
  
  

  مكتبة الروضة الحیدریة اعداد 
  

  الرقمیةالمكتبة            
           
 الجامعیة الرسائل          



 

  

  
  قاجمھوریة العر        

  العلمي و البحث   العالي التعلیم  وزارة 
  للعلوم اإلنسانیة لتربیةكلیة ا/ بابلجامعة 
  الدراسات العلیا/ لغة العربیةقسم ال
   

                                                                                                                          

 
﴿u﴾ 

 
        الطالب مھاقدَّ  أطروحة  

  حیدر عبد الزھرة معیوف                
                  للعلوم اإلنسانیة  في جامعة بابل إلى مجلس كلیة التربیة

 فيفلسفة /  دكتوراه شھادةنیل من متطلبات جزء وھي   
  اللغة /اللغة العربیة 

  بإشراف                                  
                             

   الدكتور األستاذ                             
  سعد محمد علي النجارأ                  

  م ٢٠١٢  تشرین الثاني          ھـ   ١٤٣٤صفر 
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   بسم هللا الرحمن الرحیم     

ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاھَ%ُدوا  ﴿

%%ن قََض%%ى نَْحبَ%%ھُ َوِم%%ْنھُم  َ َعلَْی%%ِھ فَِم%%ْنھُم مَّ هللاَّ

لُوا تَْبِدیًال     ﴾ مَّن یَنتَِظُر َوَما بَدَّ
  ي العظیملصدق هللا الع

  .٢٣: اآلیة  :األحزاب سورة   
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 GإلھداءاS  
  

عليه   (لإلنسانية علي بن أبي طالب    المثـَل األعلىإلى     
  .. )السالم

مصلح البشرية وُمنير دربها بنور الهداية واأليمان الحجة    إلى
  .. )عجل اهللا تعالى فرجه الشريف (المهدي المنتظر  

أمي العزيزة تغمدها اهللا تعالى برحمته وأسكنها فسيح  إلى  
  .. جناته  

  ء الطريق أَمامي   لُتضي؛الشمعة التي تحترق بصمت  إلى  
  .. زوجي 

  

  .أُهدي هذا البحث     
  
  

  

  الباحث
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  شكر وعرفان                                       
  بسم هللا الرحمن الرحیم                                  

  
وال ُی0ؤدي َحق0َُّھ  ،هُ الع0ادون ءص0ي نعم0اي ال یبلغ مدحت0ھ الق0ائلون وال ُیحالحمُد ِ$ الذ 

ل00ھ آھ محم00د وعل00ى وص00لى هللا عل00ى نبی00 ،وال یبل00غ ُكن00ھ معرفت00ھ الع00المون  ،المجتھ00دون 

  .الطاھرین صالًة تقرُّ بھا أعینھم ویرغم بھا شانئھم  نالطیبی

ا بعد    :أّمَّ
ني أج0ُد م0ن الواج0ب عل0يَّ أن أتق0دم بالش0كر الجزی0ل ال0ى أس0تاذي المش0رف ال0دكتور إف0

ً و فق00د ك00ان أب00اً عطوف00اً  ،أس00عد محم00د عل00ي النج00ار  أغن00ت ھ00ذه الدراس00ة  ُمرش00داً ناص00حا

  .أفضل الجزاءوطالبھ  فجزاهُ هللا عني وعن العلم  تھمالحظاتھ وتوجیھا

كلی00ة  ،وأتوج00ھ بالش00كر الخ00الص واالمتن00ان الف00ائق ألس00اتذتي ف00ي قس00م اللغ00ة العربی00ة 

وال  ،فما عندنا ھو من ثمار غرسھم ونتاج فكرھم  ،جامعة بابل  ،التربیة للعلوم اإلنسانیة 

واألس0تاذ  ،دكتور صباح عب0اس الس0الم سیما األستاذ الدكتور علي ناصر غالب واألستاذ ال

واألس000تاذ  ،واألس000تاذ ال000دكتور ص000باح عطی000وي عب000ود ،ال000دكتور رح000یم جب000ر الحس000ناوي 

الجنابي رئیس قسم كاظم حامد عبد المحسن  سعدون احمد علي ، واألستاذ الدكتورالدكتور

  .اللغة العربیة 

أن أتق00دم بالش00كر والعرف00ان إل00ى أخ00وتي وزمالئ00ي الب00احثین ال00ذین وأج00ُد م00ن الوف00اء 

د محیسن فقد كان أخاً ص0دیقاً یم البحث وأخص منھم بالذكر الدكتور حسن عبشاطروني ھَ 

وال00دكتور ع00الء ن00اجي جاس00م ال00ذي ك00ان ل00ھ الفض00ل ف00ي اختی00ار ھ00ذا  ،ومرش00داً وُمعین00اً 

  .كتور فالح رسول الحسیني والد ،والدكتور نزار عبد اللطیف صبر  ،الموضوع 

خ00وة الع00املین ف00ي مكتب00ة وف00ي الخت00ام أوج00ھ ش00كري الجزی00ل وثن00ائي الجمی00ل إل00ى اال

والمكتب0ة  ، )علیھ السالم (مام الحسن ومكتبة اإل ،مام الحكیم الروضة الحیدریة ومكتبة اإل

المركزیة في جامعة بابل عل0ى م0ا ق0دموه ل0ي م0ن تس0ھیالت ف0ي الحص0ول عل0ى المص0ادر 

فقھ0م وفج0زاھم هللا عن0ي خی0ر ج0زاء المحس0نین و ، مراجع التي أغن0ت البح0ث والباح0ثوال

  .أنھ سمیع مجیب لخدمة الِعلم وأھلھ

                                                                                      

  الباحث    
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

   املشرفقرار إ
غ""راء ف""ي نھ""ج یر واإلدالالت التح""ذ (بأعــداد  هــذه  األطروحــة الموســومة شــهُد َأن أ

قـد  )حیـدر عبـد الزهـرة معیـوف  (طالـب التـي تقـدم بهـا ال )﴾u﴿لإلمام عل"ي البالغة 

 ،ة باب!ل جامع! / اإلنس!انیةكلی!ة التربی!ة للعل!وم  ،ف!ي قس!م اللغ!ة العربی!ة شـرافيإبجرى 

