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  المقدمة

  

   هللا الحمــد ــه أنــزل الــذي العــالمين، ربوبشــرى هــدى المبــين، كتاب 
 محمـد،  القاسـم  أبـي  األمـين،  الصادق النبي على والسالم والصالةُ للمؤمنين،

  الطاهرين. آله الطيبين وعلى

:أما بعد  

وهـو   الكـريمِ  نـصٍ بعـد القـرآنِ    البالغة أبلغُ نهجِ أن كتاب فمن المعلومِ   
ـ توج لـذا  ؛الغزيـرِ  الوافرِ كالبحرِ فهو الساطع، والنور القرآن الناطقُ إليـه  تْه 

ـ للنَ واألدبيـةُ  واللغويةُ ،النحويةُ الدراساتُ ومـن فضـِل اِهللا تعـالى    منـه  ِله ،
تحصـى أن كانـت دراسـتي هـذه ناهلـةً مـن فـيض أميـر          الي ونعمه الت
ـ  ،المؤمنين  نهـج  فـي  اإلنشـائية  األسـاليب  تالحـق (إذ كانت موسومةً بـ
أما في ما يتعلق في الدراسـات السـابقة فقـد سـبقتني      ،)داللية دراسة البالغة

 نهـج  فـي  التالحقإليها دراسة مهمة للباحثة فاتن فاضل وسمت دراسـتها بــ(  
اإلنشـائية   األسـاليب  )،إذ ورد تالحـق خصائصـه  وظائفـه،  مستوياته، البالغة

كظـاهرة فـي مبحـث تحـت عنـوان الخصـائص       في دراستها بشكل مبتسر 
البنائية؛ ألنهـا لـم تكـن معنيـة بتالحـق األسـاليب، وهـي دراسـة جيـدة          

  بموضوعها.

  موضوعِ طبيعةَ إن  الدراسـة  األسـاليبِ  فـي  تـدور  اإلنشـائية، ـ وتالح  ا،قهِ
 لهـذه  االستقصـاء  مـنهجِ  علـى  فيهـا  اعتمـدتُ  ،دالليـةٌ  وصفيةٌ دراسةٌ وهي

اقتضـى  لذا البالغة؛ نهج في الظاهرة  علـى  الدراسـة  فصـولِ  تقسـيم  كثـرة 
 والسـبب التـوازن فـي عـدد صـفحاتها،     عـدم  مما أدى إلـى   ،فيه األساليبِ
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 نهـج  فـي  ،اإلمـام  عنـد  األساليب تالحق كثرة استقصاء إلى يرجع الرئيس
 المتشـابهة  األسـاليب  فـي  التالحـق  أن وجـدت  إذ جميعا، وحصرها البالغة،

 -والمتشـابكة  المختلفـة  - األخـرى  األسـاليب  تالحق بقية من بكثير أكثر كان
  .الرسالة متن في هااثبتُ خاصة دالالت يشكل األمر وهذا

 تتكـون  خطـة  علـى  تسـير  أن المعرفي ومجاله الموضوعِ طبيعةُ واقتضتْ  
 ،والمراجـعِ  للمصـادرِ  وثبـت  ،ومالحـقَ  ،وخاتمـة  ،فصوٍل ثالثةتمهيد و :من

مفهوم التالحق، وجـاء الفصـُل األوُل بعنـوان: تالحـقُ     : بعنوان التمهيد فكان
 المبحـثُ  تضـمن : مباحـثَ  سـبعة  علـى  وقُسم ،المتشابهة اإلنشائيةاألساليبِ 

 االسـتفهام،  أسـلوبِ  تالحـقَ : الثـاني  والمبحـثُ  ،األمرِ أسلوبِ تالحقَ: األوُل
 أسـلوبِ  تالحـقَ : الرابـع  والمبحـثُ  النهـي،  أسلوبِ تالحقَ: الثالثُ والمبحثُ

 التعجـب،  أسـلوبِ  تالحـق  لدراسـة  :الخـامس  المبحـثُ  فيمـا جـاء   القسم،
 لدراسـة  :السـابع  والمبحـثُ  النـداء،  أسلوب تالحقلدراسة  :السادس والمبحثُ

األسـاليبِ  تالحـقُ : بعنـوان  فكـان  الثـاني،  الفصل أما الدعاء، أسلوب تالحق 
مبحثـين  علـى  واشتمَل المختـلفة، اإلنشائية:  بعنـوان  :األوُل المبحـثُ  جـاء 

 أسـاليب  ثالثـة  تالحـق : بعنـوان  والثـاني  مختلفين، إنشائيين أسلوبين تالحق
 اإلنشـائية  األسـاليبِ  تالحـقُ : بعنـوان  فكان الثالث، الفصل أما مختلفة، إنشائية

ـ وقُ المتشابكة، سبعنـوان  األول فالمبحـث  :أيضـاً  مبحثـين  علـى  م : تشـابك 
 األسـاليبِ  تشـابك : الثـاني  المبحـث عنـوان  و المختلفـة،  اإلنشائية األساليبِ
اإلنشائية ـ أ ثم .تواليا المتشابهة  هـم أ تضـمنتْ  بخاتمـة  الفصـولَ  هـذه  تُردفْ

    .الدراسة إليها توصلتْ التي النتائجِ

وقد سارت الرسالة على منهجيـة واحـدة فـي متنهـا، وهـي كثـرة ورود          
  .اإلنشائية في كل موضوعتهااألساليب 
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 مــن  النـهــج،  نــصوص  مــن  التـالحــق  اختيــار قد جرىو   
ـقْالفـرات ـَ التامة  نهـجِ  شـرحِ ( علـى  دراسـتي  فـي  واعتمدتُ ,ـنىعالـم

البالغة (ـ  فـي  إبـراهيم  الفضـل  أبـو  محمـد  :بتحقيـق  الحديد، أبي نالب  ذأخْ
بلحاظ ذكر مناسـبة الـنص الـذي قيـل      .دراسةال متن على هاوتطبيق النصوصِ

  فيها، وإخراج المعاني التي تكون بحاجة إلى بيان معانيها.

أما ما يتعلق ببعض المسائل النحوية والبالغيـة، فقـد كفتنـي مؤونـة ذلـك        
 الطلـب  أسـاليب (هـي:  الدراسـات  و بعض الدراسات السابقة من ناحية التنظير

 اإلنسـانية،  للعلـوم  التربيـة  كليـة  الشـرع،  عدويـة  للباحثة) البالغة نهج في
 دراسـة  الحبـوبي  شـعر  فـي  الطلب أساليب( و م،2000-ه1421بابل، جامعة
 الجامعـة  ، التربيـة  كليـة  السـوداني،  شـرهان  عـودة  غانم للباحث ،)تطبيقية

ــرية، ــاليب(و م، 2004-ه1425المستنص ــاء أس ــي اإلنش ــالم ف ــيدة ك  الس
 التربيـة  كليـة  بابـل،  جامعـة  الـدليمي،  عامر للباحث") السالم عليها" الزهراء
ــوم ــانية، للعل ــاليب( و م،2011  -ه4321 اإلنس ــب أس ــي الطل ــوان ف  دي
 كليـة  بابـل،  جامعـة  الصـفار،  علـي  كاظم صادق للباحث) الرضي الشريف
 كـالم  فـي  الطلـب  أسـاليب ( و م،2011-ه1433 اإلنسـانية،  للعلـوم  التربية

 جامعـة  نعمـة،  زمـاوي  إبـراهيم  للباحـث ") السالم عليها" الصادقين االمامين
 فـي  الطلـب  أسـاليب ( و م،2013-ه1434اإلنسـانية،  للعلوم التربية كلية بابل،
 حمـد  للباحـث ) تداوليـة  دالليـة  دراسـة  -السـماوي  الحميد عبد الشيخ ديوان
-ه1436المثنـى،  جامعـة  اإلنسـانية،  للعلـوم  التربيـة  كليـة  الغانمي، ناصر
 الصـالحين  ريـاض  أحاديـث  فـي  الطلبية غير اإلنشائية األساليب(و م،2014
 الموصـل،  جامعـة  -اآلداب كليـة  أسـماعيل،  أمـين  أحمـد  للباحث) للنووي
) البالغـة  نهـج  فـي  الطليبـة  غيـر  اإلنشائية األساليب( و م 2002 -ه 1423
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ــث ــين للباح ــوي، حس ــة الموس ــل، جامع ــة باب ــة كلي ــوم التربي  للعل
ــانية، ــكل   ؛))م2011-ه1432اإلنس ــل بش ــم أفص ــذا ل ــالتعريف ل ــر ب كبي

وقـد اعتـــــــمدت    باألساليب اإلنشائية الخاصة بالفصـول والمباحـث.  
  .الرسالة في معينها المعرفي على مصادر ومراجع مختلفة

 الـدكتورة  المفضـالة  مشـرفتي  إلـى  ،والعرفـانِ  بالشكرِ أتقدم أن نيويشرفُ   
 البحـث  هـذا  موضـوع  بـاقتراحِ  تْمتقـد  التـي  ،)الشرع عبد الجبار عدوية(

 أن إلـى  ،السـديدة  هـا وتوجيهات هـا، وفكرِ هاوقت من تنيوأعطْ عليه، واإلشراف
  .الحالية ورتهص إلى البحثُ وصَل

   ويسعدنوالعرفان  أن أجزَل ي القرآنيـة  الدراسـات  كليـة  عمـادة  إلىالشكر 
ـ  وإلـى  المحتـرم  الفتـاح  عبـد  علـي  الدكتور األستاذ هاعميدب متمثلةً  همعاون

ـ  وإلـى  الحسـيني،  محمـد  الـدكتور  المسـاعد  األستاذ العلمية للشؤون  همعاون
، وإلـى مـوظفي   المعمـوري  حسـن  الدكتور المساعد األستاذ اإلدارية للشؤون

  كليتنا المباركة جميعاً.

 لغـة  قسـمِ  فـي  الفضـالء  أساتذتي إلى والتبجيِل بالشكرِ أتقدم أن بي ويجدر   
 مراحـلِ  فـي  أيـديهم  علـى  تلمـذت  الـذين ) القرآنيـة  الدراسات كلية( القرآن

ويرضى يحب لما ووفقهم الجزاء أفضل عني اهللا جزاهم .اجميعه الدراسة.  

   وأقدعلـى ) الجبـوري  كـاظم  صـالح (الدكتور األستاذ إلى الجزيَل شكري م 
العلميـة،  مسـيرته  فـي  ووفقـه  الجـزاء  خير عني اهللا فجزاه القيمة إرشاداته 

فـتح لـي بـاب مكتبتـه      الـذي ) إسماعيل محمد(الدكتورالمساعد  األستاذ إلىو
  .ويرضاه ،اهللا يحبه ما لكل التوفيق له وأتمنى عني، بهاولم يبخل 
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 و صـبرهم  علـى  الكريمـة  سـرتي أ االمتنان إلـى و الشكر بجزيل أتقدمو    
 بوالـدتي  متمثلـةً  معـي،  وصـبرهم  لهـا مسيرتي الدراسـية كُ  طواَل رعايتهم
 بالصـحة  عهـا ومتَّ بعمرهـا  اهللا وأمـد  الجـزاء،  خيـر  عني اُهللا جزاها الغالية

  اللذين كانوا لي خير سند وعون. وأخواتي إخوتيوب. والعافية

 المناقشـة  لجنـة  ئـيس والعرفان إلـى السـادة ر   الشكر ويجدر بي أن أقدم    

ِئها لما بذلوه من جهد علميٍ طيبٍ فـي قـراءة دراسـتي هـذه واخـص      عضاأو
) إبـراهيم  منهم بالذكر السيد رئـيس اللجنـة األسـتاذ الدكتور(سـامي ماضـي     

  الذي حلَّ ضيفاً كريماً متحمالً عناء السفر ومتاعب الطريق.

 البحـث،  هـذا  إلتمـام  العـون  يـد  لي مد من كّل إلى والثناء بالشكر وأتقدم   
  .به ينتفعمما  يجعلَه وأن منّا، يتقبله أن تعالى اهللا أسأل

   أن دعوانا وآخر  هللا الحمـد والصـالةُ  العـالمين  رب  نبينـا  علـى  والسـالم 
الطاهرين وآله المصطفى محمد.  

 



  

                                        

  الفصل األول      
    تالحق األسالیب

  المتشابھةاإلنشائیة 



  

                                         

  التمهيد

 مفهوم التالحق
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  التمهيد

  مفهوم التالحق لغةً واصطالحا:   
(( لَحقَه ولَحقَ بـه لَحاقـاً ، أي أدركـه، وَألحقـه بـه غيـره.       التالحق لغةً:   

" إن عـذابك بالكفـار ملحـق "    بـالفتح  وَألَحقَه أيضاً، بمعنى لَحقَه. وفي الدعاء: 
أي ضـمر.   بكسر الحاء، أي ال حق، والفتح أيضـا صـواب. ولَحـقَ لُحوقـاً،    

(( وألْحـق فلَانـا فلَانـا،    )1(اسـتَلْحقَه، أي ادعـاه))   والملْحقُ: الدعي الملْصقُ. و
وألحقه بِه، كلَاهما جعلـه يلحقـه. وتالحـق الْقَـوم: أدرك بعضـهم بعضـا...       

ئا َأو ُألحء لحق شَيقُ: كل شَيان والنبـات.    واللَّحـويمـن الْح واللَّحـقُ   ..قَ بِـه
،(( وفـي دعـاء زِيـارة    )2(َأيضا من النَّاس كَذَِلك، يلحقون بِقوم بعـد مضـيهم))  

ــ الْقُبــورِ: ــاء اللّ ــا ِإن شَ ــون))ه وِإنَّ ــم الحقُ ــر  ،)3(بِكُ وقــال رينهــارت بيت
ه):(( لَحق: تابعون، موالـون، مشـايعون: ثـم وضـع الشـراء فـي       1300(ت

ملحق في هـامش مخطـوط أو فـي أسـفله، توصـية      لحق:  المماليك واللحق.
((الالحـق عنـد    و ،)4(مضافة إلى عريضة، مالحظة مكتوبة بـين السـطور))  

الفقهاء هو الذي أدرك اإلمـام أول الصـالة وفاتـه البـاقي لنـوم أو حـدث أو       
الـذي أتـى متـأخرا     ]...[الالحـق بمعنى: إن ((صـالة   ،)5(بقي قائماً للزحام))

 و((ألْحـقَ الْقَـاِئفُ الولَـد بَِأبِيـه:     ،)6(المصلين في صالتهم)) جماعة إلى وانضم
((لَه رظْها يمنهيب ِلشَبه نُهاب بَِأنَّه رَأخب)7(.  

  ،هي: وللفظة التــالحق مرادفـات 
                                                        

  مادة (لحق).4/1549: أبو نصر الجوهري الفارابي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )1(
لسـان   :ينظـر  و مـادة (لحـق)،  3/11:سـيده المرسـي  أبو الحسـن بـن    المحكم والمحيط األعظم، )(2

  مادة (لحق).10/327ابن منظور: العرب،
  مادة (لحق).10/327لسان العرب: )3(
  مادة( لحق).9/219تكملة المعاجم العربية: )4(

  نفسه والصفحة نفسها. المصدر )(5
  .87حامد صادق قنيبي: - معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي ) (6
  .258د رجب عبد الجواد إبراهيم: المصطلحات االسالمية في المصباح المنير،معجم  ) (7
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طراد:(( اطرد الشيء: تَبِـع بعضـه بعضـا وجـرى. واطَّـرد اَألمـر:       اإل-1
 .ع.      استقامِإذا تتـاب الكـالم دـا. واطَّـرضعـها ببعض ِإذا تَبِع اَألشياء تدواطَّر

 واسـم  الممـدوح  اسـم  الشـاعر  يذكر أنو(( ،)1(واطَّرد الماء ِإذا تتابع سيالنُه))
 طـرق  عـن  يخـرج  وال الترتيـب،  علـى  واحـد  بيت في آبائه، من أمكنه من

 فـإن  اطـرادا،  يعـد  لـم  بيتـه،  بنـاء  فـي  تعسـف  أو تكلف، ومتى السهولة،
 واطـراده،  جريانـه  سـهولة  فـي  الناظم، كالم يكون أن النوع هذا من المقصود
 وتمكنـه  الشـاعر  قـوة  علـى  دل كـذلك  جاء فمتى اطراده، في الماء كجريان
  . )2()).تصرفه وحسن

: تُبوعـاً  الشـيء  وتَبِعـتُ  اَألفعـال  فـي  وتَباعـاً  تَبعاً الشيء تَبِع: ((التتابع -2
 تتَبعـه  وكَـذَِلك  لَـه  متَّبعـاً  وتَطلَّبـه  قَفاه وتتَبعه وَأتْبعه واتَّبعه ِإثْرِه؛ في سرت

 جـاءت : ويقَـال [...] والْخَيـر  الصـالح  فـي  يكـون  هو(( ،)3())تتَبعاً وتتَبعته
  .)4())فصل بِلَا بعض ِإثْر في بعضها جاء ِإذا: متتابعة الْخَيل

 وأدرك. حاجتـه  منـه  وأدرك بـه  لحـق  أي أدركـه  حتى طلبه:(( التدارك-3
. بـأولهم  آخـرهم  لحـق : القـوم  وتـدارك . إناهـا  بلغت: القدر وأدركت. الثمر

 لمـا  مـدرك : دراك ورج. األول الثـري  الثـاني  الثري أدرك: ريانالثّ وتدارك
لِ  :تعـالى  قولـه  جاء ذلك ومن ، )5())يرومه كَ بـاراد  ـمهلْمـي  عف  ةرـلْ  الْـآخب  م هـ 

نهـا  هم بلْ منها شكٍّ في م  ون مـع ] فأصـل( ]66: النمـل ،كارتـدارك فابـدلت   اد (

                                                        
  طرد).(مادة 3/268لسان العرب: (1)
  .1/351:دب وغاية األرب، ابن حجة الحمويخزانة األ )(2
  مادة (تبع).8/27لسان العرب: )(3

التالحـق فـي نهـج    وينظـر:   ،308الكليات معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة، الكفـوي:    (4)
 .12 البالغة: فاتن فاضل، (اطروحة دكتوراه):

  ).درك (مادة1/284: الزمخشري البالغة، أساس )(5
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ــاء داالً،  ــكنتالت ــام، وأس ــعت لإلدغ ــزة ووض ــل هم ــداء، الوص  لالبت
  .)1(والفناء االضمحالل في التتابع  )ادارك(والمراد

 شـيء  تتـابع  وإذا ردفـه،  فهـو  شـيئا  تبـع  ما: الردف: ردف:(( الترادف -4
 عبـارة :(( بأنـه ) ه816ت(الجرجـاني   وعرفـه   ،)2())الترادف فهو شيء خلف
 شـيء  علـى  الدالـة  المفـردة  األلفاظ توالي هو: وقيل المفهوم، في االتحاد عن

 مـن  بِـَألْف  ممـدكُم  َأنِّـي :تعـالى  قوله جاء ذلك ومن.)3())واحد باعتبار واحد
لَاِئكَةالْم ينفردم ]4(بعضا بعضهم يلحق:  أي] 9: األنفال(.  

 وكـل (( ،)5())َأثَـره  علـى  جـاء  ِإذا فلَـان  عقـب  على فلَان جاء: ((التعاقب-5
 وِلهـذَا . وعقوبـاً  عقْبـاً  يعقـب  عقَـب  وقد لَه، عاقب فَهو شَيء بعد خَلفَ شَيء
 ابـن  وذكـر  ،)6())عقبـه  شـيء  كـل  آخر وكَذَِلك وعقْبه، عقبه الرجل لولد قيل

  .)7(التتابع: بمعنى التعاقب ان يضأ ) هـ1393ت(عاشور

: عنـه  وكَـر . عطـف : وتَكْـرارا : وكُـرورا  كَراً، يكر علَيه كَر((التكرار: -6
عجرجل. ركرار، و  ،كَـروم  كَـذَِلكر . الْفـرس : وكَـرء،  وه  الشَّـيكَـروكَر :
 وقفـت  ِإذا ِلَأنَّـك  وذَِلـك  الـراء، : الْحروف من والمكرر. ُأخْرى بعد مرة أعاده

                                                        
ــير: ينظــر )(1 ــرآن الوســيط التفســير و ،20/11:المراغــي: المراغــي تفس ــريم للق ــد ، الك  محم

 العلـوي  محمـد  القـرآن،  علـوم  روابـي  فـي  والريحـان  الروح حدائق تفسير و ،10/350:الطنطاوي
  .21/42:الهرري

 أشـرف  تفسـير  فـي  الحفـاظ  عمـدة : وينظر ،)ردف( مادة8/22: الفراهيدي أحمد بن الخليل العين، )(2
 ).ردف( مادة85-2/84:الحلبي السمين األلفاظ،

 . 56:التعريفات (3)
.57:ياسـوف  أحمـد : القرآنيـة  المفـردة  وجماليـات  ،6/44:الكـريم  للقرآن الوسيط التفسير: ينظر (4)

   
  .12 :فاضل فاتن: البالغة نهج في التالحق: وينظر ،1/643:األزدي دريد بن: اللغة جمهرة )(5
: البالغـة  نهـج  فـي  التالحـق : وينظـر  ،1/179:الهـروي  األزهري بن أحمد بن محمد اللغة، تهذيب )(6

  .12 فاضل: فاتن
  .18/61:والتنوير التحرير :ينظر )(7
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هلَيت عَأيـان  طـرف  رـا  يتعثـر  اللِّسبِم  يـهوعرفـه  ، )1())التكريـر  مـن  ف 
  .)2())أخرى بعد مرة بشيء اإلتيان عن عبارة:((بانه الجرجاني

 [...]َأتبعتُـه : ِإيـاه  وَأتْلَيتُـه . بعضـا  بعضـها  تَلَـا : اُألمور تَتَالَت: ((التوالي -7
تاءجة َأي تَتاِلياً الخيُل وتَتابِعورجٌل. م  ،لَـى  تَلُـوثَـالِ  عم  وـدالُ  لَـا : عـزي 

      وتلْـو . تَتَبـع  تَتَلّـى : قَـالَ [...] تـابع  َأي تـالٍ  فَهـو  اتَّبع، ِإذَا وتَال[...] متَّبِعاً
ءي: الشَّيتلُوه الَّذذَا. يهو لْوذَا ته َأي هعقَـع . تَبـةَ  كَـذَا  وويـه  َأي كَـذَا  تَلبقع .
  .)3())يتْبعها َأي ولدها يتْلوها: ومتْلية متٍْل ونَاقَةٌ

      -:اصطالحا التّالحق

 والمحـدثين،  القـدامى  علمـاء ال عنـد  شائعا من قبل التالحق مصطلحيكن  لم   
 ظـاهرة  شـاعت : مـثال  التالحـق،  على الدالة بالمرادفات شاعت الظاهرة ولكن

ـ 180ت( سـيبويه : قول مثل القدامى، عند اإللحاق،  ممـا  أنهـم  اعلـم ):(( هـ
 ألحقـوه  فربمـا  البتـة،  حـروفهم  مـن  ليس ما األعجمية الحروف من يغيرون
 ت( جنــي بــنا عنــد اإللحــاقو ،)4())يلحقــوه لــم وربمــا كالمهــم، ببنــاء
 التوسـع  مـن  لضـرب  بـه  الملحق زنة بها تبلغ الكلمة في بزيادة:(( هو)ه392

 يبلـغ  األربعـة  وذوات, والخمسـة  األربعـة  بهـا  يبلغ الثالثة فذوات .اللغة في
 غايـة  الخمسـة  ذوات ألن مطلـوب؛  غـرض  ذلـك  بعد يبقى وال الخمسة بها

 يــتتبع  بمــعنى  أي ،)5())شـيء  بـه  يلحـق  شـيء  وراءها فليس األصول،
  .عـنده

                                                        
  ).ر ك ر ك( و) ر ر ك(مادة653- 6/652:األعظم والمحيط المحكم(1) 

 .65:التعريفات )(2
 .12: البالغة نهج في التالحق: وينظر ،)تال( مادة14/102: العرب لسان )(3
  .4/303:الكتاب )4(

 أبـي  لإلمـام )  التصـريف ( لكتـاب  ، النحـوي  جنـي  بن عثمان الفتح أبي اإلمام شرح ، فالمنص )(5
  .35-1/34: المازني عثمان
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ـ 672 ت(مالك بنا عند والتالحق     :(( هـو  إذ نحويـاً،  صـرفياً  تالحقـاً ) هـ
 فـي  مطلقـا  لـه  ومسـاويا  فوقـه  لما موازنا رباعي أو ثالثي جعل به قصد ما

 مزيـدا  كـان  إن زيادتـه  تضـمن  وفـي  اإللحاق، به يحصل ما غير من تجرده
 عبـد  فـه وعر ،)1())فعـال  كـان  إن الشّـائع  مصـدره  ووزن حكمه وفي فيه،

 أكثـر  َأو حـرفٌ  كَلمـة  فـي  يـزاد  أن هو):(( ه1423ت(الدقر علي بن الغني
يرثاِل على لتَصم مةى كَلفي ُأخْر  دـدهـا  عوفرها،  حـكَنَاتوس  ينَِئـذـلُ  وحعامي 

ـ  االسـتعمال  فـي  مشهورٍ آخَر، بِنَاء معاملَةَ والتَّصرِيف الوزنِ في " الـواو " كـ
 بحـرف  يكـون  واإللحـاق ((.)2("))بِجعفَـر " لِإللْحـاق  زيـدتْ  فقـد " كَوثَر" في

،مكسـورا  يـاء  وال قبلهـا،  مـا  مضـموما  واوا يكون وال زائد، وحرف أصلي 
 ورابعــا، وثالثــا، ثانيــا، ويقــع الكلمــة، حشــو يفــ ألفــا وال ، قبلهــا مــا

 قـد  نهـا أل للكلمـة؛  األوائـل  الحـروف  فـي  يكون ال لحاقواإل ،)3())وخامسا
ـ  غيـر  او شـواً ح يكون قد عندهم واإللحاق.)4(لمعنى زائدة تكون  فالـذي  و،حش
ـ  يتمثـل  الكلمة وسط في أي شواً،ح يكون ـ  والنـون،  والـواو  اليـاء  بـ ( فـ
 فاليـاء  عثيـر  وكـذلك  جعفـر  من الفاء بمنزلة فالواو) جعفر( بـ ملحق) جدول

 بـاأللف؛  فيتمثـل  الحشـو  غيـر  إلحـاق  وأمـا  .)5(درهم من الهاء بمنزلة هنا
))يه ام ألنمن اف ن هايخرج المدويؤيـد  يـره غ مـن  األصـل  حروف ساواةم ع 
 أصـلٌ  بهـا  يقابـل  فَلَـا  واألفعـالِ  المتمكِّنة األسماء في أصالً تكون لَا أنَّها كذل

  .)6())فَجاِئز لإللحاق أخيراً زيادتُها وأما

 األسـاليب  تـوالي  فـي  مـا أ ،القـدماء  عنـد  التالحـق  ظاهرة مفهوم وشائع   
 تــوالي ،أو)والقســم واالســتفهام، الشــرط، جمــل:(مثــل النحويــة، واألدوات

                                                        
 المعـروف  ، يوسـف  بـن  محمـد  ،»الفوائـد  تسـهيل  بشـرح  القواعد تمهيد« المسمى التسهيل شرح )(1

  .10/4983:الجيش بناظر
  .81:العربية القواعد معجم )(2
  .2/486:األثير ابن العربية، علم في البديع )(3
  .2/280:العكبري البقاء أبو واإلعراب، البناء علل في اللباب :ينظر )(4

  .2/281:واإلعراب البناء علل في اللباب: ينظر )(5

  .نفسـها والصفحة نفسه المصـدر) (6
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 مفهـوم  أو .النحويـة  األدوات مـن  وغيرهـا  الضـمائر،  تـوالي  أو الحروف،
  :لذلك مختصر عرض يأتي وفيما الصوتية، الظواهر في المماثلة

  -:االساليب توالي-1

ورد عند العلماء القـدامى مفهـوم التالحـق فـي ظـاهرة التـوالي فـي            
  األساليب النحوية منها:

  -:والشرط القسم توالي -أ 

 فـي  وشـاعت  العربيـة،  فـي  الشـائعة  ةاألسلوبي الظواهرِ من ظاهرة وهي   
 بجـواب  اسـتغني  وشـرط  قسـم  اجتمـع  مـا  فـإذا  ونثرا، عراش العرب كالم

 مطلقـا؛  الشـرط  بجـواب  يسـتغنى  َأن اَألولى وكان اآلخر، جواب عن َأحدهما
سـقوط  وتقـدير  منهـا،  هـو  التـي  الجملة بمعنى ،خلٌّم سقوطه     تقدير َألن 

 التوكيـد  عـن  واالسـتغناء  التوكيـد،  لمجـرد  مسـوق  َألنَّـه  مخل؛ غير القسم
  .)1(شائع

    نـوع  بحسـب  قسـمين  علـى  يقسم الشرط مع القسم اجتماع وِإن  الشـرط: 
 غيـر  شـرط  اجتمـع  إذا ،االمتنـاعي  غيـر  الشـرط  مع القسم اجتماع: اَألول

 يكـون  فـالجواب  خبـر،  يطلـب  ما عليهما يتقدم ولم كالم، في وقسم االمتناعي
 جـواب  عـن  ويسـتغني  لـه  الجـواب  فيكـون  القسـم  تقدم فاذا منهما، لسابق
 طالـب  والشـرط  القسـم  علـى  تقدم إذا أما ،)2(مقامه القسم جواب لقيام الشرط
 أم الشـرط،  علـى  القسـم  تقـدم  وسواء القسم، دون الشرط ألداة فالجواب خبر،

                                                        
 فـي  اإلنشـاء  وأسـاليب  ،2/888:الـدين  جمـال  اهللا، عبـد  بـن  محمد الشافية، الكافية شرح: ينظر )(1

 اهللا عبـد  نجـم  سـعيد  عـامر  ،)  بالغيـة  نحويـة  دراسـة "  (السـالم  عليهـا  "الزهـراء  السـيدة  كالم
  . 299:الدليمي

  الحاجـب،  البـن  الكافيـة  علـى  الرضـي  شـرح  ،و3/215:مالك ،البن الفوائد تسهيل شرح: ينظر )(2
، 4/1783:األندلسـي   حيـان  أبـو  ، العـرب  لسـان  مـن  الضـرب  وارتشـاف  ،4/456:االستراباذي
 رسـالة ( الموسـوي،  حسـين  ",نحويـة  دراسـة " البالغـة  نهـج  فـي  الطلبيـة  غير اإلنشائية واألساليب
  .48:)ماجستير
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 إن وزيـد  نـزره،  يزرنـا  إن واهللا زيـد : ذلـك  مثـال  القسم على الشرط تقدم
 تقـدم  إذا ،االمتنـاعي  بالشّـرط  القسـم  اجتمـاع : اآلخرو .)1(نزره واهللا زيرنا
 للقسـم،  فـالجواب  الشـرط  داتـين األ بهـذين  اعنـي ) لوال( أو) لو( على القسم

 الشـرط  تقـدم  إذا وأمـا  عليـه،  القسـم  جـواب  لداللة محذوف الشرط وجواب
 فعليـة  جملـة  إال يكـون  ال جوابهمـا  ألن القسـم؛  إلغاء  فالواجب القسم، على

 لـو : تقـول  قسـمية  جملـة  يكون أن                         يصح وال خبرية،
 أن يصـح  وال لضـربتك             واهللا زيـد  ولـوال  ألكرمنـك،  واهللا، جئتني
 واهللا زيـد  ولـوال  ألكرمنـك،  واهللا، جئتنـي  لـو : تقـول  قسـمية  جملة يكون

  .)2(لضربتك

  :وشرط استفهام توالي -ب

 لالســتفهام،  يكــون الجــواب ان قيــل والشــرط االســتفهام تــوالى إذا      
ــه؛ ــ أإن: نحــو لتقدم ــى الشــهادة ألداء عدتُ ــا عل ــتَ وجهه ســع ؟تجيب  برف
 غالبـا؛  للشـرط   يكـون  الجـواب  أن ذلك خالف :وقيَل". تستجيب: "المضارع

م  مـت  أَفَـإِن : تعـالى  قولـه  بدليل فَهـ  ونـدالْخَال] كانـت  لـو  إذ ؛] 34:األنبيـاء 
 الفـاء  ألن الفـاء؛  دخلتهـا  مـا  لالستفهام جوابا ،"الخالدون هم: "االسمية الجملة

 جملـة  كـان  إذا الشـرط  جـواب  في تدخل وإنما االستفهام، جواب في تدخل ال
 للقرينـة  خاضـع  ألحـدهما  الجـواب  تعيين أن والصحيح(( ،)3(غيرها أو اسمية
 فـي  منهمـا  واحـد  بـه  يخـتص  أن دون لذاك، أو لهذا فتجعله فيه؛ تتحكم التي
  .)4())األساليب كل

                                                        
وأسـاليب اإلنشـاء فـي كـالم السـيدة       ،1784-4/1783:العرب لسان من الضرب ارتشاف: ينظر )(1

   .49 :البالغة نهج في الطلبية غير اإلنشائية واألساليب، 300: عليها السالم" الزهراء"
 بنــاظر المعــروف يوســف بــن محمــد التســهيل وشــرح ،4/459:الرضــي شــرح:  ينظــر  )(2

،  302" :السـالم  عليهـا " الزهـراء  السـيدة  كـالم  فـي  اإلنشـاء  وأسـاليب  ،3125-6/3124:الجيش
  .53: البالغة نهج في الطلبية غير اإلنشائية واألساليب

  .4/490:، عباس حسنالوافي النحو و ن، الفراء،معاني القرآ :ينظر )(3

  .4/490:الوافي النحو )(4
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  -:شرطين توالي-ج

 علـى  المحتويـة  الجملـة  فـي  يـرد  الذي جواب تحديد في العلماء اختلف    
 يكـون  أن الشـرط  علـى  دخَـل  إذا الشـرط  حكـم : ((البقاء أبو قال شرطين،

 تـوالى  إذا: قـال  مـن  ومـنهم  ،)1())األول للشرط جواباً والجواب الثاني الشرطُ
 كتقييـده  لـألول  مقيـد  والثـاني  ، لألول الجواب فيكون عطف بدون   شرطان

 ال والحـال  الحـال،  معنـى  فـي  الثـاني  الشرط الن وذلك موقعه، واقعة بحال
 ،)3(معـاً  لهمـا  فـالجواب  بعطـف  الشرطان توالَى إذا واما ،)2(جواب إلى تحتاج
 لـألول،  يكـون  الشـرطين  تـوالي  فـي  يـرد  الذي الجواب إن: قال من ومنهم

 وهـذا  ،)4(عليـه  وجوابـه  األول الشـرط  لداللة محذوف الثاني الشرط وجواب
  .سلوبيناأل في التالحق سببه راءاآل في االختالف

  قسمين توالي-د 

 الكـالم  وفـي  ، الكـريم  القـران  فـي  قسـمين  تـوالي  ظاهرة شاعت لقد    
اللَّيـلِ  والضُّـحى  :تعـالى  قولـه  فـي  كما العربي، جى  إِذا و سـ ] 2-1:الضـحى  [
ــه ــا  والطَّــارِق والســماء :تعــالى وقول ماكَ ورــا أَد الطَّــارِقُ م ]2-1:الطــارق[، 

 وال األوِل انقضـاء  قبـل  واحـد  شـيء  على قَسمين بين الجمع العلماء أبى وقد
؛ ألنهـم صـرحوا بأنـه مـا سـمع عـن       )5(إعرابـاً  الختالفهما للعطف مجاَل

،إال أن بعضـهم أجـازه   )6(العرب، وأن كل قسم لديهم يقتضـي جوابـاً برأسـه   
 ألن ؛بينهمـا  مخالفـة  الأما البعض االخـر فـذكر أن    ،)7(على تقدير الجر فيه

                                                        
  .6/319:الحلبي بالسمين المعروف العباس، أبو المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر )(1
  .3/1293:المرادي مالك، ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح: ينظر )(2
  . 3/1294:نفسه المصدر :ينظر )(3

  .5/93: أحمد الدين شهاب ، البيضاوِي تفسير علَى الشهاب حاشية :ينظر )(4
ــر )(5 ــير: ينظ ــي تفس ــعود أب ــعود ،الس ــو الس ــية7/158:أب ــهاب ،وحاش ــى الش ــير علَ  تفس

  .1/178:البيضاوِي
 .1/178:البيضاوِي تفسير علَى الشهاب حاشية :ينظر )(6
  المصدر نفسه والصفحة نفسها. )(7
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 التعمـيم  دون والتفصـيل  التوزيـع  علـى  اهللا رحمـه  المصـنف  وكالم مبنى((
 ؛الـبعض  دون الـبعض  فيـه  يصـح  فيمـا  وبعضها فيه يصح فيما كلها فتجري

 كالمـه  حمـل  يمتنـع  حتـى  منها واحدة كل في الوجوه جميع جريان يدع لم إذ
 و ِإنَّكُـم :(( وجاء توالي القسم فـي قـول اإلمـام علـي    ، )1())ذكر ما على
اَللَّه يري لَكَثف اتاحيٌل اَلْبتَ قَلتَح اتاياَلر ِإنِّي و  ـاِلمـا  لَعبِم  كُمحـلصي و  ـيمقي 

كُمدَأو نِّي وى الَ واهللا لَكَأر كُمالَحِإص ادي بِِإفْس2())نَفْس(  

  -:حرفين توالي -2

((  :بقولـه  جنـي  ابـن  وبـين ذلـك   حرفين، توالي في التالحق مفهوم وشاع   
 تيـان أي ال تواليهمـا  وعنـد : بمعنـى  ،)3())واحـد  لمعنى حرفين اجتماع ومحال
 علـى  الـدوال  الحـروف  هـذه  فـي  الغـرض :(( أن ذلك؛ وتعليل واحد لمعنى

 أسـتفهم  عـن  تنـوب " هـل " أن ترى أال واالختصار، التخفيف هو إنما المعاني؛
 االختصـار  هـو  إنمـا  فيهـا  الغـرض  كـان  فـإذا  ...أنفـي  عن تنوب" ما"و

 إذ واحـد،  لمعنـى  حـرفين  بـين  للجمع وجه فال الكثير؛ عن بالقليل واالستغناء
 المتـوالي  الحـرف  يكـون  وقـد  ،)4())عنـه  وغناء اآلخر في كفاية الواحد في

مسـلم بـن معبـد     فـي  كمـا  لضـرورة  او شـذوذا  ماإ السابق للحرف مؤكداً
  )5(:الوالبي

  دواء أبدا للمابـهم وال...  بي لما يلفى ال واهللا فال           

                                                        
  .1/178:البيضاوِي تفسير علَى الشهاب حاشية )(1

   .6/225:البالغة نهج شرح(2) 
 ،322:األوسـي  قـيس  والبالغيـين،  النحـويين  عنـد  الطلـب  أساليب ،و2/186:الخصائص: ينظر )(3

 رسـالة (جاسـم،  شـاكر  يسـرى  دالليـة،  – نحويـة   دراسـة  الكـريم  القران في المعاني حروف توالي
  .12):ماجستير

  .12:الكريم القران في المعاني حروف توالي :ينظرو ،2/51:جني أبن اإلعراب، صناعة سر )(4
 أبـو  المعـاني،  حـروف  فـي  الـداني  والجنـى  ،2/284:الخصائص  ،و1/68:القرآن معاني: ينظر) (5

ــد ــرادي  محم ــة ،و345-344:الم ــاب  األدب خزان ــب لب ــادر   ، ول ــد الق ــرب، عب ــان الع لس
  .5/157و2/308:البغدادي
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 يتـوالى  ال كـي؛  األولـى  لـالم  شـذوذا  مؤكدة المتوالية الالم كانت وقد      
  .  )1(واحد لمعنى حرفان

  

 قـول  فـي  كمـا  السـابق  للحـرف  معناه في راًمغاي المتوالي الحرف يكون وقد
  :)2(الخيلزيد 

 ذي القـاع  بسـفح  رأونـا  أهــل ...  بشـدتنا  يربوع فـوارس سـائل        
  األكم

 تـوالي  لمنـعِ ) قـد ( معنـى  إلى االستفهامي معناها من هنا) هل( خرجت وقد   
  .)3(واحد موضع في استفهامين

