الضعف«

  .)١٧٩٠(إعراب األول إشراك الثاني فيھي العطف في المفردات 

ھو » الوھن«، و)١٧٩٢()خالف القوة(» الضعف«، و )١٧٩١()الصالبة والقوة(ھو » الَجلَدَ «إن 

أن ھذا  ، إال)١٧٩٤()الضعف نفسھ، وإنما عطف للتأكید: والوھن: (، قال أحد الشراح)١٧٩٣(»الضعف«ھو 

ینبھ المخاطبین على مساوئ الدنیا، فسرورھا غیر  -u-أن ھذا القول فیھ نظر، ذلك بأن اإلمام  إال

، كما أن القوة )١٧٩٥(فسرورھا غیر خالص من األذى فإن سرورھا المتأتي من نفعھا ولذتھا مكدر بالحزن

الوھن، ومن ھنا علیھ أال یغتر بكثرة ما ُیعِجب  إلىكما أن القوة فیھا زائلة شیئا فشیئا حتى تصیر 

الضعف  إلىوانقطاعھ وقلة ما یصحب اإلنسان منھا، فقوة الرجال األشداء مصیرھا  ُیعِجب فیھا لزوالھ

ما یؤول إلیھ ھذا الجلد، ألنھ ھو المسبب لھذا االغترار،  - u- الضعف بالمرض أو الشیخوخة لذا ذكر

بیان ھذا األمر للمخاطب، فجاء  -u-االغترار، وقد یتعلق الوھم باستمراره وعدم زوالھ، فأراد 

  ن ثانی�������ا ألن�������ھ أش�������د م�������ن األول، ولھ�������ذا عط�������ف فج�������اء بالض�������عف أوال، ث�������م ب�������الوھ

ـ  - u- اإلمام  على الضعف للترتیب الزمني، فضعف القوة یرد على اإلنسان أوال، ثم » الواو«الوھن ب

ألن الضعف لقوة الجسد عامة، وإذا ضعف البدن قد یكون من بعد ضعفھ » الوھن«اإلنسان أوال، ثم یعقبھ 

عظم المرء كان ھذا أشد ضعفا من  إلىبعد ضعفھ قوة، والوھن ال یكون إال في العظم، وإذا وصل األمر 

، )١٧٩٦(}قالَ رب إِنِّي وهن الْعظْم مني{: ضعفا من غیره، وأدل ما ینص على ھذا الفارق الداللي قولھ تعالى

                                                 
  . ٧/١٠٥: نھج البالغة )١٧٨٩(
  . ٤١٠:، رصف المباني٣/١٥٥: ، ھمع الھوامع ٥/٤: ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر  )١٧٩٠(
  .» جلد« ٣/١٢٥) : القوة والشدة ( ، وفي لسان العرب ورد أنھ  ٧/١٠٦: شرح النھج  )١٧٩١(
  .» ضعف« ٥٠٦: مفردات الفاظ القرآن الكریم  )١٧٩٢(
  . » وھن« ١٣/٤٥٣: لسان العرب : ینظر  )١٧٩٣(
  .» وھن« ١٣/٤٥٣: لسان العرب : ، ینظر  ٧/١٠٦: شرح النھج  )١٧٩٤(
  .٢٦٢، ٢٦٠: الفروق في اللغة : ینظر. حزن ھو غلظ الَھمْ ال)١٧٩٥(



من (، فنجد أن الوھن مختص بالعظم وھو أشد الكبر وأبلغ درجات ضعف اإلنسان إذ یصیر ضعف )١٧٩٦(}مني

  .)١٧٩٧()من حیث الخلق(یصیر ضعف 

اطبین أن بعد الجالدة یرد الضعف على الجسد وبعد الضعف أن یوضح للمخ - u- فأراد اإلمام 

تدل على الترتیب الزمني كانت ھنا » الواو«الضعف یأتي وھن العظم وھو أبلغ من األول، ولما كانت 

كانت ھنا دالة على أن ھذا الجلد عرضة للنقص الذي سیعتري ھذا البدن القوي ویزداد فیھ التصاقا حتى 

  .»الوھن«درجة العجز  إلىالتصاقا حتى یصل 

ـ  -u-جد أن األلفاظ المترادفة إذا عطفھا اإلمام من ھنا ن بعضا على بعض ال تدل » الواو«ب

بعض ال تدل على الترادف تماما، فال تساوي بینھما بالداللة، وإنما یتباین اللفظان على وفق مراد اإلمام 

والسیاق الوارد فیھ ھذه األلفاظ ذلك بإن العطف یقتضي التغایر في العربیة وھذا  -u-مراد اإلمام 

في االس�تعمال  -u-لة األلفاظ المترادفة إنما یدل على براعة اإلمام العربیة وھذا التباین في دال

  .االستعمال وقدرتھ الفائقة على التمییز بین خصوصیات المعاني على وفق المراد والمقصود

  .)١٧٩٨(ولھذا نظائر أخر في النھج

  عطف الجمل المترادفة 

  : -u-ورد ف�����ي ال�����نھج عط�����ف الجم�����ل المترادف�����ة ف�����ي ع�����دة مواض�����ع منھ�����ا قول�����ھ 

داً َعْبُدهُ َو َرُسولُھُ َو أَشْ ( یِن اَْلَمْشُھوِر  ،َھُد أَنَّ ُمَحمَّ ُھ ِبالدِّ یِن  ...أَْرَسلَ اُس ِفي ِفَتٍن ِاْنَجَذَم ِفیَھا َحْبُل اَل�دِّ ... َو اَلنَّ

َكھُ  ُكوا َمَسالِ ْیَطاَن َفَسلَ �ھُ  ،أََطاُعوا اَلشَّ  عل�ى» وردوا مناھل�ھ«، وق�د عط�ف جمل�ة )١٧٩٩()َو َوَرُدوا َمَناِھلَ

  .وكال فعلي الجملتین ماٍض » فسلكوا مسالكھ«

ھما في المعنى (، ویرى بعض الباحثین أنـ»وردوا مناھلھ« بـ» فسلكوا مسالكھ«وقد أردف 

المعنى على طریق عطف الخبر المرادف لھ تأكیدا على سلوكھم مسالك  -u-المعنى سواء، فكرر

ب أن ثمة فارقا داللیا بین بید أننا نحس. )١٨٠٠()مسالك الشیطان، ومناھلھ، وھذا مما یقرر طاعتھم لھ

داللیا بین الجملتین، فمن سلك طریق الشیطان ھو الذي سار على ما سار علیھ إبلیس من الخطأ فاتبعھ في 

الخطأ فاتبعھ في عمل الرذیلة واجتراح الذنب واإلضرار باإلنسان على حین أن ورود المنھل یعني أن 

طریقھ یصل ، فسلوك »العقاب«النتیجة نفسھا التي وصل إلیھا ھو، وھي  إلىیعني أن الشیطان أوصلھ 
                                                 

  . ٤: سورة مریم  )١٧٩٦(
  .»وھن« ١٣/٤٥٣: لسان العرب  )١٧٩٧(
  . ١٥/١٣٧، ١٥/١٣٧، ١٥/١١٤، ٩/٨٨، ٧/٢٧٦، ٧/٢٧٦، ٧/٢٧٦، ١/٩١، ١/٨٣: نھج البالغة: ینظر  )١٧٩٨(

١٥/١٣٧ .  
  . ١٣٦-١/١٣٥: نھج البالغة  )١٧٩٩(
  . ١١٠: دراسة داللیة-أسالیب التأكید في نھج البالغة  )١٨٠٠(



المنھل الذي سیشرب منھ، وھو العقاب یوم القیامة، فكأن الواو ھنا جاءت  إلىطریقھ یصل بالسالك 

  .جاءت لترتب العطف الزمني بین الجمل

على الجملة األولى ھو إخبار منھ بنھایة أقوام » وردوا مناھلھ«جملة  -u-فعطف اإلمام 

ب ورودھم مناھلھ في نھایة األمر، أقوام أطاعوا الشیطان، وسلكوا مسالكھ، وكانت صحبتھم للشیطان ھي سب

في نھایة األمر، ولو لم یأِت بالجملة الثانیة لما صار ورودھم موارده أمرا مؤكدا، فإن سلوكھم مسالكھ 

ربھ  إلىمسالكھ مدة من الزمن ال یعني ورودھم ھذه النھایة حتما، فقد یتوب اإلنسان بعد العصیان ویعود 

الخیر، فالسلوك سیر و ربھ بعد سلوكھ مسالك الشیطان، فتحسن عاقبتھ بعمل ما من أعمال  إلىویعود 

لتقریر ھ�ذا ال�ورود المؤك�د » الواو«وقد جمعت بینھما . سیر و الورود غایة ونھایة لھذا السلوك

  . بعد طاعتھم للشیطان وسلوكھم مسالك الشر» وردوا«إلیراده بصیغة الفعل الماضي 

ْمُت : (على سائر أصحابھ  -u-في معرض افتخاره وإثبات فضیلتھ  -u-ونظیره قولھ  َفقُ

ْمُت بِ ( ُكُھ اَْلَقَواِصفُ  ...األَْمِر ِحیَن َفِشلُواَفقُ ، وقد عطف ھنا )١٨٠١()َو الَ ُتِزیلُُھ اَْلَعَواِصفُ  ،َكاْلَجَبِل الَ ُتَحرِّ

وھو » القَْصف«، والقواصف من »ال تحركھ القواصف«على جملة » ال تزیلھ العواصف«ھنا جملة 

: وریح قاِصف وقاِصفة(أي كسرتھا  ) ١٨٠٣()یقال قََصفَْت الریحُ السفینةَ في البحر(، فـ)١٨٠٢()الكسر(وھو 

فَيرسلَ علَيكُم قاصفاً من {: وقولھ تعالى. شدیدة تكّسر ما مّرت بھ من الشجر وغیره: قاِصف وقاِصفة

ورعد (، وھو شدة الصوت )١٨٠٥()؛ أي ریحا تقصف األشیاء تكسرھا كما تقصف العیدان وغیرھا)١٨٠٤(}من الريحِ

الغایة في الشدة فھو القاصف، وقد قََصَف  إذا بلغ الرعد: قال أبو حنیفة. ورعد قاصف شدید الصوت(الصوت 

: ، وضربھ البحر- على نبینا وعلیھ الصالة والسالم- وفي حدیث موسى . القاصف، وقد قَصََف یَقِْصفُ قَْصفا وقَصیفا

فانتھى إلیھ ولھ قصیف مخافة أن یضربھ بعصاه، أي صوت ھائل یشبھ صوت الرعد؛ : ، وضربھ البحر- والسالم

. الخیل عند اللقاءدفعة : والقَْصفة... رعد قاصف أي شدید مھلك لصوتھ: یشبھ صوت الرعد؛ ومنھ قولھم

... وفي الحدیث. تدافعھم وازدحامھم: دفعة الناس وقضتھم وزحمتھم، وقصفة القوم: والقَْصفة. عند اللقاء

أنا والنبیون فّراط لقاصفین، وذلك على باب الجنة؛ قال ابن : قال -أنھ صلى هللا علیھ وآلھ... الحدیث

لشدید، لفرط ھم الذین یزدحمون حتى یقصف بعضھم بعضا، من القصف الكسر والدفع ا: قال ابن األثیر

                                                 
  .٢/٢٨٤: نھج البالغة )١٨٠١(
  .» قصف« ٩/٢٨٣: لسان العرب )١٨٠٢(
  .» قصف« ٥٥١: مجمل اللغة )١٨٠٣(
  . ٦٩: سورة اإلسراء )١٨٠٤(
  .» قصف« ٩/٢٨٣: لسان العرب )١٨٠٥(



الجن��ة وھ��م عل��ى إث��رھم ب��دارا مت��دافعین  إل��ىلش��دید، لف��رط الزح��ام؛ یری��د أنھ��م یتق��دمون األم��م ا

  :ھي » قصف«، فالمعاني التي وردت في اللسان لفظة )١٨٠٦()ومزدحمین

  . الریح التي تكسر  .١

  .الرعد شدید الصوت أو الذي بلغ الغایة في الشدة، أو أنھ الشدید المھلك لصوتھ .٢

  .ء دفعات الخیل عند اللقا .٣

دفعات الناس وزحمتھم، أو تدافعھم وازدحامھم حتى یقصف بعضھم بعضا، فھي الدفع الشدید لفرط  .٤

ال تحرك�ھ «: -u-الشدید لفرط الزحام، وھ�ذا یك�ون ف�ي األم�ر العظ�یم، وم�ن ھن�ا ق�ال 

عصيّ على  - u- ألن من شأنھا اإلرعاب وزعزعة الشيء وتحریكھ بالدفع والكسر إال أنھ » القواصف

 -u - تھ ورسوخھ وصالبتھ كما الجبل، فال تنال منھ الشدائد عصّي على التحریك والكسر لثبا

  .منھ الشدائد مھما بلغت شدتھا

فنجد فیھا أنھ جعل اإلزالة من شأن العواصف، والعواصف » وال تزیلھ العواصف«: - u- أما قولھ 

أعصفت : (لذا یقال) ١٨٠٧()حطام النبت المتكّسر منھ: الَعْصف(والعواصف ھي الریح التي تحمل العصف، و

وأعصفت الریح إعصافا، وذلك إذا (آخر  إلىالعصف من مكان  إذا نقلت ھذا) ١٨٠٨()أعصفت الریح: (یقال

وعصفت الریح تعصف عصفا وعصوفا، وھي ریح عاصف (وأزالتھ، ) ١٨٠٩()إعصافا، وذلك إذا ھبّت فحملت العصف

، یعني الریاح )١٨١٠(}فَالْعاصفات عصفاً{: وفي التنزیل. إذا اشتدت... وعصوفا، وھي ریح عاصف وعاصفة

كان إذا عصفت الریح : الحدیثوالریح تعصف ما مرت علیھ من جوالن التراب تمضي بھ، وفي (یعني الریاح 

الریاح التي تثیر السحاب : والمعصفات. شدید الھبوب: وریح عاصف. إذا عصفت الریح أي إذا اشتد ھبوبھا

، فعصف الریح یحرك التراب بقوة ویزیلھ من موضعھ إذ إنھ )١٨١١()التي تثیر السحاب والورق وعصف الزرع

حیث یمضي، كذلك إثارة الریح للسحاب والورق وعصف الزرع، فھي تنقل  إلىمن موضعھ إذ إنھ ینقلھ معھ 

عصفت الحرب بالقوم إذا : موضع آخر أي تزیلھا عن مواضعھا، ونقول إلىھذه األشیاء الزرع، فھي تنقل 

  .األخرى إلى، أي أھلكتھم ونقلتھم بشدة بالموت من الحیاة الدنیا )١٨١٢(الحرب بالقوم إذا ذھبت بھم

  .األخرى

                                                 
  .» قصف« ٢٨٤-٩/٢٨٣: لسان العرب)١٨٠٦(
  .» عصف« ٤٧٨: مجمل اللغة  )١٨٠٧(
  .» عصف« ٤٧٨: المصدر نفسھ  )١٨٠٨(
  .» عصف« ٤٧٨: در نفسھالمص )١٨٠٩(
  . ٢: سورة المرسالت  )١٨١٠(
  .» عصف« ٩/٢٤٨: لسان العرب  )١٨١١(
  .» عصف« ٤٧٨: مجمل اللغة : ینظر  )١٨١٢(



سریعة، وكذلك الناقة، وھي التي تعصف براكبھا فتمضي : فنعامة عصوف(والعصف أیضا ھو السرعة 

آخر، أي أنھا تزیلھ  إلىركتھا، فتنقلھ نقال سریعا من مكان ، فھي سریعة في ح)١٨١٣()براكبھا فتمضي بھ

أن العصف تحریك للشيء بقوة وشدة وسرعة حتى تتم إزالتھ  إلىآخر، وبذا نصل  إلىأنھا تزیلھ من موضع 

  .آخر، فثمة فارقا بین األمرین وھذا بین واضح إلىحتى تتم إزالتھ من موضع 

ابت مدى الدھر ال یقوى بالتحریك والكسر أوال، ثم أردفھ باإلزالة لیفھم أنھ ث -u-وقد جاء 

بین عدم التحریك وعدم اإلزالة في تدرج الشدائد والمحن من » الواو«یقوى علیھ شيء أبدا، وقد جمعت 

بعث هللا علیھ الریح العاصف والرعد : یقولون(األعلى لبیان قوة ھذا الثبات إذ  إلىوالمحن من األدنى 

قولھ،  - u- ا أراد أي أحاطت بھ الشدائد كلھا صغیرھا وكبیرھا، وھذا ھو م ) ١٨١٤()والرعد القاصف

u -  قولھ، فھو ثابت حین تجتمع علیھ الشدائد وتحیط بھ أسباب الھلكة، كما یصمد الجبل ویظل شامخا

  .ویظل شامخا عبر الدھور، فال یتحرك من محلھ وال ینقل البتة

  .)١٨١٥(ولھذا نظائر في النھج 

، والنتفق معھا في )١٨١٦(وقد ذكرت إحدى الباحثات أن ھذا العطف ھو عطف مترادفین یفید التوكید

ذا فلیس في ذلك ترادف، بل اللفظان مترادفان عموما والمعنى متباین على وفق قرائن والنتفق معھا في ھ

  وف�����ق ق������رائن الس������یاق والخصوص������یة الداللی������ة لك������ل لفظ������ة وإن اتح������دت م������ع نظیرتھ������ا 

  . في المعنى العام لھا –ردیفتھا–

إن القاعدة النحویة تنص على أن العطف یقتضي المغایرة في األصل، وأنھ ال یصح عطف الشيء على 

  ھ، فاللفظت��ان المتعاطفت��ان ف��ي األمثل��ة المتقدم��ة یظھ��ر أنھم��ا مترادفت��ان عط��ف الش��يء عل��ى نفس��

إن العرب لتجمع الحرفین وإنھما لواحد : (، وقد أجاز الفراء عطف المترادفات إذ یقول-متساویتان-

  .)١٨١٧()لواحد إذا اختلف لفظاھما

عطف دون سائر وقد أجاز عدد من النحاة عطف المرادف على مرادفھ، وخّصوا الواو بھذا النوع من ال

، وقد استدلوا على جواز عطف المرادف على مرادفھ بالواو بطائفة من )١٨١٨(عطف دون سائر حروف العطفال

                                                 
  .»عصف« ٢٤٩-٩/٢٤٨: لسان العرب  )١٨١٣(
  .» عصف« ٥٥١: مجمل اللغة  )١٨١٤(
  .١٣/٨٩، ١٣/٨٠، ٦/٣٦٣ ،٢/٣٠٠، ٢/٢٨٤، ٢/٢٨٤، ٢/١٨٥، ١/١٣٦، ١/١٣٦،  ١/١٢٣، ٩٩- ١/٩٨: نھج البالغة: ینظر )١٨١٥(

١٣/٨٩، ١٣/٨٠، ٦/٣٦٣ ،٢/٣٠٠.  
  .١١٣-١٠٩: دراسة داللیة-أسالیب التأكید في نھج البالغة : ینظر )١٨١٦(
ْرق�اَن لََعلَُّك�ْم {: ذكر ذلك في مجال قولھ تعالى  ١/٣٧: الفراء: معاني القرآن )١٨١٧( َوإِْذ آَتْینا ُموَسى اْلِكتاَب َواْلفُ

  .»٥٣: سورة البقرة « }لََعلَُّكْم َتْھَتُدونَ 
  .٣/٩٢: ، حاشیة الصبان٣/١٥٧:، ھمع الھوامع١/٦٧٠: بن ھشاما: مغني اللبیب )١٨١٨(



، غیر اّنا )١٨٢١(وأشعار العرب ) ١٨٢٠(، واألحادیث النبویة)١٨١٩(بالواو بطائفة من الشواھد القرآنیة

اّنا نحسب أنھ ال بّد من وجود زیادة في المعنى في أحد المعطوفین، فال بّد من أن یقتضي مغایرة في 

ل بھا فائدة، ولوال المغایرة والفائدة ألصبح استعمال العطف ضربا من ضروب مغایرة في المعنى تحص

  .ضروب اللغو، وھذا محال أن یقع في النھج

ا«العطف بـ » واو«اقتران : الفرع الثالث    )١٨٢٢(»إمَّ

ینِ : (-u-وذلك نحو قول�ھ » إما«مقترنة بـ » الواو«وقد ترد  �ْن َدَخ�َل ِف�ي اَل�دِّ �ا  ؛ُكْن�ُتْم ِممَّ إِمَّ

ا َرْھَبةً َرْغبَ  �ْبِق ِبَس�ْبِقِھمْ  ،ًة َو إِمَّ �ى ِح�یَن َف�اَز أَْھ�ُل اَلسَّ أف�اد » إّم�ا« ب�ـ» ال�واو«، إن اقت�ران )١٨٢٣()...َعلَ

التفصیل، فعملیة دخول بني أمیة في الدین مجملة » إما«ربط المعنى األول بالثاني في حین أفادت 

، فوضح األمر وحدده »وإما رھبة إما رغبة«: بقولھ - u- مجملة غامضة والخطاب ھنا لبني أمیة، فجاء 

األمر وحدده تفصیال، فإسالمھم كان تحت وطأة السیف، أو طمعا في معطیات الدنیا التي حازھا المسلمون 

حازھا المسلمون على حین قد حظي السابقون بالفوز إلسراعھم في ولوج باب اإلسالم، فنالوا شرف األولیة 

رثھ من لحوقا وأشدھم بھ لزوقا، فو أولھم برسول هللا  -u-، وكان )١٨٢٤(شرف األولیة والسبق

  . )١٨٢٥(رثھ من بینھمفو

  .)*()١٨٢٦(ولھذا نظائر في النھج

  

  . )١٨٢٧(»لكن«العطف بـ » واو«اقتران : الفرع الرابع

                                                 
ِھْم َوَرْحَمٌة  {: ومنھا قولھ تعالى  )١٨١٩( ما {: ، وقولھ تعالى»١٥٧: البقرة « }أُولِئَك َعلَْیِھْم َصلَواٌت ِمْن َربِّ قاَل إِنَّ

ي َوُحْزنِي إِلَى هللاِ { ما أَْشُكوا َبثِّ ً ال تَ {: ، وقولھ تعالى»٥٦: سورة یوسف « } قالَ إِنَّ سورة « } رى فِیھا ِعَوجاً َوال أَْمتا
 ً   .»٢٨:سورة المدثر« }ال ُتْبِقي َوال َتَذرُ {:، وقولھ تعالى »١٠٧: ھسورة ط« } أَْمتا

: مغن��ي البی��ب).یل��ونھم ال��ذین ث��م یل��ونھم ال��ذین ث��م والنھ��ى األح��الم أول��وا م��نكم لیلین��ي:(ومن��ھ قول��ھ )١٨٢٠(
  .٤٤١-١/٤٤٠:الترمذي نسن،٤/١٥٤»الصالة«:صحیح مسلم:،وقد جاء الحدیث الشریف في١/٣٩٥

  :  ومنھا قول عنترة في معلقتھ )١٨٢١(
ٍل َتقاَدَم َعھُدهُ       أَقوى َوأَقَفَر َبعَد أُمِّ الَھیَثمِ  یَت ِمن َطلَ   ُحیِّ

    .١٥٣:، دیوان عنترة ومعلقتھ٢٩٨:شرح القصائد السبع الطوال ،٢/٢٠٣:الزجاج:واعرابھالقرآن  معاني:ینظر
  . ١/١١٨: ، األشباه والنظائر ٢/٣٠: مغني اللبیب : ینظر )١٨٢٢(
  . ١٥/١١٧: نھج البالغة  )١٨٢٣(
  . ٣٦: جمال الدین الھروي: األربعین في فضائل أمیر المؤمنین: ینظر )١٨٢٤(
  . ٥٥- ٥٢: محمد باقر الصدر: ، بحث حول الوالیة٣/١٣٦: الحاكم النیسابوري: المستدرك على الصحیحین: ینظر )١٨٢٥(

  . ٥٥-٥٢: الصدر
  . ١٨/٣٤٧،  ١٧/١٤٠،  ١٧/٣٢،  ١٦/٨٥،  ١/٣١٢: نھج البالغة : ینظر )١٨٢٦(
  .سأدرس النظائر في القادم من ھذا البحث  )*(
  .٢/١١٩: األشباه والنظائر : ینظر)١٨٢٧(



 ما بعدھا على ما قبلھا عدم اقترانھا بـ» لكن«من الشروط التي اشترطھا النحاة في عطف 

  .)١٨٢٨(لم تعد من حروف العطف» الواو«، فإذا اقترنت بھا » الواو« بـ

�ْبرِ  ؛َیا َرُس�وَل َهللاَِّ ...:()١٨٢٩(-u-من ذلك قولھ  �ْیَس َھ�َذا ِم�ْن َم�َواِطِن اَلصَّ ِك�ْن ِم�ْن َم�َواِطِن  ؛لَ َو لَ

ْكرِ  قامت بوظیفتھا في عطف الجملة الثانیة على األولى » الواو«، وھنا نجد أن )١٨٣٠()اَْلُبْشَرى َو اَلشُّ

- نفى االمام من حروف العطف كما یرى جمھور النحاة، وھنا » لكن«األولى وربطت بینھما، وقد خرجت 

ما » لكن«أثبتت » لكن«أن تكون الشھادة من مواطن الصبر، ولّما نفى ما قبل  -u-نفى االمام 

  .ما بعدھا، وھو ھذا الموطن من مواطن البشرى والشكر

یعطینا عبارة متماسكة ألداء المعنى المطلوب، الذي » لكن«و » الواو«ونلحظ أن اقترانھما 

، فأفاد معنى جدیدا ال »الواو«بعد » لكن « مام بـالذي یرغب المتكلم في التعبیر عنھ حیث استدرك اإل

  .»لكن«جدیدا ال یحصل من دون 

    .)١٨٣١(موضعا» ٢٩«ولھ نظائر أخر تزید على 

  
  

   )١٨٣٢(إن سبقت بنفي» ال«العطف بـ » واو«اقتران : الفرع الخامس

�ُت ِم�ْنُھْم َعَش�َرةٌ ،: (-u-وذلك نح�و قول�ھ  �ُك ِم�ْنُكْم  َمَص�اِرَعُھم ُدوَن الُنْطَف�ِة؛ َوِهللا ال ُیْفلِ َوال َیْھلِ

ونلحظ » ال یفلت منھم عشرة«على جملة » ال یھلك منكم عشرة«جملة » الواو«، وھنا عطفت )١٨٣٣()َعشََرةٌ 

الثانیة لیفید أن الفعلین منفیان عنھم�ا ف�ي ح�ال االجتم�اع » ال« جاء بـ -u-ونلحظ أنھ » عشرة

                                                 
  . ١/٥٦٣: مغني اللبیب : ینظر )١٨٢٨(
َھاَدةَ مِ «:الشھادة في یوم أحد، وشق ذلك علیھ فقال لھ الرسول - u- وذلك حین حیزت عنھ )١٨٢٩( ْن أَْبِشْر َفإِنَّ اَلشَّ

َھاَدةَ مِ  ِ «- u- فأجابھ » !ًإِنَّ َذلِكَ لََكَذلِكَ فََكْیَف َصْبُركَ إِذا«:فَقَالَ لي» ؟ْن َوَرائِكَ اَلشَّ . »اَلشُّْكرِ  ...َلَْیَس َھَذا  ؛َیا َرُسولَ َهللاَّ
ْكرِ  ...ََھَذا    .٩/٢٠٥: شرح النھج : ینظر . »اَلشُّ

  .، قال ذلك حینما سألھ رجل عن الفتنة، وھل سأل رسول هللا ٩/٢٠٥: نھج البالغة  )١٨٣٠(
، ١٠/٢١١، ١٠/٦٤، ١٠/٣٠، ١٠/١٠، ٧/٧٠، ٦/١٢٧، ٩/٨٤، ٢/٣٢٢، ٢/١٦٢، ٢/٧٥، ٢/٧٥، ١/٢٩٨: نھج البالغة: ینظر  )١٨٣١(

١٩/٢٧، ١٨/٢٤٨، ١٨/٢٥٠، ١٨/٧١، ١٨/٢٨، ١٧/١٠٦، ١٦/٢٨٦، ١٦/٢٠٥، ١٥/١١٤، ١٣/٥٥، ١٠/٢١١، ١٠/٦٤، ١٠/٣٠، ١٠/١٠.  
١٩/٢٧، ١٨/٢٤٨، ١٨/٢٥٠، ١٨/٧١.  

حاجي العتیبي، كلیة سھیل نجمان : دراسة صوتیة وصرفیة ونحویة- ، الواو في العربیة ٢/١١٩: األشباه والنظائر)١٨٣٢(
  .١١٩:م ١٩٨٩- ھـ١٤٠٩، »رسالة ماجستیر«عبد األمیر الورد، . د: العتیبي، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، بإشراف

  .١١٩:م ١٩٨٩
  . ٥/٣: نھج البالغة  )١٨٣٣(



جتم�اع دون الحتم�ل أن الم�راد نف�ي الترتی�ب عن�د اال» ال«االجتماع واالفت�راق، إذ ل�و ل�م ت�دخل 

  ).١٨٣٤(االفتراق

نجاة  -u-، وقد نفى )١٨٣٦(الفرات -u-، وعنى بھا )١٨٣٥()الماء الصافي(ھي » النطفة«و

نجاة عدد كبیر من الخوارج، فال یفلت عشرة، وعطف الجملة التالیة على األولى لینفي ھالك عدد كبیر من 

  .بالقسم -u-عدد كبیر من جیشھ، فال یھلك عشرة، وأكد كالمھ 

َھ�ا َو َق�دْ : (-u-ونظیره قولھ    ِرَج�اٌل ِم�َن اَْلُم�ْؤِمِنیَن اَلَّ�ِذیَن الَ َتْش�َغلُُھْم َعْنَھ�ا ِزیَن�ُة  )*(َع�َرَف َحقَّ

ةُ َعْینٍ  ؛َمَتاعٍ  على الفاعل » قرة عین«، وھنا عطف مفردات، فقد عطف ) ١٨٣٧()...ِمْن َولَدٍ َو الَ َمالٍ  ؛َو الَ قُرَّ

، وكذلك عطف »عین« إلىمضاف مرفوعا، وھو » قرة«لذا جاء المعطوف علیھ » زینة متاع«على الفاعل 

  .، وقد جاء المتعاطفان مجرورین»ولد«على » ال مال«وكذلك عطف 

، »زینة المتاع«بـاالشتغال أفاد أن فعل » ال«بـ » الواو«أن اقتران  -u-نجد في كالمھ 

المتعاطفین وافتراقھما،  منفي عن رجال متصفین باإلیمان في حالة اجتماع» قرة العین«، و»المتاع

ق�رة «ف�ي بی�ان  -u-، وك�ذلك قول�ھ »ال« ب�ـ» ال�واو«ران وافتراقھما، والذي أف�اد ذل�ك ھ�و اقت�

للغرض المذكور نفسھ، » ال«المقترنة بـ» الواو«بـ» مال«، ثمّ عطف علیھ »من ولد«: ، وھو قولھ»عین

أن قّرة عین اإلنسان، » ولد«على » ال«المقترنة بـ» الواو«بـ» مال«المذكور نفسھ، إذ بّین بعطفھ 

  .ة في حال اجتماعھما، وفي حال افتراقھما أیضاال تشغلھم عن الصال» المال«و » الولد«اإلنسان، وھي 

  .افتراقھما أیضا

مكانة الصالة وفضائلھا وأمر بتعاھد أمرھا، والمحافظة علیھا، ثم ذكر  -u-وقد ذكر اإلمام 

ثم ذكر أن رجاال وصفھم باإلیمان قد حالفھم التوفیق في معرفة حقھا، فلم یشغلھم عنھا شاغل من زینة 

المنفي على المنفي على حسن عبادتھم واھتمامھم وقد دل عطفھ . من زینة الحیاة الدنیا من ولد أو مال

  .واھتمامھم بأداء فرض الصالة على أكمل وجھ

  .)١٨٣٨(ولھذا نظائر في النھج

                                                 
، دراسة في حروف المعاني  ٢/١١٩: ، األشباه والنظائر  ٣/١٥٨: ، ھمع الھوامع  ١٦١: الجنى الداني : ینظر  )١٨٣٤(

  . ١١٩: حروف المعاني الزائدة 
  .» نطف« ٦٥٢: اللغة  مجمل )١٨٣٥(
لما عزم على - u- ھو النھر الذي وقعت بقربھ وقعة النھروان، والكالم إخبار عن الغیوب، فقد قالھ : الفرات)١٨٣٦(

الجمل وصفین والنھروان، صفة وقعة : ینظر . -u-عزم على حرب الخوارج ، وقد تحقق األمر كما ذكر 
  . ٤-٥/٣: شرح النھج ، ٥/١٩٥: یاقوت الحموي: معجم البلدان،  ٤٤٥-٤٣٨:وقعة النھروان

 .أي الصالة  )*(
  . ١٠/٢٠٢: نھج البالغة  )١٨٣٧(
  . ١٦/١٠٥،  ١٦/١٠٤،  ١٦/٩٠،  ١٦/٨٩،  ١٠/٢٦٥: نھج البالغة : ینظر  )١٨٣٨(



ھذه زائدة ویظھر مما سبق أنھا لیست زائدة، إذ إنھا تأتي لداللة محددة » ال«والنحاة یسمون 

  .محددة وھي النفي في حالة اجتماع المتعاطفین وافتراقھما

  

   »والوا« بـ )١٨٣٩(عطف الجمل

أكثر الكالم جمل، والجملة مركبة من مسند ومسند إلیھ فإن كان كالھما إسما أو بمنزلة االسم ( إن

، )١٨٤٠()بمنزل��ة االس��م فالجمل��ة إس��میة، وإن ك��ان المس��ند فع��ال أو بمنزل��ة الفع��ل فالجمل��ة فعلی��ة

جمل�ة تتق�دمھا،  إل�ىكلمة تسبقھا وال  إلىإما أن تأتي مستقلة قائمة بنفسھا ال تحتاج  )١٨٤١(والجمل

ا أن تأتي غیر مستقلة فتكون متممة لما تقدمھا من كلمة أو جملة، والجمل التي تقع معطوفا علیھ وإم

، وذلك ألنھا )١٨٤٢(نفسھ في االستقالل –المعطوف–معطوفا علیھ ھي من النوع الثاني، فتأخذ حكم الجملة 

، فإن كان للمعطوف محل من اإلعراب كان لھا محل من )١٨٤٣()تحل محل المفرد فتعرب بإعرابھ(وذلك ألنھا 

  .)١٨٤٥(، وإن لم یكن لھ محل من اإلعراب لم یكن لھا محل منھ)١٨٤٤(بكان لھا محل من اإلعرا

  .)١٨٤٥(منھ

جملة إسمیة على جملة إسمیة، » الواو«، وقد عطفت »الواو«وقد ورد في النھج عطف الجمل بـ

  :وسأذكرھما فیما یأتي. جملة إسمیة، وكذلك جملة فعلیة على جملة فعلیة

  »الواو«عطف جملة إسمیة على جملة إسمیة بـ: أوال

َو اَْلَفْق���ُر ِف���ي اَْل���َوَطِن  ،اَْلِغَن���ى ِف���ي اَْلُغْرَب���ِة َوَط���نٌ : (-u-العط���ف قول���ھ ومم���ا ورد ف���ي ھ���ذا 

، »الغنى في الغربة وطن«على جملة » الفقر في الوطن غربة«جملة  - u- ، وقد عطف )١٨٤٦()ُغْرَبةٌ 

ال  –المعطوف علیھ–االبتدائیة ال محل لھا من اإلعراب كانت الجملة  –المعطوف–، ولما كانت الجملة »وطن

  .محل لھا من اإلعراب أیضا، تأسیسا على عامل العطفال  –المعطوف علیھ

                                                 
  .١٣١: الزملكاني: ، التبیان في علم البیان٣٠٣: المفصل: ینظر. وھو الضرب الثاني من العطف)١٨٣٩(
  . ٢٥٦: شوقي ضیف: تجدید النحو: ینظر )١٨٤٠(
ذكرت في اقسام الجملة في العربیة الجملة االسمیة والجملة الفعلیة، ونعود ھنا للح�دیث فیھ�ا اتمام�ا لھ�ا، )١٨٤١(

واقتصرت علیھما فلم أذكر عطف الجملة الظرفیة لقلة وردھا في النھج قیاسا لما ذكرت من جمل إسمیة و فعلیة معطوفة 
  .١٥٧: یة تألیفھا وأقسامھا،الجملة العرب٢/٧:مغني اللبیب: ینظر.فعلیة معطوفة على ما قبلھا

  . ٢٦٠،  ٢٥٨: تجدید النحو: ینظر  )١٨٤٢(
  . ١٣١: الزملكاني : التبیان في علم البیان: ، ینظر ١٩٥: أقسام الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا  )١٨٤٣(
  . ٢٠٠: أقسام الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا: ینظر  )١٨٤٤(
  . ١٩٥: المصدر نفسھ : ینظر  )١٨٤٥(
  . ١٨/١٩٠: بالغة نھج ال )١٨٤٦(



 ) ١٨٤٧(قد جمع في المتعاطفین ھنا المتضادات، فقد یجمع النسق صفات متضادة  - u- ونلحظ أنھ 

فأحسن في » غربة» «الوطن«، وضد »الفقر» «الغنى«في نسق من التقابل، فضد  ) ١٨٤٧(متضادة

ید إیصالھ من فضاعة الفقر، وما في المقابلة، وقد عكس المعنى بصورة تامة دلت على المعنى الذي یر

الفقر، وما یسببھ من إحساس مؤلم في نفس الفقیر من وحشة انقطاع ووحدة وضیاع، فالغنى یحیل الناس 

  .أصدقاء وإخوة بل عبید للغني، في حین یعاني صاحب الفقر الھجر والصد منھم إلىیحیل الناس 

  .منھم

فنلحظ ھنا مجيء  المذكورتین ثابتتان في الغنى والفقر بداللة إسمیة الجملتین، )*(إن الصورتین

مجيء الجملة المعطوف علیھ بعد الجملة المعطوف في صورتین متعاندتین تتساوقان في النص لتأتي ثمرة 

وھي مرارة الفقر وقدرتھ على تدمیر  - u- النص لتأتي ثمرة وصفھما في الداللة التي أوضحھا اإلمام 

  .على تدمیر النفس اإلنسانیة والفتك بھا

 إلىت المعاني التي یعنى بإیصالھا الجملة اإلسمیة للتعبیر عن ثبا -u-وقد استعمل اإلمام 

  .المخاطبین إلى

َو َغْی�َرةُ  ،َغْی�َرةُ اَْلَم�ْرأَِة ُكْف�رٌ :(-u-ونظیر ھذه المقابلة في جملتین إسمیتین متعاطفتین قولھ 

ُجِل إِیَمانٌ  ال محل لھ من اإلعراب » غیرة الرجل إیمان«، فنجد ھنا أن المعطوف وھو جملة )١٨٤٨()َغْیَرةُ اَلرَّ

غیرة المرأة «ة ابتدائیة ال محل لھا من اإلعراب، وھي جملة المعطوف من اإلعراب ألنھ قد عطف على جمل

    .»غیرة المرأة كفر«المعطوف 

وال بدّ أن یكون بینھما نوع (وقد جعل غیرة المرأة ضد غیرة الرجل، وكذلك جعل الكفر ضد اإلیمان 

إنما ُعطف أحدھما على اآلخر (، و )١٨٤٩()یكون بینھما نوع مالئمة ألجلھ جاز عطف أحدھما على اآلخر

، فالكفر ھو )١٨٥٠()الضد مالزم لضده، فھذا ھو الذي سوغ العطف فیھماعلى اآلخر باعتبار كونھما ضدین، و

، فالكفر ھو صفة غیرة المرأة، واإلیمان ھو صفة غیرة الرجل، وقد قدم غیرتھا على غیرتھ، )١٨٥٠()فیھما

بمضمون الجملة األولى إذ  - u- على غیرتھ، أي الجملة المعطوف على الجملة المعطوف علیھ، الھتمامھ 

عن سنن الحق، بخالف غیرة الرجل  الشطط والخروج إلىالجملة األولى إذ إن غیرة المرأة قد تؤدي بھا 

  .غیرة الرجل التي تعد من المحامد الرجولیة لھ

                                                 
  . ٢/١٥١: عبد العزیز عبد المعطي : من بالغة النظم العربي: ینظر )١٨٤٧(
 .صورة فقره المخیفة المؤلمة وعدم قدرتھ،وصورة الغني المترف اآلمن:والفقیر یتحمل ألم الصورتین)*(
  . ١٨/٣١٢: نھج البالغة  )١٨٤٨(
  . ٣/٢١٥: الطراز )١٨٤٩(
  . ٣/٢١٦: الطراز)١٨٥٠(



�ھُ : (ف�ي ال�دنیا -u-ونظیر ذل�ك قول�ھ  �ى آُخ�َذ اَْلَح�قَّ لَ لِیُل ِعْن�ِدي َعِزی�ٌز َحتَّ اَْلَق�ِويُّ ِعْن�ِدي وَ  ،اَل�ذَّ

ى آُخذَ اَلَْحقَّ ِمْنھُ  على الجملة اإلسمیة  »القوي عندي ضعیف«، فقد عطف الجملة اإلسمیة )١٨٥١()َضِعیٌف َحتَّ

، وھي جملة استأنف بھا الكالم، فال محل لھا من اإلعراب »الذلیل عندي عزیز«الجملة اإلسمیة المتقدمة 

  .ال محل لھا من اإلعراب –المعطوف علیھ–من اإلعراب لذا جاءت الجملة 

س��یرتھ الع��دل ب��ین  -u-ھن��ا بی��ان الم��نھج ال��ذي یعم��ل ب��ھ، فاإلم��ام  -u-وأراد اإلم��ام  

الم ونصرة المظلوم وإرجاع حقھ إلیھ؛ فاستعمل ألداء ھذه الفكرة الجملة الرعیة، ومن العدل ردع الظ

  .)١٨٥٢()على االستقرار والثبوت(الجملة اإلسمیة، فاالسم یدل 

إسمیة على صیغة مبالغة » ضعیف«، واـل»القوي«، و»عزیز«، واـل»الذلیل«وكذلك جاءت األلفاظ 

الصفة المشبھة فاإلكثار معنى  إلى، وھي أقرب )١٨٥٣(فدلت على صفات الزمة» فعیل«صیغة مبالغة على زنة 

، ومثل ذلك یقال )١٨٥٤(المشبھة فاإلكثار من الذلّة والمبالغة فیھا تجعلھ كالصفة الراسخة في اإلنسان

تكثیر األفعال والمبالغة في معانیھا  إلىفالصفات مسوقة » ضعیف«و » القوي«و » عزیز«: یقال في

لة على مدى معانیھا وكان ورودھا في الكالم لوصف الذلة والعزة، والقوة والضعف على سبیل الكثرة للدال

لة على مدى الذلة التي بلغھا الذلیل، وأنھ شدید بلغ الغایة، وكذلك مدى القوة في القوي ومدى للدال

، »ضعیف«، ومدى الضعف الذي یُصیّر القوي إلیھ »عزیز«ومدى العّزة التي یرفع اإلمام بھا الذلیل في 

زة لیبین مدى أھمیة ھذا األمر عنده أو أنھ خص اتصاف الذلیل بالع» عندي«، وقد قدم الظرف »ضعیف«

یساوي بین الناس في  - u- وخص اتصاف القوي بالضعف عنده أیضا، فھو  - u- زة بنفسھ الذلیل بالع

بین الناس في حكمھ، ویعمل على إعزاز صاحب الحق المظلوم، وإعادة حقھ إلیھ بقھر القوي العزیز 

الحال التي كان علیھا  إلىالعزیز وإضعافھ بانتزاعھ حق المظلوم، فإذا انتزع من الظالم الحق یعیده 

الحال التي كان علیھا قبل  إلىصاحبھ یعود الضعیف  إلىوبإعادة الحق  علیھا قبل أن یھتضمھ اإلمام،

  .قد استوفى الحق وحققھ في المجتمع -u-علیھا قبل ظلم الظالم، فیكون اإلمام 

ربطت أجزاء العبارة، وجاءت بثمرة ھذا الربط بجمعھا جملتین تصب داللتیھما » الواو«فنلحظ أن 

ادل في الحكم ینصر المظلوم ویقف في وجھ تصب داللتیھما في حیز واحد ھو أن الناس عنده سواسیة، فھو ع

  .ویقف في وجھ الظالم

في خطبة لھ في تنزیھ هللا سبحانھ  - u- وقد ورد في النھج عطف جمل إسمیة متتابعة في قولھ 

 ،َو ُكلُّ َقِويٍّ َغْیَرهُ َضِعیفٌ  ،َو ُكلُّ َعِزیٍز َغْیَرهُ َذلِیلٌ  ،ُكلُّ ُمَسّمًى ِباْلَوْحَدِة َغْیَرهُ َقلِیلٌ : (هللا سبحانھ وتقدیسھ
                                                 

  . ٢/٢٨٤:  نھج البالغة )١٨٥١(
  .٤/٦٦: البرھان في علوم القرآن  )١٨٥٢(
  . ٢٢٥: الصاحبي : ینظر  )١٨٥٣(
  . ١/١٤٢: المحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا : ینظر  )١٨٥٤(



ٍك َغْیَرهُ َمْملُوكٌ  ،َضِعیفٌ  َو ُكلُّ َب�اِطٍن  ،َو ُكلُّ َظاِھٍر َغْیَرهُ َغْیُر َباِطنٍ  ...َو ُكلُّ َعالٍِم َغْیَرهُ ُمَتَعلِّمٌ  ،َو ُكلُّ َمالِ

كل مالك «، »كل قوي غیره ضعیف«، »كل عزیز غیره ذلیل«، فقد عطف الجمل )١٨٥٥()َغْیَرهُ َغْیرُ َظاِھرٍ 

كل باطن غیره غیر «، »كل ظاھر غیره غیر باطن«، »متعلم كل عالم غیره«، »كل مالك غیره مملوك«

  .»كل مسمى بالوحدة غیره قلیل«، على »غیره غیر ظاھر

ألن الواحد أقل العدد، (حقیقة ثابتة وذلك » كل مسمى بالوحدة غیره قلیل«: -u-إن قولھ 

ستحیل العدد، ومعنى كونھ واحدا یباین ذلك ألن معنى كونھ واحدا، إما نفي الثاني في اإللھیة أو كونھ ی

واحد ال ند لھ وواحد (، فھو )١٨٥٦()ستحیل علیھا االنقسام، وعلى كال التفسیرین یسلب عنھا مفھوم القلةی

ھذا إذا فسرنا كالمھ على التفسیر الحقیقي، وإن فّسرناه على قاعدة (مطلقا ) ١٨٥٧()لھ وواحد ال ضد لھ

كثیر قاعدة البالغة وصناعة الخطابة، كان ظاھرا، ألن الناس یستحقرون القلیل لقلتھ، ویستعظمون ال

  .)١٨٥٨()كثیر لكثرتھال

من المعاني الثابتة في الواحد المطلق وفي » قوة وحدتھ تعالى، وضعف وحدة غیره«إن المعنیین 

المطلق وفي وحدة غیره إلسمیة الجملة، وھكذا الجمل المتعاطفات التالیة لھا تتسم بثبات معانیھا ، 

نھ نجد أن غیره عرضة لقھر القضاء والقدر وأ» كل عزیز غیره ذلیل«: -u-معانیھا ، ففي قولھ 

نھ واقع تحت سلطة المطلق في عزتھ وھو هللا تعالى، فعزتھ ال تشوبھا ذلة ألنھا عزة مطلقة، والقدر وأ

مطلقة، واإلطالق في عزتھ أمر أذل كل عزیز لھ، ولما دلت إسمیة الجملة على ثبات الذلة في غیره تعالى 

  .غیره تعالى أثبتت ثبات العزة لھ

ناقص، فكل عالم غیره ھو أمر » كل عالم غیره متعلم«: - u- كذلك علم العالم غیره في قولھ 

علمھ تعالى ألنھ المعلم األول الذي یفیض العلوم على  إلىتعلم، وھو محتاج  إلىعالم غیره یحتاج 

  .)١٨٥٩(على النفوس

فذلك ألن ظھوره تعالى ال یدرك بالحواس » كل ظاھر غیره باطن، وكل باطن غیره ظاھر«: أما قولھ

صومھ وقاھر لھم، لیس یدرك بالحواس الظاھرة، بل بأمر آخر، أو أن كل ملك ظاھر على رعیتھ أو على خ

  .)١٨٦٠(وقاھر لھم، لیس بعالم ببواطنھم ولیس مطلعا على سرائرھم، والباري تعالى بخالف ذلك

  .)١٨٦٠(ذلك

                                                 
  . ٥/١٥٣: نھج البالغة  )١٨٥٥(
  .٨٠-٧٨: عبد الھادي الفضلي: خالصة علم المنطق: ، ینظر ٥/١٥٥: شرح النھج  )١٨٥٦(
  . ٣٣٦: -H-لي بن الحسین  ع: الصحیفة السجادیة  )١٨٥٧(
  . ٥/١٥٦: شرح النھج  )١٨٥٨(
  . ٥/١٥٦: شرح النھج: ینظر  )١٨٥٩(
  . ٥/١٥٧: المصدر نفسھ: ینظر  )١٨٦٠(



  .)١٨٦١(ولعطف الجملة اإلسمیة على اإلسمیة نظائر أخر في النھج

  » الواو« بـ )*(عطف جملة فعلیة على جملة فعلیة : ثانیا

، وم�ا »زیٌد قائمٌ «أ وخبره كـوالمبتد» قاَم زیدٌ « عبارة عن الفعل وفاعلھ كـ(الجملة الفعلیة 

ظننتھ «و » كان زیٌد قائما«، و »أقائمٌ الزیدان«، و »ُضرَب اللص«: وما كان بمنزلة أحدھما نحو

األخرى  إلىعبارة عن مركب من كلمتین أسندت إحداھما (، فھذا النوع من الجمل )١٨٦٢( )»ظننتھ قائما«

ھ جملة ال تفید إال بعد مجيء إن یكرمني، فإن: زیدٌ قائٌم، أو لم یفد كقولك: األخرى سواء أفاد كقولك إلى

وھو ما دل على معنى » الفعل«، وقد ُبنَِیت على )١٨٦٣()بعد مجيء جوابھ فتكون أعم من الكالم مطلقا

، فھو أصل من أصول مباني الكالم )١٨٦٤()معنى وزمان، وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل

  .)١٨٦٥(رمباني الكالم المعروفة، وركن أساس من أركان الجملة العربیة، بل في معظم لغات البش

  .)١٨٦٥(رالبش
، ھو ربط الجمل بعضھا ببعض، واتصالھا، »قامَ زیدٌ وقعدَ عمٌرو« :إّن عطف جملة على جملة مثل

ببعض، واتصالھا، واإلیذان بأن المتكلم لم یرد قطع الجملة الثانیة من األولى، ویكون الرابط بینھما 

  .)١٨٦٧(یكون اإلخبار عنھما إخبارا واحدافباتصالھما . )١٨٦٦(بینھما ھو حرف العطف

  :)*(ة على مثلھا في النھج، وسأذكر منھ ما یأتيوقد ورد عطف جملة فعلی

  .»الواو«عطف جملة فعلیة فعلھا ماض على أخرى فعلھا ماض بـ  - أ 

  .»الواو«عطف جملة فعلیة فعلھا مضارع على أخرى فعلھا مضارع بـ  - ب 

  » الواو «خرى فعلھا ماض بـ أعطف جملة فعلیة فعلھا ماض على -أ

  .)١٨٦٨(ھما في الزمانإن داللة عطف الفعل على الفعل ھي اشتراك

ْم�����ُت ِب�����األَْمِر ِح�����یَن َفِش�����لُوا :(-u-ومم�����ا ورد ف�����ي ال�����نھج م�����ن ھ�����ذا العط�����ف قول�����ھ   َفقُ

����وا ِ ِح����یَن َوَقفُ ُع����وا َو َنَطْق����ُت ِح����یَن َتْعَتُع����وا َو َمَض����ْیُت ِبُن����وِر َهللاَّ   ، فق�����د )١٨٦٩()َو َتَطلَّْع����ُت ِح����یَن َتَقبَّ
                                                 

، ١٩/٧، ١٨/٣٢٢، ١٧/٤٨، ١٦/٢٠٥، ١٥/٣٣٥، ٩/١٦٤، ٩/١٣٢، ٩/١٧٥، ٩/٩٥، ٨/٧٥، ٦/٢٣٨، ٢/٧٤:نھج البالغة: ینظر )١٨٦١(
١٩/٢٤٥، ١٩/٢٤٥، ١٩/٢٣٢، ١٩/٢٥٧، ١٩/٢٢٤، ١٩/٣١، ١٩/٧، ١٨/٣٢٢، ١٧/٤٨، ١٦/٢٠٥.  
١٩/٢٤٥.  

 .تناولنا دراسة موجزة عن الجملة الفعلیة فیما تقدم من البحث  )*(
  . ٢/٥: مغني اللبیب  )١٨٦٢(
  . ١٠٦: التعریفات  )١٨٦٣(
  . ٤/٢٠٧: ابن یعیش : ، شرح المفصل  ٣١٥: أسرار العربیة : ، ینظر  ١/٤١: األصول  )١٨٦٤(
  . ٢٠٧: إبراھیم أنیس : من أسرار العربیة : ینظر  )١٨٦٥(
  . ١٢٤: المفصل :  ینظر )١٨٦٦(
  . ٢/٢٧٨: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر  )١٨٦٧(
  .وقد اقتصرت على ھذین العطفین طلبا لالختصار  )*(
 . ٥/٥: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر  )١٨٦٨(



مضیت بنور «، و»نطقت حین تعتعوا«، و»بعواتطلعت حین تق«بالجمل الفعلیة المتتابعة  - u- جاء 

وھذه الجملة ال محل لھا من » فقمت باألمر حین فشلوا«معطوفة على جملة » ...مضیت بنور هللا حین وقفوا«و

  . الجملة ال محل لھا من اإلعراب، فتبعتھا الجمل المعطوفة في ذلك، فال محل لھا من اإلعراب

 وفاة رسول هللا  مقاماتھ في األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بعد - u- وھنا یذكر اإلمام 

» تقبع«فقد نھض باألمر حین فشل وتخاذل غیره، وإنھ لم یفر من مواجھة الخطوب فیختبأ كما  رسول هللا 

ویرى  )١٨٧٠(!غیره متخفیا طلبا للسالمة، ولم یتردد في كالمھ من عيّ أو حصر أو جبن» تقبع«فیختبأ كما 

تطلعت أي تعقبت كالم الرسول صلى هللا علیھ وآلھ وأفعالھ وما : (ویرى بعض الشراح أن معنى )١٨٧٠(!جبن

وتقبعوا أي لم یتعقبوا الرسول  صلى هللا علیھ وآل�ھ كم�ا ... اتني شيء من ذلكوآلھ وأفعالھ وما ف

  .)١٨٧١()كما فعلت

نصا بنص دون خروج البتة، ونجده قد استعمل  وھذا یدل على أنھ قد سار على سنة الرسول 

إلن الفعل الماضي یدل على وجود الفعل، وكونھ (استعمل الفعل الماضي للتعبیر عن أمور وقعت في الماضي 

للربط بین ھذه الجمل لیخبر المخاطبین » الواو«، وقد استعمل )١٨٧٢()ا بھوجود الفعل، وكونھ مقطوع

وظاھرا  المخاطبین بشيء وقع في الزمن الماضي، فقد قام ھو باألمر إذ فشل غیره، متبعا الرسول 

وظاھرا بالمواجھة في ھذا اإلتباع، حین تخفى غیره، ناطقا بالحق حین حصر غیره لجبن أو إتباعا 

یعطینا  ، ویأتي العطف لدالالت، فالربط بین الجمل)١٨٧٣(هللا إتباعا لمصلحتھ، ماضیا على نھج بصیرة من

یعطینا صورة مترابطة واضحة المعالم فتتضح باالرتباط، وقد یشملھا توكید، فنجد الكالم ینمو  الجمل

، وھي أنھ صاحب )١٨٧٤(الكالم ینمو وتتكاثر معانیھ، ولكن خیوطھ في النھایة تتالقى عند نقطة واحدة

الفائزین، ویظھر من كالمھ  )١٨٧٥(ى رتبة السابقینصاحب الحق في أمر الخالفة فذكر فضائلھ التي ترفعھ إل

                                                                                                                                            
 . ٢/٢٨٤: نھج البالغة  )١٨٦٩(
فقولھ »فقمت باألمر«:إلى فضلھ ومنزلتھ في قولھ- u- فقد أشار:،قال الشیخ مغنیة٢/٢٨٥: شرح النھج: ینظر )١٨٧٠(

انفرد بھا كتبیینھ المعضالت والمشكالت حین سكت غیره -u-فقولھ عام یشمل كل فضیلة ومنقبة لإلمام»باألمر
 ٢١:عرفات القصبي:،عظمة اإلمام علي٢٦١-١/٢٥٨:في ظالل نھج البالغة:ینظر.سكت غیره جھال

 . ١/٤٥٧: في ظالل نھج البالغة  )١٨٧١(
 . ٣/٣٠٤: الكشاف  )١٨٧٢(
، عظمة ١/٤٦١: في ظالل نھج البالغة: ینظر. ر الوحي، وبالمضي علمھ بھ، كما ھو في واقعھومضیّھ بنور هللا، أي بنو)١٨٧٣(

 . ٢١: عرفات القصبي السعید : ، عظمة اإلمام علي١/٤٦١: البالغة
 . ٢٩٥: دالالت التراكیب دراسة بالغیة : ینظر )١٨٧٤(
 عن النبي  لیلة الھجرة ، ومؤاخاة الرسول لھ ، وأخذه كالسبق إلى اإلسالم ، والمبیت على فراش النبي )١٨٧٥(

  . ١٧١: ، المراجعات ١/٤٥٨: في ظالل نھج البالغة : علومھ وأخالقھ ، ینظر  النبي 



  ویظھ���������ر م���������ن كالم���������ھ أن���������ھ ق���������د تع���������رض إل���������ى تك���������ذیب فیم���������ا ینق���������ل ع���������ن 

  .، فجاء بھذا الكالم لیبین حقیقة األمر)١٨٧٦( الرسول 

ُب�ورَ  ،َو َس�َقْوهُ اَْلُغ�ُرورَ  ،َزَرُعوا اَْلفُُج�ورَ : (-u-ومنھ أیضا قولھ  ، فجمل�ة )١٨٧٧()َو َحَص�ُدوا اَلثُّ

–، والجمل�ة »زرعوا الفج�ور«معطوفتان على » حصدوا الثبور«لھا والتالیة » سقوه الغرور«

  .بال محل لھا من اإلعراب، فتبعھا ما بعدھا من جمل في اإلعرا –المعطوفة

ما فعلوه من القبیح بمنزلة زرع زرعوه، ثم أنھم سقوا ھذا الفجور  -u-وقد جعل اإلمام 

ادیھم ھو الذي أوجب استمرارھم على الفجور الذي قد زرعوه، وقد وقعت االستعارة في موقعھا، ألن تم

استمرارھم على القبائح التي فعلوھا، فكان ذلك كما یسقى الزرع، ویرّبى بالماء ویُستحفظ، وكانت نتیجة 

  .)١٨٧٨(وكانت نتیجة ذلك الزرع والسقي حصاد الھالك

منح النص صورة متكاملة إذ إننا نلحظ كیف » الواو«فنلحظ أن ربط الجمل الماضویة المتتابعة بـ

اعة، ثمّ السقي الدال على النمو، ثمّ الحصاد، ومعلوم أن الزراعة نلحظ كیف وظف الزمن بدقة، فالزر

الزراعة تسبق السقي والنمو المؤدي إلى نضوج الشيء المزروع یحتاج إلى مدة من الزمن، ثم النضوج 

ھنا » الواو«ثم النضوج المؤدي إلى الحصاد، وھذا یفھم من معنى األفعال في سیاق النص، فاستعمل 

جمل المعطوفات لیوضح التسلسل المنطقي لوقوع ھنا للداللة على الترتیب الزمني بین ال» الواو«

  .لوقوع األشیاء

�ى اَْلَح��قِّ (:  -u-ونظی�ره قول��ھ  ُ ِبقُلُوِبَن��ا َو قُلُ��وِبُكْم إِلَ ��ْبرَ  ،أََخ��َذ َهللاَّ ��اُكُم اَلصَّ ، )١٨٧٩()!َو أَْلَھَمَن��ا َو إِیَّ

ي مستأنفة ال محل ، وھ»أخذ هللا بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق«على » ألھمنا وإیاكم الصبر«وھنا عطف جملة 

  .مستأنفة ال محل لھا من اإلعراب، فجاءت الجملة التابعة لھا ال محل لھا من اإلعراب

  للدالل����ة عل����ى ال����دعاء، » ألھمن����ا«، وف����ي »أخ����ذ«وھن����ا ج����اء الفع����ل الماض����ي ف����ي 

یؤكد باستعمالھ الفعل الماضي رغبتھ في أخذ هللا تعالى بجمیع ھذه القلوب المدعّو لھا إلى  -u-كأنھ 

إیاھم جمیعا الصبر، و لما كان الحق مّرا وصعبا حملھ عطف الجملة المدعّو لھا إلى الحق، وإلھامھ و

  .الجملة الثانیة على األولى لیربط بین طلبھ األخذ بالقلوب إلى الحق وبین إلھامھم الصبر

  . )١٨٨٠(ولھا نظائر في النھج

  » الواو«ـعطف جملة فعلیة مضارعة على جملة فعلیة مضارعة ب -ب
                                                 

 .٢/٩٦: ، مصباح السالكین٢/٢٨٦: شرح النھج: ینظر )١٨٧٦(
 . ١/١٣٨: نھج البالغة  )١٨٧٧(
 . ١/١٣٩: شرح النھج : ینظر  )١٨٧٨(
 . ٩/٣٣١: نھج البالغة  )١٨٧٩(
 .١٨/١٧١، ١٣/١٥١، ١٣/١٣٧، ٧/١٨١، ٧/١١٤، ٧/٢٠١، ٧/١٣٧ ،٦/٤، ١/٢٠٠، ١/١٥١: نھج البالغة: ینظر )١٨٨٠(

١٨/١٧١، ١٣/١٥١. 