  .تاماً ُیؤھلھا للمناقشة  استیفاءً خطتھا  استوفتقد  ھاوأنَّ 

  
 
  
  
  
  

  :  اإلمضاء                                                    
  استاذ :الدرجة العلمیة                                                     

  أسعد محمد علي النجار.د: االسم     
  م٢٠١٢:   /  / التاریخ                                                    

  
   للمناقشة   األطروحةبناء على التوصیات المتوافرة أرشح هذه 

  
  : اإلمضاء                                    

  ستاذ ا :الدرجة العلمیة                                     
  كاظم الجنابي حامد عبد المحسن.د : االسم 

   رئیس قسم اللغة العربیة          
  م٢٠١٢:   /  / التاریخ                                    

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

http://www.pdffactory.com


  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  قرار جلنة املناقشة
دالالت  (ب نش#ھد أنن#ا اطّلعن#ا عل#ى األطروح#ة الموس#ومة ،نحن رئیس لجن#ة المناقش#ة وأعض#اءھا 

حیــدر عبــد الزهــرة  (الطالــب  قــّدمهاالتــي  )﴾u﴿البالغ""ة  لإلم""ام عل""ي غ""راء ف""ي نھ""جالتح""ذیر واإل

ونعتق#د أنھ#ا ج#دیرة ب#القبول لنی#ل ش##ھادة  ،وق#د ناقش#ناه ف#ي محتویاتھ#ا وف#ي م#ا ل#ھ عالق#ة بھ#ا  ، )معیـوف

  .)جید( بتقدیر  ،اللغة  –دكتوراه في اللغة العربیة 

  
  

  :           اإلمضاء                    :                                        اإلمضاء 
  م        ٢٠١٣:  /   / التاریخ                               م             ٢٠١٣:  /   / التاریخ 

  د زھیر عبد المحسن سلطان. م .ا : االسم                              عبد الوھاب حسن حمد .د.ا : االسم 
  كلیة التربیة –جامعة واسط                                    دراسات القرآنیةكلیة ال -جامعة بابل 

  عضواً                                                                        عضواً           
  
  

  :           اإلمضاء                              :                             اإلمضاء 
  م        ٢٠١٣:  /   / التاریخ                              م             ٢٠١٣:  /   / التاریخ 

  أسیل عبد الحسین حمیدي. د . م .ا : االسم                                     حمدأعلي جمیل  .د.ا : االسم 
  كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة –جامعة بابل                            كلیة اآلداب    –الجامعة المستنصریة  

  عضواً                                                                       عضواً           
  
  
  

  :           اإلمضاء :                                                             اإلمضاء 
  م        ٢٠١٣:  /   / التاریخ م                                             ٢٠١٣:  /   / التاریخ 

  علي ناصر غالب. د . ا : االسم                               أسعد محمد علي النجار .د.ا: االسم 
  كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة –جامعة بابل                                 التربیة األساسیةكلیة  -جامعة بابل 

ً  عضواً            ً                                                          ومشرفا   رئیسا
  
  
  

  .ُصدقت األطروحة من قبل مجلس الكلیة 

  :اإلمضاء                                                                     
  فاھم حسین الطریحي . د .ا : االسم                                                                     

  م٢٠١٣:  /    / التاریخ                                                                      
  جامعة بابل –ید كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة عم                                                                   
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   المحتویات ثبت                               
  الموضوع

 
 الصفحة

 ت   - أ  ...المقدمة

  ٧  –  ١  ... التمهید

  ١-١  .مفهوم التحذیر -:أوالً 

  ٢-٢  .مفهوم اإلغراء - :ثانیاً 

  ٤-٣  .مظاهر التحذیر واإلغراء في نهج البالغة -:ثالثاً 

  ٦-٥  .بالغة معاني التحذیر واإلغراء في نهج ال -:رابعاً 

  ٧-٧  .التالزم بین التحذیر واإلغراء في نهج البالغة  -:خامساً 

  لتحذیر واإلغراء في نهج البالغةل الداللة الصرفیة - :الفصل األول 
                

           

٦١ – ٨  

  ٢١ – ١٠  . یةصیغ الفعلة التحذیر واإلغراء في الدالل -:والً أ أ
  :الصیغ الفعلیة المجردة  - أ

       
١٣  –  ١٠  

  ١٠  –  ١٠  الماضي صیغة -١
  ١٣ –  ١١  .المضارع صیغة  -٢
  :الصیغ الفعلیة المزیدة  -ب
  

٢١  –  ١٤  

  ١٥-١٤  )َأْفعل(المزیدة بحرف  -١
  ١٨ – ١٦  .)لَفعّ (المزیدة بحرف   - ٢
ل(المزیدة بحرفین  - ٣   ١٩ – ١٩  .)َتفعَّ
  ٢١ – ٢٠  .)استفعل( أحرفالمزیدة بثالثة  -٤
ً ثا   ٢٤– ٢٢    المبني للمجھول التحذیر واإلغراء في داللة -: نیا
ً ثالث   ٣٢ – ٢٥    دراالمصداللة التحذیر واإلغراء في  -: ا

  ٢٦-٢٥  مصادر الثالثي المجرد  -أ 
  ٢٨ – ٢٧   مصادر غیر الثالثي -ب 
  ٣٠-٢٩  المصدر المیمي -ج
  ٣٢ – ٣١   المرة مصدر -د
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 ً   ٤٦ – ٣٣  :المشتقات  غراء فيداللة التحذیر واإل -:رابعا

  ٣٥ – ٣٣  .داللة التحذیر واإلغراء في اسم الفاعل  -١
  ٤٥ – ٣٦    : صیغ المبالغة داللة التحذیر واإلغراء في  -٢
  ٤٢-٣٦  -:القیاسیة صیغ المبالغة  -أ
ال (صیغة  - ١    ٣٩ – ٣٦  . )َفعَّ
  ٤٢ – ٤٠  .)َفُعول(صیغة  -٢

  ٤٥-٤٣  السماعیة  صیغ المبالغة -ب 
  ٤٤-٤٣  )فُْعلَة(صیغة  -١
  ٤٥-٤٥  )فَُعلَة(صیغة  -٢
  ٤٦ – ٤٦   .اسم المفعول داللة التحذیر واإلغراء في  -٣