  -:ضميرين توالي -3

 اللـذان  المفعـوالن  كـان  فـإذا :(( المفعولَين إضمار باب في سيبويه قال إذ     
 فـإن  الغائـب،  قبـل  بالمخاطَـب  فبدأتَ وغائبا، مخاطَباً الفاعل فعل إليهما تعدى
 وقـد  أعطيتُكَـه : قولـه  وذلـك  إيـا،  موقعها تقع ال التي العالمةُ الغائب عالمة

 المخاطَـب  أن قبـل  مـن  بـه  يبدأ بان أولى المخاطَب كان وإنما]...[ أعطاكَه،
 قبـل  بنفسـه  يبـدأ  بـأن  أولـى  المتكلم كان فكما الغائب، من المتكلم إلى أقرب

 مـن  بـه  يبـدأ  بـأن  أولى الغائب من أقرب هو الذي المخاطَب كان المخاطَب،
 يخلـو  فـال  بعامـل،  اتصـال  إذا المضمران:(( يعيش ابن قول ،أما )4())الغائب

 بفعـٍل،  اتّصـال  فـإن . الفعـل  معنى فيه باسمٍ وإما بفعٍل، يكون أن إما اتّصالهما
                                                        

  .13: الكريم القران في المعاني حروف توالي :ينظر )(1
ـــر) (2 ـــد شـع ـــيل زي ـــائي، الخ ـــة الـط ـــيق، دراسـ ـــمدأ وتـحـق ـــتار ح  مخ

  .155:الـبرزة
 5/101:يعـيش  ،ابـن  المفصـل  شـرح  و ،2/465:الخصـائص  و ،1/44:المبرد المقتضب،: ينظر )(3
 القـران  فـي  المعـاني  حـروف  وتـوالي  ،2/609:،السـيوطي  الجوامع جمع شرح في الهوامع وهمع ،

  .13:الكريم
  .2/364:الكتاب )(4
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 كـلِّ  علـى  الفاعـل  تقـديم  لزِم مفعوالً، واآلخر فاعالً، المضمرين أحد كان فإن
 ،"ضــربتُه"و ،"ضــربتُك"نحــو وذلــك األقــرب، اعتبــارِ غيــرِ مــن حــال

  .)1("))ضربه"و ،"ضربك"و ،"ضربني"و ،"ضربتَه"و ،"ضربتَني"و

  -:مبتدئين توالي- 4

 الخبـر  يكـون  بـان  وذلـك  مبتـدئين،  تـوالي  عنـد  التالحق ظاهرة شاعت   
 فـي  الـوارد  وخبـره  الثـاني  والمبتـدأ  الثـاني،  المبتدأ خبر الجملة في الوارد
  .)2(األول المبتدأ خبر يكونا الجملة

 الرمـاني وبينّهـا  ، النحويـة  التوابـع  فـي  يضـاً أ التالحق  ظاهرة ووردت    
 التَّْأكيـد  خَمسـة  وهـي  األول اعـراب  علـى  الجاريـة  وهي):(( هـ384ت(

ـ 538 ت( الزمخشـري  ها،وحـد )3())والنسـق  الْبيـان  وعطـف  والصفة ) هـ
 لغيرهـا  التبـع  سـبيل  علـى  إال االعـراب  يمسها ال التي األسماء هي:(( نهاأب

ــي ــة وه ــد أضــرب خمس ــدل وصــفة تأكي ــف وب ــان وعط ــف بي  وعط
 الحاصــل إعرابــه فــي قبلــه لمــا المشــارك هــو((  ،والتــابع)4())بحــرف
 لمـا  المشـارك : هـو  فالتـابع ):(( ه900ت( األشـموني  فـه ،وعر)5())والمتجدد

  . )6())خبر غير والمتجدد الحاصل إعرابه في قبله

 الممـاثلــة : مثـل  الصـوتي   التتـابع  فيالتالحق   ظاهرة يضاًأ ووردت    
 فيـه  فنـاؤه  أو صـوت،  مـن  صـوت  تقريب: عن عبارة  والمماثلة .الصوتية

 اَألصـوات  تـأثير  طريـق  عـن  تكـون  وأيضـاً  واالدغام، اإلبدال  طريق عن
 مخـارج  فتتغيـر  والجمـل،  الكلمـات  في بها النطق عند ببعض بعضها اللُّغوية

                                                        
  .2/320:المفصل شرح )(1
  .2/1036 الفوائد، تسهيل بشرح القواعد وتمهيد ،1/327:الفوائد تسـهيل شرح :ينظر )(2

  .69-68:الحدود رسالة )(3
  .143:اإلعراب صنعة في المفصل )(4
 ومعجـم  ،2/687:الصـائغ  بـابن  المعـروف  حسـن،  بـن  محمـد  الملحة، شرح في اللمحة: ينظر) (5

  .164:العربية القواعد
  .2/315:مالك ابن ألفية على األشموني شرح )(6
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 األصـوات  مـع  الصـفة  أو المخـرج  في تتفق لكي صفاتها أو االصوات بعض
 التوافـق  مـن  نـوع  ذلـك  عنـد  فيحـدث  الكَـالمِ  فـي  بها المحيطة األخرى

 إذا: مـثال  ، الصـفات  أوفـي  المخـارج  في المتنافرة األصوات بين واالنسجام
 وكـان  ، متقـاربين  مخـرجين  مـن  أو واحد مخرج من صوتان الكالم في جاء

 واحـد  كـل  وجـذب،  شـد  بينهمـا  حدث مثال مهموسا واآلخر مجهورا أحدهما
 كلهـا  صـفاته  فـي  معـه  يتماثل يجعله و ناحيته اآلخر يجذب أن يحاول منهما
  .)1(بعضها أوفي

  بهـا  يقصـد : فـاألولى  ،)مـدبرة (رجعية و)مقبلة( تقدمية: نوعان والمماثلة    
 عكـس  فتكـون ) مـدبرة (الرجعيـة  لُألخـرى  بالنسبة أما الثاني،في  األول تأثير

  بـين  تامـة  مماثلـة  حـدثت  إذا: مـثال  األول،فـي   الثاني تأثير: بمعنى األولى
 خصـائص   بعـض   فـي  المماثلـة  حـدثت  إذا وأمـا  ، كلي فالتأثر  الصوتين

 التـأثير : األول: نـوعين  علـى  التقدميـة  ،وتقسـم  جــزِئي  فالتـأثر  صوت
 التـأثير : اآلخـر  اطّلـب،   - اطتلـب  ادرك، -  ادتـرك :مثْـل :  الكلي المقبل
 فتقسـم  الرجعيـة  أمـا  اصـطبغ -اصـتبغ  ازدجر،-ازتجر :مثل الجزئي المقبل
 عمـا، -مـا  عـن  ممـا، -مـا  من مثْل: الكلي المدبر التأثير: األول: نوعين على

  .)2(بـعـد مـن :مثل الجزئي، المدبر التأثير: اآلخر

 الفـتح  فـي  الصـوتي  التماثـل : مثالً الحركات في الصوتي التماثل حدثيو    
  .)1(توالياً الضم وأ)4(توالياً الكسر وأ،)3(تواليا

                                                        
 والمماثلـة  ،30:التـواب  عبـد  رمضـان . د: وقوانينـه  وعللـه  مظـاهره  اللغـوي،  التطور :ينظر )(1

  .67:الحكمة نيل :فونولوجية وصفية دراسة الكهف سورة في والمخالفة

 التطـور  ،و31-29:برجستراسـر  األلمـاني  المستشـرق  العربيـة،  للغـة  النحـوي  التطور: ينظر  )(2
 والمماثلـة  ،211-209:شـاهين  الصـبور  عبـد  :العربيـة  للبنيـة  الصـوتي والمنهج ،48-31:اللغوي

  .71-68:الكــهف سورة في والمخالفة
  .525:زنجلة ابن القراءات، ،وحجة270:خالويه ابـن السبع، القراءات في الحجة :ينظر )(3
 بـن  الـرازق  عبـد  : إنموذجـاً  العـروس  تـاج  المعجمية الصناعة في القرآنية القراءات أثر: ينظر )(4

  .59-53):دكتوراه اطروحة(، القادوسي حمودة
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ــاأ     ـــند م ـــلأ عـ ـــت األدب، هـ ــظــاهــ فـشـاعـ  ـرةـ
  -:نـهــاـم مــورأبــ ـقـالتـالح

 َأصـلٌ  هـو  ممـا :(( الجرجـاني  يقول إذ بينهما؛ ،والجمع االستعارات تتابع   
 قَصـداً  اسـتعارات،  عـدة  بـين  جمع قد الشاعر تَرى أن االستعارة، شرف في
 قـول  مثالـه  يريـد،  فيمـا  والشَّبه المعنى يتم وأن بالشَّكِْل، الشكَل يلحقَ  َأن ِإلى

  :القيس امرئ

  *بكَلْكَِل وناء َأعجازاً وَأردف...  بصلْبه تَمطَّى لما له فقلتُ      

 قـد  َأعجـازاً  لَـه  فجعـلَ  ذلـك  ثَنَّـى  بـه،  تمطَّـى  قد صلْباً ِللَّيل جعَل لما    
 لـه  فاسـتَوفى  بـه،  نـاء  قـد  كَلْكَـالً  لـه  فجعـل  وثلَّـثَ  الصلْب، بها أردفَ
 نظـر  ِإذا سـواده،  مـن  النـاظر  يـراه  مـا  وراعـى  الشَّـخصِ،  أركانِ جملةُ

ــه، ــر وِإذا قُدام ــى نَظَ ــه، ِإل وإذا خَلْف ــع ــده البصــر رفَ ــي وم ــرض ف ع 
 اسـم  إليـه  فاسـتعار  بـالطولِ  الليـل  وصـف  اراد انـه  :بمعنـى  ،)2())الجو

 مـا  شـيئا  طولـه  يزيـد  صـلب  ذي كـل  أن مـن  مشـاهد  هـو  لما الصلب
 وبـالغ  سـيره،  وبـطء  لثقلـه  االعجـاز  إليـه  اسـتعار  وايضـا  التمطي، عند

ــى ذلــك فــي  ايضــا إليــه واســتعار بعضــا، يــردف بعضــها جعــل حت
 الـذي  وهـو , البعيـر  كلكـل  مـن  لـه  آخـذا  ووسـطه  الليـل  لمعظم الكلكل
 فـي  لمـا  ويثقـل،  ينـوء  جعلـه  بـأن  مبالغـة  وزاده بـرك،  إذا عليـه  يعتمد
  .)3(ساهر قلب كل على والنصب التعب من الليل

                                                                                                                                                               
  .69- 61:نفسه المصدر )(1
  .48:الكندي الحارث بن حجر بن القَيس امرُؤ القيس، امرِئ ديوان* 
 :البالغـة  نهـج  فـي  التالحـق  وينظـر:  ،79:الجرجاني القاهر عبد المعاني، علم في اإلعجاز دالئل )1(

22-23.  
 المعـاني،  البيـان، « البالغـة  وعلـوم  ،60-59:الزوزنـي  حسـين،  السـبع  المعلقات شرح: ينظر )(3

  .23البالغة: نهج في والتالحق ،269-268:المراغي مصطفى بن أحمد ،»البديع
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 االبيـات  فـي  الكلمـات  تكـرار  عنـد  ايضـا  الظـاهرة   هـذه  وشاعت      
 لفظـة  بتكـرار  قـام  عنـدما  الشـابي  القاسـم  بـي أ قـول  فـي  كما الشعرية

  )كآبتي(

  الحـزن عوالم في غريبة           نظائرها خالفت كآبتي   

ــآبتي   ـــكرة ك ـــرد فـ ــة              مفــ ــن مجهول ــامع م  مس
               )1(الزمن

     عـالم  فـي  وتميـزه  تفـرده  و الشـاعر  إلحـاح  يؤكـد  التكـرار  هذا وإن 
: متغيــرة عــابرة النــاس كآبــة بينمــا تتغيــر ال ثابتــة كآبتــه ألن الحــزن؛

             .)2( األمد مع خبت ليال مرت ومتى شعلة الناس كآبة

  : مثالً أيضاً، العروضية التفعيالت توالي في الظاهرة شاعت و     

  :وزنه الطويل البحر   

  )3(مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن ...مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن   

  :وزنه الهزج والبحر 

 مفاعيـــــلن مفـــاعيلن...  مفـــاعيلن  مفـــاعيلن  مفاعـــــيلن     
  *)4(مفاعيــلن

 الجنـاس،  اقسـام  أحـد  وهـو  الالحـق،  الجناس مصطلح البالغة في وشاع   
ـ  الكلمتـان  تتفـق  أن وهو( ـ  إال حروفهمـا  جميـع  يف  تقـرب  ال حـرفين  يف

                                                        
  .70:البالغة نهج في التالحق وينظر: ،26:الشابي القاسم ابي ديوان )(1
 دراسـة (  الشـابي  القاسـم  أبـي  شـعر  فـي  التكرار ظاهرةو ، 70:البالغة نهج في التالحق :ينظر )(2

  . 15 :)منشور بحث( :المنصور أحمد زهير. د)  أسلوبية
  .28:عتيق العزيز عبد والقافية، العروض علم )(3
  .67:المصدر نفس )(4
ــة * ــس ينظــر :خــرىاأل البحــور وزانأ ولمعرف  ، 86  ،79 ، 71 ،59 ،54 ،39،46:المصــدر نف

92، 98، 105، 109، 115، 121، 120.  
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: نحـو  - األول فـي  إمـا  متباعـدين  فـي  يكون:(( الالحق والجناس ،)1()بينهما
ٌليكُلِّ ول ةزمه  ةـزلُم ]نحـو  ، الوسـط  فـي  وإمـا  ،] 1:الهمزة:  إِنَّـهلَـى  وع 

 ـكل ــهِيد ذَ لَش   إِنَّـهو ــبحــرِ ل ي  قولــه نحــو ، اآلخــر فــي وإمــا ]]7-8لَشـديد  الْخَ
  .)2(]))83:النساء[بِه أَذَاعوا الْخَوف أَوِ الْأَمنِ من أَمر جاءهم وإِذَا : تعالى

ـ ا التتابع ظاهرة فشاعت المفسرين عند َأما      الكـريمتين  يتـين اآل إلـى  ناداتس
ا  يقْتُـلَ  أَن لمـؤمنٍ  كَـان  ومـا  :تعـالى  قوله ،في نـمؤلَّـا  م ن  خطَـأً  إِ مــا  قَتَـلَ  ون مؤطَـأً  مخ 

رِيــرفَتَح ــة قَبر ــة نمؤــةٌ م يدةٌ وــلَّمســى م ــه إِلَ للَّــا أَه ــدقُوا أَن إِ صي فَــإِن ــان ــن كَ مٍ مــو ــدوٍّ قَ ع 
لَكُـــم ــو بـــة فَتَحرِيـــر مـــؤمن وهـ ــة رقَ نـ مؤم إِنو كَـــان ــن مٍ مـقَـــو كُمـــني ب ــن يـ بوميثَـــاقٌ    هم 
ــةٌ يةٌ فَدـلَّم ســـى م لَ ـه إِ لـأَه ــر تَحرِي و ـة قَبـ ر ــة نمؤم ــن فَم لَــم جِــدي امــينِ فَصيرــهنِ شيتَــابِع تَ م 

ن  :تعـالى  وقولـه  ]92:النساء[حكيمـا  عليمـا  اللَّه وكَان اللَّه من تَوبةً فَمـ  لَـم  جِـدي 
امـــــينِ فَصيرـــــهنِ شي تَـــــابِع تَ م ـــــنـــــلِ مب ــم فَمـــــن يتَماســـــا أَن قَ  ســـــتِّني فَإِطْعـــــام    يســـــتَطع لَـــ

ــكينا سم ــك ــوا ذَلن متُؤ ل ــه ــوله بِاللَّ سرو  لْــكتو ودـد حـ اللَّــه رِينلْكَــافل و ــذَاب ع  ــيمأَل  
  .)3(الكفارة صوم تتابع في عندهم شاعت الظاهرة ان :بمعنى] 4:المجادلة[ 

 فرقـاً،  بينهمـا  نجـد  لـم  واالصـطالح  اللغـة  في التالحق استعراض وبعد    
، بمعنـى : ان التالحـق يصـب فـي تتـابع      االصـطالح  في هشيوع كان مهما

  األمور في كل شيء.

                                                        
  .      3/138: العلوي اإلعجاز، حقائق وعلوم البالغة ألسرار الطراز )(1

 البالغـة  ،و328-327:الهاشـمي  أحمـد  والبـديع،  والبيـان  المعـاني  فـي  البالغـة  جواهر :ينظر )(2
  . 2/495: الدمشقي الرحمن عبد العربية،

 غـوامض  حقـائق  عـن  الكشـاف  ،و9/40،23/232:الطبري القرآن، تأويل في البيان جامع: ينظر )(3
 ،94-2/92:عطيـة  بـن ا العزيـز،  الكتـاب  تفسـير  فـي  الوجيز والمحرر ،1/550:الزمخشري،التنزيل

ــاني وروح ،5/274-275 ــي المعـ ــير فـ ــرآن تفسـ ــيم القـ ــبع العظـ ــاني، والسـ  المثـ
  .110-3/110،14/209:األلوسي
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 أو شـيئين  تتـابع  عـن  عبـارة  نـه أب :التالحـق  نصف أن لنا سبق مما لذا   
 معنويـا،  أو ماديـا  وأ ادبيـا  أو لغويـا  كـان  سـواء  تكوينـه،  كان مهما ,أكثر

 نفـس  فـي  جوهريـا  اثـرا  يترك إذ لالذهان، وجاذباً للنظر، الفتاً ما أمرا يعطي
  .المتلقي



  

                                         

 المصادر والمراجع 
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القرآن الكريم  

  -:الكتب: أوالً

  -أ-
 ه911جــالل الــدين الســيوطي (ت:  ،اإلتقــان فــي علــوم القــرآن(، 
هيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،     الناشر: ال ،: محمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق
  م.1974 -ه1394

 عاء في نهجِ البالغةأدب الد   (ـةدراسـة داللي)، .هنـاء عبـد الرضـا     د
ــالحمرتضــى  د. ، رحــيم ــاس ف ــة، عب ــة التربي ــة البصــرة ،كلي  ، جامع
     ط). ،(د.(د.ت)

 ــب،أ ــدينوري( تا دب الكات ــة ال ــن قتيب ــق ),ه 676 :ب ــدتحقي  : محم
  ).  ط .د( ،(د.ت) ،بيروت ،, مؤسسة الرسالةالدالي, الناشر

   ،745(ت: بـو حيـان االندلسـي   أ ارتشاف الضرب من لسـان العـرب 
 , الناشـر، لنـواب : رمضـان عبـد ا  مراجعةد. رجب عثمان محمد,  :تحقيق ،)ه

  .م1998 - ه 1418 ,ولىالطبعة: األ القاهرة, ،يجمكتبة الخان

 محمـد بـن علـي بـن      ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول
الشـيخ أحمـد    :تحقيـق  )،ه1250:اهللا الشـوكاني اليمنـي (ت   محمد بن عبـد 

 عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الـدين صـالح فرفـور،   
  م .1999 - ه1419 ،الطبعة: األولى ،دمشق دار الكتاب العربي، ،الناشر

 الزمخشـري   ،أبو القاسم محمود بـن عمـرو بـن أحمـد     ،أساس البالغة
الناشــر، دار  ،محمــد باسـل عيــون السـود   :تحقيـق  ،)ه538: تجـار اهللا ( 

  م. 1998 - ه1419 األولى، :الطبعة ،، لبنان، بيروتالكتب العلمية
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ه11 ت" "السـالم  عليهـا " الزهـراء  السـيدة  كـالم  فـي  اإلنشاء أساليب "
العتبـة العلويـة    الـدليمي،  اهللا عبـد  نجـم  سـعيد  عامر بالغية، نحوية دراسة

  (د.ط)..م2011-ه1432 ، المقدسة، العراق، النجف األشرف

 الطبعـة، العربي، عبـد السـالم هـارون    نشائية في النحوساليب  اإلاأل , 
  م.2001 - ه1421 القاهرة، ،الخامسة، مكتبة الخانجي

  .قـيس اسـماعيل االوسـي,     أساليب الطلب عند النحويين والبالغيـين، د
  م.1988 جامعة بغداد, بيت الحكمة,

   ،الفتـاح الحمـوز،  عبـد   د. أساليب المدح والذم والتعجـب والمحوريـة 

-ه1430 ،ولــىاأل الطبعــة: ،ردناأل ،عمــان ،دار عمــان للنشــر والتوزيــع
  م.2009

 السـيد جعفـر بـاقر الحسـيني،     ساليب المعاني فـي القـران الكـريم،   أ 
  ش .   1386 ق،1428 الطبعة: األولى: ،قم ،مؤسسة بوستان

 دار المنـاهج   ،طبيـق عـرض وت  ,د. محسـن عطيـة   ،ألساليب النحويةا
  م. 2007 - ه1428ولى, , الطبعة: األردنللنشر والتوزيع, عمان, األ

 ،أبو الحسن علي بـن أبـي الكـرم محمـد      أسد الغابة في معرفة الصحابة
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشـيباني الجـزري، عـز الـدين ابـن      

عـادل أحمـد عبـد     -: علـي محمـد معـوض    تحقيـق  ،)ه630: تاألثير (
 ه1415سـنة النشـر:    ،الطبعـة: األولـى   الناشر، دار الكتب العلمية، الموجود،

  م. 1994 -

 يوسـف  بركـات   تحقيـق:  ), ه 577:بن األنبـاري( ت ا ،العربية سرارأ 
- ه1420 ,الطبعـة: األولـى   ,بـي األرقـم  أاألرقـم بـن    دار  الناشر، ،هبود

  م) (د. ،م1999
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 مجيـد عبـد الحميـد نـاجي،     د.  ،نفسية ألساليب البالغة العربيةسس الاأل
الطبعـة:   بيـروت، لبنـان،   والتوزيـع،  المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر  

  م.1984 -ه1404 ،األولى

 ،دار  ،)ه911:الســيوطي: (ت األشــباه والنظــائر فــي النحــو العربــي
  .م1990 - ه1411 األولى،: الطبعة ،بيروت، لبنان الكتب العلمية،

  أبـو عبـد اهللا،    بـن محمـد بـن مفـرج    أصول الفقه، محمد بن مفلح ،
الــدكتور فهــد بــن محمــد  تحقيــق: )،ه763(ت: شــمس الــدين المقدســي 

  م. 1999 -ه 1420، الطبعة: األولى ،الناشر، مكتبة العبيكان السدحان,

 عبـد الحسـين    تحقيـق: ), ه316:بـن السـراج (ت  ا صول في النحو،األ
  ).  ط.د( ،(د.ت)،بيروت ,لبنان ,مؤسسة الرسالة الناشر، ,الفتلي

   ـ  ال ،إعراب ثالثين سورة من القـران الكـريم  ,)ه370: ه (تبـن خالوي
  ).  ط .د(،م 1941 - ه1360, دار الكتب المصرية ,الناشر مطبعة

     الـدين   اإلغراب في جدل االعراب، أبو البركـات عبـد الـرحمن كمـال
شـق،  دم : سـعيد االفغـاني, دار الفكـر،   تحقيق )،ه577:بن محمد االنباري(ت
ــى   ــة: األول ــة، م1957-ه1377الطبع ــة الثاني ــرو ، الطبع -ه1391ت،بي

  م.1971

    عبـد   ،تحقيـق  ), ه911السـيوطي (ت:  ،االقتراح فـي أصـول النحـو
ـ دار البيرو ،الناشـر  عالء الـدين عطيـه,   ,, راجعهالحكيم عطيه , دمشـق  ،يت

  .م2006-ه1427 ,الثانية الطبعة:

 تحقيــق: ), ه 542:العلــوي( تهبــة الــدين  ،أمــالي ابــن الشــجري 
 األولـى، : الطبعـة   ،ي القـاهرة جلناشـر: مكتبـة  الخـان   , امحمود الطـانحي 

  .م1991 - ه 1413
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 ابـو   ,النحـويين البصـريين والكـوفيين   ن ئل الخالف بيااإلنصاف في مس
ــاال ــاريبرك ــة ), الناشــر، ه577 (ت: ,ت االنب ــة: ,العصــرية المكتب  الطبع

  م). (د. ،م 2003 - ه 1424األولى 

 النجـف   ،دابمطبعـة اآل  ,ششـال  هاشم طـه  د. ،الفعل ومعانيهاوزان أ
  ).  ط .د( ،م1971االشرف،

   ،بـي عمـرو عثمـان المعـروف بـابن      أ االيضاح في شـرح المفصـل
اث دار احيـاء التـر    د موسـى بنـاي العليلـي،    تحقيق: ،)ه:646الحاجب، (ت

  ).  ط .د( ،)ت.د( ، بـغـداد العربي، مطبعة العاني،

   محمـد   ،تحقيـق  ),ه739:(ت :القزوينـي  ،االيضاح فـي علـوم البالغـة
  (د.ت). ،الثالثة الطبعة: ،بيروت ،دار الجبل الناشر،، عبد المنعم خفاجي

  -ب-
أبو عبد اهللا بدر الـدين محمـد بـن عبـد      في أصول الفقه، البحر المحيط

األولـى،   الطبعـة:  ،الناشـر: دار الكتبـي   ،)ه794اهللا بن بهادر الزركشي (ت: 
  م.1994 - ه1414

 مؤسسـة   أشـرف فـوزي جـالل،    أبي نـواس،  بديع التراكيب في شعر
  م.2011-م  2010،الثانية الطبعة: ،االسكندرية حورس الدولية،

  ،ودراسـة:   :تحقيـق  )،ه 606ابـن األثيـر (ت:    البديع في علم العربيـة
 -مكـة المكرمـة    الناشـر: جامعـة أم القـرى،    ،د. فتحي أحمد علي الـدين 

  .ه1420 األولى، الطبعة: ،المملكة العربية السعودية

  أبـو عبـد اهللا بـدر الـدين الزركشـي (ت:       ,البرهان في علوم القـرآن
الناشـر، دار إحيـاء الكتـب     ،محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم     تحقيق: ،)ه794

رته دار المعرفـة، بيـروت،   (ثـم صـو   العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه
  م. 1957 - ه 1376وبنفس ترقيم الصفحات)، الطبعة: األولى،  ،لبنان
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  عبـد المتعـال    لتلخـيص المفتـاح فـي علـوم البالغـة،     بغية اإليضاح
مكتبـة اآلداب الطبعـة: السـابعة عشـر:      الناشـر،  ،)ه1391الصعيدي (ت: 

  م.2005-ه1426

دمشـق،   ،الناشـر، دار القلـم   ،)ه1425الغة العربية، الدمشـقي (ت:  الب
  م. 1996 - ه 1416الطبعة: األولى،  بيروت، ،الدار الشامية

       وزارة  ،البالغة والتطبيـق: د. احمـد مطلـوب, كامـل حسـن البصـير
 الثانيــة: الطبعــة  العــراق، ،جمهوريــة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي،

  م.1999-ه1420،

      ـ دقـة,  بلقاسـم   د. ،ةبنية الجملة الطلبيـة وداللتهـا فـي السـور المدني
  م.2008 - ه1429 ،بحاث في اللغة واالدب, الجزائريمنشورات مخبر أ

   الطبعـة :  ،بهج الصباغة في شرح نهج البالغة،  محمـد تقـي التسـتري 
  م). (د. ،م1997-ه 1418 ، األولى

  -  ت -
        التأويل النحوي في القـرآن الكـريم، د. عبـد الفتـاح الحمـوز، مكتبـة

-ه1404السـعودية، الطبعـة: األولـى،    الرشد، الرياض، المملكـة العربيـة   
 م1984

    تحقيـق  ,)ه1205الزبيـدي (ت:  :تاج العروس مـن جـواهر القـاموس :
 ,الثانيـة : الطبعـة  الكويـت،  ،دار الهدايـة  ،الناشـر  ,المحققـين مجموعة من 

  (د.ت).

 بــو البقــاء أ ,ب النحــويين البصــريين والكــوفيينالتبيــين عــن مــذاه
 دار الناشــر، ,د. عبـد الرحمــان العثيمـين   تحقيــق: ), ه 616الكعبـري( ت: 
  م .1986 -هـ 1406ولى, الطبعة: األ ,الغرب اإلسالمي
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     الجديـد مـن    التحرير والتنوير "تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل
, الـدار التونسـية   ) الناشـر، ه 1393ابن عاشـور( ت :  ،تفسير الكتاب المجيد"

  .م 1984تونس ,

    نظريـة أحـداث اللغـة دراسـة تطبيقيـة      تحليل الخطاب فـي ضـوء
، الخطاب النسـوي فـي القـران الكـريم     واإلقناع الحجاجي في ألساليب التأثير

ــاهرة، د. ــات، الق ــة: محمــود عكاشــة، دار النشــر للجامع ــى،األ الطبع  ول
  م.2013

    ،ــهيل ــاب التس ــرح كت ــي ش ــل ف ــذييل والتكمي ــان   الت ــو حي أب
، دمشـق  دار القلـم  الناشـر،  هنـداوي، : د. حسن تحقيق )،ه 745األندلسي(ت:

  (د.ت). ،الطبعة: األولى دار كنوز إشبيليا،(، 

 الرابعـة,    الطبعـة:   االردن، ،عمـان  هادي نهـر،  ، د.التراكيب اللغوية
2004 .  

   ،(نحو منهاجيـة شـمولية) مركـز   محمـد مفتـاح،   د. التشابه واالختالف
  (د.م). ،م1996 ولى،األ :الطبعة الثقافي العربي،

 مكتبـة المعـارف ،  د. فخر الـدين قبـاوة    ،فعالسماء واألتصريف األ , 
  م .1988 -ه 1408بيروت، لبنان، 

  ــي ــد اهللا الراحج ــرفي، د. عب ــق الص ــة , داالتطبي ــة العربي ر النهض
  (د.ت). ،بيروت، لبنان ،للطباعة والنشر

 ــه ــه وقوانين ــاهره وعلل ــوي، مظ ــور اللغ ــد  ،التط ــان عب د. رمض
- ه1410،الثانيـة  الطبعـة:  ،القـاهرة  )، مكتبة الخـانجي، ه1421 التواب(ت:

  م.1990
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        ,التطور النحـوي للغـة العربيـة، المستشـرق األلمـاني برجستراسـر
الثانيـة,   الطبعـة:  القـاهرة,  , مكتبة الخـانجي، رمضان عبد التواب أخرجه، د.

  م.1994

 العـراق   دار الصـادق الثقافيـة،   ،فاضل السـامرائي  د. ني،آالتعبير القر
  .)ت.د( ،بابل

     ،(إرشاد العقل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم ) تفسير أبي السعود 
الناشـر:   )،ه982مصـطفى (ت:  أبو السعود العمادي محمد بـن محمـد بـن    

  . م1994 ، بيروت –دار إحياء التراث العربي 

       ،الشـيخ   تفسير حدائق الـروح والريحـان فـي روابـي علـوم القـرآن
إشـراف   العالمة محمد األمين بن عبد اهللا األرمي العلوي الهـرري الشـافعي،  

دار طـوق   م محمد علي بـن حسـين مهـدي الناشـر،    ومراجعة، الدكتور هاش
  م. 2001 - ه 1421الطبعة: األولى،  ، لبنان،بيروت ، النجاة

  ،الناشـر،  )،ه1371أحمد بن مصـطفى المراغـي (ت:   تفسير المراغي 
الطبعـة:   بـي وأوالده بمصـر،  شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـابى الحل   

  م . 1946 - ه 1365 األولى،

     ،الناشـر، دار   التفسير الوسيط للقرآن الكـريم، محمـد سـيد طنطـاوي
الطبعـة: األولـى    ،القـاهرة  ،الفجالـة  ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع

،جـزء  1997: يوليـو  4جـزء   ، 1997: ينـاير  3 - 1تاريخ النشـر:أجزاء  
: فبرايــر 14 - 8أجــزاء  ،1998: ينــاير 7 - 6،أجــزاء 1997: يونيــو 5

  .1998: مارس 15جزء  ، 1998

 ،ــة ــاجم العربي ــة المع ــر آن دوزي (ت:  تكمل ــارت بيت  )،ه1300رينه
، 9جــ   : محمـد سـليم النعيمـي،   8 - 1جـ  ، نقله إلى العربية وعلق عليه

 واإلعـالم، الجمهوريـة العراقيـة،    وزارة الثقافـة الناشر:  : جمال الخياط،10
  م. 2000 - 1979 من الطبعة: األولى،
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،ه370حمـد بـن األزهـري الهـروي، (ت:     محمد بـن أ  تهذيب اللغة( ، 
 ، بيـروت، الناشر: دار إحيـاء التـراث العربـي    محمد عوض مرعب، تحقيق:

  م.2001الطبعة: األولى، 

 أحمـد بـن الحسـين بـن      جنـي)،  (شرح كتاب اللمع البن للمع،توجيه ا
دار الســالم،  ،د. فــايز زكــي محمــد ديــاب تحقيــق: ،)ه637 :الخبــاز (ت

  م.2007 - ه1428القاهرة، الطبعة: الثانية، 

 أبـو محمـد بـدر    صد والمسالك بشرح ألفيـة ابـن مالـك   توضيح المقا ،
: لمـرادي المصـري المـالكي(ت   الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بـن علـي ا  

: دار الفكـر  الناشـر  ،تحقيق: عبـد الـرحمن علـي سـليمان    شرح و ،)ه749
  (د.م). ،م2008 - ه1428 ،: األولىالطبعة ،العربي

      دار  ,ه)1422ت:(توضيح نهـج البالغـة، محمـد الحسـيني الشـيرازي
ـ     ل–العلـوم   وريا، دمشـق، مكتبــة  لتحقيـق والطباعـة والنشـر والتوزيـع, س

للطباعـة والنشـر،   , ، ايران، قم المقدسة، مؤسسـة برهيزكـار  الرسول األعظم
  م. 2003 - ه 1423 ،ولىاأل الطبعة:

   ه 1031الـدين محمـد(ت:   ، زيـن  التوقيف على المهمـات التعـاريف( ,
,   ولـى الطبعـة: األ  ,القـاهرة  ،عبـد الخـالق ثـروت    ,الناشر، عـالم الكتـب  

  م.1990 -هـ 1410

  -ج-
      جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيـد بـن كثيـر بـن

 : أحمـد محمـد شـاكر،   تحقيـق  )،ه310آلملي، أبو جعفر الطبري (ت: غالب ا
  (د.م). ،م 2000 - ه 1420لطبعة: األولى، ا الناشر: مؤسسة الرسالة،
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  ،ـ   جامع الدروس العربيـة ـ   مصـطفى ب (ت:  ين محمـد سـليم الغاليين
ـ راجعه ونقحه، د.عبد المنعم خفا )،ه1364 الناشـر، المكتبـة العصـرية،     ة،ج
  م .1993 - ه 1414 الثامنة والعشرون، الطبعة: ، بيروت،صيدا

 دمشـق  ،أحمد ياسوف الناشـر، دار المكتبـى   ،جماليات المفردة القرآنية 
  م.1999 -ه  1419الطبعة: الثانية،  ،

  جمعـة  حسـين   جماليـة نقديـة)، د.  جمالية الخبر واِإلنشاء(دراسة بالغية
  .م2005، دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب

   تمـيم   الجمل في النحو، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـرو بـن
الطبعـة:   د. فخـر الـدين قبـاوة،    تحقيـق: )، ه170الفراهيدي البصري (ت: 

  .م) (د. ،م1995 - ه1416الخامسة، 

   دار  فاضـل صـالح السـامرائي,    واقسـامها، د. الجملة العربيـة تأليفهـا
  م.2007-ه1427 الثانية، الطبعة: الفكر، عمان، االردن،

  ه321بـن الحسـن بـن دريـد األزدي (ت:    جمهرة اللغة، أبو بكر محمد( 
الناشـر، دار العلـم للماليـين ، بيـروت،      رمـزي منيـر بعلبكـي،    تحقيق: ،

  م.1987الطبعة: األولى، 

  أبـو محمـد بـدر الـدين حسـن بـن        ،حروف المعانيالجنى الداني في
 تحقيـق  ،)ه749المـرادي المصـري المـالكي (ت:    قاسم بن عبد اهللا بن علي ،

ر الكتـب العلميـة،   الناشـر، دا  ،األستاذ محمد نديم فاضـل  د فخر الدين قباوة ،
  م.1992 - ه 1413ولى، األ الطبعة: ، لبنان،بيروت

 ــان  جــواهر ــاني والبي ــي مع ــة ف ــديع،البالغ ــد الهاشــمأ والب ي حم
، المكتبـة  الناشـر  ,يوسـف الصـميلي   ،ضبط وتوثيق وتدقيق هـ),1362(ت:

  .م1999 ،األولى الطبعة: ،بيروت، لبنان ,العصرية

  -ح-



 .........المصادروالمراجع................................................................    
 