��ى  ْنَیا ُیْمُس��وَن َو ُیْص��ِبُحوَن َو لَْس��ُتْم َت�َرْوَن أَْھ��َل اَل��دُّ  أَ : (-u-مم�ا ورد ف��ي ال��نھج منھ��ا قول��ھ َعلَ

في » المعطوف«، وقد جاءت الجملة »یمسون«على جملة » یصبحون«، فقد عطف جملة )١٨٨١()...أَْحَوالٍ شَتَّى

، والمعطوف علیھ في محل نصب »ممسین«، والتقدیر »أھل الدنیا«في محل نصب حال من » المعطوف«

  .»حینمصب«محل نصب وتقدیر الجملة 

وفي السؤال إنكار لما ھم علیھ من الغفلة وعدم االعتبار من تصرف الدنیا بأھلھا، وقد استعمل 

استعمل الفعل المضارع للداللة على التجدد في اإلمساء واإلصباح ومع ھذا التجدد تتغیر األحوال، وقد 

  .)١٨٨٢(األحوال، وقد فّصلھا في تمام كالمھ في العبارة

بین الفعلین » الواو«من صیغة المضارعة، وقد ربطت  إن داللة التجدد في الفعلین داللة مستوحاة

بین الفعلین لتعطي داللة متكاملة في حركة التجدد والتغیر من المساء إلى الصباح ومن الصباح إلى 

    .الصباح إلى المساء

علیھ إزار خلق مرقوع، فقیل لھ في  يَ ئِ حین رُ  - u- ه ومما ورد جمال فعلیة مضارعیة متعاطفة ردّ 

��(إن��ھ إزار:-u-،فق��المرق��وع، فقی��ل ل��ھ ف��ي ذلك ْفسُ  ،ُھ اَْلَقْل��بُ َیْخَش��ُع لَ َو َیْقَت��ِدي ِب��ِھ ،َو َت��ِذلُّ ِب��ِھ اَل��نَّ

یخشع لھ «على جملة » یقتدي بھ المؤمنون«، وجملة »تذل بھ النفس«، وھنا عطف جملة )١٨٨٣()اَلُْمْؤِمنُونَ 

  .، والجمل كلھا ال محل لھا من اإلعراب»یخشع لھ القلب«

ق البالي، فھو یلبس الخلق ألجل أمر حاضر مع لبس ھذا الخل» یخشع«إن الخشوع في الفعل المضارع 

یلبس الخلق ألجل خشوع القلب وإذالل النفس المختصان بلبسھ، وكذلك اقتداء المؤمنین بلبسھ أي االتصاف 

ونجد أن صفات . أي االتصاف بسمة التواضع وعدم التكلف في الملبس بمعنى عدم االنصراف إلى ظواھر األمور

ھنا دالة على ونجد أن صفات الخشوع واإلذالل واالقتداء التي صیغت على الفعل المضارع قد جاءت . األمور

بینھا لتشرك ھذه الجمل في معنى عام جامع لھا، وھو » الواو«ھنا دالة على االستمرار، وقد جاءت جاءت 

جامع لھا، وھو الداللة على مواساة اإلمام لفقراء عصره بھذا الملبس، ودل أیضا على أن ھناك عددا 

  .ھناك عددا كبیرا من رعایاه في فقر وحاجة

ى َما َكانَ :(-u-ونظیره قولھ �ى َم�ا َیُك�ونُ  َو َنْس�َتِعیُنھُ ،َنْحَمُدهُ َعلَ َو َنْس�أَلُُھ اَْلُمَعاَف�اَة  ،ِم�ْن أَْمِرَن�ا َعلَ

، »نستعینھ من أمرنا على ما یكون«، وقد عطف جملة )١٨٨٤()َكَما َنْسأَلُھُ اَْلُمَعاَفاةَ ِفي اَألَْبَدانِ  ،ِفي اَألَْدَیانِ 

ائیة، االبتد» نحمده على ما كان«على جملة » نسألھ المعافاة في األدیان«، وكذلك األخرى »یكون

  . المحل لھا من اإلعراب، وكذلك ما عطف علیھا من جمل» الجملة االبتدائیة«ائیة، واالبتد
                                                 

 . ٧/٨٠: المصدر نفسھ )١٨٨١(
 . ٨١-٧/٨٠: المصدر نفسھ : ینظر  )١٨٨٢(
 . ١٨/٢٦٢: المصدر نفسھ)١٨٨٣(
 . ٧/٨٠: نھج البالغة)١٨٨٤(



كالمھ بحمد هللا تعالى على ما مضى، وجاء الحمد على ما مضى ألنھ  -u-وقد ابتدأ اإلمام 

مضى ألنھ معلوما؛ ولما كان المستقبل غیر معلوم جعل االستعانة بإزائھ، وقد تدرج في الكالم من الحمد 

  نة لینتھ������ي بس������ؤالھ الس������المة ف������ي األدی������ان، ولق������د ظ������رف م������ن الحم������د إل������ى االس������تعا

، وذل�ك أن »ونسألھ المعافاة في األدیان، كما نسألھ المعاف�اة ف�ي األب�دان«: في قولھ -u-وأبدع 

  .)١٨٨٥(أن لألدیان سقما وطبا وشفاء، كما أن لألبدان سقما وطبا

  .نجاةطلبا لل -u-وطلب العون، وطلب المعافاة مستمرة عنده  –ھنا– )١٨٨٦(إن الحمد

��ُق اَألَْب��َدانَ : (-u-ومنھ��ا أیض��ا قول��ھ  ْھُر ُیْخلِ ُد اَْآلَم��الَ  ،اَل��دَّ ��ةَ  ،َو ُیَج��دِّ ُب اَْلَمِنیَّ َو ُیَباِع��ُد  ،َو ُیَق��رِّ

ةَ  ، و »یجدد اآلمال«لتعطف الجمل الفعلیة المضارعیة المتتالیة » الواو«، وقد جاءت )١٨٨٧()اَألُْمِنیَّ

جملة مبدوءة بالمضارع خبُر (، وھي »یخلق األبدان«لى جملة ع» یباعد األمنیة« ، و»یقرب المنیة«و 

  .)١٨٨٨()بالمضارع خبُر المبتدأ، ویدل على االستمرار وھكذا الجمل التالیة المعطوفة علیھا

  .)١٨٨٩(ولھ نظائر أخر في النھج

  »الفاء« داللة العطف بـ: المطلب الثاني

ا تجعل ذلك متسقا تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو، غیر أنھ(الفاء حرف من حروف العطف 

  .)١٨٩٠()مررُت بعمٍرو فزیٍد فخالدٍ : تجعل ذلك متسقا بعضھ في إثر بعض وذلك قولك

ومما یدلك أیضا على أن (فھي كالواو في الضم واالتساق إال أنھا لیست كالواو في مسألة الترتیب 

مررت بزیدٍ وعمرو، ومررُت بزیدٍ فعمرو، ترید أن تعلم بالفاء أن : أیضا على أن الفاء لیست كالواو قولك

حرف عطف » الفاء« ، فـ)١٨٩٢()وأنھ ال مھلة بینھما(، )١٨٩١()ّر بھ بعد األولتعلم بالفاء أن اآلخر مُ 

  .)١٨٩٣(عطف یشرك بین المتعاطفین في اإلعراب والمعنى

                                                 
 . ٧/٨١: شرح النھج : ینظر  )١٨٨٥(
، واالستعانة بھ الزمة لإلنسان، وھي والحمد طرق »١:سورة الفاتحة«}الَحْمدُ  ِ َربِّ الَعالَِمینَ {فالحمد أمر واجب)١٨٨٦(

، وطل�ب المعاف�اة ف�ي األدی�ان ھ�و الس�بیل »٥:سورة الفاتح�ة«}نإیاك نعبد وإیاك نستعی{والحمد طرق عبادیة 
، وعافیتھم »٧:سورة الفاتحة«}صراط الذین أنعمت علیھم{، فھو»٦:سورة الفاتحة«}إھدنا الصراط المستقیم{للھدایة

الرحمن {،وذلك ألنك »٧:سورة الفاتحة«}المغضوب علیھم وال الضالین غیر{وعافیتھم من أمراض الدین،فھم
  .  ، وھذا الدعاء مستمر مدة بقاء اإلنسان، یردده كثیرا في صالتھ المستمرة»٣:سورة الفاتحة«}الرحمن الرحیم{

  .  المستمرة
 . ١٨/٢١٨: نھج البالغة  )١٨٨٧(
 . ٢١/١٢٠: الخوئي : منھاج البراعة  )١٨٨٨(
، ١٨/٢٤٨، ١٦/٢٠٥، ١٣/٣٠٩، ١٣/٥٥، ٣٩- ١١/٣٨، ٩/١٣٧، ٩/٢١٠، ٨/٢١٥، ٨/١٠٣، ١/٣٣٢: نھج البالغة: رینظ )١٨٨٩(

٩/٢٤٥، ١٨/٢٤٨، ١٦/٢٠٥، ١٣/٣٠٩. 
 . ٢/٣٠٤: الكتاب )١٨٩٠(
 . ٣/٤٢: المصدر نفسھ )١٨٩١(
 . ١/٢١٣: المصدر نفسھ )١٨٩٢(
 .٦١: ، الجنى الداني١٨٥: التوطئة: ینظر )١٨٩٣(



  .)*(وھي تعطف مفردا على مفرد، وتعطف جملة على جملة

  :وبعد استقراء كالم العرب وجد أنھا تفید ثالثة أمور

  
  الترتیب داللة : الفرع االول

مررُت بزیدٍ فعمرو، ومررُت برجلٍ فامرأةٍ، فالفاء : ومن ذلك قولك: (ل سیبویھوفي ھذا المعنى یقو

، وقصد ب�ذلك الترتی�ب )١٨٩٤()فامرأٍة، فالفاء أشركت بینھما في المرور، وجعلت األول مبدوءا بھ

  .الترتیب المعنوي

رأیت : توجب أن الثاني بعد األول، وأن األمر بینھما قریب، نحو قولك(الفاء : وقال المبرد

فھي تجيء لتقدم األول ( ، فلم تدل على الجمع المطلق )١٨٩٥()ة فالمدینة، فعمرا ودخلت مك◌ً رأیت زیدا

، )١٨٩٧(، وھي للترتیب إال أنھا توجب وجود الثاني بعد األول بغیر مھلة)١٨٩٦()األول واتصال الثاني فیھ

  .)١٨٩٨()اعلم أن الفاء تفید الترتیب سواء كانت حرف عطف أو، ال: (، وقال الرضي)١٨٩٧(مھلة

  فھ��ي عن��د البص��ریین تفی��د الترتی��ب ف��ي ك��ل ، )١٨٩٩(واختل��ف النح��اة ف��ي إفادتھ��ا للترتی��ب

، )١٩٠١(، فقد وجدوا أنھا أفادت الترتیب والتعقیب عند سیبویھ وإن لم یذكر ھذین المصطلحین)١٩٠٠(موضع

، والصحیح مما ذكر أن الفاء )١٩٠٢(ترتب بمنزلة الواو ال، وذھب الفراء إلى أن الفاء )١٩٠١(المصطلحین

  .)١٩٠٣(أن الفاء استقر لھا الترتیب عند النحاة

  :نوعان» الفاء« بـ وذكر النحاة أن الترتیب

قامَ زیٌد « : وھو أن یكون المعطوف بالفاء الحقا للمعطوف في الزمان كما في: الترتیب المعنوي : أوال

  .)١٩٠٤(»قاَم زیٌد فعمرو« 

َق َبْیِني َوَبْیَنُكم، َوأَْلَحَقِني ِبَمْن ُھَو أََحقُّ ِبي ِم�ْنُكْم؛ ... : ( -u-ومن ذلك قولھ  َوِدْدُت أنَّ هللاَ َفرَّ َولَ

�ى الَطِریَق�ة،  ِمْنُكْم؛ َقْومٌ  �ُدماً َعلَ ، َمَتاری�ُك للَبْغ�ي، َمَض�وا قُ وِهللا َمَیاِمیُن الَرْأي، َمَراِجیُح الِحْلِم، َمَقِوُل ب�الحقِّ
                                                 

 .وسأنبھ على ذلك خالل دراسة الدالالت )*(
 .١/٤٣٨: الكتاب )١٨٩٤(
 .١/١٠: المقتضب )١٨٩٥(
 .٢/٥٦: األصول )١٨٩٦(
 .٣٩٧: االسفراییني: ، لباب اإلعراب٢٥١: المقرب: ینظر) ١٨٩٧(
 .٤/٣١٢: شرح الرضي على الكافیة) ١٨٩٨(
 .١/٢٢٨: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي: ینظر) ١٨٩٩(
 .٦١:، الجنى الداني١/٢٢٨: المصدر نفسھ: ینظر) ١٩٠٠(
 .٦٨: التوابع في كتاب سیبویھ: ینظر) ١٩٠١(
 .٢٣٠-١/٢٢٨: ابن عصفور: ، شرح جمل الزجاجي١/٣٧١: الفراء: القرآن معاني: ینظر) ١٩٠٢(
 .١/٢٣٠: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي: ینظر )١٩٠٣(
 . ١/٣٢٤: مغني اللبیب )١٩٠٤(



ة، َفَظِفروا ب�الُعْقَبى الَداِئم�ة ، َوالَكرام�ُة الب�اِردة ى الَمَحجَّ ، فق�د عط�ف الجمل�ة الفعلی�ة )١٩٠٥()َوأَْوَجفوا َعلَ

والجملة المعطوف علیھا واقعة في محل » َمَضوا«الجملة الفعلیة الماضویة  على» َظفَروا« )*(الماضویة

  . ، فتبعتھا الجملة المعطوف في تقدیر الرفع المحلي»َمَضوا«في محل رفع خبر خامس لـ

وھنا نجد مھلة زمنیة بین َظفَر مباركي اآلراء، ومضیّھم على الطریقة، وسلوكھم لمحّجة هللا، وكما ھو 
مضّیھم زمناً، ثمّ انتقلوا بالموت إلى األخرى فكاَن الفوز بالثواب هللا، وكما ھو معلوم أنھم لبثوا في 

ھنا فضال عن ربط الجملتین وعطف الثانیة على » الفاء«بالثواب الدائم والنعیم المقیم، وقد أفادت 
على التعقیب » الفاء«على األولى الترتیب والتعقیب إذ إن حدث المضي ھو أسبق من الظفر، وكذلك دلت 

المضي والظفر، على الرغم من أن مدة المضي طویلة في حد ذاتھا، إال على التعقیب واالتصال الزمني؛ بین 
، »تزوج فالن فولد لھ«: في حد ذاتھا، إال أنھا تعد مدة قصیرة بالنسبة إلى ذلك السیاق كما في قولھم

ھنا ألن المتكلم أراد اإلفادة أن الزواج والوالدة لم یكن بینھما إال » الفاء«، فقد استعملت »فولد لھ
  .ول إلى العقبى الدائمة لم یكن بینھما إال االنتقال بالموتإال مدة الحمل، فكأن المضي حتى الوص

  .بالموت

ِخ��ُذ آَی��اِت ِهللا : (-u-ونظی��ره قول��ھ  ��ْن َیتَّ ��اَر ، َفُھ��َو َك��اَن ِممَّ ��ْرآَن َفَم��اَت َف��َدَخَل النَّ َو َم��ْن َق��َرأ القُ

أ من قر«على الجملة المتقدمة » مات«، وقد جاء ھنا عطف الجملة الفعلیة الماضویة )١٩٠٦()ُھْزَوا
، والموت قد یكون عقب قراءة القرآن أو بعد مدة زمنیة إال أن قولھ في الجملة المعطوفة »أ القرآنقر

یمتد زمنھا مدة طویلة وذلك ألن دخول النار ال یكون بعد » دخل النار«، وھي »مات«المعطوفة على 
حیاة «یكون بعد الموت بصورة مباشرة بل یكون بعد مدة یقضیھا اإلنسان في القبر، وھي ما تسمى بـ

، ثم یكون یوم الحساب الذي یحكم فیھ على اإلنسان بدخول الجنة أو النار، وقد )١٩٠٧(»خحیاة البرز«بـ
النار، وقد جاء الموت عقب القراءة لیدل على التعقیب واالتصال الزمني، وكذلك نجد التعقیب واالتصال 
واالتصال الزمني في دخول النار عقب الموت إذ إنھ نظر إلى قصر المدة الزمنیة بالنسبة إلى سیاق 

  .اد أن الموت ودخول النار لم یكن بینھما إال مدة حیاة البرزخسیاق المقام، فقد أر

  الجم�����ل الماض�����ویة لیظھ�����ر األم�����ر غی�����ر الحاص�����ل  -u-وھن�����ا اس�����تعمل اإلم�����ام 

، ثم جاء بسبب دخولھ النار مع قراءة القرآن، )١٩٠٨(»وھو الماضي«في صورة الحاصل » وھو االستقبال«
  .قراءة القرآن، وھو اتخاذه آیات هللا ھزواً 

                                                 
 .٧/٢٧٧: نھج البالغة )١٩٠٥(
 .٦٤: الجنى الداني). أو جملةبالفاء من أن یكون مفردا،  ال یخلو المعطوف(إذ  )*(
 . ١٩/٥٢: نھج البالغة  )١٩٠٦(
عباس : منازل اآلخرة: ینظر. »١٠٠: المؤمنون«.}َوِمْن َورائِِھمْ َبْرَزخٌ إِلى َیْوِم یُْبَعُثونَ {نجده في قولھ تعالى  )١٩٠٧(

 . ٥٠: عباس القمي: اآلخرة
  أي تخیل إظھار غیر الحاصل في صورة الحاصل قیاسا بالجمل�ة الماض�ویة الواقع�ة ف�ي ش�رط وج�زاء  )١٩٠٨(

 . ١٦٥: » ١٢ط«غة جواھر البال: ینظر . » إذا«، و»إن«



  .)١٩٠٩(ائر أخر في النھجوللتعقیب الزمني نظ

  ك����ون الم����ذكور : العاطف����ة للجم����ل »الف����اء«(وتفی����د فی����ھ : الترتی����ب اللفظ����ي وال����ذكري: ثانی""""ا
  ، ال أن مض��مونھا عق��ب مض��مون م��ا قبلھ��ا ف��ي م��ا مرتب��ا عل��ى م��ا قبلھ��ا ف��ي ال��ذكر، كالبع��دھا

  .)١٩١٠()الزمان

�ونَ  ؛ُرونَ أََفَھِذِه ُتْؤثِ : (-u-ومما ورد في النھج داال على ھذا المعنى قولھ  أَْم  ،أَْم إِلَْیَھ�ا َتْطَمِئنُّ

ِھْمَھ���ا !أَْم َعلَْیَھ���ا َتْحِرُص���ونَ  ���ْم َیتَّ َم���ْن لَ اُر لِ ���ى َوَج���ٍل ِمْنَھ���ا ،َفِبْئَس���ِت اَل���دَّ ���ْم َیُك���ْن ِفیَھ���ا َعلَ ،)*)(١٩١١()!َو لَ

عطف جملة إنشائیة على جملة إنشائیة أخرى، كما نلحظ ترتب ما  - u- ونلحظ ھنا أن اإلمام   

  .)١٩١٢()فإن ذكر ذم الشيء أو مدحھ یصح بعد جري ذكره(ما قبلھا، ترتب ما بعدھا على 

السامعین على سبیل التقریع لھم عن إیثارھم للدنیا واطمئنانھم إلیھا وحرصھم  -u-یستفھم 

وحرصھم علیھا، فھي بئس الدار لمن اعتقد بصحبتھا، وأنھا مقصودة بالذات، فالركون إلیھا بذلك 

لحظ أن سیاق الجملة المعطوفة والمعطوف علیھا سیاق واحد ، فن)١٩١٣(بذلك االعتبار مذموم في حق اإلنسان

  .علیھا سیاق واحد دال على الذم والتقریع معا

: - u- ومنھ عطف المفصل على المجمل، ألن موضع ذكر التفصیل یكون بعد اإلجمال، ومن ذلك قولھ 

َھ��ا: (-u-ذل��ك قول��ھ  َرَھ��ا َو َقلَّلَ َر اَألَْرَزاَق َفَكثَّ َھ��ا وَ  ...َو َق��دَّ ��َق اَْآلَج��اَل َفأََطالَ ��َرَھا َو َخلَ َمَھا َو  ،َقصَّ َو َق��دَّ

َرَھا ، »قدر األرزاق«على جملة » كثرھا وقللھا« ، وقد عطف جملة )١٩١٤()َو َوَصلَ بِاْلَمْوتِ أَْسَباَبَھا ،أَخَّ

  .، والجملة المعطوف ال محل لھا من اإلعراب، فتبعتھا األخرى»األرزاق

ھذه األحداث في زمن مضى، واستعمل األفعال الماضیة في الجملتین المتعاطفتین للداللة على وقوع 

على تقدیرھا، وكذلك ترتبت إطالة اآلجال، » تقلیلھا«، و»تكثیر األرزاق«في زمن مضى، وقد ترتب 

  .على خلقھا» تأخیرھا«و» تقدیمھا«و» تقصیرھا«اآلجال، و

ذكر تقدیر هللا تعالى أرزاق عبیده وتقسیمھ لھا إجماال، ثم فّصل ذلك التقدیر  -u-وقد أجمل 

قال من المجمل المبھم إلى المفصل المبین ھو األسلوب الذي استعملھ التقدیر بالتقلیل والتكثیر، فاالنت

لیشد انتباه المتلقي، ویزیده تشویقا إلى معرفة المراد من وراء ھذا المجمل،  -u-استعملھ اإلمام 
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المجمل، ثم أتى التفصیل فوضح ھذا المجمل مضیفا إلیھ ثبات داللة ذلك المعنى في ذھن المتلقي بعد 

  .المتلقي بعد معرفتھ 

نلحظ عملیة انتقاء دقیقة للحروف » خلق اآلجال«على » أطالھا وقصرھا«وكذلك في عطف جملة 

  خل�������ق «، و»أطالھ�������ا وقص�������رھا«للح�������روف العاطف�������ة ف�������ي عملی�������ة رب�������ط الجملت�������ین 

، فقد ربط تقدیر األرزاق والتي تعني الحیاة وبین اآلجال الموصولة بالموت »الواو«بحرف » اآلجال

الحیاة وقوامھا ومدتھا، فاآلجال الموصولة  إذ جمع بین بُلْغة» الواو«بالموت بالحرف الدال على الجمع 

الموصولة بالموت یتوقف طولھا وقصرھا على األرزاق، فلو انقطعت األرزاق لوصلت اآلجال بالموت وانتھت 

على أنھ تعالى الفاعل لكل ھذه » الواو«اآلجال بالموت وانتھت اآلجال بانقضاء األرزاق، ودل استعمال 

اءت الفكرة غایة في التناسق، لكل ھذه األمور العظیمة الجامع لھا، فبین إجمال وتفصیل، وربط وجمع ج

   .في التناسق، عظیمة التوافق

فنجد اإلجمال في خلق اآلجال یبث في نفس المتلقي التلھف والرغبة في معرفة ھذا المجمل المبھم، 

المجمل المبھم، فیرد التفصیل موضحا وكاشفا لتتم بھ فائدة المعنى، وكانت إطالة اآلجال وتقصیرھا، 

بالنعم  -u-فبعد إكرامھ بني آدم وتقصیرھا، وتقدیمھا وتأخیرھا من الدالئل على قدرتھ تعالى، 

بالنعم ابتالھم بتفاوت ھذه األمور التي فصلت المجمل المبھم، وأبانت قصد المتكلم بیانا یقضي على 

  .على تردد المعنى في ذھن المتلقي

ا إِبْ (...: -u-ونظیره قولھ  ى آَدَم ألَ أَمَّ َب َعلَ ھِ لِیُس َفَتَعصَّ أََن�ا  :الَ َفَق� ،َو َطَعَن َعلَْیِھ ِفي ِخْلَقِت�ھِ  ،ْصلِ

، ثم عطف علیھا »تعصب«معطوفة على » طعن علیھ«، وقد جاءت جملة )١٩١٥()...أََنا َناِريٌّ َو أَْنَت ِطینِيٌّ 

  .»قال«، و»طعن«: على الربط بین جملتي» الفاء«، وقد عمل حرف العطف »طعن«عطف علیھا جملة 

  .»قال«، و»طعن«

  وق��د ج��اء ق��ول إبل��یس مفص��ال وموض��حا لإلجم��ال ال��وارد ف��ي تعص��بھ وطعن��ھ عل��ى آدم 

-u-ان اإلمام ، فأب -u -  مضمون تعصبھ وطعنھ على آدم -u - فقال«في » الفاء«، وقد جاءت «

للداللة على ھذا التفصیل، فحقیقة األمر أن ھذا القول ھو فحوى ھذا التعصب والطعن الذي » فقال«في 

فذكره مبھما أوال ألن اإلبھام مظنة التشویق، وھو األمر  -u-والطعن الذي نقل لنا روایتھ اإلمام 

بالتفصیل ثانیا جاء  - u-لسعي لمعرفة المراد من الكالم، فإذا ذكره األمر الذي یبعث المتلقي على ا

ثانیا جاء بكالم غایة في اإلیضاح والكشف عما یرید التعبیر عنھ بدقة وإیضاح عاٍل، فكأن تعصب إبلیس 

تعصب إبلیس یثیر تساؤالً في نفوس السامعین عن كنھ ھذا التعصب وسببھ، فجاء بالتفصیل إجابة عن ھذا 

  .ن یزیده قوة وثباتا في ذھن المتلقيإجابة عن ھذا المعنى، ألن ذكر المعنى مرتا
                                                 

 . ١٣/١٦٦: نھج البالغة  )١٩١٥(



  . )١٩١٦(ولھذا نظائر أخر في النھج

قد خرجت في األمثلة السابقة عن داللة الترتیب الزمني وأّدت داللة أخرى » الفاء«مما سبق نجد أن 

داللة أخرى یقتضیھا السیاق إذ ال یمكن القول أن المعطوف ھنا الحق في الزمان للمعطوف علیھ، ویفھم من 

  .»الفاء«المقالیة أو الحالیة التي تعین المتلقي على فھم داللة علیھ، ویفھم من السیاق القرینة 

فحین تفھم من السیاق قرینة التفصیل بعد اإلجمال، تأتي الفاء بعد اإلجمال لتربطھ بما جاء 

  .جاء تفصیال لھ

تعصب إبلیس وطعنھ مجمال، ثم فصلھ بمجيء قول إبلیس نفسھ، وربط بین اإلجمال  - u- فقد ذكر 

  .»اءالف« بین اإلجمال والتفصیل بـ

، وھ�ذا ھ�و م�ا یقتض�یھ )١٩١٧(بع�د ذك�ر ال�دنیا –ف�ي العب�ارة المتقدم�ة-وقد جاء أسلوب ال�ذم 

الترتیب السیاقي، فرتبة الذم إنما تحسن في السیاق إذا ج�اءت بع�د ذك�ر الش�يء الم�ذموم، فق�د دل 

  .ھنا على رتبة سیاقیة ال زمنیة» الفاء«استعمال 

ند حدود داللتھا على الترتیب والتعقیب، وإنما قد ال تتوقف ع» الفاء«إن داللة : من ھنا نقول

وإنما قد تنصرف إلى دالالت أخر بحسب السیاق الذي ترد فیھ كضرورة ذكر المذموم على الذم، أو إیضاح 

الذم، أو إیضاح المبھم بعد تقدیم إبھامھ أوال، فھاتان الداللتان ال ت�دخالن ض�من الدالل�ة الترتیبی�ة 

ال من قبل المتكلم على وفق حاجتھ وداعي السیاق للفاء، فنفھم بھذا أن الفاء لھا حریة في االستعم

  .السیاق لتلك الداللة

   التعقیبداللة : الفرع الثاني

ـ » فاء«إن  من شأنھا أن یكون المعنى الذي (العطف تفید داللة الترتیب الزمني مع التعقیب، ف

 المعنى الذي اشترك فیھ المعطوف والمعطوف علیھ حاصال للمعطوف بعد حصولھ للمعطوف علیھ بال مھلة فصل،

زیدٌ آتیكَ فمحدثُك، أي یحصل : نحو قولك. ویكون حصولھ للثاني عقیب حصولھ لألول علیھ بال مھلة فصل،

فمحدثُك، أي یحصل الحدیث من قبلھ بعد إتیانھ بال فصل، وال یجوز أن یكون الحدیث الذي أخبرت بھ عنھ 

  .)١٩١٨()أخبرت بھ عنھ حصل قبل اإلتیان، وال في الحال التي حصل فیھا اإلتیان
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كذلك داللة . )١٩١٩()عمرو بعد زید بال مھلة على أن قیام(تدل » قاَم زیٌد فعمرو«: فإن عبارة

، فالداخل في البصرة لم یشتغل »دخلُت البصرةَ فالكوفةَ «: داللة دخول الكوفة بعد دخول البصرة في قولھم

  .)١٩٢٠(البصرة لم یشتغل بشيء غیر أسباب دخول الكوفة

دخلُت مصَر فمكَة، أفادت التعقیب على الوجھ الذي : تعقیب كل شيء بحسبھ، فإذا قلت(أن : وقد قیل

  .)١٩٢١()الوجھ الذي یمكن

تزوج فالن «: التعقیب، وھو في كل شيء بحسبھ، أال ترى أنھ یقال(تفید الفاء : وقال ابن ھشام

دخلت البص�رَة «، إذا لم یكن بینھما إال مدة الحمل، وإن كانت متطاولة، و»تزوج فالن فولد لھ«

صبِح  أَ لَم تَر أَن اَ{، إذا لم تقم في البصرة وال بین البلدین، وقال هللا تعالى »فبغدادَ  لَ من السماء ماء فَتُ ز أَنْ

ة خْضَر م ضاألَر بِحص    .)١٩٢٣())١٩٢٢(}فَتُ

ُھ ِبأَْمِرِه : (في صفة إرسال النبي  -u-ومما ورد في النھج داال على التعقیب قولھ  أَْرَسلَ

 ً ً  ،ِبأَْمِرِه َصاِدعا ً  ،َو ِبِذْكِرِه َناِطقا ى أَِمینا ، »أدى أمینا«، فقد عطف الجملة )١٩٢٤()...َو َمَضى َرِشیداً  ،َفأَدَّ

للداللة على أحداث وقعت في الزمن الماضي، وعطف » أرسلھ بأمره صادعا«، وفعلھا ماض على جملة »أمینا

مما أفاد ھنا الترتیب مع التعقیب، أي االتصال الزمني بین » الفاء« الماضي، وعطف الجملتین بـ

  .بین اإلرسال واألداء 

ستعان با  تعالى بالرسالة، وقد ذكر ذلك بعد أن ا في معرض الشھادة للنبي  -u-واإلمام 

  ب�����ا  تع�����الى عل�����ى رعای�����ة حقوق�����ھ، وك�����أن الش�����ھادة بوحدانیت�����ھ، ث�����م الش�����ھادة بإرس�����الھ 

حین أرسلھ تعالى بأمره صادعا، وھي  من جنسھا بل من أھمھا، وقد ذكر فضیلة النبي  النبي 

وھي استعارة للرسول ووجھھا أنھ شق بأمر هللا عصا الشرك، وتحدى قلوب المشركین، فأخرج ما كان فیھا من 

أي (، فكان صادعا بأمره )١٩٢٥(الكفر والجھل ونطق بذكره تعالى فأودعھا إیاهفأخرج ما كان فیھا من 
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مرشدا لھ إلى (، فأدى واجبھ أمینا علیھ، ثم قبضھ تعالى )١٩٢٦()أي مظھرا ومجاھرا للمشركین(بأمره 

  .)١٩٢٧()لھ إلى حضرة قدسھ ومنازل األبرار من مالئكتھ

» یكون«وقد عطف الفعل المضارع  ،)١٩٢٨()ُكْن َفَیُكونُ  :َیقُولُ لَِمْن أََراَد َكْوَنھُ : (- u- ومنھ قولھ 

إشارة إلى وجوده، ودل على اللزوم وعدم التأخر والتراخي بالفاء (» كنْ «على فعل األمر » یكون«

  .، وھذا یدل على عظمة قدرتھ، وسرعة خضوع األشیاء لھ سبحانھ)١٩٢٩()بالفاء المقتضیة للتعقیب بال مھلة

  .األشیاء لھ سبحانھ

��ُھ  ،َس��ِریٌع إَِذا َق��امَ  ،ُء اَْلِقَی��امِ  َبِط��ي ،َمِكی��ُث اَْلَك��الَمِ  )*(َدلِیلَُھ��ا: (-u-ونظی��ره قول��ھ  َف��إَِذا أَْن��ُتْم أَلَْن��ُتْم لَ

���������اَبُكمْ  ���������ِھ ِبأََص���������اِبِعُكمْ  ،ِرَق ���������ھِ  ؛َو أََش���������ْرُتْم إِلَْی   ، عط���������ف )١٩٣٠()َج���������اَءهُ اَْلَم���������ْوُت َف���������َذَھَب ِب

، والفعل ماض أیضا، وداللة »جاءه الموت«، وفعلھا ماض على جملة »ذھب بھ«جملة  - u- اإلمام 

أي سیجیئھ » إذا الشرطیة« لوقوع الجملتین المتعاطفتین جزاًء لـ» مستقبلیة«ن أیضا، وداللة الفعلی

  .سیجیئھ الموت وسیذھب بھ إذا أطعتموه 

  لت���دل عل���ى س���رعة ذھ���اب الم���وت بال���دلیل ح���ین مجیئ���ھ، ول���و أن » الف���اء«وق���د ج���اءت 

  .استعملت ھنا ما أدت ھذه الداللة البیانیة الدقیقة» ثم«

، )١٩٣١()أي رزین غیر عجول: (ھ المقدسة، ومكیث الكالمبالدلیل نفس -u-وقد عنى اإلمام 

، كنایة عن ترّویھ وتثبتھ في أقوالھ وما یشیر بھ ویحكم، فإذا نھض جدّ وبالغ، ویذكر أنھم )١٩٣١()عجول

  .)١٩٣٢(ویذكر أنھم حین یخضعون لطاعتھ، وینقادون ألمره، ویعظمونھ یتوفاه هللا

یھ الناس، یجیئھ صورة مستقبلیة لھ تتعاقب أجزاؤھا، فبعد أن یجتمع عل -u-یرسم اإلمام 

للداللة على » الفاء«للربط بین األمرین ھو  -u-یجیئھ الموت، فیذھب بھ، والحرف الذي استعملھ 

للداللة على التعقیب، والزمن الفاصل بین األمرین قد یبدو طویال إذا ُنظر إلیھ خارج السیاق، ولكن 

وسرعة  ولكن السیاق العلوي یجعلھ قصیرا، كأنھ سیقع في لحظة خاطفة، وھذه إشارة إلى قصر المدة،

في حین أن » ثم« في ھذا الموضع ألن التراخي ھو الداللة األصلیة لـ» ثم«وسرعة الذھاب، وال تصلح 

  .العطف» فاء« في حین أن التعقیب ھو الداللة األصلیة لـ

                                                 
 . ٧/٨٥: شرح النھج  )١٩٢٦(
 . ٣/٧: مصباح السالكین  )١٩٢٧(
 . ١٣/٨٢: ة نھج البالغ )١٩٢٨(
 . ٤/١٧٢: مصباح السالكین  )١٩٢٩(
 .یقصد دلیل رایة الحق  )*(
  . ٧/٨٤: نھج البالغة  )١٩٣٠(
 .»مكث« ٦٢٣: مجمل اللغة  )١٩٣١(
 . ٣/٧: ، مصباح السالكین  ٧/٨٥: شرح النھج : ینظر  )١٩٣٢(



أََراَدْتھُمُ : (في صفة المتقین - u- في قولھ » الفاء«بدال من » الواو«كما نجد عدم صالح مجيء 

ْنَیا َفلَْم ُیِریُدوَھا( ف�دوا «، وھن�ا عط�ف الجمل�ة الفعلی�ة )١٩٣٣()َو أََسَرْتُھْم َفَف�َدْوا أَْنفَُس�ُھْم ِمْنَھ�ا ،أََراَدْتُھُم اَلدُّ

  .، وھي فعلیة فعلھا ماض أیضا»أسرتھم«ذات الفعل الماضي على الجملة » أنفسھم منھا

فالدنیا تلقي بشباكھا على الجمیع، وللداللة على حصول أمر أسر ال�دنیا للمتق�ي ش�أنھ ش�أن 

، ونجاتھ من أسرھا عطف »الفداء« ھذا المتقي وتخلصھ من ھذا األسر بسرعة تقدیمھ لـاآلخرین، وثبات 

وأما الفدیة فلما لم یكن إال بعد : (، یقول أحد الشراح في ھذا الصدد»الفاء« أسرھا عطف الجملتین بـ

، فدل على أن زھدھم في الدنیا ھو زھد حقیقي، واستعار لفظ )١٩٣٤()إال بعد األسر ال جرم عطفھا بالفاء

اك اإلنسان في الدنیا واالستمتاع بھا، فكأنھا قد أخذت ِبلُّبھ ووقع في قید واستعار لفظ األسر النھم

قید أسرھا، فجاء الترك واإلعراض طاعة   بالفدیة إعراضا عن الدنیا، وكانت مواظبة اإلنسان على طاعتھ 

  .)١٩٣٥(اإلنسان على طاعتھ تعالى بدیال عن ذلك االستمتاع

ول إلى مصاف األتقیاء، كما أن بین حالتین من الشعور مر بھما اإلنسان للوص» الفاء«وقد جمعت 

  .قد أفادت السببیة أیضا» الفاء«األتقیاء، كما أن 

العطف في الكثیر من المواضع بید أن ھذه الداللة داللة نسبیة » فاء«إن داللة التعقیب ال تفارق 

  .داللة نسبیة یحددھا السیاق، وقد تخرج عن حدود ھذه الداللة كما أشرنا سابقا

  . )١٩٣٦(ولھذا نظائر أخر في النھج 

  داللة السببیة  :الفرع الثالث

العطف تقوم على معنى الجمع والتشریك، في » فاء« إن العالقة السیاقیة الناشئة من الربط بـ

السببیة على معنى العلیة، وھو صادر » فاء« والتشریك، في حین تقوم العالقة الناشئة من الربط بـ

  .صادر أساسا عن معنى الشرط 

العطف في حالة عطف المفرد غیر » فاء«وقد قرر النحاة أن داللة السببیة ال یمكن أن تؤدیھا   

في عطف الجمل أو الصفات » الفاء«، أما حین تستعمل )١٩٣٧(قامَ زیدٌ فعمرو: المفرد غیر الصفة، نحو 

  . )١٩٣٨(الصفات فإنھا تدل على السببیة غالبا

                                                 
 . ١٠/١٣٣: نھج البالغة  )١٩٣٣(
 . ٣/٤١٧: مصباح السالكین  )١٩٣٤(
 . ٣/٤١٧: المصدر نفسھ: ینظر )١٩٣٥(
 .١٨/٢٦٥، ١٧/١٣، ١٣/١٥٢، ٧/٧٠، ٦/١٤٦، ٤/٥٤، ٣/٢٤٠، ٢/٢٨٤، ١/٢٢٨: نھج البالغة: ینظر )١٩٣٦(

١٨/٢٦٥. 
 . ٦٤: الجنى الداني)١٩٣٧(
 . ٣/٩٣: ، حاشیة الصبان ٦٤: ، الجنى الداني ١٧٥: التسھیل : ینظر )١٩٣٨(



  العاطف����ة، الدال����ة ف����ي الوق����ت نفس����ھ عل����ى الس����ببیة ف����ي ال����نھج » الف����اء«وم����ن أمثل����ة 

 فعط�ف جمل�ة )١٩٤٠()...)١٩٣٩(َفاْلَتَحَم�ْت ُع�َرى أَْش�َراِجَھا ،ُدَخ�انٌ َبْع�َد إِْذ ِھ�َي  )*(َو َناَداَھ�ا : (-u-قولھ 

، وفعلھا ماض أیضا للداللة »ناداھا بعد إذ ھي دخان«، وفعلھا ماض على جملة »التحمت عرا أشراجھا«

جاء نتیجة النداء اإللھي  –ھنا–أیضا للداللة على أحداث قد تمت في زمن مضى، فالتحام عرا األشراج 

ھي الحرف المناسب للربط بین العبارتین للداللة على عطف  »الفاء«النداء اإللھي وتلبیة لھ، وكانت 

  .عطف الثانیة على األولى، وكونھا مسببة عنھا

فَقــالَ لَهــا ولــَألرضِ اْئتيــا َطوعــاً أَو كَرهــاً قالَتــا أَتَينــا       {: ف��ي الن��داء إل��ى قول��ھ تع��الى -u-وأش��ار 

نيعي محیطھ اإلنسان حین كانت السماء دخانا، ، وقد كان ذلك في بدایة خلق الكون الذي أوجد ف)١٩٤١(}طائ

السماء دخانا، فالتحمت عرا أشراجھا، وقد صور انضمام أجزائھا، بانضمام طرفا العیبة بتشریج 

، والسرعة التي ذكرھا الشارح تفھم من )١٩٤٢()وھو على الحقیقة كنایة عن سرعة اإلبداع(بتشریج عراھا،

فادت داللة التعقیب من داللة على قصر المدة، فقد أ» الفاء« الشارح تفھم من سیاق الكالم فضال عما لـ

من تعظیم قدرة هللا تعالى  -u-داللة التعقیب إذ ال نجد مھلة بین المعطوفین لیتم المعنى الذي أراده 

هللا تعالى في خلق الخلق وابتداعھ، والشرعة الدالة على ھذه القدرة، وخضوع المخلوقات واستجابتھا 

  .حرفا مناسبا لیؤدي ھذه الدالالت جمیعا» الفاء«واستجابتھا إلرادتھ لذا جاءت 

ً : (-u-ونظی��ره قول��ھ  ��ُدوِر َخِفّی��ا َرُكْم َع��ُدّواً َنَف��َذ ِف��ي اَلصُّ ً  ،َو َح��ذَّ  ؛)١٩٤٣(َو َنَف��َث ِف��ي اَْآلَذاِن َنِجّی��ا

ى  ،َفأََضلَّ َو أَْرَدى ى إَِذا ِاْسَتْدَرَج َقِریَنَتُھ ...َو َوَعَد َفَمنَّ �نَ ...َحتَّ  -u-، فق�د عط�ف )١٩٤٤()...أَْنَكَر َما َزیَّ

u- نفذ ف�ي الص�دور نجی�ا«على الجملة الفعلیة » أضل«ضي الجملة الفعلیة ذات الفعل الما« ،

، وأن ھذا النفاذ في الصدور وھذا –أي الشیطان–وفعلھا ماض أیضا لیربط بین الضاللة ونفاذ العدو 

  .  وھذا النفث في اآلذان ھما سبب إضاللھ اإلنسان وإردائھ إیاه في المھالك

تعالى الذي أقام الحجج على بني آدم حث الناس على التقوى وتخویفھم من غضب هللا  - u- أراد 

على بني آدم وحذرھم من الشیطان الموصوف بالعداوة والنفوذ في الصدور بخفاء، فكأنھ یسري فیھا مسرى 

                                                 
 .أي السماء  )*(
 .»شرج« ٣٦٦: مجمل اللغة . )الفرقتان: والشرجان... العرى: الشرج(، و »شرج«األشراج مفرده )١٩٣٩(
 . ٦/٤١٩: نھج البالغة  )١٩٤٠(
 . ١٠: سورة فصلت  )١٩٤١(
 . ٦/٤٢١: شرح النھج  )١٩٤٢(
 .»نجو« ٦٣٩: مجمل اللغة ). السر بین اثنین(ھو » النجو«الذي یساره، فـ: والنجي)١٩٤٣(
 . ٦/٢٦٨: نھج البالغة  )١٩٤٤(



للداللة على سرعة إضاللھ لإلنسان، فھو یوسوس » الفاء«یسري فیھا مسرى الدم في العروق، لھذا استعمل 

د ألنھ شدید اإلصرار، سریع فھو یوسوس لھ ویضلھ ویردیھ سریعا، فال یترك لإلنسان مجاال للتفكیر أو الترد

اإلصرار، سریع العمل، وھذا یدل على شدة عداوتھ لإلنسان، فھو العدو الذي ینفث خدعھ وأباطیلھ نجوى، 

أنھ یھمس ھمس�ا، : ، فكأنھ یقول»في اآلذان«: في قولھ -u-وأباطیلھ نجوى، وأكد ھذا المعنى 

ھا، ھمسا، واستعمل لفظ النفث للداللة على وقع ھذه النجوى في النفوس، فكأنھ ساحر أو حیة تنفث سم

قُلْ أَعوذُ {: ھا، فتشل حركة فریستھا، ثم تقضي علیھا، وھو وصف دقیق لقولھ تعالى في االستعاذة منھسم

ك ^قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ{: منھ لاسِ ماسِ ^النالن اسِ ^إِلهخَن الَّـذي يوسـوِس فـي صـدورِ      ^من شر الْوسواسِ الْ

، »وعد«، و»أردى« ، و»أضل«في » المفعول بھ« - u- ولم یذكر، )١٩٤٥(}من الْجِنة والناسِ̂ الناسِ 

، فدل على اإلطالق لبیان قدرة ھذا العدو وتمكنھ من اإلیقاع بعبید هللا تعالى بسعة تشمل »منّى«، و»وعد«و

تعالى بسعة تشمل الناس جمیعا، فھو یضل ویردي، ویعد أي إنسان من دون استثناء مما یدل على سعة عملھ 

  .على الناس جمیعا أن یكونوا منھ على حذرعلى سعة عملھ وإصراره على إضالل جمیع الناس، لذا 

للداللة على سرعة اإلضالل لذا لزم أن » الفاء« للمخاطبین مقدرتھ بـ -u-وقد أبان اإلمام   .حذر

  .لزم أن یكونوا حذرین منھ في جمیع األوقات 

َھ����ا : (ف����ي التح����ذیر م����ن ال����دنیا -u-ونظی����ره قول����ھ  ����َط َحالَلَ َھ����ا َفَخلَ ����ى َربِّ َداٌر َھاَن����ْت َعلَ

ھانت «، وھي جملة فعلیة فعلھا ماض على جملة »خلط حاللھا بحرامھا«، وقد عطف جملة )١٩٤٦()اِمھَابَِحرَ 

  .»ماض«، وھي جملة فعلیة فعلھا »ھانت على ربھا«جملة 

للداللة على اإلطالق واالستمراریة في ھوان الدنیا على هللا » ھانت«وقد جاء بفعل مفرغ من الزمن 

مفرغ من » ماض«، وفعلھا »لھا بحرامھاخلط حال«الدنیا على هللا تعالى، ثم عطف علیھا جملة فعلیة 

مفرغ من الزمن، فدل على اإلطالق واالستمراریة في عملیة خلط الحالل بالحرام فیھا، فناسبت الجملة 

السببیة، إذ إن صفة » الفاء«، وأفادت -المعطوف-فناسبت الجملة المعطوف علیھ الجملة المتقدمة 

  .صفة ھوان الدنیا على هللا تعالى كانت سببا في خلطھ حاللھا بحرامھا

مراده تفضیل الدار اآلتیة على ھذه الحاضرة، ( - u- ذھب أحد الشراح إلى القول بأن اإلمام و

الحاضرة، فإن تلك صفو كلھا وخیر كلھا، وھ�ذه مش�وبة، والك�در والش�ر فیھ�ا أغل�ب م�ن الص�فو 

  .)١٩٤٧()والخیر
                                                 

 . ٥،٤،٣،٢،١: سورة الناس  )١٩٤٥(
 . ٧/٢٤٦: نھج البالغة  )١٩٤٦(

٣ ٢ ١ 

٥ ٤ 



ِبُكْم  )*(َتُؤلْ : (في الحث على لزوم التقوى والتحذیر من یوم القیامة -u-ونظیره أیضا قولھ 

��ى أَْكَن��انِ ِبُك��ْم إِ  )*(َت��ُؤلْ ( َع��ِة  )١٩٤٨(لَ ��ورِ  ...ِفی��ِھ اَألَْبَص��اُر  )١٩٤٩(ِف��ي َی��ْوٍم َتْش��َخصُ ؛ ...اَلدَّ  ؛َو ُی��ْنَفُخ ِف��ي اَلصُّ

على الجملة » تزھق كل مھجة« )١٩٥١(، فقد عطف الجملة الفعلیة المضارعة)١٩٥٠()...ْزَھُق ُكلُّ ُمْھَجةٍ َفتُ 

لصور یكون السبب في زھوق عموم ذلك بأن النفخ في ا» الفاء« بـ» ینفخ في الصور«الجملة المضارعة 

الحدیث على أمر یقع في المستقبل جاء بالفعل المضارع لیصف ذلك  - u- زھوق عموم األنفس ولما أراد 

المضارع لیصف ذلك الیوم الشدید وما فیھ من أھوال، فكأنھ یصور لنا بصیغة الفعل المضارع صورة ذلك 

  .المضارع صورة ذلك المشھد عیانا

  .)١٩٥٢(ولھذا نظائر أخر في النھج

دل على العطف والترتیب بال مھلة، وقد تدل على السببیة ت» الفاء«نصل مما تقدم الى أن 

السببیة أحیانا، وداللتھا على التعقیب ھي الداللة الغالبة غیر أنھا قد تخرج عن ھذه الداللة لتدل على 

على التعقیب، أو على تفصیل المجمل، أو تقوم بمھمة الربط بین معنیین لتتم العبارة وتخلق من معاني 

  .مالمن معاني المتعاطفات معنى واحدا متكا

   »ثم«: المطلب الثالث 

یشرك في الحكم، ویفید الترتیب (، و)١٩٥٣(حرف عطف یشرك بین األول والثاني في اإلعراب والمعنى

  .)١٩٥٤()قام زیٌد ثّم عمرو، آذنت بأن الثاني بعد األول بمھلة: ویفید الترتیب بمھلة، فإذا قلت

لتراخي في تدل على التشریك مع الترتیب وا» ثم«وقد ذھب سیبویھ وجمھور البصریین إلى أن

مررتُ برجلٍ ثمّ امرأةٍ، فالمرور ھھنا مروران، وجعلت ثمّ : )**(ومن ذلك:(لتراخي في الزمان، قال سیبویھوا

  .)١٩٥٥()مروران، وجعلت ثّم األول مبدوءاً بھ، وأشركت بینھما في الجر

                                                                                                                                            
  . ٧/٢٤٧: شرح النھج ) ١٩٤٧(
 .أي ترجع  )*(
  . ١٠/١٧٥: شرح النھج . الراحة: جمع كن وھو الستر ، والدعة : األكنان )١٩٤٨(
  . ١٠/١٧٥: شرح النھج . تبقى مفتوحة التطرف: وتشخص األبصار )١٩٤٩(
 . ١٠/١٧١: نھج البالغة  )١٩٥٠(
 ١٧/١٣،  ١٣/٣٠٣،  ١٠/١٧١،  ٩/٢٧١،  ٢/٣١٢: غة نظائر عطف الجملة المضارعیة على مثلھا في نھج البال: ینظر ) ١٩٥١(

١٩/١٨،  ١٧/١٣،  ١٣/٣٠٣،  ١٠/١٧١ . 
،  ٧/٢٠١،  ٦/٣٦٣،  ٦/٢٦٨،  ٦/٤٢٤،  ٦/٤٢٣،  ٦/٤١٩،  ٢/٨٥،  ٢/٣٢٢،  ٢/١٨٥،  ١/٢٢٨: نھج البالغة: ینظر  )١٩٥٢(

١٩/٢٥٩،  ١٩/١٥٧،  ١٨/٥٢،  ١٧/٢٥١،  ١٦/٢٦٩،  ١٤/٦،  ١٣/١٥٢،  ٩/٧٤،  ٧/٢٤٦،  ٧/٢١٧،  ٧/٢٠١،  ٦/٣٦٣،  ٦/٢٦٨ 
١٩/٢٥٩،  ١٩/١٥٧،  ١٨/٥٢،  ١٧/٢٥١ . 