 ً   ٤٩ – ٤٧  التحذیر واإلغراء سیاق  في  العدول الصرفيداللة  -: خامسا

 ً   ٥٠ – ٥٠  في سیاق التحذیر نھج البالغةالصیغ الصرفیة في  تنوع -: سادسا
 ً    ٦١ – ٥١  ع والجم اللة التحذیر واإلغراء فيد -: سابعا

  ٥١ – ٥١   لسالم اجمع المذكر   -١ 
  ٦١ – ٥٢  : جمع التكسیر -٢  

  ٥٣ – ٥٢  أبنیة القلة  -:والً ا   
  ٥٨ – ٥٣   أبنیة الكثرة -:ثانیاً   
  ٦١ –٥٩   ھى الجموعتصیغ من -: ثالثاً    

  ر واإلغراء في لتحذیل )ةیالتركیب(الداللة النحویة  -:الفصل الثاني 
  .نھج البالغة                    

١٤٧- ٦٢  
  ٦٩- ٦٤  داللة التحذیر واإلغراء بوساطة الجمل االسمیة والفعلیة -:األولالمبحث  

  ٨١-٧٠  داللة التحذیر واإلغراء في سیاق التقدیم والتأخیر -:المبحث الثاني 
  ٧٢-٧٠  إلیھتقدیم المسند على المسند  -١
  ٧٨-٧٢  تقدیم الخبر شبھ الجملة -٢
  ٧٣-٧٢  تقدیم الظرف -أ
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  ٧٨-٧٣  تقدیم الجار والمجرور -ب
  ٧٩-٧٨  تقدیم خبر كان على اسمھا -٣
  ٧٩-٧٩  تقدیم المسند إلیھ على المسند-٤
  ٨١-٧٩  تقدیم المفعول بھ -٥

  ٨٩-٨٢  داللة التنكیر والتعریف في سیاق التحذیر واإلغراء -:المبحث الثالث 
  ٨٤-٨٢  .  النكرة  -:اوالً 

  ٨٤-٨٢  :أغراض التنكیر   -
  ٨٣-٨٢  .التھویل واالبھام  -١ 
  ٨٤-٨٣  .التعظیم والتفخیم  -٢ 
  ٨٤-٨٤  .الذم والتحقیر -٣ 

  ٨٩-٨٥  .المعرفة  -:ثانیاً 
  ٨٧-٨٥  .واالضافة )ال(بالتعریف  -١ 
  ٨٧-٨٧  .التعریف باالسم الموصول وصلتھ  -٣ 
  ٨٩-٨٨  .باالضافة التعریف  -٤ 

  ١٣٤-٩٠  األسالیب النحویةداللة التحذیر واإلغراء في  -:رابع المبحث ال
  ١٠١– ٩٠  یرأسلوب التحذ  -:اوالً  أ

  ٩٢-٩٢  . تكرار االسم  في التحذیر  §
  ٩٤ – ٩٢  .حذف فعل التحذیر   §
  ١٠١ – ٩٥  .الواو في التحذیر   §

  ١٠٧ – ١٠٢  االغراء أسلوب -:ثانیاً 
  ١١٢ – ١٠٨   .الشرط   داللة التحذیر واإلغراء في سیاق -:ثالثاً   
  ١١٥ –١١٣  النفي داللة التحذیر واإلغراء في سیاق - :رابعاً  
  ١٢١ - ١١٦  التوكید داللة التحذیر واإلغراء في سیاق -:خامساً  

  ١٢١-١١٦  أنواع التوكید في نھج البالغة  -
  ١١٨ – ١١٦  )نَّ إ (التوكید بالحرف المشبھ بالفعل  -١
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  ١١٩- ١١٨  .التوكید بالَقسم  - ٢
  ١٢١- ١١٩  .التوكید بالقصر -٣
  ١٢١-١٢١  التوكید بتكرار النداء -٤

  ١٢٨- ١٢٢  .االستفھام داللة التحذیر واإلغراء في سیاق -:سادساً 
  ١٣١- ١٢٩   االمر داللة التحذیر واإلغراء في سیاق -:سابعاً 
  ١٣٤- ١٣٢  ھيالن داللة التحذیر في سیاق -:ثامناً 

   ١٤٢- ١٣٥  . في سیاق التحذیر واإلغراء الذكر والحذف  -:المبحث الخامس 
   ١٤٧- ١٤٣  الربط بین الجمل في نھج البالغة  -:المبحث السادس 

   ١٤٤ – ١٤٣  :  الربط بحروف العطف -: أوالً 
   ١٤٥- ١٤٥  .الربط داخل الجملة  -:ثانیاً 
    ١٤٧- ١٤٦  . )واو الحال(بالربط  -: ثالثاً 

  ١٧٣ - ١٤٨  الداللة المعجمیة -:الفصل الثالث 
   ١٥٧ – ١٤٨  اللفاظ الدالة على التحذیرالداللة المعجمیة ل -:أوالً 
  ١٧٣ – ١٥٨  غراءالدالة على اإلالداللة المعجمیة لاللفاظ  -:ثانیاً 

  ١٧٥ - ١٧٤  الخاتمة
  ١٩٩ - ١٧٦  المصادر والمراجع روافد
  ١٩٥ - ١٧٦     مطبوعةكتب الال -:أوال 
  ١٩٨-١٩٦  رسائل الجامعیةالاالطاریح و -:ثانیا 
  ١٩٦-١٩٦  الدكتوراه اطاریح -١
  ١٩٨-١٩٧  رسائل الماجستیر -٢

  ١٩٩ -١٩٩  البحوث -:ثالثاً 
  A - B باللغة االنكلیزیة ملخص الرسالة
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١

 : مفھوم الَتحذیر  -:أوالً  

ر َتح!!ذیراً : التح!!ذیر لغ!!ة  م!!ن الح!!ذر وھ!!و  )َتْفعی!!ل (والتح!!ذیر  ،مش!!تق م!!ن ح!!ّذر ُیح!!ذَّ

  . )١(االحتراز من أمر ُمخیف 

الُمتأھ!ب الُمْس!ِتعُد ال!ذي : والح!اذر  ،ُمَت!یقّظ ش!دید الح!ذر والف!زع ُمتح!ّرز : ورجٌل َح!ِذٌر 