 208 

     حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، محمد بـن مصـطفى بـن حسـن
ــافعي(ت:  ــري الش ــر ه1287الخض ــة والنش ــر للطباع  ،(د.م) ،)، دار الفك

  ت)..(د

         ـىلَـى تفْسـيرِ البيضـاوِي، المسـماة: عنيـة القَاضحاشية الشـهاب ع
وكفاية الراضى على تفسيرِ البيضاوي، شهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن      

، دار صـادر  دار النشـر،  ،ه)1069عمر الخفـاجي المصـري الحنفـي (ت:    
  ).  ط.د( ،،(د.ت)بيروت

   ،أبـو العرفـان    حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفيـة ابـن مالـك
دار الكتـب العلميـة    الناشـر،  ،)ه1206بن علي الصبان الشـافعي (ت:  محمد 

  .م1997- ه 1417الطبعة: األولى،  لبنان، بيروت،

،ه403لـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة (ت:      عبـد ا  حجة القراءات،( 
 : الطبعـة  ،بيـروت  ،الرسـالة  مؤسسـة الناشـر:   يد األفغـاني، : سـع تحقيق

  م.1997-ه1418 الخامسة،

   سـين بـن أحمـد بـن خالويـه، (ت:      الحجة في القـراءات السـبع، الح
 ، بيـروت، الناشـر، دار الشـروق   م،د. عبد العال سالم مكـر  تحقيق: )،ه370

  ه 1401الطبعة: الرابعة، 

 علــي  تحقيــق: ),ه337الزجــاجي( ت: ،حــروف المعــاني والصــفات
  م.1984 ،ولىالطبعة: األ ,مؤسسة الرسالة، بيروت الناشر، ,توفيق الحمد

  -خ-

      خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة الحمـوي، تقـي الـدين أبـو بكـر
عصـام شـقيو    تحقيـق:  )،ه837د اهللا الحمـوي األزراري (ت:  بن علي بن عب

بيـروت، الطبعـة: األخيـرة     بيروت، دار البحـار،  الناشر، دار ومكتبة الهالل،
  .م2004
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 القـادر بـن عمـر البغـدادي     خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد
الناشـر، مكتبـة    تحقيق وشرح: عبـد السـالم محمـد هـارون،     )،ه1093(ت 

  م . 1997 - ه 1418 الطبعة: الرابعة، ،القاهرة الخانجي،

 الناشـر   النجـار  علـي  محمـد : تحقيق ,)ه 392(ت:ابن جني ،الخصائص
  .م1999 الرابعة، :الطبعة مصر،  ،ئة المصرية العامة للكتابالهي

       ،الخطاب في نهج البالغة بنيتـه وانماطـه ومسـتوياته دراسـة تحليلـة
, ولـى الطبعـة: األ  ،بيـروت  ،ن العمـري, دار الكتـب العلميـة   يالدكتور حس

  م .2010

  -د-

منشـورات  عـالم،  غريـب  العاطي عبد .د ،العربية البالغة في دراسات 
  .م1997 ولى،األ: الطبعة بنغازي، قازيونس، جامعة

    ،محمـد عبـد الخـالق عضـمية(ت:     دراسات ألسلوب القـرآن الكـريم
  ).ط.د( ،(د.ت) ،القاهرة ،دار الحديث ،)ه 1404

عبـد  بـن  القـاهر  عبـد  بكـر  أبـو  والسور، اآلي تفسير في الدرر درج 
 دراسـة  ،)ه471: ت( الـدار  الجرجـاني  األصـل،  الفارسي محمد بن الرحمن
 فـي  وشـاركه ( الحسـين،  صـاِلح  بن أحمد بِن وليد) والبقرة الفاتحة: (وتحقيق

 بريطانيـا،  الحكمـة،  مجلـة  الناشـر،  القيسي، اللطيف عبد إياد ،)األجزاء بقية
     .م 2008 - ه 1429 األولى،: الطبعة

 أبـو العبـاس، شـهاب الـدين،     ر المصون في علوم الكتاب المكنونالد ،
)، ه756(ت: المعـروف بالسـمين الحلبـي    أحمد بن يوسف بـن عبـد الـدائم    

 :الطبعـة  ،دمشـق  ، الناشـر: دار القلـم   ،الدكتور أحمد محمد الخـراط  تحقيق:
  . م1987, األولى
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      دالئل اإلعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القـاهر بـن عبـد الـرحمن
محمـود   تحقيـق:  ،)ه471األصل، الجرجـاني الـدار (ت:    بن محمد الفارسي

 ، دار المـدني بجـدة   ،المـدني بالقـاهرة  الناشر، مطبعة  محمد شاكر أبو فهر,
  م.1992 - ه1413 ،الطبعة: الثالثة

العـوفي  حـزم  بـن  ثابـت  بـن  قاسـم  الحـديث،  غريـب  فـي  الدالئل 
 الناشـر،  القنـاص،  اهللا عبـد  بـن  محمـد . د: تحقيق ،)ه302: ت( السرقسطي

  .م 2001 - ه 1422 األولى،: الطبعة الرياض، العبيكان، مكتبة

 الـدار   ،د. علـي جـابر المنصـوري    ،لعربيةفي الجملة ا الداللة الزمنية
ولـى  : األردن، الطبعـة األ  ،عمـان  ,الثقافـة للنشـر والتوزيـع    ودارالعلمية 

  م.2002,

.ردة اهللا الطلحـي، جامعـة أم القـرى مكـة المكرمـة،       داللة السياق، د
  ه.1424األولى،: الطبعة السعودية،

.الناشــر: دار  عواطــف كنــوش، الداللــة الســياقية عنــد اللغــويين، د
  م.2007،األولى: الطبعة السياب للطباعة والنشر والتوزيع، لندن،

  .حامـد كـاظم عبـاس، دار     الداللة القرآنية عند الشـريف المرتضـى، د
  م.2004،األولى: الطبعة الشؤون الثقافية العامة، بغداد العراق،

 في الكشف عـن اسـرار كـالم الوصـي (شـرح نهـج        الديباح الوضي
خالـد محمـد    تحقيـق:  ،)ه 749بن علـي الحسـيني(ت:  ابن الحسن ا البالغة)،

مـام زيـد ابـن علـي     ، اإلشراف عبد السالم ابن عبـاس, مؤسسـة  المتوكل, ا
  م. 2003- ه 1424ولى, األ صنعاء الجمهورية اليمنية الطبعة: الثقافية،

  األسـتاذ أحمـد حسـن بسـج،     ،قدم له وشرحه ،بي القاسم الشابيأديوان 
  م.2005 - ه1426 الرابعة، الطبعة: لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،
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،رؤ ديوان امرِئ القيسس بن حجـر بـن الحـارث الكنـدي،    ا اممـن   لقَي
 –لمعرفـة  دار ا الناشـر:  ،عبد الرحمن المصـطاوي  تحقيق: ،آكل المرار بني

  م. 2004 - ه 1425 بيروت الطبعة: الثانية،

  -ر-

  ،أبـو الحسـن    ،علي بن عيسى بـن علـي بـن عبـد اهللا     رسالة الحدود
ـ  تحقيـق  )،ه384الرماني (ت:   –الناشـر: دار الفكـر    امرائي،: إبـراهيم الس

  ).  ط .د( ،م1984 ،عمان

     ه702 :المـالقى( ت  ،رصف المبـاني فـي شـرح حـروف المعـاني  ,(
 مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق    طبوعـات  م ,حمد محمـد الخـراط  أ تحقيق:

  ).  ط .د(، م1975،

 شـهاب الـدين    ،ير القرآن العظيم والسـبع المثـاني  روح المعاني في تفس
علـي عبـد    تحقيـق:  ،)ه1270محمود بن عبـد اهللا الحسـيني األلوسـي (ت:    

الطبعـة: األولـى،    ، بيـروت، دار الكتـب العلميـة   ،الناشـر  الباري عطيـة، 
  .ه 1415

  -ز-    
  محمد بن أحمـد بـن مصـطفى بـن أحمـد المعـروف        التفاسير،زهرة

ــأبي زهــرة (ت:  ــي ،) دار النشــره1394ب  ،)،(د.ت)(د.م ،دار الفكــر العرب
  ).   ط.د(

  -س-
 ه 392:ت( جنّـي  بـن  عثمـان  الفـتح  أبـو  ، اإلعـراب  صناعة سر(، 
  . م1993 الثانية، :الطبعة ، دمشق ، القلم دار ، هنداوي حسن د.: تحقيق
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  -ش-
 ه 769ابـن عقيـل(ت:    ابن عقيل علـى الفيـة ابـن مالـك ،     حشر (، 

دار  ,القـاهرة  ،دار التـراث  ،محي الدين عبـد الحميـد, الناشـر    محمد تحقيق:
- ه1400,  20:الطبعــة ,ســعيد جــودة الســحار شــركاه ,باعــةمصــر لط

  م.1980

 وني الشـافعي  ين األشـم ، نـور الـد  شرح األشموني على ألفية ابن مالك
األولـى،   الطبعـة:  ،لبنـان  ،بيـروت  دار الكتب العلمية  ،الناشر )،ه900(ت: 

  م.1998 -ه1419

 ،د. عبـد   تحقيـق: ),  ه672ابن مالـك الطـائي (ت:   شرح تسهيل  الفوائد
طباعـة النشـر   ، هجـر لل من السيد , د. محمد بـدوي المختـون, الناشـر   الرح

  .)(د.م ،م1990 -ه 1410ولى , : األالطبعة ,والتوزيع واإلعالن

      شرح التسهيل المسمى (تمهيد القواعد بشـرح تسـهيل الفوائـد)، محمـد
د. علـي محمـد    :تحقيـق  ،)ه787وسف المعـروف بنـاظر الجـيش(ت:    بن ي

 ,والترجمـة  , الناشر، دار السالم للطباعـة والنشـر والتوزيـع    فاخر وأخرون
  .ه1428 ,االولى الطبعة: ,العربية مصر ،القاهرة ، جمهورية

  لتصـريح بمضـمون التوضـيح فـي     على التوضيح أو( اشرح التصريح
بيـروت   ،الناشـر، دار الكتـب العلميـة    ،)ه905ي (ت :والجرجا ، خالدالنحو)

  م.2000 - ه1421, ولىلبنان, الطبعة: األ

ت(شـبيلي اال ، ابـن عصـفور  )الكبيـر  الشـرح ( الزجـاجي  جمل شرح :
  ).  ط.د( ،)ت.د( ، )م(د. ،جناح أبو صاحبد. :  تحقيق ،)ه669

 رمضـان . د: تحقيـق  ،)ه972( الفـاكهي، ، :النحـو  فـي  الحدود  شرح 
  .م1993 هـ1414الثانية،: الطبعة  القاهرة، وهبة، مكتبة الدميري، أحمد



 .........المصادروالمراجع................................................................    
 

 213 

 إيـران  ،)ه1359الشـيخ عبـاس القمـي (ت:     ،شرح حكم نهج البالغة ،
  ).  ط.د( ،)ت.د( ،قم

   سـتراباذي  ، الرضـي اال الكافيـة البـن الحاجـب   علـى  شرح الرضـي
: جامعـة قـار يـونس    ،, الناشـر د. يوسف حسـن عمـر   تحقيق:, )ه686:ت(

  م . 1975- ه 1395ليبيا، 

 ه 761ابـن هشـام (ت:   ،شذور الذهب في معرفة كـالم العـرب   شرح ,(
: الطبعـة  ،سـوريا  ،لتوزيـع   الشركة المتحـدة  , الناشر،رقعبد الغني الد تحقيق:
  .م1984، األولى

     ه911(ت: المعـاني والبيـان، السـيوطي   شرح عقـود الجمـان فـي،( 
دار الكتـب   أمـين لقمـان الحبـار،    د. ،إبراهيم محمـد الحمـداني   د. :تحقيق

  م.2011ولى:األ الطبعة: لبنان، ،بيروت العلمية ،

  ه672 مالـك(ت: لجمـال الـدين بـن     ،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفـظ 
-ه1397،بغـداد  ،مطبعـة العـاني   عدنان عبد الـرحمن الـدوري،   تحقيق:، )

  .م1977

  ــق: ،)ه338التســع المشــهورات، النحــاس( ت:شــرح القصــائد  تحقي
-ه1393مطبعـة الحكومـة بغـداد،     دار الحريـة لطباعـة،   حمد الخطـاب، أ

  م.1972

 محـي   تحقيـق:  ,)ه761ابـن هشـام(ت:   ،وبل الصدى ىشرح قطر الند
  .ه1383, عشر الحادية :الطبعة ،, الناشر، القاهرةالدين عبد الحميد

 عبـد   تحقيـق: ) ه672، محمـد جمـال الـدين( ت:    شرح الكافية الشافية
جامعـة مركـز البحـوث وإحيـاء التـراث االسـالمي        ،المنعم هريدي, الناشر

  ،(د.ت).ولى, الطبعة: األ، مكة المكرمةكلية الشريعة والدراسات االسالمية
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 سليمان بن عبـد القـوي بـن الكـريم الطـوفي     شرح مختصر الروضة ، 
عبـد اهللا بـن عبـد     تحقيـق:  ،)ه716، أبو الربيع نجم الـدين (ت:  الصرصري

- ه 1407: األولـى ،  طبعـة ال ،الناشـر، مؤسسـة الرسـالة    المحسن التركي،
  م). (د. ،م1987

     الزوزنـي، أبـو    شرح المعلقات السبع ، حسين بـن أحمـد بـن حسـين
الطبعـة: األولـى    ،الناشر: دار احيـاء التـراث العربـي    ،)ه486عبد اهللا (ت: 

  . (د.ت) ،م 2002 -هـ 1423

  د.اميـل   ،قـدم لـه    ،)ه643, ابن يعـيش ( ت: المفصل للزمخشريشرح
ولـى,  األ , الطبعـة: الكتب العلميـة, بيـروت, لبنـان    : داربديع يعقوب, الناشر

  م.2001 - ه1422

 بوالفضـل  أ: تحقيـق , )ه656 :ابن ابـي الحديـد (ت   ،شرح نهج البالغة
  (د.ت). ،ولىاأل الطبعة: ،، لبنانالمكتبة العصرية، بيروتبراهيم, إ

   بيـروت   ،دار الثقلـين  ,)ه 679، البحرانـي (ت: البالغـة شرح نهـج، 
  م. 1999- ه 1420 ،ولىالطبعة: األ

 ) ــده ــد عب  –م 1849،  ه1323 –ه 1266شــرح نهــج البالغــة: محم
  .ه1423 الثالثة، :الطبعة ذوي القربى، ، الناشر:م)1905

 طباعـة   دار الرسـول االعظـم   عبـاس الموسـوي،   ،شرح نهج البالغة)
  م.1998-ه1418 ولى،األ الطبعة: لبنان، بيروت، توزيع)-نشر–

     ه 1351:حمـد الحمـالوي( ت   أ ،شذا العـرف فـي فـن الصـرف  ,(
  (د.ت). ،الرياض ،، مكتبة الرشدالناشر نصراهللا الرحمن اهللا, :تحقيق

  ،دار  ، حمـد مختـار البـرزة   أ شعر زيد الخيل الطائي، دراسة وتحقيـق
  (د.م).، م1988-ه1408 ،ولى، الطبعة: األالمأمون للتراث
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  -ص-
ة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كالمهـا     الصاحبي في فقه اللغة العربي ,

 محمـد علـي بيضـون,    ،), الناشـر ه 395حمد بـن فـارس (ت:   أ الحسن أبو

 ،بيـروت  العلميـة،  الكتـب  دار  بسـج  حسن أحمد: حواشيه ووضع عليه علق
  .م1997- ه 1418 ،الطبعة: األولى

  ــة ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــحاح ت ــوهري (ت :الص  ،)ه393, الج
  ،بيـروت  ،يـين للمالحمد عبد الغفـور عطـار, الناشـر، دار العلـم     أ تحقيق:

  م.1987 - ه 1407 ،: الرابعةالطبعة ,لبنان

بـو  أ سـعود بـن غـازي     ،العربية بين التنظير واالستعمال صور االمر
  م. 2005-ه1426, ولى: األالطبعة القاهرة، ،تاكي, دار لطباعة والنشر

  -ط-
االعجـاز ،يحيـى   المتضمن ألسـرار البالغيـة وعلـوم حقـائق      الطراز

لبنـان، الطبعـة :    ،المكتبة العنصـرية, بيـروت   ناشر،ال ،)ه745 :العلوي( ت
  .ه 1423 ،ولىاأل

  -ع-
   ه773ح تلخـيص المفتـاح، السـبكي (ت:   عروس االفراح فـي شـر  ،(

والنشـر ,   للطباعـة  المكتبـة العصـرية    ،عبد الحميد الهنداوي, الناشر تحقيق:
  م.2003-ه1423الطبعة: االولى،  ، لبنان,بيروت

   الوهـاب خـالف (ت:   علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشـريع، عبـد
 .د( ،(د.ت) ،المؤسسـة السـعودية بمصـر    ،المـدني مطبعة  الناشر: )،ه1375

  ).   ط
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 ،دار األمـل   علـي الحمـد،   تقـديم د.  هادي نهر، د. علم الداللة التطبيقي
  م.2007-ه 1427ولى، األ األردن، الطبعة: ,للنشر والتوزيع، إربد

 م 1998 أزمنـة،  ،د. عبد القـادر عبـد الجليـل    ،صوتيعلم الصرف ال، 
  ).   ط .د( ،م) د.(

  ناشـر،  ال ،)ه1396عبـد العزيـز عتيـق (ت:     ،علم العروض والقافيـة
  ).  ط .د(، م1987-ه1407 ،بيروت ،دار النهضة العربية

 ،دار النهضـة للطباعـة    )،ه1396عبد العزيـز عتيـق (ت    علم المعاني
  م.2009- ه1430ولى، األ الطبعة: لبنان، ،بيروت والنشر والتوزيع،

أحمـد بـن مصـطفى المراغـي      ،»المعاني، البديعالبيان، «الغة علوم الب
ــروت  ),ه1371(ت:  ــة، بي ــب العلمي ــة،   ،دار الكت ــة: الثالث ــان الطبع لبن

  م.1993 -ه1414

       ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفـاظ، أبـو العبـاس، شـهاب الـدين
ـ     ،)ه 756روف بالسـمين الحلبـي (ت:   أحمد بن يوسف بن عبـد الـدائم المع

الطبعـة:   دار الكتـب العلميـة،   عيـون السـود الناشـر،   محمد باسـل   تحقيق:
  (د.م). ،م  1996 - ه 1417األولى، 

  -ف-
 الشـيخ محمـد جـواد مغنيـه      ،نهج البالغة محاولة لفهم الجديد في ظالل

ســة دار الكتــاب االســالمي، ؤسم  ,ســامي الفريــري تحقيــق: ،)ه1400(ت
  م). ،(د.م  2005- ه 1425 ولى،األ :الطبعة

 ي المخز  العربي قواعـد وتطبيـق، الـدكتور    في النحوـي مهـددار  ،وم
  م.1986-ه1406الثانية،  :الطبعة لبنان، بيروت، الرائد العربي،
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  بيـروت، لبنـان   ,خزومـي مفي النحو العربي نقد وتوجيه، د. مهـدي ال ،
  .1986- ه1406الطبعة: الثانية، 

  -ك-

   ،محمـد أبـو   : تحقيـق  ،)ه285المبـرد(ت:   الكامل فـي اللغـة واألدب
الطبعـة: الثالثـة،    ، ، القـاهرة الناشـر، دار الفكـر العربـي    الفضل إبراهيم،

  م. 1997 - ه 1417

 الناشـر هـارون عبـد السـالم    تحقيـق:  ،)ه180(ت ه، سـيبوي الكتاب ,، 
  م. 1988- ه1408 ،القاهرة, الطبعة: الثالثة ،مكتبة الخانجي

 عبـد   :تحقيـق  ،)ه415ة في علم الحـروف، الهـروي (ت:  كتاب األزهي
-ه1401الثانيـة،   الطبعـة:  مجمع اللغـة العربيـة، دمشـق،    المعين الملوحي،

  م.1981

  ضــبطه وصــحه :تحقيـق  ,)ه816:الجرجــاني (ت ،كتـاب التعريفــات 
, بيـروت، لبنـان   ،شـراف الناشـر، دار الكتـب العلميـة    إجماعة من العلماء ب

  م .1983 - ه1403, ولىاأل :الطبعة

 د. تحقيـق:  ،)ه170:بـن احمـد الفراهيـدي ( ت   ليـل  الخ ،كتاب العين 
ـ  ،يئراد. ابـراهيم الســام  ,مهـدي المخزومــي  دار ومكتبــة الهــالل  ،رالناش

  ).  ط .د( ،(د.ت) ،(د.م)،

   تحقيـق: ), ه471، الجرجـاني (ت:  كتاب المقتصد فـي شـرح االيضـاح 
 بغـداد  ،العراقيـة  الجمهوريـة  دار الرشـيد،  شـر، ا, النكاظم بحـر الجريـان  

  ).  ط .د(،م1982,

  محمـد بـن علـي ابـن القاضـي      كشاف اصطالحات الفنون والعلـوم ،
 ،ه)1158محمد حامد بـن محمـد صـابر الفـاروقي الحنفـي التهـانوي (ت:       

نقـل   ،، د. علـي دحـروج  ، د. رفيق العجـم تحقيـق   تقديم وإشراف ومراجع
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الترجمـة األجنبيـة: د.    ،لـى العربيـة، د. عبـد اهللا الخالـدي    النص الفارسي إ
، ولـى األ ، الطبعـة: الناشر، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بيـروت     جورج زيناني،

  م.1996

   شـر، دار  ), الناه 538الزمخشـري ( ت:  ،الكشاف عن حقـائق التنزيـل
  . ه 1407, الثالثة :الطبعة ,بيروت، الكتاب العربي

     سـليمان الحيـدره اليمنـي، (ت    كشف المشكل في النحـو، لعلـي بـن
د. هادي عطيـة مطـر الهاللـي، دار عمـار للنشـر       )، دراسة وتحقيقه599:

  م.2002- ه1423ولى، األ :الطبعة والتوزيع، عمان،

       الكليات معجم في المصطلحات والفـروق اللغويـة، أيـوب بـن موسـى
عـدنان درويـش    تحقيـق:  ،)ه1094وي، أبو البقاء الحنفـي (ت:  الحسيني الكف

 الثانيـة،  :الطبعـة   ،بيـروت  الناشر، مؤسسـة الرسـالة ،   ي،محمد المصر -
  . م1998

  ,ه 732اسـماعيل(ت:   بـو الفـداء  أالكناش في فني النحو والصرف ( ، 
المكتبـة العصـرية للطباعـة والنشـر      ،, الناشررياض بن حسن الخوام تحقيق:

  ).   ط.د(،م 2000لبنان ، ،بيروت ,

  -ل-
 الناشـر، لمبـارك : مـازن ا تحقيـق , )ه 337:مات، الزجاجي ،( ت الال , 

  . م1985 الثانية، :الطبعة ،دمشق الفكر، دار

 د. عبـد  القرانيـة , دراسة نحوية شاملة فـي ضـوء القـراءات    ماتالال ,
  م.1980ولى،األ :الطبعة ،، لبنانالهادي الفصلي, دار القلم, بيروت

 عـالء الـدين علـي بـن محمـد بـن        ،لباب التأويل في معاني التنزيل
 ،)ه741المعـروف بالخـازن (ت:   حسـن،  إبراهيم بن عمـر الشـيحي أبـو ال   
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، بيـروت، الطبعـة:   شاهين الناشـر، دار الكتـب العلميـة   تصحيح، محمد علي 
  .ه 1415األولى، 

       اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقـاء عبـد اهللا بـن الحسـين بـن
د. عبـد اإللـه    تحقيـق:  ،)ه616بري البغدادي محب الـدين (ت:  عبد اهللا العك

  م.1995- ه1416الطبعة: األولى،  دمشق، ،دار الفكر الناشر، ،النبهان

 بيـروت   ، دار صـادر، الناشـر  ،)ه711ابن منظـور (ت:  ,لسان العرب
    .ه1414 ،الثالثة :الطبعة ,

      ,الناشـر،  لسانيات النص مدخل الى انسـجام الخطـاب، محمـد خطـابي
  ).   ط.د(، م1991، لبنان ،يروتب ،المركز الثقافي العربي

  عـالم الكتـب    ،ة معناها ومبناهـا، تمـام حسـان, الناشـر    العربياللغة، 
  م.2006- ه1427, : الخامسةالطبعة ,مصر

  بـابن حسـن المعـروف   محمـد بـن احمـد     ،اللمحة في شرح الملحـة 
جامعـة االسـالمية   عمـادة البحـث العلمـي  بال    تحقيق:),  ه 720الصائغ (ت 

- ه 1424ولـى,  األ الطبعـة:  ,المدينة المنورة, المملكـة العربيـة السـعودية   
  م.2004

  ه392بـن جنـي الموصـلي (ت:      اللمع في العربية، أبو الفتح عثمـان( 
  م.1972 ،الكويت ،، دار الكتب الثقافيةشرفائز فارس النا تحقيق: ،

  -م-
   ،تحقيـق:  ),ه 542( ت:البـن الشـجري   ما اتفق لفظه واختلـف معنـاه 

  م.1992-ه1413ولى، الطبعة: األ عطية رزق، بيروت،
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  تحقيـق   ،)ه 745(ت: بـي االحيـان االندلسـي   أل ،المبدع في التصـريف
, مكتبـة دار العروبـة لنشـر    وتعليق  د. عبـد الحميـد السـيد طلـب    وشرح 

  م. 1982 - ه 1402, ولىالطبعة: األ الكويت، والتوزيع ,

 ت( هشـام  ابـن  ،)الصـدى  وبـل  النـدى  قطـر (المسـمى  القطر متن :
 بـاوزير،  سـالم  بـن  علـي  الحسـن  أبـو : وتصحيحاً ضبطاً به اعتنى ،)ه761
  .م1999-ه1420 األولى، الطبعة، الرياض، للنشر، الوطن دار

 ء الـدين ابـن االثيـر    ضـيا  ،دب الكاتـب والشـاعر  أالسائر فـي  المثل
الناشـر، دار النهضـة    ,حمـد حـوفي, بـدوي طبانـة    أ تحقيق: ,)ه 637(ت:

  ).  ط.د( ،(د.ت) ،القاهرة ،الفجالةمصر للطباعة والنشر والتوزيع 

،أبـو محمـد عبـد الحـق بـن       المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 ،)ه542عطيـة األندلسـي المحـاربي (ت:    غالب بن عبد الرحمن بن تمام بـن  

 بيـروت،  ،دار الكتـب العلميـة   الناشـر،  عبد السالم عبد الشافي محمد، تحقيق:
  .ه1422الطبعة: األولى، 

  ه458بـو الحسـن علـي بـن سـيده( ت:     أ، والمحيط األعظـم المحكم(، 
 , الطبعـة: بيـروت  ،الكتـب العلميـة   دار ،الناشر ,عبد الحميد هنداوي تحقيق:

  م . 2000- ه1421ولى،األ

 محمـد  الشـيخ  يوسـف ، تحقيـق  ه)،666الرازي،(ت: ،الصحاح مختار ،
: طبعـة ، صـيدا  ، بيـروت  النموذجيـة،  الـدار  ، العصـرية  المكتبـة : لناشرا

  .م1999- هـ1420 الخامسة،

 ينـي الـرازي، أبـو الحسـين (ت:     أحمد بن فـارس القزو  ،مجمل اللغة
دار النشـر: مؤسسـة    دراسة وتحقيق، زهير عبد المحسـن سـلطان،   )،ه395

  م. 1986 -ه 1406 ،الطبعة الثانية ، بيروت،الرسالة
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 دمشـق علـي حيـدر   تحقيـق:  ،)ه567ابـن الخشـاب (ت:   ،المرتجل ، 
  ).   ط .د( ،م 1972 -ه1392،

    كـر، جـالل   المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الـرحمن بـن أبـي ب
الناشـر: دار   : فـؤاد علـي منصـور،   تحقيـق  )،ه911الدين السـيوطي (ت:  

  م.1998 -هـ1418الطبعة: األولى،  بيروت، –الكتب العلمية 

،بهـاء   مـام الجليـل  شرح مـنقح مصـفى لإل   المساعد على تسهيل الفوائد
د. محمـد   الدين بن عقيل على كتاب التسهيل، البـن مالـك، تحقيـق وتعليـق،    

-ه1402الثانيـة،   :الطبعـة  مكـة الكرمـة،   كامل بركات، جامعة ام القـرى، 
  م.1983

      .مصطلحات الداللة العربية دراسة فـي ضـوء علـم اللغـة الحـديث، د
: الطبعـة  جاسم محمد عبـد العبـود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،      

  .م2007،األولى

،الشـيخ عرفـان الدمشـقي    تحقيـق:  ،)ه384الرماني(ت: معاني الحروف 
  م.2005-ه1426 الطبعة: األولى، لبنان، ،بيروت المكتبة العصرية، ،

   :يوسـف النجـاتي   : أحمـد تحقيـق  ه)،207معاني القرآن، الفـراء (ت ،
ـ محمد علي النجار دار المصـرية   الناشـر،  د الفتـاح إسـماعيل الشـلبي،   ، عب
  (د.ت). ،الطبعة: األولى مصر، ،للتأليف والترجمة

 الجليـل  عبـد : تحقيـق ),  ه311:ت( الزجـاج  عرابـه، إو نآالقر معاني 
  .م1988 -ه1408, األولى: الطبعة, بيروت الكتب، عالم الناشر،, شلبي

  لصـناعة   شـركة العاتـك   ،, الناشـر معاني النحو، د. فاضل السـامرائي
 ,نـوار دجلـه (بغـداد)   أ، مكتبـة  األتـراك, التوزيـع  ، درب الكتاب, القـاهرة 

  م.2003 - ه1423الثانية,  :الطبعة
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      ،معجم أسماء األفعال في اللغة العربية، د. أيمـن عبـد الـرزاق الشـوا
  م.2014- ه1435الثانية،  الطبعة: مطبعة، مجمع اللغة العربية، دمشق،

 ،عبـد اهللا الرومـي   شهاب الدين أبو عبـد اهللا يـاقوت بـن     معجم البلدان
ــوي (ت:  ــروت، ،)ه626الحم ــادر، بي ــر، دار ص ــة،  الناش ــة: الثاني الطبع

  م. 1995

    ،د رجـب عبـد    معجم  المصطلحات االسالمية فـي المصـباح المنيـر
 -ه1423 ولـى، األ الطبعـة:   ،القـاهرة  دار االفـاق العربيـة،   الجواد إبراهيم،

  م.2002

  مطبعــة  ,لبالغيـة وتطويرهـا، احمـد مطلـوب    المصـطلحات ا  معجـم
  ).  ط .د(،م1983-ه1403, العراقيالمجمع العلمي 

 ،محمــد ســمير نجيــب  د. معجــم المصــطلحات النحويــة والصــرفية
 ردن،األ ,عمـان  دار الفرقـان،  لبنـان،  ،مؤسسـة الرسـالة: بيـروت    ،اللبدي
 م.1985-ه1405ولى، األ :الطبعة

عبـد : تحقيـق  ،)ه395: ت( فـارس  بـن  أحمـد  اللغـة،  مقـاييس  معجم 
    ).  ط .د( ،)م .د(،،م1979 -ه1399،الفكر دار هارون، محمد السالم

 ـــغني  ، عبـد ال فـي النحـو والتصـريف    معـجم الـقواعد العربـية
 ،ولـى األ :الطبعـة   دمشـق،  دار القلـم،  ،)ه1423بـن علي الـدقــر (ت:  

  م.1986-ه1406

  حامـد صـادق    ،)ه1435:محمـد رواس قلعجـي (ت  لغة الفقهاء، معجم
الطبعـة:  بيـروت،   دار النفائس للطباعـة والنشـر والتوزيـع،    الناشر، ،قنيبي

  م.1988 - ه 1408الثانية، 

 ة فريـق عمـل  حمـد مختـار عمـر بمسـاعد    أ ،معجم اللغة المعاصرة ,
  م). (د. ،م 2008 - ه 1429 ولى,األ , الطبعة:الناشر، عالم الكتب
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   توفيـق الحمـد   علـي  , د.دوات النحـو العربـي  أالمعجم الوافي, فـي ,
 ه1414الثانيـة,   :الطبعـة  ،االردن ،يوسف جميل الزغبي, دار األمـل, اربـد  

  م.1993 -

  )  حامـد عبـد القـادر     ,حمد الزيـات أبر اهيم مصطفى, إالمعجم الوسيط
  (د.ت). ، بالقاهرة العربية اللغة مجمع ،, الناشر دار الدعوةحمد النجار, م

  فعـال ويليـه كتـاب اللبـاب مـن تصـريف       المغني في تصـريف  األ
 ،القـاهرة  ،، د. محمد عبـد الخـالق عضـيمة, دار الحـديث الحـدث      فعالاأل

  م.1999-ه1420،الثانية : الطبعة

   تحقيـق  ،)ه761ابـن هشـام (ت:    ،مغني اللبيب عن كتـب األعاريـب :
 الطبعـة  ،دمشـق  ،الناشـر، دار الفكـر   ،اهللاد. مازن المبارك، محمد علي حمد 

  .1985،  السادسة:

   ،تحقيـق:  ،)ه 761ابـن هشـام(ت :   مغنى اللبيب عن كتـب األعاريـب 
 ،الكويـت  ،ولـى األ :الطبعـة  الدكتور محمد محمـد عبـد الطيـف الخطيـب،    

  م.2000- ه1421

   دار  ،الناشـر  ،) ه 606(ت:  مفاتيح الغيب (التفسـير الكبيـر)، الـرازي
  . ه1420, الثالثة الطبعة: ,احياء التراث العربي، بيروت

ه)1308(السـيد محمـد النّقـوي    ،فتاح السعادة في شرح نهج البالغـة م ,
 (د. ،ش1383ق , 1426,ولـى الطبعـة: األ  ،الناشـر، فـاتن  زنبق ,–المطبعة 

  م).

 ـ  ،)ه 626السكاكي ( ت:  ،مفتاح العلوم ب هوامشـه وعلـق   ضبطه وكت
الطبعـة:   ،لبنـان  ،وتبيـر  ،الناشر، دار الكتـب العلميـة   ,زرزور : نعيمعليه

  م . 1987 -ه 1407 ,الثانية
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   د.تحقيـق  ،)ه 47 1بـوبكر الجرجـاني(ت:   أ ،المفتاح فـي الصـرف : 
ولـى,  األ ت، الطبعـة: ، بيـرو ، مؤسسـة الرسـالة  , الناشـر علي توفيق الحمد

  .م1987- ه1407

      ه 502(ت:  ياألصـفهان المفردات فـي غريـب القـرآن، بالراغـب( ، 
دمشـق   ،دار القلـم، الـدار الشـامية    لناشـر، ا : صفوان عدنان الداودي،تحقيق

  .ه 1412الطبعة: األولى ،  بيروت،

 ــنعة ا ــي ص ــوفى: المفصــل ف ــري (المت ــراب، الزمخش  ،)ه538إلع
،  الطبعـة: األولـى   يـروت، ب، الناشر: مكتبة الهـالل  د. علي بو ملحم، تحقيق:
1993.  

     ،ه790الشـاطبي(ت:  المقاصد الشافية فـي شـرح الخالصـة الكافيـة ،(
مكـة المكرمـة،    ، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، جامعة أم القـرى  تحقيق:

  م.2007 -ه1428 ،ولىالطبعة: األ

ـ    تحقيق: ،)ه285المبرد( ت:  ،المقتضب الق عضـيمة ،  محمـد عبـد الخ
  ).  ط.د(، م2010 -ه1431،بيروت الناشر عالم الكتب,

 تحقيـق:  ،)ه 607عيسـى المراكشـي (ت:   ،المقدمة الجزولية في النحـو 
د. فتحـي أحمـد    ،حامـد احمـد نيـل    د. ،شعبان عبد الوهاب محمد, راجعه د.

 ،جمـع تصـويري دار الغـد العربـي     ,ىمطبعـة ام القـر   , طبع ونشر،جمعة
  ).   ط .د( ،(د.ت)

 ه669مــؤمن المعــروف بــابن عصــفور(ت: المقــرب، علــي بــن ،(
 ولـى، الطبعـة األ  ،ريوعبـد اهللا الجبـو   -أحمد عبد الستار الجـواري  تحقيق:
  م). (د. ،م1972- ه1392

 مصـر, القـاهرة,   ،دار النهضـة   حمـد بـدوي,  أرآن، د. من بالغة الق 
  ).  ط .د(،م2005
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 ت(  النحـوي  جنـي  بـن  عثمـان  الفـتح  أبـي  اإلمام شرح – فالمنص 
ــاب ،)ه 392 ــريف( لكت ــام)  التص ــي لإلم ــان أب ــازني عثم ــوي الم   النح

ــق ،) ه 249 ت(  البصــري ــراهيم  ،تحقي ــد ،مصــطفى إب ــين اهللا وعب  ،أم
ـ  ، دار إحياء التراث القـديم  الناشر، ة: األولـى فـي ذي الحجـة سـنة     الطبع
  م.1954أغسطس سنة  - ه1373

ه573، الروانــدي (ت: نهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البالغــةم(، 
مطبعـة   ,مكتبة ايـه اهللا المرعشـي العامـة   , الناشر، السيد عبد الطيف تحقيق:
  ).  ط .د(، هـ  1406، ، قمالخيام

 تحقيـق: , )ه1413(ت ، الخـوئي نهاج البراعة في شرح نهـج البالغـة  م 
ولـى,  األ :الطبعـة  ،لبنـان  بيـروت،  ،دار احياء التراث العربـي  ,اشورع يعل

  م . 2003- ه1424

  الناشـر: المكتبـة األزهريـة     ، حامـد عـونى  المنهاج الواضح للبالغـة
  ).  ط.د( ،(د.ت) (د.م)، ،للتراث

      منهج الجواب في آليات تحليل الخطـاب دراسـة وصـفية وظيفيـة فـي
 ،ربـد ا عـالم الكتـب الحـديث،    عمـار ساسـي،   د. نماذج من القران والشعر،

  م.2011- ه1432 ولى،األ :األردن، الطبعة

 عبـد   فـي الصـرف العربـي،    المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة
 بيـروت  سسـة الرسـالة لطباعـة والنشـر،    ؤم )،ه1431الصبور شـاهين(ت: 

  ).  ط.د(، م1980-ه1400،

     ه1417د األفغـاني (ت:  , سـعي العربيـة الموجز فـي قواعـد اللغـة  ,(
  ).   ط.د(، م2003- ه 1424, لبنان ،بيروت ،دار الفكر :الناشر

  -ن-
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  د.  مصـطفى النحـاس،   د. عمـر، حمـد مختـار   أ د. ،النحو االساسـي
الطبعـــة:  ، منشـــوارت ذات السالســـل, الكويـــت محمـــد حماســـة,

  م.1994-ه1414الرابعة،

 المؤسسـة العربيـة للدراسـات     ،حمد عبد الستار الجـواري أ ،نحو الفعل
  م.2006لبنان,  ،والنشر, بيروت

 مكـة المكرمـة،    حمـد ظفـر،  أجميـل  . د ني قواعد وشواهد،آالنحو القر
  م.1998-ه1418 الثانية، :الطبعة

 القــاهرة ،, مكتبــة الشــبابمحمــد عبيــد, الناشــر ،النحــو المصــفى 
  ).  ط .د( ،م1975،

 ،الناشـر، دار المعـارف    ،)ه1398عبـاس حسـن (ت:    النحو الوافي، 
  (د.ت). ،الخامسة عشرة :الطبعة القاهرة،

 ،بيـروت   دار الفكـر اللبنـاني،   أحمد فـارس،  د. النداء في اللغة والقران
  م.1989-ه1409 : األولى،الطبعة لبنان،

        نظم الدرر في تناسب اآليات والسـور, إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن
ـ  ،)ه885علي بـن أبـي بكـر البقـاعي (ت:     الرباط بن  دار الكتـاب   ر،الناش

  ).  ط .د( ،(د.ت) ،اإلسالمي، القاهرة

  الشـيخ   ,, شـرح عصـري جـامع   )شرح نهـج البالغـة  (نفحات الوالية
ـ  إعـداد، عبـد    ,يرازي ومسـاعدة مجموعـة مـن الفضـالء    ناصر مكارم الش

، بيـروت، لبنـان   ،الرحيم الحمـداني, دار جـواد االئمـة، للطباعـة والنشـر     
  م. 2011 - ه1432ولى, األ : الطبعة

،مطبوع ضـمن: ثـالث رسـائل فـي إعجـاز       النكت في إعجاز القرآن
الحسـن الرمـاني (ت:   هللا، أبـو  القرآن: علي بن عيسى بن علـي بـن عبـد ا   
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محمــد خلــف اهللا، د. محمــد زغلــول ســالم الناشــر، دار  تحقيـق:  ،)ه384
  م.1976الطبعة: الثالثة،  ،المعارف، بمصر

  -ه-
ه911الســيوطي (ت:  ،همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع(، 

 .د( ،(د.ت)،مصـر  ،الناشـر: المكتبـة التوفيقيـة    ،عبد الحميد هنـداوي  تحقيق:
  ). ط

  -الرسائل الجامعية :و ألطاريحا ا :ثانيـ

        أثر داللة السياق القرآنـي فـي توجيـه معنـى المتشـابه اللفظـي فـي
القصص القرآني دراسة نظرية تطبيقيـة علـى آيـات قصـص نـوح وهـود       

كليـة الـدعوة    تهـاني سـالم،   .ماجستير رسالة وصالح وشعيب(عليهم السالم)،
   .م2007ه،1428جامعة أم القرى، وأصول الدين،

    نموذجـا اأثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تـاج العـروس ، 
ـ  ،القادوسـي  عبد الرازق بن حمـودة  أطروحة دكتوراه ، ، م اللغـة العربيـة  قس

 .م2010 - ه1431جامعة حلوان،  ،كلية اآلداب

         األساليب اإلنشـائية غيـر الطلبيـة فـي أحاديـث ريـاض الصـالحين
جامعـة   ،أحمد محمـد أمـين اسـماعيل    ،ماجستير رسالة ),ه 676 :للنووي (ت
  م. 2002 -ه 1423الموصل, 

   رسـالة  ،األساليب اإلنشائية غير الطلبية في نهج البالغـة دراسـة نحويـة 
جامعـة بابـل    ،كليـة التربيـة للعلـوم االنسـانية     ،حسين الموسوي ماجستير،

  م.2011- ه1432،
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 مواقعهـا ودالاللتهـا،   ،االنشائية في شـعر لبيـد بـن ربيعـة     األساليب 

المملكـة العربيـة    ،كلية اللغة العربيـة وادابهـا   بدرية العتبي ماجستير، رسالة
  ه1430-ه 1429 ،السعودية

 رسـالة  )،ه406فـي ديـوان الشـريف الرضـي (ت:      ساليب الطلـب أ 
 ،كليـة التربيـة للعلـوم اإلنسـانية     ، صادق كاظم محمد علي الصفار ماجستير،

  .م2011-ه1433جامعة بابل, 

 رسـالة  ساليب الطلب في كـالم االمـامين الصـادقين(عليهما السـالم)،    أ 
 جامعـة بابـل،   كلية التربية للعلـوم االنسـانية،  ي نعمة، وإبراهيم زما ماجستير،

  .م2013- ه 1434

 عدويـة الشـرع،   ماجسـتير،  رسـالة  ساليب الطلب  في نهج البالغـة، أ 
  .م2000-ه1421 جامعة بابل، ،كلية التربية للعلوم االنسانية

) ــي شــعر الجــواهري ــات ف ــالة )،1961- 1920أســلوب االلتف  رس
 ،قسـم اللغـة العربيـة    ،كليـة التربيـة   ،شيماء محمد كاظم الزبيدي ماجستير،

  .م2005-ه1426 جامعة بابل،

   أطروحـة  خصائصـه،  وظائفـه،  ،التالحق في نهج البالغـة مسـتوياته 
  1436 ،جامعـة بابـل   التربية للعلـوم االنسـانية  كلية  ، فاتن فاضل، ،دكتوراه