  . ٦٨: ، التوابع في كتاب سیبویھ١٨٥: ةالتوطئ: ینظر)١٩٥٣(
  .٤٢٦: الجنى الداني )١٩٥٤(

  .یقصد باب ما أشرك بین اإلسمین )*(*
  . ١/٤٣٨: الكتاب )١٩٥٥(



مررت برجٍل راكبٍ ثم ذاھٍب، فبین أن الذھاب بعده، وأن بینھما مھلة، وجعلھ غیر :)*(ومنھ: (وقال 

ضربت زیدا ثم : مثل الفاء، إال أنھا أشد تراخیا، تقول(، فھي )١٩٥٦()وجعلھ غیر متصل بھ، فصیره على حدة

  . )١٩٥٧()ضربت زیدا ثم عمرا، وأتیت البیَت ثم المسجدَ 

یفید (العطف، فصارت أطول منھا مھلة، فھي حرف » فاء«فقد لوحظ فیھا زیادة المبنى على 

ھ الترتیب تفید عند سیبوی(،و )١٩٥٨( منھا) یفید الترتیب كالفاء مع المھلة والتراخي ألنھا أكثر حروفا(

،وقد ذكر غیره من النحاة  أنھا في العطف  )١٩٥٩()الترتیب مع التراخي وإن لم یذكر ھذین المصطلحین

  . )١٩٦٠(العطف للترتیب مع التراخي زمانا أو مرتبة

ه {:وھذا ظاھر في قولھ تعالى رفَأَقْب أَماتَه^ ه رأَنْش إِذا شاء فإن إقبار اإلنسان بعد موتھ  )١٩٦١( }ثُم

فجاءت الفاء لتدل على ذلك، وأما نشره فال یكون إال بعد مدة طویلة وذلك في  موتھ یكون من غیر مھلة،

  .للداللة على ذلك التراخي»  ثم«طویلة وذلك في یوم القیامة، لذا جاءت 

  : في النھج بعدة دالالت، منھا» ثم«وقد وردت 

  داللة التشریك مع الترتیب والتراخي  :الفرع األول

ِويُّ :(–u–مع التراخي قولھ العطف» ثم«ومما جاء في النھج، وفیھ أفادت  َھا اَْلَمْخلُوُق اَلسَّ  ،أَیُّ

ِويُّ  َك َجِنیناً الَ ُتِحی�ُر ُدَع�اءً  ؛...َو ُوِضْعَت ِفي َقَراٍر َمِكیٍن  ...ْنَشأُ اَْلَمْرِعيُّ َو اَْلمُ  ،اَلسَّ َو  ،َتُموُر ِفي َبْطِن أُمِّ

ى َداٍر لَ  .الَ َتْسَمُع ِنَداءً  َك إِلَ وقد عطفت جملة ، )١٩٦٢()َو لَْم َتْعِرْف ُسُبلَ َمَناِفِعَھا ؛ْم َتْشَھْدَھاُثمَّ أُْخِرْجَت ِمْن َمَقرِّ

ُوِضْعتَ في «على جملة » أُْخِرْجتَ «، وھي جملة فعلیة فعلھا ماض مبني للمجھول »...أخرجت من مقرك«جملة 

، وھي جملة فعلیة فعلھا ماض مبني للمجھول، وقد استعمل الفعل الماضي »ُوِضْعَت في قراٍر َمكین«جملة 

للداللة على أن الوضع واإلخراج أمران ثابتان في نشأة اإلنسان مستمران  الفعل الماضي مفرغا من الزمن

ھذین الفعلین من داللة المضي إلى اإلطالق  –u–اإلنسان مستمران في كل مولود منھ، فقد أخرج اإلمام 

  .إلى اإلطالق في الزمن

                                                 
 .یقصد باب النعت (*) 

  . ١/٤٢٩: الكتاب )١٩٥٦(
  . ١/١٠: المقتضب )١٩٥٧(
  .٢١٦: جواھر األدب )١٩٥٨(
  . ٦٩: التوابع في كتاب سیبویھ )١٩٥٩(
  .٣٠٤:،أسرار العربیة٣/٩٥:،حاشیة الصبان٤/٣١٧:الرضي على الكافیة،شرح ١/١٠:المقتضب:ینظر)١٩٦٠(

  .٣٠٤:العربیة
  . ٢٢،  ٢١: سورة عبس )١٩٦١(
  . ٩/٢٥٧: نھج البالغة )١٩٦٢(

٢١ 



   )١٩٦٣(مبنی�ین للمجھ��ول، ألن الم��راد ھن��ا الح��دث» أُْخِرَج��ت«، و»ُوِض��َعتْ «وج�اء ب��الفعلین 

–، فاألب سبب لوجود الجنین أما العملیات المتالحقة المذكورة في كالمھ )١٩٦٤(ھنفسھ، فكان االھتمام ب

، بل إننا نلمح تعدد الواضع في غیاب الفاعل، فا  تعالى واضع )١٩٦٥(فكلھا من هللا تعالى –u–كالمھ 

تعالى واضع لھذا الجنین بمشیئتھ كما أن األب واضع آخر لھ بالسببیة، فھو تعالى السبب األول، واألب ھو 

لبیان قدرة هللا تعالى  وعظیم » ثم«استعمل  –u–وھنا نجد أنھ األول، واألب ھو السبب الثاني، 

 :المستقر، والمراد(أي » القرار«، وقد جاء وضع ھذا المخلوق في )*(وعظیم إحسانھ إلى اإلنسان

ثانیا  -وھو الترتیب الطبیعي في خلق اإلنسان-أوال، وجاء إخراجھ من قراره   )١٩٦٦()الرحم :والمراد

مدة الحمل طویلة في حد ذاتھا، ویعضد ذلك السیاق إذ إنھ ثانیا متراخیا زمنیا عن زمن وضعھ، وذلك ألن 

السیاق إذ إنھ جاء للتنبیھ على تقلّب اإلنسان في حاالتھ منذ وضعھ ضئیال إلى استتاره جنینا، فحركتھ في 

فحركتھ في موضعھ معتمداً اعتمادا كامال ما یجود بھ رحم أمھ، وھو في تلك الحال ال یحتاج إلى استعمال 

وال إلى فمھ في غذاء غیر قادر على رد الجواب، وسماع إلى استعمال عینیھ في رؤیة وال أذنیھ في سماع، 

الجواب، وسماع النداء، ثم تحدث النقلة التي تمثل لھ صدمة، وھي رؤیتھ داراً مجھولة، دنیا لم یرھا 

باستعمال عینیھ یرھا من قبل، وال یعرف طرق االنتفاع فیھا، فھي عالم واسع مملوء باألحداث، فیبدأ 

السمع والبصر والذوق والشم بكل تلك السعة والتعقید عینیھ وأذنیھ، ثم فمھ في عملیة الغذاء، فأجھزة 

إذ بھا   )١٩٦٧(والتعقید لم یخلق شيء منھا لمدة العیش داخل الرحم، وإنما خلقت للحیاة بعد تلك المرحلة

عالم رحم األم، : لتقف حاجزا بین ھذین العالمین» ثم«، وھنا تأتي  )١٩٦٨(إذ بھا یتم الحس الظاھر

لبیان التراخي الحاصل في الزمان بین الوضع في  الحرف األجود» ثم«األم، وعالم دار الدنیا، فمثلت 

  .الوضع في ظلمة القرار، واإلخراج من ھذا القرار

إن النظر الفاحص في ھذا المثال یبین لنا أننا ال نجد التراخي في الزمان فحسب، ب�ل نج�د 

مقره وھو رحم : بین المعنیین المتضادین» ثم«أیضا، ونرى كیف ربطت  (**)نجد التراخي في المكان

، والمقر الدار المألوفة التي ینتفع بھا من غیر )١٩٦٩()الدنیا رحم للروح(م الدنیا ووھو رحم للبدن، ث

                                                 
  . ٥٠: دراسة داللیة-، الجملة الفعلیة في نھج البالغة ٢٤٢: اإلعجاز البیاني للقرآن: ینظر)١٩٦٣(
  . ٢٧،  ٢٦،  ١٣: دراسة نحویة داللیة-المبني للمجھول في التعبیر القرآني )١٩٦٤(
  . ٣٥: محمد الحسیني الشیرازي : العقائد اإلسالمیة : ینظر )١٩٦٥(

المخاطبین على تقلب اإلنسان في حاالتھ وأطوار خلقتھ لیتوصل في ھذه المقدمة   إلى وجود خالق  –u–ینبھ اإلمام (*) 
  .وجود خالق لھذا المخلوق ھداه إلى جمیع حاجاتھ

  .٣/١٧٨: الكشاف)١٩٦٦(
  . ٢٢٧: مرتضى المطھري : ي العدل اإللھ: ینظر )١٩٦٧(
  . ٣/٢٧٣: محمد رضا المظفر: المنطق : ینظر)١٩٦٨(

فضال عن  –وإن لم نجد ما یعزز ھذا القول عند النحاة–تراخي المكان في بعض العبارات » ثم«فقد یلمح في )*(*
  .عن التراخي في الزمان

  . ٢٢٦: مرتضى المطھري: العدل اإللھي)١٩٦٩(



غیر جھد عن طریق غیره، أما دار الدنیا فھي التي ال یعرف سبل منافعھا، ثم یھتدي إلى سبل االنتفاع 

  .االنتفاع فیھا بنفسھ

ُثمَّ َیْخ�ُرُج  ،َو َیْبِني َما الَ َیْسُكنُ  ،ُكلُ َو ِمَن اَْلَعَناِء أَنَّ اَْلَمْرَء َیْجَمُع َما الَ َیأْ ...:( –u –ومنھ قولھ 

ى ِ َتَعالَ ى َهللاَّ ، »یخرج إلى هللا تعالى«، وقد عطف ھنا الجملة الفعلیة )١٩٧٠()َو الَ ِبَناًء َنَقلَ  ،الَ َماالً َحَملَ  ؛إِلَ

، »یجمع«، وفعلھا مضارع أیضا »یجمع ما ال یأكل«على الجملة الفعلیة » یخرج«، وفعلھا مضارع »تعالى

الجملة المعطوفة في محل رفع ألنھا عطفت على ما محلھ الرفع، فالجملة المعطوفة علیھ ، و»یجمع«أیضا 

  .»أن«المعطوفة علیھ في محل رفع خبر لـ

واالستمرار –یرى إكثار اإلنسان واجتھاده في جمع مال ینتفع بھ جمعا مستمرا   –u –فاإلمام 

العذاب حین  ، وبناء ما ال یسكنھ بناء متجددا متعددا من أسباب التعب بل–واالستمرار یولد اإلرھاق

ومحاسبا علیھ في  ویخرج من الدنیا مجردا مما جمع وبنى غیر منتفع بھ في الدنیا، األجل، ینتھيحین 

ونلحظ أن  منھا، الخروج علیھ في اآلخرة، فیكون من أسباب عذابھ في الدنیا ومن أسباب حسرتھ عند 

بناء في بین الجمع وال ھي األنسب في ھذا الموضع إذ إننا نجد تراخیا في المدة»ثم«ونلحظ أن داللة

وقع�ا ف�ي الحی�اة بناء في الدنیا، وعملیة الخروج منھا، ونرى الترتیب الحاصل ھن�ا، ف�العمالن وال

وھو نھایة حیاة اإلنسان  من الدنیا للقاء هللا یعني الموت، والخروج ما،ثم جاء الخروج خاتمة لھ الدنیا،

ن في الحكم، أشركت بین الجملتین المتعاطفتی» ثم«اإلنسان الدنیویة وخاتمة ألعمالھ، وكذلك نلحظ أن 

علیھا صح » یخرج إلى هللا«جملة » ثم«، وحین عطفت »أن«في محل رفع خبر » ...یجمع ما«الحكم، فجملة 

» أن«في حیز » یخرج«، و » یبني«، و »یجمع«علیھا صح أن تعرب في محل رفع، ولوقوع ھذه األفعال » هللا

  .جاءت مؤكدة الوقوع» أن«في حیز » یخرج«

َفَجَبلَ ِمْنَھا ... (ة بالماء،إن هللا تعالى قد سن ترب: -u-قولھ في صفة خلق آدم  –أیضا–ومنھا 

���������������اءٍ  ���������������ا ُص���������������وَرًة َذاَت أَْحَن ���������������َل ِمْنَھ ���������������وٍل  ،َو ُوُص���������������وٍل َو أَْعَض���������������اءٍ  ،َفَجَب   َو فُُص

������ى ِاْسَتْمَس������َكتْ  ������ى َصْلَص������لَتْ  ،أَْجَم������َدَھا َحتَّ َوْق������ٍت َمْع������ُدودٍ  ،َو أَْص������لََدَھا َحتَّ    .َو أََج������ٍل َمْعلُ������ومٍ  ،لِ

�����������ْت إِْنَس����������� لَ �����������ْن ُروِح�����������ِھ َفَتَمثَّ �����������ا ِم �����������َخ ِفیَھ �����������مَّ َنَف �����������اُث �����������اٍن ُیِجیلَُھ �����������ٍر  ،اناً َذا أَْذَھ   َو ِفَك

ُف ِبَھا على » نفخ«، وفعلھا ماض »نفخ فیھا من روحھ«، فقد عطف الجملة الفعلیة )*( )١٩٧١()َیَتَصرَّ

، وھي تفید اإلشراك في الحكم، »أجمد«، وفعلھا ماض »أجمدھا حتى استمسكت«على الجملة الفعلیة 

                                                 
  . ٧/٢٥١: نھج البالغة )١٩٧٠(
  . ١/٩٦:  ح النھجشر)١٩٧١(

الجوانب، :  واألحناء. وسنھا بالماء، أي ملّسھا، فجبل منھا، أي خلق: فقال ، وقد شرح معانیھا ابن ابي الحدید (*) 
: شرح النھج:   ینظر. یبست، وھو الصلصال: وصلصلت. جعلھا صلدا، أي صلبا متینا: وأصلدھا. الجوانب، جمع حِنو

 ١١/٣٨٢، » صلد« ٣/٢٥٦، »حنا« ١٤/٢٠٤، »جبل« ١١/٩٨، » سنن« ١٣/٢٢٤: ، لسان العرب ١/٩٧: شرح النھج
  .»صلصل« ١١/٣٨٢، » صلد«



للداللة على » ثم«ت في زمن مضى وانتھى، وقد جاءت الحكم، واألفعال الماضیة تدل على أن األحداث وقع

للداللة على التراخي في الزمان بین الحدثین حدث اإلجماد الذي تحولت بھ التربة المسنونة إلى » ثم«

المسنونة إلى صلصال وحدث النفخ الذي تحول فیھ الجماد إلى كائن حي، ونحن ھنا نستعین بداللة حرف 

لوقت «: –u–في قولھبداللة حرف العطف نفسھ، ویعیننا السیاق على القول بتراخي الزمن وذلك 

. ، فھناك زمن ھو مدة ھذا الوقت المعدود الذي ینتھي باألجل المعلوم»لوقت معدود، وأجل معلوم«:

  . تفید الترتیب أیضا» ثم«ونلحظ أن النفخ أمر الحق بإجماد الصورة المجبولة، فـ. المعلوم

ْن َذلَِك َفاْحِمْلھُ َعلَى مِ  )**(ءٌ  َفإِْن أَْشَكلَ َعلَْیَك َشيْ :(  –u–ونظیره ما قال في وصیتھ البنھ الحسن 

ى َجَھالَِتكَ  ُل َما ُخلِْقَت ِبِھ َجاِھالً ُثمَّ ُعلِّْم�تَ  ،َفاْحِمْلُھ َعلَ َك أَوَّ �ُر  ،ْم�رِ أَْكَث�َر َم�ا َتْجَھ�ُل ِم�َن اَألَ َو َم�ا  ،َفإِنَّ َو َیَتَحیَّ

كَ  ،َو َیِضلُّ ِفیھِ َبَصُركَ  ،ِفیھِ َرْأُیكَ  على » ُعلِّْمتَ «األولى الفعل ، وھنا عطف في  )١٩٧٢()!ُثمَّ ُتْبِصُرهُ َبْعَد َذلِ

على جملة » تبصره«وعطف  الجملة الفعلیة المضارعة » فإنك أول ما خلقت بھ جاھالً «على الجملة اإلسمیة 

بین المتعاطفین في كلیھما، وربطت » ثم«، وقد أشركت »ما أكثر ما تجھل من األمر«على جملة » تبصره«

ل، فبین بدایة خلق كلیھما، وربطت بینھما في المعنى، فالجھل سابق على المعرفة، والمعرفة تعقب الجھ

ـ  بدایة خلق اإلنسان ، بعدھا أردف ذلك بقولھ »ثم«صغیرا جاھال وتعلمھ العلم مھلة طویلة عّبر عنھا ب

ودل على عظمة الحیرة وشدتھا –ان كثیرا مما تجھلھ، وتعاني الحیرة العظیمة فیھ  -u-ذلك بقولھ 

ل«على زنة » تحیر«وشدتھا مجيء الفعل  » ثم«جود یأتیك فیھ العلم والبصر الحقا، ونفھم من و –»تفعَّ

الثانیة أن جھل اإلنسان كثیرا من األمور، وحیرة رأیھ فیھا، وضالل بصره، مستمر معھ، » ثم«جود و

، »یضل«، و»تحیر«، و»تجھل«األفعال المضارعة  –u–مستمر معھ، ومتجدد في كل وقت الستعمالھ 

، فمحدودیة فكر اإلنسان تمنعھ من معرفة كل - أیضا- ، ویأتي اإلبصار بعد ذلك في صورة متجددة »یضل«و

ن حولھ، وإن ما یعرفھ منھا ال یأتیھ دفعة واحدة بل یأتي أبعاضا، وبحسب من معرفة كل المجاھیل م

ارتباط اإلبصار باألمر » ثم«وبحسب درجات اإلبصار لدیھ یحصل التجدد المعرفي، وقد أفادنا الحرف 

اإلبصار باألمر المجھول، الذي یتحیر فیھ الفكر، ویضل فیھ العقل، وھو یبحث عن كنھھ، وان إدراك حقائق 

» ثم«ي زمنا طویال ھو مدة ھذه الحیرة، وھذا الضالل، وقد أفادت إدراك حقائق المجھوالت المحیرة یستدع

  . )١٩٧٣(»بعد ذلك«:أن اإلبصار یأتي الحقا عقیب الجھل إال أنھ أكد ھذا المعنى في قولھ» ثم«وقد أفادت 

  . )١٩٧٣(»ذلك

                                                 
  .من أسرار القدر ) *(*
  . ١٦/٧٤: نھج البالغة )١٩٧٢(
فإن أشكل علیك شيء من أسرار القدر، وخفي علیك وجھ الحكمة فیھ، فال : (في معرض نصیحتھ الخالدة –u–یقول )١٩٧٣(

: شرح النھج: ، ینظر٥/٢١: نمصباح السالكی). وجھ الحكمة فیھ، فال تتوھم خلوه عن حكمة بل احملھ على جھالتك بھ
  . ١٦/٧٥: شرح النھج



  .)١٩٧٤(ولھ نظائر أخر في النھج

  داللة الترتیب بال مھلة  : الفرع الثاني
ویح�دث العك�س أحیان�ا، فق�د  تق�ع  في إفادة الترتیب ب�ال مھل�ة،» الفاء«موقع » ثم«قد تقع 

  . في إفادتھ بمھلة» ثم«موقع » الفاء«

َفإِْن َنَزلَْت ِبھِ إِْحَدى : (في صفة رجل ھو من أبغض الخالئق إلى هللا تعالى –u–ومنھ قولھ 

�ا ِم�ْن َرْأِی�ھِ  ؛إِْحَدى اَْلُمْبَھَماتِ  َھا َحْش�واً َرّثً أَ لَ ل�ة الفعلی�ة الجم –u–، فق�د عط�ف )١٩٧٥()ُث�مَّ َقَط�َع ِب�ھِ  ،َھیَّ

وفعلھا ماض أیضا، فأشركتھما في » ...ھیأ لھا حشوا«، وفعلھا ماض على الجملة الفعلیة »قطع بھ«

فأشركتھما في الحكم، وقد جاءت داللة الفعلیة ھنا مستقبلیة لوقوع أحدھما في جواب الشرط، واآلخر في 

  .واآلخر في جملة معطوفة على الجملة التي قبلھا

اِس (فھذا الرجل  اهُ أَْشَباهُ اَلنَّ ً َسمَّ لجھلھم ولیس ھو بالعالم، فإن عرضت علیھ مشكلة   )١٩٧٦()...َعالِما

في ھذا » ثم«مشكلة تبتغي لحلھا عقال وعلما ودرایة، یھيء لھا كالما غیر نافع، فیقطع بھ، ونرى أن 

في ھذا الموضع جاءت للترتیب بین الحدثین، إذ إن التھیئة ال تقع في مدة طویلة عند الجھالء لضعف 

م في استقصاء األمور، والقطع باألمور یأتي بصورة مباشرة بعد التھیئة لضعف قدراتھم عن النظر، وتقصیرھ

  .مباشرة بعد التھیئة من دون ترو

يْ : (في موضعھ من رسول هللا  –u–ونظیره قولھ    ، فقد  )١٩٧٧()ءَ ثُمَّ یُلْقُِمنِیھِ  َو َكاَن َیْمَضغُ اَلشَّ

عل�ى الجمل�ة الفعلی�ة » یلق�م«، وفعلھ�ا مض�ارع »یلقمنیھ«، فقد عطف الجملة الفعلیة  )١٩٧٧()ُیْلِقُمِنیھِ 

ووثاقة  بیان قوة االرتباط برسول هللا  –u–، وھنا یرید »یمضغ«، وفعلھا المضارع »الشيءیمضغ «

كان یمضغ الشيء القاسي من  ووثاقة ھذه الصلة بینھما، فعاد إلى الماضي، لیبین أن الرسول  هللا 

  القاس�����������ي م�����������ن الطع�����������ام مض�����������غا متج�����������ددا، ف�����������إذا اطم�����������أن للیونت�����������ھ ألقم�����������ھ 

وحب  مدى قربھ من الرسول  –u –ین ، ویتجدد منھ اإللقام مع تجدد المضغ ، فب–u–لإلمام 

احتضنھ صغیرا، وأطعمھ بنفسھ الشریفة بعد إالنة الطعام لھ حرصا علیھ  وحب الرسول لھ، فإذا كان 

منھ، ونحن نلحظ  حرصا علیھ حتى اكتمل رجال أي بناه  جسدا وروحا فمن یكون من الرجال أقرب للرسول 

دة أو فاصل بین عملیة المضغ منھ، ونحن نلحظ أنھ لیس ھناك مدة زمنیة طویلة في عملیة المضغ، وال من م

  .في السیاق» الفاء«ھنا أدت داللة » ثم«بین عملیة المضغ واإللقام، فـ
                                                 

، ٧/٢٢٧، ٢٠٢- ٧/٢٠١، ٧/٢٠١،   ٧/٢٠٠، ٦/٤٣٨، ٦/٤٢٣، ١/٢٠٣، ١/١٠٢، ١/١٠٢، ١/٩١، ١/٨٣: نھج البالغة: ینظر)١٩٧٤(
١٥/١٥١، ١١/٥١، ١١/٩٣، ١١/٩٣، ١١/٣٨، ١٠/١٩٤، ١٠/١٩٤، ٩/٢٦٨، ٩/١٣٧، ٨/٣٠١، ٨/١٢، ٧/٢٢٧، ٢٠٢- ٧/٢٠١، ٧/٢٠١ ،

١٨/٢٧١، ١٣/٩١، ١٣/٩١، ١٦/١٦٨، ١٦/٧٠، ١٥/١٥٢، ١٥/١٥١، ١١/٥١، ١١/٩٣، ١١/٩٣.  
  . ١/٢٨٣:  المصدر نفسھ) ١٩٧٥(
  . ١/٢٨٣: المصدر نفسھ ) ١٩٧٦(
  . ١٣/١٩٧: نھج البالغة)١٩٧٧(



    . )١٩٧٨(ولھذا نظائر أخر في النھج

  على البعد المعنوي  »ثم«داللة :  الفرع الثالث

في عدد من المواضع من النھج، ولیس في السیاق قرینة تفھم منھا  داللتھا على » ثم«وردت 

خلَقَكُم من نَفْسٍ {:لزمان، و كذلك وردت في النص القرآني في قولھ تعالىعلى الترتیب والتراخي في ا

لَ لَكُم من األَنْعامِ ثَمانيةَ ز ة ثُم جعلَ منها َزوجها وأَنْ دنَفْسٍ واح نالنفس الواحدة«، فالمقصود  بـ )١٩٧٩( }َْزواجٍأ م «

كان قبل خلق الذریة،  حواء، ومعلوم أن خلق حواء» زوجھا«، والمقصود بـ–u–نفس آدم » الواحدة

في ھذه اآلیة من مواضع االختالف عند النحاة، وقد ذھب عدد منھم في » ثم«خلق الذریة، فكان فھم داللة 

على الترتیب والتراخي في »  ثم«عدد منھم في محاولة إلى موافقة القاعدة البصریة القائلة بداللة 

  . )١٩٨٠(في الزمان مطلقا في عرض آرائھم

ترتیب والتراخي في الزمان مطلقا وعدم التزامھم على ال» ثم«في حین لم یقل الكوفیون بداللة 

التزامھم بذلك جعلھم أكثر رعایة وفھما من غیرھم لدور السیاق في فھم الداللة الزمنیة، وتحدیدھا في 

إن العرب إذا أخبرت عن رجل بفعلین : (ففي تفسیر ھذه اآلیة قال الفراء. وتحدیدھا في ھذا العطف

فیم�ا معن�اه التق�دیم، » ث�م«م�ا جعل�وا إذا كان ھو اآلخر في المعنى، ورببثم اآلخر  (*)بفعلین ردوا

قد بَلََغني ما َصنَْعَت یَْوَمكَ َھذا، ثم َما َصنَْعَت أَْمِس أَْعَجَب، : من ذلك أن تقول. من خبر المتكلم» ثم«ویجعلون 

قَد أعطیتكَ الیومَ شیئاً، ثم الذي أعطیتُكَ أمِس أكثَر، : َصنَْعَت أَْمِس أَْعَجَب، فھذا نسق من خبر المتكلم، وتقول

  .)١٩٨١()أعطیُتَك أمِس أكثَر، فھذا من ذلك

للداللة على الترتیب في اإلخبار، ھو ما عرف عند النحاة » ثم«ن ما قالھ بعض النحاة من ورود إ

  . )١٩٨٢(عند النحاة فیما بعد بالترتیب الذكري، أو الداللة على التدرج في درج االرتقاء

                                                 
- ١٣/١٧٩، ٧/٢٠١،٧/٢٨٥،١١/٢٤٥، ٧/٢٠١، ٧/٢١، ٦/٢٧٠، ٦/١٩٩، ٦/١٧٦، ٦/٣، ١/٢٨٣، ١/٢٠٣: نھج البالغة: ینظر)١٩٧٨(

١٨/٣٤٦، ١٥/١٥٢، ١٥/١٥١، ١٤/٢٧، ١٣/١٩٧، ١٨٠-١٣/١٧٩، ٧/٢٠١،٧/٢٨٥،١١/٢٤٥.  
  . ٦: سورة الزمر )١٩٧٩(
: ، حاشیة الصبان ٢٣١- ١/٢٣٠: سورة الزمر، مغني اللبیب: » ٦«، في مجال آیة ١١٤- ٤/١١٣: الكشاف : ینظر )١٩٨٠(

  . ٤٢٧-٤٢٦: ، الجنى الداني٣/٩٥: حاشیة الصبان 
: ینظر. عطفوا: ھنا بمعنى» ردوا«بمعنى العطف، فقولھ » الرد«سبقت اإلشارة إلى أن الكوفیین یستعملون كلمة(*)

  .من ھذا البحث ٢١٨ص: ینظر
  . ٢/٤١٥: الفراء : ن معاني القرآ)١٩٨١(
ال ترتیب ، ترتیب اإلخبار» ثم«ما ذكره الفراء من أن المقصود بـ: نقل ابن قاسم المرادي عن ابن عصفور قولھ)١٩٨٢(

: رصف المباني). والصحیح مذھب البصریین:(، وقال المالقي٤٠٧: الجنى الداني: ینظر. ال ترتیب الشيء بنفسھ، اإلخبار
. - أیضا- ، وقد جعلھ البالغیون من قوانینھم ٤/٣١٧: ةشرح الرضي على الكافی. ، وقد أخذ بھ الرضي١٧٤: رصف المباني

  .٢٢٠-٣/٢١٨:، شروح التلخیص٢٧٦-٢٦٧: البرھان الكاشف: ینظر. -أیضا-قوانینھم 



 )١٩٨٤(، فھي ال تفید الترتیب الزمني)١٩٨٣(في ھذه اآلیة بمنزلة الواو ال ترتب» ثم«ویرى قطرب أن 

  . )١٩٨٤(الزمني

في اآلیة الكریمة تدل على التراخي في الحال والمنزلة، ویظھر أن » ثم«ي إلى ان وذھب الزمخشر

  :ما وجھ قولھ: فإن قلت: (ویظھر أن ھذا القول ھو األقرب إلى معنى اآلیة، قال

ھما آیتان من جملة اآلیات التي عددھا، : وما یعطیھ من معنى التراخي؟ قلت )١٩٨٥( }ثُم جعلَ منها َزوجها{

تشعیب ھذا الخلق الفائت للحصر من نفس آدم، وخلق حواء من قصیراه، : نیتھ وقدرتھعددھا، داال على وحدا

حواء من قصیراه، إال أن إحداھما جعلھا هللا عادة مستمرة، واألخرى لم تجر بھا العادة، ولم تخلق أنثى 

ـ  » ثم«تخلق أنثى غیر حواء من قصیرى رجل، فكانت أدخل في كونھا آیة، وأجلب لعجب السامع، فعطفھا ب

ـ  داللة على مباینتھا لھا فضال ومزیة، وتراخیھا عنھا فیما یرجع إلى على اآلیة األولى لل» ثم«فعطفھا ب

، ونتفق )١٩٨٦()یرجع إلى زیادة كونھا آیة، فھو من التراخي في الحال والمنزلة ال من التراخي في الوجود

، ونتفق معھ إلى حد بعید في قولھ أن العطف دال على التراخي في الحال والمنزلة بید أّنا )١٩٨٦()الوجود

ونرى أنھا خلقت من جنس  - علیھما السالم–ى آدم والمنزلة بید أّنا نباینھ في مسألة خلق حواء من قصیر

خلق : وھنا المتعاطفان ھما، - u-   )١٩٨٧(نفسھ، فھي مخلوقة من فضلة طینھ –u–» آدم«من جنس 

تدخل ضمن  –خلق البشر من نفس آدم، وخلق حواء من فاضل طینھ، فأما خلق البشر فھو عادة مستمرة : ھما

بھ العادة، فإذا كانت ، وأما خلق حواء بھذه الكیفیة فلم تجر  –تدخل ضمن األمور الطبیعیة –مستمرة 

ھي تراخي الحدوث بین المتعاطفین في الزمان، فقد استعیرت ھنا » ثم«فإذا كانت الداللة األصل في 

استعیرت ھنا للداللة على التراخي بینھما في المرتبة، فكأنھ شبھ التباعد بین المعطوف والمعطوف علیھ 

خي فرع الترا(والمعطوف علیھ في المرتبة بالتراخي ما بینھما في الزمان، ولذا عبر عنھ الرضي بـ

  . )١٩٨٨()خي ومجازهالترا

  :ومن ذلك قول الشاعر

���ةٍ ( ���ْت ب���ي ِم���ْن أم���وٍر ُمِھمَّ   َفَك���ْم َنَزلَ
  

������عُ   ������ْم أََتَخشَّ ْیھ������ا، ُث������مَّ لَ   )١٩٨٩()َخ������َذْلُتْم َعلَ
  

خذالنھم على األمور المھمة التي : للداللة على البعد المعنوي بین أمرین »ثم«ونلحظ ھنا مجيء 

  .المھمة التي نزلت بالشاعر، وصبره وجلده علیھا
                                                 

  . ٤٢٦: الجنى الداني : ینظر)١٩٨٣(
  . ٣/١٦٤: ھمع الھوامع : ینظر)١٩٨٤(
  . ٦: سورة الزمر )١٩٨٥(
  .١٦٠:، أسالیب العطف١/٢٣١: مغني اللبیب: ، ینظر١١٤-٤/١١٣: الكشاف)١٩٨٦(
  . ٤/١٥١:  سیر المیزانتف)١٩٨٧(
  . ٤/٣١٦: شرح الرضي على الكافیة)١٩٨٨(
  . ١٥٥: دیوان األحوص األنصاري )١٩٨٩(



َما َعْبٍد ِمْن ِعَباِدَك َسِمَع َمَقالََتَنا :( –u–ورد في النھج داال على ھذا المعنى قولھ  ومما اَللَُّھمَّ أَیُّ

ةَ َمَقالََتَنا  ُكوَص َعْن ُنْصَرِتَك  ،...العاِدلَ َھا إِالَّ اَلنُّ �اِھِدیَن ... َفأََبى َبْعَد َسْمِعِھ لَ ا َنْسَتْشِھُدَك َعلَْیِھ َی�ا أَْكَب�َر اَلشَّ َفإِنَّ

ُثمَّ أَْنَت َبْعَدهُ َبْعُد اَْلُمْغِني َعْن َنْصِرِه َو اَْآلِخ�ُذ  .َو َنْسَتْشِھُد َعلَْیِھ َجِمیَع َما أَْسَكْنَتُھ أَْرَضَك َو سَماَواِتكَ  ،اَدةً َشھَ 

ھُ ِبَذْنِبھِ  فإنا «على الجملة اإلسمیة » أنت بعده المغني عن نصره«، فقد عطف الجملة االسمیة )١٩٩٠()لَ

لُیظھر التفاوت والتباین أو البعد المعنوي بین  »ثم« وقد جاء ھنا بـ.  »... یھ فإنا نستشھدك عل«

 –u–، مع إقامة الحجة لنفسھ  )١٩٩١(بین خذالن عباده تعالى، ونكوصھم أي إحجامھم وتأخرھم عن نصرتھ

  .أمامھ تعالى بطلبھ الشھادة علیھم، وإغنائھ تعالى عن نصر أولئك الناكصین المبطئین –u–لنفسھ 

  .المبطئین

د من استنصرھم فقعدوا عن نصره، ویستشھد هللا علیھم، وقدم االستشھاد بربھ یتوع –u–واإلمام 

استنصرھم على خذالن  ھؤالء الذین   )*(»أكبر الشاھدین شھادة«االستشھاد بربھ مخاطبا إیاه بنداء 

إسمیة عززھا جملة  المستعملةولما أراد الثبات على طلبھ كانت الجملة ، استنصرھم وإبائھم النھوض معھ

ـ  جمیع عباده في السماوات واألرض مبتدأ باألقرب إلیھ  –u– ، ثم اشھد»إن«إسمیة عززھا بالتوكید ب

على الخاذلین أیضا، ثم یخلص إلى استنصار هللا في وحدتھ بأنك أنت بعد ذلك المغني » األرض«باألقرب إلیھ 

بعد ذلك المغني لعبدك عن نصرة المتخاذل ومعونتھ، وبنصرك وإعزازك لولیك، ومعاقبة المتخلف عنھ 

  .المتخلف عنھ بذنبھ

للداللة على الجمع والبعد المعنوي معا، في حین لو تستعمل في ھذا التركیب  »ثم«ویلحظ أن 

لما كانت الداللة فیھا إال على أن ھذین األمرین یقعان من المتحدث  »الواو«بـ» ثم«حین لو استبدلت 

إن المقصود :(ھي مطلق الجمع بین المتعاطفین، لذا قال الزملكاني »الواو«المتحدث عنھ، ألن داللة 

الواو : ن من التباعد المعنوي، ولوال ذلك لقلتفي ذلك التنبیھ على ما بین األمری» ثم«المقصود بـ

 )١٩٩٢()أقعد منھا» ثم«الواو أقعد بمعنى االجتماع نفیا وإثباتا، ولكن كما قصد إلى ھذا المعنى كانت 

  . )١٩٩٢()منھا

  . )١٩٩٣(وللتباین المعنوي نظائر في النھج

  :  على البعد المعنوي في النھج تتفرع إلى داللتین متمایزتین، ھما» ثم«وقد لحظنا أن داللة 

  :  ھما

  .داللة االستبعاد: أوال
                                                 

  . ١١/٦٠: نھج البالغة )١٩٩٠(
  . ١١/٦٠: ، شرح النھج » نكص« ٦٦٣: مجمل اللغة : ینظر)١٩٩١(

  .والتقدیم ھنا دال على الرتبة (*) 
  . ٢٧٦: البرھان الكاشف )١٩٩٢(
  . ١٩/٢٦٤،  ١٠/١٩١،  ٧/٢٩١: نھج البالغة : ینظر )١٩٩٣(



  .داللة التدرج في درج االرتقاء : ثانیا
  : وسنبینھما في اآلتي

أي أن حدوث المعطوف مستبعد في العقل والعرف بعد حدوث المعطوف علیھ، وذلك : االستبعادداللة  :أوال

  .عن مضمون ما قبلھا »ثم«المعطوف علیھ، وذلك لعدم مناسبتھ مضمون ما بعد 

َخاَم�ةُ ... (: في ملك بني أمی�ة –u–ومنھ قولھ  �ُة ِم�ْن َبْع�ِدي َكَم�ا ُتْلَف�ُظ اَلنُّ َھ�ا أَُمیَّ ُث�مَّ الَ  ،لََتْنَخَمنَّ

ُم ِبَطْعِمَھا أََبداً  َھا َو الَ َتَتَطعَّ ، وفعلھا »ال تذوقھا« وقد عطف الجملة الفعلیة )١٩٩٤()!َما َكرَّ اَْلَجِدیَدانِ  ،َتُذوقُ

وفعلھا مضارع أیضا،  »...أمیة من بعديلتنخمنھا «على الجملة الفعلیة » ال«وفعلھا مضارع منفي بـ

  . مضارع أیضا، وقد ابتدأ الجملة المعطوف علیھ بالقسم لیؤكد قولھ بخروج الملك عن بني أمیة

التنبیھ على ما بین األمرین من التباعد المعنوي، وھما  –u–في قولھ  »ثم«إن المقصود بـ

  .وھما زوال ملك بني أمیة من بعده، وعود األمر لھم ثانیة

أن تطعمھم بطعمھا أمر مستبعد بصورة مؤبدة مع تنخمھم لھا أي زوال  – u –ویبیبن اإلمام 

  .أي زوال أمرھم وخروج الملك من أیدیھم

اسِ : (–u–ونظیره قولھ  ُة اَلنَّ ى َتْحُضَرَھا َعامَّ َعْمِري لَِئْن َكاَنِت اإلمامُة الَ َتْنَعِقُد َحتَّ ى  ؛َو لَ َما إِلَ

َك َسِبیلٌ  ى َذلِ ِكْن أَْھلَُھ�ا َیْحكُ  ؛إِلَ �ى َم�ْن َغ�اَب َعْنَھ�اَو لَ �اِھِد أَْن َیْرِج�عَ  ؛ُم�وَن َعلَ �ْیَس لِلشَّ َو الَ لِْلَغاِئ�ِب أَْن  ،ُث�مَّ لَ

أھلھا یحكمون على من غاب «على الجملة اإلسمیة » لیس للشاھد أن یرجع«، وقد عطف جملة )١٩٩٥()یَْختَارَ 

حال االنعقاد أي ، وقد دلت إسمیة الجملة على ثبات حكم أھلھا، وان الحكم یحدث في »على من غاب عنھا

  االنعق�����������������������اد أي ف�����������������������ي اللحظ�����������������������ة الت�����������������������ي یحض�����������������������ر فیھ�����������������������ا 

ـ  -المبایعون–الشھود  رجوع الشاھد،  –u–، وبذلك یستبعد اإلمام »أھل االمامة«الذین اسماھم ب

للتنبیھ على ھذا  »ثم«الشاھد، واختیار الغائب مع انعقاد اإلمامة وحكم أھلھا في حینھا، وقد جاءت 

  .ھذا التباعد

الَ :  (–لعن&ھ اهللا –لّم&ا ض&ربھ اب&ن ُمْلج&م      -ما الس&الم علیھ–ونظیره قولھ في وصیتھ للسبطین 

ْھَي َعِن اَْلُمْنَكرِ  ُك�مْ  ،َفُیَولَّى َعلَْیُكْم أَْشَراُرُكمْ  ؛َتْتُرُكوا اَألَْمَر ِباْلَمْعُروِف َو اَلنَّ  )١٩٩٦()ُثمَّ َتْدُعوَن َفالَ ُیْسَتَجاُب لَ

وفعلھ�ا   )١٩٩٧(»أش�راركمعلیكم  یولى«، وفعلھا مضارع على »تدعون«وقد عطف الجملة الفعلیة 

، ونلحظ في الفعل )١٩٩٩(، واالھتمام بالحدث نفسھ)١٩٩٨(مضارع مبني للمجھول، وداللة حذف فاعلھ ھي الترھیب
                                                 

  . ٩/٢١٨:  المصدر نفسھ)١٩٩٤(
  . ٩/٣٢٨: نھج البالغة)١٩٩٥(
  . ٦-١٧/٥:  المصدر نفسھ)١٩٩٦(
  .  ٣٧-٧/٣٦: عبد الفتاح عبد المقصود: االمام علي بن أبي طالب: ینظر. منھم بني أمیة)١٩٩٧(
  . ٥١:دراسة نحویة داللیة-المبني للمجھول في التعبیر القرآني : ینظر )١٩٩٨(
  . ٢٧، ٢٦: ني للمجھول في التعبیر القرآنيالمب)١٩٩٩(



، وفي »فال یستجاب لكم«: استمرار الدعاء مع استمرار عدم اإلجابة في قولھ »تدعون«ونلحظ في الفعل 

بصورة مستمرة قھریة تفھم  ، والتجدد في ھذه الوالیة»فّعل«نلمس المبالغة في زنة  »یولّى«، وفي »لكم

  .ظھورا واضحا  »االستبعاد«وھذا یعین في ظھور عملیة ، »یولّى«قھریة تفھم من 

ِ الَ أَُك��وُن َكُمْس��َتِمِع اَللَّ��ْدمِ :(–u–ونظی��ره قول��ھ ��اِعيَ  ،َو َهللاَّ ُث��مَّ الَ  ،َو َیْحُض��ُر اَْلَب��اِكيَ  ؛َیْس��َمُع اَلنَّ

  .»یسمع الناعي«الجملة الفعلیة على  »برال یعت«، وقد عطف الجملة الفعلیة  )٢٠٠٠()َیْعَتِبرُ 

                                                 
  . ٩/١٠٩: نھج البالغة )٢٠٠٠(



، مستبعدا عدم االعتبار بعد سماعھ )٢٠٠١(نافیا عن نفسھ التشبھ بمستمع اللدم –u–یقسم اإلمام

سماعھ مقتل اتباعھ وحضوره الباكین علیھم، واال یكون عنده من التغییر واالنكار مقررا االستعداد لحرب 

  .االستعداد لحرب عدوه، واال ینتظره حتى یوافیھ

     . )٢٠٠٢(نظائر أخر في النھج ولھذه الداللة

وذلك بأن تكون مرتبة المعطوف أعلى من المعطوف علیھ أو : داللة التدرج في درج االرتقاء : ثانیا

عل��ى التباع��د ف��ي الرتب��ة تن��زیال لھ��ذا التباع��د منزل��ة التباع��د ف��ي  »ث��م«علی��ھ أو أدن��ى من��ھ، فت��دل 

حول ھنا إلى ارتقاء أو انحطاط في الزمان، وھذا یعني أن المعنى األصلي، وھو التراخي في الزمان یت

انحطاط في الرتبة أو المنزلة، فیكون التدرج تصاعدیا أو تنازلیا والحكم في ذلك السیاق، فإذا كانت 

تعني ُبعدا معنویا بین متناقضین ال یجتمعان، فإن داللة التدرج في درج  »ثم«كانت داللة االستبعاد في

الداللتین، ویمكن أن تقسم داللة التدرج في درج االرتقاء بعد معنوي بین متفاضلین، وھذا فرق واضح بین 

  : داللة التدرج على قسمین

  .وتفھم ھذه الداللة من قرائن السیاق: الداللة على أن المعطوف أعلى في المرتبة من المعطوف علیھ - أ

  .السیاق

يَّ  ،َو َمَدْدُتُموَھا َفَقَبْضُتَھا ،َو َبَسْطُتْم َیِدي َفَكَفْفُتَھا:(–u–ومن ذلك قولھ  َتَداكَّ اَإلِِبِل  ُثمَّ َتَداَكْكُتْم َعلَ

، وفعلھا ماض على »تداككتم علي تداك اإلبل«، فقد عطف جملة  )٢٠٠٣()اَإلِبِِل اَلِْھیِم َعلَى حَِیاِضَھا َیْومَ ِوْرِدَھا

  . وفعلھا ماض أیضا، »بسطتم یدي فكففتھا«ماض على الجملة الفعلیة 

قعت في ماضیة للداللة على أحداث و »تداككتم«، و»قبضت«، و»مددتم«، و»بسطتم«وجاءت األفعال

  .قعت في الزمن الماضي أحداث و

ھنا على التفاوت بین حال مدھم یده الشریفة لیبایعوه، وتداكھم علیھ، وعنى  »ثم«وقد دلت 

    .ازدحامھم الشدید وتكالبھم وتجمھرھم علیھ –u–وعنى بقولھ 

جاء لبیان أن ازدحام القوم على بیعتھ أعلى في الرتبة من بسطھم  »ثم« –u–إن استعمالھ

لبیعة ألي شخص تتم ببسط الید، فإذا كان المبایع ھو الذي یبسطھا دل ومدھا ألن ا –u–بسطھم لیده 

یبسطھا دل على رغبتھ في البیعة، وإصراره علیھا، فإذا تدفق المبایعون على المختار للخالفة یزاحم 

ْعلُ (یزاحم بعضھم بعضا ى ِاْنَقَطَعِت اَلنَّ َداءُ  ،َحتَّ �ِعیفُ  ،َو َسَقَط اَل�رِّ �َغ ِم�ْن ُس�ُرورِ وَ  ،َو ُوِط�َئ اَلضَّ �اِس  َبلَ اَلنَّ

��ِغیرُ  ��اَي أَِن ِاْب��َتَھَج ِبَھ��ا اَلصَّ ی��لُ  ،َو َھ��َدَج إِلَْیَھ��ا اَْلَكِبی��رُ  ،ِبَبْیَع��ِتِھْم إِیَّ َو َحَس��َرْت إِلَْیَھ��ا  ،َو َتَحاَم��َل َنْحَوَھ��ا اَْلَعلِ

                                                 
مستمع اللْدم كنایة عن الضبع؛ تسمع وقع الحجر بباب جحرھا من ید الصائد فتنخذل وتكف جوارحھا الیھا حتى )٢٠٠١(

  .١١٠-٩/١٠٩: شرح النھج: ینظر. الیھا حتى یدخل علیھا فیربطھا
  .١٨/٣٢٥،  ٩/٢٩٥،  ٩/١٠٩،  ٩/٩٥،  ٧/٢٩١،  ٧/٢٨٥،  ٦/٢٦٩: نھج البالغة : ینظر )٢٠٠٢(
  . ١٣/٣:  المصدر نفسھ)٢٠٠٣(



 –u–على رتبة أعلى، وكالمھ »تداككتم«، علمنا أنھا بیعة شعبیة عامة، ودل الفعل)٢٠٠٤()اَْلِكَعابُ 

u– حتجاج على من خالفھ من أھل البغي فذكر حال الناس في بیعتھم لھ وكیفیتھا الدالة على اال(في

الدالة على شدة حرصھم علیھ واجتماعھم عن رضى واختیارعلى تسلیم األمر إلیھ، وشبھ ازدحامھم علیھ 

فلیس لھم أن ینكثوا أو یغدروا إذ   )٢٠٠٥()ازدحامھم علیھ بازدحام اإلبل العطاش یوم ورودھا على الحیاض

  .، وتھافتوا علیھا باإلجماعیغدروا إذ بالغوا في البیعة

ً  ؛ْس�َتارِ َو ُش�ُغِف اَألَ  ،ْرَح�امِ ِف�ي ُظلَُم�اِت اَألَ  أَْم َھَذا اَلَِّذي أَْنَشأَهُ :( –u–ومنھ قولھ  َو  ،ُنْطَف�ًة ِدَھاق�ا

 ً ً  ،َعلََق���ًة ِمَحاق���ا ً  ،َو َجِنین���اً َو َراِض���عا ی���داً َو َیاِفع���ا ً  ؛َو َولِ ً َو لَِس��� ،ُث���مَّ َمَنَح���ُھ َقْلب���اً َحاِفظ���ا َو َبَص���راً  ،اناً الَِفظ���ا

 ً ماض على الجملة  »منحھ«، وفعلھا»منحھ قلبا حافظا«، وقد عطف الجملة الفعلیة  )٢٠٠٦()...الَِحظا

  .»ھذا الذي أنشأه«الجملة اإلسمیة 

ألنھ ال » الواو«یجمع بین بدایة نشأة اإلنسان في أطوارھا المختلفة بـ –u–وھنا نجد اإلمام 

ار، وإنما ذكرھا مرتبة متعاقبة لیبین عنایة هللا بھ في ھذه ألنھ ال یرید بیان التدرج في ھذه األطو

» ثم«من ھنا جاءت . فھو تعالى الجامع لكل ھذه التغیرات وھذا النمو في نشأة اإلنسان، ھذه الحاالت

ومنزلة ، لتدل على تباین المنزلتین منزلة النمو حتى الكمال في الجانب الحیوي من اإلنسان» ثم«

نسان وقدراتھ العقلیة واآلالت المؤدی�ة إلیھ�ا متمثل�ة بالقل�ب ومنزلة الكمال المعنوي في ملكات اإل

ذكر الحفظ للقلب واللفظ للسان واللحظ للبصر بیاناً  (الحافظ واللسان الالفظ والبصر الالحظ، فقد 

معتبرا فیستكمل الفضایل فھم اإلنسان یبیاناً  لفوایدھا والغایة من تلك الفوائد ومقصودھا، ھي أن 

  .)٢٠٠٧()الفضایل النفسانیة

مل الجملة اإلسمیة للداللة على ثبوت نشأة اإلنسان في الظلمات المتعاقبة، واستعمل اسم وقد استع

، فإذا كان ھو ذلك  الكائن )*(للداللة على حقارة ھذا الكائن وصغره »ھذا«واستعمل اسم اإلشارة 

الكائن الضئیل في تلك الظلمات، في تلك الكیفیات، والناشىء في تلك المواضع الحقیرة  من األبدان، 

فعال ماضیا مطلقا من الزمن إذ  »المعطوفة«في الجملة  –u–واستعمل !. ر ھو؟األبدان، فأي كائن حقی

لم یرد إنساناً بعینھ في اإلنشاء، والمنح أمر كان مع ما مضى من بني اإلنسان  –u–من الزمن إذ إنھ 

 –غالبا–بني اإلنسان ومع الموجودین في الزمن الحاضر، ویكون مع من یخلق ویتم مروره بھذه المراحل 

  .طلق في ھذا الفعل أیضافي المستقبل أي أن الزمن م –غالبا–المراحل 

                                                 
  . ١٣/٣: نھج البالغة)٢٠٠٤(
  . ٤/٩٩: مصباح السالكین )٢٠٠٥(
  .من ھذا البحث ٢٢٦ص: ، و ینظر  ٦/٢٦٩: نھج البالغة )٢٠٠٦(
  . ٢/٢٦٩: مصباح السالكین )٢٠٠٧(

 تعالى علیھ لیبین مدى تقصیر اإلنسان في أداء مدى حقارة ھذا الكائن كما أوضح عظیم مّن هللا –u–وقد وضح اإلمام (*) 
  .اإلنسان في أداء شكر نعمھ تعالى وكفرانھ تلك النعم 



ِو اْنَماَثْت قُلُوُبُكُم اْنِمَیاثاً، َو َس�الَْت ُعُی�وُنُكْم : ( –u–ونظیره قولھ  ِم�ْن  َرْغَب�ٍة إِلَْی�ِھ أْو  –َوِباِ  لَ

ْنَیا  –َرْھَبٍة ِمْنُھ  �ْرُتْم ِف�ي ال�دُّ ْنَیا َباِقَی�ٌة  –َدَماً ، ُث�مَّ ُعمِّ �وا َش�ْیَئاً ِم�ْن  –مْ َم�ا َج�َزْت أْعَم�الُكُ  –َم�ا ال�دُّ �ْو لَ�ْم ُتْبقُ َولَ

�اُكْم لِإلیَم�انِ  –ُجْھِدُكْم  عم�رتم ف�ي «، وق�د عط�ف الجمل�ة الفعلی�ة )٢٠٠٨()أْنُعَمُھ َعلَْیُكْم الِعظاَم ، َوُھ�َداهُ إیَّ

، وفعلھا ماض أیضا، وداللة »انماثت قلوبكم انمیاثا«، وفعلھا ماض مبني للمجھول على جملة »...الدنیا

، وكذلك الفعل المعطوف أي »تنماث«أي  »لو«ستقبلیة لوقوعھما في شرط أیضا، وداللة الفعلین م

  .»تعمرون«أي 

قد نفى قدرة المخاطبین على أداء حق هللا تعالى، وشكره على ما أنعم علیھم من  –u–فنجد أنھ 

علیھم من نعم عظیمة، ثم خص بالذكر نعمة ھدایتھم لإلیمان من بین تلك النعم ألنھا أفضل النعم على 

اعماالً تقع من المخاطبین ھي الغایة  »لو«ھذا النفي بالقسم البار، مفترضا بـ النعم على اإلطالق، وأكد

القلوب، وسیالن العیون من رغبة في  )٢٠٠٩(ھي الغایة في أداء الحقوق، والجزاء على اإلنعام، وھي ذوبان

من رغبة في قربھ تعالى أو رغبة في جنتھ أو ذوبانھا رھبة من غضبھ أو عذابھ عز وجل، وھذا أقصى ما 

وقد أراد بسیالن العیون بكاءھا بكاء شدیدا یذھب بروعتھا ونورھا،  وھذا أقصى ما یمكن لإلنسان فعلھ،

ونورھا، فكأن جمال العین و نور البصر قد ساال كما سال الدمع، ونلحظ شدة البكاء وكثرتھ المتزاجھ 

المتزاجھ بالدماء، والبكاء الشدید المؤلم ھو نتیجة حب كبیر أو خشیة عظیمة، أو ھما معا، واعترافا 

ھا لشكر هللا علیھم، فلو عمل المخاطبون كل ھذه األعمال لما جزت واعترافا بعظمة ھذه النعم، واستحقاق

  .لما جزت أعمالھم أنعامھ علیھم وھدایتھ لھم

على ذوبان القلوب وسیالن العیون أي لو كان منكم تلك  »ثم«وبعد ذلك عطف التعمیر في الدنیا بـ

ل�ة، كان منكم تلك األعمال مستمرة مدة  بقاء الدنیا، ولو لم ت�ألوا جھ�دا م�ا ج�زت تل�ك ال�نعم الجلی

  !.والھدایة إلیھ تعالى بل ال تقوى على جزاء أیسرھا، وھل فیھا یسیر؟

ھنا تراخي التعمیر في الدنیا على الحال التي وصفھا، وھي انمیاث القلوب،  »ثم«وقد أفادت

القلوب، وسیالن العیون دما من رغبة أو رھبة وتباینھا عن ھذه الحال التي ذكرھا من غیر تعمیر ألنھا 

مع التعمیر مدة بقاء الدنیا، وبذل أقصى طاقة،  –لوب، وسیالن العیونأي حال انمیاث الق–تعمیر ألنھا 

  .وأفضل منھا في المنزلة –من غیر تعمیر–أقصى طاقة، تعد أعلى منھا 

َھاَی��ةَ  ،اَْلَعَم��َل اَْلَعَم��لَ : ( –u–قول��ھ  –أیض��ا–ومن��ھ  َھاَی��َة اَلنِّ ُث��مَّ  ،َو اَالِْس��ِتَقاَمَة اَالِْس��ِتَقاَمةَ  ،ُث��مَّ اَلنِّ

ْبَر اَل ْبرَ اَلصَّ كما عطف  »العمل العمل« على  »النھایة النھایة«، فقد عطف )٢٠١٠()!َو اَْلَوَرَع اَْلَوَرعَ  ،صَّ

                                                 
  . ٣/٣٣٢: نھج البالغة )٢٠٠٨(
  . ٣/٣٣٢: شرح النھج : ینظر)٢٠٠٩(
  . ٨/١١٢: المصدر  نفسھ : ینظر. من ھذا البحث، لم اجد لھا اال نظیرا واحدا١٥٣ص: ، ینظر ١٠/٢٤: نھج البالغة)٢٠١٠(

  . ٨/١١٢: نفسھ 



األولى منصوبة على اإلغراء، والثانیة   »العمل«، و »االستقامة االستقامة«على  »الصبر الصبر«عطف 

 «األولى منصوبة على اإلغراء واألخرى جاءت للتوكید، و »النھایة«اإلغراء، والثانیة للتوكید، و 

  .كذلك »الورع«، و»الصبر«، و »ستقامةاال «و

للدالل�ة عل�ى تراخ�ي  »ثم«الناس إلى لزوم العمل، بعدھا جاء بـ –u–وھنا یدعو اإلمام 

عن لزوم العمل في المرتبة ویعني ذلك أن  »النھایة«تراخي العاقبة والخاتمة، والتي عبر عنھا بـ

وذلك ألن الشأن كلھ في الحال  أن منزلة النھایة مباینة لمنزلة العمل نفسھ ألنھا أعلى منھ و أفضل

  .الحال التي ینتھي إلیھا اإلنسان أي أنھ یوصیھم بمراعاة الخاتمة واإلحسان فیھا

للداللة على   »ثم«ثم جاء بـ،ثم عطف على النھایة االستقامة في علو الرتبة أي أدوا الفرائض 

  . للداللة على أفضلیة مالزمة الصبر والورع على العمل والعاقبة واالستقامة جمیعا 

والعرب�ي  ،»ث�م«ال تؤدی�ان الدالل�ة المبتغ�اة كم�ا تفع�ل »الف�اء«و،»الواو«ومما تقدم نجد أن      

ما نقلھ رجل من بني مجاشع  »ثم«یتوصل إلى ذلك بحسھ اللغوي السلیم، ومما تطلب فیھ السیاق استعمال 

م، فقال ذلك   ولوجوھكقد تركت : جاء الحسن في دم كان فینا، فخطب، فأجابھ رجل فقال: (بني مجاشع قال

  . )٢٠١١()هللا   ثم لوجوھكم، وآجرك: ال تقل ھكذا بل قل: م، فقال الحسنولوجوھك

للداللة على علو مرتبة المعطوف علیھ على سبیل التوكید،  »ثم« –u–وقد یستعمل اإلمام 

  التوكی����د، وذل����ك أن یك����رر األول بلفظ����ھ، فیتف����ق المعط����وف والمعط����وف علی����ھ ف����ي اللف����ظ، 

َخاَم�ةُ لَتَ  ،َفأُْقِسُم ُثمَّ أُْقِسمُ : ( –u–كقولھ  �ُة ِم�ْن َبْع�ِدي َكَم�ا ُتْلَف�ُظ اَلنُّ َھا أَُمیَّ ُم  ،ْنَخَمنَّ َھا َو الَ َت�َتَطعَّ ُث�مَّ الَ َت�ُذوقُ

ھنا دالة عل�ى أن الجمل�ة المعطوف�ة أبل�غ م�ن الجمل�ة المعط�وف علیھ�ا  »ثم«، و )٢٠١٢()ِبَطْعِمَھا أََبداً 

  . )٢٠١٣(وأشد

  ب تأكی���ده لتأك���د وقوع���ھ عن���د ف���التكرار ب���العطف إنم���ا ھ���و لتأكی���د ھ���ذا القس���م المناس���

ھي إلفادة التراخي والبعد الزماني، وقد استعیر للتراخي  »ثم«وبیان ذلك أن أصل ( –u–اإلمام 

للتراخي والبعد المعنوي، بمعنى أن المعطوف قد یكون مرتبتھ أعلى أو أدنى مما قبلھ، فتستعمل فیھ 

  . )٢٠١٤()فتستعمل فیھ تنزیال للتفاوت في الرتبة منزلة التفاوت في الزمان

  .ھنا للتفاوت »ثم«لداللة على أن المعطوف أدنى في المرتبة من المعطوف علیھ، أي أن داللة ا -ب 

  .للتفاوت

                                                 
  . ١/٢٦١: ین البیان والتبی)٢٠١١(
  . ٩/٢١٨: نھج البالغة)٢٠١٢(
: »٤٠:، سورة  التكاثر٥:، سورة النبأ٢٠:سورة المدثر«ھذه الداللة في تفسیر الكشاف في حدیثھ على : ینظر)٢٠١٣(

  .٤/٧٩٢،  ٤/٦٨٤،  ٤/٦٤٩: »٤٠:التكاثر
  . ٢١٩-٣/٢١٨: ابن یعقوب المغربي: »ضمن شروح التلخیص«مواھب الفتاح )٢٠١٤(



َل َما ُتْغلَُبوَن َعلَْیھِ ِمَن  الِجَھاِد، الِجَھاُد : (  –u–ومما ورد في النھج داال على ذلك قولھ  إنَّ أوَّ

على الجار  »بألسنتكم« فقد عطف ھنا الجار والمجرور، )٢٠١٥()...الِجَھاُد ِبأْیِدیُكْم، ُثمَّ ِبأْلِسَنِتُكم، ُثمَّ ِبقُلُوِبُكم

  .  »بألسنتكم «على  »بقلوبكم«، وقد عطف الجار والمجرور »بأیدیكم«الجار والمجرور 

ھي مراتب الجھاد، وقد ذكر أنھم سیغلبون علیھا الواحدة تلو األخرى،  –u– إن ما ذكره  

في الزمان، وإنما وجھھا  ھنا لتؤدي داللة التراخي »ثم« لم یستعمل –u–األخرى، ویبدو لنا أنھ 

وجھھا السیاق وجھة داللیة أخرى، فأدت داللة الترتیب التنازلي بین مراتب المتعاطفات، أي أن المعطوف 

أن المعطوف أدنى في المرتبة من المعطوف علیھ، فالبعد بین الجھاد باألیدي والجھاد باأللسن بعد معنوي 

فتكون المرتبة األخیرة ھي  بعد معنوي ال یعد زمنیا، وكذلك البعد بین الجھاد باأللسن وجھاد القلوب،

األخیرة ھي أدنى مرتبة یصل إلیھا المسلم إذ یفقد صبره و إیمانھ فیغلب على قلبھ، وحین یصل األمر 

بورود محن وبالیا تقطع اإلنسان عن حقائق اإلیمان وتبعده عن ربھ،  –u–یصل األمر لھذا الحد، یخبر

باالنھیار وتبعده عن ربھ، فاإلنسان حین یبدأ بالتنازل عن جانب من جوانب قوتھ تبدأ الجوانب األخر 

باالنھیار تباعا، فسكوتھم حین انُتزع منھم الجھاد باألیدي، أوصلھم إلى الحال الثانیة، ثم الثالث�ة، 

یصیر جمرا لیفقد طاقتھ ویتحول إلى رماد في الثالثة، فالعملیة أشبھ بإحراق الحطب إذ یبدأ قویا، ثم 

  .فیھا »ثم«وما كان للعبارة أن تكون بھذا المستوى الداللي لوال وجود. رماد في آخر األمر

  .إال أّنا نرجح الوجھ األول )*(وقد تصلح العبارة للداللة على البعد الزمني

  .  )٢٠١٦(ولھذه الداللة نظائر أخر في النھج

في معناھا على الترتیب  »ثم«ونلحظ أن القرینة السیاقیة ھي التي تعین المتلقي على فھم داللة 

  .الترتیب التنازلي بین المتعاطفین 

  :ألداء جملة من الدالالت ھيصالحة  »ثم«نصل مما تقدم إلى أن 

  .وھي داللتھا األصل في النحو العربي . داللة التراخي في الزمان  -١

  .  داللة االستبعاد  -٢

     . داللة التدرج في الرتبة تدرجا تصاعدیا أو تنازلیا  -٣

، )٢٠١٨(»لكن«، و)٢٠١٧(»حتى«ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الموضع ھو أن حروف العطف 

قد وردا غیر  »لكن«و »حتى«م ترد في النھج دالة على العطف البتة، فـل )٢٠١٩(»بل«، و)٢٠١٨(»لكن«و

                                                 
  . ١٩/٣١٢: نھج البالغة )٢٠١٥(

  .فقد یحتاج التغییر االجتماعي إلى مدة زمنیة (*)
  . ١٠/٢٠٣،  ٩/٢٧٩،  ٦/٢٧٠: ینظر نھج البالغة )٢٠١٦(
  .٢/٢٤٩: شرح اللمحة البدریة، ٤٦-٣/٤٤: أوضح المسالك، ٢٥٢-٢/٢٥١: مغني اللبیب:ینظر)٢٠١٧(
  . ٥٦٣-١/٥٦٢: مغني اللبیب ،  ٢٥٥: المقرب ،  ٦٣٢: شرح عمدة الحافظ: ینظر )٢٠١٨(