وھ!و المخل!وق َح!ِذراً ال تلق!اهُ  ،المُت!یقّظ : والَحِذر  ،اآلن  وھو الذي یحذرك ،َیحذُر أن ُیفاجأ 

  . )٢(إّال َحِذراً 

  . )٣(التخویف : والتحذیر  ،الِخیفة : والَحَذُر والِحْذُر بالكسر 

 ، )٤(ھو تنبیھ المخاطب على أمٍر مك!روه أو م!ذموم لیتجنب!ھ أو یت!وقى من!ھُ : واصطالحاً 

ر من!ُھ وتنفی!ره  عن!ھ وھو أیضاً إبعاد السامع عن الشيء  وترغی!ب ال!نفس عن!ُھ ببی!ان  ،الُمحذَّ

  . )٥(من أجل تجنبھ وتركھ واإلعراض عنُھ  ،مساوئھ وأضراره 

إل!!زام المخاط!!ب االحت!!راز م!!ن مك!!روه : التح!!ذیر : " وج!!اء ف!!ي ش!!رح الكافی!!ة الش!!افیة 

رَّ : أو ما جرى مجراهُ كقولك  )إّیاك(ب   . )٦( "إّیاك والشَّ

وھ!!و أیض!!اً  ، )٧(ھ!!و امتن!!اع الق!!ادر م!!ن الش!!يء لم!!ا فی!!ھ م!!ن الض!!رر: یروقی!!ل  إن التح!!ذ

  . )٨(عبارة عن التحّرز والتحفظ من وقوع األمور المكروھة 

  

  

  

                                                           
  .   )حذر ( ١٦٦/ ٣: جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور  ،لسان العرب : ینظر  )١( 
ومعج!م  ، )ح!ذر ( ٥١٧/ ١: إس!ماعیل ب!ن َحم!اد الج!وھري  ، )تاج اللغة وص!حاح العربی!ة (الصحاح : ر ینظ )٢( 

 .   )حذر ( ٣٧/  ٢: أحمد بن فارس  ،مقاییس اللغة 
 .   )حذر ( ١٦٦/ ٣: لسان العرب : ینظر  )٣( 
المنص!!وبات ف!!ي النح!!و وفلس!!فة  ، ٢٧٨/ ٣: حاش!!یة الص!!بان عل!!ى ش!!رح األش!!موني أللفی!!ة اب!!ن مال!!ك : ینظ!!ر  )٤( 

 .  ٢٥٤: الدكتور عائد كریم علوان الحریزي  ،العربي 
 .  ٢٧٨/ ٣: حاشیة الصبان على شرح االشموني أللفیة ابن مالك : ینظر  )٥( 
 .  ٤١/ ٢: ابن مالك  ،شرح الكافیة الشافیة  )٦( 
 .   ٣٥٦ – ٢/٣٥٥: الطبرسي  الشیخ أبو علي الفضل بن الحسن ،مجمع البیان في تفسیر القرآن : ینظر  )٧( 
 .   ١٨١: كمال الدین میثم بن علي البحراني  ، ﴾u﴿شرح المائة كلمة لإلمام علي: ینظر  )٨( 
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٢

   ً    -:مفھوم اإلغراء  -:ثانیا
أُِغِرَي فالٌن بفالٍن : أولعُت بھ ُیقال : من قولَك َغِریُت بالشيء بالكسر أَي : اإلغراء لغًة 

  . )١( إذا أُولَِع بھِ :  إغراًء وَغَراةً 
 ، )٢(وأْصُل ذلك من الِغراَء وھو ما ُیلَصُق ب!ِھ الش!يء ،لَِھَج بِھ َولصَق : وَغِرَي بكذا أي 

وَغ!ِرَي  ،َغِري ھذا الح!دیث ف!ي ص!دري بالكس!ر َیْغ!رى ب!الفتح كأن!ُھ أُلص!َق ب!الِغراء : ُیقال 
: َغراًء وَغِرَي بھ غراًة فھو َغ!ِريٌّ وَغریُت بالشيء أْغري  ،أُولع بِھ : بالشيء یغرى َغراًء 

  . )٣(لَصَق بِھ ولََزمُھ 
: واإلغ!راء  ،أي ألقاھا كأنھ ألصقھا بھم : أغرى بینھم العداوة والبغضاء : ومن المجاز 

شَتُھ  ،ومنُھ إغراُء الكلب بالصید ، ألنُھ إلصاٌق  ،اإلیساُد    . )٤(وأغریُت الكلب أذا آسْدَتُھ وأرَّ
  . )٥(الُمولع بِھ من حیث ال یحملھ علیِھ حامل: لشيء والُمْغَرى با
والحث ، والتحریض علیِھ والترغیب فی!ھ   ، )٦(ھو التحضیض على الشيء: واصطالحاً 

  . )٧(ببیان محاسنھ ، ومنافعھ من أجل االلتفات إلیھ ، واإلقبال علیھِ 
ل!ى م!ا ُیحم!!د إل!زام المخاط!ب العك!وف ع: اإلغ!راء : " وج!اء ف!ي ش!رح الكافی!ة الش!افیة 

 ،العكوف علیِھ من مواصلة ذوي القربى ، والمحافظة عل!ى عھ!ود المعاھ!دین،  ونح!و ذل!ك 
والث!اني  ،إل!زم الخل!ة : أي  ،الخل!ة الخل!ة : مثل قولك لمن ُتغریھ برعایة الخلة وھي الم!ودة 

  .  )٨(" من االسمین بدٌل من اللفظ بالفعل 
حض المخاطب على أمٍر محمود لیفعل!ھ أو  وفي ضوء ما تقدم  یتضح أنَّ اإلغراء یعني

  . )٩(یتمسك بِھ 
 ً   .مظاھر التحذیر واإلغراء في نھج البالغة  -:ثالثا

                                                           
ت!!اج اللغ!!ة وص!!حاح  (؛ الص!!حاح  )غ!!را ( ١٦١ – ٨/١٦٠: أب!!و منص!!ور األزھ!!ري  ،تھ!!ذیب اللغ!!ة : ینظ!!ر  )١( 