  م.2015-ه

     دالليـة،  –توالي حروف المعاني في القـران الكـريم دراسـة  نحويـة 

ــة اآل ،جامعــة بغــداديســرى شــاكر جاســم،  ماجســتير، رســالة ، دابكلي
  .م2006 -ه1427

رسـالة  والبالغيـين،  اللغـويين  بـين  الهامشـية  والداللة المركزية الداللة 
 ه1422 بغـداد،  جامعـة  للبنـات،  التربيـة  كليـة  رؤوف، طـه  رنا ماجستير،

 م2002،
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 سـمية  ماجسـتير،  رسـالة  الوظيفيـة،  الداللـة  تحديـد  فـي  السياق دور 
ــة، ــة محامديـ ــات، اآلداب كليـ ــة واللغـ ــد جامعـ ــير محمـ  خضـ

  .م2013ه،1434بسكرة،

الداللـة  فـي  دراسـة ) مـريم (و) الكهـف ( سـورتي  فـي  الحـوار  نظم 
 جامعـة  ،االنسـانية  للعلـوم  التربيـة  كليـة  محمد، نبأ ،ماجستير رسالة ،النحوي

  .2015،بابل

  -البحوث: ثالثا:

 ت  ایدلعاا سـورة   ينآرلقا الـنص ء نابفي  وأثـره  الظـاهر  القسم سلوبأ
ــات،   ،الحصب ایذ  احرفأ ،اجذومنأ ــة للبن ــة التربي ــة كلي ــد مجل ،   20المجل

  م.2009

رشـيد عبـد الـرحمن العبيـدي     د. والمحـدثين،  االلسنية بين عبد القاهر، 
 بغـداد،  ،دار الشـؤون العراقيـة   مجلـة المـورد،   ،جامعة بغداد ،كلية التربية

  .م1989المجلد الثامن عشر، ،3العدد 

  م.م مسـلم   د. عـواد كـاظم لفتـه،    ، التداخل الداللي في سـورة الجـن
ــوني  ــينه ــارحس ــة ذي ق ــة االدب،، جامع ــاث  ، كلي ــة أوروك لألبح مجل

  م.2010المجلد الثالث،  ,العدد الثالثاإلنسانية، 

،الجامعــة  كليــة التربيــة، رضــا هــادي حســون، التــداخل الصــرفي
  .م2012-ه1433 ،203العدد االستاذ،مجلة  المستنصرية،

  عـالء الـدين     يوسف دراسة تركيبيـة دالليـة،   الجملة الطلبية في سورة
  .م2014 ، 41، المجلد 1العدد ،واالجتماعية االنسانيةالدراسات  الغرابية،

     د.  ،أسـلوبية ) ظاهرة التكرار في شعر أبـي القاسـم الشـابي ( دراسـة
  .جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية ،زهير أحمد  المنصور
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 نيـل : فونولوجيـة  وصـفية  دراسـة  الكهف سورة في والمخالفة المماثلة 
 الجامعـة  دابهـا او العربيـة  اللغـة  قسـم  والثقافـة  االنسانية العلوم كلية الحكم،

  .م2010-م2009 بماالنج االسالمية،

  



  

                                         

 الفصل الثاني 
   تالحق األسالیب

        المختلفة اإلنشائیة



                    
محن اهللا بسم                     َّ حيم الر َّ  الر

    َ ين ِ ر َ آخ َ ْ  و م ُ ه ْ ن ِ ا م َّ م َ ْ  ل م ِ ه وا بِ ُ ق َ ح ْ ل َ َ  ي و ُ ه َ ُ    و يز ِ ز َ ع ْ  ال
يمُ  ِ ك َ ح ْ   ال

  

  

  العظيم   العلي اهللا صدق                
  3اجلمعة:سورة                                                             
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  الفصل الثاني

  ةالمختـلف اإلنشائية األساليب تالحـق
األســاليب  ظـاهرة  تالحـق   كشـــف عــن   إلى ال الفصليسعى هذا     

التالحق  ،في كالمه فكان ،في نهج البالغة ،عند اإلمام علي ،المختلـــفة
في  ،االختالف معنى وحسب عدد األساليب الواردة المختلفة فيه ب متنوعاً،المختلف 

((وخَالفه ِإلَى  ,)1(((خالفة أي: يخالف، ذو خالف، واختلفت اختالفة واحدة)) اللغة:
هصاه ِإلَيء: عمـن ذَِلـك    َأو ،الشَّي ـوهو نهع اها نَهوتَخَـالفَ   ]...[ قَصده بعد م

 واالختالفُ(( ،)2(واخْتَلفَا: لم يتَّفقَا، وكّل ما لَم يتساو فقَد تخَالف واخْتَلف)) ،األمرانِ
 والخلَاف قوله، أو حاله في اآلخر طريق غير طريقا واحد كّل يأخذ أن: والمخالفة

من أعم ،دالض ين كّل ألنين،  مختلفـين  كـلّ  ولـيس  مختلفان، ضدقـال  ضـد 
 ،] 118/ هـود [ مخْتَلفين يزالُون وال ،] 37/ مريم[ الَْأحزاب فَاخْتَلَفَ:تعالى
ُالفاخْتو كُمنَتَألْس كُمَألْوانو ]22/ الروم [، مع لُونتَساءنِ يِإ عيمِ النَّبظي  الْعالَّـذ 
مه يهف فُونخْتَلم ]3 -2 -1/ النبأ[ ،ماو كان ةً ِإلَّا النَّاسةً  ُأمـدفَـاخْتَلَفُوا  واح 
  . )3())]92/ النحل[ تَخْتَلفُون فيه كُنْتُم ما الْقيامة يوم لَكُم ولَيبينَن ،] 19/ يونس[

عبارة عـن   :فكان االختالف عنده )ه1158 ت( التهانوي قال :أما في االصطالح  
  . )4(فيجمع بينهما بما ينفي التضادي المعنى بحسب الظاهر متضادين فحديثين 

يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في حيث  :األصولين ومفهوم المخالفة عند  
 ويسـمى دليـل   ،به المنطوق فيثْبت للمسكوت عنه نقيض حكم ،الحكم، ِإثْباتا ونفيا

  .)5(عليه الخطاب دالُّ َألن َأو ،َألن دليله من جنس الخطاب ؛الخطاب

                                                        
  خلف).(مادة 4/265 ) العين:(1

  خلف).(مادة  5/201 المحكم والمحيط األعظم:(2) 
 ).خلف( مادة ،295-294األصفهاني: ،القرآن غريب في المفردات )(3
  .2/1492 كشاف اصطالحات الفنون والعلوم:) (4
محمـد الصـالحي    ، وأصـول الفقـه:  2/724:الروضة، سليمان الصرصـري  ينظر: شرح مختصر) (5

، وإرشـاد  5/132 ، والبحر المحيط فـي أصـول الفقـه، أبـو عبـد اهللا الزركشـي:      3/1065 :الحنبلي
  .2/38 محمد بن علي الشوكاني:  إلي تحقيق الحق من علم األصول:الفحول 
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 حَتَّى وَاشْرَبُوا وَكُلُوا  :تعـالى  قولـه  ،ذلـك  يبـين  ومما    

يَّنَ َكُمُ يَتَبَ لْخَيْطُ ل  مِنَ الْأَبْيَضُ ا
َيْطِ أَسْوَدِ الْخ  ،]187:البقـــــــرة[ الْفَجْرِ مِنَ الْ

 األكـل  إباحـة  يفيـد  اآليـة  منطـوق  نأ في اآليـة الكريمـة   المخالفة مفهومف
 هـذا  يخـالف  الـذي  والمفهـوم  شهر رمضـان  من الفجر طلوع حتى والشرب
 شـهر  أيـام  مـن  الفجـر  طلـوع  بعـد  والشـرب  األكـل  حرمة هو المنطوق
  .)1(رمضان

 ،سـلوب بالغـي  أورود أكثـر مـن    ،فهو المخالفة في األساليب،ما مفهوم أ    
ـ  نحوي فـي العبـارة الواحـدة،    أو فتتضـافر   ،أحـدهما عـن اآلخـر    اًمختلف

 أو عمقـاً،  أكثـر داللـة عامـة واحـدة     األساليب بكل داللتها المختلفة العطاء
  .مختلفة

وانسـجامه   الـنص  بنـاء  فـي  نصـية  داللـة  له المختلفة، اَألساليب وتالحق   
ـ  َأثر لها ،ةرائع بدالالت واحاطته  يضـاً أ لـه و ومتلقــيه،  الـنص  قـارئ  يف
 حكمـاً  أكـان  سـواء  المجتمـع  إلـى  ، يريده اإلمـام  ما ِإيصال في خاصية

  .إرشادياً وأ وعظياً وأ دينياً

 نيإنشـائي  سـلوبين أ تالحـق : األول مبحثـين،  علـى  الفصـل،  هذا واقتصر   
حسـب التالحـق   ب ،مختلفـة  إنشـائية  أسـاليب  ثالثـة  تالحق واآلخر: مختلفين،

  المختلف الموجود في نهج البالغة.

  

  

  

                                                        
، وعلـم الداللـة   146 ينظر: علم أصول الفقه وخالصة تـاريخ التشـريع: عبـد الوهـاب خـالف:      (1)

  . 251 هادي نهر: التطبيقي: د.
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  األول المبحث

  مختلفين نيإنشائي سلوبينأ تالحق                  
 فـي  والموضـوع،  السـياق  سـببه  األسـاليب  بـين  الحاصل االختالف نإ     

 عـن  عبـارة  اللغـة  نأل سـاليب؛ األ في االختالف هذا من دةاالمر الغاية يصالإ
 علـى  منـه  جـزء  كـل  يتوقـف  إذ االجزاء، مترابط العالقات من منسجم نظام

 الشـكل  الختـل  جـزاء األ هـذه  بين اختالل حدث لو :مثال يحاذيه، الذي الجزء
  .)1(والمضمون

لكشف الـدالالت المتكونـة مـن تالحـق     هي  ،إن وظيفة التالحق المختلف    
لـه   تحدث غرضـاً كالميـاً مقصـوداً،   ف الجمل وأنواعها في األساليب اإلنشائية

  تأثيراته وانجازاته.
 ،سـبعة  علـى  البالغـة  نهـج  فـي  ،مختلفـين  سـلوبين أب التالحـق  قسميو    

 النحـو  علـى و ،مـرتين  مـكــرره  وردت التـي األسـاليب هـي ،مطالب
  -:تياآل

 +أمـــــــــــر(المختلــف الثنــائي التالحــق :األول المطلــب
  :)نـــــــداء

  -:اآلتي النحو على مختلفة، بأنماط موضعا وعشرين سبعة في ورد   

 غيــر(نـــــــــــــداء)+صــريح(أمـــــــــــر-1
  :)صريح

 وإن((  ،(اُنـادي)  هـي اختصـار للفظـة    ،يرى العلمـاء أن أدوات النـداء      
 بمنزلـة  جعلهـم  أنـه  وذلك كعبٍ، بن حار: كقولك استغناء كلهن حذفتهن شئت

                                                        
  .7 :العبيدي الرحمن عبد رشيد .د والمحدثين، القاهر عبد بين االلسنية :ينظر(1) 
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فـأدوات النـداء    يعـيش  بـن ا وأمـا  ،)1())يخاطبه بحضرته عليه مقبٌِل هو من
ــده ــة:((  عن ــن نائب ــادي" ع ــإذا ،"ُأن ــذتَ ف ــذفها أخ ــان تح ــار ك  اختص

 المحـذوف،  علـى  الداللـة  لقـوة  ذكرنـاه  مـا أف ورد قد أنّه إالَّ ،[...]المختصر
 يقتضـي  النـداء  حـرف  حـذف  وعنـد  ،)2())بـه  كالتلفّظ الدالّةُ القرائن فصار
لـئال   النـداء  حـرف  ذكـر  في وقت أي إضاعة وعدم  رأساً المنادى ذكر المقام

النـداء غيـر   (مـع   )األمـر الصـريح  (التالحق بصيغة  ورد .)3(تفوت الفرصة
 علـى  ،مختلفـة  شـكال أوب من نهج البالغـة،  موضعاً تسعة عشر في )الصريح

 -:اآلتي النحو

 غيـر (نـــــــداء  + )صـريح (أمـــــر  المختلف الثنائي التالحق -أ
  :الجمع )صريح

 التنفيـر  فـي  خطبـه  حـدى إ في ،قوله في موضعاً عشر سبعة في ورد   
 علَـى  اَلـدنْيا  هـذه  مـن  فيـه  َأنْـتُم  ومـا  َأنَّكُم اَللَّه عباد علَمواا (( :الدنيا من

 وَأبعـد  ديـاراً  وَأعمـر  َأعمـاراً  منْكُم َأطْوَل كَان ممن قَبلَكُم مضى قَد من سبِيِل
 وديـارهم  باِليـةً  وَأجسـادهم  راكـدةً  ورِيـاحهم  هامدةً َأصواتُهم َأصبحتْ آثَاراً
   .)4())خَاِليةً

 بيــن  مخـتلـــــف  تالحـــق  النـــــص  هــــذا فــي    
  ).اَللَّه عبــادو علَموا،ا( :هـما والنداء ،األمر سـلوبيأ

 علـى  داللـة  ،))علَمـوا (ا(،فـي قولـه   األمـر  قدم ،اإلمام نأ نلحظ    
 آخـر  سـلوب أب تبعـه أ ثـم  ،ودرايـة  علمٍ على ،نّهاانتباه من يتحدث إليهم و

 حـذف  وداللـة  )،)اَللَّـه  عبـــاد، )) قولـه ب  نـداء محـذوف األداة   وهو
 الـدنيا  فـي  الخـوضِ  مـن  علـيهم  وخوفه اإلمام من قربهم على النداء، حرف

                                                        
  .27"عليها السالم": أساليب اإلنشاء في كالم الزهراء :، وينظر2/230 :الكتاب )(1
  .1/362 شرح المفصل: )(2
  .103 فاضل صالح السامرائي: د. قسامها،أالجملة العربية تأليفها و ينظر: )(3

  . 11/166 :البالغة نهج شرح )(4
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 الـه  لهـم  ولـيس  ، اهللا عبـاد  انّهـم  علـى  داللة فيه يضاًأو اآلخرة، ونسي
 أن((  ،اإلمـام  رادأ :وقيـل  شـريك،  معـه  ادعـوا  ممـن   غيـره  يعبدونه
 ليسـوا  أنهـم  وهـي  ينسـوها،  دائمـاً  ولكـنهم  يعرفونها التي بحقيقتهم يذكرهم
 وذلـك  اهللا لرضـا  هـو  الـدنيا  في ووجودهم ،اهللا عباد هم إنما بَأفعالهم، أحراراً

 التـأثير  يكـون  لكـي  اذهـانهم،  لشـد  ؛التالحق هذا واتصالية ،)1())لَه بطاعتهم
  .ابينهم االنفصال كان لَو مما واثبت، أشد نفوسهم في

 الـدنيا،  فـي  مسـتقرين  غيـر و ثـابتين  غير نهمأ بيان، في أثر التالحق هذالو  
 ،الماضـي  مـن  ذكريـات  صـبحوا أنهم أل قبلهم؛ الذين من االتعاظ يأخذوا لكي
  .الناس بين تتردد خبارهمأ إال

 َأنَّـه  اَللَّـه  عبـاد  علَمـوا ا(( :اهللا صفات بعض ذكر في ،قوله يضاًأ ومنه  
لَم خْلُقْكُمثاً يبع لَمو لْكُمسرالً يم2())*ه(.  

ـ  اًتالحق النص يتضمن   المتمثـل فـي    األمـر  سـلوب أ مـن  متكونـاً  اًمختلف
 عبـاد ( المتمثـل فـي لفظـة    النـداء سلوب أو المسند إلى الجمع، )اعلَموالفظة(

  محذوف األداة. )اَللَّه

 سـلوبين كـان مقصـوداً،   األنلحظ في الـنص السـابق أن الترتيـب بـين        
واالستشـعار   ،ألهميـة الموضـوع   األمر على النـداء؛ سلوب أقدم  ،فاإلمام

 نأل ؛ذلـك  ،ذهـن بمنـاداتهم   يقـاظ  يحتاجون إل والأمامه  ،أن من يخاطبهم
 بيـان  فـي  عظيمـاً  دوراً التالحـق  هـذا ب مؤدياًسلوب النداء يعطي داللة تنبيه أ

 مـوره أ وتـدبير  ،العـدم  مـن  نسـان اإل خلق في وتعالى سبحانه الخالق عظمة
  .نساناإل يحتاجها التي الكونية

                                                        
  .186 :البالغة نهج في الطلب ساليبأ )(1

 وإبـل . عقـاب  وبـال  ثـواب  بـال  سـدى : أي همـال،  النـاس  اهللا تـرك  وما السدى،: الهمل(( *همالً:
  مادة (همل). 4/56))، ينظر: العين: متروك: أي مهمل، وأمر. ترعى ال [...]هوامل

  . 10/309 :البالغة نهج شرح )1(
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 (( :فـي الرسـول ومـن أجـدر بالخالفـة بعـده       ، قولـه  يضـاً أ ومنه   

يكُمُأوص ادبع ى اَللَّهبِتَقْو ـا  اَللَّهفَِإنَّه  ـرـا  خَيـى  ماصتَو  ـادباَلْع  بِـه  ـرخَيو 
  .)1())اَللَّه عنْد اَلُْأمورِ عواقبِ

 ،األمــر  سـلــوبي أ مــن  متكونـا  مختلـف  تالحـق  الـنص  في ورد    
  ).اَللَّه عباد ُأوصيكُم،:( والنـداء

 للخبـر،  المتضـمن  )،وصـيكُم (ُأاألمر بصـيغة  جاء األمر سلوبأ نأ ونرى   
ـ ((:بقولـه  سـيبويه  ذهـب  هـذا  ومن معنوية، فائدة ذات داللية غاية مؤدياً  ىاتق

 وليفعـل  امـرؤ  الَّلـه  ليتَّـق  :معنـى  فيـه  ألن عليه؛ يثب خيراً َلعوفَ امرٌؤ اهللا
ـ غَ قَولـك ((وأما ،)2())هذا أشبه ما وكذلك. خيراً ـ ور لزيـد  اهللا رفَ حزيـدا  اهللا م 
 السـامع  لعلـم  كَـذَِلك  كَـان  وِإنَّما الطّلب ومعنَاه الْخَبر لفظُ لَفظه فَِإن ذَِلك ونَحو
  .)3())تسأله وِإنَّما وجل عز اهللا عن تخبر لَا َأنَّك

ـ مـا    الكَريم، القرانِ في جاء ماعلى  نستدل ذلك ومن    والمعنـى  اًخبـر  هلفظ
 :تَعـالى  قولـه  فـي  بِـه،  المحيطـة  والقرائن السياق ذلك على يدل والذي, أمر
ِنلَينِ كَاملَيوح نهلَادَأو نعضراتُ ياِلدالْوو ]233:البقرة[.  

 األمـر  والمعنـى  الخبـر  لفـظ  اللفظ(( :اآلية هذه في )ه311ت( الزجاج قال  
 وكـذلك  ،بـدرهم  اكتـف  ومعنـاه  الخبـر،  لفـظ  فلفظه درهم حسبك: تقول كما

 َأمـا  ،)4())مرضـعة  فهـي  المـرأة  أرضعت: يقال الوالدات لترضع اآلية معنى
 فـي  َأنَّـه  ِإلَّـا  خَبـرا  اللَّفْظ في كَان وِإن الْكَلَام هذَا:(( فقال )ه606 ت( الرازي
 يرضـعن  والْواِلـداتُ : الْآيـة  تَقْـدير  :الَْأوُل ِلوجهينِ ذَِلك جاز وِإنَّما َأمر الْمعنَى

نهلَادي َأوكْمِ فح ي اللَّهالَّذ ،هبجِإلَّا َأو فَ َأنَّهذح  لَالَـةالْكَلَـامِ  ِلد  ـهلَياالخـر  عو :

                                                        
  .9/201 :البالغة نهج شرح )(1
  .3/100 :الكتاب )(2
  .  377/ 1: اإليضاح شرح في المقتصد :ينظرو ،2/132:المقتضب )(3
  .1/312 :وإعرابه القرآن معاني )(4
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َأن كُوننَى يعم نعضري :،نعضرِإلَّا ِلي فَ َأنَّهذح  ذَِلـك  فـرـي  ِللتَّصالْكَلَـامِ  ف 
عاِل موامِ ز1())الِْإيه(.  

 ألهميتـه  ؛وذلـك  النـداء  قبـل  األمر قدم ،اإلمام نأ نلحظ للنّصِ، وعودة  
 المعنـى و ،المـذكورة  بالصـيغة  بـه  وجيء ذلك، مجيء فرض الذي السياق في

 الحـرص  إظهـار  هـو  والطلـب،  األمـر  عن فضالً الصيغة هذه تعطيه الذي
 كـان  الـذي  ،))اَللَّـه  عبـاد ((فـي   آخر سلوبأب أعقبه ثم، )2(الفعل وقوع على

 نجـاة،  خيـر  نّهـا أل ؛اهللا بتقـوى  لتزاماال من به ُأمروا مما لألمر اًتوكيد بمثابة
 مغـزى  ومعرفـة  إليـه،  يتوجهـوا  لكـي  األمر بعد بالنداء جيءو زاد، فضلأو

 ،عنـه  يتحـدث  الـذي  الموضـوع  هميـة أل؛ التالحـق  بهذا وجيء األمر،
نها خير نجـاة فـي الـدنيا ومـن     أل ؛بها لتزاماال ةوضرور التقوى أهمية ولبيان

  هوال اآلخرة.أ

 غيـر (نـــــــداء )+صـريح (أمـــــر  المختلف الثنائي التالحق -ب
  :المثنى )صريح

والنـداء غيـر الصـريح     سـلوبي األمـر الصـريح،   أالتالحق الثنائي ب ورد  
 (( :والزبيـر  طلحـة  إلـى  ، قولـه  في واحد موضع في المسند إلى المثنى

 َأن قَبـلِ  مـن  اَلْعـار  َأمرِكُمـا  َأعظَم اَلْآن فَِإن رْأيكُما عن اَلشَّيخَانِ َأيها فَارجِعا
عمتَجي اراَلْع اَلنَّار3())و(.  

 ،األمــر ســلوبيأ بــين مختـــلــــفاً تــــالحقاً النـــص يكشـــف  
  ).اَلشَّيخَانِ َأيـهاو فَارجِعا،:( هما ،والنداء

(( نهـم عنـدما  أل ؛للتنبيـه  وهـا ) أي(والمنـادى  محذوفـة  النداء داةأ نلحظ أن  
 والـالم،  وااللـف  يـا  بـين  الجمـع  وكرهوا ، والالم االلف فيه ما نداء قصدوا

 والـالم،  االلـف  فيـه  مـا  نـداء  إلى وصلة وجعلوه) أي(بـ اتوا الرجل يا نحو
                                                        

  .6/459 :الغيب مفاتيح )(1
  .70 :البالغة نهج في الطلـــــب أساليــب: ينظر )(2
  .17/83 :البالغة نهج شرح )(3
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 ،)1())عمـرو  يـا  :تقـول  كمـا  ،أي يا: كقولك ،مفردا منادى أي جعلوا حيث من
  .)2()يا(من بدال) لا( نأ البعض وزعم

 ممـا  الرجـوع  مـن  وتـوجيهم،  نصـحهم  التالحـق  مـن  ، اإلمام أراد   
 يكـون  فانـه  الـدنيا  فـي  ذنـب  مـن  يكن مهما نأل الفاسدة؛ راءاآل من اقترفوا

ـ او ،االخـرة  عقاب من هونأو سهلأ سـلوب  أسـلوب األمـر علـى    أديم ن تق
وألن األمـر   يقـول؛  ولمـا  ،يدل على أن الشيخين منتبهـان لإلمـام   ،ءالندا
األمـر يخصـهما،   يـدل علـى أن   أما النداء فإن مجيئه بعـد األمـر   جداً، مهم 

  وأنهما يجب أن يمتثال لألمر.

 غيـر (نـــــــداء )+صـريح (أمـــــر  المختلـف  الثنائي التالحق-ج
  :المفرد )صريح

 المعروفـة  خطبـه  حـدى إ فـي  ،قولـه  فـي  واحـد  موضـع  في ورد    
 بِـه  فَـأنتم  صـفَته  مـن  علَيه الْقُرآن دلَّك فَما الساِئُل َأيها فَانْظُر((  :*باألشباح

  .)3( ))هدايته بِنُورِ واستَضئ

  ).الساِئُل َأيهاو فَانْظُر،(بـ متمثال مختلفا تالحقا النص هذا في نلحظ   

 فيـه  األمـر  يكـون  والـذي  ،)فعلا( بصيغة أمر ،اإلمام أنأيضاً نلحظ و   
ـ ((معناهـا  يكـون  التـي  ،))انْظُـر (( لفظـة ب وعزم لزامإو شدة الشـيء  لتأم 

 ثـم  ،بفاصـلٍ  يفصـل  ولَـم  إليك، قدمهأ الذي لحديثا لتَأم: ىبمعن ،)4())بالعين
 نـداء بالصـفات،   وهـو  ،))السـاِئلُ  َأيهـا (( ،قولـه ب آخر سلوبأبـ ردفهأ

                                                        
  .26":السالم عليها" الزهراء كالم في اإلنشاء أساليب وينظر: ،2/777 :اإليضاح شرح في المقتصد )(1
  .2/49: الجوامع جمع شرح في الهوامع همع ينظر: )(2
  
 :ينظـر  ،))المالئكـة  ذكـر  تتضـمن  الخطبـة  ألن المالئكـة  هاهنا بهم المراد و األشخاص : ((األشباح*

  .6/411 :الحديد بيأ ابن البالغة، نهج شرح
  .6/414 :البالغة نهج شرح) 1(

  .)نظر ( مادة 2/830: العربية وصــــــحاح اللغة تاج الصحاح )(4



 .تالحق األسالیب اإلنشائیة المختلفة....................الفصل الثاني....................
 

 

120 

ـ   واسم الفاعل، باسم الفاعل(سائل)، فيه داللة الحـدث وموهـذا   ،)1(قـام بـه   ن
لـذا جـاء    ؛وينتظر الجـواب بلهفـة   ،سأل اإلمام اًيدل على أن هناك شخص

  ثم النداء.الجواب باألمر 

 مـا  فيـه  نأل بـه؛  لتـزام واال نآبالقر االقتداء هميةأ التالحق هذا لنا ضفىأو   
 والسياسـية،  واالقتصـادية  واالجتماعيـة  الدينيـة  مـور األ من نساناإل يحتاجه
  .خرةواآل الدنيا في نساناإل منجٍ وهو ذلك، وغير

ــق -2 ــائي التالحــ ــف الثنــ ـــر( المختلــ  +أمــــــــــ
  :)صريحان)(نـــــــــــداء

 :الحسـن  بنـه ال ، وصـيته  فـي  فقـط،  للمفرد االّ النمط هذا يرد لم    
)) لَما اعي نَيب َأن با َأحـذٌ  َأنْتَ مآخ  بِـه  ِإلَـي  ـني  متـيصى  وتَقْـو  اَللَّـه و 

ارصقْتلَى اَالا عم هضفَر اَللَّه كلَياَلَْأخْذُ عـا  وـى  بِمضم  ـهلَيع  لُوناَلْـَأو  ـنم 
اِئكآب  وناِلحاَلصو نِل مَأه كتي2())ب(.  

 ،مخـتلفــين  سلــوبين أ مــن  تــج ن ،مختلـف  تالحــق  النص فـي   
بنـه  ا(لنـداء  ،سلوب النـداء بـاألداة (يـا)   أو ،))اعلَم((سلوب األمر بلفظةأ همـا

وهـذا   .السـاهي*  أو الغافـل،  أو هي لنـداء البعيـد،   وهذه األداة، ،الحسن)
، النـاس  لعامـة  بـل  ؛فقـط  ، الحسـن  لإلمام لم يكن الحديثدليل على أن 

 علـي  اإلمـام  نأ علـى  داللـة  -بنـي  يـا  – المذكورة بالصيغة بالنداء ءوجي
، 3(البنوة اتجاه األبوة وراعى وتعطفاً تحنناً ابنه صغَّر(                                                                                                   .

 كَـان  لَـو  َأنَّـه  بنَـي  يـا  علَـم او: ))الحسن البنه ،قوله يضاًأ ومنه    
كبِلر شَرِيك لََأتَتْك لُهسر ـتَ  وَأيلَر  آثَـار  ـهلْكم  هـلْطَانسو فْـتَ  ورلَع  الَـهَأفْع 

                                                        
   .61 شذا العرف: ينظر: )(1

  .16/225 :البالغة نهج شرح )(2
  من هذه الرسالة. 102*ينظر: ص:

 فـي  الطلـب  سـاليب وأ ،9/289إبـراهيم البقـاعي:   ) ينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسـور: 2(
  .187 :البالغة نهج
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هفَاتصو نَّهلَكو ِإلَه داحا وـفَ  كَمصو  ـهالَ نَفْس  هـادضـي  يف  ـهلْكم  ـدالَ َأحو 
 نهايـة  بِـالَ  اَلَْأشْـياء  بعـد  وآخر َأوِلية بِالَ اَلَْأشْياء قَبَل َأوٌل يزْل ولَم َأبداً يزوُل
ظُمع نع تَ َأنتَثْب تُهوبِيبر اطَةقَلْبٍ بِِإح رٍ َأوص1())ب(.  

( باأللفـاظ   ،)ونـداء  مـر (أ همـا  ،مختلفـين  سلوبينأ تالحق النص في نلحظ   
  ).بنَي ياو ،علَما

كـان   ولـو  ،علـى نفـي الشـريك هللا    ونلحظ أيضاً في الـنصِ اسـتدالالً     
  . )2(آثار قدرته وسلطانه وملكه في الوجودشريك لرأيت 

 وتأكيـد  نصـح  داللـة  ،)نـداء  مع مرأ( من المتكون التالحق هذا لنا ضفىأو   
، مع اهللا شريكنفي ال على، الكون في.  

 داللـة  النـداء  قبـل  األمـر  وورود ،النـداء  مـع  األمـر  سلوبأ لتالحق إن   
 بـدليل  ،جـداً  مهـم،  اإلمـام  بـه  يتحدث الذي الموضوع أن على واضحة،

 نـداء الب أردفـه  ثـم  ،بالموضـوع  تحـدث  بـل  تنبيه؛ إلى جيحت ولم به، بدأ أنه
 عـام  حديثـه  ،اإلمـام  أن علـى  يدل األمر وهذا بالموضوع، المعنى لتحديد
 معنيـين؛  شخاصـاَ أ يعنـي ف وقتـه  أما فـي  وقت، كل وفي جميعها األمة يشمل
  .وقته في االشخاص ليحدد ؛النداء سلوبأ األمر ردفأ لذلك

 +أمــــــــــر ( المختلـف  الثنـائي   التالحـق  :الثاني المطــلــب
  :)استفهــــــام

ــق ورد   ــائي التالح ــف الثن ــلوبيأب المختل ـــر( س  +أمــــــــ
 ،مختلفـة  وبَأشـكال  مواضـع  خمسـة  في في نهج البالغة، )استفهــــــام

  -:اآلتي النحو على

ــق-1 ــائي  التالح ــف الثن ـــر( المختل ـــام+ أمــــــــ  )استفهـ
  :الجمع

                                                        
  .16/229 شرح نهج البالغة:) (1
  .20/17 :الخوئي البراعة،ومنهاج  ،15/118 ) ينظر: مفتاح السعادة:(2
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ـ  ،مواضع ثالثة فيالتالحق  ورد     بعـض  خلـق  صـفة  فـي  ،قولـه  يف
 الَ هيَئتهـا  ولَطَافَـة  جثَّتهـا  صـغَرِ  فـي  اَلنَّملَة ِإلَى اُنْظُروا(( :(النملة)الحيوانات

تُنَاُل تَكَاد ظرِ بِلَحصالَ اَلْبو كرتَدسكَرِ بِمفَ اَلْفـتْ  كَيبلَـى  دا  عـهضتْ  َأرـبصو 
 حرهـا  فـي  تَجمـع  هـا  مستَقَر في وتُعدها جحرِها ِإلَى اَلْحبةَ تَنْقُُل رِزقها علَى

 يغفلُهـا  الَ بِوِفْقهـا  مرزوقَـةٌ  بِرِزقهـا  مكْفُولَـةٌ  ِلصـدرِها  وِردها وفي ِلبردها
نَّانالَ اَلْما وهرِمحي اني1())اَلد(.  

ـ  متمـثالً  ،مختلف تالحق النص هذا في     سـلوبان واأل ،)كَيـفَ  اُنْظُـروا، (بـ
 ِإيصـالها  يريـد  التـي  الرسـالة  إيصـال  في التعبير في وقوة شدة لهما طلبيان
 فيـه  نأل األمـر؛  فقـدم  اآلخـر،  على حدهماأ وقـدم اآلخرين، إلى ،اإلمام
 لمعرفـة  ؛المجـازي  االسـتفهام  سـلوب أب ردفـه أ ثـم ، للنظـر  اًوإرشاد اًإلزام
 ،اهللا بخلـق  للتفكيـر  إثـارة  اسـتفهامه  كان بل عنه؛ يستفهم لما ،اإلمام
-خلـق  فـي  ،اهللا قـدرة  معرفـة ل البصيرة وجوب على داللة التقديم هذا وفي

 يتركهـا  ولـم  ،)2(وكيفيتهـا  هيئتهـا،  لطافـة و وشخصها، جثّتها صغر و-النملة
ـ كيف ، اهللا فمكنها عبثاً وال سدى  يكتـف  ولـم  غـذائها،  علـى  الحصـول  ةي
 التعجـب  علـى  داللـة  وفيهـا  ،)كيـف ( داةباأل باالستفهامِ تبعهأ بل بهذا؛ الكالم
 مـن  بمثيلتهـا  مقارنـة  حجمهـا  صغر من الرغم على االرض على دبت كيف
  .)3(مسكنها إلى معيشتها تنقل وكيف األخر اناتالحيو

 داللـة  أعطـى  المجـازي،  االسـتفهام  مـع  األمـر  داللـة  امتزاج أن ونلحظ  
 فـاألمر وجـه تفكيـر القـوم،     ،اهللا بخلـق  للتفكيـر  اثارتهم وهي أال أخرى

ثـم   وصـفاتها الصـغيرة جميعهـا،    وصغر حجمهـا،  وحصره في خلق النملة،
لـم   لكـنهم  يعرفونهـا؛  ير بأسئلته أمـوراً ليث سلوب االستفهام المجازي؛أحقه بأل

األمر مـع االسـتفهام فـي أن مـن تتصـف بالصـفات       فيتضافر  يتبحروا بها.

                                                        
  .13/36 :البالغة نهج شرح )(1
  .11/18 :الخوئي: البراعة منهاج :ينظر )(2
  .11/8 :الخوئي: البراعة منهاج :ينظر )(3



 .تالحق األسالیب اإلنشائیة المختلفة....................الفصل الثاني....................
 

 

123 

يهـتم   ،فـإن اهللا   ،صـغر حجمهـا  وإن  ،هـي حتى -النملة–التي يعرفونها 
  بها.

 اَللَّـه  نعـمِ  مواقـعِ  ِإلَـى  فَـانْظُروا (( :الكبـر  ذم فـي  ،قوله يضاًأ ومنه   
هِملَيع ينثَ حعب هِموالً ِإلَيسر  قَـدفَع  ـهلَّتبِم  متَهطَـاع  ـعمجلَـى  وع  ـهتوعد 
مفَ ُألْفَتَهكَي تـةُ  نَشَرماَلنِّع  هِملَـيع  نَـاحـا  جهتامـالَتْ  كَرَأسو  ـماوِلَ  لَهـدج 
  .)1()) نَعيمها

 سـلوبي، أب تــلف ـمخـ تالحــــق  النـــــص  ـــذا ـه فــي   
  ).كَيفَو اُنْظُروا،(باأللفاظ  متــمثـالً واالستفهام)، (األمر،

 كيـف  ،العـرب  لـى إ بـالنظرِ  أمرهم الحديث بادئ في ،أن اإلمامنلحظ     
 ،محمـد  الرسـول  مجـيء  قبـل   الجاهليـة  والعـادات  والجهـل  بالذِل كانوا
 عـادات  إلـى  حـالٍ  إلـى  حـالٍ  مـن  حالهم رغي، محمد الرسول ىأت عندما

  .))2هللا راضية سالميةإ

 مـع  الـنعم،  بهـذه  والتفكيـر  النظر في األمر سلوبأ داللتا تزاوجت وعندما  
 علـى  تأكيديـة  داللـة  بـرزت  بهـا،  والتفكيـر  بالتأمل االستفهام سلوبأ داللة

 إلـيهم  أتـى  عنـدما  الـبالد  فـي  حلت  التي والنعم والخير ، الرسول عظمة
 وعبـادة  البنـات  دأو مـن  فيهـا  كـانوا  الـذي  الجاهليـة  العادات من وخلصهم
  .الخ... األصنام

                         :المفرد) ـاماستفه +رأم(المختلف الثنائي تالحق-2 

 فَِإن كَانَتْ َأنَّى اَلْحكْمةَ خُذ (( :حكمه حدىإ في ،قوله في موضعين في ورد   
 ِإلَـى  فَتَسـكُن  تَخْـرج  حتَّـى  صدرِه في فَتَلَجلَج اَلْمنَافق صدرِ في تَكُون اَلْحكْمةَ

  .)3())اَلْمْؤمنِ صدرِ في صواحبِها

                                                        
  .13/111 :البالغة نهج شرح )(1
  .4/277 :البحراني :البالغة نهج وشرح ،13/111: الحديد بيأ بنا :البالغة نهج شرح :ينظر )(2
  .18/298: البالغة نهج شرح )(3
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ـ  واالسـتفهام  األمـر  سلوبيأ من متكون ,مختلف تالحق النّصِ في     ،خـذ (بـ
  ).َأنَّى

 علـى  بـه  وجـيء  توجيـه  بمثابة كان والذي األمر قدم ،اإلمام نأ نلحظ   
 عقبـه أ ثـم  ،)1(تخـاذ اال علـى  داللـة  مـن  الصـيغة  هـذه  في لما) افعل( زنة

ـ متمثالً بلفظـة   المجازي االستفهام سلوبأب ) يـن أ مـن ( ومعناهـا  ،)َأنَّـى (بـ
 وتتـرك  حـد أ مـن  الحكمـة  تأخـذ  وال بها، فخذ الحكمة تأتيك أين من :بمعنى
 تأكيـد  داللـة  أعطـت  ،األمـر  داللـةَ  االسـتفهام  داللةُ عقبتأ عندماو اآلخر،

 ،يقولـه  ممـا  ويقـين  علـمٍ  علـى  نـه أل ؛ اإلمـام  يقوله فيما وإلزام األمر
  .هاب والعمل مصدرها كان ومهما ؟ كانت أين من الحكمة خذ :بمعنى

 +نـــــــــداء (المختلـف   الثنـائي  التالحـق  :الثالـث  المطــلــب
    :)نـــــــــهي

   -:الْآتي النحو على ،مختلفة وبَأنماط ،مواضع ثالثة فـي ورد

  نهي) المفرد:                                                     الثنائي المختلف (نداء+التالحق -1

 ،موضـعين  فـي  )نهـي الو( )، نـداء ال(سلوبيأب المختلف الثنائي التالحق ورد  
 يومـك  هـم  علَـى  يأتـك  لَم الّذي يومك هم تَحمْل ال آدم يابن((  :قوله في

  .)2())بِرِزقك فيه اُهللا تاي عمرك من يكُن إن فإنه أتاك الّذي

ـ  متـمثـــالً  ،مختـلفــــاً  تــالحقـاً النــص نلحظ في    يــا ( بـ
  ).ـــْلتـحم ال آدم، بـــــن

  وإن كـان بصـيغة المفـرد     والشـمول،  العمـوم  علىفي سياقه الخطاب  ّلد
  .أخرى دون من بطائفة يختص وال آدم بني جميع شملي فهو

                                                        
  .68 :ومعانيها الفعل أوزان: ينظر )(1
   .19/79 :البالغة نهج شرح )(2
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 زمـنٍ،  علـى  يقتصـر  وال زمـان األ جميـع  يشـمل  لكي) يا(بـ النداء وجاء  
ناسـب سـياق    وهـو مـا   الغافل، وهي أداة لنداء البعيد أو بـ(يا)، وكان النداء

ثـم نـاداه    يتحدث عن غفلة اإلنسان عن إيمانـه بربـه،   ،إذ اإلمام ؛الخطاب
مثـل خلـق    لقت مـن العـدم،  في أنك خُ وفيه داللة ناسبت حديثه، )،آدم ابنبـ(

وتغفـل   إذن لمـاذا تهـتم بـرزق الغـد     برزقك، ،ثم تكفل اهللا ،أبيك(آدم)
علـى عـدم حمـل الهمـوم      تأكيـدا  سلوب النهـي، أعن من رزقك؟ ثم لحقه ب

المتكفل بك وبرزقك الذي يؤمن لـك المعيشـة فـي     ، هو؛ألن اهللا المستقبلية
  .الحياة

    النـداء والنهـي،   إن بـين رفـض حمـل     االمتزاج الذي حصل بين داللتي
ـ    ، الألن اهللا الهموم في االيام المسـتقبلية؛  مـن الكائنـات    هيـنس مـن خلق

والذي ولج بهـذا المعنـى السـياق؛ ألنـه      على الكرة األرضية والتكفل بعيشها،
 يوجـد  ، وإنمـا يقـوم علـى تركيـب    تنفرد وحدها في الذهن كلمة على اليقوم((

على اللفـظ المعنـى المناسـب مـن خـالل       االرتباط بين أجزاء الجملة فينخلع
  .)1())السياق

 رِزقَـانِ  اَلـرزقُ  آدم ابـن  يـا  (( :حكمـه  إحـدى  في ،قوله أيضاً ومنه   
 هـم  علَـى  سـنَتك  هـم  تَحمـلْ  فَالَ َأتَاك تَْأته لَم فَِإن يطْلُبك ورِزقٌ تَطْلُبه رِزقٌ
كموي مٍ كُلَّ كَفَاكوا يم يهف ـنَةُ  تَكُـنِ  فَِإناَلس  ـنم  ـرِكمع  فَـِإن  ـالَى  اَللَّـهتَع 

يكْؤتيي سكُلِّ ف غَد يددا جم مقَس 2()) لَك( .  