وردت دالة على اإلضراب دون العطف في النھج، وبھذا ال  »بل«وردا غیر دالین على العطف، على حین أن 

                                                            . النھج، وبھذا ال وجود لداللة العطف بھذه الحروف الثالثة في النھج

                                                                                                                                            
 ٥٢٣- ٤/٥٢٢: شرح األشموني،  ٢٣٦: الجنى الداني ،  ٢٢١- ١/٢٢٠: مغني اللبیب ،  ٦٣٠: شرح عمدة الحافظ :ینظر )٢٠١٩(

  . ٥٢٣-٤/٥٢٢: األشموني



الحروف التي تشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكمـا  :المبحث الثاني

وهي    .)*()٢٠٢٠(»وإما،أو، وأم «وداللتها أحد  المتعاطفين، 
  » أو«: المطلب األول

راك بین المتعاطفین في عمل العامل ویثبت نسبة العامل إلى أحد یفید اإلش )٢٠٢١(ھي حرف عطف

إنھا موضوعة للداللة على : ، وقد ذكر ابن ھشام أن المتقدمین قالوا)٢٠٢٢(إلى أحد المتعاطفین دون اآلخر

مررت برجل : قولك )**(ومن ذلك(، و یتضح ذلك من قول سیبویھ )٢٠٢٣(للداللة على أحد الشیئین أو األشیاء

في الجر، وأثبتت المرور ألحدھما دون اآلخر، وسوت بینھما أشركت بینھما » أو«مررت برجل أو امرأة، فـ

ألقیت زیدا أو عمرا أو خالدا؟ و أعندك زید أو :تقول:(، وقال أیضا)٢٠٢٤()اآلخر، وسوت بینھما في الدعوى

یثبت بھا بعض (...ألنھا  )٢٠٢٥()أعندك أحد من ھؤالء ؟ :أعندك زید أو خالد أو عمرو؟ كأنك، قلت

طفین في الدعوى إال أن النحاة ، بل یرى أنھا في الوقت نفسھ تسوي بین المتعا)٢٠٢٦()بعض األشیاء

  . )٢٠٢٧(على أحد الشیئین أو األشیاء» أو«النحاة المتقدمین ممن جاء بعده اكتفوا بداللة 

: ذاتھا تؤدي ثالثة معان متفرعة عن الداللة على أحد الشیئین، فقال» أو«وذكر المبرد أن 

ا المعنى الذي في وحقھا أن تكون في الشك والیقین ألحد الشیئین، ثم یتسع بھا الباب، فیدخلھ: (فقال

ضربت زیدا أو : فأما الذي یكون فیھ ألحد األمرین یقینا أو شكا فقولك... الذي في الواو من اإلشراك

فأما . جاءني زید أو أخوك: زیدا أو عمرا، علمت أن الضرب قد وقع بأحدھما، وذھب عنك أیھما ھو؟ وكذلك

عطین زیدا أو أل: وكذلك. قد جعلتك في ذلك مخیرا: إِیت زیدا أو عمرا، أي: فأما الیقین فقولك. أو أخوك

: لم تنس شیئا، ولكنك جعلت نفسك فیھ مخیرة، والباب الذي یتسع فیھ قولك. عطین زیدا أو عمرا درھماأل

إذا أتیت : أئت واحدا من ھؤالء، ولكنك أردت: أئت زیدا أو عمرا أو خالدا؛ لم ترد: یتسع فیھ قولك

  . )٢٠٢٨()أتیت فائت ھذا الضرب من الناس

                                                 
  . ٥/١٦: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر )٢٠٢٠(

والصحیح أنھما یشركان لفظا ومعنى ، یشركان في اللفظ ال في المعنى » أم«و، » أو«إن أكثر النحویین على أن (*) 
  . ٣/٩٠: حاشیة الصبان ،  ٤/٤١٧: شرح األشموني: ینظر . راباومعنى مالم یقتضیا إض

  . ٣/٩٠: حاشیة الصبان ، ١/١٣١: ،مغني اللبیب٤/٢٤٩:ابن یعیش: شرح المفصل: ینظر)٢٠٢١(
  . ١/٤٣٨: الكتاب : ینظر ،  ٦٩: التوابع في كتاب سیبویھ : ینظر )٢٠٢٢(
  . ١/١٤٣: مغني اللبیب : ینظر )٢٠٢٣(

  .اإلسمین في الحرف الجار یقصد باب ما أشرك بین(**) 
  . ١/٤٣٨: الكتاب )٢٠٢٤(
  . ٣/١٧٩: المصدر نفسھ )٢٠٢٥(
  . ٣/١٦٩: المصدر نفسھ )٢٠٢٦(
، ٧٤: الرماني: »ضمن رسائل في النحو واللغة«، منازل الحروف ٧٧، ٢/٥٦: األصول، ٨٠: معاني الحروف: ینظر)٢٠٢٧(

  .١١٠: المطرزي:المصباح في علم النحو، ٧٤: الرماني: »واللغة
  . ٢٢٨: الجنى الداني ،  ٢/٥٦: األصول  :ینظر ، ٣/٣٠١: المقتضب )٢٠٢٨(



یكون  »قام زید أو عمرو«: لناومذھب الجمھور أنھا تشرك في اإلعراب ال في المعنى؛ إذ في قو

بإشراكھما في اإلعراب والمعنى، إذ إن ما بعدھا : ، وقال آخرون)٢٠٢٩(یكون الفعل واقعا من احدھما »عمرو

، یكون »قام زید أو عمرو«:إن ما بعدھا مشارك لما قبلھا في المعنى الذي جيء بھا ألجلھ، ففي قولنا

تؤدي خمس دالالت » أو« واتفق جمھور النحاة المتأخرین على أن،یكون كل من الشخصین مشكوكا في قیامھ

إذا » أو«إن ـل: على الخبر  والطلب فقال» أو«، لخصھا الرضي مقسماً معاني )٢٠٣٠(تؤدي خمس دالالت فحسب

الشك واإلبھام والتفصیل، وإذا كان في األمر، فلھ : إذا كان في الخبر ثالثة معان» أو«إن لـ: فقال

  .التخییر واإلباحة: فلھ معنیان

إذا عرفتھ بعینھ، وتقصد أن تبھم إذا أخبرت عن أحد الشیئین، وال تعرفھ بعینھ، واإلبھام : فالشك

أن تبھم األمر على المخاطب، والتفصیل إذا لم تشك ولم تقصد اإلبھام على السامع، وینبغي أن تعرف أن 

، بل »أو«و» إما«تعلم إما الفقھ أو النحو، لم یفھم من : تعرف أن جواز الجمع بین األمرین في نحو

مما قبل العاطفة وما بعدھا ، بل لیست إال ألحد الشیئین في كل موضع، وإنما استفیدت اإلباحة »أو«و

  . )٢٠٣١(بعدھا معا، ألن تعلم العلم خیر، وزیادة الخیر خیر

  .  )٢٠٣٢(»شرح شذور الذھب«، كابن ھشام في »بالتشكیك«ومن النحاة من كان یعبر عن داللة اإلبھام 

  .  )٢٠٣٢(»الذھب

نفسھا فإن بعضھم فرق بین » أو«وإذا كان أغلب النحاة المتأخرین ینسب الدالالت المختلفة لـ

في اإلباحة والتخییر، والشك واإلبھام » إما«و» أو«فداللة :(دالالت السیاق، فقال فرق بین دالالتھا و

واإلبھام والتفصیل على معنى أحد الشیئین أو األشیاء على السواء، وھذه المعاني تعرض في الكالم ال من 

بل من قبل أشیاء أخر، فالشك من قبل جھل المتكلم وعدم قصده إلى » إما«، و»أو«الكالم ال من قبل 

واإلباحة، من حیث كون الجمع یحصل بھ ،ھام، والتفصیل من حیث قصده إلى ذلكقصده إلى التفصیل أو اإلب

» أو«ذھب قوم إلى أن : (، وقال آخر)٢٠٣٣()الجمع یحصل بھ فضیلة، والتخییر من حیث ال یحصل بھ ذلك

موضوعة لقدر مشترك بین المعاني الخمسة المتقدمة، وھو أنھا موضوعة ألحد الشیئین أو » أو«إلى أن 

، وقال ابن ھشام بعد جمعھ المعاني  )٢٠٣٤()القرائن الشیئین أو األشیاء، وإنما فھمت ھذه المعاني من

موضوعة ألحد الشیئین أو األشیاء، وھو الذي یقولھ » أو«التحقیق أن:(»أو«المعاني المنسوبة لـ

وأما بقیة المعاني فمستفادة من . »الواو«، والى معنى »بل«یقولھ المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى 

                                                 
  . ٢٢٧: الجنى الداني : ینظر )٢٠٢٩(
  . ١٧٦: تسھیل الفوائد ، ١٣٢-١٣١: رصف المباني، ٢٥٢: المقرب : ینظر )٢٠٣٠(
  . ٣٢٣-٤/٣٢٢: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٢٠٣١(
  .٤٤٥: شرح شذور الذھب : ینظر )٢٠٣٢(
  . ٤/٣٢٣: شرح الرضي على الكافیة)٢٠٣٣(
  .٢٣١: ى الداني الجن) ٢٠٣٤(



رق بین المعنى الوظیفي الذي تؤدیھ األداة ، لذا ینبغي للمتصدي لدراسة اللغة أن یف)٢٠٣٥()من غیرھا

  .األداة بنفسھا، والمعاني الداللیة التي یحددھا السیاق من خالل القرائن

في أن الثانیة تقیم شركة بین المتعاطفین في الحكم وتثبتھ لھما » الواو«تختلف عن » أو«إن 

ین في الحكم، بل ال تقیم شركة بین المتعاطف» أو«، في حین أن»جاء محمٌد وعليٌ «:لھما جمیعا، نحو

الحكم، بل تثبتھ ألحدھما، من غیر أن تعین ذلك الواحد، فھي تقوم بعملیة التسویة بینھما في استقالل 

صالحا لالستقالل بالحكم من دون أن  المتعاطفیناستقالل كل واحد منھما بالحكم، وذلك بجعل كل واحد من 

لحكم، كالشك لالستعمال في كل سیاق فیھ خفاء وغموض في ا» أو«ولتلك الخصیصة صلحت،من دون أن تحدده

    .لحكم، كالشك واإلبھام والتخییر واإلباحةفي ا

، وھي إشراك »أو«لة مھمة لـدال –والتي لم یعن بھا النحاة–إن الداللة التي ذكرھا سیبویھ 

بین المتعاطفین في اإلعراب، وإثباتھا الحدث الذي اشتركا فیھ ألحدھما دون اآلخر، » أو«إشراك 

أقوال النحاة أنھم لم یلتفتوا إلى ما في  ، ویظھر مما تقدم من)٢٠٣٦(اآلخر، وتسویتھا بینھما في الدعوى

في التسویة بین المتعاطفین أوالمتعاطفات، ویظھر أن لھذه » أو«ما في قول سیبویھ من إشارة إلى داللة

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي {:أن لھذه اإلشارة أثر عند صاحب الكشاف في بعض كالمھ، ففي مجال تفسیره لقولھ تعالى

صرونضاءت ما حولَه ذَهب اُ بِنورِهم مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد ناراً فَلَما أَ{:تعالى بال ي اتم يف ظُلُمكَهتَرو^ صم 

كْبم عمفَ يهم ال يجِرأَ ^ عونكَ وصبٍي من السماء فلُظُ يهمات ورعد وبقٌر يجلُعاَ ونابِصعهـ هِم يف آذانم مـ  نالصقِواع 

ذَحاملَ روفظاھر االمر انھ تنبھ لھا من بین النحاة، ویلحظ اھتمامھ بھذه اإلشارة في عرضھ لرأیھ  )٢٠٣٧(}ت

ع منهم آثماً أو كَفُورا{: عرضھ لرأیھ في مجال تفسیره قولھ تعالى ال تُطفي  »أو«(ان : إذ یقول  )٢٠٣٨( }و

: ر الشك وذلك قولك في أصلھا لتساوي شیئین فصاعدا في الشك، ثم اتسع فیھا، فاستعیرت للتساوي في غی

: انھما سیان في استصواب أن یجالسا، ومنھ قولھ تعالى جالس الحسن او ابن سیرین ترید: وذلك قولك 

ع منهم آثماً أو كَفُورا{: قولھ تعالى ال تُطأي اإلثم والكفور متساویان في وجوب عصیانھما، فكذلك )٢٠٣٩(}و ،

                                                 
  .  ١/١٤٣: مغني اللبیب) ٢٠٣٥(
  .١/٤٤٠: الكتاب : ینظر) ٢٠٣٦(
  . ١٩-١٧: سورة البقرة) ٢٠٣٧(
  . ٢٤: سورة االنسان) ٢٠٣٨(
  . ٢٤: السورة االنسان) ٢٠٣٩(

١٨ ١٧ 



صيبٍأ{: فكذلك قولھ تعالى شبھة لكیفیتي ھاتین القصتین، معناه أن كیفیة قصة المنافقین م )٢٠٤٠(}َو كَ

القصتین، وأن القصتین سواء في استقالل كل واحد منھما بوجھ التمثیل، فبأیھما مثلتھا فانت مصیب، وان 

  . )٢٠٤١()مصیب، وان مثلتھا بھما جمیعا فكذلك

ونحن نعلم أن التسویة   تقتضي شیئین ،تصلح للداللة على التسویة» أو«فیظھر واضحا من قولھ أن

فیما یظھر تثبت الحكم ألحد » أو«ن أو األشیاء، ولكنألحد الشیئی» أو«تقتضي شیئین فصاعدا، و

ألحد المتعاطفین وتترك ھذا الواحد مبھم التعیین، وھي بھذا األمر تسوي بین المتعاطفین، وتجعل كل 

  . وتجعل كل واحد منھما صالحا لالستقالل بالحكم

؛ »أو«َسواءٌ عليَّ قمَت أو قعدَت، بغیر استفھام، لم تعطف إال بـ: فإن قلت:(»األزھیة«قال صاحب

بتقدیر ( ھنا » أو«فـ   ، )٢٠٤٢()إن قمَت أو قعدَت فھما سواءٌ  :؛ ألنھا بتأویل الجزاء، ترید»أو«إال بـ

  . )٢٠٤٣()بتقدیر حرف الشرط 

: تقدیره، خبر مبتدأ محذوف» سواء«إن: بقولھ» سواء علي قمت أو قعدت«وقد أعرب عبارة 

إن : ن التقدیرفیكو، أقمت أم قعدت: وبعدھا بین المتكلم األمرین بقولھ، األمران سواء علي : تقدیره

دالة على جواب » علي األمران سواء«فالجملة اإلسمیة ، إن قمت وإن قعدت فاألمران سواء علي: التقدیر

  . )٢٠٤٤(على جواب الشرط

قرینة التضام االفتقاري إلى التعدد في الزمن الواحد، بالعطف، أو » استوى«ونجد في مادة الفعل

  .حده، لذا ال یصح االقتصار على المعطوف علیھ و)٢٠٤٥(بالعطف، أو بالتثنیة، أو بالجمع

بین المعطوف  - أي التسویة–تأتي حین یكون غرض المتكلم تعلیقھا» أو«وإن التسویة في تركیب 

ألضربنھ ذاھبا أو : ألضربنھ ذھب أو مكث، كأنھ قال: وتقول:(المعطوف والمعطوف علیھ بحكم، قال سیبویھ

  .)٢٠٤٦()ألضربنھ ذاھبا أو ماكثا، وألضربنھ إن ذھب أو مكث

                                                 
  . ١٩: سورة البقرة ) ٢٠٤٠(
  .١٣٥: الزملكاني: التبیان في علم البیان: ، ینظر١/٨١: الكشاف) ٢٠٤١(
  . ١٤٧: األزھیة في علم الحروف )٢٠٤٢(
  . ٤/٣٣٦: شرح الرضي على الكافیة)٢٠٤٣(
  . ٣/٩٩: حاشیة الصبان ،  ٤/٣٣٣: شرح الرضي على الكافیة : ینظر )٢٠٤٤(
بُ {:العطف كما في قولھ تعالى)٢٠٤٥( یِّ َوما {:والتثنیة كما في قولھ تعالى، »١٠٠:المائدة «}قُلْ ال َیْسَتِوي اْلَخبِیُث َوالطَّ

  .»١٩:التوبة« }ال َیْسَتُووَن ِعْنَد هللاِ {:لجمع كما في قولھ تعالىوا، »١٢:فاطر«}َوما َیْسَتِوي اْلَبْحرانِ {:تعالى
  .»١٩:التوبة«

  . ٣/١٨٥: الكتاب )٢٠٤٦(



وأما الذي على الشرط مما : (قال الفراء. مفضلة بعد تمام الكال» ذھب أو مكث«فقد جاءت عبارة 

إضربھ في ظلمھ وفي إساءتھ، وال : إضرب أخاك ظالما أو مسیئا، ترید: الشرط مما ال یجوز رفعھ فقولھ

  . )٢٠٤٧()إساءتھ، وال یجوز ھھنا الرفع في حالیھ؛ ألنھما متعلقان بالشرط

و الذي حیثما استعملت ھي التسویة بین المتعاطفین والمقام  ھ» أو«ویظھر مما تقدم أن داللة 

الذي یوجھ داللتھا ھذه إلى معاني الشك أو اإلبھام أو التخییر أو اإلباحة أو غیر ذلك، وال تعارض بین 

والمعاني الداللیة المستفادة من المقام في تراكیبھا،  –التسویة–» أو«تعارض بین المعنى الوظیفي لـ

فیتحول ، وما بعدھا» أو«تراكیبھا، وأن الكالم یبدأ ویمضي فیھا على الیقین فما أن یصل المتكلم لـ

إنما ، أو امرأةٍ  برجلٍ  مررتُ : ومن المبدل أیضا قولك: (قال سیبویھ، فیتحول كالمھ عند المتلقي إلى الشك

 ) ٢٠٤٨()فصار األول واآلخر االدعاء فیھما سواء، ثم جعل مكانھ شكا أبدلھ منھ، إنما ابتدأ بیقین، امرأةٍ 

نى نفسھا أما المع» أو«وھو یفھم من، الوظیفي ھو التسویة» أو«واضحا أن معنى  فیبدو ) ٢٠٤٨()سواء

  .بأسره » أو«نى الداللي فیفھم من السیاق الذي ترد فیھ المع

  :بالدراسة من نواح ثالث » أو«وسأتناول 

   ) ٢٠٤٩().وجملة على جملةمفرداً على مفرد، (في عطفھا » أو«ة دالل: الفرع األول 

   على مفرد اً في عطفھا مفرد» أو«داللة  :اوالً 

ُك�لِّ ِاْم�ِرٍئ َعاِقَب�ٌة ُحْل�َوةٌ أَْو : (–u–قول�ھ كم�ا ف�ي ،عاطفة مفردا على مف�رد» أو«قد وردت       لِ

ةٌ  » مرة«المفردة أیضا، وقد أعربت» حلوة«، وھي مفردة على لفظة»مرة«لفظة» أو«فقد عطفت ، )٢٠٥٠()مُرَّ

  .»عاقبة«صفة مرفوعة للمبتدأ المؤخر  الواقع» حلوة«بالرفع تبعا للمعطوف» مرة«أعربت

ھنا تسوي بین » أو«التي قیدت الصفة إطالقھا، و» ةعاقب«ھنا لتفصیل ھذه الـ» أو«وقد وردت        

أكان ھذه أو  العاقبتین لكل إنسان إحدى:أي أن المعنى،كل إنسان شمولھمافي  العاقبتینتسوي بین نوعي 

 –u–لم تحدد في النص أي العاقبتین راجحة، فھذا أمر مبھم لیس اإلمام » أو«إن .أكان ھذه أو تلك

–u– ھ الذي قد یحسن أو یقبح، إنما أراد في صدد الحدیث عنھ ، إذ إن لكل امرئ عملھ الخاص ب

العاقب�ة : إنما أراد إیضاح العاقبة المذكورة، وھي مبھمة، فألحقھا ببی�ان وتفص�یل بنوعیھ�ا، وھم�ا

  .السعیدة، والعاقبة المحزنة المؤلمة وشتان ما بین العاقبتین 

                                                 
  . ١/١٩٤: الفّراء: معاني القرآن)٢٠٤٧(
  . ١/٤٤٠: الكتاب )٢٠٤٨(
  . ١٣١: رصف المباني: ینظر)٢٠٤٩(
  . ١٨/٣٦١: نھج البالغة )٢٠٥٠(



��قٌ :(–u–ونظی��ره قول��ھ  َن��اُء ِب��أْكَثِر ِم��َن االْس��ِتْحَقاِق َملَ ْقِص��یُر َع��نِ ، الثَّ اإلْس��ِتْحَقاِق ِع��يٌّ أْو  َوالتَّ

، واألخیرة ھي خبر مرفوع للمبتدأ »عي« على لفظة» حسد«لفظة » أو«، وقد عطفت )٢٠٥١()َحَسدٌ 

  .لذا جاء المعطوف علیھ مرفوعا» التقصیر«للمبتدأ 

الزیادة على االستحقاق في الثناء على المثنى علیھ بالملق، ثم ذكر  –u–وقد وصف اإلمام 

في عملیة الثناء، وسوت بین » التقصیر«لتفصیل عملیة » أو«ت ذكر النقصان في الثناء، وقد جاء

في حقیقة وجود ھذا التقصیر في نفس المقصر في الثناء الذي استحقھ المثنى » حسد«والـ» عي«بین الـ

إن التقصیر عن استحقاق الثناء سببھ : استحقھ المثنى علیھ، فجاءت لتفصل ھذا التقصیر، فیكون المعنى

  ! .ھذا أو ذاك . الثناء سببھ أحد الشیئین

ُت�ُھ ِبإَِحاَط�ِة َقْل�ٍب أَْو : (في وص�ف هللا تع�الى  –u–أیضا قولھ  ونظیره َعُظ�َم أَْن ُتْثَب�َت ُرُبوِبیَّ

المجرور، فجاء المعطوف علیھ مجرورا » قلب«على المضاف إلیھ » بصر«، وقد عطف ھنا لفظة  )٢٠٥٢()بََصرٍ 

  .المعطوف علیھ مجرورا تبعا للمعطوف

عظم أحد : كن أن یقال في معناھاویم،فساوى إثبات ربوبیتھ بإحاطة قلب أو بصر في حكم العظم

  .أكان ھذا أو ذاك. عظم أحد الشیئین

  . )٢٠٥٣(ولھ نظائر في النھج 

 ً   في عطفھا جملة على جملة  »أو« داللة: ثانیا
  :عاطفة جملة على جملة في النھج، ویمكننا دراستھا على النحو اآلتي»أو«وردت

  لھا ماض في عطفھا جملة فعلیة فعلھا ماض على جملة فعلیة فع» أو«داللة  -أ

ُ َرُج��الً َرأَى َحّق��اً َفأََع��اَن َعلَْی��ھِ :(–u–ومن��ھ قول��ھ  هُ  ،َرِح��َم َهللاَّ َوَك��اَن َعْون��اً  ،أَْو َرأَى َج��ْوراً َف��َردَّ

ماض على » رأى«، وفعلھا »رأى جورا«الجملة الفعلیة » أو«فقد عطفت  ،)٢٠٥٤()بِاْلَحقِّ َعلَى َصاِحبِھِ 

» رجال«ماض، وقد وقعت في محل رفع صفة للنكرة » رأى«، وفعلھا »رأى حقا فأعان علیھ«على جملة 

  .فتبعتھا الجملة المعطوف علیھ في محل الرفع» رجال«للنكرة 

ـ  –u–على التسویة، في كالمھ » أو«وتتضح داللة ھنا تسوي بین الصفتین في حكم » أو«ف

  .رحم هللا رجال یتصف بإحدى الصفتین، أكانت ھذه أو تلك: أي أن المعنى» رحم هللا«في حكم الدعاء 

  .أو تلك

                                                 
  . ١٩/٢٦٢: نھج البالغة)٢٠٥١(
  . ١٦/٧٧: المصدر نفسھ)٢٠٥٢(
- ١٨/٣٤٦، ١٨/٢٢، ١٧/١٥١  ، ١٧/١١١، ١٥/١٣٨، ١٣/٥، ١٠/٨٨، ١٠/٦٧، ١٠/٣١، ٧/٣١، ٥/١٤٥: صدر نفسھالم: ینظر )٢٠٥٣(

٢٠/٨٤، ٢٠/٦٣، ٣٤٧-١٨/٣٤٦، ١٨/٢٢، ١٧/١٥١.  
  . ١١/٨: المصدر نفسھ)٢٠٥٤(



النكرة المبھم المطلوب لھ الرحمة، وجاءتا » رجل«خصص كل من الصفتین المتعاطفتین الـوقد 

ـ  لتفصیل ھذه النكرة فتتضح صورتھ في » أو«الرحمة، وجاءتا قیدا یحد من إطالقھ، وجاء العطف بینھما ب

  .فتتضح صورتھ في أذھان المخاطبین

ً  َو لَْم َیْتُرْك َشْیئاً َرِضَیُھ أَْو َكِرَھُھ إِالَّ َو َجَعلَ :(–u–ونظیره قولھ  ماً َباِدیا ُھ َعلَ وقد  ،)٢٠٥٥()...لَ

، »رض�یھ«ماض على الجملة الفعلی�ة » كره«، وفعلھا»كرھھ«ھنا الجملة الفعلیة » أو«عطفت 

ة المعطوف الجمل، فتبعتھا »شيء«ماض، وقد جاءت الجملة المعطوف في محل رفع صفة ـل» رضي«وفعلھا

  .ة المعطوف علیھا في الرفع المحليالجمل

ھنا نكرة » شيء«وجاءت لفظة ، من غیر إیضاحھ والداللة علیھ ترك هللا تعالى شیئا –u–وقد نفى

عطف علیھا  ثمھنا نكرة مبھمة، فأفادت العموم، فأتبعھا بجملة الصفة، فخصصت ھذا العموم، » شيء«

  . التي دلت على تفصیل ھذا الشيء »أو«عطف علیھا الجملة األخرى بـ

. الشیئینلم یترك أحد : أي أن المعنى »لم یترك« بین الصفتین في حكم النفي »أو«فقد سوت

  .أكان ھذا أو ذاك. الشیئین

َو ُشحَّ بَِنْفِسَك  ،َفاْملِْك َھَواكَ ...:( –رحمھ هللا–في كتاب لھ كتبھ لألشتر النخعي  –u–ومنھ قولھ

كَ  ا الَ َیِحلُّ لَ ْت أَْو َكِرَھتْ  ،ِبَنْفِسَك َعمَّ ْفِس اَإلِْنَصاُف ِمْنَھا ِفیَما أََحبَّ حَّ ِبالنَّ  »أو« عطفت وقد ،)٢٠٥٦()َفإِنَّ اَلشُّ

، وفعلھ�ا »أحبت«ماض على الجملة الفعلیة » كره«وفعلھا ، »كرھت« لجملة الفعلیةھنا ا »أو«

الموصول ال محل لھا من اإلعراب، وكذلك ما عطف علیھا ال محل لھ من  والجملة صلةماض أیضا، »أحب«

  . علیھا ال محل لھ من االعراب

عن ولما نھاه ، وأن یشح بنفسھ عما ال یحل لھعاملھ أن یسیطر على ھواه،  –u–اإلمام وقد أمر 

أي ال تمكنھا من وكرھت، أن تنصف منھا فیما أحبت  :وفسر لھ الشح ما ھو؟ فقال( عن الشح عادولما نھاه 

 )٢٠٥٧()واالنھماكومسیطرا وقامعا لھا من التھور، علیھا اوكن أمیر، في الشھواتاالسترسال ال تمكنھا من 

من وصوم وغیرھما  صالةفضال عن أن یكون مھیمنا علیھا فیما تكره نفسھ من  )٢٠٥٧()واالنھماكالتھور

  .)٢٠٥٨(لواجبات العقلیة ات الشرعیة ومن امن العبادوغیرھما 

ھنا ھي التفصیل لھذا » أو«وداللة الحب والكره في اإلنصاف من النفس، بین  »أو«وقد ساوت 

  . بھ التفصیل لھذا الشح المأمور

                                                 
  . ١٠/١١٥: نھج البالغة)٢٠٥٥(
  . ١٧/٣١: المصدر نفسھ)٢٠٥٦(
  . ٣٢-١٧/٣١: شرح النھج )٢٠٥٧(
  . ١٧/٣٢: المصدر نفسھ : ینظر )٢٠٥٨(



  .  )٢٠٥٩(نظائر قلیلة في النھج  »أو«وللجملة الفعلیة الماضویة المعطوفة بـ

  .لیة مضارعةعلى جملة فع »أو«في عطفھا جملة فعلیة مضارعة معطوفة بـ »أو« داللة-ب

ُ َع����ْنُكْم ُس����ْلَطاَن اَإلِْس����الَمِ (:–u–من����ھ قول����ھ نَّ َهللاَّ ����َتْفَعلُنَّ أَْو لََی����ْنقُلَ ِ لَ ����ْیُكْم  ؛َو َهللاَّ ُث����مَّ الَ َیْنقُلُ����ُھ إِلَ

 ً مضارع على جملة جواب » ینقل«وھي جملة فعلیة فعلھا، »لینقلن«جملة » أو«وقد عطفت  ،)٢٠٦٠()...أَبَدا

  . مضارع» واتفعل«جملة فعلیة فعلھا وھي ، »لتفعلن«جملة جواب القسم 

بالقسم إن لم  المخاطبین بطاعة هللا تعالى ھددھم مؤكدا ھذا التھدید –u– اإلمامفبعد أن أمر 

، وقد جاء كال من الجواب وما عطف علیھ )٢٠٦١(أي الخالفة عنھم اإلسالمإن لم یفعلوا ذلك ینقل هللا تعالى 

یلة، فإذا وقع الشرط یقع المشروط، ونجد التوكید الثق» نون«المزحلقة، و» الالم«عطف علیھ مؤكدا بـ

وهللا : قامت بالتسویة بین جواب القسم وما عطف علیھ في حكم القسم، والمعنى» أو«المشروط، ونجد أن 

  .أكان ھذا أو ذاك. وهللا لیحدث أحد ھذین الحدثین: والمعنى

أَْو أَنَّ َشْیئاً  ،َفُتِقلَُّھ أَْو ُتْھِویھُ  ؛َو الَ أَنَّ اَألَْشَیاَء َتْحِویھِ : (في وصف هللا تعالى –u–ونظیره قولھ 

��ھُ  لَ ��ُھ أَْو ُیَعدِّ الجمل��ة الفعلی��ة » أو«ق��د عط��ف ب��ـ  –u–، ونلح��ظ أن اإلم��ام )٢٠٦٢()َش��ْیئاً َیْحِملُ��ُھ َفُیِمیلَ

مضارع أیضا، » تقل«، وھي جملة فعلیة فعلھا محل »تقلھ«مضارع على » تھوي«، وفعلھا »تھویھ«

، فالجملة التي »أن«في رفع لـ الواقعة خبرا» تحویھ«على جملة » الفاء«أیضا، واألخیرة معطوفة بـ

في محل رفع تبعا » تھویھ«، وجملة »تحویھ«في محل رفع أیضا تبعا لـ» تقلھ«فالجملة التي تلیھا 

  .»تقلھ«تبعا لـ

، وھي جمل�ة إس�میة »أو أن شیئا یحملھ فیمیلھ أو یعدلھ«ثم جاءت بعدھا الجملة المعطوفة 

ھنا جملة إسمیة مؤكدة » أو«د عطفت ، وق»...وال أن األشیاء تحویھ «معطوفة على الجملة التي تقدمتھا 

في محل رفع، وقد عطف علیھا » یحملھ« على نظیرتھا، وجاء خبرھا جملة فعلیة» أن«إسمیة مؤكدة بـ

مضارعین، وقد تبعت األولى الخبر » یعدل«، و»یمیل«: جملتین فعلیتین فعلیھما» الفاء«عطف علیھا بـ

  . رفعتبعت المتقدمة لھا في محل ال» أو«األولى الخبر في محل الرفع، والثانیة المعطوفة بـ

لتساوي بین حدثین ھما إقالل األشیاء لھ تعالى وإھوائھا لھ، وھما عملیتي » أو«وقد جاءت

أكان . ال تحویھ األشیاء: بینھما في حكم النفي، فیكون المعنى» أو«، فساوت»تحویھ«عملیتي االحتواء في

» أو«على التفصیل، وكذلك ساوت» أو«العاطفة وكذلك » الفاء«وقد دلت . أكان ھذا أو ذاك. األشیاء

 لحدثین في العبارة األخرى، فقد ساوت بین حدث اإلمالة وحدث التعدیل، وھما تفصیلبین ا» أو«ساوت

                                                 
  . ١٦/٨٧،  ١٦/٧٠،  ١٤/٢٧،  ١١/١٧٧،  ١١/٣٩،  ٦/٢٦٠: الغة نھج الب: ینظر )٢٠٥٩(
  . ٩/٢٩٥: المصدر نفسھ )٢٠٦٠(
  . ٩/٢٩٦: شرح النھج : ینظر )٢٠٦١(
  . ٨٢-١٣/٨١: نھج البالغة ) ٢٠٦٢(



. أكان ھذا أو ذاك. في حكم النفي، فیكون المعنى، وال شيء یحملھ» یحملھ«المجمل  الخبر وھما تفصیل

  . »یحملھ«على تفصیل اإلجمال في » أو«، وكذلك »الفاء«وقد دلت . ھذا أو ذاك

ـ  وقد وردت الجملة الفعلیة المضارعیة معطوفة على نظیرتھا في عدد من المواضع في » أو«ب

  . )٢٠٦٣(المواضع في النھج 

    في عطفھا جملة إسمیة على جملة إسمیة » أو«داللة: جـ

  ومن��ھ قول��ھ . عل��ى نظیرتھ��ا ف��ي ال��نھج» أو«ك��ذلك وردت الجمل��ة اإلس��میة المعطوف��ة ب��ـ

–u–) : يَّ َتَداكَّ اَإلِِبِل اَْلِھیِم وا َعلَ ى َظَنْنُت  ...َفَتَداكُّ يَّ َحتَّ ُھْم َقاِتلِ �َديَّ  ،أَنَّ  ،)٢٠٦٤()أَْو َبْعُضُھْم َقاِتُل َبْع�ٍض لَ

الواقعة في » أنھم قاتلي«على الجملة اإلسمیة » بعضھم قاتل بعض لدي«الجملة اإلسمیة » أو«فقد عطفت 

  .فجاءت الجملة المعطوف في محل نصب تبعا للمعطوف» ظن«الواقعة في محل نصب خبري 

  .للمعطوف

حتى ظننت أحد : ، فیكون المعنى»ظننت«طفتین في حكم بین الجملتین المتعا» أو«وقد ساوت 

  .أكان ھذا أم ذاك: ظننت أحد ھذین الظّنین 

  .وداللة العطف ھنا تفصیل مجمل الظن، وبیان ما أبھم فیھ، من مراد الظن

  .)٢٠٦٥(إن نظائره في النھج قلیلة جدا   

  في  جملة الشرط  »أو«داللة: ثالثاً 
  دة مواضع، ومما جاء على ھذا النمط قولھ في ع» إن«في جملة الشرط بعد» أو«جاءت :أً 

– u– ): ُى َمَصالِِحي ،َعْن ِطْلَبِتي )٢٠٦٧(أْو َعِمیتُ  ،َعْن َمْسأَلَِتي )٢٠٦٦(اَللَُّھمَّ إِْن َفِھْھت َو ُخ�ْذ  ،َفُدلَِّني َعلَ

لیة على الجملة الفع» عمیت عن طلبتي« الجملة الفعلیة» أو«وقد عطفت  ،)٢٠٦٨()...بَِقْلبِي إِلَى َمَراِشِدي

، »مصالحياللھم دلني على «، وفعلھا ماض، والحكم في ھذه العبارة »فھھت عن مسألتي«لیة الفع

، والتسویة ھنا بین حالة الفھاھة عن المسألة وحالة العمى عن الطلبة أي أن اإلمام یسوي بین »مصالحي

  .یسوي بین الحالین في تفصیل حكم الداللة على مصالحھ، واألخذ بقلبھ إلى مراشده

في الحكم، وكذلك تثبت الحكم ألحدھما دون أن تعین ذلك الواحد، فكل فھي تسوي بین المتعاطفین 

  : الواحد، فكل واحد منھما صالح ألن یستقل بالحكم، فیمكن أن یقال

  .اللھم إن فھھت عن مسألتي، فدلني على مصالحي -

                                                 
  . ١٦/١٤٨،  ١١/٢٣٨،  ١٠/١١٥،  ٩/٢٧٥: نھج البالغة : ینظر )٢٠٦٣(
  . ٤/٦: المصدر نفسھ )٢٠٦٤(
  .١٥/١٤٨،  ٨٢-١٣/٨١: المصدر نفسھ: ینظر)٢٠٦٥(
  .» فھھ« ١٣/٥٢٥: لسان العرب ). عییت:أي(فھھت )٢٠٦٦(
  .١١/٢٦٨: شرح النھج . التحیر والتردد: والعمھ، بالھاء والمیم المكسورة » أو عمھت«: یروى)٢٠٦٧(
  . ١١/٢٦٧: نھج البالغة )٢٠٦٨(



  .اللھم إن عمیت عن طلبتي، فدلني على مصالحي -

دي قلبھ حین یعیى عن حاجتھ وحین یطلب من هللا تعالى أن یدلھ على مصالحھ ویھ –u–واإلمام   

حاجتھ وحین یعمى عن طلبتھ، فاإلنسان إما أن یكون عارفاً بمسألتھ قادرا علیھا، وإما أن یقع في 

منھ تعالى أن یدلھ على مصالحھ ویأخذ   –u–في معرفتھا مع العجز عنھا أو الجھل بھا وھنا یطلب 

عدم قدرة اإلنسان على مصالحھ ویأخذ بقلبھ إلى مراشده في حالتي ضعف القدرة وانعدامھا، لتساویھما في 

  .اإلنسان على اإلنجاز

تسویة بین فرضین لتعلیقھما بحكم، وھذا المعنى یفھم عند جعل  –u–إننا نجد في كالمھ 

في جملة الشرط، وجعل الجزاء حكما تتعلق بھ ھذه التسویة،  فالمتعاطفان » أو«جعل التسویة بـ 

  .)٢٠٦٩(فالمتعاطفان یكونان معا وحدة حكمیة واحدة، فال یكون جزاء إال بتحققھما معا

ھنا المساواة بین الفرضین في الدعاء، فاإلنسان قاصر عن إدراك مصالحھ، فقد » أو«وقد أفادت 

مصالحھ، فقد یعیى فیھا، أو قد یعمى عنھا بالكلیة لذا فھو بحاجة في كل تلك األحوال إلى داللة هللا 

  .داللة هللا تعالى لھ وتوجیھھ إلى مصالحھ

ى َحَسِك اَل: (–u–ونظیره قولھ  ِ ألْن أَِبیَت َعلَ داً َو َهللاَّ ْعَداِن ُمَسھَّ داً  ،سَّ  ،أَْو أَُجرَّ ِفي اَألَْغالَِل ُمَصفَّ

داً  ھُ  ،ُمَصفَّ َ َو َرُسولَ يَّ ِمْن أَْن أَْلَقى َهللاَّ �َبْعِض اَْلِعَب�ادِ  ،أََحبُّ إِلَ م�اً لِ –فق�د عط�ف  ،)٢٠٧٠()...َی�ْوَم اَْلِقَیاَم�ِة َظالِ

u–  أبیت على حسك «الفعلیة ، وفعلھا مضارع على الجملة »أجر في األغالل مصفدا«الجملة الفعلیة

بین البیات على حسك : بین الحالین» أو«یسّوي بـ. ، وفعلھا مضارع أیضا»على حسك السعدان مسھدا

على حسك السعدان في تلك الحال المؤلمة، وجره في األغالل، وھي صورة من صور العذاب في التفضیل على 

یظلم عبدا أنھ ال : في التفضیل على لقیا هللا ورسولھ یوم القیامة ظالما لبعض العباد، ویكون المعنى

للدالل�ة عل�ى اتف�اق الح�الین ف�ي األل�م والقس�وة » أو«فاس�تعمل   –u–عبدا كائنا م�ا ك�ان حال�ھ 

  .والشعور باألذى واإلذالل

  .)٢٠٧١(ولھ نظائر أخر في النھج 

 ،فَلَْو َمثَّلَْتھُمْ بَِعْقلِكَ : ( –u–في عدة مواضع، منھا قولھ » لو«في جملة الشرط بعد » أو«وجاءت  –ب 

����كَ  ْل����َتُھْم ِبَعْقلِ ����َك أَْو ُكِش����َف  ،َمثَّ َرأَْی����َت أَْش����َجانَ  ...َع����ْنُھْم َمْحُج����وُب اَْلِغَط����اِء لَ  َو أَْق����َذاءَ  ،قُلُ����وبٍ  )٢٠٧٢(لَ

                                                 
  .١/١٩٥:محمد صالح الدین مصطفى. د: النحو الوصفي)٢٠٦٩(
  . ١١/٢٤٥: نھج البالغة )٢٠٧٠(
  . ١٧/١١١، ١٧/١٠٦، ١٧/٦٩، ١٦/٥٧، ١٤/٣٥، ١١/٢٤٥، ١/٣١٢: ر نفسھالمصد:ینظر)٢٠٧١(
  . ١١/٦٣: شرح النھج. وھو ما یسقط في العین فیؤذیھا، جمع قذى: واألقذاء، وھو الحزن، جمع شجن: واألشجان)٢٠٧٢(

  . ١١/٦٣: النھج



مثلتھم «على جملة الشرط » كشف عنھم محجوب الغطاء لك«جملة  –u–فقد عطف  ،)٢٠٧٣()...ُعیُونٍ 

  .  »مثلتھم بعقلك«

نھم، حال تمثیلھم بالعقل، وحال انكشاف محجوب الغطاء ع: بالتسویة بین حالین» أو«وقامت 

أمثلتھم بعقلك أم كشف عنھم محجوب الغطاء لك ترى أشجان :  –u–نھم، فیكون معنى ما جاء في كالمھ ع

ترى أشجان قلوبھم وأقذاء عیونھم كائنا ما كانت : لك ترى أشجان قلوب وأقذاء عیون، ویكون المعنى

  .ما كانت حالك معھم

تنتھي ھنا یصف حال الموتى وما یصیرون إلیھ من تمزق أشالء وبلى أجساد إلى ان  –u–واإلمام

تنتھي بھم الى التحول الى شيء اخر، وانھم یكونون على ھذه الحال سواء أتخیلت ما یجري علیھم إلى ان 

  . تصورا بعقلك ام أن رأیت حالھم على وجھ الحقیقة، فكالھما سواء –أیھا المخاطب–یجري علیھم 

  . سواء

  . )٢٠٧٤(ولھا نظائر أخر في النھج

ةُ َوالَِیَھا وَ : (في إحدى خطبھ –u–في مواضع منھا قولھ» إذا«بعد » أو«وجاءت  :جـ  ِعیَّ  ،إَِذا َغلََبتِ اَلرَّ

ُة َوالَِیَھا ِعیَّ ِتھِ  ،اَلرَّ ي ِبَرِعیَّ َم�ةُ  ؛أَْو أَْجَحَف اَْلَوالِ َك اَْلَكلِ وق�د  ،)٢٠٧٥()...َو َظَھ�َرْت َمَع�الُِم اَْلَج�ْورِ  ،ِاْخَتلََفْت ُھَنالِ

 غلبت الرعیة«، وفعلھا ماض على الجملة الفعلیة »أجحَف الوالي برعیتھِ «الجملة الفعلیة » أو«عطفت 

  .، وفعلھا ماض، وداللة الفعلین في الجملتین مستقبلیة»والیھا الرعیة

ھنا بین غلبت الرعیة والیھا وإجحاف الوالي برعیتھ في اختالف الكلمة وظھور » أو«وقد سوت 

    .وظھور الجور

  .)٢٠٧٦(وقد وردت في مواضع قلیلة جدا

 ً   في عطفھا للجمل المستفھم عنھا  »أو« داللة: رابعا
فھم عنھا على جملة مستفھم عنھا أیضا، ولھذا شواھد في النھج منھا عاطفة لجملة مست» أو«ترد 

وقد عطف ھنا  ،)٢٠٧٧()!أَْو ِجَناَیٌة ِمْن َغْیِر َجانٍ  ،َو َھْل َیُكوُن ِبَناٌء ِمْن َغْیِر َبانٍ :(–u–النھج منھا قولھ

، وھي جملة مستفھم عنھا، »بناء من غیر بان«، وھي جملة مستفھم عنھا على »جنایة من غیر جان«ھنا 

ھل یكون : ، أي أن المعنى»ھل یكون«ھنا لتسوي بینھما في حكم االستفھام » أو« مستفھم عنھا، وجاءت

  !.ھل یكون أحد الشیئین، أكان ھذا أو ذاك

                                                 
  . ١١/١٥١: نھج البالغة )٢٠٧٣(
  .١١/١٥١، ١٠/٢٠٣، ١٠/٦٧، ٣/٣٣٢، ٣/٣٣٢: نھج البالغة: ینظر)٢٠٧٤(
  . ١١/٩٢: بالغةنھج ال)٢٠٧٥(
  .١٥/٩٢، ١٥/٨٩: المصدر نفسھ: ینظر)٢٠٧٦(
  . ١٣/٥٦: المصدر نفسھ )٢٠٧٧(



ً أ : (–u–ومن��ھ أیض��ا قول��ھ ��ُھ َكاِذب��ا َج��اِء  ،َتَخ��اُف أَْن َتُك��وَن ِف��ي َرَجاِئ��َك لَ أَْو َتُك��وَن الَ َت��َراهُ لِلرَّ

 ً » أن تكون«، وھو مستفھم عنھ على المصدر المؤول »كونت«وقد عطف ھنا الفعل المضارع ،)٢٠٧٨()!َمْوِضعا

ھن��ا لتس��وي ب��ین الح��دثین ف��ي حك��م » أو«المس��تفھم عن��ھ أیض��ا، وج��اءت » أن تك��ون«الم��ؤول 

  .أتخاف أحد الشیئین، أكان ھذا أو ذاك: أي أن المعنى» أتخاف«االستفھام

  .)٢٠٧٩(ولھ نظائر في النھج

  .وقد وقعت في أنماط أخر

  . )٢٠٨٠(لیلةفجاءت عاطفة جملة الصلة في مواضع ق -

  .                              )٢٠٨١(وجاءت عاطفة فعل أمر على فعل أمر في موضعین -

والفعل في عدد من المواضع، أو مصدرا صریحا على » أن«وجاءت عاطفة فعال مضارعا على مصدر مؤول من  - 

  .)٢٠٨٢(أو مصدرا صریحا على مصدر مؤول

  . )٢٠٨٣(ارعوالمض» أن«والمضارع على مصدر مؤول من » أن«أو مصدرا مؤوال من  -

  . )٢٠٨٤(في عدد من المواضع» إال«وجاءت عاطفة في أسلوب قصر بعد -

  . )٢٠٨٥(وجاءت عاطفة جارا ومجرورا على اسم مجرور بالحرف في عدد من المواضع -

  . )٢٠٨٦(وجاءت عاطفة جارا ومجرورا على جار ومجرور في مواضع أخر -

  نھج  الفي  »أو« الدالالت التي تفیدھا التسویة بـ: الفرع الثاني 
فیما یأتي إیضاح ألھم الدالالت التي قصد النھج بیانھا من خالل توظیف معنى التسویة الكامن 

  : »أو«الكامن في

  .داللة التقسیم أو تفصیل اإلجمال : اوال 

                                                 
  . ٩/٢٢٦: المصدر نفسھ)٢٠٧٨(
، ١٣/٥٦، ١١/٧، ٩/٢٧٥، ٨/٢٤٤، ٧/٢٢٧، ٧/٢٢٧، ٦/٢٦٠: المصدر نفسھ: ینظر. واالستفھام یخرج لالستنكار في معظمھا)٢٠٧٩(

٢٠/٨٤، ١٣/٥٦، ١١/٧، ٩/٢٧٥.  
  .١٧/٣١، ٧/٢٣، ١/٢١٣: المصدر نفسھ: ینظر )٢٠٨٠(
  .١١/١٠٩، ٣/٢٤٤: المصدر نفسھ: ینظر )٢٠٨١(
، ١٥/١٥١، ١١/٢٣٩، ١١/١٥٢، ١١/٩٢، ١١/٨٤، ١١/٨٤، ١١/٥١، ٩/٢٢٦، ٨/٢٦٣، ٦/٣٩٨، ١/١٥١: نھج البالغة: ینظر )٢٠٨٢(

٢٠/٥٤، ١٨/٥٤، ١٨/٢٢، ١٦/٢٨٦، ١٥/١٥١، ١١/٢٣٩، ١١/١٥٢ .  
  . ١٦/١٠٥،  ١٦/٦٦،  ١١/٨٤: المصدر نفسھ : ینظر )٢٠٨٣(
  . ٨/٢٤٤،  ٧/٤٥،  ٤/٦،  ٣/٣٣٢،  ٣/١٩٧: المصدر نفسھ : ینظر )٢٠٨٤(
، ٦/٢٨٧، ٦/١٩٩، ٥/١٤٥، ٥/١٤٥، ٣/٣٣٢، ٢/٣٠٧، ١/٣١٢، ١/٢٥١، ١/١١٧، ١/١١٦، ١/١١٤: المصدر نفسھ: ینظر )٢٠٨٥(

١١/٢٣٩ ، ١١/١٥٢، ١١/١٠٢، ١٠/٦٧، ٩/٢٧٣ ، ٩/٢٧١ ، ٩/١٥٨ ، ٨/٢١٥، ٧/٢٣ ، ٦/٣٩٨، ٦/٢٩٨، ٦/٢٨٧، ٦/١٩٩، ٥/١٤٥ ، 
١٧/١٠٦، ١٥/١٨١، ١٥/١٥١، ١٥/١٠٤، ١٥/٨٩، ١٥/٨٩ ، ١٤/٣٥ ، ١٣/١٥٥ ، ١١/٢٣٩ ، ١١/١٥٢، ١١/١٠٢، ١٠/٦٧.  
١٧/١٠٦، ١٥/١٨١، ١٥/١٥١.  

  . ١٨/٣٤،  ١٦/٢٨٦،  ١٦/٨٥،  ١٠/٦٧: المصدر نفسھ: ینظر )٢٠٨٦(



التي تأتي من حیث قصد » أو«من دالالت  )٢٠٨٧(إن داللة التقسیم أو التفریق أو التفصیل  

في، وھو التسویة بین متعاطفیھا في صالحیة كل منھما الوظی» أو«، فإن معنى)٢٠٨٨(قصد المتكلم إلیھا

: ، فقولنا)٢٠٨٩(صالحة لالستعمال في التراكیب الدالة على التقسیم»أو«منھما لالستقالل بالحكم، جعل

یعني یستوي االسم والفعل والحرف في الدخول في قسمة الكلمة؛ » الكلمة إسم أو فعل أو حرف«: فقولنا

األقسام متساویة في صالحیة كل منھا لالستقالل  قسمة الكلمة؛ وذلك ألن استعمالھا في سیاق التقسیم یجعل

  .منھا لالستقالل بحكم المقسم

َك ِفي َمَقاِوِمِھمُ اَْلَمْحُموَدةِ :(في صفة العارفین –u–ومن أمثلة التفصیل قولھ  َعْقلِ ْلَتُھْم لِ ْو َمثَّ َو  ،َفلَ

ِھمْ  ،َو َمَجالِِس��ِھُم اَْلَمْش��ُھوَدةِ  ،اَْلَمْحُم��وَدةِ  ��ى ُك��لِّ َو َفَرُغ��و ،َو َق��ْد َنَش��ُروا َدَواِوی��َن أَْعَم��الِ ُمَحاَس��َبِة أَْنفُِس��ِھْم َعلَ ا لِ

ُروا َعْنَھا ؛َصِغیَرٍة َو َكِبیَرةٍ  ُط�وا فیَھ�ا  ،أُِمُروا ِبَھا َفَقصَّ َرأَْی�َت أَْع�الََم ُھ�ًدى ...أَْو ُنُھوا َعْنَھ�ا َفَفرَّ  )٢٠٩٠()...لَ

حاسب ما ی –u–حیث ذكر اإلمام » أمروا بھا«على جملة » نھوا عنھا«ھنا جملة » أو«فقد عطفت 

حاسب العارفون علیھ أنفسھم، وھو كل صغیرة وكبیرة، وقد جمع بین المتضادین وأضاف المعطوف إلى لفظة ی

للداللة على شمول محاسبتھم أنفسھم على كل ما یصدر منھم، وأن ھذه المحاسبة » كل«المعطوف إلى لفظة 

كانت ھذه الصغائر والكبائر مبھمة مجملة، فجاء » صغیرة وكبیرة«ھذه المحاسبة شدیدة، ولما ذكر

لتفصیل » نھوا عنھا ففرطوا فیھا«، و»أمروا بھا فقصروا عنھا»«أو«تعاطفتین بـفجاء بالجملتین الم

  .لتفصیل ھذا اإلجمال، وإیضاح ھذا اإلبھام

ُ ُسْبَحاَنُھ َما ِفي اَألَْرَحامِ :(–u–ونظیره قولھ  َو  ،َو َقِب�یٍح أَْو َجِمی�لٍ  ،ِمْن َذَك�ٍر أَْو أُْنَث�ى ،َفَیْعلَُم َهللاَّ

ً  ؛ِقيٍّ أَْو َسِعیدٍ َو شَ  ،َسِخيٍّ أَْو َبِخیلٍ  �یَن ُمَراِفق�ا ِبیِّ اِر َحَطب�اً أَْو ِف�ي اَْلِجَن�اِن لِلنَّ اِر ِفي اَلنَّ   ،)٢٠٩١()َو َمْن َیُكوُن لِلنَّ

، »شقي« على »سعید«، و»سخي«على» بخیل«، و»قبیح«على» جمیل«، و»ذكر«على» أنثى«فقد عطف ھنا

  .»للنار حطبا«على» الجنان للنبیین مرافقا«، وفي »شقي« على

غیر أن ھذه » ما في األرحام«:، فقال»في األرحام«قد لحقتھ الصلة » ما«أن الموصول فنجد 

ھذه الصلة مبھمة، فلم تذھب بالغموض الذي في الموصول، فھي ھنا مع موصولھا غامضة مجملة؛ إذ لم یطرأ 

مجملة؛ إذ لم یطرأ على الموصول ما یزیل إبھامھ بالوضوح، وذلك أمر وارد في الموصول اإلسمي حیث یأتي 

  .)٢٠٩٢( في الخطاب فتفصلھ الصلةاإلسمي حیث یأتي الموصول مجمال

                                                 
  . ١٤٠-١/١٣٨: مغني اللبیب ،  ٢٢٩-٢٢٨: الجنى الداني : ینظر )٢٠٨٧(
  . ٤/٣٢٣: شرح الرضي على الكافیة : ینظر )٢٠٨٨(
  . ١/١٣٨: مغني اللبیب : ینظر )٢٠٨٩(
  . ١١/١٧٧: نھج البالغة )٢٠٩٠(
  . ٨/٢١٥: المصدر نفسھ )٢٠٩١(
  .١٠٤-٩٠: اإلجمال والتفصیل في التعبیر القرآني . »االسم الموصول«داللة اإلجمال في: ینظر )٢٠٩٢(



  ، وھ�����ي مجمل�����ة ش�����دید الدالل�����ة عل�����ى اإلبھ�����ام، وق�����د »م�����ا«–u–وق�����د اس�����تعمل 

شقي «، و»سخي أو بخیل«، و»قبیح أو جمیل«، و»ذكر أوأنثى«:بالمتعاطفات بعدھا، وھي –u–فصلھا

  .»من یكون للنار حطبا أو في الجنان للنبیین مرافقا«، و»شقي أو سعید«، و»بخیل

ما الیقدر علیھ  –علم الغیب–علم الغیب لبعضھم، وأنھ  –u–ینھ وجاء ذلك في معرض تبی

  .علیھ إنسان، إذ إن علم اإلنسان یرتبط بالتعلم من ذي علم

التي جمعت نشأة اإلنسان في الرحم، ثم » الواو«بالعطف بـ» أو«العطف بـ –u–وقد عزز 

إما الن�ار أو الرحم، ثم انتقالھ إلى الدنیا، ذاكرا صفاتھ المتعاقبة وصوال إلى نھایة المطاف، وھي 

  .أو انحیازه إلى الجنة مع النبیین 

ومجموع التفصیالت لبیان شمول علمھ تعالى وإحاطتھ بكل ھذه الدقائق » الواو«وقد جاء الجمع بـ

  .ھذه الدقائق والتفاصیل وقدرتھ على اإلحاطة بھا جمیعا 

، وھي أنھ قد عطف المتضادات جمیعا، فالذكر جنسھ مضاد »أو«ونلحظ سمة داللیة في حرف العطف

لجنس األنثى، والقبیح ضد الجمیل، والشقي ال بدّ من أن یكون ضد السعید، ویبدو أن فالذكر جنسھ مضاد 

السعید، ویبدو أن عطف المتضادات ھھنا في النص قد جاء إلظھار داللة الشمولیة لجمیع األجناس والصفات 

األجناس والصفات بال استثناءات أوتخصیص، لیدخل في علم هللا تعالى كل ما في األرحام مھما اختلف جنسھ أو 

  .مھما اختلف جنسھ أو تباینت صفاتھ

ِ :(–u–ره قولھ ونظی ُھ الَ َیْنَفُع َعْبداً  ...إِنَّ ِمْن َعَزاِئِم َهللاَّ �ھُ  ،َو إِْن أَْجَھَد َنْفَسھُ -أَنَّ �َص ِفْعلَ  -َو أَْخلَ

ٍة ِمْن َھِذِه اَْلِخَص�اِل لَ�ْم َیُت�ْب ِمْنَھ�ا ُھ ِبَخْصلَ ْنَیا الَِقیاً َربَّ ِ فِ  :أَْن َیْخُرَج ِمَن اَلدُّ یَم�ا ِاْفَت�َرَض َعلَْی�ِھ أَْن ُیْش�ِرَك ِب�ا َّ

�ُھ َغْی�ُرهُ  ،أَْو َیْشِفَي َغْیَظُھ ِبَھالَِك َنْفسٍ  ،ِمْن ِعَباَدِتھِ  �اِس ِبإِْظَھ�اِر  ؛أَْو َیُعرَّ ِبأَْمٍر َفَعلَ �ى اَلنَّ أَْو َیْس�َتْنِجَح َحاَج�ًة إِلَ

اَس ِب�َوْجَھْینِ  ،ِبْدَعٍة ِفي ِدیِنھِ  نج�د ع�دم   –u–، فف�ي قول�ھ )٢٠٩٣()ْم ِبلَِس�اَنْینِ أَْو َیْمِش�َي ِف�یھِ  ،أَْو َیْلَقى اَلنَّ

» ھذه الخصال«انتفاع اإلنسان بخروجھ من الدنیا ولقائھ هللا تعالى بخصلة مما ذكر من الخصال، ونجد 

ھنا ھي تفصیل ھذا المجمل وإیضاحھ، والنفس » أو«أمرا مبھما فصلھ الكالم الذي بعده، فداللة » الخصال

یعمد إلى (مبین ألن اإلیضاح بعد اإلبھام إنما وإیضاحھ، والنفس حینما تسمع المبھم تتشوق لسماع ال

یعمد إلى استعمالھ لضرب من المبالغة فإذا جيء بھ في الكالم فإنما یفعل ذلك لتفخیم أمر المبھم (

  .)٢٠٩٤()المبھم وإعظامھ ألنھ ھو الذي یطرق السمع أوال

السامع إلى األمر وعظمھ في نفسھ، فكان األمر أكثر ترھیبا وتشویقا لمعرفة  –u–وقد شّد 