 .  )غرا ( ١٧٧٦/ ٢:  )العربیة
 .  )غرا( ٦٠٦: الراغب االصفھاني  ،فاظ القرآن مفردات  أل: ینظر  )٢( 
 .  )غرا ( ٥٦٢/ ٨: لسان العرب : ینظر  )٣( 
اذا : ؛ وآَس!ْدتُھ  )غرو ( ٢٠/١٢: وتاج العروس من جواھر القاموس  ،المصدر نفسھ والصفحة نفسھا : ینظر  )٤( 

ش!َت  ،األس!د حرضتھ على الصید وحثثتھ علی!ِھ ودربت!ُھ عل!ى ذل!ك لیك!ون ص!ائراً مفترس!اً ك : م!ن ق!ولھم : وأرَّ
شُت بین القوم أذا أوقعُت بینھم  ش!ُت ب!ین ال!َرجلین إذا أغری!ت أح!دھما ب!األخر  ،أّرَّ وأوقع!ُت بینھم!ا الش!رَّ  ،وأّرَّ

 . )ارش (٣٥٦/ ٤: لسان العرب : ینظر :
 .  )غرا ( ٣١٥: ١: فخر الدین الطریحي  ،مجمع البحرین : ینظر  )٥( 
 .  ٢٥٩:  )المبرد (بأبو العباس محمد بن یزید المعروف  ،ل في اللغة واألدب الكام: ینظر  )٦( 
 . ٢٤٦/ ١: أبو البقاء الكفوي  ، )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة (الكلیات : ینظر  )٧( 
 .  ٤٢/ ٢: شرح الكافیة الشافیة  )٨( 
 .  ٢٥٤: فلسفة المنصوبات في النحو العربي : ینظر  )٩( 
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٣

للدنیا في نھج البالغة لیس ھ!دفاً ب!ل إمعان!اً ﴾ u﴿ذم اإلمام  - ١
فضالً عن ذلك فإّن الغ!رض  ،في التحذیر منھا لغرض التنفیر عنھا طلباً للِعظة واالعتبار 

وأّم!!ا ع!!داوتھا ألولیائ!!ھ وأحبائ!!ھ  فإنھ!!ا  ،ع!!ّدھا ع!!دوة ألولی!!اء هللا وألعدائ!!ھ م!!ن ذم ال!!دنیا  
حت!!ى تجرع!!وا م!!رارة الص!!بر ف!!ي  ،تزین!!ت لھ!!م بزینتھ!!ا وعم!!تھم بزھرتھ!!ا ونض!!ارتھا 

!!ا ع!!داوتھا ألعدائ!!ھ  ،مقاطعتھ!!ا  ھ!!ا اس!!تدرجتھم بمكرھ!!ا ومكائ!!دھا  ،وأمَّ واقتنص!!تھم  ،فإنَّ
ل!وا علیھ!ا بشباكھا وحبائلھ!ا حت!ى وثق!وا بھ!ا  ث!م  ،فم!ا جن!وا منھ!ا  إّال حی!رة وندام!ة  ،وَعوَّ

  . )١(فھم على فراقھا یتحسرون ومن مكائدھا یستغیثون  ،حرمتھم عن السعادة أبد اآلباد 
وُبْلغتھ?ا أزك?ى م?ن  ،قُلَعتھ?ا أَحظ?ى م?ن طمأنینتھ?ا " : ف!ي ذم ال!دنیا ﴾ u﴿ومن ذلك قول!ھ 

 . )٢("  ثروتھا

أي أكث!!ر " : أحظ!!ى" بالض!!م أي ع!!دم اس!!تیطانھا : قُلعتھ!!ا :  ینتھ??اقُلَعتھ?ا أَحظ??ى م??ن طمأن 
م!!ن     (: ﴾u﴿ول!!م یق!!ل ، )حظی!!ت الم!!رأة عن!!د زوجھ!!ا (م!!ن  ،منزل!!ًة م!!ن الس!!كون إلیھ!!ا 

مع أنُھ أنس!ب لفظ!اً ؛ الن اإلنس!ان م!ا دام ف!ي ال!دنیا الب!دَّ ل!ُھ م!ن نجع!ة منھ!ا     ، )٣()نجعتھا 
  . )٤(أنینة إلیھا إالّ أن الواجب أّال یكون لُھ طم

غایة التحذیر من الھوى في نھج البالغة ھو توجیھ ال!نفس  - ٢
اإلنسانیة لكي تصنع لنفسھا طریقاً تتجنب فیھ المنزلقات النفسیة وتتخلص من االنحراف!ات 

﴾ u﴿فاإلم!ام  ،ألن الھ!وى ھ!و ب!اب المعص!یة  ،وتكون سویة تقمع ھواھا وتردعھ وتنھ!اه 

اد أن یضع القواعد األساسیة لبناء الشخص!یة المثالی!ة الت!ي من خالل خطابھ بھذا الشأن أر
ف??رحم هللا أم??رء ً ن??زع ع??ن ش??ھوتھ " : ﴾u﴿ل!!ذا ق!!ال ، )٥(تخل!!و م!!ن االنحراف!!ات النفس!!یة  

ف?إنَّ ھ?ذه  ال?نفس  أبع?د ش?يء  منزع?اً ، وإنھ?ا  ال ت?زال  تن?زع ال?ى   ،وقمع ھ?وى نفس?ھ 
 . )٦("  معصیة  في ھًوى

                                                           
 .    ٧١: خضر القزویني  ، ﴾ u﴿أخالق االمام علي بن أبي طالب: ظر ین )١( 
 .  ما ُیتبلغ بھ من العیش : وُبلغتھا بالضم .  ٢٨٥/  ١٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .طلب الكأل في موضع الكأل : النجعة  )٣( 
 .    ٥٩١/ ١١: محمد تقي التستري  السید ،بھج الصیاغة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
والھوى في نھ!ج  ، ٢٤٢: الدكتور حسین العمري  ،الخطاب في نھج البالغة بنیتھ وأنماطھ ومستویاتھ : ینظر  )٥( 

؛ من بحوث المؤتمر العلمي األول المق!ام ف!ي جامع!ة الكوف!ة  ٥٦/ ٤: الدكتورة ھاشمیة حمید جعفر  ،البالغة 
 .   ) م٢٠١١آذار  ٢٨ – ٢٧ (من 