 لفـاظ،( باأل سلوبي النـداء والنهـي متمـثالً   أتالحقاً مختلفاً بين  النص يحتوي  

  ).تَحمْل فَالَو ،ابن يا

والـدليل علـى ذلـك     لتشمل جميع بني البشـر،  ؛نلحظ في النص داللة عامة   
 التـي تسـتعمل لنـداء البعيـد والقريـب والسـاهي،       ،مجيئ النداء باألداة(يـا) 
ـ لينـب  ؛ وتضمن النداء بالرزق رزق معلـوم   األول: ن الـرزق نوعـان،  أههم ب

                                                        
   .71: )ماجستير رسالة( محامدية، سمية الوظيفية، الداللة تحديد في السياق دور )(1

  . 19/160 :البالغة النهج شرح )(2
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رزق غيـر   هـو  واآلخـر:  احتياجاتـه اليوميـة،   به ليكتمل يسعى إليه اإلنسان؛
 هـم  تَحمـلْ  فَـالَ  (( :بقولـه  ،ثم أردفه بالنهي ،))1معلوم محفوظ عند اهللا

كنَتأي ال ))،س ـ  يأتيك، سنتك الذي ال تحمل هم فـال بـد    ن كـان لـك رزق،  إف
  .)2(يحتسب اإلنسان يرزق من حيث ال ،فان اهللا يهيئه لك، ،ان اهللا 

المتكفـل فـي   هـو   ،ن اهللابـأ أدى التالحق دوراً في بيـان للنـاس عامـة    
اإلنسـان فـي األمـور المسـتقبلية     يفكر  لذا ال أرزاقهم؛ في المتكفلو معيشتهم،

  هو الذي يدبر أمره. ،فان اهللا تأتي إليه في الوقت الحالي، التي ال

  :الجمع) نهي +نداء(المختلف الثنائي التالحق -2

  الجمـع  بصـيغة  والنهـي  النـداء  سـلوبي أ بين المختلف الثنائي التالحق إن، 
 َأيهـا ((  :خطبـة  إحـدى  فـي  واحـد  موضع في ،علي اإلمام كالم في ورد

شُوا الَ اَلنَّاسحتَوي تَسف ى طَرِيقداَلْه لَّةِلق هلَأه  فَـِإن  ـوا  اَلنَّـاسعتَمجلَـى  اع 
ةاِئدا مهعبش يرا قَصهوعج3())طَوِيٌل و(.  

 النـداء  ( سـلوبي أب متـــمثالً  ،مختـــلف  تــالحق النّصِ فــي ورد   
  ).تَستَوحشُــــوا الَ( لفظةبـ )النهي سلوبأو داة،األ محذوف

 يحدثـه  مـا  وكثيـرا  االسـتئناس  ضـد  االسـتيحاش ((  :الحديد أبي بنا قال   
 ألجـل  الهـدى  طريـق  فـي  االسـتيحاش  عن ، فنهى الرفيق وعدم التوحد

  .)4())الحق مع وحشة فال بالهداية يأنس أن ينبغي المهتدي فإن أهله قلة

 أكثـر  داةاأل بهـذه  النـداء  نأل المحذوفـة؛ ) يـا ( داةباأل جاء النداء أن نلحظ   
 ،فـي جـذب انتبـاه المتلقـي     ألهميتـه  ؛النهي على مدوقُ الذهن، في شدأو تنبيهاً

ـ ل واسـماعهم،  بقلوبهم وليتوجهوا ـ  بـالنهي  أعقبـه  ثـم،  يقـول  ام  الَ((بـ
 نأل تخافوا السـير فـي طريـق الحـق متفـردين؛      ال أي: ))تَستَوحشُــــوا

                                                        
  .5/486 الموسوي: شرح نهج البالغة: ينظر: )(1

  .5/486 :الموسوي :البالغة نهج شرح :ينظر )(2
  .10/365 :البــالغـــة نهج شرح )(3
  .10/365 :البـالغــــة نهج شرح )(4
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 اَلنَّـاس  فَـِإن ((  :بقولـه  ، اإلمـام  ويعلل كثرة الظالل وأهل قلة، لحقا أهل
  )).طَوِيٌل وجوعها قَصير شبعها ماِئدة علَى اجتَمعوا

 تـــكونت والنـــهي، النــداء ســلوبيأل ،اإلمــام مـــزاوجة وعنــد     
 كـل  ورد لــو  ممـا  كثـر أو ،رشـاد واإل للتنبيه وتوكـيدية قوية داللة لدينـا

  .منفـردا سلوبأ

+ تعـــــجــــب ( التالحـق الثنـائي المختلـف    :الرابع المطــلــب
  :)قــــــــســم

بــين   ،علــي  اإلمــامكــالم  فــي ،المختلــفالتالحــق  الثنــائي ورد    
 فـي  فقـط  فـي موضـع واحـد    ،)والقسم المحـذوف  سلوبي التعـجــب،أ(

 ِلَأهـلِ  يـزعم  *اَلنَّابِغَـة  البـنِ  عجبـاً (( :العاص بن عمرو ذكر في ،قوله
 بـاطالً  قَـالَ  لَقَـد  وُأمـارِس  ُأعـافس  تلْعابـةٌ  امرٌؤ وَأنِّي دعابةً في َأن اَلشَّامِ
  .)1( ))آثما ونَطَقَ

ـــي ورد    ــنص فـ ـــق ال ـــف  تــالحـــــــــ مختــلـ
ــاً(ســلوب التعجــب باللفظــة الصــريحةأ متــكــــونا مـــــن  ،)عجب

    ).باطالً قَاَل لَقَد سلوب القسم المحذوف في(أو

ـ  فتـراء وا بهتـان  مـن  ، اإلمام تعجببين  سلوب األولفاأل     النّابغـة  ناب
 يعلـم  واهللا س،يعـاف  و ويمـارِس  وهـزال،  مزاح ،إن اإلمام  ؛بقوله عليه،

 ،منصـوب  مصـدر ) عجبـاً (بصـيغة  بالتعجـب  ءوجي ،)2(ادهعب من نيالصالح
 حـدث  علـى  دّل اسـم  كـل  (( هـو:  والمفعول المطلـق،  ،)مطلق مفعول(وهو

 فَـِإذا  الْمصـدر  مـن  مشْـتَقّ  والْفعـل  واحد لفظ من وفعله وهو مجهول وزمان

                                                        
 يريـدون  والدنائـة  بالخسـة  مشـهورة  كانـت  إذا األم إلى النسبة العرب عادة من إذ بامه عنه كنى إنّما* 

، ومدحـه  شـرفه  بـذلك  يريـدون  بالشّـرف  معروفـة  كانت إذا إليها ينسبونه وقد ، فيه القدح و ذمة بذلك
  .6/67 :الخوئي البراعة منهاجو ،2/279 :البحراني :البالغة نهج شرح: ينظر

  .6/337 :البالغة نهج شرح )2(
  .2/183 :البالغة نهج ظالل في، و7/12 :السعادة مفتاح :ينظر )(2
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 وقَعـدت  قيامـا  قُمـت  تَقـول  منْصـوب  فَهـو  فضلَة فعله مع الْمصدر ذكرت
 داللـة علـى الثبـات،    فعـل  اسـم ال  وهو عجباً، عجبتُ :والتقدير ،)1())قعودا

ـ  مةءمال أكثر الصيغة وهذه ،)2(والتأكيد  نّـه أل األخـرى؛  الصـيغ  مـن  اقيللس
بـل   ؛لـذا كـان تعجبـه غيـر مقيـد      ؛المـؤمنين  أمير على يقال ماال قال

ثـم أردفـه    ،يضـاً أ وثابتـة   حدود له فاستخدم صيغة غيـر مقيـدة   مفتوحاً ال
 األول:، لسـببين  ؛بـه المقُسـم   ،وكأن لـم يـذكر   ،وهو القسم سلوب آخر،أب

االختصـار   اآلخـر: و وكأن يـأنف أن يـذكره فـي هكـذا موضـع،      لتعظيمه
 فـي أبسـط األمـور؛    وتـأخير حتـى   مماطلـة يحتمل  فالموضوع ال ،والزمن

 قَـالَ  لَقَـد  واهللا والتقـدير:  ،لذلك كان يميل لالختصـار فـي الكـالم والحـذف    
  باطالً.

 داللـة  مـع  االسـتغراب  داللـة  تحمل والتي التعجب، داللة أمتزجت وعندما   
 تولـدت  الموضـوع  أهميـة  ولبيـان  والتوكيـد،  الردع داللة أعطت التي القسم
ممتزجـة   السـابق بحجـة كبيـرة،    الحكـم  تقويـة  هي أقوى، خرىأ داللة لدينا

  .المتناسبتين للموضع ،بداللتي التعجب والقسم

المختلــــف التالحــــق الثنــــائي  :الخــــامس المطــلــــــب 
  :)قــــــــســم+ دعــــــــــاء(

 سـلوبي أ( بـين  ،علـي  اإلمـام  كـالم  فـي  المختلف الثنائي التالحق ورد  
 الحـث  فـي  ،قولـه  فـي  فقـط  واحد موضع في )،المحذوف والقسم الدعاء،

 وشَـحنْتُم  قَيحـاً  قَلْبِـي  ملَـْأتُم  لَقَـد  اَللَّـه  قَـاتَلَكُم (( :القاعدين وذم الجهاد على
 رْأيـي  علَـي  وَأفْسـدتُم  َأنْفَاسـاً  *اَلتَّهمـامِ  نُغَـب  وجرعتُمـوني  غَيظاً صدرِي

  .)3())واَلْخذْالَنِ بِالْعصيانِ
                                                        

   .48 العربية: في اللمع )(1
  .29 :نيآالقر التعبير، و174دالئل االعجاز:   ينظر: )(2
 *امِ نُغَبمنغبـة  بعـد  نغبـة  المـاء  أو ريقـه  ابتلع: أي نغبا وينغب ينغب اإلنسان نغب: نغب: (( اَلتَّه((، 

: يقـال . لتفعلـه  أمـر  مـن  به هممت ما: والهمة. الحزن: الهم:((اَلتَّهمامِ ،)نغب(مادة4/425:العين: ينظر
 ،)هـم (مـادة 3/357:العـين : ينظـر  ،))الشـيء  أهمنـي : ويقـال . الهمـة  لصغير وإنه الهمة، لعظيم إنه
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 متكونـا  مختــلـــف،  تــالحـــــــــــق  الـنصِ  فـــي  
ـَكُم ( وكان بالشر في لفظة ،الدعاء سلوبيأ من سـلوب القسـم   أو ،)اَللَّـه  قَاتَلــ

ـَقَد( في لفظة المحذوف،   ).ملَْأتُم ل

 اللَّـه  قَاتَـلَ  معنَـى  :عبيـدةَ  َأبو وقَاَل اللَّه؛ لعنه اللَّه قَاتَلَه((مــن :اَللَّه قَاتَلَكُمف  
 اليهـود  اُهللا قَاتَـلَ  :الْحـديث  وفـي . عـاداه  َأي فُلَانًا اللَّه قَاتََل: ويقَاُل. قَتَله فُلَانًا
  .)1())عاداهم: وقيَل اللَّه، لعنهم: وقيَل اللَّه، قَتَلَهم َأي

والتعجـب مـن    بـالهالك،  علـيهم  الـدعاء  ،))اَللَّـه  قَاتَلَكُم: ))قوله يدل   
 ثـم  ،)2(الهالـك  المقتـول  هـو  اهللا لعنه من نإف اهللا لعنكم :وقيل ،شناعة أفعالهم

ـ  األول األسـلوب  مـع  ليكـون  مـة، ءمال األكثر سلوبباأل أعقبه أكثـر   اًكالم
ـ  ،فـي قولـه   سلوب القسم أوهو  ،تأثيراً ومغزى ـَقَد ((بـ  قَلْبِـي  ملَـْأتُم  لـ

 مـنهم  وضـجره  ،اإلمـام  ألـم  علـى  داللة المحذوف بالقسمِ ءوجي ،))قَيحاً
ـَقَد واهللا :والتقدير ،أفعالهم بشاعة بسبب   .ملَْأتُم ل

 سـبب الـدعاء بالشـر    بمثابـة  كـان  بكـالم  سلوبيناأل ،اإلمام وعقب    
 نُغَـب  وجرعتُمـوني  غَيظـاً  صـدرِي  وشَحنْتُم قَيحاً قَلْبِي ملَْأتُم((  عليهم، والقسم

 متزجـت ا وعنـدما  ،))واَلْخـذْالَنِ  بِالْعصـيانِ  رْأيي علَي وَأفْسدتُم َأنْفَاساً اَلتَّهمامِ
  ،اإلمـام  توجـع  نـت وبي كـدت أ اخرى داللة أعطت القسم مع الدعاء داللة

، والـذي أوضـح لنـا هـذا السـياق؛ ألن      أفعالهم ومن منهم وغضبهه وضجر
األلفاظ تتحدد معانيها وفقاً للسياق اللغوي، الذي ترد فيـه هـذه األلفـاظ بحيـث     

   .)3(تكون معانيها جزءاً من معنى السياق الذي وردت فيه

                                                                                                                                                               
 بعـد  علَلًـا  تَجرعـه  الْحـزنِ  فـي  يقَـالُ  وكَـذَِلك [...] مرة بعد مرةً الْهم َأنْفَاس جرعتُموني َأنَّكُم َأراد((و

  .2/646: السرقسطي قاسم الحديث، غريب في الدالئل: ينظر ،))َأنْفَاسا وتَجرعه نَهٍل،
  .2/279 :البالغة نهج شرح )1(

  ( قتل). مادة 11/549 لسان العرب:) (1
  . 3/348 ، ومنهاج البراعة: الخوئي:4/136 مفتاح السعادة : ) ينظر:(2
   .165: عباس كاظم حامد .د المرتضى، الشريف عند القرآنية الداللة :ينظر )(3
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 ( التالحــــق الثنـــائي المختلــــف  :الســـادس  المطــلـــــب 
  :)أمـــــــــــــــــر+  تعـــــجــــب

 سـلوبي أ بـين  ،علـي  اإلمـام  كـالم  في المختلف  الثنائي  التالحق ورد  
 بنــهال ،قولــه فــي واحــد موضــع فــي المحــذوف، والقســم الــدعاء،

 لَـك  ِإن اَلْغنَـى  عنْـد  واَلْجفَـاء  اَلْحاجـة  عنْد اَلْخُضوع َأقْبح ((ما :الحسن
نم اكنْيا دتَ ملَحَأص بِه اكثْوم ِإنازِعاً كُنْتَ ولَـى  جـا  عتَفَلَّـتَ  م  ـنم  كيـدي 

عزلَى فَاجا كُلِّ عم ْل لَمصي ك1())ِإلَي(.                                                                

 سلوبأبين  مختــلــف، تــالحــــــــــق النــص ورد في   
ـَا( في لفظة عله)،فْأبصيغة(ما  القياسي التعجب سـلوب  أو ،)اَلْخُضوع َأقْبــح م
  .في لفظة(اجزع) التي فيها شدة وقوة إلزام، )،عْلفي صيغة (افْاألمر 

 بنـي  مـن  التعجـب  علـى  )،)اَلْحاجة عنْد اَلْخُضوع َأقْبح (ما( :قوله دلف   
 عنـد  والتكبـر  والظلـم  حاجـة،  لديـه  تكـون  عنـدما  ُلوالذّ اَلْخُضوعو البشر
فاسـتخدم   ،))2اهللا مـع  حتـى  التصـرف  هـذا  ارتكـب  الناس وبعض ،الغنى
وكـان قيـاس    ،لتناسـب خضـوع الحاجـة    ؛صيغة التعجب القياسية ،اإلمام

 والتكبـر عنـد االسـتغناء،    الصيغة ناسب القياس من الخضوع عنـد الحاجـة،  
ينـدرج   ورفضـه للخضـوع ومـا    نه دليل على استنكاره،أل ؛بــدأ بالتعجبو

 ،سـلوب األمـر  أثـم أردفـه ب   ،ليوضح قباحتها أكثـر  من دالالت قبيحة؛ تحته
وغير مرغوب بها. ،نها صفات مرفوضةأن يحتى يب  

ظهـار قباحـة هـذه    إل ؛تتالحـق األسـاليب هنـا تضـافر     داللة أنفنلحظ    
  بيان رفضهما.التعجب منها و بلغ فيأو الصفات أكثر

 + نــــــــداء ( المختلـف  الثنـائي  التالحـق : السـابع  المطــلــب
  :)تـــعـــــجــــب

                                                        
  .16/251 )  شرح نهج البالغة:(1
  4/394 : الموسوي:وشرح نهج البالغة، 20/35 ) ينظر: منهاج البراعة: الخوئي:(2
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 فـي  واحـد  موضـع  فـي من التالحق الثنـائي المختلـف    النوع هذا ورد    
 هـو  بينَـا  عجبـاً  فَيـا (( :بالشقشـقية  المعروفـة  خطبـه  حدىإ في ،قوله

 ضـرعيها  تَشَـطَّرا  مـا  لَشَـد  وفَاتـه  بعـد  ِآلخَر عقَدها ِإذْ حياته في يستَقيلُها
  .)1())كَلْمها يغْلُظُ خَشْنَاء حوزة في فَصيرها

 )،والتعجـب  النـداء ( سـلوبي أ مـن  متكوناً اًمختلف اًتالحق النص هذا يحتوي    
  ).شَد، عجباً فَيا(  :هو

ـ  فالنـداء  لتعجـب، ا نداءب بدأ ،اإلمام نأ نلحظ      ويـا  لَلعجـب  يـا (( بـ
 أو عجـب  يـا  تعـالَ : يقـول  كانـه  كثيـرا،  ماء رأوا أو عجبا رأوا لما لَلماء،
 عنـد  النـوع  هـذا  تسـتعمل  والعـرب  ،)2())وزمانك أيامك من فإنه ماء يا تعال

نقـل   مـن  متعجبـاً كونـه   ،))عجبـاً  يـا ((  :اإلمام فقول ،)3(ما خبر تعظيم
، )4(من دون شورى وهو أحـق بهـا مـن غيـره     ،الخالفة من شخص إلى آخر

 التعجـب  يفيـد  مـاضٍ  فعـل  :شَـد  ،)تَشَطَّرا ما لَشَد(ـب بقوله سلوبأب ردفهأ ثم
 وقـال  ،)5(بنفسـه  المغـرور  يفـاخر  مـا  شـد  :نحـو  وكثرته، األمر شدة من

 فـي ) شـد (الفعـل  المسـألة  هذه في التعجب عن ينبئ قد(( :الفتاح  عبد الدكتور
.                                                                                                                            )6())ذاهب أنك ما شد :العرب قول

 شـدد "  أصـله  شـد  ،" ضـرعيها  تشـطرا  ما (( لشد الحديد:أبي بن اوقال     
 جـدا،  شـديدا  صـار "  شـد "  ومعنى حبب، أصله"  حبذا"  في حب:  كقولك ،"

 ونفعهمـا،  فائـدتها  اقتسـما : ضـرعيها  وتشطر ]...[حبيبا صار"  حب"  ومعنى
                                                        

  . 1/119 ) شرح نهج البالغة:(1
  .144وينظر: األساليب اإلنشائية غير الطلبية في نهج البالغة: ،2/217 :الكتاب )(2
 فـي  الطلبيـة  غيـر  اإلنشـائية  األسـاليب  و ،113:النحاس المشهورات، التسع القصائد شرح ينظر:  )(3

  .143:البالغة نهج
  .2/399: السعادة مفتاح ينظر: )(4
 فـي  الطلبيـة  غيـر  اإلنشـائية  األسـاليب  ،41 :اللغويـة  والتراكيب ،3/340 :الوافي النحو :ينظر )(5

  .126:البالغة نهج
 فـي  الطلبيـة  غيـر  اإلنشـائية  األسـاليب  :ينظـر  و ،87 :والمحورية والتعجب والذم المدح أساليب )(6

  .126:البالغة نهج
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 معـا  اآلخـرين  وسـمى  ضـرعا،  معـا  القـادمين  وسـمى  للخالفة، والضمير
  .)1(واحد)) يءكش معا إال يحلبان ال ولكونهما لتجاورهما، كانا لما ضرعا

 اخطيـر  ،إذ األمر الـذي يتحـدث عنـه اإلمـام     يناسب السياق؛ وهذا ما  
  من مرة.نه تكرر أكثر أل وحدث بكثرة؛ وشديد،

الثنائية المختلفـة بـين النـداء والتعجـب السـماعي       نلحظ أن ترادف األساليب 
واأللـم لكثـرة    أضفى داللة ثالثة عامة تجمـع بـين التعجـب،    في هذا الموضع
  تكرار الحدث.

، أثـرا كـان لـه    سـلوبين مختلفـين  أالتالحق المختلف المتكون من  نلحظ أن  
 مـا  فـي بيـان   يين معـا، غير طلب وأ وغير طلبي، اطلبي وأ ،ينيكانا طلبأسواء 

    -تي:أي

المتكـون   ،الذي قيل مـن اجلـه هـذا االخـتالف     ،يصال مراد اإلمامإ -1
فـالتنويع فـي األسـاليب يبعـد المتلقـي عـن        بعيداً عن الملـل،  ،سلوبينأمن 

  الرتابة في األساليب ثم يكون الحديث مؤثراً.

وعمقـاً دالليـاً فـي     عـطى هــذا االختـالف جمالية فنـية تأثــيرية، أ-2
  المتلقي.نفس 

ـ     ،والموضـوع  ،ساليب حسب المقامنرى تقديم األ-3 ه واألهميـة الـذي يبـدأ ب
 سـلوب األمـر،  أأن التالحق الثنـائي الـذي ورد فيـه     :فنلحظ مثالً ،اإلمام

وهـذا التقـديم لـه داللـة      هو المقدم على بقية األسـاليب التـي ورد معهـا،   
  وضحت في موضعها.

                            

  

  الثاني المبحث
                                                        

  . 1/124 :البالغة نهج شرح )(1
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  مختلفة إنشائية ساليبأ ثالثة تالحق                 

 سـاليب إلى الكشف عـن ظـاهرة التالحـق الثالثـي لأل    هذا المبحث يسعى     
هنـا فإننـا    ومـن  ،البالغـة  فـي نهـج   ،في كالم اإلمام مختلفة،اإلنشائية ال
 علـى المبحـث   سـم قُ لـذا  ؛التالحق من هذاالمتولدة  عانيالم استجالءسنحاول 

علـى النحـو   و ،اإلمـام علـي   حسـب ورودهـا فـي كـالم     مطالب، ستة
  -:اآلتي

ــب ـــداء: األول المطلــ ـــر +نــــــــــ  +امـــــــــ
  :قســــــــــم

 فــي ،أســاليب المتكــون مــن ثالثــة ،المختلــفاإلنشــائي تالحــق الورد    
 علَـى  َأعينُـوني  اَلنَّـاس  َأيهـا ((  :البيعـة  مـر أ فـي  ،قوله في موضعين

كُمَأنْفُس ماَيو اَللَّه فَنلَُأنْص  ظْلُـوماَلْم  ـنم  ـهظَاِلم  نلَـَأقُودو  اَلظَّـاِلم  ـهتامزبِخ 
  .)1())اَلْحقِّ منْهَل ُأورِده حتَّى

 َأيهـا ( :باأللفـاظ  متمثلـة  ،مختلفـة  ســاليب أ ثالثة تالحـق النص فيورد    
،ي، اَلنَّاسينُونَأع ماَي اَللَّه     .(  

عليـه   قبـال واإل ذهـانهم أ ولشـد  )،)اَلنَّـاس  َأيها(بـ( بالنداء ،اإلمام بدأ   
 بلفظـة  مـرهم أ ذلـك  بعـد  ثـم ، )2(النـاس  عامـة ل كـان الصيغة  بهذه والنداء

 تـى أو البيعـة،  صـاحب  على أنـه  داللة ،المتكلم ياء إلى ةالمضاف ))َأعينُوني((
 واالمتثـال  لـه  بالطاعـة  أنفسـهم  علـى  مـنهم  تكون اإلعانة نأل اللفظة؛ بهذه

 (القسـم)،  خيـر، أ سـلوب أب خـتم  ثـم  ،)3(إياه مخالفتهم وعدم ونواهيه ألوامره
 باالسـم  القسـمِ ب وجـيء  السـابقين،  سـلوبين لأل نتجيـة  بمثابة ) اَللَّه اَيم(بلفظة

                                                        
  .9/22 :البالغة نهج شرح )(1

 ،1/436:بالخازن المعروف إبراهيم بن محمد بن علي الدين عالء: التنزيل معاني في التأويل لباب: ينظر )(2
  . 133:فارس أحمد .د: والقران اللغة في والنداء

 ومــفتاح ،3/155: البــحرانـي :البــالغة نــهج شــرح: ينـــظر )(3
  .10/113:الســعادة
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 أيمـن (( (ايـم) مـن   صـل وأ )،ايم( والقسم بـ ،هوتأكيد كالمه ثبوت على داللةل
  .)1()اهللا) وايم اهللا ايم: فقالوا النون منه حذفوا ]...[للقسم وضع اسم: اهللا

 قـولهم  أن إلـى  الكوفيـون  ذهـب  :والكوفيين البصرين بين ،خالف وقع وقد   
 يمـين  جمـع " أيمـن " أن ذلـك  علـى  ودليلهم يمين جمع ))اهللا أيمن(( القسم في

 أن عليـه  ويـدل  المفـرد،  فـي  يكون ال الجمع،ب يختصو لَأفع وزن وهي على
 فيمـا  علـي  اِهللا َأيمـان  أي اِهللا، َأيمـن  علـي : أي" اهللا أيمـن " قولهم في التقدير

 فـذهبوا  البصـريون  أمـا  ،)2())َأيمـن (( يمـين  جمـع  في يقولون وهم به، ُأقسم
 بـن يعـيش  اأمـا  ،)3(الـيمن  من مشتق مفرد اسم وأنه يمين، جمع ليس أنه على

". أفعـلُ  ال اِهللا ايمـن : "فقـالوا  بـالمفرد،  يحتلفـون  كما بالجمع احتلفوا (( :قالف
 إلَّـا " َأفْعـل " علـى  هـو  ما اآلحاد سماءاال في ليس ألنه ؛البناء غَرابةُ هذا ويؤيد

"صاص، وهو" آنكو الر"4())"أشُد( .  

 داللـة  مبتـدأ وخبـره  محـذوف وجوبـا،     فهـو  ،عراب(ايم)ما يخص إ أما   
  .)5(مسده وسد عنه عوض القسم جواب أن على

 مـنِ  اهللا، لـيم  اهللا، إيـم  اهللا، وأيـم  اهللا، وليمن اهللا، إيمن لغات، فيه اهللا وأيمن   
  .)6(اهللا مِ ، اهللا ما اهللا، م اهللا، من اهللا،

 الظـالم  وجعـل  الظّـالم،  مـن  حـق المظلـوم   أخـذ ن يأب ،اإلمام  مسوقَ   
 االسـتعارة،  سـبيل  علـى  بالخزامـة  إالّ تنقـاد  ال التـي  ةالصعب االبل بمنزلة

                                                        
  ) .يمــن ( مادة 2222-6/2221 :العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح )(1
،األساليب اإلنشـائية غيـر الطلبيـة فـي     )59( ، مسألة1/334 :الخالف مسائل في اإلنصاف :ينظر )(2

   .17-16نهج البالغة:
   المصدر نفسه والصفحة نفسها. )(3
" السـالم  عليهـا " الزهـراء  السـيدة  كـالم  فـي  اإلنشـاء  أسـاليب  :ينظرو ،4/496 :المفصل شرح )(4
:262.  

 "عليهـا السـالم"   ،أساليب اإلنشاء فـي كـالم السـيدة الزهـراء    305-4/304 :الرضي شرح: ينظر )(5
:263.    

 األســاليبو ،4/1772 :الضــرب وارتشـاف  ،138 :النحــو فـي  ليــة و الجـز  المقدمــة: ينظـر  )(6
  .18 :البالغة نهج في الطلبية غير اإلنشائية
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 يشـفي  المـورد  ان علـى  االسـتعارة  ووجـه  للحق، المنهل لفظ استعار وكذلك
  .)1(العطشان ألم به يشفي كما المظلوم ألم به

 وعنـدما  عنـه،  يتحـدث  الـذي  الموضـع  ألهميـة  ؛األسـاليب  بهذه وجيء  
ـ و الثالثـة،  األسـاليب  متزجتا  ،اإلمـام  هـي عدالـة   دت داللـة ثالثـة،  لّ

  وحكمته.

 َأن َأهلَـك  مـر  كُميـلُ  يـا ((  :اَلنَّخَعـي  زِيـاد  بنِ ِلكُميِل ،قوله يضاًأ ومنه 
 وسـع  الَّـذي  فَـو  نَـاِئم  هـو  من حاجة في ويدِلجوا اَلْمكَارِمِ كَسبِ في يروحوا
هعماتَ سوا اَلَْأصم نم  ـدَأح عدوراً  قَلْبـاً  َأوـرخَلَـقَ  ِإالَّ سو  اَللَّـه  ـنم  ذَِلـك 

 حتَّـى  انْحـدارِه  فـي  كَالْمـاء  ِإلَيهـا  جـرى  نَاِئبـةٌ  بِه نَزلَتْ فَِإذَا لُطْفاً اَلسرورِ
  .)2())اَلِْإبِِل غَرِيبةُ تُطْرد كَما عنْه يطْردها

، إنشـائية مختلفـة   أسـاليب  ثالثـة  مـن  متكون ،مختلف تالحق في النصورد  
  .)الَّذي فَو مر، كميل، يا ( هي: ،باأللفاظ

ـ  بالنـداء  بـدأ  ،اإلمام أن نلحظ     واالنصـات  لتنبيهـه  ،))كُميـلُ  يـا ((بـ
 تبعـه أ ذلـك  بعـد  ثـم  االختصـاص،  وجـه  على باسمه وناداه عليه، واالقبال

 بينهمـا  يفصـل  ولـم  ،مباشـرة  بعـده  بـاألمر  ءوجي ))َأهلَك مر(( بـ مرباأل
أهلـه ويـوجههم فـي كسـب     ليأمر  ؛مره اإلمامأو ،ألهمية األمر ؛بفاصل 
 فـي  والمسـاهمة  الكـالم، فـي   ولطـف  حسانإب الناس مع وليتعاملوا المكارم،

 وسـع  الَّـذي  فَـو (( القسـم هـو   ،ثالـث  سـلوب أب تبعهأ ثم ،)3(حوائجهم قضاء
هعماتَ) سواإلمـام  قسـم ف السـابقين،  لألسـلوبين  توكيد بمثابة فكان) اَلَْأص، 
 يخلـق  ، اهللا نأو اليمـين،  دون مـن  صـادق  وكالمه ،ومتيقناً متأكدافيه  كان
 حاجتـه،  بقضـاء   قـام  الـذي  المـؤمن  قلب على أدخله الذي السرور ذلك مثل

                                                        
 :الخوئي:  البراعة ومنهاج ، 3/155: البــحرانـي :البــالغة نــهج شــرح: ينـــظر )(1
8/295 -296.  

  . 19/50 :البالغة شرح نهج )(2
 :البــالغة نــهج وشــرح ،5/343 :البــحرانـي :البــالغة نــهج شــرح: ينظر )(3

  .5/401 :الموسوي
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 ذلـك  تـداعى  ومصـيبة  نازلـه  به حلت فإذا لطفاً، السرور ذلك بفضل  ويخلق
  .)1(المؤمن حاجة قضاء بفضِل ذلك فلعل عنه، فكشفها اللطف

تكـون فقـط مجموعـة مـن      ونلحظ أن هذه األساليب المترتبة في السياق، ال   
الكلمات؛ بل هي عبارة عـن مجموعـة مـن العالقـات الدالليـة، وبفضـلها       

 هـذه  تالحـق  عنـد و .)2(المـتكلم إلـى المتلقـي   تساعد وصول المـراد مـن   
ـ  متزاجهااو األساليب  النصـح  فضـال عـن   ودالالت عامـه،  غايـات  دتوولّ

ـ   هي: رشاد،إلوا بصـفات اهللا   ،القسـم ثـم   ،زمأن النداء الخاص مع األمـر الملْ
، شعرما أن النصيحة،  يكميلالسي   منزلـة فهـي نصـيحة    لديـه؛  صـاحب

  . عند اهللا للحصول على منزلة خاصة 

ــب ــاني المطلـ ـــداء: الثـ ـــني +نـــــــــ  +تمـــــــ
  :قســــــــــم

كـالم اإلمـام  علـي     منها فـي  موضعين فيساليب المختلفة ورد تالحق األ    
، ـا ((: القاعـدين  وذم الجهاد على الحث فيي  اهـالِ  َأشْـبجالَ اَلرـالَ  ورِج 
لُومقُوُل الَْأطْفَاِل حعو اتبـالِ  رجتُ  اَلْحددَأنِّـي  لَـو  لَـم  كُـمَأر  لَـمو  ـرِفْكُمَأع 

  .)3())*سدماً وَأعقَبتْ نَدماً جرتْ واَللَّه معرِفَةً

 :(النـداء)  هـي  الـنص السـابق،   فـي  ،نشائية مختلفـة إساليب أتالحق  ورد   
ـ  والقسـم  )،والتمنـي فـي(وددت   أو الغافـل،  لنداء البعيـد  يا)باألداة ( لفظة بـ
  .)اهللا(الجاللة

                                                        
  .5/401 :الموسوي :البــالغة نــهج شــرح: ينظر )(1
 عبـد  محمـد  جاسـم . د الحـديث،  اللغـة  علـم  ضـوء  في دراسة العربية الداللة مصطلحات :ينظر )(2

   .144: العبود
 ويقـال . سـدمان  ونـدمان  سـادم،  نادم ورجٌل. بالكسر سدم وقد. والحزن الندم ]...[السدم: من (( سدماً*

مـادة  5/1948: العربيـة  وصـحاح  اللغـة  تـاج  الصحاح ))، ينظر:ذلك إالّ سدم وال هم وماله. إتباع هو
  (سدم).

  .2/279 :البالغة شرح نهج )3(
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 ألهميتـه،  ؛وذلـك  التابعـة،  األسـاليب  على النداء قدم ،اإلمام ان نلحظ    
 وان وسـبق  ،)يـا (بـاألداة  بالنـداء  ءوجـي  التقـديم،  لهذا ؛الضرورية وحاجته

 ال النـداء  هـذا  :بمعنـى -والبعيـد  والمتوسـط  للقريب تستعمل األداة هذه -بينا
 عـن  الغـائبين  حتـى  يشـمل  بـل  ؛المسجد في بالحاضرين فقط مختصاً يكون

 فـي  :مـثالً  خارجهـا أم  الخطبـة،  فيها القي التي الكوفة في كانوا سواء المسجد
وقف  ،)1(المدينة في وأ البصرة نفهـو بعيـد عـن     مامه وخطب بـه، أوحتى م
 الصـفات  ،عـنهم  ونفـى واالنصـياع ألوامـره    ،؛ لعدم طاعتـه اإلمام

 ، والغيـرة  والحميـة  كالشـجاعة  الشـجاع  اإلنسـان  بهـا  يتحلى التي الرجولية
ـ  الطفـل  عنـد  الحلم ملكة ألن وذلك؛ ال،اَألطف بحلوم ووصفهم  حاصـلة،  تليس

 الغضـبِ  إلـى  التسـرع  كعـدم  ؛الحلم بصورة يتصور ما لهم يحصل قد ولكن
 حـقّ  فـي  كمـا  الطمأنينـة  نفسـه  تكسـب  ملكة عنده وليس يرضيه، خيال عن

 العامـة  المصـالح  معـرفتهم  لعـدم  ؛وذلـك النسـاء   بعقول همهوشب الكاملين،
لتوحيـد   لـذا نـاداهم توبيخـاً بنـداء الصـفات،      ؛)2(والحـرب  المـدن  نؤوبش

 الشـيء  حصـول  لـب (ط( هـو:  ،والتمنـي  ،بالتّمني تبعهأ ذلك بعد ثم، التوبيخ
 هـا؛ ب بـالتّمني  وجـيء  )،)تُلَـودد (( لفظـة ب ،)3())ممتنعـا  أو ممكنًا كان سواء

 مـودة،  يـود  ود المـودة،  ومـن  األمنيـة  من يود وهو وددت، مصدر (( :نهاأل
 وتمنّـي  الشـيء،  محبـة (( :ومعناهـا  ،)4()يفعـل)  فعـل  على يجعله من ومنهم
 معنـى  يتضـمن  التّمنّـي  أن علـى  المعنيـين  من واحد كّل في ويستعمل كونه،
؛الود ي هو التّمنّي ألنما حصول تشه هدثـم   ،)6(للتأكيـد  فيهـا  والـالم  ،)5())تَو

 اًتأكيـد  كـان  والـذي  )،)سـدما  وَأعقَبتْ نَدماً جرتْ واَللَّه(( سلوب ثالث:أتبعه بأ

                                                        
   .129-4/128 مفتاح السعادة: ينظر: )(1

  .2/38:البــحرانـي :البــالغة نــهج شــرح: ينظر )(2
  .2/108 :عونى حامد: للبالغة الواضح المنهاج :ينظر و ،66 :التعريفات )(3
  ).ودد( مادة8/99 :العين )(4
  .860:ياألصفهان القرآن، غريب في المفردات )(5
  .4/135 :السعادة ينظر: مفتاح )(6
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 قـد  ،اإلمـام  ألن وذلـك؛  والتمنـي،  مـن النـداء   ،تهسـبق  يتال لألساليب
ندماً منهم استجلب 1(اوحزناً وهم(.  