  .من غیره لمعرفة المراد

                                                 
  . ٩/١٦٠: نھج البالغة )٢٠٩٣(
  . ٢/٢٤: المثل السائر )٢٠٩٤(



  في قولھ أن من األمور الثابتة المنصوص علیھا أن العبد یكون –u–وأراد اإلمام 

  اإلشراك با  : ، وھي–u–من أھل النار إذا ارتكب ذنبا من الذنوب المفصلة في كالمھ 

ن تعالى، أو قتل النفس بغیر الحق لشفاء الغیظ، أو قذف غیره بأمر قد فعلھ ھو، أو یسعى لبلوغ حاجة م

  . ن الناس بإظھار بدعة في دینھ، أو یكون منافقا تجتمع فیھ صفات الكذب والخیانةحاجة م

 )٢٠٩٥(في النھج، فلھا نظائر أكثر» أو«وقد وجدت أن داللة التفصیل ھي الغالبة على العطف بـ

  .من سواھا فیھ )٢٠٩٥(أكثر

  داللة التخییر  :ثانیاً 

كل سمكا «: ، نحو قولھم)٢٠٩٦(عإن ھذه الداللة یجب أن تقع بعد الطلب، وقبل ما یمتنع فیھ الجم

  .أي أفعل أحد األمرین» تزوج ھندا أو اختھا«، و»كل سمكا أو اشرب لبنا«

  : »ثالث«أكثر من مواضع »التخییر«من داللة –u –وال نجد في كالمھ

��ةٍ  ،َق��ِد ِاْس��َتْطَعُموُكُم اَْلِقَت��الَ : (–u–قول��ھ : األول ��ى َمَذلَّ وا َعلَ ��ةٍ  ،َف��أَِقرُّ وا  أَوْ  ،َو َت��أِْخیِر َمَحلَّ َروُّ

َماِء َتْرَوْوا ِمَن اَْلَماءِ  ُیوَف ِمَن اَلدِّ   . )٢٠٩٧()...اَلسُّ

اقروا على «فعل أمر على جملة » رووا«وفعلھا ، »رووا السیوف من الدماء«طف جملة فقد ع

  . فعل أمر» أقروا« وفعلھا، »...اقروا على مذلة «

وتأخیر المحلة من ، فقد سوت بین إقرار المذلّة، بین الفعلین في طلب الحدوث »أو« وھنا سوت

 في منزلة واحدة عند الدماء في االختیار من جھة أخرى، أي إّنھما وترویة السیوف من، المحلة من جھة

وأما بقیة المعاني فمستفاد من (» أو«المتكلم، فالتسویة ھي المعنى الوظیفي الذي تؤدیھ  واحدة عند

  .أي أنھ متروك لقرائن السیاق الحالیة والمقالیة )٢٠٩٨()من غیرھا

لتحقق االمر، فال بد من رد ما على ھذا االستطعام، » قد«بـ» عموكم القتالاستط«وقد أكد جملة 

بین األمرین، وھنا ال یمكن للمخاطبین أن یجمعوا بین األمرین لتناقضھما، فال  –u–االستطعام، فخیرھم

  . لتناقضھما، فال بد من اختیارھم أحد الشیئین 

                                                 
  .١٦/٨٥، ١٦/٧٤، ١٥/١٦٣، ١٥/١٣٨، ١٤/٣٥، ١١/٥١، ١٠/١١٥، ٩/٢٠٩: نھج البالغة:ینظر)٢٠٩٥(
  .١٤/٥٤:المخصص، ١٧٥:اللمع،٧٧:معاني الحروف،٥١:الزجاجي:حروف المعاني،٣/١٨٤:الكتاب:ینظر)٢٠٩٦(

  .١٤/٥٤:المخصص
  . ٣/٢٤٤: نھج البالغة)٢٠٩٧(
  . ١/١٤٣: مغني اللبیب )٢٠٩٨(



–u– حین غلب معاویة وأصحابھ على شریعة الفرات، واشتد العطش بجیشھ –u–وقد قال ذلك 

وبین القتال وانتزاع  )٢٠٩٩(، فخیرھم بین الثبات على الذل وتأخر المرتبة والمنزلة–u– بجیشھ

  . وانتزاع حقوقھم وحفظ كرامتھم لیحثھم على القتال

َرْیٍش َوَم�ْن أََع�اَنُھمْ :(في دعائھ –u–أما الموضع الثاني فھو قولھ  ى قُ ي أَْسَتْعِدیَك َعلَ  ؛اَللَُّھمَّ إِنِّ

ُھْم َقْد َقَطُعوا رَ  ى ِبِھ ِم�ْن َغْی�ِري ،َو أَْكَفُئوا إَِناِئي ؛ِحِميَفإِنَّ ى ُمَناَزَعِتي َحّقاً ُكْنُت أَْولَ  :َو َق�الُوا ،َو أَْجَمُعوا َعلَ

ً  ،ْمَنَعھُ َو ِفي اَْلَحقِّ أَْن تُ  ،أَالَ إِنَّ ِفي اَْلَحقِّ أَْن َتأُْخَذهُ  فا » أو«،وقد عطفت )٢١٠٠()َفاْصِبْر َمْغُموماً أَْو ُمْت ُمَتأَسِّ

، وھي جملة »إصبر مغموما«فعل أمر على » مت«، وفعلھا »مت متأسفا«الجملة اإلنشائیة » أو«

للتسویة بین الفعلین في طلب الحدوث، أي اختر » أو«فعل أمر، وقد جاءت » إصبر«جملة إنشائیة فعلھا 

  .الحدوث، أي اختر أحد األمرین؛ الصبر مغموما أو الموت حزنا

ب االستعانة من هللا تعالى واالنتقام لھ یتظلم ویتألم، ویطل –u–فقولھم ھذا ھو ما جعل اإلمام 

  .واالنتقام لھ من قریش 

التي للتخییر من جھة أن طرفي التسویة بینھما » أو«التي للتسویة عن » أو«وھنا نلحظ اختالف 

  .)٢١٠١(التسویة بینھما اطراد التباین أو التقابل، ولیس ذلك االطراد بین طرفي التخییر

، وقد یكون موقعھ خلیفة »احةاإلب«، و»الشك«، و»اإلبھام«: وال نجد في النھج دالالت ثالث 

خلیفة للمسلمین، وإماما للناس، ومعلما لھم، وقائدا عسكریا س�ببا ف�ي ذل�ك، إذ ال یحت�اج إل�ى ھ�ذه 

  . المعاني في خطابھ إال قلیال 

 ً   في رفع توھم رجحان أحد المتعاطفین على اآلخر » أو«داللة  :ثالثا

في معنى  األساسین على اآلخر، ألن تحسن التسویة إذا كان المتلقي یعتقد رجحان أحد المتعاطف

 :–u–من ذلك قولھواحدة، ال یعلو أحدھما على اآلخر، في منزلة  المتعاطفینفي معنى التسویة ھو جعل 

ِت اَالِْسِتَغاَثِة ِبُنْصَرِة اَْلَحَفَدِة َو اَألَْقِرَباءِ ...( :–u–قولھ َرَناءِ  ،َو َتلَفُّ ِة َو اَْلقُ  ،َفَھْل َدَفَعِت اَألََقاِربُ  ،َو اَألَِعزَّ

�������������������بُ  َواِح �������������������ِت اَلنَّ   فل�������������������یس المقص�������������������ود م�������������������ن ك�������������������الم  ،)٢١٠٢()...أَْو َنَفَع

وإنما ھو خبر جاء في صیغة السؤال حدھما وأیھما معین وناصر للمتلفت، السؤال عن أ –u–اإلمام

  .المحتضرونفع النواحب في إعانة ونصرة ، األقاربفالعبارة تسوي في إنكار دفع ، االستنكاريالسؤال 

  .المحتضر

                                                 
  . ٣/٢٤٥: شرح النھج : ینظر )٢٠٩٩(
   ١١/١٠٩: نھج البالغة )٢١٠٠(
  . ٢/١٧٨: البیان في روائع القرآن: ینظر)٢١٠١(
  . ٦/٢٦٠: نھج البالغة )٢١٠٢(



أراد بیان ھذه القضیة، فقد أنزل  –u–ین المتعاطفین ألن اإلماموقد استعملت التسویة ھنا ب

أنزل المتلقي بمنزلة المتوھم أن أحدھما ناصر أو معین، فسوت العبارة بینھما في عدم النصرة والنفع 

  .والنفع 

ي...:(–u–ونظیره قولھ ِ َما أَُبالِ �ى اَْلَم�ْوِت أَْو َخ�َرَج اَْلَم�ْوتُ  ؛َوهللاَّ �يَّ  َدَخْل�ُت إِلَ س ، فل�ی)٢١٠٣()إلَ

أدخلت إلى الموت أم خرج ھو إلي، ومعنى ھذا : سواء علي األمران: المقصود ھنا أحدھما، وإنما المعنى

ومعنى ھذا أن طائفة من المنافقین كانت تتوھم خشیتھ من دخولھ إلى الموت حین تریث في لقاء العدو، 

أقسم أنھ ال یبالي أتعرض ھو للموت حتى یموت، أم (لیسوي بینھما، فقد  –u–لقاء العدو، فقال ذلك 

، وھذا یدل داللة واضحة على عظم شجاعتھ وقوة )٢١٠٤()اءه الموت ابتداء من غیر أن یتعرض لھیموت، أم ج

عظم شجاعتھ وقوة قلبھ وعمق إیمانھ إلى الحد الذي تتساوى عنده جمیع األمور ألن غایتھا جمیعا ھي 

  .جمیعا ھي الموت الذي ال یخشاه

  .)٢١٠٥(ولھذه الداللة نظائر أخر في النھج

  على بیان شمول الحكم  »أو« داللة :رابعاً 

ـ  في عدد من المواضع لبیان أن الحكم یشمل كل األحوال، فیجري » أو«یستعمل النھج التسویة ب

األحوال، فیجري الحكم على أحوال قد یتوھم المتلقي خروجھا عن ذلك الحكم، ثم یسوي بین تلك األحوال 

  .»أو«تلك األحوال بـ

�ْیَس ِم�ْن أَْھلِ  ؛ُث�مَّ أََداَء اَألََماَن�ةِ ...: ( –u–من ذلك قول�ھ �ى  ،َھ�اَفَق�ْد َخ�اَب َم�ْن لَ َھ�ا ُعِرَض�ْت َعلَ إِنَّ

ةِ  َماَواِت اَْلَمْبِنیَّ ةِ  ،اَلسَّ وِل اَْلَمْنُصوَبِة  ،َو اَألََرِضیَن اَْلَمْدُحوَّ ِو ِاْمَتَنَع َش�يْ ... َو اَْلِجَباِل َذاِت اَلطُّ أَْو  ،ٌء ِبُط�ولٍ  َو لَ

ةٍ  ،َعْرٍض  وَّ ِكْن أَْشَفْقَن  ؛الَْمَتَنْعنَ  ،أَْو ِعزٍّ  ،أَْو قُ إن شیئا ما : یقول –u–، فاإلمام )٢١٠٦()ِمَن اَْلُعقُوَبةِ َو لَ

أسباب القوة واالمتناع،  –u–ما ال یستطیع االمتناع منھ وفي كل األحوال، ومھما تكن الظروف، وذكر 

، فیكون المعنى أنھا ال »أو«، وقد سوى بینھا بـ»الطول، والعرض، والقوة، والعز«: واالمتناع، وھي

العموم لذا » أو«ن قدرتھ تعالى شاملة لكل شيء، فأفادت أنھا ال تمتنع من هللا مھما تكن األحوال، أل

  .العموم لذا أشفقن من العقوبة

رفض السموات واألرضین والجبال حمل األمانة لثقلھا وعظم شأنھا، وقیام  –u–وھنا یذكر 

إن أداء األمانة ھو العقد الذي یلزم الوف�اء ب�ھ، :(وقیام اإلنسان الضعیف بذلك لجھلھ، قال بعضھم

                                                 
  . ٤/١٢: نھج البالغة)٢١٠٣(
  . ٤/١٢: ھج شرح الن)٢١٠٤(
  . ١٤/٣٥،  ١١/٢٤٥،  ١١/١٠٩،  ٩/١٦٠،  ٧/٢٢٧،  ٦/٢٧٥، ٤/٦: نھج البالغة: ینظر)٢١٠٥(
  . ١٠/٢٠٣: المصدر نفسھ )٢١٠٦(



المحمل ما لو أنھا  الثقل وصعوبةألن حاملھا معرض لخطرعظیم، فھي بالغة من  المحملبھ، واألمانة ثقیلة 

  .)٢١٠٧()المحمل ما لو أنھا عرضت على السموات واألرض والجبال المتنعت من حملھا

�كَ  ؛َب�ْل لَ�ْم َتْخ�ُل ِم�ْن لُْطِف�ِھ َمْط�َرَف َع�ْینٍ ...:(–u–ونظیره قول�ھ  َئٍة  ،ِف�ي ِنْعَم�ٍة ُیْح�ِدُثَھا لَ أَْو َس�یِّ

َھا َعْنكَ  ،كَ َیْسُتُرَھا َعلَیْ  ةٍ َیْصِرفُ تنبیھ المخاطب على لطف هللا تعالى بھ،  –u–، یرید )٢١٠٨()...أَْو َبلِیَّ

  .إنكم لم تخلوا من لطفھ تعالى مھما تكن حالكم: بھ، فیقول

فا  سبحانھ وتعالى یغمر اإلنسان بكرمھ بصورة مستمرة دائمة فال یخل اإلنسان من ألطافھ لحظة ولو 

جفن، فھو تعالى یجدد النعم، ویغفر السیئات، ویصرف البالیا  ألطافھ لحظة ولو بمقدار إطباق جفن على

ویصرف البالیا العظیمة، فبین دیموم�ة ھ�ذا اللط�ف واس�تمراره، وعض�د ھ�ذا باس�تعمالھ األفع�ال 

  ل���������������ذا یعج���������������ب » یص���������������رفھا«، و»یس���������������ترھا«، و»یح���������������دثھا«المض���������������ارعة

، فیكون من جرأة اإلنسان على معصیة هللا تعالى، ومن كرمھ تعالى وحلمھ على اإلنسان –u–اإلمام 

أفادت شمول » أو«إنكم ال تخلون على أي حال من األحوال من لطفھ وكرمھ، فـ: ، فیكون المعنىاإلنسان

  .أفادت شمول األحوال واستغراقھا جمیعا في لطفھ، فھو لطیف على الدوام، وفي جمیع األحوال والظروف

  .والظروف

  .)٢١٠٩(ولھذا نظائر أخر في النھج

 ً   (*)على التسویة بین فرضین لتعلیقھما بحكم »أو« داللة :خامسا

ـ : نا فیما تقدمقل في جملة الشرط، وجعل الجزاء » أو«إن ھذا المعنى یفھم عند جعل التسویة ب

�َك َم�ا أَْن�َت ِفی�ِھ ِم�ْن ...:(–u–الجزاء حكما تتعلق بھ ھ�ذه التس�ویة، وم�ن ذل�ك قول�ھ  َو إَِذا أَْح�َدَث لَ

��ةً  َھ��ًة أَْو َمِخیلَ ِ فَ  ،ُس��ْلَطاِنَك أُبَّ ��ى ِعَظ��ِم ُمْل��ِك َهللاَّ ھن��ا المف��رد » أو«فق��د عطف��ت  ،)٢١١٠()...ْوَق��كَ َف��اْنُظْر إِلَ

  .»أحدث«الواقع مفعوال بھ منصوبا للفعل » أبھة«على المفرد » مخیلة«

في الحكم، وأثبتت الحكم ألحدھما من دون أن » أبھة«و الـ» مخیلة«بین الـ» أو«وقد سوت 

  .دون أن تعین ذلك الواحد

ي الحكم وكیفیة الس�یطرة عل�ى ویعلمھ األسالیب القیادیة ف،أحد أمرائھ –u–یوجھ اإلمام 

فاذكر عظمة ملك هللا تعالى، » عظمة«أو الـ »أبھة«الـ:إذا أحدثت لك اإلمرة أحد ھذین: النفس، فیقول

، »سلطان العبد«هللا تعالى، فھو المالك لكل شيء، فالنظر إلى سلطان الرب یشعر المخاطب بضآلة سلطانھ 

                                                 
  . ١٠/٢١٠: شرح النھج: ینظر )٢١٠٧(
  . ١١/٢٣٩: نھج البالغة )٢١٠٨(
  . ١٧/٣٤،  ١١/٢٣٩،  ٨/٢٨٣،  ٦/٣٩٨: المصدر نفسھ : ینظر )٢١٠٩(

  .الشرطیة »إن«في تركیب» أو«وقوع ني عذكرت ھذه الداللة في حدیث(*) 
  . ١٧/٣٣: نھج البالغة)٢١١٠(



ظمة الخالق القدیر عز وجل مھما تعاظمت قدراتھ وقابلیاتھ فإنھ ینبغي أن ینظر لع(، فـ»سلطان العبد«

تعالى، وأكد عدم مساماة هللا تعالى في   )٢١١١()عز وجل حتى ال یعزب عنھ رشده وعقلھ ویتواضع إجالالً  

  . )٢١١٢(هللا تعالى في عظمتھ وجبروتھ، فمن شأنھ تعالى أن یذل كل جبار ویھینھ

  .)٢١١٣(ولھذا نظائر في النھج

  
  »أم«: المطلب الثاني 

  في مجال داللي » إما«، و»أم«، و»وأ«إن ما لحظھ بعض النحاة من اجتماع حروف

، أمر یدل على قدرة النحاة على فھم ھذه المعاني النحویة )٢١١٤(واحد، وھو الداللة على أحد الشیئین

  . النحویة الدقیقة 

المتصلة عاطفة على رأي » أم«، و)٢١١٥(تكون متصلة ومنقطعة» أم«وقد ذكرت المصادر أن

علیھ مطلقا،  أي لفظا وحكما مالم یقتِض  ، فھي حرف عطف یشرك المعطوف مع المعطوف)٢١١٦(رأي الجمھور

، وقد فرقوا )٢١١٨(وذھب ابن ھشام إلى أنھا تشرك في اإلعراب دون الحكم. )٢١١٧(وحكما مالم یقتِض إضرابا

  :بأن قالوا )٢١١٩(، وقد فرقوا بین المتصلة والمنقطعة)٢١١٨(الحكم

  ھي التي یكون ما قبلھا وما بعدھا ال یستغني احدھما عن اآلخر ألنھما : المتصلة» أم« -١

  : وھي منحصرة في نوعین مفردان تحقیقا أو تقدیرا،

 }سواء علَيهِم أَستَغْفَرت لَهم أَم لَمتَستَغْفر لَهم{: المعادلة لھمزة التسویة نحو قولھ تعالى» أم«:األول

م٢١٢١) (٢١٢٠( }لَه(.  

                                                 
  . ٢٣-٢٢: السیاسة اإلداریة في فكر اإلمام علي بن أبي طالب بین األصالة والمعاصرة )٢١١١(
  . ٢٣: المصدر نفسھ : ینظر)٢١١٢(
  . ١٧/١٠٦،  ١١/٢٦٨،  ١١/١٥١،  ١١/١٠١،  ٣/٣٣٢،  ١/٩٢: نھج البالغة : ینظر )٢١١٣(
  .١١٠: المصباح في علم النحو، ٣/٩٠: حاشیة الصبان، ٤/٣٢١: شرح الرضي على الكافیة، ٥/١٦: ح المفصلشر: ینظر)٢١١٤(

  .١١٠: في علم النحو
، ١٠٤ -١٠٣:ج&&&واھر األدب، ٧٠: مع&&&اني الح&&&روف، ٤٨: ح&&&روف المع&&&اني، ٣/١٦٩: الكت&&&اب: ینظ&&&ر)٢١١٥(

  . ٣/٤٦: أوضح المسالك ،  ٢٥٢: المقرب 
  .  ٢٢٥: الجنى الداني  ،١٧٦: تسھیل الفوائد ،  ٢٥٣: المقرب : ینظر)٢١١٦(
  . ٣/٩٠: حاشیة الصبان،  ١٧٤: تسھیل الفوائد : ینظر )٢١١٧(
  . ٢/٢٥١: شرح اللمحة البدریة : ینظر )٢١١٨(
األعلم : النكت في تفسیر كتاب سیبویھ،  ٢٥٣: المقرب ،  ٣٠٥: المفصل ،  ١/٢٦١: شرح المقدمة المحسبة : ینظر )٢١١٩(

  . ٣/٧٩٧: األعلم الشنتمري : كتاب سیبویھ
  . ٦:  سورة المنافقون)٢١٢٠(
  . ٤/٤٢٩: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٢١٢١(



وجوابھ�ا أح�د » أي«ما یطلب  بـ» أم«التي تتقدم علیھا ھمزة یطلب بھا و بـ» أم« :الثاني

قُلْ هلْ يستَوِي {: ، نحو قولھ تعالى)٢١٢٣(أي أن جوابھا یكون بالتعیین ،)٢١٢٢(أحد الشیئین أو األشیاء

ورالنو لُمات صري أَم هلْ تَستَوِي الظُّ الْبمى وتَوِي األَعسالتصال  مابعدھا بما (» المتصلة«، وسمیت بـ)٢١٢٤(}ي

  ألن ما قبلھا وما بعدھا ال یستغنى بأحدھما عن (، و)٢١٢٥()بما قبلھا وكونھ كالما واحدا

خر، وتسمى أیضا معادلة؛ لمعادلتھا للھمزة في إفادة التسویة في النوع األول، واالستفھام في النوع اآل

  .)٢١٢٦()في النوع الثاني

المعتمد علیھا في العطف ھي المتصلة، وھي تعطف المفردات » أم«و: ونقل عن ابن مالك قولھ

  . )٢١٢٧(المفردات والجمل

ض، أو بھمزة لغیر االستفھام، أو وأما حالتھا الثانیة أي المنقطعة فتأتي مسبوقة بالخبر المح

  .)٢١٢٨(أو بغیر الھمزة

  أم المتصلة : الفرع األول 
  : المتصلة من خالل داللتھا على النحو اآلتي » أم«وسندرس

  داللة التسویة : اوالً 

ھنا معادلة » أم«إن المعنى الوظیفي الذي یؤدیھ ھذا الحرف في التركیب ھو معنى التسویة، فـ

  .)٢١٢٩()أم التسویة(سماھا الرضي بـمعادلة لھمزة التسویة، ولھذا 

زِعنا أَم صبرنا ما لَنا مـن محـيصٍ  {:ونجد في قولھ تعالى  نا أَ جلَيع واءتالزم�ا ب�ین ھم�زة  )٢١٣٠(}س

فال یصح » أم«عند إرادة التعبیر عن معنى التسویة، فال تستعمل ھمزة التسویة إال مع » أم«التسویة و

  .»أو«فال یصح استعمالھا مع

الشرطیة، ألن » إن«وإنما أفادت الھمزة فائدة : (نى الشرط فیھا بعض النحاة، فقالوقد لمح مع

وكذا حرف االستفھام  ... تستعمل في األمر المفروض وقوعھ، المجھول في األغلب » إن«الشرطیة، ألن 
                                                 

  . ٤/٣٣٠: شرح الرضي على الكافیة ، ٥/١٦: ابن یعیش: شرح المفصل، ٢/٥٨:األصول:ینظر)٢١٢٢(
  . ٧٠: معاني الحروف : ینظر )٢١٢٣(
  . ١٦: سورة الرعد )٢١٢٤(
  .٥/١٧: ابن یعیش : شرح المفصل)٢١٢٥(
  . ١/٩٠: مغني اللبیب )٢١٢٦(
  .٢٩٠: أسرار النحو، ٣/٢٠٧: »٢ط«صد توضیح المقا: ینظر)٢١٢٧(
  . ٢/٣٧٢: األخفش: معاني القرآن، ٩٧-١/٩٦: مغني اللبیب: ینظر)٢١٢٨(
  . ٤/٣٣٣: شرح الرضي على الكافیة)٢١٢٩(
  . ٢١: سورة إبراھیم )٢١٣٠(



  .)٢١٣١()حرف االستفھام  یستعمل فیما لم یتیقن حصولھ، فجاز قیامھا مقامھا، فجردت عن معنى االستفھام

  .)٢١٣١()االستفھام

، فھو خبر ال إنشاء، ومعلوم أن )٢١٣٢(ن االستفھام ھنا لفظي ال معنويولھذا ذكر علماء المعاني أ

  ومعلوم أن التسویة في ھمزة التسویة معنى ال نجده في الھمزة نفسھا إذا جاءت منفردة بال   

معادلة للھمزة، » أم«المتقدمة على االستفھام ھي التي تفید ھذا المعنى، وتأتي» سواء«تسویة، وكلمة

فیھا، في حین ال  –فیما اطلعت علیھ  –فال نجد اختالفا،العلماء  للھمزة، ونجد اتضاح التسویة ھنا عند

ألداء ھذا المعنى، فلعل طائفة منھم فھمت معنى » سواء«حین ال نجد اتفاقا بین العلماء على غیر كلمة 

في حین یفھم من كالم بعضھم عدم رضاه . )٢١٣٣(»لیت شعري، وال أدري، وال أبالي«فھمت معنى التسویة بعد 

حقا إننا نلمح االستفھام في . )٢١٣٤(»سواء«رى غیر كلمةبعضھم عدم رضاه بإرادة التسویة من كلمة اخ

االستفھام في العبارة إال أن داللة السیاق العامة ھي التسویة بین المتعاطفین، وھو األمر الذي یرد في 

وقد . یرد في ذھن المخاطب، وال یطرأ في ذھنھ قصد اإلجابة عن السؤال أو انتظار اإلجابة بحال من األحوال

  .(*)لمعاني كالتحقیر أو اإلبھام مثال وقد نجد العبارة مشوبة بمعنى آخر من ا. من األحوال

  :التسویة على صورتین في النھج »أم«وقد وردت

  في عطف فعل على فعل  »أم« داللة -أ

في وصفھ متصد للحكم بین األمة، ولیس لذلك بأھل حین تنزل بھ إحدى المشكالت  –u–منھا قولھ 

ُبَھاِت فِ ...: (إحدى المشكالت ویقطع فیھا برأیھ  الَ َیْدِري أََصاَب  ،ي ِمْثِل َنْسِج اَْلَعْنَكُبوتِ َفُھَو ِمْن لَْبِس اَلشُّ

، )(*)٢١٣٥()َو إِْن أَْخَط�أَ َرَج�ا أَْن َیُك�وَن َق�ْد أََص�ابَ  ،َفإِْن أََص�اَب َخ�اَف أَْن َیُك�وَن َق�ْد أَْخَط�أَ  ،أََصاَب أَْم أَْخَطأَ 

ین أو وتظھر عملیة تساوي المتعاطف. ، وھو فعل ماض أیضا»أصاب«على» أخطأ«وقد عطف الفعل الماضي

ین أو إظھار تساویھما في عدم الدرایة إذ لیس المطلوب ھنا تعیین أحد المتعاطفین، وإنما المتعاطف

إلیھما لبیان تساویھما في عملیة عدم » ال أدري«وإنما المطلوب ھو إضافة داللة الكلمة المتقدمة 

عدم الدرایة أي تساوي عملیة إصابة الحكم وعملیة الخطأ فیھ في عدم درایة مدعي العلم ھذا للداللة 

                                                 
  . ٤/٣٣٥: شرح الرضي على الكافیة)٢١٣١(
  . ٢/٢٤٧: »ضمن شروح التلخیص«عروس األفراح : ینظر)٢١٣٢(
  . ٣٣٧، ٣٣٣،  ٤/٣٢٩: شرح الرضي على الكافیة،  ١/٢٢: العكبري : التبیان، ٤٨: يحروف المعان: ینظر)٢١٣٣(

٣٣٧، ٣٣٣ .  
  . ٩٢-١/٩٠: مغني اللبیب : ینظر )٢١٣٤(

  .سنبین ذلك في موضعھ من ھذا البحث (*)
  . ١/٢٨٣: نھج البالغة )٢١٣٥(

  .ولم یرد لھ نظیر في النھج(*) 



ال خیر في العیش إال لمستمع واع أو :(لى جھلھ وتحقیره إذ ال ینطق عن علم، وقد قال الرسول للداللة ع

  .عن علم ووعي )٢١٣٦()لمستمع واع أو عالم ناطق

فَاْعتَبِرُوا : (في عبادة الشیطان –u–في عطف جار ومجرور على جار ومجرور نحو قولھ » أم«داللة  - ب

ِ ِبإِْبلِیَس إِذْ : (الشیطان ِویلَ  َفاْعَتِبُروا ِبَما َكاَن ِمْن ِفْعِل َهللاَّ ُھ اَلطَّ َو َك�اَن َق�ْد َعَب�َد  ،َو َجْھَدهُ اَْلَجِھیدَ  ،أَْحَبَط َعَملَ

َة آالَِف َسَنةٍ  َ ِستَّ ْنَیا أَْم ِم�ْن ِس�ِني اَْآلِخ�َرةِ  ،َهللاَّ ، فق�د )٢١٣٧()َع�ْن ِكْب�ِر َس�اَعٍة َواِح�َدةٍ  ،الَ ُیْدَرى أَ ِم�ْن ِس�ِني اَل�دُّ

قصدا » من سني الدنیا«على الجار و المجرور » خرةمن سني اآل«ھنا الجار و المجرور » أم«عطفت 

ولم�ا رأى أمی�ر (قصدا إلبھام مبلغ عبادتھ الن عبادة إبلیس بلغت مدة طویلة من ال�زمن، » الدنیا

المؤمنین علیھ السالم ھذا المبلغ عظیما جدا علم أن أذھان السامعین ال تحتملھ، فلذلك أبھم القول 

یفھم من تقدیره علیھ (، فـ)٢١٣٨(»سني اآلخرةال یدرى امن سني الدنیا أم من «:القول علیھم، وقال

علیھ السالم تلك المدة بستة آالف سنة ال یدرى من أي السنین ھي انھ سمع فیھ نصا من رسول هللا صلى هللا علیھ 

رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم مجمال ولم یفسره لھ، أو انھ سمعھ وعلم تفصیلھ لكنھ لم یفصلھ للناس، 

یستعظمونھ وال یحتملھ  سني اآلخرة  مما یفصلھ للناس، بل أبھم القول علیھم في تعیینھ لعلمھ أن تعیین

المتقدمة على المتعاطفین المذكورین أخرجتھما من طلب » ال أدري«، إن )٢١٣٩()وال یحتملھ أذھانھم

طلب اإلجابة إلى التساوي بینھما في عدم الدرایة قصدا لإلبھام، والتعمیة لبیان عظمة المدة التي عبد 

  . لى فعلتھالتي عبد بھا الشیطان ربھ، ومع ھذا فانھ عصاه، فعاقبھ سبحانھ ع

  . )٢١٤٠( على طلب التعیین»أم«داللة  :ثانیاً 

، »أزید عندك أم عمرو؟«: حین تسبقھا ھمزة االستفھام، فیقول سیبویھ في نحو» أم«وأما حال 

أیھما عندك؟ : فأنت اآلن مدع أن عنده احدھما؛ ألنك إذا قلت: (»أزیدا لقیت أم بشرا؟«، و»عمرو؟

أو أن عنده احدھما، إال أن علمك قد استوى ،احدھما عندك؟ وأیھما لقیت؟ فأنت مدع إن المسئول قد لقي

  . )٢١٤١()قد استوى فیھما، ال تدري أیھما ھو

وإنما استوت التسویة واالستفھام، ألنك إذا قلت مستفھما أزید عندك أم : (وقال ابن السراج 

إذا أردت المعادلة :(كما قال السھیلي» أم«، فالعطف بـ)٢١٤٢()أم عمرو؟ فھما في جھلك لھما مستویان

                                                 
  . ١٣٢: ضیاء الدین الراوندي: النوادر ) ٢١٣٦(
  . ١٨/٦٢: المصدر نفسھ: ینظر. وقد ورد لھ نظیر واحد،  ١٣/١٣١: ة نھج البالغ) ٢١٣٧(
  . ١٣٤/ ١٣: شرح النھج )٢١٣٨(
  . ٢٤٧/  ٤: مصباح السالكین )٢١٣٩(
دالل��ة « و ، »دالل��ة التس��ویة«وان ، المركزی��ة »أم«وق��د ذك��ر اح��د الب��احثین أن ھ��ذه الدالل��ة ھ��ي دالل��ة )٢١٤٠(

حرف الثنائیة و الثالثیة بین القران الكریم  ودواوین شعراء معاني األ: ینظر. »أم«معنیان ھامشیان لـ»اإلضراب
  . ١٥٦،  ١٥٤،  ١٥٣: شعراء المعلقات السبع 

  .١/١٦٩:الكتاب)٢١٤١(
  . ٢/٥٨: األصول )٢١٤٢(



  .)٢١٤٣()ین متساویین، إما على جھة االستفھام وإما على جھة التقریر أو التوبیخالمعادلة بین أمر

  .)٢١٤٣()التوبیخ

المتصلة ال تدخل إال على االستفھام، وقد تمثل وجھا حقیقیا ألسلوب االستفھام في اللغة » أم«و

  . )٢١٤٤(اللغة العربیة؛ إذ یطلب بھا الفھم ممن یتوقع انھ یعرف الجواب

للمعادلة بین المضارعین، كما ھي صالحة للمعادلة بین المتصلة بھمزة االستفھام صالحة » أم«إن 

  .للمعادلة بین الماضیین إذ ال معنى للشرط في تركیبھما

وقد أجاز جمھور النحاة عطف الجملة اإلسمیة على الجملة الفعلیة وبالعكس مطلقا، ونقل ابن جني 

  .)٢١٤٥(خاصة وذھب النحاة إلى منعھ مطلقا» الواو«ابن جني عن أبي علي الفارسي جواز ذلك بـ

  .)٢١٤٥(مطلقا

من محسنات الوصل تناسب الجملتین في (علماء المعاني یرون التناسب بین الجملتین فـولكن 

الجملتین في اإلسمیة والفعلیة، وفي المضي والمضارعة، إال لمانع، كما إذا أرید بإحداھما التجدد 

قام زید وعمرو : التجدد وباألخرى الثبوت، كما إذا كان زید وعمرو قاعدین، ثم قام زید دون عمرو، وقلت

جازوا عطف الفعلیة على اإلسمیة أو العكس لمقتضى یدعو إلیھ، فاألصل عدم ، فأ)٢١٤٦()زید وعمرو قاعد

  . فاألصل عدم العطف لكن الضرورة تجعل بھا العطف ممكنا 

   :وقد ورد عطف الجملة على الجملة في النھج على النحو اآلتي

  یة ویة على ماضوفي عطف جملة ماض »أم«داللة  -أ

أرسلھ لیستعلم أحوال قوم من جنده قد ھموا  لرجل من أصحابھ –u–من ذلك ما نجده في كالم لھ 

أَْم  ،)٢١٤٧(أَ أَِمُن�وا َفَقَطُن�وا: (ل�ھ -u-جنده قد ھموا باللحاق ب�الخوارج، فلم�ا ع�اد إلی�ھ الرج�ل ق�ال 

ُجلُ  !َجَبُنوا َفَظَعُنوا جبن�وا «، فق�د عط�ف ھن�ا جمل�ة )٢١٤٩()َی�ا أَِمی�َر اَْلُم�ْؤِمِنینَ  )٢١٤٨(َبْل َظَعُنوا :َفَقاَل اَلرَّ

على السؤال عن ظعنھم وإقامتھم وعلتھما ( –u–، واشتمل كالمھ »أمنوا فقطنوا«على جملة » فظعنوا

، واإلقامة والظعن أمران متغایران الختالف سببیھما، وھما الفعالن )٢١٥٠()وعلتھما وھما األمن والجبن

  .»جبنوا«و» أمنوا«الفعالن المتعاطفان 

                                                 
  . ٢٠٥: نتائج الفكر )٢١٤٣(
  .٣٥٣-٣٥٢: أسالیب الطلب عند النحویین والبالغیین : ینظر)٢١٤٤(
  .٤/٦٤٨: شرح األشموني، ٢/١٣٨: بیبمغني الل، ١/٣٢٨: شرح الرضي على الكافیة: ینظر)٢١٤٥(
  .١٢٢-١٢١: القزویني: االیضاح) ٢١٤٦(
  .»قطن« ١٣/٣٤٣: لسان العرب: ینظر. القطن بالمكان اإلقامة بھ والتوطن فیھ)٢١٤٧(
  .»ظعن«.٢٧١-١٣/٢٧٠: ، لسان العرب٩/٢٣٣: شرح النھج:ینظر.أي السیر)الشخوص(الظعن ھو)٢١٤٨(
  . ٩/٢٣٣: ینظر. ال على نظیر واحد، ولم نعثر لھ ا١٠/٧٤: نھج البالغة) ٢١٤٩(
  .٣/٣٨٠: مصباح السالكین ) ٢١٥٠(



» بل«تعمل، واس»بل ظعنوا«ولما كان السؤال عن أحد الشیئین أجابھ الرجل بتعیین أحدھما 

  .لیدل على القطع بھذا األمر، وأن اإلجابة مؤكدة ال شبھة فیھا» بل«تعملواس

  .المتصلة »أم«ولم یرد في النھج عطف المضارع على المضارع بـ 

  في عطف مفرد على مفرد  »أم«داللة  -ب

 َب����ْل َراِم����ٌق َی����ا أَِمی����رَ  :قُْل����تُ  ؟أَ َراِق����ٌد أَْن����َت أَْم َراِم����قٌ  ،َی����ا َن����ْوفُ ...: (–u–ومن����ھ قول����ھ  

مقدم مرفوع لذا خبر وھو ، »راقد«على المفرد »رامق«المفرد  »أم«فقد عطفت  ،)٢١٥١()...اَْلُمْؤِمِنینَ 

  .مرفوعا »رامق«مرفوع لذا جاء المعطوف 

فقد استوى األمران في انعدام ، )٢١٥٢(عرف إن كان صاحبھ راقدا أم رامقاال ی –u–وھنا اإلمام

تسویة؛ ألنك إنما تستفھم لتستوي واصل ألف االستفھام ال: (الرماني قال، –u– في انعدام العلم عنده

واإلجابة تكون بنقل ما یعلمھ إلى علمك، فیقع التساوي،  )٢١٥٣()لتستوي أنت ومن تستفھمھ في العلم

  .واإلجابة تكون بالتعیین، ولذا كانت اإلجابة بأحد المتعاطفین  

  في عطف جار ومجرور على جار ومجرور  »أم«داللة  -ج

الفتنة والقوم المفتتنین إجابة على  عن حدیثا دار بینھ وبین رسول هللا  –u–ومنھ روایتھ 

�كَ  ،َیا َرُسوَل َهللاَِّ  :َفقُْلتُ ...: (على سؤال سألھ إیاه رجل عن الفتنة، قال أَ  ؟َفِبأَيِّ اَْلَمَناِزِل أُْنِزلُُھْم ِعْن�َد َذلِ

ةِ  ِة ِفْتَنةٍ  ،ِبَمْنِزلَ ٍة أَْم ِبَمْنِزلَ ِة ِفْتَنةٍ  :َفَقالَ  ؟ِردَّ » بمنزلة فتنة«نا الجار والمجرور ، فقد عطف ھ)٢١٥٤()ِبَمْنِزلَ

الستواء المتعاطفین في انعدام العلم عند السائل وطلب�ھ للفھ�م، وكان�ت » بمنزلة ردة«على » فتنة

  . أي أنزلھم بمنزلة فتنة» بمنزلة فتنة«اإلجابة في تعیین أحد المتعاطفین 

: في قولھ ، ثم فصلھ »... بأي المنازل أنزلھم ؟«: سؤالھ في قولھ  –u–وقد أجمل اإلمام  

، لیبین شدة اھتمامھ بمعرفة حكم ھؤالء المفتتنین للنبي » أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟«: قولھ 

البعض من كل (في السؤال ألنھ » أي«، فیجیبھ النبي جوابا مفصال واضحا یحسم األمر، وقد استعمل حرف

وعلى ما ولكن یصلح لكل منھا على طریق البدل،  –وھو وإن كان ال یختص ببعض دون بعض  –البعض من كل (

  . )٢١٥٥()، ولشدة إبھامھ لزمتھ اإلضافة...وعلى ما یقدر بعضا من الجملة طریق البدل، 

                                                 
  . ١١/٢٤٥: ینظر. ولم نعثر لھ اال على نظیر واحد.  ١٨/٢٦٥: نھج البالغة)٢١٥١(
  .١٨/٢٦٦: شرح النھج : ینظر .بمعنى مستیقظ یرمق السماء والنجوم ببصره :رامق )٢١٥٢(
  . ٢/٥٨: األصول : ینظر ، ٧٠: معاني الحروف)٢١٥٣(
  . ٩/٢٠٥: ج البالغة نھ)٢١٥٤(
  . ٤٠: ألفاظ الشمول والعموم )٢١٥٥(

لقوة داللتھا في المواضع جمیعھا حینا وقلة ورود عدد من حروف ، وقد استعملنا أمثلة معدودة مكررة في النھج (*) 
ن ذلك ونرى أ، فضال عن أداء ھذه األمثلة لدالالت معینة في كل حرف ال تتوافر في غیرھا، حروف العطف في النھج حینا آخر

  .ن ذلك یحسن في التوابع لبیان تعاضد دالالتھا في خدمة النص ونرى أ، غیرھا



  .بعضا منھا، فتتضح المسألة معینا في تفصیل ھذه األبعاض، لیحدد النبي » أم«وجاءت ھنا 

  .المسألة

  .(*)التعینیة في النھج» أم«ویلحظ قلة ورود 

  في عطفھا جملة إسمیة على ما قبلھا »أم«داللة  -د

ُنْطَف�ًة  ؛َو ُش�ُغِف اَألَْس�َتارِ  ،أَْم َھ�َذا اَلَّ�ِذي أَْنَش�أَهُ ِف�ي ُظلَُم�اِت اَألَْرَح�امِ : (–u–ورد ذلك في قولھ 

 ً ً  ،ِدَھاقا ً  ،َو َعلََقًة ِمَحاقا ً  ،َو َجِنیناً َو َراِضعا ً  ؛َو َولِیداً َو َیاِفعا   . )٢١٥٦()...ُثمَّ َمَنَحُھ َقْلباً َحاِفظا

  :ھذه معنیان» أم«وقد ذكر الشراح أن لـ

أعظكم وأذكركم بحال الشیطان وإغوائھ، وتستعمل : أن تكون استفھامیة على حقیقتھا كأنھ قال - ١

وتستعمل االستفھامیة في الكالم للمعادلة بین المتعاطفین في االستفھام، فتكون اإلجابة بتعیین 

أم في ھذا الذي خلقھ هللا . وتقدیر الكالم فیھ فلینظر في ذاك: (بتعیین أحدھما، لذا قال بعضھم

  .)٢١٥٧()اإلنشاء واالبتداء في ظلمات ثالثخلقھ هللا على سبیل 

بل أتلوا علیكم نبأ ھذا اإلنسان الذي  –عادال عما وعظھم بھ–ویجوز أن تكون منقطعة، فیقول  - ٢

  .)٢١٥٨(الذي حالھ كذا

وھو استفھام في معرض التقریع لإلنسان وأمره باعتبار حال . أم لالستفھام(وذكر ابن میثم أن 

وكان أم معادلة لھمزة .  علیھ مع كفرانھ لھاباعتبار حال نفسھ، وداللة خلقتھ على جزئیات نعم هللا

، وقد رد )٢١٥٩()لھمزة االستفھام قبلھا، والتقدیر ألیس فیما أظھره هللا لكم من عجائب مصنوعاتھ عبرة

ال یخفى ما في ذكره من اإلغالق واإلبھام بل عدم خلوه من الفساد، إذ لم : (وقد رد علیھ الخوئي، فقال

وكأن : لالستفھام مع قولھ» أم«: ة، فإن قولھمتصلة أم منفصل» أم«الفساد، إذ لم ُیفھم من كالمھ أن 

متصلة إال أنھ ینافیھ قولھ ھو استفھام في معرض » أم«معادلة لھمزة االستفھام یفید كون » أم«وكأن 

سواء علَيهِم أَ أَنْذَرتَهم أَم لَم {: المتصلة ال بد أن تقع بعد ھمزة التسویة ونحو قولھ» أم«معرض التقریع ألن 

مهرذتُن لَم أَم متَهالتعیین مث�ل أزی�د عن�دك » وبأم«أو بعد ھمزة االستفھام التي یطلب بھا  )٢١٦٠(}أَنْذَر

عمرو، وال بّد أن یكون االستفھام على حقیقة لتكون معادلة لھا في إفادة االستفھام كمعادلتھا » أم«
                                                 

  .١٨/٣٢٥: نھج البالغة:ینظر.،ولھ نظیر في النھج٢٢٦،٢٨٦ص:ینظر،٦/٢٦٩:نھج البالغة)٢١٥٦(
  . ١/٣٤٣: الراوندي : منھاج البراعة )٢١٥٧(
سجاد عباس : »ھـ٦٥٦ت« المباحث النحویة في شرح نھج البالغة البن أي الحدید، من ھذا البحث٢٢٧ھامش ص: ینظر)٢١٥٨(

رسالة «،محمد عبد الزھرة الشریفي. د.م.أ: بإشراف، جامعة الكوفة، كلیة اآلداب، سجاد عباس حمزة: »ھـ٦٥٦ت«
  .٣٢١-٣٢٠: م ٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، »رسالة ماجستیر«،الشریفي

  .٢/٢٦١: مصباح السالكین)٢١٥٩(
  .٦: سورة البقرة)٢١٦٠(



كمعادلتھا لھمزة التسویة في افادة التسویة ولذلك ایضا سمیت متصلة التصالھا بالھمزة حتى صارا في 

وینافیھ أیضا قولھ » أي«ام بمنزلة كلمة واحدة، أال ترى أنھما جمیعا بمعنى صارا في افادة االستفھ

منفصلة فال » أم«قولھ والتقدیر ألیس فیما أظھره بظھوره في كون االستفھام لإلنكار التوبیخي وإن جعل 

منفصلة فال یحتاج إلى المعادل الذي ذكره، فاألولى ما ذكره الشارح المعتزلي وإن كان ھو أیضا ال یخلو 

ملبس ال » ابن میثم«، واعتراضھ في محلھ، إذ إن قول الشارح البحراني )٢١٦١()أیضا ال یخلو عن شيء 

  .ملبس ال یتضح للمتلقي» میثم

یجوز جعلھا متصلة مسبوقة بھمزة االستفھام » أم«والتحقیق عندي ھو أن : (ثم قال الشارح الخوئي

بھمزة االستفھام أي أذكركم وأعظكم بما ذكرتھ وشرحتھ لكم أم أذكركم بھذا الذي حالھ كذا وكذا، ویجوز 

صلة مسبوقة بالھمزة لالستفھام اإلنكاري اإلبطالي، والتقدیر ألیس فیما ذكرتھ وكذا، ویجوز جعلھا منف

: ذكرتھ تذكرة للمتذكر وتبصرة للمتبصر، بل في ھذا اإلنسان الذي حالھ فالن فیكون من قبیل قولھ سبحانھ

ود اآلراء ، وھ�ذا ال�رأي أج�)٢١٦٣())٢١٦٢(}أَ لَهـم أَرجـلٌ يمشـون بِهـا أَم لَهـم أَيـد يبطشـون بِهـا        {: قولھ س�بحانھ

  .  المذكورة 

  على اإلضراب  »أم«داللة : الفرع الثاني 

المنقطعة، وسمیت منقطعة ألنھا انقطعت مما قبلھا خبرا كان » أم«وھذه الداللة ھي ما تقوم بھ 

خبرا كان أو استفھاما لوقوعھا بین جملتین لیستا في تقدیر مفردین بل  كل منھما مستقل بفائدتھ، وال 

فھي التي ال تتقدم علیھا ھمزة التسویة، وال ھمزة . )٢١٦٤(ینبفائدتھ، وال یكون قبلھا إحدى الھمزت

 .)٢١٦٥(»أي«ھمزة مغنیة عن 

ھذه، فسیبویھ یجعلھا في » أم«ونجد اختالفا بین النحاة في تحدید المعنى الوظیفي الذي تؤدیھ 

أَما أنَت بِعمٍرو؟ «: للتحول من شيء إلى شيء، وذلك في نحو» البل«یجعلھا في بعض استعماالتھا بمنزلة 

  . )٢١٦٦(»أم ھل تقول؟«: وفي نحو» ِبشٍر؟ أنَت ِبعمٍرو؟ أَم ما أنتَ 

  : وم��ا بع��دھا مث��ل م��ا قبلھ��ا؛ ف��إذا قل��ت» ب��ل«وذھ��ب الكس��ائي وھش��ام إل��ى أنھ��ا بمنزل��ة 

، فالمعنى بل ھل قام »ھل قامَ زیدٌ أم عمٌرو؟«: بل قامَ عمٌرو، وإذا قلت : فالمعنى» قامَ زیدٌ أم عمٌرو«

                                                 
  .٦/٢٦: الخوئي:منھاج البراعة)٢١٦١(
  . ١٩٥: سورة األعراف )٢١٦٢(
أم  –u–وقال ھذا كلھ مبني على عدم كون الخطبة ملتقطة وأن ال یكون قبل قولھ.٦/٢٦: ئيالخو: منھاج البراعة)٢١٦٣(

موقوفة على االطالع والعثور بتمام » أم«وإال فمعرفة حال –یعني الرضي–أم ھذا حذف أو أسقاط من السیّد  –u–قولھ
  . ٦/٢٦: الخوئي: المصدر نفسھ. والعثور بتمام الخطبة ھذا

  . ٣/٢٨٨: المقتضب، ١٧٣-٣/١٧٢: الكتاب: ینظر)٢١٦٤(
  .٢/٢٣١: شرح ابن عقیل : ینظر )٢١٦٥(
  . ٤٩٢-١/٤٩١: الكتاب)٢١٦٦(



، وكذلك جعلھا )٢١٦٨(یات القرآن الكریمفي بعض آ» بل«وجعلھا الفراء بمنزلة  ،)٢١٦٧(ھل قام عمرو؟

  .)٢١٦٩(جعلھا ابن السراج 

أسرار «وھمزة االستفھام أبو البركات األنباري في كتابھ » بل«المنقطعة بمعنى  »أم«وممن جعل 

شرح «، وابن یعیش في)٢١٧١(»الفصول الخمسون«، وابن معٍط في )٢١٧٠(»أسرار العربیة«كتابھ 

  .)٢١٧٣(»المقرب«، وابن عصفور في )٢١٧٢(»شرح المفصل«في

والھمزة معا في بع�ض » بل«صالحة ألن تكون بمعنى » أم«لنحاة أن وقد رأى عدد من ا

  مع�����اني «وح�����دھا ف�����ي اس�����تعماالت أخ�����ر كالرم�����اني ف�����ي » ب�����ل«اس�����تعماالتھا، وبمعن�����ى 

، وابن ھشام في )٢١٧٦(»رصف المباني«، والمالقي في )٢١٧٥(»شرح الكافیة«، والرضي في )٢١٧٤(»الحروف

  .)٢١٧٨(»شرح شذور الذھب«، و )٢١٧٧(»مغني اللبیب«وابن ھشام في 

التي وردت في القرآن الكریم قد وردت على أصلھا األول من » أم«ھب السھیلي إلى أن وقد ذ

  وتابع��ھ ف��ي رأی��ھ اب��ن الق��یم . )٢١٧٩(المنقطع��ة فی��ھ» أم«األول م��ن المعادل��ة إذ ینبغ��ي أال تك��ون 

  .)٢١٨٠(»بدائع الفوائد«في كتابھ  »ھـ٧٥١ت«

» أم«ي تؤدیھ ویظھر من ھذا أن الدرس النحوي لم یستقر على تحدید المعنى الوظیفي الذ

  .المنقطعة في الكالم» أم«

  :من ناحیتین» أم«وسندرس داللة 

  من حیث ما قبلھا :اوال 

  من حیث ما بعدھا :ثانیا

    ، وھي على النحو اآلتي من حیث ما قبلھا »أم«داللة  :اوال

  المنقطعة بعد استفھام بالھمزة » أم«داللة  -أ

                                                 
  . ٣/١٦٩: ھمع الھوامع ،  ٣/٢٠٤: »٢ط«توضیح المقاصد: ینظر)٢١٦٧(
  . ٢/٢٩٩،  ١/٧٢: الفراء : معاني القرآن : ینظر )٢١٦٨(
  . ٢/٥٩: األصول : ینظر )٢١٦٩(
  . ٣٠٦-٣٠٥: أسرار العربیة : ینظر )٢١٧٠(
  . ٢٣٧: الفصول الخمسون: ینظر)٢١٧١(
  .٥/١٧: شرح المفصل : ینظر)٢١٧٢(
  .٢٥٣: المقرب: ینظر)٢١٧٣(
  . ٧٠: معاني الحروف : ینظر )٢١٧٤(
  . ٣٣١-٢/٣٣٠: شرح الرضي على الكافیة: ینظر )٢١٧٥(
  . ٩٥: رصف المباني : ینظر )٢١٧٦(
  . ١/٩٧: مغني اللبیب : ینظر )٢١٧٧(
  .٤٤٧: شرح شذور الذھب : ینظر )٢١٧٨(
  . ٢٠٦-٢٠٥: نتائج الفكر: ینظر)٢١٧٩(
  . ٢٠٩-١/٢٠٥:بدائع الفوائد : ر ینظ)٢١٨٠(



�ي ! ُت َمَت�ى أْش�ِفي َغْیِظ�ي إَذا َغِض�بْ : (–u–منھ قول�ھ   �ْو : أِح�یَن أْعَج�ُز َع�ِن اإلْنِتَق�اِم َفُیَق�اُل لِ لَ

ي ، أْم ِحیَن أْقِدُر َعلَْیھِ ! َصَبْرَت  حین «بالظرف »حین أقدر«فقد ربط الظرف  ،)٢١٨١()!لَْو َعَفْوتَ : َفُیَقالُ لِ

  .»حین أعجز«

وحین  حین العجز،: رجل ال سبیل لھ إلى شفاء غیظھ عند غضبھ في الحینین –u–فنجد أن اإلمام 

وحین القدرة، فھو كاظم لغیظھ محاصر بین زمن العجز حینا، وزمن القدرة حینا آخر، فال یجد  العجز،

قد استفھم عن وقت (لھذا الغرض، و» أم«عما یعانیھ مستعمال  –u–وھنا عبر . فال یجد متنفسا لغضبھ

، (*))٢١٨٢()استفھم عن وقت جواز شفاء الغیظ استفھام انكار لوجوده في معرض التنفیر عن ھذه الرذیلة

حین العجز، وقد » لو صبرت«حین القدرة أعظم علیھ من » لو عفوت«، ونلحظ أن وقع (*))٢١٨٢()الرذیلة

لو «أبعد مناال منھ حین العجز مع » لو عفوت«أن الشفاء حین القدرة مع  –u–العجز، وقد بین 

إلى ما ھو أھم وأجدر بالذكر، فالغیظ مؤلم كالداء، » أم«، فكان إضرابھ وانتقالھ بـ»لو صبرت«

یقدر المغیظ على شيء، وفي ذلك مشقة بالغة علیھ،  كالداء، والعجز یحبس ھذا الغیظ في نفس المغیظ، فال

فإن ھذا األمر أصعب علیھ وأشد إیالما المتالكھ » اعف«: بالغة علیھ، فحینما یمتلك القدرة، ویقال لھ

  .المتالكھ القدرة

وق�د رب�ط  ،)٢١٨٣()!أَْم ِبَعِدی�ِد اَْلَھْلَك�ى َیَتَك�اَثُرونَ  !أَ َفِبَمَصاِرِع آَباِئِھْم َیْفَخ�ُرونَ : (–u–ونظیره قولھ

  .»أم«بـ» بمصارع آبائھم«: بقولھ » د الھلكىبعدی«

حی�ث (أي افتخ�ارھم بھ�م  )٢١٨٤(افتخارھم بمصارع األب والقبیلة –u–وھنا یذكر اإلمام

منكرا وموبخا لھم، وإن عملیة استنكار اإلمام ھنا ناشئة من كون المصارع تدل على الھالك  )٢١٨٥()قتلوا

حین أن القوم تعاملوا معھ على أنھ  على الھالك والسكون، فھي أمر ماض غیر ذي بال، یستحق العظة في

» أم«، ثم أضرب بـ»یفخرون«معھ على أنھ مصدر قوة لھم وافتخار حاضر ومتجدد بداللة الفعل المضارع

وانتقل إلى ماھو أھم وأجدر بالذكر، وھو المكاثرة بالماضین من قومھم الذین ھم بعد » أم«أضرب بـ

د وصفھم بالھلكى ، ومكاثرتھم أیضا أمر حاضر متسم بالتجدد، وق)٢١٨٦(ھم بعد الموت أبعد الناس عنھم

                                                 
  . ١٩/١٢: نھج البالغة)٢١٨١(
  . ٥/٣٤٤: مصباح السالكین )٢١٨٢(

فاإلمام في معرض ، وإنما وضح كظمھ للغیظ في الحالین –وما غیظھ إال   تعالى–وجود الغیظ  –u–ال ینفي اإلمام(*)
  .في معرض الشكوى مما یلقاه من مصاعب وآالم

  . ١١/١٤٥: نھج البالغة)٢١٨٣(
  . ٤/٦٠: مصباح السالكین : ینظر)٢١٨٤(
  .»صرع« ٨/١٩٧: لسان العرب )٢١٨٥(
  . ٤/٦٠: مصباح السالكین : ینظر )٢١٨٦(



بالھلكى لبیان حقیقة أمرھم، فإذا كان الھالك ھو انعدام وجودھم في ھذه الحیاة فبأي شيء یتكاثر ھؤالء 

  !.یتكاثر ھؤالء القوم

المنقطعة یأتي للتنبیھ على وجود عالقة سیاقیة بین ما قبلھا وما بعدھا، » أم«ویلحظ أن وجود 

– قبلھا وما بعدھا، وكأن�ھ بعدھا، وھو ما ذكرناه، ویبدو أیضا أن ھناك تقاربا في المعنى بین ما

–u–   یؤكد المعنى المذكور في ما قبلھا بالصد عنھ وإبداء ما ھو أجل منھ، فقبلھا موجود وواقع

  .وواقع غیر أن اإلمام یصد عنھ ویذكر ما ھو أفضع وأجل

  

  

  

  المنقطعة بعد استفھام بغیر الھمزة  »أم«داللة  -ب

َھْل : (–u–ن عن رؤیة ملك الموت واصفا عجز اإلنسا –u–في قولھ » ھل«نحو استفھامھ بـ

u–) : ًى أََحداً  ،َھْل ُیَحسُّ ِبِھ إَِذا َدَخَل َمْنِزال ھل «جملة » أم«وقد ربط بـ  ،)٢١٨٧()!أَْم َھْل َتَراهُ إَِذا َتَوفَّ

فعل مضارع، » یحس«، وفعلھا »...ھل یحس بھ «فعل مضارع بجملة » ترى«، وفعلھا »... ھل تراه «

ر بدخول ملك الموت منزال، فاإلحساس بھ حین دخولھ قدرة اإلنسان على الشعو –u–فعل مضارع، فقد أنكر

فاإلحساس بھ حین دخولھ أمر مستحیل، ثم أضرب عن ھذا منتقال إلى ما ھو أشد وأعظم لیؤكد مقالتھ، وھو 

لیؤكد مقالتھ، وھو أن أحدا ما ال یمكنھ رؤیة الملك في أثناء وجوده بصورة فعلیة وقیامھ بعمل�ھ، 

اإلنسان في محل العجز  بعملھ، وانعدام رؤیتھ في ھذه الحال أشد وأعظم في عدم القدرة على وصفھ لیكون