 .   ١٦/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
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٤

ھ!!ج البالغ!!ة التنبی!!ھ عل!!ى ع!!دم م!!ن مظ!!اھر التح!!ذیر ف!!ي ن - ٣

أش??دُّ ال??ذنوب م???ا ":  ﴾u﴿ل!!ذا ق!!ال : االس!!تخفاف واالس!!تھانة بال!!ذنب وإن ك!!ان ص!!غیراً 
 . )١(" بِھ صاحبھ ] استخف[ استھان

ف!ان ال!ذنب یتك!ون ف!ي  ،وذلك ألن شدة الذنب ُتعبر عن مقدار كشفھ عن تجّرؤ مرتكبھ ل!ُھ 

ذنب بذنب!ھ تكش!!ف ع!ن منتھ!!ى ج!رأة ص!!احبھ واس!!تھانة الم! ،القل!ب قب!ل أن یتحق!!ق بالعم!ل 

فیك!ون م!ن أش!دَّ ال!ذنوب ، وإْن ك!ان عملُ!ُھ  ،وعدم مباالتھ بحكم هللا تع!الى ، وأم!ره ونھی!ھ 

فض!الً ع!ن ذل!ك ، ف!إن االس!تھانة ب!ذنب ت!دعو الم!ذنب إل!ى االعتی!اد علی!ِھ  ،طفیفاً وحقی!راً 

اإلص!!رار عل!!ى الص!!غیرة م!!ن ل!!ذا ُع!!دَّ  ،فیص!!یر أش!!ّد باإلص!!رار  ،واإلص!!رار عل!!ى ِفْعل!!ھ 

   . )٢(الكبائر 

م!ن مظ!اھر التح!ذیر م!ن ال!دنیا ف!ي نھ!ج البالغ!ة ھ!و بی!!ان  - ٤

مح!ذراً بالفع!ل  ﴾u﴿ كم!ا ف!ي قول!ھ ،أنھا آیلٌة ال!ى ال!زوال وح!ال اإلنس!ان فیھ!ا إل!ى انتق!ال 

س?اِكنھا ظ?اعٌن وقاِطُنھ?ا  ،وأُحذركم الدنیا فإنَّھا داٌر ش?خوص وَمَحل?ة تنغ?یص " : الظاھر
 . )٣("  بائنٌ 

 . )٤( ُمبتعد: َباْئن  ،راحل : َظاِعن  ،دار ذھاب وانتقال إلى بعید : دار ُشخوص 

للدالل!!ة  )ب!ائن (و  )ظ!اعن (اس!تعمال ص!یغة اس!م الفاع!ل ف!ي  ﴾u﴿وق!د آث!ر اإلم!ام        

اس!تمرار رحی!ل س!اكنھا : أي  ،على الحدوث والتجدد ، واس!تمرار ذل!ك اس!تمراراً تج!ددیاً 

  . واستمرار ابتعاد الماكث فیھا عنھا ومفارقتھ لھا اضطراراً  ، وتجدده

من مظاھر اإلغراء ف!ي نھ!ج البالغ!ة الح!ّث عل!ى التمس!ك  - ٥

وعل?یكم بكت?اب " : ﴾u﴿ومم!ا ورد بأس!لوب اإلغ!راء قول!ھ  ،والت!زام أحكام!ھ  ،بكتاب هللا 
ُي الن??اقع وال?? ،والن??وُر المب??یُن والش??فاُء الن??افُع  ،فإن??ُھ الحب??لُ المت??یُن  ،هللا  والِعص??مُة  ،رَّ

 . )٥("  للُمتَمسِك ، والنجاُة      للُمتعلّق

                                                           
 . ٢٤٦/  ٢٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .   ٤٣٢/ ٢١: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .     ١٧٦/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 . ٣٣٧/  ٢: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .     ٢٠٣/  ٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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٥

الزم!وا كت!اب : أي  ، )١(إغراء للمؤمنین بمالزمة القرآن والتعل!ق ب!ھ : علیكم بكتاب هللا      

والن!ور ال!ذي یھت!دي ب!ِھ إل!ى  ،هللا وتمسكوا بِھ ؛ ألنُھ حبل هللا المتین الذي یعتصم بِھ المؤمن 

 .والشفاء من كّل اإلمراض النفسیة كالعجب والحسد والجھل والبخل والریاء والنفاق  ،الحق 
 ً   .معاني التحذیر واإلغراء  في نھج البالغة  -:رابعا

وھ!ي طریق!ة  ،من معاني التحذیر في نھج البالغة الوعظ الحسن أو الموعظة الحسنة  - ١

عنھا یق!رب إلیھ!ا وال ُیبع!د  وال ُینفر﴾ u﴿في التبلیغ وأسلوب في الدعوة یحببھا اإلمام 

فھو األسلوب الذي ُیشعر المخاطب بأّن دور اإلمام مع!ُھ  ،ییسرھا وال یعسرھا  ،عنھا 

ا ینفعھ ویسعده وُینجیھ  ،دور الرفیق بِھ الناصح لُھ   . )٢(الباحث َعمَّ

والرفق في الموعظة كثیراً  ،وتتعمق المشاعر بلطف  ،والموعظة تدخل القلوب برفق 

 . )٣(وُیؤلف القلوب النافرة  ،ي القلوب الشاردة ما یھد

وتف!تح البص!یرة وت!وقظ  ،والشيء أنفع للمرء م!ن الموعظ!ة ؛ ألنھ!ا تحی!ي القل!ب      

وم!ا أُوت!ي الن!اس ، إذ تس!قط أخالقھ!م وت!ذھب  ،وتبع!ث العزیم!ة  ،الفكرة وتش!د الھم!ة 

؛  ل!ذا ق!ال  )٤(اعظین لھ!م وینتشر الفساد فیھم إالَّ بسبب انع!دام الموعظ!ة وال!و ،آدابھم 

﴿u ﴾ یوصي ابنُھ اإلمام الحسن﴿u﴾ : "٥("  احیي قلبك بالموعظة وأَمتُھ بالزھادة( .  