مـع  والقبيحـة  تضافرت األساليب المتالحقة بـين النـداء بالصـفات السـيئة       
مـا يشـعر بـه    بمـرارة  مع القسم  ،والمستحيل باالبتعاد عنهم ،التمني الصعب

 ال ألنهـم  مـنهم؛  وضـجره  لهـم  ،اإلمام ذم أيضاً نتوبي ،لتوضيحلللتأكيد و
 ولعـدم  القتـال،  سـاحات  فـي  الحـق  عـن  بالدفاع الرجالية بالعقول يتمتعون
ـ    الصواب. طرق تميزهم األسـاليب ولّـد   ن هـذه  فكان االمتـزاج الحاصـل م

  واأللم. واالنزعاج، والتحسر، التأسف، :هي داللة قوية،

 اَلشَّـاهدةُ  اَلْقَـوم  َأيهـا  (( :أصـحابه  تـوبيخ  فـي  ،قولـه  يضاًأ اومنه   
مانُهدةُ َأباَلْغَاِئب منْهع  مقُـولُهفَـةُ  عخْتَلاَلْم  ماُؤهـوتَلَـى  َأهباَلْم  بِهِـم  ماُؤهـرُأم 

كُمباحص يعطي اَللَّه َأنْتُمو ونَهصتَع باحصـلِ  وـي  اَلشَّـامِ  َأهصعي  اَللَّـه  ـمهو 
ونَهيعطتُ يددلَو اَللَّهو ـةَ  َأناوِيعي  مفَنـارص  فَ  بِكُـمـرينَارِ  صمِ  اَلـدهربِالـد 

  .)2())منْهم رجالً وَأعطَاني منْكُم عشَرةَ منِّي فََأخَذَ

 هـي:  إنشـائية،  بثالثـة أسـاليب   ،مختلـف  تالحـق  السـابق ورد  النص في  
 (وددت)، والتمنـي بلفظـة التمنـي الصـريحة     ،)َأيهامحذوف األداة بـ( النداء(

  .والقسم بلفظة الجاللة(اهللا)

الصـفات  نـداء   وهـو  ،))اَلشَّـاهدةُ  اَلْقَـوم  َأيهـا (بـ( أتى ،اإلمام نلحظ   
 لـوا قـواهم  نهـم عطّ أل هـذا النـداء،   هيشـمل  بِمن خاص فيها النداء نأل وذلك؛
السـلم والـدنيا    ،بـين الحـرب   متذبذبـة ال همأهواءو الذهنية، وإدراكاتهم العقلية

  .)3(خرةواآل

ـ  صعب المنال التمني سلوبأب أتبعه ذلك بعد ثم    ـ (َبـ  هـذه  وأكـد  ،)دتُدول
 مـن  عشـرة  يسـتبدل  انّـه  كالمـه  تأكيـد  علـى  داللـة  القسم سلوبأب األمنية

                                                        
  .4/136 نفسه: المصدر )(1
  . 46-7/45 ) شرح نهج البالغة:(2
  .2/146 ) ينظر: شــرح نــهج البــالغة: الموسوي:(3
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 مـدى  علـى  داللـة  معاوية وهو شـيء مسـتحيل،   أصحاب من بواحد أصحابه
 العـراق  أهـل  بينمـا  ،تـردد  أو لصاحبهم  من دون تفكيـر  ؛الشام أهل طاعة
  . )1(خلفه والوقوف إمامهم اتجاه انضباط يأ لهم يكن لم ذلك، خالف

 أهـل  ، جعـل  إذ لهـم،  التحقيـر  وجـوه  من الكالم هذا في ما يخفى وال  
  .)2(الفضة بمنزلة أصحابه وجعل الذهب بمنزلة الشام

 يريـده  الـذي  الغـرض  إلـى   ىأد األسـاليب،  هـذه  من واحد كلأن  نلحظ   
هـي   لتأديـة الداللـة الموحـدة،    القسم مـع التمنـي امتـزاج    :مثالً ،اإلمام

 ،النـداء مـع القسـم مـع    امتزاج  التمني  التأكيد على عمل المستحيل إن حصل
ـ  ،وبذلك نلحـظ أن اإلمـام   أثبت أن الحديث مختص بهم. رهم  بتالحقـه  أخب

  أن أصحاب معاوية بطاعتهم له أفضل منكم  ،لألساليب في خطابهم

ـ التالح هـذا  خالل من األساليب تزاوجتوعندما      ذم وبينـت  أكـدت  ق،ــ
.                                                    ألوامره متثالواال ياهإ اطاعتهم لعدم ؛منهم وضجره ،امـــماإل

ساليب المختلفـة الثالثـة (النـداء والتمنـي     داللة تالحق األ اننلحظ من ذلك و  
 ،وهـي: التأسـف   ،في نهـج البالغـة داللـة واحـدة     ،عند اإلمام والقسم)

  .والتوبيخ ،لم واالنزعاجواأل والتحسر,

+ اســــــــتفهام +نـــــــــــــداء :الثالــــث المطلــــب
  :قســــــم

 واحـد  موضـع  فـي تالحق ثالثة أساليب إنشائية مختلفة  فـي الـنهج    ورد   
 بـن  المغيـرة  فقـال  ،مشـاجرة  عثمـان  وبـين  بينه وقع عندما ،كالمه في

 بـن ا يـا ((  :للمغيـرة ، المـؤمنين  أمير فقال أكفيكه، أنا لعثمان*: األخنس

                                                        
  .4/192 الوالية:) ينظر: نفحات (1
  .4/192، ونفحات الوالية: 7/103) ينظر: منهاج البراعة: الخوئي: (2
 أسـد : ينظـر  ،))عفـان  بـن  عثمـان  مـع  الدار يوم وقتل زهرة، بني حليف: هو(( األخنس بن المغيرة *

  .5/236 :الجزري الشيباني الكرم أبي بن علي الحسن أبو الصحابة، معرفة في الغابة
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 مـا  اللَّـه  فَـو  تَكْفينـي  َأنْـتَ  فَرع والَ لَها َأصَل الَ اَلَّتي واَلشَّجرة اَلَْأبتَرِ اَللَّعينِ
زَأع اَللَّه نَأنْتَ م هرالَ نَاصو قَام نَأنْتَ م هنْهِض1()) م(.  

ــيورد     ـــصِ ف ـــة النـ ـــب ثـــالثـ ــائية  أســــاليــ إنش
 النــداء باألداة(يــا)، هــي: مختــلــــفة، متــالحــــــــــــقة

  .(اهللا) والقسم بلفظ الجاللة (الهمزة)، واالستفهام باألداة المحذوفة

 وليصـنت  لـه  تنبيهـاً ) )اَلْـَأبتَرِ  اَللَّعـينِ  بـن ا يا((بـ بالنداء ،اإلمام فبدأ   
 مـن  األخـنس  بـن ا ألن ؛لـه   تحقيراً األلفاظ بهذه وناداه ،اإلمام يقول ماذا
 ال كمـن  فهـو  خبيثـا  ضـاال  عقبة كان من ألن بالَْأبتر؛ وخصه المنافقين، كبار
  تحقيـراً   الشـجرة  لفـظ  لـه  اسـتعار و منـه  خير له عقب ال من بل ؛له عقب
 االعتبـار  درجـة  عـن  سـاقطة  قرار وال فرع لها ليس الّتي الشّجرة ألن ؛إليه

 -المحـذوف األداة  باالسـتفهامِ  أتبعـه  ذلـك  بعـد  ثـم  ،)2(األنظـار  في حقيرة
 ان ونلحـظ  واالسـتحقار،  اإلنكـار  سـبيل  علـى  ،))تَكْفينـي  َأنْتَ((في -الهمزة

 أَأنْـتَ  :والتقـدير  األخـنس  بـن ا واسـتحقار  قبح على داللة محذوف االستفهام
 ، غيـره  وال هـو  ال اإلمـام  كـف  علـى  قـادراً  لـيس  :بمعنى ،)3(تَكْفيني
أكـد كالمـه    ؛ بـل يكتـف  ولـم  ،للخطـاب  لـذهن ا شد واستفهم،نادى  وعندما

 ،))اَللَّـه  َأعـز  مـا  اللَّـه  فَـو (( ،السابقين سلوبينلأل ةاجاب أو ةنتيج كانسلوب أب
 مــن  بالكـــالم  وأوكـد  أثبـت  االسـم  نأل ؛سميةاال بالجملة بالقسمِ وجيء

يقـول؛   مـا  علـى  تأكيـداً  وعظمته باهللا ،اإلمام وقسم لثباته الجملة الفعلية؛
ة ألنة العزللّه بيد والخذالن والقو ، ه فمنوهـو  المنصـور  فهـو  اللّـه  أعز 

ـ أذ ومـن ،اهللا رضا الكاسب  وهـذا  ،)4(المـذمــوم  المــقهور  فهــو  هلّ
 األســلوبين تأكيــد منهــا ،دالالت عــدة أعطــى ةالســياقي بمنظومتــه القســم

                                                        
  .8/375 :البالغة شرح نهج )2(

 :عبـده  محمـد :  البالغـة  نهـج  وشـرح  ،8/375 :الحديـد  بـي أ ابـن : البالغة نهج شرح: ينظر )(2
  .8/290 :الخوئي: البراعة ومنهاج ،2/193

  . 8/290: الخوئي: البراعة منهاج: ينظر )(3
  .8/290 :الخوئي: البراعة منهاج ينظر: )(4
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 وبيـان أهميـة الموضـوع    القسـم،  بعد ،قاله وتحقيق وقوع الذي السابقين،
 واالسـتفهام السـابقين،   وعظمته، ومما زاد في بيان أهميـة الموضـوع النـداء   

  هما تميهداً لموضوع القسم.هإذ كان تنبي

ـ  تنوعب المختلف التالحق بهذا وجيء    خدمـةً لداللـة    ،همواضـيع و هاغراض
 ،منصـور بـاهللا   ،أن اإلمـام  هـي:  ،إيصالها لهم ،أراد اإلمام واحدة،

  .لعصيان اهللا مخذول؛ والطرف اآلخر

 فـي الداللـة   قـوة  أعطـت  ساليب المختلفـة وتضـافرها،  وامتزاج هذه األ   
وبيـان   األخـنس،  بـن ا واسـتنكار  اسـتحقار  في ،اإلمام يريده ما يصالإل

  ومكانته الضئيلة. ،اهللا ضعفه ووهنه عند

  :دعـــاء +نـــــــــداء+ اســــتفهام: الرابع المطلب

 إلـى  ،قولـه  فـي  هـو  واحـد  موضـع  في هذا النوع من التالحق، ورد   
 قَـدمٍ  بِغَيـرِ  اَلُْأمـة  َأمـرِ  ووالَةَ اَلرعيـة  ساسةَ معاوِيةُ يا كُنْتُم متَى((: معاوية
ابِقالَ سو فشَر قاسوذُ بنَعو بِاللَّه نومِ ملُز ابِقوس 1()) اَلشَّقَاء(.  

هـي االسـتفهام    ،أسـاليب  متكونـا مـن ثالثـة    مختلـف  تالحـق  النص في  
ـ   والنداء باألداة (يا) التـي للبعيـد أو الغافـل،    بـ(متى)،  نَعـوذُ ( والـدعاء بـ

بِاللَّه نومِ ملُز ابِقوس اَلشَّقَاء(.  

ـ  بالسـؤالِ التالحق  ،االمام فبدأ    ،)2(حـين))  أي( (:معناهـا و ،)متـى (ـب
 مماضـياً أ  كـان أ األزمنـة سـواء   لتعمـيم  للسؤاِل وتستعمل ،)3()زمان) أو((أي

ــتَقبالً ــارق وال ,مس ــة تفَ ــبت    ،)4(الظرفي ــألداة ناس ــية ل ــذه الخاص وه

                                                        
  . 15/50 :البالغة شرح نهج )(1
   .4/233 الكتاب: )(2

  .4/235المصدر نفسه:  )(3
 ارتشـاف الضـرب:  ، و3/67:البالغـة  علـوم  فـي  واإليضـاح  ،4/270 :المفصـل  شـرح  :ينظر )(4
  .82 :البالغة وجواهر ،4/1864
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ــان ،اإلمــامإذ  والحــديث؛ الشــخص(معاوية) ــة عــن الزم  ســأل معاوي
  والمستقبل. مة في الماضيوالمكان الذي كانوا فيه ساسة األ

 أبـوه  هـو  مـن  يعـرف  العـالم  نأل والنفي؛ اإلنكار سبيل على سؤاله وكان   
وتقـديم االسـتفهام    ،الخمـور  وشـرب  بالقصـور  واحّل ذنوب، من اقترف وما

وأن الحـديث  على النـداء فـي الحـديث يـدل علـى أن المنـادى معـروف        
هـم  ا وأن األمر المسـتفهم عنـه مهـم جـدا،     ،وموجه له فقط ، مخصوص به
ـ  نـاداه  ذلـك  بعـد  ثـم  ،نفسهمن الشخص  ـ ((بـ  سـبيل  علـى ) )معاوِيـةُ  اي

 البـد  رعـايتهم،  يتـولى  والـذي  المسـلمين  على الوالي ان :بمعنى التخصيص
 ذلـك  يكـن  لـم  مـن  وأما البيت، وشرف اإلسالمِ في السابقة حسن له يكون ان
 ؟ )1(والخالفـة  لإلمامـة  يصـلح  فكيـف  السـابقة،  حسـن  وال بيـت  شرف ال

 والتصـريح باسـمه؛   لكشـف الخطـاب،   معاويـة)،  (يا الصريح باسمهوالنداء 
  يعرفه. ال منو والقاء الحجة على من يعرفه، ،الناس لفضحه أمام

 هنـا  المقصـود  ان علـى  داللـةً  الجمع، بصيغة تحدث ،اإلمام نأ نلحظ   
ثـم عـدل الحـديث مـن الجمـع       ،الخالفة شروط وفاقد الخالفة، دعىا من كل

، )2(لتفـات باال  األسـلوب  هـذا  يسـمى و - معاوية-وخصه  بالذكر إلى المفرد 
 جهـات  مـن  آخـر  إلـى  اتجاه من الكالمي التعبير في التحويلهو (( :وااللتفات

 فـي  الظـاهر  أن مـع " والغيبـة  - والخطاب - التكلّم: "الثالث الكالم طرق أو
 الطريقـة  وفـق  التعبيـر  مالزمـة  علـى  االسـتمرار  يقتضـي  الكالم متابعة

  .)3())عنها التحول دون أوالً المختارة

  أنـه   أكثـر  بـل  ليسـت حقيقيـة؛   تـه ن داللأن ووجود النداء مع االستفهام بي
وهـو االسـتهزاء واالسـتنكار     أال المجـازي مـن االسـتفهام،    وضح الغرض

 ،الذي أيـد ودعـم هـذا األمـر    بالدعاء في نهاية حديثه  حديثه ختم ثم،  والنفي
                                                        

 ،4/328 :البحرانـي  :البالغـة  نهـج  وشـرح  ،15/51 :الحديـد  بيأ بنا: البالغة نهج شرح: ينظر )(1
  .466- 14/465 :السعادة ومفتاح

  .14/466 :السعادة ينظر: مفتاح )(2
  .1/479البالغة العربية: )(3
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 داللـة  ،))اَلشَّـقَاء  سـوابِق  لُـزومِ  مـن  بِاللَّـه  نَعوذُ(بـ( ،وهو االستعاذة باهللا
فـي بدايـة ذلـك     ،معاويـة  نأ على تنبيهاً الشقاء سوابق من بِاللَّه االستعاذة على
  .)1(ذلك بصدد هم ،ءه وأبا

ــأ    ــذه فتض ــاليب  ه ــائيةاألس ــة اإلنش ــع اال( المختلف ـــتفهام م ســـ
 ان المعنـى علـى   تأكيداً وقـوة فـي   ،دعـــاء)المع  نـــــــــداءال

 بسـبب  الخالفـة،  شـروط  نهـم فقـدوا  أل الخالفة؛ اليستحقون قبله ومن معاوية
هـي مـن المعاصـي التـي      وأن معاصيهم، ،ذنـوب ومعاصٍ مـن اقترفوه ما

  نها غير مرغوبة.أل منها؛ ،تستحق االستعاذة باهللا

 +نـــــــــــداء +مـــــــــــــــرأ: الخــامس المطلــب
  :استفـــــهام

 (( :الحسـن  بنـه ال وصـيته  فـي  ،قولـه  وهو واحد موضع فيورد   
 و بِـذكْرِه  قَلْبِـك  وعمـارة  َأمـرِه  ولُـزومِ  -بنَي َأي- اَللَّه بِتَقْوى ُأوصيك فَِإنِّي

 َأخَـذْتَ  َأنْـتَ  ِإن اَللَّـه  وبـين  بينَك سببٍ من َأوثَقُ سببٍ وَأي بِحبله اَالعتصامِ
2()) بِه(.  

 نـــداء،  (أمــــر، األساليب ثالثي مختلف تالحق السابقنص في ال ورد  
  ).َأي(و ، )َأيو( ،)ُأوصيك( :هي ،لفاظباأل استفهام)

 ،))اَللَّـه  بِتَقْـوى  ُأوصـيك (( بصـيغة  سلوب األمـر بأ كالمه ،اإلمامأ بد   
 بصـيغ  ،اإلمـام  يـأتي  حتـى  شـده،  فيـه  ليس الموضع نأل خبر؛بال األمر
 مالمـة  أكثـر  الصـيغة  وهـذه  نصـح،  سـياق  السـياق  وإنّما خرى،األ األمر

 األمـر  عـن  فضـالً  الفعـل،  وقـوع  علـى  الحرص إظهار تبينفهي  لسياق،ل
التـي تكـون    بــ(أي)  النـداء  أيد هذا األمـر والذي  .)3(يحتويها الذي والطلب

                                                        
  4/328 :البحراني :البالغة نهج شرح: ينظر )(1
  .16/220 :البالغة شرح نهج )(2

  70 :البالغة نهج في الطلـــــب أساليــب: ينظر )(3
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ـ  وعلـل ، )2(نها للبعيد والقريـب إ :قالوالبعض  ،)1(قريبلل  ،عمالها للقـرب تاس
 تكـون  أن تصـلح  ال) أي( األداة أن وأرى((: بقولـه  ،وسـي األ قـيس  الدكتور

 ألن ؛وذلـك  القريـب،  لتنبيـه  أداة تكـون  أن تصـلح  هي وإنّما البعيد لنداء أداة
 مـن  العكـس  علـى  وهـي  بها، ورفعه الصوت مد على يعين ال) الياء( سكون

  .)3())مفتوحةً فيها الياء كانت لو ذلك

مـع النـداء فـي تمثيـل      وهنا القرب كان نفسيا وجسديا فامتزجت داللة األمر  
 لضـرورة   العصـبية  عـن  بعيـداً  ولينه، لطيفة بصورة نبه وكأنه ،هذا القرب

 بمالزمـة  ذلـك  أكـد  ولكنـه  اهللا، طاعة على يسير بنها أن يعلم فهو اهللا، طاعة
 بصـورة  لـه  النـداء  وهـذا  بحبله، واالعتصام بذكره، قلبه وعمارة ، اهللا أمر

كـان   سـلوب االسـتفهام إذ  أردفهمـا ب وأ ،)4(عامـة  بصـورة  وللنـاس  خاصة
ـ مجازيا   لألسـلوبين  اًتأكيـد  كـان  سـلوب األ وهـذا  ،))َأوثَـقُ  سـببٍ  َأي((بـ
ـ  لـيس  أي إنكـاري،  المقـام  فـي  (واالسـتفهام ( وقال النقوي: ،السابقين سبب 

  .)5()به) أخذت إن التّقوى من أوثَق

ـ فتضافرت هذه األساليب وولّدت داللة غلبت عليهـا العالقـة الحمي      ة بـين  م
 رشـاد مـن   هـي النصـح واإل   ،فكانـت الداللـة   ،اإلمام وولده(عليهما السالم)

  .بحبله واالعتصام ،لَّهلا وىبِتق لتزامواإل الوجوب

ـــب ــادس المطــلـــــ ـــر :الســــ  +أمــــــــــــ
  :قـســـم +نـــــــــــداء

                                                        
 النحـو  فنـي  فـي  والكنـاش  ،187 :الجزوليـة  والمقدمة ،413 :اإلعراب صنعة في المفصل: ينظر )(1

  .2/108 :والصرف
  .1/392:العربية علم في البديع ينظر: )(2
 نهـج  فـي  الطلــــــب  أساليـــب  وينظـر:  ،227:والبالغيـين  النحويين عند الطلب أساليب )(3

  .186: البالغة
 فـي  الطلــــــب  وأساليـــب  ،4/272:الموسـوي  :البـــالغة  نـــهج  شــرح: ينظر )(4

  .187 :البالغة نهج
  .15/78 :السعادة مفتاح) (5
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 قولـه  فـي  واحـد  موضـع  في ،ساليبالتالحق الثالثي المختلف األورد    
 بِنداِئـه  يسـتَفزكُم  وَأن بِداِئـه  يعـديكُم  َأن اَللَّه عباد فَاحذَروا((  :الكبر ذم في ،

َأنو بلجي كُملَيع هلبِخَي هلجررِي ومفَلَع قَ لَقَدفَو  لَكُـم  مـهس  يـدعقَ  اَلْوَأغْـرو 
عِ لَكُمبِالنَّز يداَلشَّد اكُممرو نكَانٍ م1())قَرِيبٍ م(.  

( ،لفـاظ متمثلـة باأل  أسـاليب  ثالثـة  مـن  ،مختلـف  تالحـق النص فيورد    
  ).فَوقَ لَقَد فَلَعمرِي اَللَّه، عباد ،فَاحذَروا

ـ  ؛وذلـك  النـداء،  علـى  األمـر  قـدم  ،اإلمام نأ نلحظ     األمـر،  ةألهمي
 الوجـوب  علـى  داللـة  فيهـا  التي بالصيغة وجيء ، بحال المخَاطبولعلمه

   ءجي يضاًأو ذلك، يتطلب والسياق المقام نأل ام؛زلاإلو

  

 ثـم  علـيهم،  خطـورة  وفيـه  شـديد،  األمر نأ على داللة ،*))احذَروا((لفظةب 
 ،اَللَّـه  بـاد ع يـا  :والتقـدير  ،))اَللَّـه  عبـاد ((المحذوفة ة (يا)ادباأل النداء عقبهأ

ـ  الكــالم  ان علـى  داللة فاصل بغير متصالً ءوجي إلـى عبـاد اهللا    ـهموج
 ء،مـن شـي   يـذهب ذهـنكم أن الحـذر    وال عامة من كل االديان واالطيـاف، 

 مسـرياً  داءه يجعـل  نـه أل ؛-لعنـه اهللا  إبلـيس -بالحذر من عدوهم وكان األمر
 ومشـاته،  بركبانـه  علـيكم  يجلـب  نهأو مثله، متكبرين فتكونوا بالمخالطة إليكم
 علـى  يهجـم  الـذي  كالسـلطان  وشـوكته  ومكائده مداخله إلى إشارة هذا وفي

 وَاسْتَفْزِزْ :تعـالى  قولـه  المعنـى  هـذا  ومن ،ورجله بخيله األعداء

 وَأَجْلِبْ بِصَوْتِكَ مِنْهُمْ اسْتَطَعْتَ مَنِ

  .)2(]64:اإلسراء[ وَرَجِلِكَ بِخَيْلِكَ عَلَيْهِمْ

                                                        
  .13/86 :البالغة شرح نهج )(1

ـ   * احذَروا:  أحـذره حـذرا... والتحـذير: التخويـف.      يء(( الحذَر والحذْر: التَحرز، وقد حـذرت الش
  .  مادة (حذر)2/626والحذار: المحاذَرةُ))، ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:

  . 11/240 ، ومنهاج البراعة : الخوئي:13/32 ينظر: مفتاح السعادة: )1(
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 ,سـلوبين لأل جوابـاً  كـان ف ،خيـر أ سـلوب أب نيالسـابق  نياألسـلوب  اتبع ثم   
  .))فَوقَ لَقَد فَلَعمرِي((بـالقسم وهو  هما،ل اًوتأكيد

أن  منهـا:  ،وهـذا القسـم لـه دالالت    ،بنفسـه  قسـم أ ،اإلمـام  أن نلحظ   
 كنايـة  وهـو  ،فوقـاً  لسـهمه  جعل الشيطان أن بالغ األهمية وهو موضوع القسم

 نـزع  بكـلّ  قوسـه  مـد  واسـتوفى  النـاسِ،  عن غافل غير وأنه استعداده، عن
 آدم؛ أوالد مـن  -لعنـه اهللا  -إبلـيس  قـرب  إلـى  إشارة ذلك وفي وشدة، وقوة

 مكـان  مـن  تكـون  فالرميـة  وعليـه   ،اإلنسان نفس في الشيطان موضع نألو
 تجنبــه يــتم ولكــي آدم، ألوالد الشــيطان غــواءإ حقيقــة بيــانو. )1(قريــب
دليـل علـى عظمتـه عنـد      ،وداللة القسم بنفسـه الشـريفة   عنه، واالبتعاد

 السـياق،  التـي يتطلبهـا   هميتـه أ دىأ األسـاليب  هذه من واحد وكّل ،الخالق
  .الحال ومقتضى

ــدما     ــت وعنــ ــاليب تزاوجــ ــة األســ ــة المتالحقــ  المختلفــ
ـــراأل( ـــداء مـــــــــ  ، )والقـــســــــم والنـــــ
  اإلنسان. أهمية الموضوع وخطورته على نتوبي كدتأ

  :يأتي ما المبحث هذا من لنا يتضح 

 الــقسم،  الّإ الطلبيـة،  غيـر  نشـائية اإل ساليباأل من ،اإلمام يستعمل لم-1
  .لحديثه اًتوكيد بمثابة كان والذي

ــذه أدت-2 ــاليب ه ــائيةاإل األس ــة نش ــا المختلف ــا ،بجماليته ــي وتعبيره  الفن
  .التالحق هذا من ادةالمر الغاية يصالإ والقصدي،

 مـن  الـنهج  فـي  وروداً قـل أ مختلفة، ساليبأ ةثالث من المتكون التالحق نإ-3
  .مختلفين سلوبينأ من المتكون التالحق

                                                        
  .3/190 ، وتوضيح نهج البالغة:33-13/32 ينظر: مفتاح السعادة:) (1
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 ةيروالضـرو  المهمـة  للمواقـف  الإ التالحـق  هـذا  ،اإلمام يستعمل لم -4
  .الحال ومقتضى المقام يفرضها التي

ساليب اإلنشـائية فـي خطبـه للموضـوعات     وظف تالحق األ ،إن اإلمام-5
فكـان تـأثير    ،النـاس  اص ممن لهم تأثير علـى المجتمـع أو  االشخ ، أوالمهمة

 فـي كالمـه   ،اإلمـام أحـد أدلـة    وأصبح التالحق، وأعمق، الخطاب أكبر،
  نفيه. أو ،شيء ثباتإل

 



  

                                         

  الفصل الثالث
    تالحق األسالیب 

 المتشابكةاإلنشائیة  
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  الفصل الثالث

  المتشابكة اإلنشائية ساليبتالحق األ
شبكت أصابعي بعضـها فـي بعـض فاشـتبكت،      (( هو: ،اللغةالتشابك في     

وشبكتها فتشبكت. ويقال ألسـنان المشـط: شـبك. واشـتبك السـراب: دخـل       
وطريـق شـابك: مخـتلط بعضـه فـي       ]...[وبينهما شـبكة  .بعضه في بعض

إذا تـداخلت   اخـتلط. واشـتبكت النجـوم،    أي: واشـتبك الظـالم،   ]...[بعض
 ]...[و((منْه اشـتقاق الشـبكة الَّتـي يصـطاد بهـا      ،)1(واتصل بعضها ببعض))

ـ   ،)2(كل متداخل فَهو متشابك))و  ،)3())بك هـو الخَلْـطُ والتَّـداخُلُ   ((وَأصـل الشَّ
  .)4(و((اشتبك الجيشان: تداخال، التحما اشتبكت األرحام: اتّصلت قرابتُها))

ولكـن   فـي الكتـب اللغويـة واألدبيـة،     ،لتشابكل اًياصطالحتعريفاً ولم نجد    
  .تداخلال وـه ،ن التشابكأ ،الذي يفهم من معناه اللغوي

    إذ لـم يـرد فـي الدراسـات السـابقة أي       أحد مرادفات التشابك؛التداخل إن
  بل كان باسم التداخل. ذكر للتشابك بهذه التسمية؛

أهـل   فعنـد  ،واختصـاهم  كان انواعاً بحسـب دراسـات العلمـاء   والتداخل    
تالقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغـة وهـذا لغـة هـذا     ((  هو: التداخل، اللغة،
كل واحد منهما من صاحبه ما ضـمه إلـى لغتـه فتركبـت هنـاك لغـة        فأخذ

عبارة عـن دخـول شـيء فـي      (( نه:أب ،ف الجرجاني التداخلوعر ،)5(ثالثة))
 )ه1158ت( وذكـر التهـانوي   ،)6(بـال زيـادة حجـم ومقـدار))     شيء آخـر 

                                                        
 ،)شـبك ( مـادة 6/692:األعظـم  والمحـيط  المحكـم : ينظـر و ،)شـبك ( مـادة 299-5/298 :العين )(1

  ).شبك( مادة2/1160:عمر مختار حمدأالمعاصرة،  العربية اللغة ومعجم
  ).شبك( مادة1/344 :اللغة جمهرة )(2
  ).شبك( مادة27/217 :العروس تاج )(3
  ).شبك( مادة 2/1160 :المعاصرة العربية اللغة معجم )(4
 معجـم  :ينظـر و ،1/208:السـيوطي  وأنواعهـا،  اللغـة  علـوم  فـي  المزهر، و1/377:الخصائص )(5

  . 81:اللبدي نجيب سمير محمد .د: والصرفية النحوية المصطلحات
  . 54:التعريفات )(6
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 أحـدهما اآلخـر كعشـرة    كون العـددين بحيـث يعـد    (( :هنّأي بالتداخل العدد
فبينهمـا   ،، إذا ألقيـت منـه مـرتين   ن العشرة تعد العشرين أي تفنيهوعشرين فإ

ــداخل ــداخالن ،ت ــددان مت ــذان الع ــطلحات  ،وه ــن مص ــى م ــذا المعن وه
وقيل:(( هو أن ينفذ أحد الشيئين فـي اآلخـر ويالقيـه بأسـره      ،)1(المحاسبين))

يـن   ((هـو أن يكـون أحـد الجـزء     :وقيـل  ،)2(بحيث يصير حجمهما واحدا))
داخال في اآلخر بحيـث تكـون اإلشـارة إلـى أحـدهما عـين اإلشـارة إلـى         

  .)3(اآلخر))

بـن يعـيش فـي حديثـه     اإذ يقـول   ؛التداخل الصوتي ،ومن مظاهر التداخل  
ومعنـاه   ]...[دغام إدخـال شـيء فـي شـيء    ن معنى اإلأ اعلم (( دغام:عن اإل

  كمـن غيـر أن تفصـل     في الكالم أن تصل حرفًا ساكنًا بحرف مثلـه متحـر
ترتفـع   ،فيصـيران لشـدة اتّصـالهما كحـرف واحـد      ،وقف بينهما بحركة أو

 فيصـير الحـرف األول كالمسـتهلَك علـى     ،اللسان عنهما رفعةً واحدةً شـديدةً 
   .)4(وذلك نحو: "شَد" و"مد" ونحوهما)) ،دغامحقيقة التداخل واإل

 مسـينا، أصـبحنا و أالتـداخل بالصـيغ    مـثالً:  التداخل الصرفي، يضاًأومنه    
جلـس   مـثالً:  ،تداخل بين األفعال المجـردة والمزيـدة  الومنه  صبحنا ومسينا،و

واحـد مـن   نـرى الجميـع يحتمـل معنـى      والمزيد جالس، فعل ماضٍ مجرد،
ولكــن االخــتالف الحاصــل فقــط بالصــيغ  الصــباح والمســاء والجلــوس،

  .)5(الصرفية

ي  قُـلْ  قولـه تعـالى:   هـا منف ،الدالليالتداخل  ظاهرة أماو    أُوحـ  إِلَـي  أَنَّـه  عتَم اسـ  نَفَـر  ن مـ 
ا إِنَّا فَقَالُوا الْجِننعمآنًا سا قُربجي  عدهإِلَى ي دشا الرنفَآم بِه لَنرِكَ وا نُشنب ا بِردأَح  :2-1[الجن[.  

                                                        
  . 1/401:والعلوم الفنون اصطالحات كشاف )(1

  .  نفسها والصفحة نفسه المصدر )(2

  . نفسها والصفحة نفسه المصدر )(3

  .5/512 :المفصل شرح) (4

: )منشــور بحــث(، حســون هــادي رضــا الصــرفي، والتــداخل ،63-4/62 :الكتــاب: ينظــر )(5
221،223.  
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دى أللمتكلمـين الـذي    (نا)ضـمير  بتكـرار  ن انمازتـا ين الكـريمت ييتاآل نإ   
نهـا نهضـت علـى    أل ؛ار االصوات وتداخل محـاور الحكايـة  بدوره إلى تكر

بوضـوح تـام وتـداخلت فيمـا      الضمائروتيرة ايقاعية واحدة مطردة التقت فيها 
يـر االسـتغراب   تحتوي على تـداخل داللـي يث   فالحكاية على بساطتها، بينهما،

إذ  ؛تداخل الضمائر الدالة علـى شخصـيات هــذه الحكايـة    قد يكون ناتجاً من 
  .)1(حيوية مستقلة في النسيج الحكائي لهذه القصة شكـلت كينونات

ن أن نســوغ كــيمإذ  (تعــانق األســاليب) ،ســاليب المتشــابكةونعنــي باأل   
معياراً نحدد فيه مقصدنا فـي هـذا الفصـل بحسـب المـادة       ألنفسنا منهجاً أو

التشـابك يحـدث عنـدما تتالحـق      نإإذ  ؛لعلمية المستقراة من نهـج البالغـة  ا
سـاليب البـد   ألن مثل هـذا التشـابك بتعـدد األ    ؛فما فوق مختلفة ساليبأأربعة 

تعــدد األســاليب بهــذه  نإ ذمقاصــد ودالالت يقصــدها إ مــن ،مــام لإل
  . يمكن أن يحدث اعتباطياً عند اإلمام ال ،الطريقة

 اإلنشـائية  حـدهما: تشـابك األسـاليب   أي هذا الفصِل على مبحثين ف نقتصرو  
  تواليا. ةالمتشابه اإلنشائية تشابك األساليب اآلخر:و المختلفة،

 في نهج البالغـة فـي أحـد عشـر موضـعاً      ورد التالحق اإلنشائي المتشابك  
لـذا قـدمناه علـى     وكان للتالحق المتشابك المختلف النصـيب األوفـر منهـا؛   

  التشابك المتوالي.

  

  

  

  

                                                        
 بحـث (، حسـين  هـوني  مسـلم  م.م لفتـه،  كـاظم  عـواد . د الجن، سورة في الداللي التداخل :ينظر )(1

  .31 ):منشور
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  المبحث األول

  المختلفة اإلنشائية األساليب تشابك
 متالحقـة متشـابكة مختلفـة، أدت    إنشـائية  في نهج البالغة أساليب تورد    

نيـة  يصـال المعـاني الثا  إفـي   مــع بعضـها،   بتضافرها دوراً داللياً مميزاً 
  هي: ،إذ وردت في (ستة) مواضع ؛للمتلقي

ــب ـــم :األول المطل ـــرأ+ قـــسـ ـــهام +مـــــ + اســتــفـ
  :مـــــــرأ +قــســــم

 كَـان  ولَقَـد ((: تعـالى  اهللا عظمـة  فـي ، قوله في واحد موضع في ورد   
 مـع  فيهـا  جـاع  ِإذْ وعيوبِهـا  اَلـدنْيا  مساوِِئ علَى يدلُّك ما اَللَّه رسوِل في

هتتْ خَاصوِيزو نْها عخَارِفُهز عـيمِ  مظع  ـهلْفَتز  نْظُـرفَلْي  رنَـاظ  ـهقْلبِع  مَأكْـر 
داً اَللَّهمحم بِذَِلك َأم انَهَأه قَاَل فَِإن انَهَأه  فَقَـد  كَـذَب  اَللَّـهـيمِ  وظاَلْع  بِالِْإفْـك 

 اَلـدنْيا  بسـطَ  حيـثُ  غَيـره  َأهـان  قَـد  اَللَّـه  َأن فَلْيعلَم َأكْرمه قَاَل وِإن اَلْعظيمِ
1())لَه(.  

(قسـم   هـي:  بأسـاليب مختلفـة،   متشـابك  إنشـائي  تالحق ورد في النص    
ـ وال ، )فَلْينْظُر( مر بصيغة(ليفعل)أو محذوف، واللطـف فـي    بـاللين  ي تمتـاز ت

 ،سـلوب االسـتفهام  أثـم لحقهـا ب   ،قل حدة مـن صـيغة (افعـل)   فهي أ ،طلب
 َأم بِـذَِلك  محمـداً  اَللَّـه  َأكْـرم ( )2(م المعادلـة) أبالهمزة المحذوفة الدالة عليها(

انَهبصـيغة  سـلوب األمـر   أثـم   ،سلوب القسم بلفظ الجاللـة أردفه بأثم  ،( )َأه
  (ليفعل).

 علـى  جـرى  فيمـا جـرى   بين تالحق األساليب اإلنشائية السـابقة مـا   لقد    
 هـل أ مـع  جـاع  فلقـد  وعيوبهـا  الـدنيا  مسـاوي  علـى  يدّل مما ،الرسول

 عظـيم  مـع  ،عنـه  وزينتهـا  وزخارفها الدنيا وصرفت ،))السالم عليهم((بيته
                                                        

  .147-9/146 :البالغة نهج شرح )(1
  .1/808: الحموز الفتاح عبد. د الكريم، القرآن في النحوي التأويل ينظر: )(2
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ـ مرأ ثم ،)1(اهللا عند وزلفته منزلته ـ  نظـرة  فلينظـر  :يأ ))فَلْينْظُـر ((بـ  ةتأملي
ـ  ؛عنـه  الـدنيا  زوى عنـدما  ؟هانـه أ مأ ،اًمحمد ،اهللا كرمأ هل  قـال  إذاف

 إلـى  قـرب أو الخـواص  مـن  كان هنّأل ؛المبين باالفتراء وجاء كذب فقد ،هانهأ
 كرمـه أ قـال  إذا مـا أ ،اهللا لحقـوق  والتزامـا  ،طاعة شدهمأو الناس من اهللا

 تليـق  فـال  ودنيـة،  حقيـرة  نهـا أل ؛النبي عن الدنـيا زوى ، اهللا نأ ليعلم
  .)2(واحتقارا له ةهانإ لغيره بسطت نهاأ وليعلم بشأنه

   ومنهـا  ظـاهرة،  منهـا  سـاليب، أ خمسـة  علـى  يحتـوي  النص نلحظ أن 
 تعظيمـا  وذلـك  ،الرسـول  عـن  يتحـدث  عنـدما  تيأت فالمحذوفة محذوفة،

باألسـاليب المحذوفـة؛ لـذهبت طاقـة     ؛ ألنـه لـو نطـق    له فاًيشرتكراماً واو
؛ )3(السياق التعبيرية، وفاعليته اللغوية. وقد اغنـاهم السـياق عـن ذكـر ذلـك     

غيـر   قاصـرة أو األساليب؛ ألصـبحت الداللـة   المحذوف من هذه  ذكر ألنه لو
 هـذه  نأل ؛)ليفعـل (فقـد جـاء بصـيغة    أما األمـر،  ،)4(ماهي عليه من الحذف

 عــن صــرفت الــدنيا نأ :بمعنــى ،واســتقبال طلــب داللــة فيهــا الصــيغة
(ليفعـل)   أن صـيغة األمـر   ثـم  المستقبل مكتملة بأوالده، وفي ناآل ،الرسول

ن أل ووردت هنــا؛ مــن صــيغة(افعل)، إلزامــاًقــل ألطــف وفيهــا األمــر أ
يمكـن اسـتعمال القـوة     ال مور معنويـة؛ أوهي  ،العقللنفس ول تكانخاطبة مال

أن الحـديث كـان عـن الرسـول العظـيم       األخـرى، والمسألة  ،القسرية فيها
الـذي هـو    فكان األمر بهذه الصيغة التي تدل على المتحـدث عنـه،   ،محمد

  داللة الحديث. )لذا ناسبت صيغة األمر (ليفعل ؛جميعاً هموألطف أرق الناس

 تعميـق المعنـى،   إلـى تضـافرها  وساليب اإلنشائية المختلفـة  أدى تشابك األ   
 أو ،وأقوى ممـا لوكـان الكـالم خاليـاً منهـا      المتلقي بشكل أبلغ،وإيصاله إلى 

  أقل عدداً.