  .محل العجز المطلق عن صفة الرب الذي خلق ھذا المخلوق الخفي

معرض التوحید والتنزیھ   تعالى عن اطالع العقول البشریة على (ھذا الكالم في  –u–وقد ذكر

البشریة على كنھ وصفھ فقدم التنبیھ باالستفھام على سبیل اإلنكار عن اإلحساس بھ في دخولھ منازل 

  .)٢١٨٨()نكار اإلحساس بھ على أنھ لیس بجسمونبھ باست... منازل المتوفین 

ْتكَ  ،َمَتى ِاْسَتْھَوْتكَ : (لرجل ذم الدنیا  –u–ونظیره قولھ  ، وھن�ا یس�تبعد )٢١٨٩()!أَْم َمَتى َغرَّ

توبیخ على االغترار بھا وذمھا مع ( –u–ذم الذام للدنیا مع اغتراره بھا، فقولھ  –u–اإلمام 

باستفھامھ عن وقت استھوائھا لھ استفھام منكر لذلك وموبخ مع ذلك وكذب دعواه أنھا ذات الجریمة علیھ 

، فبعد أن استفھم عن وقت استھوائھا لھ عاد واضرب عن ذلك منتقال إلى وقت )(*)٢١٩٠()لذلك وموبخ علیھ
                                                 

  . ٧/٢٣٧: نھج البالغة )٢١٨٧(
  . ٣/٩٠: مصباح السالكین )٢١٨٨(
  . ١٨/٣٢٥: نھج البالغة )٢١٨٩(
  . ٥/٣١٤: مصباح السالكین )٢١٩٠(



م  –u–منتقال إلى وقت تغریرھا بھ، فانتقل بذلك إلى ماھو أجدر وأھم في اسقاطھ  لدعوى التجرُّ

م المزعومة وإثبات االختیار لإلنسان في ما یعرض لھ   .)٢١٩١(التجرُّ

    .)٢١٩٢(ولھا نظائر قلیلة في النھج  

  من حیث ما بعدھاالمنقطعة  »أم«داللة : ثانیاً 

  المنقطعة وبعدھا جملة فعلیة ماضیة  »أم«داللة  -أ

 !ٍء َكاَن لَُكَما ِفیِھ َحقٌّ َدَفْعُتُكَما َعْنھُ  أَ الَ ُتْخِبَراِني أَيُّ َشيْ : (لطلحة والزبیر –u–ومنھ قولھ 

ْیُكَم�ا ِب�ھِ  أَْم أَيُّ َقْسمٍ  !َعْنھُ  �يَّ أََح�ٌد ِم�َن اَْلُمْس�لِِمیَن َض�ُعْفُت َعْن�ھُ  !ِاْسَتأَْثْرُت َعلَ أَْم  ،أَْم أَيُّ َح�قٍّ َرَفَع�ُھ إِلَ

الثانیة » أم«، وبعد »ضعفت«الفعل الماضي » أم«، فقد جاء بعد )٢١٩٣()!أَْم أَْخَطأُْت َباَبھُ  ،َجِھْلُتھُ 

، وھو استفسار عن الحق الذي نقما تركھ، »أخطأت بابھ«الثالثة » أم«، وبعد »جھلتھ«الفعل الماضي 

واالستفھام في األقسام كلھا استفھام إنكار لھا ومستند منعھ ... تركھ، وأشار إلى وجوه الحق وجھاتھ

  .)٢١٩٤()منعھ وإنكاره لھا ظاھر

إلى ما ھو أجدر وأھم بالذكر، الضعف عن الحق  –u–وھنا نلحظ اإلضراب االنتقالي في قولھ 

م الجھل بھ، ثم الخطأ في بابھ، واستعمل األفعال الماضیة للداللة على أنھا عن الحق المرفوع إلیھ، ث

  .على أنھا أحداث وقعت في زمن ماض

ذكر وجوه العتاب واالسترادة، وھ�ي (لیـ» أي«ومتلوة بـ» أي«مسبوقة بـ» أم«وقد جاء بـ

لم یصر  أما دفعھما عن حقھما فمنعھما عنھ، سواء صار إلیھ علیھ السالم أو إلى غیره، أو... وھي أقسام

    .لم یصر إلى أحد، بل بقى بحالھ في بیت المال أو

وأما القسم الثاني فھو أن یأخذ حقھما لنفسھ، وبین القسمین فرق ظاھر، والثاني أفحش من 

جھل الحكم أن یكون هللا تعالى قد حكم بحرمة شيء، فأحلھ اإلمام أو المفتي، وكونھ (، و )٢١٩٥()من األول

  .)٢١٩٦()ي االستدالل علیھالمفتي، وكونھ یخطئ بابھ، ھو أن یصیب في الحكم ویخطئ ف

   وبعدھا جملة فعلیة مضارعیة المنقطعة» أم«داللة -ب

                                                                                                                                            
إن :قال ابن أبي الحدید في ذلك، ي معظم كالمھ یمدح الدنیا في ھذا الكالم في حین أنھ یذمھا ف –u–نلحظ ھنا أنھ(*)

ألن كالمھ كلھ في ذم ،على ما یرید من المعاني–u–وھو ینبئ عن اقتداره،لمدح الدنیا( إن ھذا الكالم جاء :في ذلك
  .١٨/٣٢٦: شرح النھج).وفي ھذا، وھو صادق في ذاك، وھو اآلن یمدحھا ، كلھ في ذم الدنیا

َھاأَ َتْفَتِتُن بِ : (–u–وذلك في ماتقدم من قولھ)٢١٩١( َمُة َعلَْیكَ  !َھا ُثمَّ َتُذمُّ ُم َعلَْیَھا أَْم ِھَي اَْلُمَتَجرِّ نھج !) أَْنَت اَْلُمَتَجرِّ
  . ١٨/٣٢٥: نھج البالغة

  . ١١/٧،  ٦/٢٧٥: المصدر نفسھ: ینظر)٢١٩٢(
  . ١١/٧: نھج البالغة)٢١٩٣(
  . ٤/١١: مصباح السالكین )٢١٩٤(
  . ٩-١١/٨: شرح النھج )٢١٩٥(
  . ١١/٩: المصدر نفسھ )٢١٩٦(



ي: (–u–ومنھ قولھ  ْضتِ  ،َیا ُدْنَیا َیا ُدْنَیا إِلَْیِك َعنِّ ْفتِ  ،أَ ِبي َتَعرَّ يَّ َتَشوَّ ، ھنا نرى )٢١٩٧()!أَْم إِلَ

في كلیھما » لمجرورالجار وا«، وقد تقدم »أم«نرى أن الجملة الفعلیة ذات الفعل المضارع جاءت بعد 

واستفھامھ استنكار لذلك منھا واستحقار (كلیھما على الفعلین إذ إن المستفھم عنھ ھو الجار والمجرور 

  .)٢١٩٨()واستحقار واستبعاد لموافقتھ إیاھا على ما ترید

، وال نتفق معھ في ذلك، )٢١٩٩()أم ھذه متصلة عدیلة ھمزة االستفھام(أن : وقد ذكر أحد الشراح

  .وج معناھا إلى اإلضرابفي ذلك، فمعنى االستنكار یدل على خر

، ثم انتقل إلى ماھو أھم، وھو تزینھا )٢٢٠٠(وقد نظر إلى الدنیا بصورة امرأة عرضت نفسھا علیھ

ال یستنكر تعرضھا أو تشوفھا إلى غیره بداللة  –u–، وھو )٢٢٠١(وھو تزینھا وتعرضھا لھ لیراھا

تشوفھا یستنكر تعرضھا و –u–في العبارتین وإنما ھو » الي«، و»بي«بداللة تقدیم الجار والمجرور 

تشوفھا لھ ھو بنفسھ، فإن علمھ بحقیقتھا، وقوة یقینھ ھو الداعي إلى طلبھ منھا التنحي مستنكرا و

قریب في معناه مما قبلھا، فنلمح فیھ توكیدا لما » أم«مستنكرا منھا ھذا العمل، ونلحظ أن ما بعد 

  .لما قبلھ

    .)٢٢٠٢(ولھ نظائر قلیلة جدا في النھج

  »جار ومجرور«المنقطعة وبعدھا »أم«داللة  -جـ

ْت�كَ  ،َمَت�ى ِاْس�َتْھَوْتكَ : (بعد أن استفھم مستنكرا ذم رجل لل�دنیا –u–نھ قولھ م أَ  !أَْم َمَت�ى َغرَّ

�������ى �������َرى ،ِبَمَص�������اِرِع آَباِئ�������َك ِم�������َن اَْلِبلَ َھاِت�������َك َتْح�������َت اَلثَّ   ، ونلح�������ظ أن)٢٢٠٣(!)أَْم ِبَمَض�������اِجِع أُمَّ
  

، سیاقیة بین ما قبلھا وما بعدھامن االستفھام للتنبیھ على وجود عالقة  تاتي في ھذا الضرب »أم«

إلى ما ھو أھم وأجدر بالذكر منھا، ثم انتقل لى ھالكھم، فنلحظ أنھ ذكر مصارع اآلباء الدالة ع، بعدھا

–وكانھ، »تحت الثرى«: ضجعة الموت والھالك من خالل قولھوبین أنھا بالذكر منھا، وھي مضاجع األمھات، 

ال، ثم انتقل إلى رجال قد تفنیھم الصراعات والحروب، فقدم الرجن الإ: یقول –u–وكانھ، »الثرى

وعلى الرغم من النساء لسن من أھل الحرب، ألن  »تحت الثرى... مضاجع «: انتقل إلى النساء، فقال 

  .فھن ھالكات أیضاالرغم من مالزمتھن المنازل 

                                                 
  .من ھذا البحث ١٦٥ص: ینظر ،  ١٨/٢٢٤: ج البالغة نھ)٢١٩٧(
  . ٥/٢٧٦: مصباح السالكین )٢١٩٨(
  . ٣/٢٩٧: ھو قول الراوندي في منھاج البراعة )٢١٩٩(
  .»عرض« ٧/١٨٤: لسان العرب : ینظر )٢٢٠٠(
  . ٢٧٧-٥/٢٧٦: مصباح السالكین ، »شوف« ٩/١٨٥: المصدر نفسھ : ینظر )٢٢٠١(
  . ١١/١٤٥،  ٧/٢٧٧: نھج البالغة : ینظر )٢٢٠٢(
  . ١٨/٣٢٥: المصدر نفسھ )٢٢٠٣(



انتزع الموت حیاة  حیثجع فوق الثرى إلى مضجع تحت الثرى، أراد انتقلن من مض –u– فكأنھ

ظة معھ، فإذا كانت الدنیا تزخر بعبر الموت الموت حیاة ھذه األجساد، فصارت ضجعتھا سكونا مستمرا ال یق

  !.تزخر بعبر الموت والفناء فمتى اغترت اإلنسان، وبم اغترتھ، وھو یرى مصرع أبیھ ومضجع أمھ

  !.أمھ

وربما قصد باالنتقال إلى األم أنھا األقرب إلى اإلنسان أي أنك كنت جزءا منھا، وقد صار أصلك تحت 

السالالت البشریة جیال بعد جیل، إشارة إلى فناء » األمھات«، و »اآلباء«صار أصلك تحت الثرى، والجمع في

  ج�����������یال بع�����������د جی�����������ل، وھ�����������ذا أدع�����������ى إل�����������ى أن ی�����������تعظ اإلنس�����������ان ویعتب�����������ر، 

وأكد ذلك باستفھام أن ذلك الغرور لھ منھا ... توبیخ على االغترار بھا وذمھا مع ذلك( –u–فكالمھ 

لھ منھا بأي شيء كان أمن مصارع اآلباء أم بمضاجع األمھات وذلك على وجھ استھزاء منھ والتنبیھ لھ على 

النفرة منھا وعدم االغترار بھا من سوء صنیعھا بأھلھا حتى كأنھا قاصدة  والتنبیھ لھ على ما یوجب

تأتي في سیاق استفھام مؤك�د الس�تفھام » أم«، فنلحظ أن )٢٢٠٤()قاصدة لذلك التنبیھ والتنفیر عنھا

  .في سیاقھ»أم«متقدم علیھ تقع

أنھا  –ةمن خالل األمثلة المتقدم–المنقطعة في النھج » أم«ویبدو لنا أن االستعمال الغالب لـ

أنھا جاءت في سیاق الجدل أو المنزل منزلة الجدل والقصد من ھذا الجدل إقناع عقل المخاطب بالحجج 

المخاطب بالحجج والبراھین وتوضیح الحق لھ وتثبیت قلبھ باإلیمان والیقین، ویستعمل ھذا األمر في 

  .األمر في الوعظ غالبا

ا تؤدیھ ھمزة المنقطعة الوظیفي ھو أنھا حرف استفھام یؤدي م» أم«نصل مما تقدم إلى أن معنى 

تؤدیھ ھمزة االستفھام من معنى، وزیادة على ذلك تقوم بالربط المؤدي لمعنى اإلضراب عّما قبلھا، 

قد وردتا حرفي عطف في » أم«، و »أو«، وأن )٢٢٠٥(قبلھا، واالنتقال إلى ماھو أھم وأجدر بالذكر

  .في النھج 

ھا ، في حین لم یعد)٢٢٠٦(فھي حرف مختلف فیھ فقد عدھا طائفة من النحاة حرف عطف» إما«أما 

، ألن حروف العطف ال یدخل )٢٢٠٨(، وذلك تخلصا من دخول عاطف على عاطف)٢٢٠٧(ھا آخرون منھاحین لم یعد

  )٢٢٠٩(حروف العطف ال یدخل بعضھا على بعض، فإن وجد ذلك في الكالم فقد أخرج أحدھما من حروف النسق

                                                 
  . ٥/٣١٤: مصباح السالكین )٢٢٠٤(
  . ٣/١٩٦: الكشاف : ینظر )٢٢٠٥(
  . ١١٩: الحلل في إصالح الخلل : ینظر )٢٢٠٦(
شرح الرضي على ،  ١٧٤: تسھیل الفوائد ،  ١٨٨: التوطئة ،  ٣٠٦: أسرار العربیة ، ١٢٠: المصدر نفسھ: ینظر )٢٢٠٧(

  . ٤/٣٢٨: شرح الرضي على الكافیة
  . ٢٥١: ، المقرب  ٦٠٧: شرح عمدة الحافظ  :ینظر )٢٢٠٨(



  ل��������ئال یل��������زم اجتم��������اع حرف��������ي عط��������ف فیك��������ون أح��������دھما   )٢٢٠٩(ح��������روف النس��������ق

، فھي حرف یأتي )٢٢١١(ر، لذلك رأى عبد القاھر الجرجاني أن عدھا في حروف العطف سھو ظاھ)٢٢١٠(لغوا

  .، وبھذا نرجح أنھا لیست عاطفة)٢٢١٢(فھي حرف یأتي لتفصیل ما قبلھ 

و ، ال«: وھ"ي ،داللة الحروف الت"ي تش"رك المتع"اطفین ف"ي اللف"ظ ال ف"ي الحك"م: المبحث الثالث

  )٢٢١٣(» ولكن، بل

    .)٢٢١٤()ال، وبل، ولكن، ألحدھما معینا: (قال ابن الحاجب

أخوات في أن المعطوف بھا مخالف » لكن«، و»بل«، و »ال«أن : ویرى سیبویھ في ھذا الشأن

لإلضراب عن األول » بل«، و»جاءني زیدٌ ال عمرٌو«:تنفي ما وجب لألول، كقولك» ال«مخالف للمعطوف علیھ، ـف

ما جاءني بكٌر بْل «، و »جاءني زیدٌ بلْ عمٌرو«:لإلضراب عن األول منفیا أو موجبا، كقولك» بل«و

ما رأیُت «:كقولك،د النفي خاصةإذا عطف بھا مفرد على مثلھ، كانت لالستدراك بع»لكن«و،»بكرٌ بلْ خالدٌ 

ً «:كقولك،خاصة جاءني زیدٌ لكن «:، تقول»بل«، وأما في عطف الجملتین فنظیره »ما رأیُت زیداً لكن عمرا

  . )٢٢١٥(»ما جاءني زیٌد لكن عمٌرو قد جاء«و،»جاءني زیٌد لكن عمٌرو لم یجيء«:تقول

إن مھمة العطف ھي التشریك في الحكم، أي اشتراك كل من المعطوف والمعطوف علیھ في الحكم 

، وتعد ھذه )٢٢١٦(والمعنوي في بعضھا دون البعض اآلخر» وات العطففي جمیع أد«علیھ في الحكم اللفظي 

، وتعد ھذه الحروف من وسائل التخصیص الذي یطلق علیھ علماء المعاني مع ھذه الحروف إسم )٢٢١٦(اآلخر

  .)٢٢١٧(الحروف إسم القصر

  العاطفة »ال«داللة : مطلب
مررتُ برجلٍ ال امرأةٍ : حرف من حروف العطف یعمل على إخراج الثاني مما دخل فیھ األول، تقول» ال«

في الباء وأحقت المرور لألول وفصلت بینھما عند من التبسا » ال«فقد أشركت بینھمامررُت برجلٍ ال امرأةٍ 

، فلم یدِر )٢٢١٨(عند من التبسا علیھ، فلم یدِر بأیھما مررَت، وضربت زیداً ال عمراً، وجاءني زیدٌ ال عمٌرو

                                                 
  . ١١٩: الحلل في إصالح الخلل : ینظر )٢٢٠٩(
  . ٢/٩٨: الكواكب الدریة ) ٢٢١٠(
  . ٩٤٥-٢/٩٤٤: المقتصد ) ٢٢١١(
  . ٣/١٣٠: حاشیة الصبان،  ٤/٤٩٥: شرح األشموني: ینظر ) ٢٢١٢(
  .٣/٩٠:یة الصبان،حاش٢/٢٥١:،شرح اللمحة البدریة٣٤٢-٤/٣٣٨:شرح الرضي على الكافیة:ینظر)٢٢١٣(
  . ٤/٣٣٨: »متن شرح الرضي على الكافیة«الكافیة البن الحاجب )٢٢١٤(
  . ٥/٢٥: ابن یعیش : شرح المفصل : ینظر )٢٢١٥(
  . ١/١٩٣: النحو الوصفي)٢٢١٦(
، البالغة العربیة في ٣٤٣،  ٢٥١: البالغة االصطالحیة ، ١٦٢- ١٦٠: عبد العزیز عتیق . د: علم المعاني : ینظر )٢٢١٧(

  . ١/١٨٢: بكري شیخ امین. د: جدیدالبالغة العربیة في ثوبھا ال



، فلم یدِر أیھما المضروب وایھما الجائي، فھي تشرك بین المتعاطفین في اإلعراب دون )٢٢١٨(عمٌرو

    .)٢٢١٩(دون المعنى

ھ أي شرط لعملھا، في حین ذكر غیره من النح�اة أن للعط�ف فیھ�ا ثالث�ة ولم یشترط سیبوی

  .)٢٢٢٠(شروط

  .)٢٢٢١(ضربُت زیداً ال عمراً، ومررُت برجٍل ال امرأةٍ : أن یكون المعطوف بھا مفردا ال جملة، نحو - ١

  .)٢٢٢١(امرأةٍ 

  .)٢٢٢٢(زیٌد یقوُم ال یقعدُ : وقد أجاز طائفة من العلماء عطفھا الجمل نحو

بعد نفي » ال«، أي أن یسبقھا كالم موجب ال منفي، وال یعطف بـ)٢٢٢٣(تفاقاأن تسبق بإثبات أو أمرا - ٢

إلخراج الثاني مما دخل فیھ األول، واألول لم (» ال«ألن : ، قال ابن یعیش)٢٢٢٤(بعد نفي وال نھي» ال«بـ

ال یكون قبلھا نفي لئال یفسد معناھا ، إذ ھي (من الثاني، فـ )٢٢٢٥()األول، واألول لم یدخل في شيء

  .)٢٢٢٦()إذ ھي للنفي

  ، وذلك ما عبرت عنھ طائفة من النحاة بتعاند )٢٢٢٧(لى اآلخرأال یصدق أحد متعاطفیھا ع -٣

جاءني رجلٌ ال امرأةٌ، وجاءني عالمٌ ال جاھلٌ في حین ال : ، فیجوز على رأي طائفة منھم قول)٢٢٢٨(متعاطفیھا

 .)٢٢٢٩(جاءني رجٌل ال زیٌد، أو ال عاقلٌ : جاھٌل في حین ال یجوز

لعطف بھا بعد الماضي في ، واختلفوا في ا)٢٢٣٠(واتفق النحویون على العطف بھا فیما عدا الماضي

قامَ زیدٌ العمٌرو، فأجاز ذلك جل النحویین، ومنھم من منع ذلك وذھب إلیھ أبو القاسم : الماضي في نحو

                                                 
  . ٢٥٥: المقرب ،  ٢/٥٧: األصول ،  ١/١١: المقتضب ،  ١/٤٣٩: الكتاب : ینظر )٢٢١٨(
  . ٢/٢٥١: شرح اللمحة البدریة ،  ٢/٢٢٧: األمالي الشجریة : ینظر)٢٢١٩(
  . ٢٥٨: التوابع في كتاب سیبویھ )٢٢٢٠(
  . ٧٤: مصطفى النحاس : دراسات في األدوات النحویة ،  ٣/٥٧: أوضح المسالك ،  ٢/٣٧٨: شرح الرضي على الكافیة)٢٢٢١(

  . ٧٤: مصطفى النحاس 
  . ٢٠٢: ج الفكر ئنتا، ٢/٦١: األصول ،  ١/١١: المقتضب ،  ١/٤٣٩: الكتاب : ینظر )٢٢٢٢(
  . ٢٥٥: المقرب ،  ١/٢٣٩: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي ،  ٦٣٣: شرح عمدة الحافظ ، ١٨٥: التوطئة : ینظر )٢٢٢٣(

  . ٢٥٥: المقرب 
  .١/٢٣٩: ابن عصفور : شرح جمل الزجاجي ،  ٢/٢٢٧: یة األمالي الشجر: ینظر )٢٢٢٤(
  . ٥/٢٥: ابن یعیش : شرح المفصل )٢٢٢٥(
  . ٢٥٨: رصف المباني )٢٢٢٦(
  .١/٤٦٩:مغني اللبیب،٣/٥٧:أوضح المسالك،١٩٠:ابو حیان االندلسي:التدریب في تمثیل التقریب:ینظر)٢٢٢٧(

  .١/٤٦٩:اللبیب
  . ٤/١٤٣: األشباه والنظائر ،  ١/٤٦٩: مغني اللبیب : ینظر)٢٢٢٨(
  .٣/١٨٤: ھمع الھوامع ، ٢/١٧٩: ، شرح التصریح ٣١: حروف المعاني: ینظر)٢٢٢٩(
  .٢٥٨: ، رصف المباني٢/٩٤٥: المقتصد ، ١٥٩: األزھیة ،  ٢/٦١: األصول : ینظر )٢٢٣٠(



الحلل في «في كتاب  »ھـ٥٢١ت«وقولھ مردود بما ذكره السید البطلیوسي . )٢٢٣١(أبو القاسم الزجاجي

  .) ٢٢٣٣(بعد الماضي »ال«، وشواھد العربیة إذ عطف بـ)٢٢٣٢(»الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل«

  .) ٢٢٣٣(الماضي 

، فال یجوز دخول حرف العطف على مثلھ؛ )٢٢٣٤(أال تقترن بعاطف: ثم زاد بعضھم ھذه الشروط فاشترط

  .)٢٢٣٥(العطف على مثلھ؛ إذ من المحال عطف العاطف

ة وال ناصرٍ{: قولھ تعالى: فإذا دخلت علیھا الواو، نحو قُو نم للنفي » ال«، تجردت )٢٢٣٦(}فَما لَه

  .أصال )٢٢٣٨()ص بالنفيتخت(» ال«، ألن )٢٢٣٧(بالعطف» الواو«للنفي واستبدت 

، فإذا صلح لشيء من ھذا )٢٢٣٩(أال یكون مدخولھا صفة لسابق أو خبرا أو حاال: كما اشترطوا أیضا

إِنَّها بقَرة ال فارِض وال {وذلك نحو قولھ تعالى . )٢٢٤٠(عن العطف، ووجب تكرارھا» ال«لشيء من ھذا خرجت 

ال بِكْرو ال فارِض ة قَر٢٢٤٢(ا، وزید ال كاتب وال شاعر، وجاء زید ال ضاحكا وال باكی)٢٢٤١(}ب(    .  

  ف���ي ال���نھج، فلحظ���ت أنھ���ا ق���د وقع���ت عاطف���ة ف���ي مواض���ع » ال«وق���د تتبع���ت مواض���ع 

  .ضئیلة

وإذا تبین لنا ضآلة ورودھا في النھج فلیس ھذا ببعید عن طبیعة االستعمال اللغوي لھذا الحرف 

العاطفة لم تقع » ال«الحرف ونسوق على ذلك القرآن الكریم شاھدا إذ إن السیوطي ذكر في اإلتقان ان 

                                                 
  .٣/٥٧: ، اوضح المسالك١/٤٦٩: مغني اللبیب،١/٢٤٠: ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي، ٣١: حروف المعاني  :ینظر)٢٢٣١(

  .٣/٥٧: اوضح المسالك
  . ١٢٢-١٢١: الحلل في إصالح الخلل : ینظر )٢٢٣٢(
  .١/٢٤٠:ابن عصفور:شرح جمل الزجاجي،١٢٣- ١٢٢:،الحلل في إصالح الخلل٣/١٩١:الخصائص:ینظر)٢٢٣٣(

  .١/٢٤٠:عصفور
  . ٢/٢٢٧: األمالي الشجریة ، ١٦٠: االزھیة: ینظر )٢٢٣٤(
  .٥/٢٦: ابن یعیش : ، شرح المفصل ١٦٠: االزھیة، ٢/٦٠: األصول : ینظر )٢٢٣٥(
  . ١٠: سورة الطارق )٢٢٣٦(
  .٥/٢٦: ابن یعیش : شرح المفصل )٢٢٣٧(
  . ٨٧: علي بن محمد بن محمد القریشي: مدخل الطالبین إلى فھم كالم المعربین)٢٢٣٨(
  .٣/٣٨٨: محمد محي الدین عبد الحمید:عّدة السالك إلى توضیح أوضح المسالك، ٢/١٥١:شرح التصریح:ینظر)٢٢٣٩(

٣/٣٨٨.  
عبد : عطف النسق في العربیة. »ال«شروط العطف ـب: ینظر، ٢/٦٥: ، حاشیة الخضري٢/١٨٠: شرح التصریح: ینظر)٢٢٤٠(

حس�ام س�عید . د.أ: بإش�راف، جامع�ة بغ�داد، كلی�ة اآلداب، عبد العزیز عل�ي مطل�ك ال�دلیمي: النسق في العربیة
  .٥٩-٥٧: م١٩٨٨-ھـ١٤٠٩، »رسالة ماجستیر«النعیمي

  .٦٨: سورة البقرة)٢٢٤١(
  .٢/٦٥:حاشیة الخضري، ٢/١٨٠: شرح التصریح: ینظر)٢٢٤٢(



، والنھج یوافق في ذلك )٢٢٤٤(، وقد تابعھ في ذلك بعض الباحثین المحدثین)٢٢٤٣(فیھالعاطفة لم تقع 

  .ذلك القرآن الكریم 

ھو من أقدم أدوات النفي في العربیة، » ال«وینبغي لنا ھنا أن نذكر شیئا، وھو أن ھذا الحرف 

، وھو )٢٢٤٥(األصل ھي النفي وداللتھاوجودھا في اللغة السامیة األم،  برجشتراسرالعربیة، وقد افترض 

ال یعطف بال : ()٢٢٤٦(في صریح، وھذه الداللة ال تفارقھا حیثما استعملت، وقد قال األبذي، وھو ن)٢٢٤٥(النفي

ال یعطف بال إال بشرط ھو أن یكون الكالم قبلھا یتضمن بمفھوم الخطاب نفي الفعل عما بعدھا، فیكون األول (

: جاءني رجلٌ ال امرأةٌ، وجاءني عالمٌ ال جاھلٌ، ولو قلت: بعدھا، فیكون األول ال یتناول الثاني، نحو قولھ

جلٍ ال عاقلٍ لم یجِز، ألنھ لیس في مفھوم الكالم األول ما ینفي الفعل عن الثاني، مررُت بر: جاھلٌ، ولو قلت

مررُت برجٍل : الفعل عن الثاني، وھي ال تدخل إال لتأكید النفي، فإذا أردت ذلك المعنى جئت بغیر فتقول

للتصریح بما » ال«ألن مفھوم الخطاب اقتضى في قولك قام رجل نفي المرأة فدخلت ... مررتُ برجلٍ غیرَ عاقلٍ 

وم، وكذلك في قامَ زیدٌ ال عمٌرو، وأما قامَ رجلٌ ال زیدٌ فلم یقتض المفھوم للتصریح بما اقتضاه المفھ» ال«

  .)٢٢٤٧()»بال«یقتض المفھوم نفي زید فلذلك لم یجز العطف 

ـ  ، أو إلى ما ھو في حكم )٢٢٤٨(یصلح استعمالھا عند إرادة المتكلم قلب الحكم إلى نقیضھ» ال«ف

طف عندما یرید المتكلم تأكید في مجال الع» ال«في حكم نقیضھ، فالعربیة توظف داللة النفي الكامنة في 

  .المتكلم تأكید قلب حكم یعتقده المخاطب بعد إثبات ما ینقضھ

ھو »مررُت برجلٍ راكعٍ ال ساجدٍ «: ونجد ما یوافق ھذا في كتاب سیبویھ، فقد ذكر أن المراد في نحو

  .)٢٢٤٩(ھو إخراج الشك أو لتأكید العلم فیھما»ال ساجدٍ 

ثم اعلم : (بعد بقصر القلب، قالعلى ما سمي فیما » ال«وقد قصر عبد القاھر الجرجاني العطف بـ

أنھا تنفي عن الثاني ما وجب لألول، لیس المراد بھ أنھا : العاطفة» ال«ثم اعلم إن قولنا في : (قال

أنھا تنفي عن الثاني أن یكون قد شارك األول في الفعل، بل أنھا تنفي أن یكون الفعل الذي قلت إنھ 

  .)٢٢٥٠()قلت إنھ كان من األول، قد كان من الثاني دون األول

                                                 
  .٢/٢٧٠: اإلتقان)٢٢٤٣(
  . ٢/٥٦٤: القسم االول: دراسات ألسلوب القرآن الكریم)٢٢٤٤(
  . ١١٠: برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربیة : ینظر)٢٢٤٥(
بغیة : ینظر. »ھـ٦٨٠ت«، نحوي أندلسي، األبذي ھو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحیم الخشني )٢٢٤٦(

  .٢/١٩٩: بغیة الوعاة: ینظر. »ھـ٦٨٠ت«
  .١٤٥- ٤/١٤٤: »ضمن األشباه والنظائر للسیوطي«لتقي الدین السبكي » )ال(نیل العال في العطف بـ«في بحث )٢٢٤٧(

١٤٥-٤/١٤٤.  
  .٤/٥٢٤: شرح األشموني: ینظر )٢٢٤٨(
  . ١/٢١٣: الكتاب : ینظر)٢٢٤٩(
  .٢٢٠: دالئل اإلعجاز)٢٢٥٠(



العطف أقوى الطرق في الداللة على القصر للتصریح فیھ باإلثبات والنفي، ویلیھ ویرى بعضھم أن 

  .)٢٢٥١(والنفي، ویلیھ النفي واالستثناء، ثم إنما، ثم التقدیم

ِ اَْلِجدُّ الَ اَللَِّعبُ : (–u–قولھ» ال«ومما ورد في النھج عطفا بـ ُھ َو َهللاَّ َو  ،اَْلَحقُّ الَ اَْلَكِذبُ وَ  ،َفإِنَّ

على » اللعب«األولى » ال«، فقد عطفت )٢٢٥٢()َو أَْعَجلَ َحاِدیھِ  ؛ْوُت أْسَمَع َداِعیھِ َو َما ُھَو إِالَّ اَْلمَ  ،اَْلَكِذبُ 

، وعطفت »الحق«على » الكذب«الثانیة » ال«مرفوع، كما عطفت » إن«خبر » الجد«، و»الجد«على 

  .»الجد ال اللعب«على » الحق ال الكذب« »الواو«وعطفت 

أراد تأكی��د قل��ب حك��م یعتق��ده منزل��ة المعتق��د ب��أن األم��ر لع��ب، وھن��ا  –u–فق��د أن��زلھم 

تأكیدا لقلب ھذا الحكم بعد إثبات ما ینقضھ،  –u–المخاطبین، أي كأنھم حكموا أنھ لعب فأتى كالمھ 

اللعب » ال«ینقضھ، ونفھم من ھذا اإلثبات ضمنا نفي ما اعتقده المخاطبون من حكم، فقد نفى في قولھ 

  .)٢٢٥٣(حكم إلى الصواباللعب المفھوم ضمنا من الجزء األول، ورد السامع عن الخطأ في ال» ال«

  .)٢٢٥٣(الصواب

لألمر والشأن الذي خاض معھم في ذكره ووعظھم بنزولھ، ثم أوضحھ بعد إجمالھ، » إنھ«والضمیر في 

، وھذا الضمیر ال تستعملھ )٢٢٥٤(إنھ الموت الذي دعا فأسمع وحدا فأعجل: أوضحھ بعد إجمالھ، فقال

ده، ، فداعي الموت ھذا األمر العظیم مسمع طرائ)٢٢٥٥(تستعملھ العربیة إال في مواضع التفخیم والتعظیم

ده، وسائقھ یسوقھا بسرعة لیوردھا موارد الھلكة، ومع سرعة السیاقة یكون العنف وانقضاء المدة طرائ

  .وانقضاء المدة حیث ال ینفع المقصر الندم

َل اَللَّْیلِ : (–u–ومنھ قولھ   ً  ،َو الَ َتِسْر أَوَّ ُھ َسَكنا َ َجَعلَ ً  ،َفإِنَّ َهللاَّ َرهُ ُمَقاماً الَ َظْعنا ، )٢٢٥٦()...َو َقدَّ

 ً ، ولذا تبعھ في حركتھ اإلعرابیة، وھي »مقاما«على » ناظع« –u–، فقد عطف )٢٢٥٦()...َظْعنا

  .»النصب«وھي 

ویرى ابن أبي الحدید أنھ تعالى لّما امتن على عباده بأن جعل اللیل لھم لیسكنوا فیھ كره أن 

  .)٢٢٥٧(أن یخالفوا ذلك

                                                 
: منفیة واستفھامیة ومؤكدة–الجملة الفعلیة :ینظر.»البالغة العالیة«وھو رأي الشیخ عبد المتعال الصعیدي في)٢٢٥١(

  .٢/٢٥١: كامل الخویسكي زین. د: ومؤكدة
  . ٨/٢٦٩: نھج البالغة )٢٢٥٢(
علم ، ٣٩: محمد ھاشم دویدري: شرح التلخیص في علوم البالغة ،  ٧٣: القزویني: التلخیص في علوم البالغة: ینظر)٢٢٥٣(

  . ١١٦: درویش الجندي: علم المعاني ، ٣٩: دویدري
  . ٣/١٨٨: في ظالل نھج البالغة ،  ٨/٢٦٩: شرح النھج : ینظر )٢٢٥٤(
  .٢/٣٣٥: ابن یعیش : ، شرح المفصل ١٥٣: ل االعجازدالئ: ینظر)٢٢٥٥(
  .١٥/٩٢: نھج البالغة )٢٢٥٦(
  . ١٥/٩٣: شرح النھج : ینظر )٢٢٥٧(



ظعنا، أي وقتا للحركة والتنقل بعد » أول اللیل«أن یكون جعل هللا تعالى وتقدیره » ال«فقد نفت 

  .ثبت أنھ للمقام والراحةوالتنقل بعد أن أ

تأكید قلب حكم یعتقده المخاطب، وھو أن یكون هللا تعالى قد جعل وقدر أول  –u–وقد أراد 

وھو أنھ للمقام وقد أكد ذلك بعد أن أثبت ما ینقضھ، . وقدر أول اللیل ظعنا أي جعلھ للحركة والتنقل

  .للمقام والراحة

  .)٢٢٥٨(العاطفة قلیلة جدا في النھج» ال«إن 

وف العطف تربط بین المفردات أو الجمل بواسطة أحد حروف العطف، فتتحقق خالصة القول ان حر

العطف، فتتحقق وحدتھا الداللیة بھذا الربط، بل ان لحروف العطف أھمیة بالغة في ربط العبارات بعضھا 

العبارات بعضھا ببعض، وإحداث تماسك في الكالم، ففائدتھُ في عطف المفردات ھي إشراك الثاني في حكم 

الجمل فھي االتساق، ونصل مما تقدم إلى انھا تقوم الثاني في حكم إعراب األول، أما فائدتھُ في عطف 

انھا تقوم بأداء معان ودالالت مختلفة، ویظھر في أدائھا لھذه الدالالت أن بعضھا أصلح من بعضھا اآلخر في 

  .بعضھا اآلخر في التعبیر عن معان یعنیھا المتحدث

 وقد رأینا أن ھناك فرقا بین المعنى الوظیفي الذي یؤدیھ حرف العطف والمعنى الداللي الذي یفھم

من معنى العطف كلھ، وإن تفاعل القرائن في السیاق یعطینا المعنى الوظیفي، فال نجد المعنى  الذي یفھم

  .نجد المعنى الداللي في الحقیقة إال المعنى الوظیفي

لمعان متعددة، وھذا غیر غریب أو مستغرب ألن من طبیعة مفردات أي لغة (ورأینا أن الحروف تأتي 

  .)٢٢٥٩()مفردات أي لغة أن یتعدد معناھا الوظیفي

ھي الجمع المطلق، وال ترتیب في استعمالھا وقد یتقدم أحد المتعاطفین على » اوالو«وإن داللة 

  .تقدیم األھم أو األعلى رتبة، أو األسبق زمنا في الوجود: المتعاطفین على اآلخر لدواع بالغیة، منھا

  .الوجود

العطف من الظواھر السیاقیة، إذ إنھ یدل على رتبة سیاقیة » فاء«وظھر أن الترتیب الذكري في 

  .رتبة سیاقیة ال زمنیة 

حیثما استعملت تؤدي » أو«على البعد المعنوي، وظھر لنا أن » ثم«یت بإبراز داللة وقد عن

المنقطعة أداة تستعمل لربط تركیب االستفھام بما قبلھ، » أم«تؤدي معنى التسویة بین متعاطفیھا، وأن 

  .بما قبلھ، وضعتھا اللغة العربیة لتؤدي معنى االنتقال إلى ما ھو أھم وأجدر بالذكر

                                                 
  . ٢٥٤،  ١٦/١٥٦: نھج البالغة : ینظر )٢٢٥٨(
  ١٦٣: اللغة العربیة معناھا ومبناھا : ینظر )٢٢٥٩(



  .تفصیل غالبا، وإنھا وفقا لشروط عدد من النحاة لیست من حروف العطف في النھج لل» إما«وترد 

  .حروف العطف 

حرف عطف » ال«لم ترد عاطفة في النھج، وقد كان ورود » بل«، و »لكن«، و »حتى«وظھر أن 

حرف عطف ضئیال في النھج، وھي بذلك تتوافق مع طبیعة االستعمال اللغوي في القرآن الكریم، حیث لم تقع 

لھا عندما یرید قلب حكم یعتقده  –u–ستعمال اإلمام العاطفة فیھ، وكان ا» ال«الكریم، حیث لم تقع 

یعتقده المخاطب أو ینزلھ منزلة المعتقد بھ بعد إثبات ما ینقضھ، وأن العطف ھو سبیل من سبل الداللة 

  .سبل الداللة على القصد في نھج البالغة

    



 الخاتمة واهم النتائج
ي، وتصفح مستمر لقد تطلب ھذا الجھد العلمي السیر في النھج من أولھ الى آخره بعمل دؤوب مضن

وتصفح مستمر في المصادر التخصصیة على تباین اجناسھا المعرفیة بغیة الظفر بالمراد، فوجدت ان ما 

فوجدت ان ما وضعھ النحاة من قواعد وضوابط خاصة بھذه التوابع قد جاءت مطابقة في األغلب للتوابع 

مناقضة لبعض تلك  األغلب للتوابع الواردة في تلك النصوص، على حین جاءت بعض الشواھد التطبیقیة

لنظریة حینا وموجھة وبانیة لھا في إطار جدید حینا آخر بما یدعو الى القطع تارة لبعض تلك القواعد ا

القطع تارة والترجیح بالرأي تارة أخرى حتى انتھى السعي بالباحثة بمّنھ تعالى الى جملة من النتائج 

 :النتائج یمكن تلخیصھا على النحو آالتي

، وقد استعملت مصطلحان بمعنى واحد، فھما مترادفان» الصفة«، و»النعت«وجدت الباحثة ان  - ١

مصطلحا مختصا » النعت«استعملت المصطلحین في دراستي ھذه لداللة كل واحد منھما مع ترجیحي لجعل 

على النعت التابع والحال والتمییز وغیرھا من » الصفة«مصطلحا مختصا بالتابع؛ وذلك لشمول مصطلح 

لخصوصیتھ المناسبة لداللة »الصفة«على »النعت«والتمییز وغیرھا من الصفات، لھذا نؤثر تسمیة 

 .لداللة التابع

لم ترد في » النعت«في النھج فاتضح ان لفظة » الصفة«و» النعت«احثة لفظتي تتبعت الب - ٢

 .ومشتقاتھا أكثر من ستین مرة» وصف«في النھج إال في موردین فقط في حین وردت لفظ 

ان النعت من حیث الداللة مكمل لما قبلھ، وال یمكن القول بزیادتھ في النص، فبھ تتم الفائدة  - ٣

ى عنھ في الكالم البتة، ففیھ بیان الغامض من األلفاظ وإیضاح الفائدة ویكتمل المراد وقد ال یستغن

  .وإیضاح المبھم منھا وانكشاف داللة المتبوع وتكاملھا 

یرد النعت بدالالت عدة وقد توافق علماء النحو فیما نصوا علیھ في مدوناتھم منھا مع ما ورد  - ٤

أتي بعد المعرفة ما ورد في النھج، فالنعت یأتي بعد النكرة لتخصیص المنعوت وتمییزه من غیره، وی

المعرفة لیكشف عن ماھیة المنعوت ویحدده، فإذا كان معلوما للمخاطب وال یشترك معھ في النعت غیره 

ح صفةً حسنةً في المنعوت، وذماً إن بیََّن صفةً سیئةً فیھ، واتضح ان ورود  النعت غیره كان مدحا إن وضَّ

لذم فلم أجد واتضح ان ورود دالالت التخصیص والتوضیح والتوكید أكثر من ورود داللة المدح، اما داللة ا

لذم فلم أجد لھا إال لفظین فقط ربما صح وقوعھما نعتا إذا عدَّ كل ما یوصف بھ الشیطان ذما داللة ا

الشیطان ذما النھ سید العصاة والمتمردین على وجھ االطالق؛ والن هللا تعالى قد وسمھ بالذم فال یمدح 

بالذم فال یمدح مطلقا، فإن لم یكن اللفظان دالین على الذم فإن نھج البالغة خلٌو من الذم بالشرط 

  .ي اغلب كتب النحاةبالشرط الذي ذكر ف



ـ  - ٥ وخلصت الى انھ یمثل » النعت السببي«قد تمكنت الباحثة من الوقوف على ما عرف في النحو ب

ـ  ؛ اذ ھو یتعلق بما بعده لیكون ھو »النعت الحقیقي«الى انھ یمثل نمطا وصفیا ال یختلف عما عرف ب

  لیك����������ون ھ����������و وم����������ا بع����������ده نعت����������ا للمنع����������وت عل����������ى وج����������ھ التحقی����������ق ، وان 

ھ متتابعة اظھر فیھا قدرة عالیة لھذا النوع على نقل صورة ما قد استعمل نعوتا سببی -u-اإلمام

صورة ما وتقریبھا بالوصف الى واقعھا الحي مبینا روعة ھذا النوع من النعت، كذلك دل استعمالھ في 

استعمالھ في النعت فضال عن وروده في القرآن الكریم وشیوعھ في شعر ما قبل االسالم على خروج ھذا 

  . ة الى االستعمال اللغوي في كالم العربعلى خروج ھذا النمط الوصفي عن دائرة الشواھد النحوی

  . العرب

تمكنت الباحثة من الوقوف عند اھم سمات النعت وأبرزھا عند النحویین،وقد كشفت ھذه السمات  - ٦

ھذه السمات من خالل سیاقات نھج البالغة، فبینت ان سمة المطابقة التي تضمنت مظاھر نحویة كاإلعراب ، 

التثنیة والجمع، قد وافقتھا نحویة كاإلعراب ، والتعریف والتنكیر، والتذكیر والتأنیث ، واالفراد و

  .بان النعت وفق منعوتھ: وافقتھا في الغالب قاعدة النحاة القائلة 

وجدت الباحثة ان النھج یصف جمع التكسیر غیر العاقل بنوعیھ بالنعت المفرد بطریق المخالفة،  - ٧

المخالفة، محاكیا بذلك اسالیب العرب وطریقتھم في التعبیر بانھم یعاملون العاقل معاملة المفرد 

  .و ینزلونھ منزلتھالمفرد المؤنث أ

  لق���د درس���ت الباحث���ة ع���ددا م���ن النع���وت الت���ي ت���أتي م���ذكرة ومؤنث���ة، فظھ���ر لھ���ا ان  - ٨

م�ثال حینم�ا ینعتھ�ا ب�ـ » ال�ریح«ی�ذكر اللف�ظ ویؤنث�ھ لمقاص�د داللی�ة دقیق�ة فلفظ�ة  -u-اإلمام 

وقد استدلت طائف�ة م�ن النح�اة » العاصفة«لھا داللة تختلف عنھا فیما لو نعتھا بـ » العاصف«

ـ النحاة ا ـ » العاصف«لقدامى ب على العصف » العاصفة«على العصف في الزمن الماضي، كما استدلوا ب

على العصف المستقبلي، على حین قد أخرجناھا من داللة الزمان اذ اظھر البحث ان اللغة » العاصفة«

» العاصفة«البحث ان اللغة العربیة عامة والتعبیر القرآني وسیاقات النھج خاصة تصف الریح بـ

والشدة، وفي األغلب ھي ریح تنقل المعصوف بھ من حینما ترید داللة وصف الریح بالقوة » العاصفة«بـ

ـ  » العاصف«المعصوف بھ من مكان الى آخر،وقد تتلون ھذه الریح بالمنفعة، في حین انھا تصف الریح ب

ـ  وذلك اذا كان المبتغى وصف الریح بالشدة العظیمة، وإنھا ریح مھلكة أو مظنة ھالك، » العاصف«ب

اذ ان العاصفة المؤنثة دالة مظنة ھالك، وبذلك اختلفت داللتیھما، وال نجد للزمن أثرا في داللتیھما؛ 

  .المؤنثة دالة على القوة والعاصف المذكر دالة على قوة اكبر وخشونة في طبیعة الریح

توضح من خالل ھذه الدراسة ان علماء النحو قد جعلوا سمة االشتقاق في النعت شرطا في الوصف  - ٩

شرطا في الوصف اعتقادا منھم ان االشتقاق أدل في الوصف من الجمود، بید أني توصلت من خالل سیاقات 



النھج الى ان النعت قد ورد مشتقا كما ورد جامدا، فنؤسس على ھذا انھ ینبغي من خالل سیاقات 

ینبغي االكتفاء بكون الوصف أو النعت داال على معنى في متبوعھ مشتقا أو غیر مشتق، فال موجب لتكلف 

موجب لتكلف تأویل النعوت الجامدة بالمشتق ما دامت تؤدي وظیفة النعت في الكالم، وبھذا یمكننا ان 

لنعت یأتي مشتقا في الغالب كما یأتي جامدا دون الحاجة الى تأویل لھ ان ا: یمكننا ان نتوسع فنقول

  .تأویل لھ بالمشتق

وجدت الباحثة ان النحاة قد اختلفوا في وقوع المصدر نعتا، وعلى الرغم من اعتراف غالبیة  - ١٠

غالبیة النحاة بكثرتھ في الكالم العربي وفي مقدمتھ النص القرآني فانھم قصروا النعت على المشتق، 

ھج في عدد من المواضع التي اتضح من خاللھا ان النعت بالمصدر أمٌر سائغ المشتق، وقد ورد في الن

ل بالمشتق   .أمٌر سائغ فصیح؛ بل یبدو ان النعت بھ ابلغ وأقوى في أداء الغرض أو القصد فیما لو أوِّ

  .بالمشتق

، »اسم االشارة«و»الموصول«و» مثل«و» غیر«لقد تضمنت الدراسة عرضا لنعوت أخر كالنعت بـ  - ١١

  .ي التركیب، وقد وقفت على دالالتھا ف»اسم االشارة«و»الموصول«و

لقد ظھر لدى الباحثة ان النھج قد اتخذ اسالیب متعددة متنوعة یجري علیھا النعت فقد جاء  - ١٢

: جاء النعت بالمفرد في مواضع كثیرة منھ، وقد تعددت الصیغ وتنوعت في المفرد؛ اذ استعمل النھج

صیغة اسم الفاعل، وصیغة اسم المفعول،والصفة المشبھة،وصیغة المبالغة،واسم : استعمل النھج

، وظھر من نص النھج ان النعت یأتي جملة أیضا وقد وردت الجملة االسمیة فیھ المبالغة،واسم التفضیل

االسمیة فیھ للداللة على الثبوت، اما الجملة الفعلیة فقد وردت للداللة على التجدد والحدوث، واتضح 

واتضح من سیاقات النھج ان التعبیر بالجملة الوصفیة االسمیة آكد من التعبیر بالجملة الوصفیة 

  .ت جملة شرطیة، وشبھ جملة بنوعیھا الزمانیة والمكانیةالوصفیة الفعلیة، كما ورد النع

وظھر ان النعت بالجملة الشرطیة ینطوي على مقدرة كبیرة على التصویر ورسم المضمون بطریقة 

المضمون بطریقة التزامیة ما بین الشرط وجوابھ وفي ھذا تتحق داللة تصویریة أوسع مما لو اقتصر 

  .اقتصر المتكلم على جملة واحدة الداء داللة النعت

الباحثة ان من الجمل الخبریة ما ترد للداللة على اإلنشاء في المعنى في سیاقات النھج،  وجدت - ١٣

سیاقات النھج، بید ان ھذا قلیل اذا ما قیس على االصل،وھو داللة الجملة الخبریة على الخبر، ورصدت 

الخبر، ورصدت الباحثة ان من أدوات النفي ما یخرج االفعال من داللتھا الزمنیة االصل التي قال بھا 

لى عدم وجود الزمن احیانا أي تدل على الزمن المطلق وذلك بمعیة التي قال بھا النحاة، فتدل ع

 . بمعیة قرائن السیاق التي ترد فیھ 



اظھر البحث أن االستغناء عن الرابط في جملة النعت قلیل، واننا نجد  امثلة ذلك في القرآن  - ١٤

للجمل�ة النعتی�ة محذوف�ة  -u-القرآن الكریم، وفي الشعر العربي، ویظھر من استعمال االمام 

فضال عن ورودھا عند الشعراء انھا لیست مختصة بالقرآن وحده بل ھي موجودة في الخطاب  محذوفة العائد

  . موجودة في الخطاب العربي، فال مسوغ لتقیید ھذه الظاھرة بالنص القرآني حصرا

قد یحذف النعت أو المنعوت في كالمھ إن دل على المحذوف  - u- توصلت الباحثة الى ان اإلمام  - ١٥

  .موم النھجعلى المحذوف دلیل إال ان حذف النعت یسیر جدا في ع

ورد التوكید في النھج وقد شمل التوكید اللفظي والمعنوي معا، والتوكید اللفظي ھو تكرار  - ١٦

تكرار اللفظ وإعادة لھ، في حین ان التوكید المعنوي ھو تكریر األول بمعناه،وقد انتھت الباحثة الى 

للفظي الباحثة الى ان التوكید اللفظي أوسع استعماال في النھج من نظیره المعنوي وقد قسم التوكید ا

، »اسم الفعل«، و»الحرف«، و»الضمیر«، و»االسم«تأكید : للفظي في البحث على وفق التكریر الى ا

فلم یرد إال » الحرف«، ولم یرد اسم الفعل إال في موضعین، اما »الجملة الفعلیة«، و»اسم الفعل«و

،على حین كان االسم ھو األكثر ورودا من غیره على وجھ »الجملة الفعلیة«یرد إال مرة وكذا الحال لـ

  .فحسب » عین«و» كل«في حین اقتصر التوكید المعنوي على لفظتي على وجھ االطالق، 

وقد توصلت الباحثة الى ان للتوكید اثره في تقویة المعاني ورعایة االنسجام مع المواقف التي 

، وقد جاء التوكید التابع في النھج في صور شتى بغایة االقناع - u- التي تقتضي ذلك في كالم االمام 

ان مجازیة وقد دلت على تلك المعاني في خضم عملھا، وقد بینت قد یخرج الى معبغایة االقناع والبیان، و

في التأكید اذ ال تعتقد الباحثة بخلوھا م�ن » الحروف الزائدة«عملھا، وقد بینت فائدة ما یسمى بـ 

ْت عبثا، وال یجري ذلك في كالم الفصحاء وال سیما في كالم اإلمام    .-u-من الفوائد وإال ُعدَّ

u-.  