فاإلم!ام دائ!م التح!ذیر م!ن  ،التح!ذیر م!ن ال!دنیا  ،من مع!اني التح!ذیر ف!ي نھ!ج البالغ!ة  - ٢

مح!!اوالً فض!!حھا بمختل!!ف الوس!!ائل والط!!رق ؛  ،مغب!!ة التعل!!ق بال!!دنیا واالغت!!رار بھ!!ا 

 : )٦(لسببین ھما 

األمر الذي یجعل  ،إن ُحبَّ الدنیا واالغترار بھا یمثل مادة الذنوب والمعاصي  :األول 

راً أتباعھ والفتاً انتباھھم إلى عظم ھذا الخطر على الدوام   .القائد الرباني ُمحذَّ

ت عل!ى وما سبقھ بع ﴾u﴿شھد عصر اإلمام: الثاني  ض الفتوحات اإلس!المیة الت!ي َدرَّ

األم!ر ال!ذي جع!ل  ،المجتمع اإلسالمي ما ال ُیحصى من الغنائم والثروات واإلمكانات 
                                                           

 .     ١٢٦٧/ ٣: یحیى بن حمزة بن علي الحسیني  ،الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر  )١( 
 .     ٦١: محمد حسین فضل هللا  ،عوة في القرآن أسلوب الد: ینظر  )٢( 
 .    المصدر نفسھ  : ینظر  )٣( 
 .    ٢٨: السید حسن القبانجي  ، )علیھما السالم (شرح وصیة أمیر المؤمنین لإلمام الحسن : ینظر  )٤( 
 .     ٦٢/  ١٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
 .٢٠/ ٣: الشیخ ناصر مكارم الشیرازي  ، )شرح عصري جامع لنھج البالغة (والیة نفحات ال: ینظر  )٦( 
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وھذا ما أف!رز حال!ة م!ن  ،أفراد األمة تعیش حالة من السباق للتكالب على ھذا الُحطام 

قب!!ال عل!!ى واالبتع!!اد ع!!ن التواض!!ع ف!!ي الحی!!اة واإل ،االنح!!راف واالخ!!تالف والتش!!تت 

والض!!عف أم!!ام الع!!دو م!!ن خ!!الل التق!!اعس ع!!ن الجھ!!اد ؛ ل!!ذا ك!!ان  ،الراح!!ة والدع!!ة 

ال ی!!!رى أدن!!!ى فرص!!ة إّال اغتنمھ!!!ا م!!!ن أج!!!ل إع!!ادة األم!!!ة إل!!!ى مس!!!ارھا  ﴾u﴿اإلم!!ام

    .وقد وعظھم بسیرتھ وحیاتھ قبل وعظھم بلسانھ  ،اإلسالمي الصحیح 

 ،عل!!ى الُزھ!!د والتق!!وى والترغی!!ب فیھم!!ا  م!!ن مع!!اني اإلغ!!راء ف!!ي نھ!!ج البالغ!!ة الح!!ثُّ  - ٣

 : وغایة ذلك تتجلى في 

إنَّما ھي نفسي أُروضھا بالتقوى لت?أتي " : ﴾u﴿عصمة النفس اإلنسانیة  ؛ لذا قال   - أ

 . )١("  آمنة یوم الخوف األكبر

وذلك ألن ترویض النفس بالزھد والتقوى خی!ر وس!یلة لتس!لیح : إقامة العدل   - ب

 .إقامة العدل وإحقاق الحق اإلنسان بالقدرة على 

وك!لُّ م!ن ع!دل  ،والزھد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما ھو خی!ٌر من!ُھ 

م!ا  ،فإنم!ا ع!دل عن!ُھ لرغبت!ھ عن!ُھ  ،عن شيء إلى غیره بمعاوضة أو بیع أو غیره  وإنَّ

فبلح!اظ المع!دول عن!ُھ یس!مى زھ!داً ،  وبلح!اظ  المع!دول  ،عدل إلى غیره لرغبتھ فیھ 

 . )٢(یھ ُیسمى رغبًة وحباً  إل

وعن غیر هللا ع!دوالً إل!ى هللا  ،والزھد أیضاً ھو رغبة ً عن الدنیا عدوالً إلى اآلخرة   

  . )٣( تعالى ، وھي الدرجة العلیا في جنة الخلد

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .     ٢٠٨/  ١٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .     ٦٢: خضر القزویني  ، ﴾u﴿أخالق اإلمام علي بن أبي طالب: ینظر  )٢( 
 .     ٦٣: القزویني  خضر ، ﴾u﴿أخالق اإلمام علي بن أبي طالب: ینظر  )٣( 
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  : التالزم بین التحذیر واإلغراء في نھج البالغة  -:خامساً 

لبالغ!ة أن ھن!اك تالزم!اً ب!ین التح!ذیر واإلغ!راء من سمات التحذیر واإلغ!راء ف!ي نھ!ج ا

ویب!!دو أن الغ!!رض م!!ن ھ!!ذا ال!!تالزم ھ!!و خل!!ق حال!!ة نفس!!یة یمك!!ن لھ!!ا أن تت!!أثر ف!!ي عواطفھ!!ا 

وأحاسیس!!ھا ومش!!اعرھا بك!!الم اإلم!!ام وتتفاع!!ل مع!!ُھ ؛ لتك!!ون ق!!ادرة عل!!ى اس!!تنھاض الھم!!ة 

ى تحقی!ق االس!تقامة لتتجاوز ما فات من عثرات وھفوات من أج!ل إص!الح ال!ذات وتس!عى إل!