                                                        
  . 3/45 :الموسوي: البالغة نهج وشرح ،11/182 :السعادة مفتاح :ينظر )(1
  .3/45 :الموسوي: البالغة نهج وشرح ،331-9/330:الخوئي :البراعة منهاج: ينظر )(2
  .115:اللغويين عند السياقية الداللة ينظر: )(3
  .214 :الحديث اللغة علم ضوء في دراسة العربية الداللة مصطلحات ينظر: )(4
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 ،عنـد اهللا  ،منزلـة الرسـول األعظـم    ،بين اإلمـام  فبهذا التشابك،   
بحجـج بالغـة مؤكَّـدة     ينزلـه منزلـة اآلخـرين.    أو ،ِلمن يحاول التشكيك بها

سـلوب  أإذ تارة بـزواج االسـتفهام مـع     فتعطي داللة أعمق؛ وجواب، بسؤال 
فتـداخلت   ،ليكـون جوابـه   بزواج القسم مـع االسـتفهام؛   وتارة أخرى، األمر،

  جلياً.ظهار المعنى إل ؛ساليباأل

ــب ــاني المطل ـــب: الث ـــام(مكرر) +تعـجـ ـــداء+ استــفـه + نـــ
  :استــفــهـام

 اَللَّـه  فَسـبحان (( *:عمالـه  بعـض  إلى ،قوله في واحد موضع في ورد  
 مـن  عنْـدنَا  كَـان  اَلْمعـدود  َأيها اَلْحسابِ نقَاشَ تَخَافُ ما َأو بِالْمعاد تُْؤمن َأما

 حرامـاً  تَْأكُـلُ  َأنَّـك  تَعلَـم  وَأنْـتَ  وطَعامـاً  شَـراباً  تُسـيغُ  كَيفَ اَلَْألْبابِ ُأوِلي
بتَشْراماً ورح تَاعتَبو اءاَلِْإم حتَنْكو اءاَلنِّس  ـنالِ  مـوى  َأمتَـامينِ  اَلْيـاكساَلْمو 

و يننْؤماَلْم ينداهجاَلْمو يناَلَّذ َأفَاء اَللَّه  هِملَـيع  هـذالَ  هواَلْـَأم  زـرَأحو  بِهِـم 
هذه 1())اَلْبِالَد(.  

 وخوفـه  المعـاد،  بيـوم  إيمان عاملـه  عن ومنكرا متعجبا ،اإلمام استفهم   
 ومعـد  المعـاد  بيـوم  مؤمنـاً  كـان  لو نهأل الحساب؛ يوم في ،اهللا مناقشة من
 المسـلمين،  مـوال أ كـل أو  يـده  تحـت  ما يسلب ولم االمانة يخن لم عدته، له

 مـال  نـه أل حـرام؛  المـال  هـذا  نأب علمه مع والطعام للشراب اساغته وكيفية
  .)2(والمجاهدين والمساكين االيتام

                                                        
، 5/84 هو: عبداهللا بن عباس، ينظر: شـرح نهـج البالغـة: البحرانـي:     ،د أجمع الشراح أن العامل* ق

  .4/45 ، وشرح نهج البالغة: الموسوي:20/70منهاج البراعة: الخوئي: و
  .16/283 شرح نهج البالغة: )1(

   . 452-4/451 ، وشرح نهج البالغة: الموسوي:5/87ينظر: شرح نهج البالغة: البحراني: )(2
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 علـى  وتنبيهـاً  تـذكيرا  سـاليب األ هـذه  بين توسط النداء سلوبأ نلحظ أنو   
 يعـد  لـم  بعـد  فيمـا و ،اإلمـام  عنـد  والعقـول  األلباب ذوي من كان نهأ

  .)1(كذلك

وضـحت   خـرى، أساليب فـي هـذا الموضـع داللـة     أظهر التشابك في األ   
بالصــيغة  تعجــبالأال وهــي  ســاليب وتكثيــف داللتهــا،أبتضــافر خمســة 

 ثـم أردفـه  عـن أخبـار سـيئة،     ،وكأنها تحاكي ما سمع اإلمام ، السماعية
ثـم  ، سلوب االستفهام المكرر الذي شكل مع التعجب داللـة إنكاريـة تقريعيـة   أب

  ليعطي داللة توبيخية.  ؛ساليبداء الذي امتزج مع بقية األسلوب النأألحقه ب

ــب ــث المطل ـــداء(مكرر): الثال ـــر+أ+ نـــ ـــام مــ  +استــفــه
  :مـــــرأ+ دعـــاء

 دنْيـا  يـا  دنْيـا  يـا ((: حكمـه  حدىإ في ،قوله في واحد موضع في ورد  
كنِّي ِإلَيَأبِي ع تضرتَع َأم ِإلَي قْتالَ تَشَو انح  ينُـكـاتَ  حهيي  هـرِي  غُـرغَي 

 وخَطَـرك  قَصـير  فَعيشُـك  فيهـا  رجعـةَ  الَ ثَالَثـاً  طَلَّقْتُـك  قَد فيك ِلي حاجةَ الَ
يرسي لُكَأمو يرقح آه نم لَّةق  ادطُـولِ  اَلـزو  اَلطَّرِيـق  ـدعبـفَرِ  وـيمِ  اَلسظعو 

رِدو2())اَلْم(.  

نشـائية طلبيـة مختلفـة    إمن أسـاليب   متكون متشابك تالحق النص في ورد   
 الَ تَشَـوقْت،  ِإلَـي  َأم تَعرضـت  َأبِـي  عنِّـي،  ِإلَيـك  دنْيا، يا دنْيا يا:( هي عدة،
انح ،ينُكي حرِي غُرغَي.(  

 الكـالم  نأ تأكيـد  علـى  داللـة  وكرره بالنداء كالمه أبد ،اإلمام نلحظ أن   
تكـون   وهـذه األداة  بحـرف النـداء(يا)،   وجـيء  غيرهـا،  ال الدنيا إلى موجه

 ثـم  ،لـذا كـرر النـداء    ؛وطائشة ،والهية غير مكترثةنها أل للبعيد بالذات للدنيا؛
 قـال  إذ ،)ليـك إ( الفعـل  باسـم  ،))عنِّـي  ِإلَيـك (( بلفظـة  باألمر النداء ردفأ

                                                        
  .15/295 ، ومفـتاح الســعـادة:5/87 ) ينظر: شرح نهج البــالغة: البــحراني:(1
   .18/296 :البالغة نهج شرح )(2
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. خلفـك  لمـا  افطُـن : قلـت  إذا ووراءك. تَـنَح : قلـت  إذا إليك (:(عنه سيبويه
. ِإلـى : فيقـول  إلَيـك،  :لـه  يقـال  من العرب من سمع أنه الخطاب أبو وحدثنا

 منقـول  الـزم  بمعنـى  مـر أ فعل سما وهو ،)1()َأتَنَحى): فقال. تَنَحّ: له قيل كَأنه
 ،)2(الخطـاب  بضـمير  اتصـاله  عنـد  الإ يسـتعمل  وال والمجرور، الجار عن

 والثبـوت،  يةراالسـتمرا  ،داللتـين  بـين  جمـع  علـى  داللة الفعل باسم وجيء
 ثـم  الـدهر،  مـدى  علـى  ،اإلمـام  عند ثابت رأي والتنحي االبتعاد :بمعنى
 لموافقتـه  اسـتبعاد  علـى  لهـا  واالسـتنكار  االسـتحقار  سبيل على ،استفهم
 ،وعـدم انخداعـه   وقــتها،  قـرب  بعـد  عليها دعا ثم تريد، ما على إياها

 عنهـا  واالبتعـاد  االسـتنفار  سـبيل  علـى  لها ،قال ثم وزخرفها، بغرورها
 النفـرة  سـبب  ، اإلمـام  وعلـل  ،)3(وزخرفـك  بجمالك انخدع من غـري

 آه حقيـر  وَأملُـك  يسـير  وخَطَـرك  قَصـير  فَعيشُك((:بقوله الدنيا عن واالبتعاد
نم لَّةق ادطُوِل اَلزو اَلطَّرِيق دعبفَرِ ويمِ اَلسظعو (رِدواَلْم.(  

   ّمـن  شـبكة لتكـون   ؛حـدت تّاها المختلفـة  بصـيغ ساليب تشابك هذه األ إن 
 دور مـن  لهـا  البـد إذ  ؛-لألسـاليب – النحويـة  للمعـاني  التركيبيـة  العالقات
 الـنصِ  هندسـة  فـي  التركيبـي  المعنـى  إقامـة  فـي  كبرى ووظيفة أساسي،
 أن وهـي  داللة واحـدة ونتيجـة واحـدة،    كة هذه األساليببش فولدت ،)4(وبنائه
  ها.لدناءتها وخست وراءها؛ يمكن انجرافه والفوق الدنيا  ،إلماماتحدي 

                                                        
  .250-1/249 :الكتاب )(1

ــرح: ينظــر  )(2 ــنا وشــرح ،3/11:المفصــل ش  التصــريح، وشــرح ،3/303:عقيــل ب
 جميـل .د نـي، آالقر والنحـو  ،155:العربـي  النحـو  فـي  االنشـائية  ساليبواأل ،2/286:خالدالجرجاوي

  . 44 :الشوا الرزاق عبد أيمن. د العربية، اللغة في األفعال سماءا ومعجم ،134:ظفر حمدأ

  . 5/258 :البحراني :البالغة نهج شرح: ينظر )(3

 نآالقـر  مـن  نمـاذج  فـي  وظيفيـة  وصـفية  دراسة ,الخطاب تحليل آليات في الجواب منهج: ينظر )(4
  .128:ساسي عمار .د والشعر،

* يلنلفَلُّا (( من: ،يف كان شيء أي في الثَّلْم فُلُّه فَلَّهفَالّ ي  وفَـلَّ [...] وافْتَـلَّ  وانْفَـلَّ  فَتَفَلَّـلَ  وفَلَّلَـه  القـوم 
 األعظـم  والمحـيط  لمحكـم ا))، ينظـر:  فُلـولٌ  والجمع منهزِمون فَلٌّ وقوم وتَفَلَّلوا فانْفَلُّوا هزمهم فالّ يفْلَّهم
  مادة (فلل).10/363
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ــب ــع المطلـ ـــرأ :الرابـ ــداء+ +مــــــ ـــاء نـ  +دعــــــ
  :نــــــهــــي +مـــــرأ

 عاملـه  وهـو  ،عبـاس  بـن  عبداهللا لىإ ،قوله في واحد موضع في ورد   
 يـدك  علَـى  جـرى  فيمـا  اَللَّـه  رحمـك  اَلْعبـاسِ  َأبا فَاربع((  :البصرة على

كانِلسو نرٍ مخَي شَري شَرِيكَانِ فَِإنَّا وف ذَِلك كُنو  نْـدـاِلحِ  عظَنِّـي  ص  الَ بِـكو 
يلَنفيك *يي فأي1())ر(.  

 هـو:  وبصـيغ مختلفـة   ،سـاليب متشابك مختلف األ تالحق ورد في النص    
 قياسـية، ودعـاء بالرحمـة بصـيغة غيـر      ،ونداء محذوف ،(أمر بصيغة افعل

ثـم يلحقـه    وهـي مـن الصـيغ القويـة،     أيضـاً  مر بصيغة (افعل)أردفه بأو
  سلوب النهي).أب

 فيمـا  يتثبـت  أن(( عاملـه،  إلـى  الموجـه  كالمـه  خالل من ،اإلمام بين  
 الخيـر  ميـزان  فـي  حسـابه  فعل أو كلمة لكل ويحسب يتكلم، فيما ويتدبر يقوله

 فيمـا  يسـتعجل  وال عنـه  كـف  شرا كان وإن عليه، أقدم خيراً كان فإن والشر
 الدولـة  وبسياسـة  العامـة  بالمصـلحة  يضـر  قـد  ألنـه  بـه  يهم أو له يخطر
   .)2())العادلة

 جلـه أ مـن  جـاء  الـذي  الغرض دىأ ساليباأل هذه من سلوبأ كلَّ نأ نرى   
 يريـده،  الـذي  مـر األ فـي  وقـوة  وجوب فيها التي بالصيغة جاء مراأل: مثال ،
 ال نـه أب عليـه  كيـد أالت رادأ :يأ التوكيـد  بنـون  داًكّؤم تىأف للنهي بالنسبة ماأ

 سـاليب، األ بـين  توسـط  الـدعاء  سلوبأ نأ يضاًأ ونرى ،)3(يخطأ وال يضعف
 مشـاعر  إثـارة  علـى  قـادرة  تكون التي الصور من( ( الـدعـاء نأل وذلك؛
 الـدعاء،  تتضـمن  كـالتي  المهنـأ،  أو الممـدوح،  نفـس  في والسرور الغبطة

                                                        
  . 15/76 :البالغة نهج شرح )(1

  . 4/187 :الموسوي: البالغة نهج شرح )(2

  . 15/77 :الحديد بيأ بنا :البالغة نهج شرحینظر:  )(3
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 عمـال األللقيـام ب  ؛معنوياتـه  لرفـع  :بمعنـى  ،)1()والبركة) بالخير له والتفاؤل
سـاليب  أفكـان التالحـق ب   .عليهـا  نصـب  التـي  للمدينة واالجتماعية داريةاإل

بـه   يشـعر  رياً،يمما منح الخطاب بعـداً تحـذ   إنشائية قوية الداللة لقوة صيغها،
  المتلقي عند سماع الخطاب.

 داللـة نصـح   عطـت أ بينهـا  فيمـا  وتداخلت ،ساليباأل هذه تشابكت وعندما   
 السياسـية  داريـة اإل بالعدالـة  يقـوم  نأب لتزام بها،ووجوب اال وتوجيه رشادإو

 عمـل  ذاإ نـه أل ؛المجتمـع  ورعاية حقوق من هاترأس التي للمدينة واالجتماعية
 بالفعـل  ناشـريك  نهمـا أل ؛شـراً  عمـل  إذا وكذلك ،اإلمام إلى نسبوه خيرا

  .والعمل

  

  

ــب ــامس المطلـ ـــفهام(مكرر): الخـ ـــب+اســتــ  + تـعــجــ
  :نـــهــي +مـــــــرأ

 ِإن((  :واآلخـرة  الـدنيا  وصـف  فـي  ،قولـه  في واحد موضع في ورد   
ءرِإذَا اَلْم لَكقَاَل ه ا اَلنَّاسم  كتَـر  قَالَـتالَِئكَـةُ  وـا  اَلْمم  مقَـد  ِللَّـه  ـاُؤكُمآب 
  .)2())علَيكُم فَيكُون كُال تُخْلفُوا والَ لَكُم يكُن بعضاً فَقَدموا

 ،نشـائية المختلفـة  سـاليب اإل مـن األ  متكونـاً  اًمتشابك اًتالحق النص تضمني   
أردفـه  ثـم   ،وهي للسؤال عن غيـر العاقـل   االستفهام المكرر بصيغة(ما) هي:

المسـند   (افعل)ردفـه بـاألمر بصـيغة   أثم  قياسية،سلوب التعجب بصيغة غير أب
  سلوب النهي بصيغة الجمع.أردفه بأ ثم الجمع، إلى

 حـب  نأل ؛مـوال أمـن   تـرك  مـا  النـاس  تقول نساناإل يموت عندما حقاً   
 ،اآلخـرة  ال فقـط  الـدنيا  عـن  حـديثهم  لهذا ؛ بذاتهم منغمس والشهوات الدنيا

                                                        
     . 96: ناجي الحميد عبد مجيد. د العربية، البالغة ألساليب النفسية األسس )(1
   .11/5 :البالغة شرح نهج )(2
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 اهللا حـب  نأل ؛))مقـد  مـا ((فتقـول  ،المالئكـة  ماأ دنيوية، الناس غاية: بمعنى
 مـا ( لفـظ  وفـي  خرويـة، أ المالئكـة  غاية :بمعنى بذاتها منغمس اآلخرة وحب
 متـروك  مفـارق  وغرورهـا  الـدنيا  متاع أن على لطيف تنبيه) قدم ما(و ،)ترك

 أن فينبغـي  معـاده،  فـي  للمـرء  نافعـة  باقية مقدمة الصالحة واألعمال زائل،
 ،))آبـاُؤكُم  للَّـه (لــ(  بالنسـبة  مـا أ ,)1(المتروك المفارق دون بها العناية تكون
ـ  ومـا  الكـالم  مـن  عليـه  تقدم مما منصفا موقعا يتخذ فنراه  ((واآلبـاء  خر،أت
 انصـراف  مـن  التعجـب  مجـرد  والقصـد  االطـالق،  علـى  مقصودين غير

 غالـب  الحـال  وهـذا  .)2(الفانيـة))  العاجلـة  الى الباقية اآلجلة عن المخاطبين
ـ  األمـر؛  هـذا  شـيوع  من الرغم على ،ذلك من وتعجب ،الناس على  هلينزلّ

  .)3(المخاطبين نفوس في وقع له ليكون المذموم؛ النادر منزلة

 كُـال  تُخْلفُـوا  والَ لَكُـم  يكُـن  بعضـا  فَقَـدموا  (( :فقال ،كمل التالحقأثم   
كُونفَي (كُملَيبمعنـى  خـرى، األ سـاليب تقابـل  األ هـذه  مـن  كلمة كل ان ،)ع :
 يكـون  العمـل  هـذا  فـان  اهللا، سـبيل  فـي  نساناإل يمتلكها يتال موالاأل تقديم

 ثـم  الصـالحة،  عمالـه أ صـحيفة  فـي  فهو وبالتالي نسان،لإل ومصوناً محفوظا
ـ  للـوارثين  جميعها موالاأل ترك بعدم ،يقابله  منهـا  شـيء  أي تقـديم  دونب
 والعقـاب  االثـم  ويكـون  هنيئـا  حالال بها فيتصرفون خرة،اآل في له نافعا يكون
يشـمل هـذا الحـديث     :بمعنـى  ،فيـه داللـة   نأل ؛وورد بصيغة الجمع ،عليه

  .)4(خرىدون اال من يخص فئة وال ،عامة الناس

سـاليب  األ مـن هـذا التشـابك المختلـف    فـي  حـاول   ،اإلمام نلحظ أن  
هم علـى أهميـة الموضـوع    هرشـاد للنـاس وتنبـي   تقديم النصح واإل نشائية،اإل

تلقـي وبـث الرهبـة    المعنى إلـى عمـق الم  يصال إل ؛ساليب المختلفةبشتى األ
 ،ساليب المتشـابكة علـى سـخرية اإلمـام    فأوحت هذه األ ،في قلبه لالتعاظ

                                                        
  .7-4/6 :البحراني :البالغة نهج شرح ينظر: )2(

   .4/351 البالغة: نهج ظالل في )(2
  .126نحوية:  دراسة البالغة نهج في الطلبية غير اإلنشائية األساليب: ينظر )(3
  .13/45 :الخوئي :البراعة منهاج :ينظر )(4
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تشـعر   السـتعداد لآلخـرة،  باوهـو ينصـحهم    الوقـت نفسـه،  فـي  ومرارته 
  ومن أعمالهم. ،ونفاذ صبره منهم ،بجزعه

 +نــــــــــــــــداء :الســــــــادس المطلــــــــب 
  :اســتـفـهـام +قــســم+تـعـجـب(مكرر)

 أَلْهَاكُمُ تالوتـه  بعـد  قالـه  لـه  كـالم  في واحد موضع ورد في   
َكَاثُرُ -1:التكـــــاثر[  الْمَقَابِرَ زُرْتُمُ حَتَّى التّ

 لَقَـد  َأفْظَعـه  مـا  خَطَـراً  و َأغْفَلَـه  مـا  وزوراً َأبعـده  مـا  مراماً لَه يا((]: 2
  .)1())بعيد مكَانٍ من تَنَاوشُوهمو مدكرٍ َأي منْهم استَخْلَوا

 سـلوب النـداء بصـيغة(يا)،   أ:( مـن  ،متكونـاً  امتشـابك  اتالحق النص يضم  
سـلوب القسـم   أردفـه ب أثـم   بصيغته القياسية، سلوب التعجب المتكررأردفه بأ

  .ي)أ( داةسلوب االستفهام باألأساليب السابقة بخيرا اتبع األاو المحذوف،

امـرئ   بقـول  النحـاة  واستشـهد  التعجب الم هي) مراماً لَه يا( في الالم نإ   
     :  القيس

                               )2(بيذبل شدت الفتل مغار بِكُل...  نجومه كََأن ليل من فيالَك        

 الصـيغة  بهـذه  النـداء  مجـيء  نإ .)3(للعجـب  يـا  و للداهية يا: هذا ومثل   
  -:سببان ،التعجب معنى متضمناً

 يـا  و للمـاء،  يـا  :نحـو  ،جنسـه  فينـادي  عظيماً أمراً المتكلم يرى أن :األول
  .للدواهي

                                                        
  .11/92 :البالغة شرح نهج )(1
 .50: القيس امرئ ديوان) (2
 غيـر  اإلنشـائية  األسـاليب ، و4/435 :الشـافية  والمقاصـد  ،3/281 :عقيـل  ابـن  شـرح : ينظر )2(

  .146 :الطلبية
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: نحـو  ،فيـه  ومكنـة  إليـه  نسبة له من فينادى يستعظمه، أمراً يرى أن :اآلخر 
 المنـادى  فـي  كمـا  بـالالّم  جره منه المتعجب المنادى في غلب وقد للعلماء، يا

  .)1(عجبا يا مثل باأللف عنها يستغنى وقد المستغاث

  المترادفـة األخـرى   سـاليب األ علـى  التعجـب  قـدم  ،اإلمـام  نأ نلحظ  
 مـن  تعجـب  ،فاإلمـام  ذلـك،  فـرض  الحـال  ومقتضى السياق نأل ؛بكثرة

 مـوات األ تخـذوا ا نهـم أل خسيسـة؛  فكارأمن  نيحملو وما الءؤه عقول ضعف
 عنـد  بـالمرء  يحـل  الذي والهالك، الخطر عن غفلواأو موعظة، وليس مفخرة
 ال واذن تـرى،  ال وعـين  يتحـرك،  ال جسـد  ومـن  االحتضار، وحالة الموت
  .)2(تسمع

 علـى  بـه  تعريضـاً  المـزورين  هـالك  علـى فظاعـة   ،اإلمام نبه لما   
 إلـى  ،اإلمـام  احتـاج  العبرة محّل كونهم مع بهم يعتبروا لم الذين الزائرين

 كثـر أ سـلوبين أب سـاليب األ مـن  سـبق  ممـا  اتبـع  ،ةالعاقب وبيان كالمه كيدأت
 مـدكرٍو  َأي مـنْهم  اسـتَخْلَوا  لَقَـد (( بـ )3(المتقدمة لألساليب مةءومال مناصفة

مشُوهتَنَاو نكَانٍ مم (يدعب(، إمحـذوف  قسـم  :هـي  ،التابعـة  ساليباأل ن) : لَقَـد 
 يأ ،))مــدكرٍ َأي(بــ(  واســتفهام اسـتَخْلَوا،  لقــد واهللا :والتقـدير  ،)اسـتَخْلَوا 

 الـديار  وجـدوا  بـاألموات  المتفـاخرين  الزائـرين  وأن الديار، استخلوا :بمعنى
 نهـم أل ؛األسـالف؟  مـن  رمـذك  لهـم  يـن أ من المزورين، من يأ منهم خالية

ـ : بمعنـى  فارقـاَ،  بعـدا  وبينهما ، مفترقين صبحواأ  الـدنيا  عـالم  فـي  الءؤه
  .)4(وغفلتهم سفههم إلى شارةإوفيه  اآلخرة، عالم في واولئك

 سـاليب األ بـين  والتـداخل  ،األسـلوبي  التشـابك  هـذا  من ، اإلمام رادأ  
  -:داللتين

                                                        
  .14/196 :الخوئي :البراعة منهاج، و 14/131 :السعادة مفتاح :ينظر )(1
   .4/13 :الموسوي: البالغة نهج وشرح ،14/199 :الخوئي :البراعة منهاج: ينظر )(2
  .14/199 :يالخوئ :البراعة منهاج ينظر: )(3
  .4/13 :الموسوي: البالغة نهج وشرح ،14/199 :الخوئي :البراعة منهاج: ينظر )(4
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  .مواتباأل المفاخرة عن النهي :األولى

 الـذي  والجهـل  الغفلـة  مـن  وااليقاظ مواتاأل من والعظة العبرة خذأ :االخرى
  .فيه هم

نشائية المتالحقة المختلفـة بـين النـداء والتعجـب     ساليب اإلوكان لتضافر األ   
رشـاد  واإل  عميقٌ فـي ترسـيخ النصـح   دور  ثم االستفهام، ثم القسم، ياسي،الق

 ،وكـان لإلمـام   ن خطـورة الموضـوع،  اواظهاره بشكل فيه أهمية أكثر لبي
وإيصـاله   المعنـى، لتوضـيح وتعميـق    ؛في توظيف األسـاليب  موقفٌ عجيب

   .بشكل وافللمتلقي 

  -:يأتي ما ،المبحث هذا في مما خالل من لنا يتضح   

 النـســـــيج وينـتـلـــ علــى التشـــابك ـذاـــهـ ـدـــسـاع -1
  .قـيـالمـتل فــي يـرهـوتأث  ,الـــداللــي

 نسـجامه او بنائـه  فـي  للـنص  البنيان المرصـوص  بمثابة التشابك هذا كان-2
  .وتماسكه لصاقهإو

 هـذا ل كـان  نمـا إ اعتباطيـاً،  اًمـر أ يكـن  لـم  وتداخلها ساليباأل اختيار نإ-3
  .النص بها يفصح معنوية غاية سلوبياأل التداخل

– األسـاليب  تنظـيم  فـي  العلـوي  الخطـاب  امكانية المبحث هذا لنا كشف-4
  .العالية ودقته النص، في المستعملة -المختلفة

 مـرة  التشـابك  هـذا  طريـق  من ،ماماإل عند األساليب استعمال يتراوح -5
 ومقتضـى  السـياق  إلـى  يعـود  وهذا طلبية، وغير طلبية ومرة فقط، طلبية كلها

                                .جلهأ من ظمنُ الذي الحال
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  المبحث الثاني

  تواليا ةالمتشابه اإلنشائية األساليب تشابك              

أي يـرد   ،تواليـا  ةالمتشـابه  سـاليب األ تشـابك  علـى  المبحث هذا يقتصر   
ـ أ ـ  اًسـلوبي أ اًسلوبان فيشكالن تالحق  ،إذ وردت فـي خمسـة مواضـع    اً؛متوالي

  -:هي على أربعة أنواع،

ــب   ـــرأ :األول المطل ـــهي +مــــــ ـــرأ+ نــ  +مــــــ
    :نــهــي

 علَـى  واقْـدموا :(( الفـتن  مـن  التحذير في ،قوله في موضعين في ورد    
اللَّه ينظْلُومال موا وتَقْدم هلَيع  يناتَّقُـوا  ظـاِلمو  ـدارِجطانِ  مهـابِطَ  الشَّـيمو 
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 علَـيكُم  حـرم  مـن  بِعـينِ  فَـِإنَّكُم  الْحـرامِ  لُعـقَ  بطُـونَكُم  والتُدخلُوا الْعدوانِ
  .)1())الطَّاعة سبِيَل لَكُم وسهَل الْمعصيةَ

، همـا  سـلوبين أبـين   بشكل متـوالٍ  اًمتـشابـك اًتـالحق النـص يتضمن    
  ).التُدخلُوا اتَّقُوا، ،تَقْدمواال اقْدموا،(  :في ،والنهي ،األمر

 نأل المظلوميـة؛  اختيـار  ولـين األ والنهـي  األمـر  مـن  ، اإلمام رادأ    
ـ أل وتجنبـه؛  الظلـم  عـن  واالبتعاد وشرعاً، سنةً محمودة المظلومية  مـذموم ه ن

: وهمـا  يختلـف  المضـمون  ولكـن  نفسـهما أاألسلوبان  تبعأ ثم ،)2(وشرعاً سنة
 لُعــقَ بطُــونَكُم والتُـدخلُوا  الْعــدوانِ، ومهــابِطَ الشَّـيطانِ،  مــدارِج واتَّقُـوا ((

 طـرق  عـن  المبعـدة  المفسـدة  المهلكـة  الشيطان طرق تجنبوا: أي ،))الْحرامِ
 الزائـل  القليـل  المحـرم  الـدنيا  متـاع  من يكتسبون ما عن نهاهم ثم الصواب،

  .)3(الثابت الدائم اآلخرة متاع إلى بالنسبة بطونهم، منه نويملؤ الذي

 سـلوبي األمـر والنهـي،   أورد في النص السابق أساليب متشابكة توالياً بـين    
لقوتـه فـي    وذلـك؛  سلوب النهـي، أتقدم على  في الموضعين، رــإال أن األم

  الملزم. تبليغ النصح

 الأ واحـدة  داللـة  لـنص اأعطـى   بينهـا  فيمـا  وتداخلها ساليباأل تشابك نإ   
 للشــيطان مناصــرين ايكونــو نأ مــن النــاس ،اإلمــام تحــذير ،وهــي

المتـوالي  تالحـق  ال هـذا  الغرض مـن وأن،  هللا المبغضة ألوامره واالمتثال
  .اإللزاميرشاد النصح واإلهو  ،األمر والنهي سلوبيأبين 

 وكُـن  مبـذِّراً  والَتَكُـن  سـمحاً  كُن((: حكمه حدىإ في ،قوله يضاًأومنه    
  . )4())مقَتِّراً والَتَكُن مقَدراً

                                                        
  .9/92 :البالغة شرح نهج )(1

   .449- 10/448:السعادة مفتاح ينظر: )(2

  .9/154 :الخوئي :البراعة ومنهاج ،3/214 :البحراني :البالغة نهج شرح :ينظر )(3
   .18/259 :البالغة شرح نهج )(4
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ـ  اًمتـشابــك  اًتالحق النص يحتوي     بصـيغة  األمـر  سـلوبي أبـين   اًمتوالي
 مبـذِّراً،  الَتَكُـن  سـمحاً،  كُـن (  لفـاظ باأل تفعل) بصيغة (ال والنهي ،  (افعل)

راً، كُنقَدالَ م قَتِّراً تَكُنم.(  

ـ  و ،عن التبذير اًفيه نهي كالمه ،اإلمام ننلحظ أ    ـ يق االيعـن التض  رافس
ــه ــاً ،وكالم ــن مقتبس ــات م ــة اآلي  يَدَكَ تَجْعَلْ وَلَا :اآلتي

 كُلَّ تَبْسُطْهَا وَلَا عُنُقِكَ إِلَى مَغْلُولَةً
ــراء[ مَحْسُورًا مَلُومًا فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ  ،]29: اإلسـ

ينالَّذَأنْفَقُوا ِإذَا و رِفُوا لَمسي لَموا وقْتُري كَانو نيب ا ذَِلكامقَو  ] 5(] 67:الفرقـان(. 
 ن الذكرى تنفع المـؤمنين، أل بكلماته للتذكير؛ هذه اآليات، اختصر اإلمام فكأن

  .ليات اإلمامووهي من مسؤ

ظهـار المعنـى بشـكل    إل بين أضـداد؛  داللية سلوبيةأ موازنة النصتضمن    
ـ  ،موجز وعميق ـ الو الحميـدة  بالصـفات  رفكانت األضداد بين األم  عـن  ينه

 موالـه أ مـن  ويعطـي  كريمـاً  سمحاً نساناإل يكون نأب مرأف ,الذميمة الصفات
 موالـه أ صـرف  فـي  منظمـاً  يكـون  نأ يضاًأ مرأو تبذير، دونمن  ويصرفها

  .)6(مقتراً يكون وال عياله على

 ،واحـدة  داللـة  ضـداد بـين األ  سـلوبي األ التداخل هذا من ،اإلمام رادأو  
 محلهـا  فـي  ووضـعها  نسـان، اإل يمتلكها التي موالاأل صرف في عتدالاال هي

  .المناسب

  :تـــرجٍ +مـــــرأ+ تــرجٍ +مـــــرأ :الثاني المطلب 

                                                        
   .16/329 مفتاح السعادة: ينظر: )(5

  .5/232 :الموسوي: البالغة نهج شرح :ينظر )(6
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 حبِيبـك  َأحبِـب ((: حكمـه  حـدى إ فـي  ،قولـه  في واحد موضع في ورد 
 عسـى  مـا  هونـاً  بغيضـك  وَأبغـض  ما يوماً بغيضك يكُون َأن عسى ما هوناً

َأن كُوني كبِيبماً حو7())ما ي(.  

 َأحبِـب، :(هـو  ،والترجـي  ،سلوبي األمـر أمتشابك بين  تالحق النص في ورد  
  ).عسى َأبغض، عسى،

  واإلشـفاق  الطمـع : ((ارتقـاب  :فهـو  الترجي ماأ ،من قبل األمرفنا بوقد عر 
 ارتقـاب : واإلشـفاق  تعطينـا،  لعلـك : نحـو  محبـوب،  يءش ارتقاب :فالطمع

 إظهـار ( نـه:( أب ،وعرفـه الجرجـاني   ،)8(الساعة)) تموت لعلك: نحو المكروه،
 )ه1398: ت( حسـن  عبـاس  مـا عنـد  أ ، )9()كراهته) أو الممكن الشيء إرادة

 يكـون  وال التحقـق،  ميسـور  فيـه،  مرغـوب  شـيء  حصول انتظار ((: هوف
  .)10()التوقع) ومثله الممكن، األمر إالفي

 األمـر  نأل وذلـك؛  الترجـي،  علـى  األمـر  تقـديم  الموضعين كال في نلحظ  
 المقابـل  الشـخص  مـن  يريـد  عنـدما  المتكلم يستعملها العربية األساليب كثرأ
 لـزام؛ إ فيـه  األمـر  يكـون  الذي) افعل( بصيغة باألمر وجيء به، للقيام ما ئاًيش
ـ  لهـذا  ؛ اإلمـام  يقولـه  بمـا  القيام واجب األمر فيها نألو  كـال  فـي  مدقُ

 ال جامـد  فعـل  وعسـى:  ،)تى بـالترجي بــ(عسى  أو الترجي، على الحالتين
 لعـلَّ،  أشـبهت   الطمـع  معنـى  تضمنت ولما الطمع، معنى فيها ألن ؛يتصرف

  .)12(فعال المقاربةأوهي من  ،)11(يتصرف ال حرف ولعل

                                                        
   .19/79 :البالغة شرح نهج )(7

  .4/332 الرضي: شرح )(8

  .56 :التـعريـفـات )(9

   .4/370 :الوافي النحو )(10

ــاب: ينظــر )(11 ــرار ،1/312 :والخصــائص ،4/233:الكت ــة، وأس ــن العربي ــاري اب ، 108 :األنب
  .232وأساليب الطلب في نهج البالغة: ،373-4/372وشرح المفصل:

  .108 :العربية وأسرار ،3/68 المقتضب: ينظر: )(12
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وكأنـه جـواب لألمـر     الترجي فيـه تحقيـق   نأل بعد األمر؛ بالترجي جيءو  
 مـن  يـوم  فـي  البـد  نهأل ؛عدواً يبقى العدو وال صديقا يبقى الصديق ال بمعنى
فـأدى التشـابك المتـوالي     والعـدو صـديقاً،   اًعـدو  الصـديق  يصـبح  االيامِ

 فـراط اإل عـن  النهـي  فـي  ،اإلمام يريده ما يصالإ في مهماً دورالألساليب 
 .)13(تبغضـه  لمـن  الـبغض  فـي  فـراط اإل عـن  والنهي تحب، لمن الحب في

 بمـا  نسـان اإل فـراط إ وعـدم  الفهـم،  فيوهي حكمة تنم عن سالمة التصرف 
فكانـت حكمـة    رشـاد، لغـرض النصـح واإل   ؛فورد التشـابك  عنه، غافل هو

وبشـكل   ،نها عامـة لكـل مفاصـل الحيـاة    أل ؛وفي كل وقت ،عامة لكل الناس
  تفصيلي.

 لغـرض النصـح وكـان    ؛الترجـي ورد  سـلوبي أمع  سلوبي األمرأوتالحق   
يخفـف مـن ثقـل     ،وأضفى على الكالم تناغماً جمـيالً محببـاً   ،امتوالي التشابك

  النصح ويقربه للسامع.

  :تــرجٍ+ نــهــي + تـرجٍ+ نــهــي :الثالث المطلب 

 يـا (( :النـاس  غيبـة  عـن  النهـي  فـي  ،قوله في واحد موضع في ورد   
 نَفْسـك  علَـى  تَـْأمن  والَ لَـه  مغْفُور فَلَعلَّه بِذَنْبِه َأحد عيبِ في تَعجْل الَ عبداِهللا
يرغة صيصعم لَّكفَلَع ذَّبعم هلَي14())ع(.  

فـي   والترجـي،  سـلوبي النهـي،  أبين  متوالياً، اًمتشابك اتالحق النص تضمن    
  ).فَلَعلَّك تَْأمن، والَ فَلَعلَّه، تَعجْل، الَ(  :األلفاظ

   ـ  المتمثـل  المتـوالي  تشابكمال التالحق على النداء تقديمإن  ،)عبـداهللاِ  يـا (بـ
شـعار أن الخطـاب يشـمل     وال ثـارة االنتبـاه أوالً،  هي، أل الخاصة، هتدالل له

 عامـة  يشـمل  النـداء  هـذا  نأي أ الشـمول  علىفهي داللة  :ثانياً ،عباد اهللا 
  .الفئات من فئة يخص وال الناس

                                                        
  .31 :البالغة نهج حكم شرح :ينظر )(13
   .9/39 :البالغة شرح نهج )(14
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، والتقـديم هنـا لـه عالقـة     الموضعين كال في النهي مقد، اإلمام ننلحظ أ 
معرفية بالسامع والقارئ مرتبطة بداللة الجمل والتركيـب األسـلوبي ومعرفـة    

العالقات النحوية، ومـا يتطلبـه السـياق مـن      فيمالبساتها الخارجية، وتأثيرها 
 التربويـة  الدينيـة  وحاجتـه الموضـوع   ألهمية، وذلك )15(تأخيره تقديم شيء أو

  الماسة .

 فتنصـب ) نإ(أخـوات  وهـي مـن    ورد باألداة (لعـّل)، الترجي  نأونلحظ    
ـ : هـو  ،ومعناهـا  ،)16(الخبـر  وترفع أالمبتد  ،)17(مكْـروه  َأو لمحبـوب  عالتوق
 ألمـرٍ  للتوقـع (( :هـو  ،معناهـا  الهـروي  وقـال  ،)18(الترجـي : معناها ،وقيل

 تـدل  وال) يـدركنا  العـدو  لعـلّ (و ،)يأتينـا  زيداً لعّل:(كقولك تخافه، أو ترجوه
 الّا وإشـفاق  يكـون،  أن طمـع  هـي  وإنّمـا  يكـون،  ال أو يكون أنّه قطع على

  .)19()يكون)

قـال   إذ ،)لَعـلَّ ( فـي  اُألولـى  الالم في والكوفيين البصريين بين خالف ووقع  
ونذهـب  حين على زائدة، وليست أصلية نّهاإ الكوفي  ونذلـك  خـالف  البصـري 

 أفـاد : األول الموضـع  فـي  الترجـي  أن كما، )20(أصلية وليست زائدة نّهاأ على
 أفـاد : اآلخـر  الموضـع  وفـي  الترجـي،  هـو  فيه مرغوب ألمر التوقع مطلق
  )21(اإلشفاق وهو ،مرهوب أمر توقع

  اإلمام نبي، عـدم  هـي  ،وعظيـة  رائعـة  إرشادية دينية صورة النص في 
 نفسـه  بـين  مـا  ويصـلح  يتـوب  انـه  البد الكبير، الذنب صاحب على العيب

                                                        
  .122:اللغويين عند السياقية الداللة ينظر: )(15
   .579 والجنى الداني: ،3/73:المقتضب: ينظر )(16
  .3/73 :المقتضب: ينظر )(17
  .30 :المعاني حروف :ينظر )(18
  .217 :الحروف علم في األزهية )(19
  .227:البالغة نهجِ في الطلب أساليب ،26 :مسألة ،1/177:الخالف مسائل في اإلنصاف ينظر: )(20
  . 231: البالغة نهجِ في الطلب أساليب: ينظر )(21
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ـ  وال لـه،  اهللا ويغفـر  نصوحة توبة ،اهللا إلى ويتوب  علـى  نسـان اإل منتأي
  .)22(يغفره وال عليه اهللا يعذبه صغير ذنب لديه لعله نفسه،

   ـ    ،وامتزاجها مع بعـض  ساليب المتوالية،تشابك األإن  ، ةأعطـى داللـة ثالث
–سـلوب المتقـدم   وجوابـاً تعليليـاً لأل   هي أن الترجي المتأخر أصـبح دلـيالً  

  . -النهي

+ نـــــــــــداء +مــــــــــــرأ :الرابــع المطلــب  
  :نــــــــداء +مــــــــــرأ

 (( النـاس مـن الغفلـة:   فـي تحـذير    ،في قولـه  ورد في موضع واحد   
ذَرفَالْح ذَرا اَلْحهَأي عتَمساَلْم اَلْجِدو ا اَلْجِدهَأي ((ُلاَلْغَاف)23(.  