غلب في البدل ان یكون جامدا ومن القلیل ان یكون بسطت الباحثة القول في البدل فظھر ان األ - ١٧

ان یكون مشتقا، وإذا أمكن إعراب المشتق شیئا أخر یصلح لھ كان اولى، وقد انتھت الباحثة الى 

بدل «، و »بدل كل من كل«: الى تأیید جمھور النحاة في ان اقسام البدل من حیث المعنى ثالثة وھي

یفید » بدل كل من كل«اظھر البحث ان  ، وقد»غلط، نسیان، إضراب: بدل مباین «، و»بدل اشتمال«و 

یفید تفصیل اإلجمال وإیضاح المبھم من وجھة نظر داللیة، وقد یأتي تقییدا للماھیة المطلقة » من كل

یعد  من باب تخصیص العام اما » بدل بعض من كل«المطلقة فیعمل على تشخیص تلك الماھیة، وان 

معینة، ودالالت فھو مفصل للنسبة التي اشتملت على جملة محتمالت غیر » بدل االشتمال«تخصیص العام اما 

، وھي السمة الوظیفیة األساس في »داللة التوضیح«: في النھج ھي» بدل كل من كل«معینة، ودالالت غیر 

البدل أو : وھي ان یأتي احد الطرفین» المدح أو الذم(الوظیفیة األساس في البدل عموما، وداللة 



وفیھا یأتي البدل » داللة التفصیل«البدل أو المبدل منھ متصفا بصفة دالة على المدح أو الذم، و

  .»داللة التوكید«، و»داللة التفخیم«ھام لتفصیلھ وإیضاحھ، والبدل بعد اإلجمال واإلب

» البدل المطابق«فیسمیھ » بدل كل من كل«قد اظھر البحث مخالفة ابن مالك للنحاة في تسمیة  - ١٨

واستدل على ذلك بوقوعھ في اسم هللا تعالى، وقد توصل البحث الى ان » بدل المطابقة«أو » المطابق

» بدل بعض من كل«ربطھ بالمتبوع، واألكثر في ال یحتاج الى رابط ی» بدل كل من كل«البحث الى ان 

انھ یشتمل على رابط یربطھ بالمتبوع واھم تلك الروابط ھو الضمیر، وإن كان الرابط » بعض من كل

 -على قلة–كان الرابط الضمیر وجب ان یطابق المتبوع في اإلفراد والتذكیر وفرعیھما، ویجوز 

فھو اما مذكور أو » تمالبدل االش«االستغناء عن ھذا الضمیر في حاالت معینة، اما الضمیر في  - قلة

وھو نوع من بدل كل من كل ال یحتاج الى رابط، واتضح لدى » بدل التفصیل«مذكور أو مقدر، في حین ان 

ال یكون في القرآن الكریم وال في فصیح كالم الشعراء » البدل المباین«رابط، واتضح لدى الباحثة ان 

ة وال كالم الشعراء إال قلیال، وال وجود لھ في سیاقات النھج البتة، ویجوز إبدال الجملة من الجمل

  .وال یشترط في بدل الجملة ان تشتمل على ضمیر

وصلت الباحثة الى ان البدل ینطوي على معنى التوكید ومعنى الصفة ویجمع بین الفائدتین  - ١٩

الفائدتین والفرق بین البدل والتوكید واضح في ان الغرض من البدل ان یكون مقصودا في الحكم، اما 

بدل فھو ان الصفة تبٌع لما قبلھا الحكم، اما التوكید فیحصل تبعا وضمنا، اما الفرق بین الصفة وال

ل نكرة من معرفة وقد یحدث  قبلھا في اإلعراب والتعریف والتنكیر، وھذا ما ال یجب في البدل فقد تَُبدَّ

وقد یحدث العكس أحیانا، كذلك الصفة ال یكون متبوعھا فعال أو حرفا بخالف البدل فمتبوعھ یكون فعال أو 

  .یكون فعال أو حرفا

والبدل؛ ان النعت والتوكید لیسا مقصودین  أظھرت الباحثة ان الفرق بین النعت والتوكید - ٢٠

  .مقصودین بالحكم،وانما ھما مكمالن للمتبوع بوجھ من الوجوه، اما البدل فھو المقصود بالحكم

  .بالحكم

وقد اظھر البحث ان الفرق بین عطف البیان والنعت عند النحاة ھو ان عطف البیان یكشف عن  - ٢١

باحثة الى ان عطف البیان ال یكشف عن المتبوع بنفسھ اما النعت فیكشفھ ببیان معنى فیھ، وتوصلت ال

البیان ال تربطھ بعطف النسق إال صلة اشتراكھما في ظاھرة المطابقة في العالقة اإلعرابیة، وھي ظاھرة 

  .وھي ظاھرة لفظیة بحتة، اما من حیث الداللة فال صلة الحدھما باآلخر

انتھت الباحثة الى ان الشروط التي وضعھا النحاة لعطف البیان كلھا محل نظر وتأمل؛ الن ھناك  - ٢٢

  .یخالفھا عند غیرھم من النحاة والمفسرین فھي لیست محل إجماع عمومي وتأمل؛ الن ھناك ما

  .عمومي



تمیل الباحثة الى التوحید بین عطف البیان والبدل وھو ق�ول یؤی�ده جمھ�ور النح�اة ال�ذین  - ٢٣

أجازوا ان یكون عطف البیان بدال إال في بعض المواضع، ولم تجد الباحثة المواضع التي ذكرت في النھج 

ود عطف البیان مستقال عن البدل؛ وعلیھ فال داعي لذكر عطف البیان ذكرت في النھج شاھدا قویا على وج

لذكر عطف البیان في النھج، فلیس ھناك ما یقطع بوجوده فیھ وإذا كان علماء النحو یفرقون بین عطف 

بین عطف البیان والبدل بان المقصود في عطف البیان ھو األول وفي البدل ھو الثاني؛ نقول فما 

في ھذا مكان األول وأراد في الموضع اآلخر  أراد - u- نقول فما الدلیل الذي یقطع بان اإلمام علي 

الموضع اآلخر الثاني حتى نقول بان األول عطف بیان وان الثاني بدل، من ھنا نصل الى قناعة بان عطف 

  .قناعة بان عطف البیان والبدل یمكن ان ینظر إلیھما على انھما موضوع واحد

 قد أظھرت الباحثة ان مصطلح عطف البیان مصطلح بصري خالص، یقابلھ عند الكوفیین مصطلح - ٢٤

، »عطف البیان«، ولم یكن الكوفیون یفرقون بین »التفسیر«، و»الترجمة« الكوفیین مصطلح

  .»البدل«و

درست الباحثة مفھوم العطف ومفھوم النسق، واستنتجت ان الكوفیین قد اكثروا من استعمال  - ٢٥

انھ مصطلح كوفي النشأة اذ لم یرد في كتاب سیبویھ واألرجح انھ من : ، فقیل »النسق«استعمال مصطلح 

  . فقد كان مصطلحا بصریا خالصا» العطف«اما مصطلح  واألرجح انھ من مصطلحات الخلیل،

  . خالصا

ذكرت الباحثة اختالف النحاة في عدد حروف العطف ورجحت انھا تسعة حروف معززة ذلك باألدلة  - ٢٦

معززة ذلك باألدلة والشواھد في موضعھ، وتحدثت عن معاني حروف العطف واستعماالتھا حرفا حرفا 

ضال عن ھذا الربط فان حروف حرفا حرفا ووظفتھا في ربط مفاصل الجملة، أو ربط الجمل فیما بینھا، ف

الربط فان حروف العطف تقوم بالداللة على معنى إضافي یضفیھ على ھذا النوع من التبعیة، فبعض حروف 

  .التبعیة، فبعض حروف العطف أصلح من بعضھا اآلخر في التعبیر عن معان یعنیھا المتحدث

  .المتحدث

اكتشفت الباحثة ان الدالالت المختلفة للتوابع تجعل من الصعوبة وضع تعریف جامع مانع للتوابع  - ٢٧

د على المعنى والوظیفة وانما جمع النحاة التوابع الخمسة في باب واحد على اساس مانع للتوابع یعتم

على اساس مسألة لفظیة بحتة؛ ھي المطابقة في العالمة اإلعرابیة، وعلى ھذا فالتبعیة قرینة لفظیة، 

لفظیة، ولیست قرینة معنویة، وان عطف النسق یختلف عن سائر التوابع بان المتعاطفین یفتقران الى 

  .وف علیھ لیس فیھ بیان المعطوف، وبان العطف بینھما یقتضي المغایرةیفتقران الى أداة، وان المعط

  .المغایرة



وضحت الباحثة الفرق بین المعنى الوظیفي الذي یؤدیھ حرف العطف، والمعنى الداللي الذي یفھم  - ٢٨

الداللي الذي یفھم من تركیب العطف كلھ، كما بینت ان المعنى الداللي ما ھو إال المعنى الوظیفي بعد 

  .الوظیفي بعد تفاعلھ مع السیاق

ھو مطلق الجمع، اما  -حیث ما استعملت -»الواو«حثة ان المعنى الوظیفي لـاستنتجت البا - ٢٩

  .الجمع، اما داللة التركیب على الزمن أو الترتیب بین المتعاطفین فال تفھم إال من خالل السیاق

  .السیاق

ـ - u- توصلت الباحثة الى ان اإلمام  - ٣٠ » الواو«قدم المعطوف علیھ على المعطوف في العطف ب

  .م، أو األعلى رتبة، أو انھ األسبق وجوداكونھ األھ: ألسباب متنوعة منھا» الواو«بـ 

  بس����طت الباحث����ة الق����ول ف����ي عط����ف المت����رادفین فتب����ین ان األلف����اظ المتعاطف����ة عن����د  - ٣١

ال تدل على الترادف تماما فال تساوي بینھم�ا ف�ي الدالل�ة، فاللفظ�ان مترادف�ان ف�ي -u-اإلمام 

وصیة الداللیة في استعمال كل المنظور اللغوي عموما والمعنى متباین على وفق قرائن السیاق والخص

  .استعمال كل لفظة في سیاقات النھج، وان اتحدت مع نظیرتھا ردیفتھا في المعنى العام لھا

وقد خلص البحث الى ان داللة الترتیب ھي المحور الذي تدور حولھ الفاء حیث ما استعملت سواء  - ٣٢

  .استعملت سواء كانت للعطف أم لغیره

ھرة سیاقیة أي انھ دال على رتبة استنتجت الباحثة ان الترتیب الذكري في فاء العطف ظا - ٣٣

، »ثم«والتراخي  الذي تؤدیھ » الفاء«رتبة سیاقیة ال زمنیة، وتوصلَت الى ان التعقیب الذي تؤدیھ 

» ث�م«، ھما داللتان نسبیتان یحكمھما السیاق من خالل قرائنھ المقالیة والحالیة، وقد تقع »ثم«

في » ثم«موقع »الفاء«ا فقد تقع في افادة الترتیب بال مھلة، ویحدث العكس احیان» الفاء«موقع 

  .في افادتھ بمھلة

» ثم«على البعد المعنوي في النھج ، فاتضح ان داللة » ثم«قد اھتمت الدراسة ببیان داللة  - ٣٤

داللة االستبعاد، ودالل�ة : على البعد المعنوي في النھج تتفرع الى داللتین متمایزتین ھما» ثم«

یا، وداللة االستبعاد تعني بعدا معنویا بین وداللة التدرج في درج االرتقاء تدرجا تصاعدیا أو تنازل

معنویا بین متناقضین، اما داللة التدرج في درج االرتقاء فیعني بعدا معنویا بین متفاضلین، وھذا 

  .وھذا فرق واضح بین الداللتین

حیثما استعملت تؤدي معنى التسویة بین متعاطفیھا، وھذه » أو«توصلت الباحثة الى ان  - ٣٥

نحو من القول بداللتھا على احد الشیئین أو األشیاء، اما وھذه النتیجة تخالف ما نصت علیھ كتب ال

األشیاء، اما الداللة على الشك أو التخییر أو اإلباحة أو غیر ھذا من الدالالت التي ذكرھا النحاة، 

  .بأسره» أو«النحاة، فھي معاٍن داللیة للتركیب تفھم من السیاق التي ترد فیھ 



دالل�ة : في النھج ھي» أو«یب استنتجت الباحثة ان اھم المعاني الداللیة التي تفیدھا تراك - ٣٦

رفع توھم رجحان احد : داللة التقسیم أو تفصیل اإلجمال، وداللة التخییر كما وردت فیھ دالالت أخر، وھي

توھم رجحان احد المتعاطفین على اآلخر، وبیان شمول الحكم، والتسویة بین فرضیتین لتعلیقھما بحكم، 

» أو«تؤدیھ  لتعلیقھما بحكم، وكل ھذه المعاني الداللیة للتراكیب صادرة عن المعنى الوظیفي الذي

، وقد یكون »اإلباحة«، و»الشك«، و»اإلبھام«: وھو التسویة، وال نجد في النھج دالالت ثالث» أو«

وقد یكون موقعھ خلیفة للمسلمین واماما للناس ومعلما لھم وقائدا عسكریا سببا في ذلك، اذ ال یحتاج 

  .یحتاج الى ھذه المعاني في خطابھ إال قلیال

  . لنھج، كما وردت للتسویةبنوعیھا المتصلة والمنفصلة في ا» أم«وردت  - ٣٧

وقد أظھرت الباحثة ان االستفھام في ھمزة التسویة معنى ال یفھم من الھمزة اذا جاءت منفردة  - ٣٨

المتقدمة علیھا ھي التي تفید ھذا المعنى، فتفھم التسویة من داللة » سواء«منفردة بال تسویة فكلمة 

  .التحقیر أو اإلبھامداللة السیاق العامة وقد تأتي العبارة مشوبة بمعنى آخر من المعاني ك

الوظیفي ھو انھا حرف استفھام یؤدي ما تؤدیھ ھمزة » أم«اتضح لدى الباحثة ان معنى  - ٣٩

ھمزة االستفھام من معنى، وزیادة على ذلك تقوم بالربط المؤدي لمعنى اإلضراب عما قبلھا واالنتقال 

  .واالنتقال الى ما ھو اھم وأجدر بالذكر

حروف العطف أم ال؟ واختارت الباحثة انھا حرف أھي من » إما«بینت الباحثة مسألة االختالف في  - ٤٠

  .الباحثة انھا حرف دال على التفصیل ولیست من حروف العطف

  .لم ترد حروفا عاطفة في النھج البتة» لكن«و» بل«و» حتى«اظھر البحث ان  - ٤١

عن�دما یری�د تأكی�د قل�ب حك�م » ال«یستعمل العطف بـ  -u-استنتجت الباحثة ان اإلمام  - ٤٢

  .ضھحكم یعتقده المخاَطب بعد إثبات ما ینق

  .اظھر البحث ان العطف أقوى الطرق في الداللة على القصر للتصریح فیھ باإلثبات والنفي - ٤٣

  .والنفي

  :وتوصي الباحثة  

ثرة » لغویة ، نحویة ، داللیة« ان یعنى الباحثون بدراسة ظواھر النھج األخر لما فیھا من مادة       

ھ تملّك المھتمین بھذا الشأن ثرة ، وأن یدرس نھج البالغة في ضوء منھج تكاملي، إلّن دراستھ وفھم» داللیة

القرآن «المھتمین بھذا الشأن قدرة عالیة في فھم النص الخطابي للنھج، فضالً عن فھم كتاب هللا المقّدس 

، فالنھج یمثل حلقة وصل بین اللغة البشریة المتمیّزة، ولغة السماء المعجزة »القرآن الكریم«المقّدس 

  . ؛فلغتھ فوق لغة االرض لغة متفردة ال تدانى–ضمن إطار اللغة نفسھا –المعجزة 

  



  

 



   هومراجع البحث ادرمص

  . القرآن الكریم: اوال  
     . الكتب المطبوعة: ثانیا  

محمد كاظم صادق المالكي : االرآء الراقیة الحدیثة في تیسیر قواعد اللغة العربیة وبیان اسرارھا - 
                                                                                            . ھـ١٣٧٨، ١ط،النجف –مطبعة االداب ،المالكي 

  .            م١٩٧٤طارق عبد عون الجنابي ،مطبعة اسعد،بغداد،:آثاره ومذھبھ ابن الحاجب النحوي - 

و محمد اب: ، تح »ھ٩١١ت«جالل الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي :اإلتقان في علوم القرآن  - 

 - ھ١٤٠٨بیروت ،  –شر والتوزیع،صیداللطباعة والن و الفضل ابراھیم، المكتبة العصریةمحمد اب

  .م١٩٨٨ -ھ١٤٠٨

عب�د الق�ادر عب�د : أثر الداللة النحویة واللغویة في استنباط االحكام من ایات القرآن التش�ریعیة  - 
 . م١٩٨٦ -ھ١٤٠٦، ١الرحمن السعدي ،منشورات الخلود ، ط 

–، بریل »ھ٣٧٥ت«شمس الدین محمد بن احمد البشاري المقدسي: احسن التقاسیم في معرفة االقالیم - 

  .  م١٩٠٩لیدن، –بریل 

  س����یف ال����دین اب����و الحس����ن عل����ي ب����ن محم����د اآلم����دي : االحك����ام ف����ي اص����ول االحك����ام   - 
لتوزیع ، القاھرة ، دار ،حققھ احد األفاضل ،الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر وا»ھ٦١٣ت «

 . م١٩٦٧ -ھـ ١٣٨٧العربي للطباعة ،دار االتحاد 

  . م١٩٩٢-ھـ ١٤١٣، ٢، طابراھیم مصطفى، القاھرة: احیاء النحو  - 

لتوزیع ، محمد عیدان العبادي ، دار األمین للطباعة والنشر وا: - u- اخالق الحرب عند االمام علي - 
 .م ٢٠٠٥ –ھ ١٤٢٦، ١لبنان ، ط -لتوزیع ، بیروت وا

محمد محیي الدین عبد الحمید، : ، تح»ھـ٢٧٦ت« بن قتیبةابو محمد عبد هللا بن مسلم : ادب الكاتب -

  . م١٩٥٨، ٣صر، طعبد الحمید، مطبعة السعادة، م

، »ھـ٩٣٠ت«األمیر جمال الدین المحدث الھروي: - u- األربعین في فضائل االمام امیر المؤمنین  - 

 .ت .محمد حسن زبري القایني ، د: ، تح »ھـ٩٣٠ت«الھروي

رجب عثمان . د:، تحقیق وشرح ودراسة »ھ٧٤٥ت «ابو حیان االندلسي :إرتشاف الضرب من لسان العرب 

 ١تواب ، مكتبة الخانجي، القاھرة ، طرمضان عبد ال. رجب عثمان محمد ، مراجعة  د. د:ودراسة

   .م ١٨٩٨ –ھ ١٤١٨، ١ط



محمد بن علي بن قاسم العیادي الشافعي على شرح جالل : ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم االصول- 
،مطبعة مصطفى البابي »ھ٤٧٨ت«على شرح جالل الدین محمد بن احمد المحلي بن عبد هللا الجویني الشافعي 

  .م١٩٣٧-ھـ١٣٥٦، ١والده ، مصر، ط،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وا»ھ٤٧٨ت«

، دار احیاء التراث العربي، »ھ٥٣٨ت «جار هللا ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري: اساس البالغة- 

 . م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢، ١لبنان، ط-التراث العربي، بیروت

 .م ٢،١٩٧٩سالم محمد ھارون ، مطبعة الخانجي طعبد ال: األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي - 

 .م ٢،١٩٧٩ط

حسیني ، مؤسسة الطباعة والنشر ، وزارة الثقافة واإلرشاد سید جعفر ال: أسالیب البیان في القرآن  - 
  .ھ ١٤١٣، ١واإلرشاد اإلسالمي ، طھران ، ط

 –بی�روت  الیاس دیب ،دار الفك�ر اللبن�اني للطباع�ة والنش�ر،: أسالیب التأكید في اللغة العربیة  - 
 .م ١٩٨٤، ١لبنان ،ط

  .م١٩٨٦، ١ریة،لیبیا،طعبد الرحمن المطردي،الدار الجماھی:أسالیب التوكید في القرآن الكریم - 

  .م١٩٨٦

قیس إسماعیل األوسي ، وزارة التعلیم العالي والبحث .د: أسالیب الطلب عند النحویین والبالغیین  - 
 .م ١٩٨٨والبحث العلمي ،جامعة بغداد ،بیت الحكمة ، 

  .م١٩٩٩، ١مصطفى حمیدة،دار نوبار،القاھرة،ط.د:أسالیب العطف في القرآن الكریم - 

لبنان  –،        بیروت  »ھ٤٦٨ت«ن احمد الواحدي النیسابوري ابو الحسن علي ب: اسباب النزول  - 

 .ھ ١٣٦٢لبنان ،  –

طھ محسن، مطبعة االرشاد، . د: ، تح»ھ٦٨٢ت «شھاب الدین القرافي : االستغناء في احكام االستثناء - 

  . م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢مطبعة االرشاد، بغداد، 

دار الرسول    ،    شلتاغ عبود ،المحجة البیضاء . د: اسرار التشابھ األسلوبي في القرآن الكریم  - 
  . م ٢٠٠٣-ھ ١٤٢٤،  ١لبنان ،ط –الرسول األكرم ،بیروت 

محمد : ، تح »ھ ٥٧٧ت «ابو البركات عبد الرحمن بن محمد بن ابي سعید االنباري:اسرار العربیة  - 

  .   ت .د،محمد بھجة البیطار ، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق : 

احمد حسن حامد ، . د: ،تح  »بن كمال باشاا«شمس الدین احمد بن سلیمان المعروف بـ: أسرار النحو  - 

  .ت .عمان ،د –حسن حامد ، منشورات دار الفكر

، ١بی�روت، ط –محمد حس�ین اب�و الفت�وح ، مكتب�ة لبن�ان .د :اسلوب التوكید في القرآن الكریم  - 

  . م ١٩٩٥



، ١ط،دار الكتاب العربي ، فایز ترحیني.راجعھ وقدم لھ د،السیوطي: االشباه والنظائر في النحو  - 

  .  م ١٩٨٤- ھـ١٤٠٤، ١ط،

 .م  ١٩٨٢،  ٥ط، مصر ، دار المعارف ، عباس محمود العقاد : أشتات مجتمعات في اللغة واألدب  - 

 .م  ١٩٨٢

عبد الحسین .د: ، تح»ھ٣٣٧ت«الزجاجيعبد الرحمن بن اسحاق ابو القاسم : اشتقاق اسماء هللا  - 

 .م ١٩٧٤،النجف، مطبعة النعمان،الحسین المبارك

طبعة ، »ھـ ٨٥٢ت«ي بن حجر ابو الفضل العسقالني الشافعي احمد بن عل: االصابة في تمییز الصحابة  - 

، ١عن طبعة مطبعة السعادة، مصر، ط »نسخة مصورة«طبعة مكتبة المثنى ببغداد ، »ھـ ٨٥٢ت«

      .ھـ١٣٢٨، ١مصر، ط

ولیم بن : عني بتصحیحھ  وترتیبھ ،  »ھ ٢١٦ت «أبو سعید عبد الملك بن قریب األصمعي : االصمعیات  - 

منشورات دار اآلفاق ، تراث العربي مراجعة لجنة احیاء ال، ولیم بن الورد البروسي : وترتیبھ 

  . ت  .د، بیروت، اآلفاق الجدیدة 

  .ھ  ١٣٨٢،ایران ، منشورات المبعث ، علي فقیھي : اصول البالغة  - 

محمد حسین علي الصغیر ،         دار الشؤون . د: اصول البیان العربي رؤیة بالغیة معاصرة  - 

   .ت .د، العراق -بغداد، الشؤون الثقافیة العامة 

 –تمام حسان، دار الشؤون الثقافیة العامة . د: ابستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرباالصول دراسة  - 

مصر، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة العامة،  -العراق، الھیأة المصریة العامة للكتاب –العامة 
 . ١٩٨٨العامة، بغداد،  

 .م١٩٨٣- ھـ١٣٥٨، ٣محمد الخضري، المكتبة التجاریة الكبرى، مطبعة االستقامة، ط: اصول الفقھ - 

 .م١٩٨٣-ھـ١٣٥٨

 ٤ط، بیروت ،الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، محمد مصطفى شلبي . د.ا: اصول الفقة اإلسالمي  - 

  . م ١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣، ٤ط، بیروت ،

مطبعة دار الحكمة للطباعة ، مصطفى إبراھیم الزلمي .د: اصول الفقة اإلسالمي في نسیجھ الجدید  - 
  .م ١٩٩١-ھـ١٤١٢، بغداد ، للطباعة والنشر 

مطبعة سلمان ، عبد الحسین الفتلي.د:تح،»ھـ٣١٦ت«السراج البغدادي أبو بكر بن:النحو األصول في - 

  .»٢«ج، »١«ج، م ١٩٧٣ -ھـ١٣٩٣، بغداد  –مطبعة سلمان االعظمي



دائرة المطبوعات ، محمد ابو الفضل ابراھیم :تح ،  »ھـ٣٢٨ت«محمد بن القاسم األنباري: األضداد  - 

  . م ١٩٦٠، الكویت ،المطبوعات والنشر

مطبعة ، ساعدت جامعة بغداد على نشر ھذا الكتاب ،ن محمد حسین آل یاسی: األضداد في اللغة  - 
  . م ١٩٧٤ -ھـ١٣٩٤،  ١ط، بغداد  –مطبعة المعارف

عائشة عبد الرحمن . د: دراسة قرآنیة لغویة وبیانیة -االعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن االزرق  - 
 .  ت.د،  ٢ط، القاھرة ، مطابع دار المعارف ،مكتبة الدراسات القرآنیة ، »بنت الشاطيء«الرحمن 

 .  ت.د

دار ، »ھـ ٢٧٠ت «ابو عبد هللا الحسین بن احمد بن خالویھ : إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم  - 

  . ت .د،بغداد  -مطبعة منیر، دار التربیة للطباعة والنشر والتوزیع، »ھـ ٢٧٠

، ٥ط،س�وریة –حل�ب ، دار القل�م العرب�ي ، فخر الدین قباوة . د: إعراب الجمل واشباه الجمل  - 

  .م ١٩٨٩ -ھـ١٤٠٩

ابن «ابو محمد بن عبد هللا بن یوسف بن ھاشم المصري األنصاري الشھیر ـب: عراب عن قواعد االعراب اإل - 
دار ، سید عبد الرحمن العبیدي: تقدیم وتحقیق ، »ھـ٧٦١ت « »ابن ھشام «األنصاري الشھیر بـ

   .م ١٩٧٠ -ھـ ١٣٩٠، ١ط، دار الفكر، العبیدي

عالم ،زاھد زھیر غازي . د: تح ،  »ھـ ٣٣٨ت «أبو جعفر احمد بن محمد النحاس : إعراب القرآن  - 

  م ١٩٨٥،  ٢ط،مكتبة النھضة العربیة  –عالم الكتب،زاھد 

ابراھیم االبیاري، المؤسسة المصریة العامة : تحقیق ودراسة، اعراب القرآن المنسوب الى الزجاج  - 
  .»١«ج،م ١٩٦٣، القاھرة، العامة للتألیف والترجمة لشؤون المطابع األمیریة 

 .م ١٩٧٩،  ٤ط،بیروت، دار العلم ، خیر الدین الزركلي: االعالم - 

توزیع مؤسسة - محسن االمین، حققھ واخرجھ السید حسن االمین، دار التعارف للمطبوعات: اعیان الشیعة - 
  »١٣مج«م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠، ٥توزیع مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، ط

دار ، خلیل ابراھیم العطیة . د: تح ، »ھـ ٤٤١ت «ابو علي المرزوقي : ألفاظ الشمول والعموم  - 

 . م ١٩٩٤ -ـھ١٤١٣،  ١ط،بیروت ، دار الجیل ، 

، لبن��ان  -بی��روت ، دار الكت��ب العلمی��ة ، عب��د ال��رحمن ب��ن عیس��ى الھم��داني : االلف��اظ الكتابی��ة  - 
  .م ١٩٨٠-ھـ١٤٠٠

الشیخ حسن محمد :محاضرات االستاذ الشیخ جعفر السبحاني- اإللھیات على ھدى الكتاب والسنة والعقل  - 

  . ھـ ١٤٢٦، ٦ط،-u-مؤسسة االمام الصادق ،حسن محمد مكي العاملي 



ت «زین الدین شعبان بن محمد القریشي االثاري:   »كفایة الغالم في اعراب الكالم«یة اآلثاريألف - 
،  ١ط،بیروت ، عالم الكتاب ،مكتبة النھضة ، ھالل ناجي. آ وزھیر زاھد .د:تح ، »ھـ٨٢٨ت «االثاري

  . م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧،  ١ط،بیروت 

 –مكتبة النھضة ، السالمصباح عباس . مراجعة د،ندلسي محمد بن عبد هللا بن مالك اال: ألفیة ابن مالك  - 

  .ت.د،بغداد  –مكتبة النھضة 

ابن «المعروف بـ ضیاء الدین ابو السعادات ھبة هللا بن علي بن حمزة العلوي الحسن: االمالي الشجریة  - 
  ،،دارالمعرف�������ة للطباع�������ة والنش�������ر»ھ�������ـ٥٤٢ت»«اب�������ن الش�������جري «المع�������روف ب�������ـ

  .     ت.د،لبنان –بیروت 

م ١٩٨٥، ١ط،كتبة النھضة العربیة عالم م،ھادي حسن حمودي : تح ، ابن الحاجب : االمالي النحویة - 

 .م ١٩٨٥، ١ط،

عبد الفتاح عبد المقصود، مطبعة الحریة، منشورات مكتبة العرفان، بیروت، : االمام علي بن ابي طالب - 

  .ت.العرفان، بیروت، د

، مؤسسة الطبع التابعة لالستانة الرضویة المقدسة، سعید ابو معاش: االمام المھدي في القرآن والسنة  - 
  .ھـ ١٤٢٢، ١ط، المقدسة

دار الشؤون الثقافیة ، المعیبد محمد جبار. د: مع نصوصھ وحققھا وقدم لھا ج، االصمعي: االمثال - 
  .م ٢٠٠٠،بغداد ،الثقافیة العامة 

مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزیع ، ناصر مكارم الشیرازي : االمثل في تفسیر كتاب هللا المنزل  - 
     .                                                 ھـ ١٤١٣، ١ط،بیروت  –والنشر والتوزیع 

النجف االشرف  - مطبعة االداب، محمد جعفر الكرباسيالشیخ ، االنباء بما في كلمات القرآن من اضواء  - 

 . القسم الثالث . ت.د،النجف االشرف 

ب�و الفض�ل محم�د ا: ، ت�ح»ھ ٦٢٤ت «عل�ي ب�ن یوس�ف القفط�ي: نب�اه النح�اةإنباه الرواة على أ - 

 .م ٢٠٠٤العصریة، بیروت،  ةابراھیم،المكتب

الناش��ر دار ، مطبع��ة إس��ماعیلیان ،الس��ید حس��ین الحس��یني الزرب��اطي: الم��ةاالن��ذار ب��اختالف ا  - 
  .ھـ ١٤٢٢، ١ط، قم  –إیران،  »إسماعیلیان«التفسیر

كمال الدین ابو البركات عبد الرحمن : االنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین و الكوفیین  - 
 .  ت.د،دار الجیل ،»ھـ٥٧٧ت«محمد بن ابي سعید االنباري  نعبد الرحمن ب



محمد  محیي الدین عبد : تح ، المصري ، بن ھشام االنصاري ا: اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك  - 
، دار احی�اء  »٢«ج، م ١٩٨٠،  ٦ط، لبنان  -بیروت، الندوة الجدیدة  دار، الدین عبد الحمید 

  . »٣«ج،  ١٩٦٦، ٥ط،لبنان  -بیروت، احیاء التراث العربي

موسى بناي .د: تح ،      » ھـ٦٤٦ت«عمرو بن الحاجب  ابو عمرو عثمان بن: اإلیضاح في شرح المفصل  - 

 .م١٩٨٢،بغداد ،مطبعة العاني ، موسى بناي العلیلي .د: تح 

، ٢ط، بیروت، دار النفائس، مازن المبارك. د: تح، ابو القاسم الزجاجي: اإلیضاح في علل النحو  - 

 .م١٩٧٣-ھـ١٣٩٣، ٢ط

دین ابي    محمد عبد الرحمن جالل الدین ابو عبد هللا محمد بن سعد ال:اإلیضاح لمختصر تلخیص المفتاح - 
 .ت.د،مصر، مطبعة محمد علي صبیح و اوالده، »ھ ٧٣٩ت «محمد عبد الرحمن القزویني

 .ھـ١٤٠٤،لبنان -بیروت، مؤسسة الوفاء ، العالمة المجلسي : بحار األنوار  -

  ،٦ط، دار التعارف للمطبوعات، محمد باقر الصدر : بحث حول اإلمام المھدي  -

  .م  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤    

منشورات وزارة الثقافة واالعالم        دار الرشید ،مصطفى جمال الدین.د:لنحوي عنداالصولینالبحث ا - 
  . م١٩٨٠، دار الرشید للنشر 

محمد التقي الحسیني الجاللي، منشورات مطبعة النعمان، النجف، : البداءة في علمي النحو والصرف  - 
 . م١٩٧٧-ھـ١٣٩٧، ٢النعمان، النجف، ط

»         « ابن قیم الجوزیة«شقي المشتھر بـابوعبد هللا محمد بن ابي بكر الدم:بدائع الفوائد - 
      دار الكت���اب  ، ، عن���ي بتص���حیحھ والتعلی���ق علی���ھ ادارة الطباع���ة المنیری���ة »ھ���ـ ٧٥١ت« 

 .ت.د، لبنان –بیروت ، العربي 

حسن محمد حسن ، دار المعرفة الجامعة ، . د: » القران الكریم –الجملھ العربیة «: البدل في   - 
١٩٨، ١الجامعة ، االسكندریة ، ط ٩. 

محمد : تح ، »ھـ٧٩٤ت«بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد هللا الزركشي: البرھان في علوم القران  - 

 . ت.د، بیروت ، صیدا  –المكتبھ العصریة ، محمد ابو الفضل ابراھیم : تح 

« كم�ال ال�دین عب�د الواح�د ب�ن عب�د الك�ریم الزملك�اني : البرھان الكاشف عن اعجاز القران  - 
 - ھـ ١٣٩٤،  ١ط، بغداد  –مطبعة العاني ، احمد مطلوب . حدیثي  ودخدیجة ال.د: تح » ھـ ٦٥١ت

 .م١٩٧٤ -ھـ ١٣٩٤

، عابدین ، القاھرة ، مطابع الدجوي ، العربي : عبدة عبد العزیز قلقیلة . د: البالغة االصطالحیة  - 
 .م١٩٨٦، دار احتمال ، عابدین 



 .ت.،د ٦شوقي ضیف،دار المعارف، القاھرة، ط. د: البالغة تطور وتاریخ   - 

 ،٣لبنان، ط-بكري شیخ امین، دار العلم للمالیین، بیروت. د: عربیة في ثوبھا الجدیدالبالغة ال - 

 . م١٩٩٠ ،٣ط

، دار النھضة العربیة ، عفت الشرقاوي .د: دراسة اسلوبیة -بالغة العطف في القران الكریم  - 
 .م١٩٨١بیروت، ، العربیة 

مدیریة دار الكتب مطابع ، جامعة الموصل ، حسن البصیر . احمد مطلوب  ود. د: البالغة و التطبیق - 
 .م ١٩٨٦، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر 

رمضان . د: حققھ وقدم لھ وعلق علیھ  ابو البركات االنباري: البلغة في الفرق بین المذكر والمؤنث - 
 .م ١٩٧٠، رمضان عبد التواب، مطبعة دار الكتب . د

لغطاء ایة هللا العظمى الشیخ ھادي كاشف ا: بلغة النحاه في شرح الفائقة  للشیخ عباس كاشف الغطاء - 

 .ت.لغطاء ،دكاشف ا

، مصطفى الحسیني الدشني  ةجالل الدین السیوطي على الفیة ابن مالك بتعلیق: البھجة المرضیة  - 

قم ، مؤسسة مطبوعاتي اسماعیلیان ، مطبعة مھران ، الناشر مكتبة المعد والفیروز ابادي ، الدشني 

 .ت.ایران ،د –قم ، مھران 

 ١ط، طھران ، امیر كبیر الشیخ محمد التقي الشوشتري، دار : بھج الصباغة في شرح نھج البالغة - 

 . ھـ ١٣٧٦، ١ط، طھران 

، عالم الكتب ، تمام حسان . د:  دراسة لغویة واسلوبیة للنص القرآني–البیان في روائع القرآن  - 
  .م ٢٠٠٠،  ٢ط، القاھرة ، الكتب 

عبد الحمید طھ مراجعة مصطفى .د: تح، ابو البركات بن االنباري : البیان في غریب اعراب القران  - 
١٣٨،القاھرة ، ربي للطباعة والنشردار الكتاب الع،مصطفى السقا   .  م ١٩٦٩-ھـ٩

تح عبد السالم محمد ھارون، مطبعة ، »ھـ ٢٥٥ت« البیان والتبیان ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ  - 

 .م  ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥، ٥القاھرة ط، ھارون، مطبعة المدني ،الناشر مكتبة الخانجي

دار ، عبد السالم محمد ھارون : تح، محمد مرتضى الحسیني الزبیدي : تاج العروس من جواھر القاموس - 

، من وزارة االرشاد و االنباء  ةدار الھدایة للطباعة والنشر والتوزیع راجعتھ لجنھ فنی، ھارون 
١٣٨، االنباء   .م ١٩٧٠ -ھـ ٩

السید جعفر باقر الحسیني، مطبعة مھر، دار : ادب صدر االسالم ، نقد وتحلیل - تاریخ االدب العربي - 
 . ھـ١٤١٦، ١مطبعة مھر، دار االعتصام، ط



محمد ابو :،تح»ھـ٣١٠ت«ابو جعفر محمد بن جریر الطبري: »لرسل والملوكتاریخ ا«تاریخ الطبري - 

 .  م١٩٦٨، ٢محمد ابو الفضل ابراھیم،دار المعارف،مصر، ط:،تح»ھـ٣١٠ت«الطبري

 .م١٩٢٦-ھـ١٣٤٤حسن ابراھیم حسن، المعارف ، مصر، : تاریخ عمر بن العاص - 

لمحدودة، عبد االمیر كاظم زاھد، مؤسسة القضاء للطباعة والنشر ا. د. أ: تامالت في النص القرآني  - 

 . ت. النجف االشرف، د -لمحدودة، العراقا

 .م١٩٧٣،احمد صقر،القاھرة:تح ،ةابن قتیب:تاویل مشكل القران - 

، مكتبھ الرشد للنشر والتوزیع ، عبد الفتاح احمد الحموز . د: التاویل النحوي في القران الكریم - 
 .م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤، ١ط، المملكة العربیة السعودیة ، والتوزیع 

ت «ابو البقاء محب الدین عبد هللا بن ابي عبد هللا الحسین العكبري:التبیان في اعراب القرآن  - 
 عیسى البابي ، دار احیاء الكتب العربیة ،علي محمد البجاوي : تحقیق ،  »ھـ٦١٦ت «العكبري

 .ت .د، الحلبي  وشركاه  البابي 

احمد حبیب : ، تح»ھـ٤٦٠ت«الطوسي  ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي: التبیان في تفسیر القرآن - 

 . ھـ١٣٧٩، ١ملي، مطبعة قم، مكتبة االعالم االسالمي، طاحمد حبیب قصیر العا

احمد .تح د، »ھـ٦٥١ت «ابن الزملكاني : التبیان في علم البیان المطلع على اعجاز القرآن  - 

 . م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٣، بغداد، مطبعة العاني ، خدیجة الحدیثي . احمد مطلوب و د.د

، تحقیق »ھـ٧٤٣ت«بن محمد الطیبي شرف الدین حسین: التبیان في علم المعاني والبدیع والبیان - 

مكتبة النھضة  -ھادي عطیة مطر الھاللي، عالم الكتب. د: ، تحقیق وتقدیم»ھـ٧٤٣ت«الطیبي

١٩٨-ھـ١٤٠٧، ١النھضة العربیة، بیروت، ط  .م٧

 .م ١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨، ١ط، لبنان ، بالغ شوقي ضیف،مؤسسة ال. د: تجدید النحو   - 

یوسف بن سلیمان بن عیسى  جلحجاابو ا: تحصیل عین الذھب من معدن جوھر االدب في علم مجازات العرب  - 
زھیر عبد . د: حققھ وعلق علیھ ،  »ھـ٤٧٦ت «،»االعلم الشنتمري«بن سلیمان بن عیسى المعروف بـ

-١ط، بغداد –العراق ، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافیة العامة، زھیر عبد المحسن سلطان . د

 .م ١٩٩٢-١ط

- صریة، صیدامحمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة الع: التحفة السنیة بشرح المقدمة االجرومیة - 

 . ت. بیروت، د-صیدا

 –مطبعة االرشاد ،نھاد فلیح حسن : دراسة وتحقیق ،ابو حیان االندلسي: التدریب في تمثیل التقریب  - 
١٩٨،بغداد  –االرشاد   .م ٧



 –دار الفكر المعاص�ر، محمد نور الدین المنجد : الترادف في القرآن بین النظریة والتطبیق  - 
 . م ١٩٧٧ -ھـ ١٤١٧،  ١ط،سوریة –دار الفكر ، لبنان  –المعاصر

١٩٨حاكم مالك الزیادي،دارالحریة للطباعة،بغداد،:الترادف  في اللغة -   .م٠

١٩٨ -ھـ١٤٠٨،ھادي نھر.د:دراسة وصفیة تطبیقیة-التراكیب اللغویة في العربیة -   م٧

دار التع�ارف ، عبد الھادي الفض�لي : دراسة منھجیة ألصول العقیدة االسالمیة-التربیة الدینیة  - 
 .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤نان ، لب -بیروت ، التعارف للمطبوعات

١٩٨- ھـ١٤٠٧لبنان، - محمد جاسم الدلیمي، بیروت: دراسة وتعلیق–تقریب المقرب في النحو  -   . م٧

١٩٨  . م٧

 .م١٩٩١، دار الحكمة للطباعة والنشر ،عدنان محمد سلمان.د:التوابع في كتاب سیبویھ - 

، بادي للدراسات والنشر مركز ع، ھادي نھر . د: االنماط والدالالت  –التوابع من خالل القرآن الكریم  - 
 .م ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣:  ١ط، صنعاء الجمھوریة الیمنیة ، للدراسات والنشر 

دار الكتاب العربي للطباعة ، محمد كامل بركات :حققھ وقدم لھ ، تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد  - 
 .م ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨، القاھرة ، للطباعة والنشر 

 .م ١٩٤٦،  ٣ط، ملوك الجامع االزھر ، مطبعة وادي ال، محمد الطنطاوي : تصریف االسماء  - 

 .م ١٩٤٦

 ١ط، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزیع،احمد عبد الغفار : التصور اللغوي عند االصولیین  - 

 .م١٩٨١-ھـ١٤٠١، ١ط

 . م ١٩٧٣، بیروت، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، عبده الراجحي. د: التطبیق الصرفي  - 

 . م ١٩٧٣

مكتبة ، مطبعة المنجد، عبد التوابرمضان . د: برجشتراسر ، تح: التطور النحوي للغة العربیة - 
 . م ١٩٨٢، دار الرفاعي ، مكتبة الخانجي

، ٥جمعیة عمال المطابع التعاونیة، دار عمار، عمان، ط، فاضل صالح السامرائي.د: التعبیر القرآني - 

 . م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، ٥عمان، ط

١٩٧، لبنان - بیروت، ، مكتبة لبنان »ھـ٨١٦ت «علي بن محمد الشریف الجرجاني : التعریفات -  م ٨

١٩٧  .  م ٨

، دار المعارف، مصر، »بنت الشاطئ«عائشة عبد الرحمن . د: التفسیر البیاني للقرآن الكریم  - 
 . م ٢،١٩٧٣مصر، ط



ـ  -  مطابع ، مكتبة الدراسات االدبیة ، » انوار التنزیل و اسرار التاویل « تفسیر البیضاوي المسمى ب
  . ١٩٦٢، مصر  –مطابع دار المعارف ، 

عب�د ال�رحمن ب�ن مخل�وف : » في تفس�یر الق�ران  الجواھر الحسان« تفسیر الثعالبي المسمى بـ - 
  م ١٤٠٢، ١ط، بیروت  –مؤسسة االعلمي للطباعات ، مصطفى مسلم محمد: تح، » ھـ١٦٢ت«

  م ١٤٠٢

، محمد حامد الفقي: وحققھ ، محمد اویس الندوي: ، جمعھ»ھـ٧٥١ت«ابن القیم : التفسیر القیم - 

 .  م١٩٤٩-ھـ١٣٦٨مطبعة السنة المحمدیة، مكة المكرمة، ، الفقي

١٢٨، بوالق –الرازي،المطبعة المصریة:الكبیرسیرالتف -   .ھـ ٩

 . م١٩٦٤،مطبعة جامعة دمشق، محمد ادیب صالح. د: تفسیر النصوص في الفقھ االسالمي  - 

 . م١٩٦٤،دمشق

 .ت .د، لبنان –احمد امین دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت: التكامل في االسالم - 

ساعدت جامعة ، كاظم بحر المرجان. د: ، تحقیق ودراسة»ھ ٣٣٧ت «ابو علي الفارسي: التكملة - 

 - م١٩٨١، جامعة الموصل  – مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة بغداد على نشره

 .ھـ١٤٠١ -م١٩٨١

  . م ١٩٦٧، القاھرة ، محمد سلیم سالم : تح ، »ھ ٥٩٥ت «ابن رشد:تلخیص الخطابة - 

، د الرحمن البرقوقيظبطھ وشرحھ عب ،القزویني الخطیبجالل الدین : التلخیص في علوم البالغة  - 

 .ت.د،مصر ، المكتبة التجاریة الكبرى ، البرقوقي

مصطفى . د: ابن فارس، حققھا وشرحھا وعلق علیھا: »رسائل في النحو واللغة«تمام فصیح الكالم ضمن  - 

مصطفى جواد ویوسف یعقوب مسكوني، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، دار الجمھوریة، . د: علیھا
 .  م١٩٦٩-ھـ١٣٨٨الجمھوریة، بغداد، 

محمد عوض مرعب، دار احیاء : ، تح»ھـ٣٧٠ت« بو منصور محمد بن احمد االزھريا: تھذیب اللغة  - 

  . م٢٠٠١، ١مرعب، دار احیاء التراث العربي، بیروت، ط

ي حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي المرادال: توضیح المقاصد والمسالك بشرح الفیة ابن مالك - 
 ١ط، یة مكتبة الكلیات االزھر، القاھرة، سلیمان عبد الرحمن علي: تح ، » ھـ٧٤٩ت«ي المراد

 . م١٩٧٩= ٢ط،١٩٧٦= ١ط، 



محمود احمد المكاوي وعبد الحمید شبانة : التوضیح والتسھیل لشرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب - 
، ١مطبعة النھضة الجدی�دة، مكتب�ة الكلی�ات االزھری�ة، الق�اھرة، طوعبد الحمید شبانة عوض، 

١٣٨     . م١٩٦٩-ھـ٩

دار التراث ، احمد المطوع یوسف : دراسھ وتحقیق، » ھـ ٦٤٥ت« ابو علي الشلوبین : التوطئة - 

 .القاھرة ، التراث العربي للطبع والنشر 

محمد مركز الغدیر : المطبعة، شھاب الدین الحسیني: وحدة التعیین وتعددیة االجتھاد- تولي االمام  - 
١٩٩ھـ ١٤١٩،  ١ط، مركز الغدیر للدراسات االسالمیة   .م ٨

محمد : وثیق وتخریج ضبط وت، ابو جعفر محمد بن جریر الطبري: جامع البیان في تأویل آي القرآن - 
 .م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤، سوریا  -دمشق ، محمد حمید هللا وآخرون : وتخریج 

 ١ط، لبنان  –بیروت ، دار احیاء التراث العربي ، الشیخ مصطفى الغالییني: جامع الدروس العربیة - 

 . م ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥،  ١ط، لبنان 

: وشرح ، تحقیق»ھـ٢٩٧ت«ابو عیسى محمد بن عیسى بن سورة : »سنن الترمذي«الجامع الصحیح وھو  - 

- ھـ١٤٠٨، ١لبنان، ط- احمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، بیروت: وشرح ، تحقیق»ھـ٢٩٧ت«

١٩٨-ھـ١٤٠٨  . م٧

، مطبعة دار التالق ، احمد محمود الھرمیل : تح ، ابن ھشام االنصاري : الجامع الصغیر في النحو - 
١٩٨ -ھـ١٤٠٠، مصر ، دار التالق   . م ٠

: تح ، »ھـ٦٣٧ت«رضیاء الدین ابن االثی، الجامع الكبیر من صناعة المنظوم في الكالم المنثور - 

 . م ١٩٥٦- ھـ ١٣٧٥، مطبعة المجمع العراقي، مصطفى جواد وجمیل سعید: تح ، »ھـ٦٣٧ت«راالثی

 . م ١٩٥٦-

، اعتنى بھ وصححھ »ھـ٦٧١ت« ابو عبد هللا محمد بن احمد االنصاري القرطبي : الجامع الحكام القرآن - 

، ١لبنان، ط -اعتنى بھ وصححھ الشیخ ھشام سمیر البخاري، دار احیاء التراث العربي، بیروت

 . م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢، ١ط

-ھ�ـ١٣٩٢علي حیدر، دمشق، : ، حققھ وقدم لھ »ھـ٤٧١ت« عبد القاھر الجرجاني: لالجم - 

 .م١٩٧٢-ھـ١٣٩٢

د محم�ود فھم�ي . أ: وس ابراھیم الشمسان، تق�دیم اابو : الجملة الشرطیة عند النحاة العرب   - 
 .م١٩٨١-ھـ ١٤٠١،  ١ط، عابدین  –مطابع الدجوي ، فھمي حجازي

،  ١ط: عم��ان ، الح الس��امرائي، دار الفك��ر فاض��ل ص��. د: الجمل��ة العربی��ة تألیفھ��ا وأقس��امھا  - 

 . م ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٢



زی�ن كام�ل . د: دراس�ة تطبیقی�ة عل�ى ش�عر المتنب�ي-الجملة الفعلیة منفیة واس�تفھامیة ومؤك�دة - 

 . ت. الخویسكي، الناشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع، د

، ار غریب للطباعة والنشر والتوزیع د، شعبان صالح . د: الجملة الوصفیة في النحو العربي  - 
 .م ٢٠٠٤، القاھرة ، والتوزیع 

، ٥ط،فخر الدین قب�اوة. د: تح ،» ھـ١٧٥ت« الخلیل بن احمد الفراھیدي : الجمل في النحو  - 

 . ١٩٩٥-ھـ ١٤١٦، ٥ط،قباوة

 -مؤسسة الرسالة، علي توفیق الحمد. د: قھ وقدم لھ حق، ابو القاسم الزجاجي: الجمل في النحو  - 
 .م ١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨،  ٤ط، ردن اال –دار االمل  ،بیروت -الرسالة

حسن : ، جمعھ وحققھ »ھـ١٥٧ت «ابو مخنف لوط بن یحیى االزدي الكوفي : الجمل وصفین والنھروان - 

 . م ٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣،  ١ط: مطبعة الصدر ،حسن حمید السنید، مؤسسة دار االسالم : جمعھ وحققھ 

 . م ٢٠٠٢

حواشیھ  ، علق علیھ ووضع»ھـ٣٢١ت «ابو بكر محمد بن الحسن بن درید االزدي: جمھرة اللغة  - 

ھـ ١٤٢٦،  ١ط، لبنان  –بیروت ، دار الكتب العلمیة، ابراھیم شمس الدین: حواشیھ وفھارسھ ووضع

 .»١«ج،م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦

١٩٨، ٢ط، لبنان  –بیروت ، دار العلم ، نقلھا إلى العربیة حّنا خّباز: جمھوریة أفالطون -    .م  ٠

١٩٨   .م  ٠

مطبعة االدیب ، عھساعدت جامعة بغداد على طب، باكزة رفیق حلمي .د: الجموع في اللغة العربیة  - 
 .م ١٩٧٢،مطبعة االدیب البغدادیة 

محمد ندیم فاضل، دار . فخر الدین قباوة و أ: تح ، المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني  - 
  .م ١٩٩٢ -ھـ١٤١٣،  ١ط،لبنان  –بیروت ، فاضل، دار الكتب العلمیة 

 للطباع�ة uاالمام الحس�ین  ،قم المقدسة –مطبعة بھمن : السید محمد باقر الحكیم : الجھاد  - 
 .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥،  ١ط، والنشر والتبلیغ  للطباعة

دار النشر واالستشارات ، مطابع افریقیا الشرق ،عبد الصاحب الشاكري : الجھاد االنساني في االسالم  - 
 .م ٢٠٠٢ -١٤٢٣، ١ط،واالستشارات التكنولوجیة المحدودة 

السید  قدم لھ العالمة، »ھ٦٣١ت«عالء الدین بن علي االربلي: جواھر االدب في معرفة كالم العرب  - 

منشورات المكتبة الحیدریة ومطبعتھا في ، السید محمد مھدي السید حسن الموسوي الخرسان العالمة
١٣٨،  ٢ومطبعتھا في النجف، ط  . م١٩٧٠-ھـ٩



ھـ ١٣٧٩ ،١٢ط، ١٠السید المرحوم احمد الھاشمي ط:الغة في المعاني والبیان والبدیعجواھر الب - 

 .م ١٩٦٠-ھـ ١٣٧٩

، ١ط،مكتب�ة االلف�ین  –كوی�ت مطبعة ال، »ھـ١٢٤٢ت «السید عبدهللا شبر: الجوھر الثمین   - 

 .ھـ ١٤٠٧، ١ط،

، ١ط، مكتبة لبنان ناشرون –عادل عبد الجبار الشاطي: ابو عمرو الشیباني، ترتیب وتحقیق: الجیم - 

 .م٢٠٠٣، ١ط، ناشرون

١٢٨ت«محمد الخضري: حاشیة الخضري على ابن عقیل -   .ت.مطبعة دار احیاء كتب العربیة، د، »ھ ٧

 .ت.العربیة، د

- ١«ایران، مح  - ت الرضي ومنشورات زاھدي، قمحاشیة الشیخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي، منشورا - 

 .»٢-١«ایران، مح 

، دار »ھ١٢٠٦ت«علي بن محمد الصبان: حاشیة الصبان على شرح االشموني على الفیة ابن مالك - 

 .ت.، دار احیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه،د»ھ١٢٠٦ت«الصبان

لمجیري، احمد بن عبد الفتاح بن یوسف ا: حاشیة الملوي على شرح المكودي على الفیة ابن مالك - 
 .ت.، د»ھـ١١٨١ت«»  شھاب الدین«لمجیري، الشافعي، القاھري، االزھري، الشھیر بالملوي ا

 .ت.د

- عبد العال سالم مكرم، دار الشروق. د: ابن خالویھ، تحقیق وشرح: الحجة في القراءات السبع  - 
 . م١٩٧١بیروت، -الشروق

قطب «بیھقي بن الحسن ال نالشیخ ابو الحسن محمد بن الحسی: حدائق الحقائق في شرح نھج البالغة - 
 .ھـ ١٣٧٥، ١، مؤسسة نھج البالغة ونشر  عطارد، قم، ط»ھـ٥٧٦فرغ منھ «» قطب الدین الكیذري«

 .ھـ ١٣٧٥، ١ط

قطب الدین ابو جعفر محمد بن الحسن النیسابوري : الحدود المعجم الموضوعي للمصطلحات الكالمیة   - 

ذ ، باشراف االستا»فاضل«محمود یزدي مطلق . د: النیسابوري المقري من اعالم القرن السادس، تحقیق

للتحقیق والتألیف، مطبعة مھر، قم  - u- ذ جعفر السبحاني، مؤسسة االمام الصادق باشراف االستا
 .ھـ١٤١٤، ١ایران، ط -مھر، قم المقدسة

مصطفى . د: الرماني، حققھا وشرحھا وعلق علیھا: »رسائل في النحو واللغة«ضمن الحدود النحویة  - 

ریة، بغداد، مصطفى جواد ویوسف یعقوب مسكوني، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، دار الجمھو
 .م١٩٦٩-ھـ١٣٨٨ریة، بغداد، الجمھو



ھادي عطیة الھاللي، عالم الكتب، مكتبة : الحروف العاملة في القران الكریم بین النحویین والبالغیین - 
 . م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦، ١الكتب، مكتبة النھضة العربیة، بیروت، ط

علي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، دار االمل، . د: ابو القاسم الزجاجي، تح: حروف المعاني - 
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤، ١ردن، طدار االمل، اال

محمد البسیوني البیاني، المطبعة المحمودیة التجاریة : حسن الصنیع في المعاني والبیان والبدیع - 

 .ت.التجاریة مصر، د

المملكة  -عبد الفتاح احمد الحموز، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض.د: الحمل على الجوار - 
 . م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥، ١المملكة العربیة السعودیة، ط

عبد : ، تحقیق وشرح»ھـ١٠٩٣ت «عبد القادر بن عمر البغدادي : دب ولب لباب لسان العربخزانة اال - 

 . ت. عبد السالم محمد ھارون، مكتبة الخانجي ، القاھرة، د: وشرح

 - محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بیروت: ، تح»ھ٣٩٢ت «ابو الفتح عثمان بن جني: الخصائص - 

 .ت.، دلبنان–لبنان، دار الكتب المصریة، بیروت  -العربي، بیروت

 .م٢٠٠٥، ٢ط ،القاھرة،عالم الكتب،مطبعة آمون،تمام حسان.د:الخالصة النحویة - 

 - ھـ ١٣٩٩، ١، شركة الربیعات للنشر والتوزیع، طمصطفى النحاس.د: االدوات النحویة دراسات في - 

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

 .»القسم الثاني«م١٩٦٩كمال البشر ،دار المعارف، .د: دراسات في علم اللغة - 

 .ھـ١٣٨٥، ٣عبد المھدي مطر، مطبعة االداب، النجف االشرف، ج: للغة العربیةدراسات في قواعد ا - 

 .ھـ١٣٨٥

 .ت.محمد عبد الخالق عظیمة، دار الحدیث، القاھرة، د: دراسات السلوب القرآن الكریم - 

١٩٧، ١ط،عباس محمد السامرائي : دراسة في حروف المعاني الزائدة  -   .م ٨

المختار احمد دیرة، دار قتیبة للطباعة : للفراءدراسة في النحو الكوفي من خالل معاني القرآن  - 
 . م١٩٩١-ھـ١،١٤١١دمشق، ط-للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

الشیخ ابو عبد هللا محمد بن الشیخ جمال الدین مكي العاملي : الدرة الباھرة من االصداف الطاھرة - 
٧ت»«الشھید االول«العاملي النبطي الجزیني الملقب بـ ونشر داود صابري، مؤسسة طبع : ، تح»ھـ٨٦

 . ھـ١٣٦٥ونشر االستانة الرضویة المقدسة، مؤسسة طبع 

 .ھـ١٤٢٥معین رفیق العاملي، المركز العالمي للدراسات االسالمیة، قم، : دروس في البالغة - 

 .ھـ١٤٢٥



 .م١٩٧٥عبده الراجحي، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت، .د: دروس في كتب النحو - 

 .م١٩٧٥

فایز الدایة، مكتبة .محمد رضوان الدایة و د.د: عبد القاھر الجرجاني، حققھ وقدم لھ: دالئل االعجاز - 
١٩٨ -ھـ ١٤٠٧، ٢الدایة، مكتبة سعد الدین، ط  .م٧

ھـ ـ ١٤٢٥، ٣محمد محمد ابو موسى، مكتبة وھبة، القاھرة، ط.د: دالالت التراكیب دراسة بالغیة - 

 .م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥

، بتول قاسم ناصر ، طباعة ونشر الشؤون الثقافیة العامة. د: داللة االعراب عند النحاة القدماء - 
 . م١٩٩٢، ١، بغداد ، طالعامة

 .م١٩٨٤، ١بغداد، ط–علي جابر المنصوري، مطبعة الجامعة .د: الداللة الزمنیة في الجملة العربیة - 

 .م١٩٨٤

كما محمد بش�ر، المطبع�ة . د: ستیفن اولمان، ترجمھ وقدم لھ وعلق علیھ: دور الكلمة في اللغة - 
 . م١٩٧٢، ٣مكتبة الشباب، ط: المطبعة العثمانیة، الناشر

تحقیق ومراجعة : السید حسن السید علي القبانجي النجفي: بحث في االصول والمبادئ- الدین االسالمي  - 
 . ھـ١٤٢٦، ١تحقیق ومراجعة مؤسسة احیاء التراث الشیعي، المطبعة ریتون منشورات بقیة العترة، ط

 . ھـ١٤٢٦

ابراھیم . احمد مختار عمر، مراجعة د: ابو ابراھیم اسحاق بن ابراھیم الفارابي، تح: دیوان االدب - 
 . م١٩٧٥عامة لشؤون المطابع االمیریة، القاھرة، ابراھیم انیس، الھیأة ال

میمون بن قیس، حققھ وقدم لھ المحامي فوزي عطوي، المطبعة التعاونیة : دیوان االعشى الكبیر - 
 .م١٩٦٨لبنان، -التعاونیة اللبنانیة، الشركة اللبنانیة للكتاب، بیروت

العرب، الناشر دار  ، دار المعارف، ذخائر٤محمد ابو الفضل ابراھیم، ط: تح: القیس دیوان امريء - 

 .ت.د.الناشر دار المعارف، طبع بمطابع دار المعارف

شرح ابي سعید السكري، دار : دیوان الحطیئة من روایة ابي حبیب عن ابن االعرابي وابي عمر الشیباني - 
١٣٨السكري، دار صادر، بیروت،   . م١٩٦٧-ھـ٧

 .ت.الحفیظ السطلي، مكتبة اطلس، دمشق، د: روایة عبد الملك بن قریب، تح: دیوان العجاج - 

 .ت.د

خلیل شرف الدین، منشورات دار .أ: دیوان عنترة، ومعلقتھ، قام بتحقیقھ شرحا وتقییما وتحدیثا - 
 .م١٩٩٧دار ومكتبة الھالل، بیروت، 



 - ھـ ١٣٧١عباس حسن، مطبعة العالم العربي، القاھرة، : رأي في بعض االصول اللغویة والنحویة - 

 .م١٩٥١ -ھـ ١٣٧١

 .ت.د.یف، دار الكتاب العربي ، القاھرةشوقي ض. د: ابن مضاء القرطبي، تح: الرد على النحاة - 

 .ت.د.القاھرة

، مكتبة االمام الحسن العامة، مطبعة المعارف، بغداد، - H- االمام علي بن الحسین : رسالة الحقوق - 

 . م١٩٥٩-ھـ١٣٧٨، ١المعارف، بغداد، ط

احمد محمد : ، تح»ھـ٧٠٢ت«احمد بن عبد النور المالقي : رصف المباني في شرح حروف المعاني - 

 .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥لعربیة بدمشق، احمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة ا

حاتم صالح الض�امن، : ابو بكر محمد بن القاسم االنباري، تح: الزاھر في معاني كلمات الناس - 
 . م١٩٧٩وزارة الثقافة واالعالم، دار الرشید،  -الضامن، الجمھوریة العراقیة

، ٣، دمشق، طحسن ھنداوي، دار القلم: ابو الفتح عثمان ابن جني، دراسة وتحقیق: سر صناعة االعراب - 

 . م١٩٩٣-ھـ١٤١٣، ٣دمشق، ط

، »ھـ٧٦٩ت«، »بھاء الدین عبد هللا بن عقیل العقیلي المصري«شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك  - 

 .»٢«محي الدین عبد الحمید، دار الفكر، مج : ، تح»ھـ٧٦٩ت«

، »ھـ٩٩٥ت«ابو محمد یوسف بن ابي سعید الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السیرافي: شرح ابیات سیبویھ - 

حمد علي الریح ھاشم، مطبعة الفجالة الجدیدة، منشورات مكتبة الكلیات م:، تح»ھـ٩٩٥ت«السیرافي

 . م١٩٧٤-ھـ١٣٩٤بیروت، -مصر، دار الفكر للطباعة والنشر -مكتبة الكلیات االزھریة

مطبعة ، ن عبد الحمیدمحمد  محیي الدی:تح:»منھج السالك الى الفیة ابن مالك«شرح االشموني المسمى - 
، ٣م، ج١٩٣٩- ھـ١٣٥٨=٢ط ،٢م، ج١٩٣٩=،٢، ط ١مطبعة مصطفى البابي الحلبي،ج، الحمید

 .م١٩٤٦ -ھـ١٣٦٥، ٢ط،٤ج،م١٩٤٤-ھـ١٣٦٣=٢، ط٣م، ج١٩٣٩

دار احیاء التراث العربي، : »ھـ٦٨٦ت«محمد بن محمد بن عبد هللا ابن الناظم : شرح الفیة ابن مالك - 

 .م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، ١لبنان، ط-التراث العربي، بیروت

ـ  -  عز الدین ابو الفضل : »المباحث الخفیة في حل مشكالت الدرة االلفیة«شرح الفیة ابن معٍط المسماة ب
علي موسى .د: ، تحقیق ودراسة»ھـ٦٩٦ت«ابو الفضل عبد العزیز بن جمعة بن زید القواس الموصلي 

 .م١٩٨٥، ١الریاض، ط -علي موسى الشوملي، مكتبة الخریجي.د



جمال الدین محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیاني االندلسي : شرح تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد - 
- القادر عطا و طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، بیروت محمد عبد: ، تح»ھـ٦٧٢ت«االندلسي 

 . م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢، ١لبنان، ط-العلمیة، بیروت

محمد باسل عیون السود، : ، تح»ھـ٩٠٥ت«الشیخ خالد بن عبد هللا االزھري : شرح التصریح على التوضیح - 

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١، ١لبنان، ط -باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت

محمد ھاشم دویدري، دار : جالل الدین القزویني، شرحھ وخرج شواھده: شرح التلخیص في علوم البالغة - 
 .م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢، ٢دویدري، دار الجیل ، بیروت، ط

صاحب ابو جناح، . د: ، الشرح الكبیر، تح»ھـ٦٦٩ت«ابن عصفور االشبیلي : شرح جمل الزجاجي - 

١٩٨_ ھـ ١٤٠٠ابو جناح،   .»١«م، ج ٠

، ٢ى مال هللا، عالم الكتب، طعلي محسن عیس. د :دراسة وتحقیق ابن ھشام، :شرح جمل الزجاجي  - 

 . »١«م، ج ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦، ٢الكتب، ط

محمد . د: ، تح»ھـ٩٧٢«جمال الدین عبد هللا بن احمد بن علي بن محمد الفاكھي : شرح الحدود النحویة - 

 -ھ��ـ ١٤١٧، ١محم��د الطی��ب االب��راھیم ، دار النف��ائس للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع، ط. د: ت��ح

 .م١٩٩٦

محمد نور الحسن واخرون، بیروت، : ، تح»ھـ٦٨٦ت«رابادي رضي الدین االست: شرح شافیة ابن الحاجب - 

 . م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢واخرون، بیروت، 

محمد محیي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، :تح: ابن ھشام: شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب - 
 .م١٩٦٥-ھـ١٣٨٥، ١٠طمصر،مطبعة السعادة، المكتبة التجاریة الكبرى،

امیل یعقوب، مؤسسة التاریخ . د: وضع ھوامشھالرضي االسترابادي، : شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب - 
 .م٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٧، ١لبنان، ط -یعقوب، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت

حنا جمیل . د: ، حققھ وقدم لھ»ھـ٤٧٩ت«ابو الحسن علي بن فضال المجاشعي : شرح عیون االعراب - 

 . م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٦، ١االردن، الزرقاء،ط -حنا جمیل حداد، مكتبة المنار. د

احمد خطاب : ، تح»ھـ٣٣٨ت«جعفر محمد بن محمد النحاس  ابو: شرح القصائد التسع المشھورات - 

 .م١٩٧٣بغداد،  –احمد خطاب النحاس، دار الحریة للطباعة 

عبد السالم محمد ھارون، : ، تحاالنباري ابو بكر ابن القاسم: شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات - 
 .م١٩٦٩، ٢مصر، ط –ھارون، دار المعارف 



مصر،  –مد محیي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة مح: تح: ابن ھشام: شرح قطر الندى وبل الصدى - 
 .م١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٣مصر،  –السعادة 

العالمة جمال الدین ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجیاني، حققھ : شرح الكافیة الشافیة - 

 . ت. عبد المنعم احمد ھریدي، دار المأمون للتراث، د. د: الجیاني، حققھ وقدم لھ

ر، طبع بمطبعة ھادي نھ. د: ن ھشام، دراسة وتحقیقاب: العربیةشرح اللمحة البدریة في علم اللغة  - 
 .»٢«م، ج ١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧بغداد،  –بمطبعة الجامعة 

فائز . د: ، تح»ھـ٤٥٦ت«ابن برھان العكبري ابو القاسم عبد الواحد بن علي االسدي : شرح اللمع - 

 .»١«م، ج١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤، ١فائز فارس، الكویت، ط. د

عبد : ، حققھ وعلق علیھ»ھـ٨٥٥ت«محمود بن احمد العیني  بدر الدین: شرح المراح في التصریف - 

 . ت. عبد الستار جواد، مطبعة الرشید، د: علیھ

، قدم لھ ووضع »ھـ٦٤٣ت«موفق الدین ابو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصلي : شرح المفصل - 

ھـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط - امیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت.د: لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

خالد عبد الكریم، المطبعة : ، تح»ھـ٤٦٩ت«الطاھر بن احمد بن بابشاذ : شرح المقدمة المحسبة - 

 .م١٩٧٧الكویت،  -المطبعة العصریة

شرح المكودي على االلفیة في علمي الصرف والنحو لالمام جمال الدین محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي  - 

ي ب�ن ص�الح المك�ودي ابو زید عبد الرحمن بن عل�: بن مالك الطائي الجیاني االندلسي المالكي
٨ت« - بیروت،دار الكتب العلمیة،ابراھیم شمس الدین: ضبطھ وخرج ایاتھ وشواھده الشعریة،»ھـ٠٧

 .م ١٩٩٦-ھـ١٤١٧، ١ط،لبنان -بیروت،العلمیة

دار احیاء الكتب  محمد ابو الفضل ابراھیم،: ، تح»ھـ٦٥٥ت«حدیدالابن ابي : شرح نھج البالغة - 

م ١٩٦٥ -ھ��ـ١٣٨٥ =»٧«ج-»١«ج،الكت��ب العربی��ة ، عیس��ى الب��ابي الحلب��ي وشركاه،مص��ر

-»١١«ج ،م١٩٦٧-ھ�����������������ـ١٣٨٦=»١٠«ج -»٩«ج،م١٩٦٦-ھ�����������������ـ ١٣٨٦=»٨«ج،

١٣٨=»١٩«ج  .م١٩٦٤ =»٢٠«ج،م ١٩٦٧-ھـ٧

محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة : ، حققھ وزاد في شرحھةشرح الشیخ محمد عبد: نھج البالغة شرح - 

 .ت.مصر،د –الحمید، مطبعة االستقامة 

درس وحید، وزارة الثقافة واالرشاد، الدائرة العامة للنشر میرزا احمد م: »فارسي«شرح نھج البالغة  - 

 .ت.العامة للنشر ،د



، دراسة »ھـ٦٤٦ت«عثمان بن الحاجب النحوي  وابو عمرجمال الدین : شرح الوافیة، نظم الكافیة - 

١٩٨ - ھـ ١٤٠٠موسى بناي علوان العلیلي، بمطبعة االداب في النجف االشرف، . د:دراسة وتحقیق  .م٠

١٩٨ -ھـ ١٤٠٠  .م٠

مواھب : سعید التفتازاني على تلخیص المفتاح للخطیب القزوینيمختصر العالمة : شروح التلخیص - 

البن یعقوب المغربي، وعروس االفراح في شرح تلخیص : مواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح: القزویني

  .ت.لبنان، د -لبھاء الدین السبكي، دار الكتب العلمیة، بیروت: في شرح تلخیص المفتاح 

، دار »ھـ٢٦١ت«ري النیسابوري مسلم بن الحجاج ابو الحسین القشی: لم بشرح النوويصحیح مس - 

 . م١٩٧٢-ھـ١٣٩٢، ٢لبنان، ط -، بیروت، دار الفكر»ھـ٢٦١ت«

سلمان جابر الجبوري، مطبعة : ، تقدیم وتحقیق- H- علي بن الحسین : الصحیفة السجادیة الكاملة - 

 . م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨، ١الجبوري، مطبعة الدیواني، بغداد، ط

المطبعة ، وار الھدى الناشر ان،جمعھ ونسقھ وضبط نصھ اركان التمیمي : صفوة شروح نھج البالغة - 
 .ھـ ١٤٢٤، ١ط، المطبعة سرور ، 

، علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراھیم: تح ، »ھـ٣٩٥ت«ابو ھالل العسكري: الصناعتین - 

 . م ١٩٨٦،بیروت ، المكتبة العصریة، الفضل ابراھیم

 .ھـ١٣١٢ابن حجر الھیثمي، احمد البابي الحلبي، مصر، : الصواعق المحرقة - 

- د عبد هللا جبر، مطابع جریدة السفیر، دار المعارف، بیروتمحم. د: ةالضمائر في اللغة العربی - 
 . م١٩٨٣، ١لبنان، ط-بیروت

، القاھرة ، مطبعة الفجالة الجدیدة ، محمد عبد العزیز النجار : ضیاء السالك الى اوضح المسالك  - 
١٣٨، القاھرة   .م ١٩٦٩ -ھـ ٩

ابراھیم العلوي یحیى بن حمزة بن علي بن : الطراز المتضمن السرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز  - 
 .م ١٩١٤ -ھـ ١٣٣٢،مصر ، مطبعة المقتطف ، ابراھیم العلوي التمیمي

 .ت.د،بغداد، مطبعة العاني ، عبد الجلیل ال جمیل : العجالة في علم النحو - 

 ھدار الفق، محمد عبد المنعم الخاقاني : الى العربیة  ھترجم، مرتضى المطھري: العدل اإللھي  - 
 .ـ ھ١٤٢٤، ١ط،مطبعة یناشر، للطباعة والنشر  ھالفق

یحیى .د: تح ، »ھـ١٢٥«ابو عبد هللا محمد بن جعفر التمیمي القزاز القیرواني: العشرات في اللغة  - 

 . ت .یحیى عبد الرؤوف جبر ،د.د: 



، ١٠ط،العراق - كربالء، دار صادق للطباعة والنشر ،السید محمد حسین الشیرازي :العقائد االسالمیة - 

 . م ٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، ١٠ط،العراق

–دار التعارف للمطبوعات، بیروت ،حامد حفني داود. لھ د قّدم محمد رضا المظفر،: عقائد اإلمامیة  - 
 . م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، لبنان–للمطبوعات، بیروت 

 . م ١٩٧٤، بیروت  –مطبعة دار النھضة ، د عبد العزیز عتیق : علم البیان  - 

محم�ود فھم�ي حج�ازي، المكتب�ة الثقافی�ة، الھی�أة .د: علم اللغ�ة ب�ین الت�راث والمن�اھج الحدیث�ة - 
 . م١٩٧٠ف والنشر، القاھرة، المصریة العامة للتالی

القسم «،م ١٩٧٥، مصر ،  ٤ط، دار المعارف ، كمال محمد بشر . د: علم اللغة العام االصوات  - 

 . »القسم الثاني«،

، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، صبحي صالح الفقي: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق - 
  .م ٢٠٠٠، القاھرة ،  ١ط، والتوزیع 

 .م١٩٦٣- ھـ١٣٨١، ٢ط، مصر، طبع ونشر مكتبة نھضة مصر، ش الجندي دروی. د: علم المعاني  - 

 .م١٩٦٣-ھـ١٣٨١

 . م ١٩٧٤،  ٢ط، بیروت ، عبد العزیز عتیق، دار النھضة العربیة. د: علم المعاني  - 

،  ١ط، النجف االشرف  –منشورات دار الوفاق ،ھاشم حسین ناصر المحنك : علم النفس في نھج البالغة  - 

 .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١،  ١ط، االشرف 

 .ت.د،  ٢ط، القاھرة ، المكتبة الحدیثة ، احمد مصطفى المراغي : علوم البالغة  - 

 .ت.د،  ٣ط، السید محمد باقر الحكیم : علوم القرآن - 

 .ت .د، ٩ط، العراق  –كربالء : السید محمد كاظم القزویني : من المھد الى اللحد  -u-علي - 

 .ت .د،

تح ، »ھـ٤٥٦ت«ني االزدي ابو علي الحسن بن رشیق القیروا: العمدة في محاسن الشعروادبھ ونقده  - 

 .ت.د،لبنان-بیروت،دار الجیل ،محمد محیى الدین عبد الحمید : تح ، »ھـ٤٥٦ت«

دار الرشید ، ابراھیم السامرائي . ود، مھدي المخزومي .د: الخلیل بن احمد الفراھیدي، تح: العین - 
١٩٨=»١«ج. بغداد  –منشورات وزارة الثقافة واالعالم ، الرشید للنشر  ، م١٩٨٢=»٥«ج، م٠

 .م١٩٨٥=»٨«ج، م١٩٨٤=»٧«ج، م١٩٨٢=»٦«ج، م١٩٨٢=»٥«ج

حامد محمد : تح ، ،»ھـ٦٣٩ت «ابو المعالي أحمد بن الحسین:الموصلي ابن الخباز: الغرة المخفیة - 

 .م ١٩٩٠،  ١ط، دار االنبار ، حامد محمد العبدلي 



محمد عبد الرحیم : تح ، سؤاالت نافع بن االزرق الى عبد هللا بن عباس- غریب القرآن في شعر العرب  - 
م ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣، لبنان–بیروت ، ١ط،مؤسسة الكتب الثقافیة ، محمد عبد الرحیم واحمد نصر هللا 

 .م ١٩٩٣ -

عني بتصحیحھ وترقیمھ ، ابو بكر محمد بن عزیز السجستاني : غریب القرآن المسمى بنزھة القلوب  - 

مكتبة ومطبعة محمد صبیح ، بتصحیحھ وترقیمھ وضبط الفاظھ وتعلیق حواشیھ لجنة من افاضل العلماء 
 . م ١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٢، محمد صبیح واوالده 

١٨٨، ١االب ھنریكوس المنس الیسوعي، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، ج: في الفروق فرائد اللغة -   . م٩

١٨٨، ١ج  . م٩

محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشایع، مكتبة .د: الفروق اللغویة واثرھا في تفسیر القرآن الكریم - 
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤، ١الریاض، ط –مكتبة العبیكان 

، تحقیق »ھـ٦٢٨ت«» ابن معطٍ «طي المغربي زین الدین الحسن یحیى بن عبد المع: الفصول الخمسون - 

 . ھطناحي، عیسى البابي الحلبي وشركائ، تحقیق ودراسة محمود محمد ال»ھـ٦٢٨ت«

 .م١٩٧٣، دار الحمامي للطباعة، القاھرة، ١رمضان عبد التواب، ط. د: فصول في فقھ العربیة - 

 .م١٩٧٣

٨ت«نور الدین عبد الرحمن الجامي : »شرح كافیة ابن الحاجب«الفوائد الضیائیة  -  ٩ دراسة ، »ھـ٨

 .م١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣اسامة طھ الرفاعي، مطبعة وزارة االوقاف والشؤون الدینیة،.د: دراسة وتحقیق

 .م١٩٨٣

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في اصول الفقھ لالمام المحقق محب هللا بن عبد الشكور بذیل المستصفى  - 

للعالمة عبد العلي محمد بن نظام الدین االنصاري، دار : الشكور بذیل المستصفى من علم االصول للغزالي

مصر،  - لبنان، مصورة عن طبعة المطبعة االمیریة في بوالق - لعلوم الحدیثة، بیروتاالنصاري، دار ا
 . ھـ١٣٢٥مصر،  -بوالق

مالك : دراسة لغویة في شعر السیاب ونازك والبیاتي - في التركیب اللغوي للشعر العراقي المعاصر  - 
 .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١مالك یوسف المطلبي، دار الحریة للطباعة ، بغداد، : والبیاتي 

سامي : الشیخ محمد جواد مغنیة، شق اصولھ وحققھ وعلق علیھ: ة لفھم جدید في ظالل نھج البالغة محاول - 

 .ت.سامي الغریري، مؤسسة دار الكتاب االسالمي،د: وعلق علیھ

 .ت.، القاھرة، د٣امین علي السید، دار المعارف بمصر، ط. د: في علم النحو - 

 .م١٩٧٤القاھرة،  –محمد عید ، عالم الكتب . د: في اللغة ودراستھا - 



مھدي المخزومي، شركة ومكتبة ومطبعة على المنھج العلمي . د: قواعد وتطبیق- في النحو العربي  - 
 .م١٩٦٦، ١العلمي الحدیث مصطفى البابي الحلبي واوالده بمصر، ط

الشیخ محمود مصطفى عب�ود :إعمال الكالم أولى من اھمالھ وأثرھا في األصول-القاعدة الكلیة - 
١٩٨-ھـ١٤٠٦ ،١ط،المؤسسةالجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،عبود ھرموش  .م٧

، دار الجیل، المؤسسة »ھـ٨١٧ت«مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي: القاموس المحیط - 

 . ت.لبنان ، د –بیروت  -المؤسسة العربیة للطباعة والنشر

محمد : لمؤلف مجھول ألف في القرن السابع الھجري، دراسة وتحقیق: قانون السیاسة ودستور الریاسة - 

 -حریة للطباعة ، دار الشؤون الثقافیة العامة،العراقمحمد جاسم الحدیثي، مطابع دار ال: وتحقیق
١٩٨بغداد،   -العامة،العراق  .م٧

محمد العفیفي، الكویت،الناشر ذات السالسل للطباعة : القرآن القول الفصل بین كالم هللا وكالم البشر - 
 .م١٩٧٧ –م ١٣٩٧للطباعة والنشر والتوزیع، المطبعة العصریة،  

محمد علي بحر العلوم، : ، تح»ھـ١٢٦٤ت«امليالسید صدر الدین الموسوي الع: قرة العین في النحو - 

 .ھـ ١٤١٩، ١جامعة طھران، طلبحر العلوم، مؤسسة الطباعة والنشر 

، دار »ھـ٤٢٧ت«ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراھیم النیسابوري المعروف بالثعلبي : قصص االنبیاء - 

 . م١٩٩٤-ھـ١٤١٤لبنان،  -، دار الكتب العلمیة، بیروت»ھـ٤٢٧ت«

عبد . د.أ: طبیقیة في المنھج االصولي لتحلیل النص القرآنيدراسة نظریة وت-قضایا لغویة قرآنیة  - 
 .م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤، ١عبد االمیر كاظم زاھد، مطبعة انوار دجلة، بغداد، ط. د.أ

، ٢لبن��ان، ط -بی��روت –احم��د الھاش��مي، دار الكت��ب العلمی��ة : القواع��د االساس��یة للغ��ة العربی��ة - 

  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣

 .ت.ن،دلبنا-بیروت، ابن الحاجب:الكافیة في النحو - 

، یحیى مراد.د: تح  »ھـ٢٨٥ت«ابو العباس محمد بن یزید المعرف بالمبرد : الكامل في اللغة واالدب - 

 .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، ١ط،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، یحیى مراد.د

١٨ت« »سیبویھ«بن عثمان بن قنبر المعروف بـ وابو بشر عمر: كتاب سیبویھ -  ، تحقیق وشرح عبد »ھـ٠

 .م١٩٦٦،بیروت،عالم الكتب،٦ط، محمد ھارون تحقیق وشرح عبد السالم

جار هللا محمود بن عمر الزمخشري : التأویل الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون االقاویل في وجوه  - 
دار الكتاب  ،احمد بن المنیر االسكندري لالمام  »االنتصاف «وبذیلھ، »ھـ٥٣٨ت «عمر الزمخشري 

 .ت.لبنان ،د –دار الكتاب العربي، بیروت 



كاظم عبود الفتالوي، مكتبة الروضة الحیدریة، منشورات لسان : الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى - 
 . م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، ١العراق، ط-منشورات لسان الصدق، النجف االشرف

ھادي عطیة مطر .د: ، تح »ھـ ٥٩٩ت «علي بن سلیمان الحیدرة الیمني : كشف المشكل في النحو - 

 .م ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤،  ١ط، بغداد ، مطبعة االرشاد ، عطیة مطر الھاللي 

 –منشورات المطبعة الحیدریة ، الحافظ الكنجي:  -u- مناقب علي بن ابي طالب كفایة الطالب في - 

 .ت .د.النجف  –الحیدریة 

مؤسسة المجتبى للتحقیق ، السید حسن الشیرازي : -u-كلمة امیر المؤمنین االمام علي بن ابي طالب  - 

 .م ٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، ١ط، لبنان  -بیروت،المجتبى للتحقیق والنشر 

تبری�ز، طبع�ة حجری�ة، -، مطبعة دولتي»ھـ ١٠٩٤ت  «ابو البقاء ایوب بن موسى : الكلیات  - 

 .ھـ١٢٨٦حجریة، 

مطبعة دار ، ،للشیخ محمد بن احمد بن عبد الباري االھدل : الكواكب الدریة في شرح متممة االجرومیة  - 

 .ت.د،مصر ،عیسى البابي الحلبي وشركاه ، مطبعة دار احیاء الكتب العربیة ،

غازي : ، تح »ھـ٦١٦ت« بن الحسینمحب الدین ابو البقاء عبد هللا: اللباب في علل البناء واالعراب - 

 .م١٩٩٥، ١دمشق،ط –غازي مختار طلیمات، مطبعة دار الفكر : تح

، دار صادر »ھـ٧١١ت«ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور االفریقي المصري: لسان العرب - 

 . ت.بیروت،د –، دار صادر »ھـ٧١١ت«المصري

 .م ١٩٨٢، ١ط الكویت - عمران خضیر الكبیسي، وكالة المطبوعات: لغة الشعر العراقي المعاصر - 

 .م ١٩٨٢

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، ٤تمام حسان، عالم الكتب، القاھرة، ط. د:اللغة العربیة معناھا ومبناھا - 

 .م٢٠٠٤

 .م١٩٧١، ٢مصر، ط -عباس حسن، دار المعارف:اللغة والنحو بین القدیم والحدیث - 

بغداد، منشورات منتدى النشر،  –حامد المؤمن، مطبعة العاني : بن جني، تحا: اللمع في العربیة - 
 .م١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢، ١جف االشراف، طالنشر، الن

عبد العزیز المیمني، المطبعة : ابو العباس محمد بن یزید المبرد، تح: ما اتفق لفظھ واختلف معناه - 
 .ھـ  ١٣٥٠القاھرة،  -المطبعة السلفیة

 .م١٩٧٧محمود سعد، مركز الدلتا للطباعة، : مباحث التخصیص عند االصولیین والنحاة - 



مصطفى جواد، معھد الدراسات العربیة العالیة ، مطبعة لجنة البیان  .د: المباحث اللغویة في العراق - 
 .م١٩٥٥لجنة البیان العربي ، 

ابو منصور عبد الحسین : ،تح»ھـ٧٢٦ت«الحسن بن یوسف الحلي: مباديء الوصول الى علم االصول - 

 .  م١٩٧٠-ھـ١٣٩١عبد الحسین البقال، مطبعة االداب، النجف، 

محمد محي الدین عبد الحمید، : ، تح»ھـ٦٣٧ت«ر یابن االث: المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر - 

بیروت،  –شركة ابناء شریف االنصاري للطباعة النشر والتوزیع صیدا  –الحمید، المكتبة العصریة 
 .»٢«م، ج ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠بیروت، 

محمد فؤاد سزكین القاھرة ، : ، تح»ھـ٢١٠ت«ابو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي : مجاز القرآن - 

 .م١٩٦٢ -م ١٩٥٤القاھرة ، مكتبة الخانجي، 

 .م١٩٦٠، ٢عبد السالم محمد ھارون، القاھرة، دار المعارف، ط: ، تحثعلب: مجالس ثعلب - 

، وقف على تصحیحھ »ھـ٥٤٨ت«الشیخ ابو علي الفضل بن حسن الطبرسي : مجمع البیان في تفسیر القرآن - 

ھاشم الرسولي المحالتي، دار احیاء التراث العربي، : وقف على تصحیحھ وتحقیقھ والتعلیق علیھ
 .ھـ١٣٧٩لبنان، -العربي، بیروت

محمد طعمة، دار :  ، راجعھ ودقق اصولھ»ھـ٣٩٥ت«ابو الحسن احمد بن فارس بن زكریا : مجمل اللغة - 

 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦، ١لبنان، ط -بیروت -محمد طعمة، دار احیاء التراث العربي

طھ جابر فیاض، مطابع : ، تح»ھـ٦٠٦ت«فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین : المحصول في علم االصول - 

 . م١٩٧٩جابر فیاض، مطابع الفرزدق، الریاض، 

 .م١٩٧٢، ١بیروت، ط–محمد االنطاكي، مكتبة دار الشرق : المحیط في اصوات العربیة وصرفھا - 

 .م١٩٧٢

. م١٩٧١الشیخ محمد حسن آل یاسین، : ، تح»ھـ٢٨٥ت«الصاحب اسماعیل بن عباد: المحیط في اللغة - 

 .٢ج. م١٩٧١یاسین، 

ت، الكوی –، دار الرسالة »ھـ٦٦٦ت«محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح - 

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ت، الكوی

 .١محمد خیري الحلواني، مكتبة دار الشرق، بیروت، ط. د: المختار من ابواب النحو - 

رمضان عبد . د: ، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ»ھـ٣٠٠ت« ةالمفضل بن سلم: مختصر المذكر والمؤنث - 

 .م١٩٧٢رمضان عبد التواب، القاھرة، مطابع الشركة المصریة للطباعة والنشر في القاھرة، 

 .م١٩٧٢



ھـ ١٣٨٣، ٥سعد الدین التفتازاني، مؤسسة دار الفكر، ایران، قم، مطبعة قدس، ط: المعانيمختصر  - 

 .ھـ ١٣٨٣

، »ھـ٤٥٨ت«»ابن سیده«ابو الحسن علي بن اسماعیل النحوي اللغوي االندلسي المعروف بـ: المخصص - 

 . ت.، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، د»ھـ٤٥٨ت«»سیده

 .م١٩٧٢، ٢مصر ، ط –المعارف شوقي ضیف، دار . د: المدارس النحویة - 

، ١عمان، ط –ابراھیم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزیع . د: المدارس النحویة اسطورة وواقع - 

١٩٨، ١عمان، ط  .م٧

ورد، المكتبة العصریة، العبد االمیر.د: المدارس النحویة بین التصور والتصدیق والسؤال الكبیر - 
 . ١٩٩٧، ١العصریة، بغداد، ط

 –عبد العزیز عتیق، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر . د:  المدخل الى علم النحو والصرف - 
 .م١٩٧١بیروت،  –والنشر 

احمد عبد المجید . د: ، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ»ھـ٣٦١ت«ابن التستري الكاتب : المذكر والمؤنث - 

عبد المجید ھریدي، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، مطبعة المدني، الناشر مكتبة الخانجي 
 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣، ١الریاض، ط -الرفاعي القاھرة، دار –الخانجي 

، ١طارق عبد عون الجنابي، مطبعة العاني، بغداد، ط. د: ، تحابو بكر ابن االنباري: المذكر والمؤنث - 

١٩٧، ١بغداد، ط  .م٨

رمضان عبد . د: ابو العباس محمد بن یزید المبرد، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ: المذكر والمؤنث - 

- دار الكتب الجمھوریة العربیة المتحدة، وزارة الثقافة عبد التواب، وصالح الدین الھادي، مطبعة 
 .م١٩٧٠مركز تحقیق التراث، -الثقافة 

محمد : ، تحقیق»علماء القرن السابع«ابو الفضائل احمد بن علي بن مسعود : مراح االرواح في الصرف - 
 .ھـ١٤١٥، ١محمد الطھراني، مطبعة اعتماد نشر دار الصادقین، ط: تحقیق

علي حیدر، دمشق، : ، تح»ھـ٥٦٧ت«بن احمد  بن الخشاب ابو محمد عبد هللا بن احمد : المرتجل - 

 .م١٩٧٤ -ھـ ١٣٩٢دمشق، 

فوزیة الطرمباتي ، دار الكتب العلمیة : اعداد ابراھیم شمس الدین،مراجعة : مرجع الطالب في االعراب - 
 .م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٤، ٢لبنان، ط -بیروت–الكتب العلمیة 

 - ھـ١٤٢٤لبنان،  - یروتمحمد باقر الصدر، دار التعارف للمطبوعات، ب: المرسل الرسول الرسالة - 

 .م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٤



محمد احمد جاد المولى واخرون، مطبعة دار احیاء : السیوطي، تح: المزھر في علوم اللغة وانواعھا - 
 .ت.، د٣دار احیاء الكتب العربیة، ط

صالح الدین : ، دراسة وتحقیق»ھـ٣٧٧ت«ابو علي الفارسي : المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات - 

 . ت. بغداد، د –عاني صالح الدین عبد هللا النكاوي، مطبعة ال

االمام الحافظ ابو عبد هللا الحاكم النیسابوري، مطبعة دائرة المعارف : المستدرك على الصحیحین - 
 .ھـ١٣٤٢لبنان، -المعارف النظامیة، دار الكتب العربي، بیروت

- ھـ١٣٨١محمود بن عمر الزمخشري، مطبعة دائرة المعارف، حیدر اباد، : المستقصى في امثال العرب - 

 .  م١٩٦٢-ھـ١٣٨١اباد، 

محمد بن محمد بن محمد بن احمد ابي حامد البدیري : لمشكاة الفتحیة على الشمعة المضیة للسیوطي ا - 
مطبعة وزارة األوقاف ، ھشام سعید محمود : دراسة وتحقیق ، »ھـ١١٤٠ت«حامد البدیري الدمیاطي 

 . م ١٩٨٣-ھـ١٤٠٣،وزارة األوقاف 

 - للمطبوعات السید عبد الزھراء الحسیني الخطیب، منشورات االعلمي: مصادر نھج البالغة واسانیده - 
  .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥، ٢ط -لبنان –بیروت  -للمطبوعات

، عني »ھـ٧٦٩ت«كمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني .: شرح نھج البالغة »مصباح السالكین« - 

 .ت.، عني بتصحیحھ عدة من االفاضل وقوبل بعدة نسخ موثوق بھا من منشورات النصر ،د»ھـ٧٦٩ت«

 .ت.النصر ،د

، المطبعة »ھـ٧٧٠ت«یومي فد بن محمد الاحم: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرفاعي - 

 .ت.المطبعة الخیریة، د

، دار الكتاب العالمي ، عصام نور الدین .د: المذكر والمؤنث الحقیقیان-مصطلح التذكیر والتأنیث - 
 .م ١٩٩٠،الشركة العالمیة للكتاب ، العالمي 

اب دار الكت، المكتبة الجامعیة،صام نور الدین ع. د:المذكر والمؤنث المجازیان-مصطلح المحاید  - 
 . م ١٩٩٠،الشركة العالمیة للكتاب ، اب العالمي الكت

عمادة شؤون ، عوض محمد القوزي:المصطلح النحوي نشأتھ وتطوره حتى اواخر القرن الثالث الھجري - 
 .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١، ١جامعة الریاض، ط -عمادة شؤون المكتبات

حسین، دار  یاسین نبھان.د: السیوطي، تح: و والصرف والخطالمطالع السعیدة في شرح الفریدة في النح - 
 . م١٩٧٧بغداد، -حسین، دار الرسالة للطباعة



 - فاضل صالح السامرائي، ساعدت جامعة بغداد على نشره، جامعة بغداد: معاني االبنیة في العربیة - 
 .م١٩٨١ -ھـ١٤٠١، ١كلیة االداب ، ط -بغداد

مطبعة ،عبد الفتاح اسماعیل شلبي.د: تح ،»ھـ٣٨٤ت«ابو الحسن علي بن عیسى الرماني:معاني الحروف  - 

 . ت.العالم العربي، دار نھضة مصر للطبع والنشر، القاھرة، دمطبعة دار ،اسماعیل شلبي

 .ھـ١٤٠١، ١ط،عباس الترجمان .د: بحث مقارن- معاني حروف المعاني عند ابن ھشام والرماني  - 

 .ھـ١٤٠١،

محمد علي . د.ا: تحقیق ومراجعة: »ھـ٢٠٧ت«ابو زكریا یحیى بن زیاد الفراء : معاني القرآن  - 

 .ت.ترجمة، دعلي النجار، الدار المصریة للتألیف وال

فائز . د: تح: »ھـ٢١٥ت«االمام ابو الحسن سعید بن مسعدة المعروف باالخفش االوسط : معاني القرآن - 

 . ت.، د٢فائز فارس، ط. د: تح

عبد الجلیل عبدة شلبي، : ھـ ، تح٣١١ابو اسحاق ابراھیم التستري بن سھل ت: معاني القرآن واعرابھ - 

 . م١٩٧٤ة، القاھر–بیروت، المطبعة االمیریة –عبدة شلبي، المكتبة العصریة 

 = »٢«ج-»١«الموصل، ج –فاضل صالح السامرائي، مطبعة التعلیم العالي . د: معاني النحو - 

١٩٨ -م١٩٨٦ = »٢«ج  م١٩٩٠=»٤«ج -»٣«ج م،٧

دار  –علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي : السیوطي، تح: معترك االقران في اعجاز القرآن  - 
 .م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٢مصر،  –دار الثقافة العربیة للطباعة  –

رؤوف جمال : وفق النھج العلمي االصیل- یتضمن فلسفة علم النحو والحروف - لمعجب في علم النحوا - 
 .ھـ١٣٩٨، ١النجف االشرف، ط -رؤوف جمال الدین، مطبعة االداب

محمد سید طنطاوي، راجعھ الشیخ : قدم لھ فضیلة االستاذ الدكتور: معجم اعراب الفاظ القرآن الكریم - 
ھـ ١٤٢٥، ٢باعة والنشر، المطبعة برھان، قم، طراجعھ الشیخ محمد فھیم ابو عبیة، دار الفقھ للط

 .ھـ ١٤٢٥

،قدم لھ محمد المرعشلي، دار احیاء »ھـ٦٢٦ت«ابو عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الحموي:معجم البلدان - 

 . ت.لبنان، د-مؤسسة التاریخ العربي،بیروت-دار احیاء التراث العربي

محمد حسن الشریف، : واتمفھوم شامل مع تحدید داللة االد - معجم حروف المعاني في القران الكریم - 
 . م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠، ١سة الرسالة طالشریف، مؤس

 .ت.لبنان، منشورات دار مكتبة الحیاة، د –الشیخ احمد رضا، بیروت : معجم متن اللغة - 



، »٢«احمد مطلوب، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ج. د: معجم المصطلحات البالغیة وتطورھا - 

 .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦، »٢«العراقي، ج

 .ت.محمد سمیر بخیت اللبدي، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، د. د: والصرفیة معجم المصطلحات النحویة - 

 .ت.الفرقان، د

اعداد محمد التونجي وراجي االسمر، مراجعة اصیل یعقوب، : المعجم المفصل في علوم اللغة وااللسنیات - 
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١، »١«، ج١لبنان، ط –اصیل یعقوب، دار الكتب العلمیة،بیروت

، ٢محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة نوید اسالم، قم المقدسة، ط :المعجم المفھرس اللفاظ القرآن الكریم - 

 .ھـ ١٣٨٣، ٢المقدسة، ط

لبنان،  - بیروت –كاظم محمدي ومحمد دشتي،دار االضواء : المعجم المفھرس اللفاظ نھج البالغة - 
 .م١٩٨٦ھـ ١٤٠٦لبنان، 

عبد السالم محمد : ، تحقیق وضبط»ھـ٣٩٥ت«البي الحسن احمد بن فارس بن زكریا: معجم مقاییس اللغة - 

 .ت.رون، دار الكتب العلمیة اسماعیلیان نجفي، ایران ، قم، دعبد السالم محمد ھا

یس كریم محمد، نشر مجمع البحوث االسالمیة، طبع مؤسسة الطبع اعداد او: الموضوعي لنھج البالغةالمعجم  - 
 .ھـ١٤٠٨، ١مشھد ایران، ط –طبع مؤسسة الطبع والنشر، في االستانة الرضویة المقدسة 

دار ،بیروت- دار الجیلق الحمد ویوسف جمیل الزغبي،علي توفی. د: المعجم الوافي في النحو العربي - 

 .ت.د،بیروت-دار اآلفاق الجدیدة،بیروت

االدارة العامة -ابراھیم مصطفى واخرون، مجمع اللغة العربیة : قام باخراجھ : المعجم الوسیط - 

العامة للمعجمات واحیاء التراث، دار الدعوة للت�ألیف والطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع، اس�تانبول، 
١٩٨  -ھـ ١٤١٠تركیا،  .م٩

، ١ابراھیم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط.د: مع نھج البالغة دراسة ومعجم - 

١٩٨، ١ط  .م٧

عبد العزیز عبدة ابو عبد هللا، منشورات الكتاب .د: المعنى واالعراب عند النحویین ونظریة العامل - 
، ١االشتراكیة، ط طرابلس، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة- الكتاب والتوزیع واالعالن والمطابع

 .م١٩٨٢، ١االشتراكیة، ط

حسن : ، قدم لھ ووضع حواشیھ وفھارسھ»ھـ٧٦١ت«ابن ھشام االنصاري: مغني اللبیب عن كتب االعاریب - 

 - بیروت–امیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة . د:حسن حمد، اشرف علیھ وراجعھ: حواشیھ وفھارسھ
١٩٩ -ھـ١٤١٨، ١لبنان، ط -بیروت–  .م٨



عبد .د: ، حققھ وقدم لھ وفھرسھ»ھـ٦٢٦ت«ي ابو یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاك: مفتاح العلوم - 

 -ھ��ـ ١٤٢٠، ١ط -لبن��ان –بی��روت  –عب��د الحمی��د ھن��داوي ، دار الكت��ب العلمی��ة .د: وفھرس��ھ

 .م٢٠٠٠

صفوان عدنان داووي، دار القلم : ، تح»ھـ٤٢٥ت«العالمة الراغب االصفھاني: مفردات الفاظ القرآن  - 

 .ھـ١٤٢٥، ٤داووي، دار القلم الدار الشامیة، مطبعة كیمیا، ط

 .ت.، د٢لبنان، ط -بیروت -الزمخشري، دار الجیل: ربیة المفصل في علم الع - 

كاظم بحر المرجان، دار الرشید للنشر، . د: عبد القاھر الجرجاني،تح: المقتصد في شرح االیضاح - 
 . م١٩٨٢للنشر، 

یمة، المجلس االعلى محمد عبد الخالق عض: تح:»ھـ٢٨٥ت«ابو العباس محمد بن یزید المبرد : المقتضب - 

، ٤، ج.ت.، عالم الكتب بیروت، د٣ھـ ، ج١٣٨٦القاھرة، ٢المجلس االعلى للشؤون االسالمیة، ج

 .ھـ١٣٨٨، القاھرة، ٤، ج.ت.د

، مطبعة دار الكتب االسالمیة ، طھران،  »ھـ١٣٤٠ت«میر سید علي الطھران: مقتنیات الدرر - 

 .ھـ١٣٣٧طھران، 

١٨ت«خلف االحمر خلف بن حیان البصري: مقدمة في النحو -  عز الدین التنوفي، دمشق، :، تح »ھـ٠

 .م١٩٦١ -ھـ ١٣٨١التنوفي، دمشق، 

 .م١٩٨٦،بغداد،مطبعة العاني،أحمد عبد الستار الجواري وعبد هللا الجبوري:تح،ابن عصفور:لمقربا - 

 .م١٩٨٦،بغداد،العاني

عمان  - ، دار الفكر للنشر والتوزیعجعفر نایف عباینة. د:النحو العربيمكانة الخلیل بن احمد في  - 
 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤، ١عمان ،ط

،  ٢ط، الدار االسالمیة ، ني مرتضى المطھري، تعریب السید محمد صادق الحس: الملحمة الحسینیة - 

 .م ١٩٩٢، ھـ ١٤١٣،  ٢ط، االسالمیة 

قاھرة، ط: العرب اتممیزات لغ -  ال  . م١٩٥٧، ٢حفني ناصف، مطبعة جامعة 

 –حول الموت والحیاة بعد الموت، دار الكتاب العربي، بغداد -منازل االخرة والمطالب الفاخرة  - 
 .م   ٢٠٠٤ –بغداد 

مصطفى . د: حققھا وشرحھا وعلق علیھاالرماني، : »رسائل في النحو واللغة«ضمن منازل الحروف  - 

مصطفى جواد ویوسف یعقوب مسكوني، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، دار الجمھوریة، بغداد، . د
 .م١٩٦٩-ھـ١٣٨٨الجمھوریة، بغداد، 



 .م١٩٦٦ابراھیم انیس ، مكتبة االنجلو المصریة، القاھرة، ٠د: من أسرار اللغة  - 

 .ھـ ١٤٠٩، قم، ة العالمة للنشرمؤسس، محمد بن شھر اشوب المازندراني : مناقب آل ابي طالب  - 

 .ھـ ١٤٠٩

ابو الحسن علي بن محمد بن محمد الواسطي الجالبي الشافعي : -u-مناقب علي بن ابي طالب  - 
محم�د ب�اقر البھنی�ودي المطبع�ة : ھـ، حققھ وعلق علیھ٤٨٣الشافعي الشھیر بـ ابن المغازلي ت

 ھـ ١٣٩٤المطبعة االسالمیة، منشورات المكتیة االسالمیة، طھران، 

ة، عبد العزیز عبد المعطي عرف. د: دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني -عربي من بالغة النظم ال - 
 م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٥ة، عالم الكتب، بیروت، عرف

طبع مطبعة محمد علي صبیح،اھتم بتصحیحھ :سیف الدین أبي الحسن اآلمدي: منتھى السؤل في علم االصول - 

 . ت .صبیح،اھتم بتصحیحھ مدیر الجمعیة العلمیة الشیخ عبد الوصیف محمد معز، د

ابراھیم مصطفى وعبد هللا امین، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : ابو الفتح بن جني، تح: نصفالم - 
 . م١٩٥٤-ھـ١٣٧٣، ١مصطفى البابي الحلبي، ط

 . ت.الشیخ محمد رضا المظفر، دار الغدیر للطباعة والنشر والتجلید،د: المنطق - 

علي عاشور دار : ط وتحقیقضب، میرزا حبیب هللا الھاشمي الخوئى: » شرح نھج البالغة« منھاج البراعة  - 
 .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، ١ط،بیروت ،احیاء التراث العربيعلي عاشور دار 

» ھـ٥٧٣ت «قطب الدین ابو الحسن سعید بن ھبة هللا الراوندي: منھاج البراعة في شرح نھج البالغة - 

السید عبد اللطیف الكوھكمري : تح ، مكتبة ایة هللا العظمى المرعشي النجفي ،» ھـ٥٧٣ت «الراوندي

 . ھـ ١٤٠٦، قم  –مطبعة الخیام ، مرعشي باھتمام السید محمود ال،الكوھكمري 

علي زوین، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، .د: منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث - 
 . م١٩٨٦، ١بغداد، ط

مركز الغدیر للدراسات ، مطبعة محمد، الشیخ جعفر كاشف الغطاء : منھج الرشاد لمن اراد السداد  - 
 .م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠،  ١ط،للدراسات االسالمیة 

عبد ا لصبور شاھین، مؤسسة . د: رؤیة جدیدة في الصرف العربي- المنھج الصوتي للبنیة العربیة - 
١٩٨مؤسسة الرسالة، بیروت،   . م٠

الشھید «زین الدین بن علي بن احمد العاملي الملقب بـ: منیة المرید في اداب المفید والمستفید - 
 . ت.د، بغداد  –ي مطبعة الدیوان، علي جھاد الحساني : تح ، » ھـ٩٦٥ت » « الشھید الثاني«بـ

 . ت.د



، بی�روت ، یوس�ف الس�ودا : موجز االحرفیة او الفوارق بین القواعد القدیمة وال�نھج الجدی�د  - 
 .م ١٩٦٢

ملتزم ، وبن سالم دامرجي، مصطفى الشویمي : تح ، ابو بكر محمد بن السراج : الموجز في النحو  - 
 .م ١٩٦٥،لبنان  –بیروت ،ملتزم الطبع بدران للطباعة والنشر ، دامرجي

الشیخ المولوي محمد علي بن : طالحات العلوم االسالمیة المعروف بكشاف اصطالحات الفنون موسوعة اص - 

 .ت.د، بیروت ، شركة خیاط للكتب والنشر ، المولوي محمد علي بن علي التھانوي 

امیل بدیع  . اعداد د: » مصورة عن طبعة دار العلم للمالیین « موسوعة النحو والصرف واالعراب - 
 .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٣٨٤،  ١ط، یر نشر سعید بن جب، مطبعة عترة ، امیل بدیع  یعقوب

عبد الكریم مجاھد : تح ، » ھـ٦٥٠ت « خالد بن عبد هللا االزھري : موصل الطالب الى قواعد االعراب  - 

 . م ١٩٩٦،  ١ط، بیروت  –مؤسسة الرسالة ، عبد الكریم مجاھد 

محمد بھجة : شرح وتعلیق ، » ھـ١٣٤٩ت « صدر الدین الكنغراوي : الموفي في النحو الكوفي  - 

 . م١٩٥٠، دمشق ، ات المجمع العلمي العربي مطبوع، محمد بھجة البیطار 

: »ھـ٥٣٩ت « عالء الدین شمس النظر ابو بكر محمد بن احمد: دراسة وتحقیق وتعلیق–میزان االصول  - 

١٩٨- ھـ١٤٠٧، ١عبد الملك عبد الرحمن السعدي، مطبعة الخلود، ط. د: »ھـ٥٣٩ت « احمد  . م٧

١٩٨  . م٧

رف على طباعتھ فضیلة الشیخ صححھ واش،السید محمد حسین الطباطبائي : المیزان في تفسیر القرآن  - 
 ١ط، قم  –ایران ، مؤسسة االمام المنتظر ،منشورات المجتبى للمطبوعات ، فضیلة الشیخ حسین االعلمي 

 .    م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥،  ١ط، قم  –ایران 

 .م١٨٦٣الشیخ ناصف الیازجي، بیروت، : نار القرا في في شرح جوف الِفرا - 

: ، حققھ وعلق علیھ »ھـ٥٨١ت«یليابو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا السھ: نتائج الفكر في النحو - 

 - بیروت –الشیخ عادل احمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة : وعلق علیھ
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢، ١لبنان، ط -بیروت –

محمد حسین علي الصغیر، مطبعة المجمع العلمي . د.أ:نحو التجدید في دراسات الدكتور الجواري - 
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠العلمي العراقي، 

 . ت. د.ابراھیم السامرائي، دار الصادق. د: نقد وبناء النحو العربي - 

لبن�ان، المكتب�ة  –خدیجة احمد مفتي، توزی�ع دار الن�دوة الجدی�دة، بی�روت: نحو القراء الكوفیین - 
 .م١٩٨٥الفیصلیة، مكة المكرمة المحایدة، 



 - ار المعارفعباس حسن، د. د: النحو الوافي مع ربطھ باالسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة - 
 ،٣،ط»٤«ج، . ت.د، ٤،ط»٣«ج، ١٩٦٣، ٢،ط»٢«ج، م ٤،١٩٧١ط،»١«ج،مصر،  - المعارف

 .م١٩٧٤ ،٣،ط»٤«ج

 .ت.محمد حماسة عبد اللطیف،د. د:النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى والنحو الداللي - 

مؤسسة علي جراح الصباح، نشر محمد صالح الدین مصطفى، . د: النحو الوصفي من خالل القرآن الكریم - 

 .ت.الكویت،دجراح الصباح، نشر وتوزیع 

 .ت.، د٣مصر، ط -عبد العلیم ابراھیم، دار المعارف: النحو الوظیفي - 

ت « الحافظ ابو الخیر محمد بن محمد الدمشقي الشھیر بابن الجزري: النشر في القراءات العشر - 
- ، اشرف على تصحیحھ ومراجعتھ علي محمد الضباع، دار الكتب العلمیة، بیروت»ھـ٨٣٣ت « الجزري

 . ت.لبنان، د-العلمیة، بیروت

 .ت.، د)قد(الٍسید ابو القاسم الموسوي الخوئيٍ : »حسن االیجاز«عجاز في رد الكتاب المسمىنفحات اال - 

 .ت.، د)قد(

 –بی�روت          -ابو الفرج قدامة بن جعف�ر الكات�ب البغ�دادي، دار الكت�ب العلمی�ة: نقد النثر  - 
 .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦لبنان،  –

المعروف باالعلم الشنتمري ابو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى : النكت في تفسیر كتاب سیبویھ - 
١٩٨ - ھـ١٤٠٧، ١زھیر عبد المحسن سلطان، الكویت، ط: ، تح»ھـ٤٧٦ت«الشنتمري   .» ١«م، ج٧

١٩٨  .» ١«م، ج٧

. د: ، تحقیق وتقدیم»ھـ٦٠٦ت«فخر الدین الرازي محمد بن عمر: نھایة االیجاز في دراسة االعجاز - 

 –ن ابراھیم السامرائي، محمد بركات حمدي ابو علي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عما. د: وتقدیم

 . ت.االردن، د –ن عما

: »ھـ٦٨٥ت «نھایة السؤول في شرح منھاج االصول للقاضي ناصر الدین بن عبد هللا بن عمر البیضاوي  - 

، المطبعة »ھـ٧٧٢ت«الشیخ االمام جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن االسنوي : »ھـ٦٨٥ت «

م، عنیت بنشره جمعیة الكتب العربیة في ١٩٨٢بیروت، -المطبعة السلفیة ومكتبتھا، عالم الكتب

 .ھـ١٣٤٥لقاھرة، في ا

لالمام مجد الدین ابي السعادات المبارك بن محمد الشیباني الجزري : النھایة في غریب الحدیث واالثر  - 
ـ ٦٠٦ت«الشیباني الجزري ابن االثیر  محمد ابو الفضل عاشور، دار احیاء التراث : ، بعنایة »ھ

 .» ١«م، ج٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢، ١التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط



ھـ ١٤٢٦، ١ھجر الصالح، المطبعة ایران، قم، ط. د:صھ وابتكر فھارسھ العلمیة ضبط ن: نھج البالغة - 

 .ھـ ١٤٢٦

 . ت.مجموعة علماء، د: مجموعة بحوث ومقاالت حول نھج البالغة-نھج الحیاة - 

الشیخ محمد باقر المحمودي، مطبعة النعمان، النجف االشرف، : نھج السعادة في مستدرك نھج البالغة - 
١٣٨، ١االشرف، ط  . م١٩٦٨-ھـ٧

سعد : تح،»ھـ٥٧١ت«السید االمام ضیاء الدین ابو الرضا فضل هللا بن علي الحسیني الراوندي : رالنواد - 

،  ١ط، مؤسسة دار الحدیث الثقافیة ،مطبعة دار الحدیث ،سعد رضا علي عسكر : تح،»ھـ٥٧١ت«

 .ھـ١٣٧٧،قم،  ١ط، 

 –بیروت ، دار الكتب العلمیة، احمد شمس الدین: تح،السیوطي: ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع  - 
١٩٩ -ھـ ١٤١٨، ١ط ،لبنان –بیروت   .م ٨

امین علي . د: تح، »ھـ٣٧٩ت  «ابو بكر محمد بن الحسن الزبیدي : الواضح في علم العربیة  - 

 .م ١٩٧٥، مصر  –دار المعارف ، امین علي السعید 

المكتبة الحدیثة ، كمال ابو مصلح ،الوحید في النحو واالعراب والبالغة واالمالء وقواعد القراءة  - 
١٩٨،  ١٠ط،بغداد  –ھضة مكتبة الن، لبنان–الحدیثة بیروت   .  م ٩

 ھـ١٤٠٩، قم ، مؤسسة آل البیت ، الحر العاملي : وسائل الشیعة  - 

: »دراسة حول المعنى وظالل المعنى«وصف اللغة العربیة داللیا في ضوء مفھوم الداللة المركزیة  - 

ت ادارة المطبوعات والنشر وشؤون المكتبا، منشورات جامعة الفاتح ، محمد محمد یونس علي : »المعنى

 .ت مطابع ادوتاروشؤون المكتبا

احسان عباس، : تح، ،»هـ٦٨١ت «احمد بن محمد بن خلكان: وفیات االعیان وانباء ابناء الزمان - 

 . ت.ط، د.عباس، دار صادر، بیروت، د

-هــ ٢٩٤، الحیدری�ة،»هــ ١٢٩٤ت«سلیمان بن خوجة إبراھیم القن�دوزي الحنف�ي:ینابیع المودة - 

 .م١٩٥٦

  الرسائل الجامعیة:  ثالثا  

، كلیة االداب، جبار سویس حنیحن الذھبي: یة دراسة في ضوء علم اللغة الحدیث االتساق في العرب - 

، »رسالة ماجستیر« ،وحسن العاني، نھاد فلیح. د.ا: باشراف ، جامعة المستنصریة ، كلیة االداب
 .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥، »ماجستیر



داب كلیة اال،سیروان عبد الزھرة الجنابي : دراسة داللیة-االجمال والتفصیل في التعبیر القرآني - 
 - ھـ ١٤٢٧، »رسالة دكتوراه« ،عبد الكاظم محسن الیاسري .د.ا: باشراف ، ة الكوفة داب جامعاال

 .م ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧

كلیة التربیة، جامعة ،اصیل محمد كاظم الموسوي : دراسة داللیة- اسالیب التأكید في نھج البالغة  - 
 . م ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٤، »رسالة ماجستیر «جواد كاظم عناد،. د.م.ا: باشراف ، جامعة القادسیة 

 . م ٢٠٠٢

كلیة االداب جامعة ،سیروان عبد الزھرة الجنابي: دراسة داللیة- ق والتقیید في النص القرآني االطال - 
م ٢٠٠٢- ھـ ١٤٢٣، »رسالة ماجستیر«،عبد االمیر كاظم زاھد. د.ا: باشراف ، االداب جامعة الكوفة

 .م ٢٠٠٢-

د :باشراف ، جامعة بغداد ، كلیة االداب، شاكر شنیار بدیوي: التقیید بالتوابع في القرآن الكریم - 
 .م١٩٩٦-ھـ ١٤١٧،»رسالة دكتوراه « ،ضل السامرائيفا. د :باشراف 

 « ،جامعة المستنصریة، كلیة االداب ، یاسین عبد هللا نصیف: التقیید بالمفعوالت بالقران الكریم   - 
 . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، »رسالة دكتوراه « ،المستنصریة

لوحي كلیة معارف ا،احمد فاغدوان ناسوتیون مندیلي: دراسة لغویة- التوكید انواعھ وطرق استخدامھ  - 

احمد . د: باشراف ، مالیزیا –الجامعة االسالمیة العالمیة ،لوحي االسالمي والعلوم االنسانیة معارف ا
  .م١٩٩٥،  »رسالة ماجستیر« ،احمد الحسن سمساعة . د

، كلیة التربیة ، علي عبد الفتاح محیي الشمري: دراسة نحویة-الجملة الخبریة في نھج البالغة  - 
 .   م ٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١، »رسالة ماجستیر« ،علي ناصر غالب .د.م.ا: جامعة بابل، باشرف، التربیة 

 .   م ٢٠٠١

، كلیة التربیة جامعة القادسیة، محمود حمد الالمي:دراسة داللیة-الجملة الفعلیة في نھج البالغة  - 
 .م ٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢،  »رسالة ماجستیر « ،جود كاظم عناد .د: باشراف ، القادسیة

، الجامعة المستنصریة ،  كلیة االداب، لیث اسعد عبد الحمید :الجملة الوصفیة في النحو العربي  - 
 . م ١٩٨٤،»رسالة ماجستیر«، المستنصریة 

 «، جامعة البصرة ، كلیة االداب ،عامر محسن السعد : داللة االنساق البنائیة في التركیب القرآني  - 
 . م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦،»رسالة دكتوراه «، البصرة 

، ب كلیة االدا،حازم سلیمان الحلي . د: دراسة وتحقیق-ركن الدین االستربادي وكتابھ البسیط  - 
 .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٤، »رسالة دكتوراه «، جامعة المستنصریة، ب االدا



عب���د العزی���ز عل���ي مطل���ك ال���دلیمي، كلی���ة االداب، الجامع���ة : عط���ف النس���ق ف���ي العربی���ة  - 
 .م ١٩٨٨-ھـ ١٤٠٩،»رسالة ماجستیر«،حسام سعید النعیمي.د.ا:باشراف،المستنصریة

جامع�ة ،كلیة دار العلوم ، یزي عائد كریم علوان الحر: فلسفة المنصوبات في النحو العربي  - 
 .م ١٩٧٥، »رسالة دكتوراه « ،جامعة القاھرة،

كلیة ،سجاد عباس حمزة : »ھـ٦٥٦ت  «المباحث النحویة في شرح نھج البالغة البن ابي الحدید  - 

رسالة «،محمد عبد الزھرة غافل الشریفي. د.م.ا: باشراف ، جامعة الكوفة ، كلیة االداب،حمزة 
 .م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨،  »رسالة ماجستیر«،الشریفي

كلیة االداب ، ھاتف بریھي شیاع : دراسة نحویة داللیة-ني للمجھول في التعبیر القرآني المب  - 
 .م ١٩٩٧ - ھـ١٤١٧،»رسالة ماجستیر« ،صباح عباس السالم . د: باشراف ، االداب جامعة الكوفة 

 .م ١٩٩٧

جامع�ة ،          كلی�ة دار العل�وم ، صالح مھ�دي الظ�المي : المشتق بین النحاة واالصولیین  - 
 .م ١٩٧٦،»الة دكتوراهرس «، جامعة القاھرة

رزاق عبد : معاني الحروف الثنائیة والثالثیة بین القرآن الكریم ودواوین شعراء المعلقات السبع  - 

. د.ا:باشراف ، جامعة بغداد ،  »ابن رشد «كلیة التربیة االولى ،رزاق عبد االمیر مھدي الطیار 
 .م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦، »رسالة دكتوراه «،نعمة رحیم العزاوي. د.ا:

، »رسالة ماجس�تیر«، جامعة بغداد ، كلیة االداب ،سناء حمید البیاتي : لعربیة نظام الجملة ا - 
 .م ١٩٨٣، »ماجستیر

رس��الة  «، كلی��ة االداب جامع��ة البص��رة ، ف��اخر ھاش��م الیاس��ري : النع��ت ب��القرآن الك��ریم  - 
 .م ١٩٩٥-ھـ ١٤١٦،»دكتوراه

جامع�ة ،ابكلی�ة االد،سھیل نجمان حاجي العنبر:ونحویةالواو العربیة دراسة صوتیة وصرفیة  - 
١٩٨ -هـ١٢٠٩،»رسالة ماجستير«،عبد االمیر الورد.د:باشراف،بغداد  م٩

 االبحاث : رابعا 

، »١«ع ، مجلة اداب المستنصریة، كاظم فتحي الراوي . د: اسالیب التوكید في القرآن الكریم  - 

 . م١٩٧٦، »١«

دراسات ، مجلة ال»بحث منشور«سیروان عبد الزھرة الجنابي : أفعل التفضیل معناھا ومبناھا - 
 . م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧، »١٤«ع  ،دراسات اإلسالمیة، بیت الحكمةال

،لسنة »٢٤«، مجلة اللغة العربیة، القاھرة، ج»بحث منشور«رفعت فتح هللا : البدل وعطف البیان - 

 .م١٩٦٩،لسنة »٢٤«ج



مجید الماشطة، مجلة كلیة اآلداب، جامعة البصرة، : تصنیف النعت في اللغتین العربیة واإلنكلیزیة - 
ھادي الیوسفي، : مرتضى المطھري، ترجمة: في رحاب نھج البالغة. ١٩٨٢، لسنة »٢٠«البصرة، ع

١٩٧ھـ ١٣٩٨لبنان، –ھادي الیوسفي، دار التبلیغ االسالمي ، بیروت   .م٨

ابراھیم السامرائي ، بحث مستل من مجلة رسالة .ابو حاتم السجستاني، د: في التذكیر والتأنیث  - 
 .٨،  ٧رسالة االسالم، 

  ١٩٨٦تموز، ،»٧«مجلة األقالم، ع  عبد السالم المسدي،. د: اللسانیات ومراتب اللغة - 

، جمادي »٢«ھـ،ع ١٤٢١، ربیع األول »١«السید علي حسن مطر مجلة تراثنا، ع : مصطلحات نحویة - 

 .  ھـ١٤٢١، ذو الحجة »٤، ٣«ھـ،  ع ١٤٢١، جمادي اآلخرة، »٢«

أحمد خطاب عمر، مجلة المورد، ع : تح ،أبو عبد هللا محمد بن أبي فرج الصقلي: مقدمة في النحو - 
 . ١٩٨٣نة ، س»٢«المورد، ع 

 ً  األبحاث األلكترونیة: خامسا

دكتور عبد سلمان عبد هللا أبو : »بحث إنترنیت«: دراسة نقدیة-اإلبداع اللفظي في القرآن الكریم  - 

 www.u-of-islam.netعلى الموقع . هللا أبو غرب

نحو «، رشید بلحبیب، منشور في موقع »بحث إنترنیت«أثر العناصر غیر اللغویة في صیاغة المعنى  - 

 www.alarabiyah.wsعلى الموقع . »ةنحو العربی«موقع 

 . قرص مضغوط: االصدار الثالث–الموسوعة الشعریة  - 

 
 

http://www.u-of-islam.net
http://www.alarabiyah.ws


 



 



 