 ،باضـمار الفعـل   األمـر  سـلوبي أبين  متواٍلمتشابك  النص تالحقورد في    
 اَلْمسـتَمع،  َأيهـا و اَلْحـذَر،  الْحـذَر  ( :األداة أيضاً في األلفـاظ باضمار  والنداء

  .)اَلْغَافُل َأيهاو اَلْجِد، اَلْجِدو

التنبيـه مـن   و علـى التحـذير   اَلْمستَمع))، َأيها اَلْحذَر ((الْحذَر: يدل قوله  
واضـمار الفعـل بــ     ، التقصير في عبـادة اهللا  وأ ،االقتراب من المعصية

ثـم   ،)24(الـزم الحـذر   والنصب علـى  التحـذير والتقـدير:    )(الحذر الحذر)(
 َأيهـا  اَلْجِـد  اَلْجِـد  (( همـا:  ين،خـر آسـلوبين  أن بيسلوباأل هذين ،ردف أ

ينجـو مـن   ل واالجتهـاد فــيها؛   ،عمال الصالحةلة على القيام باألاَلْغَافُل))، دال
ـ  والتقـدير: غـراء  ولكن النصب علـى اإل بـ اضمار الفعل  يضاًأو الغفلة، زم الْ

25(الجد( .  

مبالغـة فـي   ، ووقـوة فـي التعبيـر    ،داللـة خاصـة  اضمار الفعل لـه   نإ   
 يقتضـي  ((االختصـار  ):ه567بقولـه (ت  ،بـن الخشـاب  اذ ذهب إ ؛االختصار

                                                        
  .2/416 :الموسوي: البالغة نهج وشرح ،225-10/224 :السعادة مفتاح: ينظر )(22
   .9/100 شرح نهج البالغة: )(23

  .2/490 الموسوي: وشرح نهج البالغة: ،10/530السعادة:مفتاح  ينظر:) (24
  .2/490 :الموسوي :البالغة نهج وشرح ،10/530:السعادة مفتاح :ينظر )(25
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 بـاألمر،  مخـتص  حكـم  وهـذا  بالمحذوف، العلم قوة مع يكون والحذف حذفاً،
 بشـواهد  أفعالـه،  ألفـاظ  ذكـر  عن األمر، من كثير في فيه، يستغنى األمر ألن

  في التعبير.وهي قوة بالغية مفادها االختصار  .)26(الحال))

ضـفى  أ ،سـلوبي األمـر والنـداء   أالحاصل بـين   المتوالي هذا التشابك نإ    
أفـاد   بـين األمـر والنـداء،    ،فبالتالحق المتوالي زاوج اإلمام لة خاصة،دال

  وتنويع داللة األمر.  منها في تحديد،

  -:يلي ما ،سبق مما لنا يتضح   

ـ أ في النهج في النوع هذا من التشابك ورد-1 مـن هـذا    وكـلّ  ،شـكال أ ةربع
سـاس فـي   أوالنهـي   ن األمـر أعلـى   هـذا  يدل النهي، وأ مرباأل أبد التشابك

  ده.ــيري يصال ماإفي  ،التالحق المتشابك عند اإلمام

 الراقيـة  والبالغـة  ،العاليـة  الثقافـة  سـلوبي األ التشـابك  من هذا لنا يتضح-2
  .اإلمام يمتلكها التي الجلية والفصاحة

ــذا نإ-3 ــابك ه ــان التش ـــابة ك ـــنى المـقابــــلة بمثـ ــدهماأ :بمع  ح
   إذ وردت في مواضع منها متضادات داللية. ؛اآلخــر يقـابـــل

 ساليب المتشـابكة المتواليـة عنـد اإلمـام    تبين لنا من ذلك أن تالحق األ-4
  .اإللزامي رشادوهو الحكمة والنصح واإل أال لغرض واحد،خرجت ، 

بشـكل   نيسـلوب أتـداخل   هـي:  ساليب المتشـابكة المتواليـة،  إن تالحق األ-5
 المتشـابكة سـاليب  عطاء داللـة أخـرى متكونـة مـن األ    إل فيمتزجان؛ ،متواٍل

عنـد   يكـون إال  تالحـق ال لذا فـإن هـذا النـوع مـن ال     فيما بينها؛ المتداخلة،
 المتناسـبة التـي ال   امتزاجهـا معـاً أو  مكن يساليب التي يعرف األالبلغاء ممن 

  تتنافر.

                                                        

  .24:البالغة نهجِ في الطلب أساليب: ينظرو ،250المرتجل: )(26
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 نضـع  أن يمكننـا  والثـاني،  تقدم مـن المبحـث األول،   من خالل ما وبذلك    
ـ  المتشابكة، ساليبلأل اصطالحياً تعريفا  سـاليب األ تـداخل  عـن  عبـارة : يه

 فقـرة  وأ واحـدة  عبـارة  فـي  ومـتالئم،  متجـانس  بشكل واختالطها بينها فيما
 الداللـة،  فـي  وعمـق  الـنص،  بهـا  يفصـح  غايـة  التداخل هذا مؤدياً واحدة،
 غيـر  تشـابك : واآلخـر  مـنظم،  تشـابك : األول: نـوعين  على التشابك ويكون
 .منظم
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   الــخـاتـمـة

 عظيمة الفائدة فـي رحـاب نهـج البالغـة،     بعد هذه الرحلة العلمية الممتعة،   
  -توصل إليه البحث من نتائج: يمكن أن نذكر أهم ما ،علي مع اإلمام

 عـن  عبـارة : بفضل اهللا ومنّه علينا يمكن أن نثبت تعريف التالحـق، وهـو   -
 ماديـا م أ ادبيـا م أ لغويـا  كـان أ سـواء  تكوينه، كان مهما, أكثر أو شيئين تتابع

 اثـرا  يتـرك  إذ لالذهـان،  وجاذبـاً  للنظـر،  الفتـاً  مـا  أمرا يعطي معنويا،م أ
  .المتلقي نفس في جوهريا

- الواحـد  لألسـلوب  وتتـابع  تكـرار  عن عبارة المتشابهة، األساليب تالحق إن 
 فـي  يسـهم  جديـدا،  عاما مفهوما فيؤدي, الواحدة الفقرة أو الواحدة، الجملة في
 لفظـاً  األسـاليب  تشـابه : األول: نـوعين  علـى  ويكون. وانسجامه النص بناء

 األسـاليب  تشـابه : واآلخـر  ،)الهمـزة ( بـاألداة  االسـتفهام  تالحق: مثل وأداة،
    ).كيف(و) الهمزة( باألداة االستفهام تالحق: مثل األداة، دون لفظاً

- بالغـي،  أسـلوب  مـن  أكثـر  دوورو: فهو األساليب، في المخالفة مفهوم إن 
 فتتضـافر  اآلخـر،  عـن  أحـدهما  يختلـف  الواحـدة،  العبـارة  فـي  نحوي أو

  .أكثر عمقاً واحدة عامة داللة العطاء المختلفة داللتها بكل األساليب

- واختالطهـا  بينهـا  فيمـا  األسـاليب  تداخل عن عبارة المتشابكة، األساليب إن 
 هـذا  مؤديـا  واحـدة،  فقـرة  أو واحـدة  عبـارة  فـي  ومتالئم، متجانس بشكل

 علـى  التشـابك  ويكـون  ،،الداللـة  فـي  وعمق النص، بها يفصح غاية التداخل
  .منظم غير تشابك: واآلخر منظم، تشابك: األول: نوعين

نسـجامه مؤديـا إلـى    او ،بنـاء الـنص  فـي  البالغة نهج سهم التالحق في أ -
  دينية. وأ سياسية، وأ، فادية سواء كانت اجتماعيةإغاية 
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لها تـأثير فـي نفـس قـارئ      يعطي التالحق النص قيمة فنية جمالية تعبيرية، -
  النص ومتلقيه.

- وصـيغة  ،(افعـل)  بصـيغة  المتشـابه  كثر مـا اسـتعمل تالحـق األمـر    أ 
  أبداً. لم يستعملهافخرى األ ما صيغ األمرأ ،في التالحق المتشابه (ليفعل)،

والمتشـابك األمـر    في فصلي التالحـق المختلـف   ،استعمل اإلمام علي -
 ،)افعـل (فضالً عـن صـيغتي األمـر    والمصدر النائب عن فعل األمر، بالخبر،

  .)ليفعل(و

المبـالغــة فــي    علـى  ساليب في نهـج البالغـة،  األ تالحـقسـاعـد  -
  .في النص المـعنى وتقويتـه والتـأكيد عـلـيه

وفر مهما كان موقعـه سـواء كـان    سلوبين كان لهما النصيب األأتالحق  نإ -
 اًمـر أ نسـان إذا وجـه لـه   ن اإلأويدل هـذا على  لمختلف،ا وفيأفي المتشابه 
 ،علـى معرفتـه   يضـاً أويـدل   ،وبشدة أكثر سلوب يفزع منهأما بأكثر من 

وتـدل علـى التـدرج بالتوكيـد      ،مورواأل بنفوس الرعية ومدى تحملها لالشياء
  . والقوة

والخطـاب والمتلقـي بثالثيــة    ،التالحـق يتصـل بـنفس منـتج الـنص      نإ -
ويعـين   يساعد على ترابط البناء النسـقي فـي الـنص،    وهو متناغمة مترابطة،

  على ترابط األساليب فيما بينها.

بداعيـة لهـا قواعـدها    إ ظـاهرة  ،شكلت ظاهرة التالحق عنـد اإلمـام   -
  وتعبيرها االبداعي. ،وجمالها الفني

فـي مواقـف االسـتعداد     كـان  ،األسـلوبي ظـاهرة التالحـق   ورود غلب أ -
 خـرة، لكـي يكونـوا علـى اسـتعداد السـتقبال اآل      ؛خرة والتنفير من الدنيالآل

  . يتم االتعاظ بهم من بعدهم ولكي ال
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 العمـود االسـاس فـي التالحـق،     ،عند اإلمام سلوب األمرأتالحق  كان -
وفـر مـن تالحـق األسـاليب     األخـذ النصـيب   أفي التالحق المتشـابه   :فمثال

التالحـق  أمـا   فـي التالحـق المختلـف،    تـه ومكان تـه قيم فضالً عن االخر،
  .يضاًأله نصيب فالمتشابك 

 المثنـى  إلـى  المسـند  النهـي  أسـلوب  تالحـق  ،علي اإلمام عند يرد لم -
 لعامـة  أو للقـادة  كـان  حديثـه  اغلـب  ألن وذلـك؛  والجمـع،  المفرد بخالف
  .الناس

نشـائية الطلبيـة   اإلسـاليب  فـي األ  ،في نهج البالغـة ساليب األغلب تالحق  -
 ،التـي تحتاجهـا  االجابـة  ن األساليب الطلبية لهـا ميـزة   أل ؛الطلبيةعلى غير 
التـي تفـوق كـل    علميتـه   وبالغتـه  ليثبت  ؛الجوابعطي ي ،فكان اإلمام

المحـددة فـي    ساليب تطغي عليهـا القـرائن الحاليـة،   هذه األ ان يضاًوأ ،واحد
  السياق.

كـان لـه النصـيب     قل كثافة في الداللـة، عدداً وأ أكثر التالحق المتشابه نإ -
 الّإ ،يسـتعمل  لـم  كثافـة  ن األكثـر أل األكثـر كثافـة؛   ،من االقل عددا وفراأل

الثنـائي لـه النصـيب االوفـر      التالحـق  :فمثالً ،والضرورية المهمة للمواقف
  عدداً.االكثف داللة اقل  و ،من الثالثي والثالثي اكثر من الرباعي

سـواء كـان    ورد في موضـع واحـد   ،المسند إلى المثنى ساليباأل تالحق نإ -
، ن اإلمـام أوهـذا يـدل علـى     المختلـف،  فصـل  وفيأ فصل المتشابهفي 

 وهـذا يـدل علـى قيادتـه لألمـه،      للجمع ثم المفـرد،  هامخاطباته كانت أكثر
  . وحكمته

إلـزام   فـان النهـي يتحـول إلـى     أكثر أو ثالثة وأ نهيسلوبي أعند تالحق  -
  .عند التالحق مرأالنهي يتحول إلى  إذ ؛على القيام بالفعل واجبار

علـى   داللـة  وفر من التالحـق المختلـف،  نصيب األالمع النداء  احتل األمر -
على االمتـزاج مـع األسـاليب االخـرى ويكـون      له قابلية  -األمر-سلوبأأن 
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 ،ويدل هـذا علـى فصـاحة اإلمـام     ،تعبيريةها منظومة فكرية توصيلية مع
  من الراعي إلى رعيته.أي بتوجيه األمور  وبالغته الراقية،

- اإلمام إن، للموضـوعات  خطبـه  فـي  اإلنشـائية  ساليباأل تالحق وظف 
 تـأثير  فكـان  النـاس،  أو المجتمـع  علـى  تأثير لهم ممن االشخاص أو المهمة،
 كالمـه  فـي ، اإلمـام  أدلـة  أحـد  التالحق، وأصبح وأعمق، أكبر، الخطاب
  .نفيه أو شيء، الثبات

سـلوب  أ ،واحـد يسـتخدم اإلمـام    الموضوععندما يكون الحديث واحد و -
وبالتـالي يكـون الغـرض     اسـتفهام،  ،نـداء  ،مـر أكان يكـون   ،واحد متشابه

ـ  بيـان العاقبـة،   وأ االتعـاظ،  وأ ،رشـاد لإل يكون، واحد، مثال: بعـدد  تي أوي
  .في المتلقي ومدى التأثير ،التالحق حسب السياق

ـ  عندما يكون الموضوع مختلف - سـاليب  ويـأتي باأل  مختلفـة، سـاليب  أتي بأي
ـ  ،سياق ومقتضـى الحـال  ة للــالمناسبة والمالءم ي يـؤدي مـن خاللهـا    ذال

  المراد.

- أحـدهما  :بمعــنى  المـقابـــلة  بمثـــابة  كـان  األسـاليب  تشابك إن 
  .داللية متضادات منها مواضع في وردت إذ ؛راآلخــ يقـابـــل

- بشـكل  نيسـلوب أ تـداخل  :هـي  المتواليـة،  المتشـابكة  ساليباأل تالحق إن 
 المتشـابكة  سـاليب األ مـن  متكونـة  أخـرى  داللة العطاء فيمتزجان؛ ،متواٍل

 عنـد  إالّ يكـون  ال التالحـق  مـن  النـوع  هـذا  فـإن  لذا بينها؛ فيما المتداخلة،
 ال التـي  المتناسـبة  أو معـاً  امتزاجهـا  ممكن التي ساليباأل يعرف ممن البلغاء
  .تتنافر

ـ ي المجـازي،  االسـتفهام  مع األمر داللة امتزاج أن -  أال أخـرى  داللـة  يعط
 فـي  وحصـره  القـوم،  تفكيـر  وجـه  فاألمر ،اهللا بخلق للتفكير اثارتهم وهي
 بأسـلوب  ألحقـه  ثـم  جميعهـا،  الصغيرة وصفاتها حجمها، وصغر النملة، خلق

. بهـا  يتبحـروا  لـم  لكـنهم  يعرفونهـا؛  أموراً بأسئلته ليثير المجازي؛ االستفهام
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– يعرفونهـا  التـي  بالصـفات  تتصـف  من أن في االستفهام مع األمر فيتضافر
  .بها يهتم ، اهللا فإن حجمها، صغر وإن هي، حتى-النملة

 كيـف  مؤكـد  ذاتـه  بحـد  القسـم  ألن الثنائي؛ بتالحق إال القسم تالحق يرد لم -
  .واثباتا توكيدا أكثر صورة يعطي فانه متالحقا، أتى لو

 كـان  حديثـه  أغلـب  أن علـى  يدل وهذا المثنى، في االمر تالحق ورود قلة -
  .عامة الناس إلى موجها

ـ  الـنص  فـي ) يا( األداة وردت -  رفعـة  علـى  داللـة ) اهللا رسـول  يـا (وبـ
 وجـود  لعـدم  وأيضـا  البعيـد،  منزلـة  القريب فنزل شأنه، وعظمة الرسول
 وردت الـذي  المقـام  األداة، ناسـبت  لـذا  الـدنيا؛  الحياة فياالعظم الرسول

  .فيه

 الصـالة  عليهـا (النسـاء  سـيدة  فقـد  عـن  تحـدث  عندما   القسم حذف -
 صـدرِي  و نَحـرِي  بـين  فَاضـتْ  و قَبرِك ملْحودة في وسدتُك فَلَقَد)(( والسالم
كفِإنَّا نَفْس ِللَّه ِإنَّـا  و  ـهِإلَي  ـونراجِع   فَلَقَـد  تجِعـتُرـةُ  اُسيعداَلْو و  ـذَتُأخ 

 ، وسـدتك  لقـد  واهللا: والتقـدير  ، القسـم  جملـة  بحذف جيء كالهما)) اَلرهينَةُ
 وذلـك  الصـورة  بهـذا  بِهمـا  وجـيء  ، اَلْوديعـةُ  اُستُرجِعت لقد واهللا: واآلخر

اإلمام عند األمرين كال ؛ألن، داللـة  المحـذوف،  بالقَسـم  جـيء  لهذا عظيم 
 حالتـه؛  يناسـب  مـا  وهـذا  القسـم،  لفـظ  يسـتطيع  ،ال  اإلمـام  أن على
 ناسـب  ،اإلمـام  كـالم  فـي  القسـم  وحـذف  وحـزن،  هم حالة ،فيألنه

 الصـالة  عليهـا (العـالمين  نسـاء  سـيدة  وهـي  معهـا؛  يتحدث التي الشخصية
 الصـالة  عليهـا (فاطمـة  كوجـود  مقـدر  قسـم  فوجـود  موتها، بعد ،)والسالم
 الشـريف  قبرهـا  والمغيـب  العظـيم،  ومقامهـا  حقهـا  المغيب مقدر) والسالم

  .أيضاً

 فرقـاً  هنـاك  أن الغائـب،  مـع  المخاطـب  المفرد النهي تالحق مقارنة عند -
 المخاطـب،  المفـرد  النهـي  تالحـق  ،اإلمـام  وظـف  إذ الداللة؛ في بينهما
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 النهـي  تالحـق  أمـا  األثـر،  خطيـرة  ألنها الناس؛ تخص التي العامة للمعاني
 وهـي  المحـدد،  األثـر  ذات بـالفرد،  الخاصة للمعاني وظفه فقد الغائب، المفرد

 مـن  علـى  الحجـة  يلقـي  بـذلك  ،اإلمام ؛إذ األلفاظ استخدام في عالية دقة
 يكـون  بـذلك  والتحـذير  مباشـر،  بشكل إليها، رحيله قبل االمصار، على واله
  .وقعاً أشد

علـى محمـد   والصـالة والسـالم    نا أن الحمد هللا رب العـالمين دعوا وآخر   
  .المصطفى وآله الطاهرين
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 تالحق ول:المبحث األ
  األمر أسلوب

   والجزء   موضع الشاهد
  الصفحة

      متشابهين أمرين  تالحق

       مرينأتالحق -1
  )بصيغة(افعل   
  لمفردا إلى المسند -أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
) الحسن(لإلمام )(وصيته 

  (ورد مرتين)

  
  

16/239،257  
  

  14/219  لى بعض امراء جيشهإ)كتابه (
  20/265  في بعض حكمه
  .19/39  في بعض حكمه

رحمه لى االشتر النخعي(إ كتابه
  )(ورد احدى عشرة مرة)اهللا

17/21، 
29،33 ،44،  

45،49،55،5
6 ،62 ،68 ،

72  
  16/283  إلى بعض عماله

 د(ورالهمدانيلى حارث إ كتابه
  مرتين).

18/201  

  18/216  لى معاوية إكتابه 
)وقد شاوره عمر بن من كالم له(

  لى غزو الرومإالخطاب في الخروج 
8/372  

  18/217  لعبداهللا بن العباس وصيته
   19/138حد حكمهأفي 

  16/281  إلى بعض عماله
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  لى الجمع 

  11/6  ) في جور الزمانفي خطبته(
    8/354)في تمجيد اهللامن كالم له(

    19/110حد حكمهأفي 
  10/275  وفضل القران  في قدرة اهللا

  5/89  في االستعداد للموت
  في حث الناس على التقوى

  
10/320  

  2/270  في ذم من بايعه بشروط
  9/103  هل البيت(عليهم السالم)أفي فضائل 

  8/256  للخوارج من كالم 
  11/6  ما ينادى اصحابه كثيرمن كالم 

  17/83  إلى طلحة والزبيركتابه  إلى المثنى

  مرين     
  

في نهي الناس عن  من كالم  له 
  الغيبة

9/39  

لى االشتر النخعي(رحمه إ  كتابه مرين مختلفين
 اهللا)

 
 

    

17/28  

 لإلمام الحسن وصيته
  
  
  

16/228  
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بصيغة  وامر

وامر أ

  المسند إلى المفرد

  15/84  لى بعض عماله إكتابه 

  15/186  إلى معاويةكتابه 

) (ورد (لإلمام الحسن وصيته 
  اربع مرات) 

16/225،234
،  

246 ،257  
  

االشتر النخعي(رحمه إلى  كتابه 
  اهللا) (ورد ثالث مرات)

17/
38،62،72  

  
    19/178في احدى حكمه

الى حارث الهمداني(ورد كتابه 
  مرتين) 

18/201  

    19/182  حدى حكمه إفي 

قد استشارة عمر في  له   من كالم
  الشخوص لقتال الفرس بنفسه 

9/62  

إلى عامله بن العباس وهو  كتابه
  عامله على البصرة.

  
  
  
  
  

15/76  
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  المسند إلى الجمع 

يقوله ألصحابه في  من كالم له 
   .بعض ايام صفين

5/104  

  10/212  في التحذير من متابعة الهوى 
في قسمة االرزاق بين  من كالم له

  الناس
1/208  

  9/132  في وصف الدهر خطبته

هل الكوفة عند مسيره ألى إكتابه 
  الى البصرة  ةمن المدين

14/203  

  13/93  في ذم الكبر حدى خطبهإفي 

لما ولّى  هل مصرأإلى كتابه 
  عليهم االشتر 

16/276  

  7/117  حدى خطب المالحم إفي 

  13/194  في شأن الحكمين وذم اهل الشام 

  15/61  مراء جيشهأمرين من أإلى   المسند إلى المثنى

  16/381  في الوعظ خطبتهوامر أ

وامر بصيغ 

  فعلا

  17/90  إلى االسود بن قطبة   كتابه

شتر النخعي(رحمه لى األإ كتابه
  اهللا)

17/57  
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بصيغة  وامر

وامر أ

  لى المفرد 

  14/226  بن عبداهللا لى جريرإ كتابه

   19/111حدى حكمه إفي 

  18/196  لى سلمان الفارسي إكتابه 

  17/152  إلى موسى االشعريكتابه

(ورد لى بعض عمالهإكتابه 
  مرتين)

17/5  

  
  لى حارث الهمدانيإكتابه 

  
18/201  

  المسند الى الجمع
  15/70  صحابه عند الحربأل كالمه

  13/106  في ذم الكبر خطبته

  11/41  في صفة الرسول والعلماء خطبتهتالحق أربعة أوامر 

  بصيغ  وامر
  للخوارج من كالم له

  
 7/182  

وامر متعددة 

  المسند الى المفرد

  
  في التحذير من الفتن 

  
  9/100  

   16/220مام الحسنلإل وصيته

يا َأيها عند تالوته: خطبته 
 الِْإنْسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ

11/156  

  18/200  إلى الحارث الهمداني كتابه
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  16/268  بي بكرألى محمد بن إكتابه 

  لى الجمع
  7/137  يذكر فيها فرائض االسالم خطبته 

في التحذير من متابعة خطبته   
  الهوى

10/218  

 المبحث الثاني: تالحق
  االستفهام

    

  ينمتشابه استفهاميين
داة باألتالحق استفهامين 

لما بلغة اتهام بني اميه له بالمشاركة 
  في دم عثمان

6/268  

  7/52  في وصف الدنياخطبته
  9/58  )عليهم السالم(في بعثة االنبياءتالحق استفهامين 

إلى عثمان بن حنيف  كالمه
  االنصاري

16/358  

  10/208  في ذم الغافلين خطبته  داة باألتالحق استفهامين 

في التحذير من متابعة خطبته 
  الهوى

10/220  

  15/98  بي بكرأإلى محمد بن  كالمه داةباألتالحق استفهامين 

  13/106  في ذم الكبر خطبته  تالحق استفهامين مختلفين

    تالحق ثالثة استفهامات 

  7/141  في وصف الدنياخطبتهاستفهامات 
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  ي مكررة)

تالحق ثالثة  استفهامات 
  نى)

  7/117  في المالحم خطبته

تالحق ثالثة استفهامات 

الحق ثالثة استفهامات 

  2/302  في ذم المتخاذلين خطبته

 استفهامات

ربع استفهامات 

(ورد وذكر اثار قدرته في تنزيه اهللا
   مرتين) 

10/260 
،265  

 
  داة (كيف)

    9/140في بيان عظمة اهللا

ربعة استفهامات 

ربعة استفهامات 
 ني،أ دوات مختلفة(ايـن،

  6/396  في صفات من يحبه اهللا خطبته

ربعة استفهامات 
 دوات مختلفة(هـل،
  مـاذا).

    6/335حدى خطبهإفي  

تالحق استفهامات  متعددة 

تالحق استفهامات  

يذكر فيها ملك الموت و خطبته  
  توفيه األنفس

7/147  
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 كيف، متعددة(هل مكررة،
  كيف)

  تالحق استفهامات
 ين مكررة+

  
  

  المكاييل والموازين يذكر خطبته

  
  
8/339  

 تالحق المبحث الثالث:
  النهي

    

      تالحق نهيين متشابهين
   متشابهين 

  مسندين للمفرد(المخاطب)

    19/157حدى حكمهإفي 

إلى مصقلة بن هبيرة   كتابه
  الشيباني

16/287  

   19/161في احدى حكمه

تالحق نهيين متشابهين 
  للمفرد(الغائب)

ألبي ذر رحمه اللّه لما اخرج قوله
  إلى الربذة

8/344  

  80/ 9  خطبته يومئ فيها إلى المالحم متشابهين 

 هي ن ة أساليب

 أساليب 
  مسندة للمفرد

لمن كانه يستعمله على كتابه 
  الصدقات 

15/91  
  

لالشتر النخعي رحمه كتابه 
  اهللا(ورد مرتين)

  
  
  
  

17/22 ،55  
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  ةمتشابه متعددة
 أسلوب النهي

مسند ال

  11/66  رد على رجل كثير الثناء فيه

  
  بالزهدفي وصيته 

13/73  

متعددة 
  مسندة للمفرد

إلى من كان يستعمله على  كتابه 
  الصدقَات

15/91  

وصيته   ةمتشابه ربعة نواه لعسكره قَبل لقَاء العدو
  بصفين.

15/64  

 تالحق : 
  القسم

    

سلوب أالتالحق المتشابه في 
  

    

تالحق قسمين 
  متشابهين(قسم مقدر)

عند دفن السيدة  كالمه
  الزهراء(عليها الصالة والسالم)

10/368  

  13/124  في ذم الكبرخطبته

     10/314الرسول مواقفه يذكرخطبته

تالحق قسمين 
  متشابهين(قسم ظاهر)

  6/225  في ذم أصحابهخطبته

يتبع طلحة  الالما أشير عليه بكالمه
  يرصد لهما القتال والزبير وال

1/157 -158  
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التالحق المختلف في 

  
  

عنْدما جمع النّاس وحضهم خطبته
  على الجهاد

  
  
7/175.  
  
  
  
  
  

 المبحث الخامس : تالحق
  التعجب

    

تالحق تعجبين بصيغتين 

تالحق تعجبين بصيغتين 
  ماافعل) مختلفة(سحان اهللا+

في الحض على  خطبته 
  التقوى(ورد مرتين) 

7/155  

  16/275  إلى معاوية كتابه

الرباعي ألسلوب 
  بصيغة واحدة

    6/328حدى خطبهإفي 

تالحق تعجبات متعددة 
  بصيغة واحدة

    18/342حدى حكمهإفي 

اهللا وصف  في تمجيدخطبته  تالحق تعجبات متعددة
  مالئكته

7/120  

تالحق  :السادس
  النداء

    

ين متاشبهين 

ين متاشبهين 

عند دفن سيدة النساء  كالمه 
  فاطمة الزهراء(عليها السالم)

10/368  
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عندما تواترت عليه االخبار كالمه ين متاشبهين 
  باستيالء أصحاب معاوية على البالد

1/222  

عندما رجع من صفّين  كالمهداة أتالحق ثالثة نداءات ب
  فأشرف على القبور بظاهر الكوفة

18/346  

 تالحق: 
  الدعاء

    

  متشابهين(بصيغة واحدة)
  6/225  في ذم اصحابه كالمه

  7/51  في وصف الدنيا خطبتهتالحق ثالثة دعاءات 
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 تالحق: ولاأل المبحث
 سلوبيينأن يإنشائي

  ينمختلف

الجزء   موضع الشاهد
  الصفحةو

التالحق الثنائي  
 المختلف

مر(صريح)+نداء أ
  (غير صريح)

  
  
  
  إلى الجمع  المسند-أ

  
  
  

  

  6/315،328  الغراء (ورد مرتين) في خطبته
  

   3/203حدى خطبهإفي  
  5/89  في االستعداد للموت  
  11/166  في التنفير من الدنيا ،خطبته 

 عن متابعة الهوى (ورد في التحذير
  مرتين)

10/
212،222  

  
  9/132    في وصف الدهر(ورد مرتين)

  15/97  بي بكرأالى محمد بن  كتابه

   10/260في تنزيه اهللا
  10/313  الصالح  على العمل يحث فيهاخطبته

في ذكر بعض صفات اهللا(ورد مرتين)
    

10/309  

  10/305  المنافقين     يصفحدى خطبه إفي 
  9/201  ومن اجود بالخالفة بعده   في الرسول

  7/155  في الحث على التقوى
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  إلى طلحة والزبير كتابهإلى  
  

17/83  

  حدى خطبه المعروفة باالشباحإفي   المفردالمسند إلى 
  

6/414  

  الثنائي التالحق
 مر+أ( المختلف

  نداء)صريحان

  
(وردت   لإلمام الحسن وصيته

  ربع مرات)أ

16/228،  
229 ،238،  
251  

 حدى حكمهإفي 
  

20/231  

  14/216  إلى شريح بن الحارثكتابه 
  15/98  الى محمد بن ابي بكركتابه 
  17/21  النخعي (رحمه اهللا) شترلأل كتابه

  الثنائي
  )مرأنداء +

    

  الثنائي التالحق
 مر)أ(نداء +

  المسند إلى المفرد

    16/237مام الحسنلإلوصيته
  9/151  صحابهألبعض في كالم له 

   18/262   مام الحسنلإلوصيته
    18/252حدى حكمهإفي 
    18/357حدى حكمهإفي 
    19/137حدى حكمهإفي 

 (محذوف)
  مر (ظاهر)

  13/60  يذكر فيها المالحم حدى خطبه إفي 
   19/140حدى حكمهإفي 
    19/149حدى حكمهإفي 
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  الثنائي
 نداء+

    

  الثنائي التالحق
 (نداء+
  ظاهر 

  6/232  في سحر اليوم الذي ضرب فيه
  9/129،130  (ورد مرتين) تنةعن الف في حديثه 

   18/313حدى حكمهإفي 
-  18/345حدى حكمهإفي 

346  
  الثنائي التالحق

نداء 
استفهام  +

    

  6/335  في خطبه الغراء   لى الجمع 
  9/59  الدنيا الناسفي شؤون 

  10/279  ن آفي قدرة اهللا وفضل القرلى إ

  الثنائي
  مر أنهي +

    

  المسند إلى المفرد

     16/246مام الحسن لإل وصيته
  17/33  شتر النخعي (رحمه اهللا)لألكتابه 

   19/184حدى حكمهإفي 
   19/134حدى حكمهإفي 

  إلى معقل بن قيس الرياحي وصيته 
  

15/57  
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  6/384  الوعظفي  تهخطب  الجمعى لإ
   19/84حدى حكمهإفي 

  الثنائي
  نهي +مر

    

  لى المفرد
     16/246مام الحسن لإل وصيته
  17/33  شتر النخعي (رحمه اهللا)لألكتابه 

   19/117حدى حكمهإفي 

  لى الجمعإ
  2/425  في اتباع الهوى وطول االمل

  11/5  خرةفي وصف الدنيا و اآل
  7/156  في الحض على التقوى

  الثنائي
استفهام + 

    

(استفهام 
  +قسم)ظاهر

من كالم له وقد استبطأ اصحابه أذنه 
  لهم في قتال بصفين

4/221  

   2/405في احدى خطبه
عند خروجه لقتال اهل  من كالم له

  البصرة 
2/347  

(استفهام 
   )محذوف 

   7/178حدى خطبهإفي 
وقد استبطأ اصحابه  من كالم له

  أذنه لهم في قتال بصفين
4/221  

      الثنائي
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 مر+

  13/36  الحيوانات بعضفي خلق خطبته  المسند إلى الجمع
، 13/107  في ذم الكبر(ورد مرتين) خطبته

111  
  8/338    في ذكر المكاييل والموازينالمسند إلى 

   18/298في احدى حكمه

  الثنائي
أمر 

    

  7/42  يصف االنبياء في خطبته
في احجام اللسان عن  من كالم له

  الكالم 
13/9  

  في الوصية بالتقوى خطبتهمن 
  

13/63  

  الثنائي
  )نداء +نهي

    

   19/79حدى حكمهإفي   المفردإلى 
    19/160حدى حكمهإفي 

    10/365حدى خطبهإفي   المسند إلى الجمع
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  الثنائي
  )قسم +نداء

  (عيهم السالم)في شأن اهل البيت
  

7/75  

  الى معاويةكتابه 
  

14/220  

  الثنائي
 تعجب+

  6/337  في ذكر عمرو بن العاص

  الثنائي
 دعاء+

  

في الحث على الجهاد وذم  خطبته
  القاعدين

2/279  

  الثنائي
 تعجب+

  

   16/251البنه الحسن وصيته
  
  
  
  
  
  

  الثنائي
 داء+ـ

  1/119  المعروفة بالشقشقية خطبته
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 تالحق: الثاني المبحث
إنشائية  ساليبأ ثالثة

  مختلفة

  الصفحةوالجزء   موضع الشاهد

  
  نهي  مر+أ+ نداء

  11/172  يطلب به الرشاد من دعاء له
  11/165  كان يدعو بهمن دعاء له 

 مــر+أ نداء+
  قســـم

  9/22  مر البيعةأفي  خطبته

  19/50  إلى كميل بن زياد النخعيكالمه
  

  قسم تمني+ نداء+
في الحث على الجهاد وذم  خطبته

  القاعدين
2/279  

  46-7/45  صحابهأفي توبيخ  قوله
  18/306  حدى حكمهإفي   نهي +نداء +أمر

عندما وقع بينه وبين عثمان  كالمه  قسم. استفهام+ نداء+
  مشاجرة

8/375  

يحث فيها على من خطبه له   نهي مر+أنداء +
  العمل الصالح 

10/313  

  15/50  معاوية ىإلكالمه   دعاء. نداء+ استفهام+
بويع له  بعد ما من كالم له  استفهام +نهي مر+أ

  بالخالفة 
9/179  

   16/220البنه الحسن وصيته  استفهام. نداء+ مر+أ
 داء+ــن ر+ـام
  مـسـق

  13/86  في ذم الكبر خطبته

  
  ترجي +قسم +استفهام

  في  من خطبه له
  عظمة اهللا تعالى 

9/142  

  10/285  في وصف المتقين من خطبه له   مرأ نداء +نهي+
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حدى خطبه التي تشتمل على ذكر إفي   قسم نداء +نهي+
  المالحم

  

7/62  

  
  قسم +نداء +استفهام 

يا َأيها  عند تالوته من خطبه له 
 الِْإنْسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ

  

11/155  

  ترجي  مر+أ نداء+
  

  19/129  حدى حكمهإفي 

  
  قسم  +مرأنداء +

قاله لعبد اهللا بن  من كالم له
  العباس

  

13/187  
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المبحث االول:                             

اإلنشائية  تشابك األساليب
  المختلفة

  
  موضع الشاهد

      
  الجزء و الصفحة

 ر+مــــأ قـــســم+
اســتــفــهام+ 

  ـرمــــأـم +قــسـ

في عظمة خطبته
  تعالى اهللا
  

9/146 -147  

 تعـجــب+
استــفـهـام(مكرر)+ 

  نــــداء+ استــفــهـام

إلى بعض  كالمه
  عماله

  

16/283  

نــــداء(مكرر)+ 
 مـــر+ استــفــهـام+أ

  + امــر دعـاء

  حدى حكمهإفي 
  

18/296  

 ر+مـأ اء+دع نداء+ مــر+أ
  هينـ

إلى عبداهللا بن  كتابه
عامله على  عباس وهو

  البصرة

15/76  

 عجــبتـفهام(مكرر)+اســت
  هـين مـر+أ +

في وصف  خطبته
  الدنيا واآلخرة.

11/5  

 داء+نـ
 عجـب(مكرر)+قـسـم+ت

  اسـتفهام

بعد تالوته  خطبته
 تَّىح اَلتَّكاثُر َألْهاكُم

قابِراَلْم تُمرز 

11/92  

ــاني:  ــث الث ــابك  المبح تش
المتشـابه    اإلنشائية األساليب

  تواليا

    

  9/92في التحذير  خطبتهنـــهي+  مـــــــر+أ
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  من الفتن  نــهــي مـــــــر+أ
  حدى إفي   

 حكمه
18/259  

 مــر+أ+ تـرجٍ مــر+أ
  تـرجٍ

    19/79حدى حكمهإفي 

نـهـي+  +نـهـي+ تـرجٍ
  ترجٍ

في النهي  خطبته
  عن غيبة الناس

9/39  

نــداء+  مـــر+أ
  نــــداء مـــر+أ

في تحذير  خطبته
  الناس من الغفلة

9/100  
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 A 

Abstract 

In the name of ALLAH the most Gracious the most merciful 

Praise to ALLAH with him the whole praise is started, with him the 
speech is concluded, and peace be upon the best creation Muhammed 
AL Mustafa and his immaculate house holders and his comrades. 

the subject of the thesis is about the composition styles ,What related 
to the previous studies an important study  had proceeded me  for the 
researcher Faten Fadhel .the study was titled (the sequences in Nahj 
AL balagha  its levels, functions and features) the sequences of 
composition styles was mentioned in her study which is immature form 
as phenomena in a chapter under the title ( the structural features as it 
was meant for sequences of styles and it is a new study in its subject . 

in my study, I depended on the investigation  approach  to the style 
sequences in nahj AL balaga so the study chapters should be divided 
because of the plenty of styles in it . That resulted imbalance of thesis 
chapters. 

the subject and its scope of knowledge should go within a plan which 
consists of three chapters , conclusion , index ,sources and references 
so the preface is a definition of sequences and its concept . 



 

 B 

the first chapter was titled (the sequences of similar styles ) and it was 
divided for seven sections: so the first section consisted of order 
sequence , the second section included interrogative  sequence , the 
third section included  negation sequence ,the fourth section included 
vow sequence ,the fifth section include : exclamation sequence, the 
sixth section include appeal  sequence , the seventh section include 
invocation sequence . 

the second chapter which was under the title the different sequence 
included two sections: the first section sequence of two different styles 
,the second section sequence of three different styles .the third chapter  
was under the title ( the interpolated styles) and it was divided in to two 
sections : interpolated of different styles , and the second section 
include the interpolating of similar styles respectively . 

The thesis went within one approach in its text. According to the plenty 
in everything mentioned in it.   

I used the book (explanation of Nahj AL balagha for aben abe al 
Hadeed wich in vestgated by Muhamed abo AL fadhl Ibraheem . 

The thesis had depended by its cybernetic on different sources and 
references. 



 

 C 

my final prayer :- praise to ALLAH the lord of the world , peace and 
prayer on Muahammed and his immaculate house holders.      

 