  .السلوكیة ، طلباً لنیل رضا هللا تعالى وعفوه وغفرانھ 

وم!ن ش!أن ھ!ذا التض!اد أن یزی!د  ،یزاد على ذلك أن ھذا التالزم یشیر إلى وج!ود تض!اد 

  . )١(إذ تبدو صفاُت كل من الضدین أوضح وأقوى وأبرز ،الفكرة وضوحاً ، والمعنى تأثیراً 

م?ن اس?تقام ف??الى " : ف!!ي س!یاق اإلغ!راء والتح!!ذیر﴾ u﴿ل!ھ وم!ن  أمثل!ة ھ!!ذا ال!تالزم  قو

  . )٢(" ومن َزلَّ فإلى النار ،الجنة 

العباد  في االستقامة على ص!راط هللا المس!تقیم ؛ألنھ!ا ت!ؤدي إل!ى الف!وز  ﴾ u﴿فقد أغرى

من خالل استعمالھ ألسلوب الش!رط ؛ ألن أس!لوب الش!رط یكش!ف ع!ن حتمی!ة ال ُب!دَّ  ،بالجنة 

بمعن!!ى أن هللا تع!!الى ُیج!!ازي عب!!اَده بإدخ!!الھم الجن!!ة  ،ك ُیس!!ّمى الش!!رط والج!!زاء منھ!!ا ؛ ول!!ذل

وأّنُھ یعاقب العباد بإدخ!الھم الن!ار عن!د الزل!ل ، واالنح!راف ع!ن الص!راط   ،بشرط االستقامة 

  .القویم 

  

  

                                                           
 .       ١٦٥: الدكتور أحمد محمد الحوفي  ، ﴾u﴿بالغة االمام علي: ینظر  )١( 
 .     ٢٨٥/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
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 المقدمة  

الحمُد ِ? الذي جعل الحمَد ثمناً لنعمائھ ومعاذاً من بالئھ وسبیالً إل#ى جنات#ھ وس#بباً لزی#ادة 

والصالة والسالم على رسولھ نب#ي الرحم#ة ، وإم#ام األئم#ة وس#راج األم#ة ، وعل#ى  ،إحسانھ 

جح#ة، أھل بیتھ مصابیح الظلم وعصمة األمم ومنارة ال#دین الواض#حة ، ومثاقی#ل الفض#ل الرا

فصلى هللا علیھم أجمعین صالًة تكون إزاًء ؛ لفضلھم وكفاًء لطی#ب أص#لھم وف#رعھم م#ا أن#ار 

  .فجٌر طالع وأضاء نجٌم ساطع 

ا بعد    :أمَّ

مش#رع الفص#احة وموردھ#ا ، وُمنِش#ىء  ﴾u﴿فقد كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

ینھا ، وعلى أمثلتھ حذا كلُّ قائل ظھر مكنونھا وعنُھ أُخذت قوان ﴾u﴿ومنھُ  ،البالغة ومولدھا 

#روا وتق#دم وت#أخروا؛    ،وبكالمھ اس#تعان ك#لُّ واع#ظ بلی#غ  ،خطیب  وم#ع ذل#ك فق#د س#بق وَقصَّ

ألن كالم##ھ فی##ھ مس##حة م##ن الِعل##م اإللھ##ي وعبق##ة م##ن الح##دیث النب##وي ؛ ل##ذا كث##رت الش##روح 

زی##ة ؛ اس##تجالًء والدراس#ات والبح##وث ف##ي نھ##ج البالغ##ة ؛ لم##ا فی##ھ م##ن أس##رار بالغی##ة وإعجا

دون ك)الم " ﴾  u﴿لخصائصھ، واستظھاراً لتفرده التعبیري من البیان واإلبداع ؛ ألن كالمھ 

  .  "الخالق وفوق كالم المخلوقین 

دالالت التح)))ذیر واإلغ)))راء ف)))ي نھ)))ج البالغ)))ة لإلم)))ام " وكان###ت ھ###ذه الدراس###ة بعن###وان 
وتراكیبھ##ا وأبنیتھ##ا ف##ي للغ##ة  ﴾u﴿م##ن أج##ل الكش##ف ع##ن كیفی##ة توظی##ف اإلم##ام  " ﴾u﴿عل))ي

یر أو اإلغراء أو كلیھما معاً    .الداللة على التحذَّ

وذل##ك ألن التح##ذیر م##ن قبی##ل  ،وی##رى الباح##ث ض##رورة  تق##دیم  التح##ذیر عل##ى اإلغ##راء 

زی#ادًة عل#ى ذل#ك ف#ان  ،والتخلی#ة ُمقَّدم#ٌة عل#ى التحلی#ة  ،واإلغراء م#ن قبی#ل التحلی#ة  ،التخلیة 

دائ#م التح#ذیر ﴾ u﴿ألن اإلم#ام  ،لبالغة أكثر من مواض#ع اإلغ#راء مواضع التحذیر في نھج ا

  .للناس من اجل وعظھم وإرشادھم إلى الطریق القویم 

ومنذ تسجیل الموضوع كن#ُت أرغ#ب ف#ي معرف#ة أس#رار اللغ#ة ف#ي نھ#ج البالغ#ة ؛ لكون#ھ 

القل##وب یتمل#ك ﴾ u﴿یمث#ل أث#راً لغوی#اً م#ن آث##ار الع#رب الخال#دة حت#ى یومن##ا ھ#ذا ؛ ألن كالم#ھ 

وق#وة ! ویداوي الجراح وُیبھر األلباب ، لیعلو باإلنسان نحو الكمال ؛ ألنھ یتسم بسعة الخیال 

  .العاطفة والبراعة في اختیار مفرداتھ 
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فبدا  ،وحینما شرعت في جمع المادة العلمیة بدأت بقراءتھا بدقة لتتضح لي خطة البحث 

ن##ُت ف##ي ،ة فص##ول ل##ي أن یك##ون تقس##یم البح##ث عل##ى مقدم##ة وتمھی##د وثالث##   التمھی))د وق##د بیَّ

مفھومي التحذیر واإلغراء ف#ي اللغ#ة واالص#طالح ، ومظ#اھر التح#ذیر و اإلغ#راء  ف#ي نھ#ج 

والغ#رض م#ن ال#تالزم ب#ین التح#ذیر   ،البالغة ومع#اني التح#ذیر واإلغ#راء ف#ي نھ#ج البالغ#ة 

  .واإلغراء في نھج البالغة

إذ  ،للتحذیر واإلغراء ف#ي نھ#ج البالغ#ة   ةعلى الداللة الصرفی الفصل األولوقد احتوى 

ودالل#ة التح#ذیر  ،فیھ داللة التحذیر واإلغراء في  الصیغ الفعلی#ة المج#ردة و المزی#دة  درستُ 

مص##ادر : ودالل##ة التح##ذیر واإلغ##راء ف##ي المص##ادر وھ##ي  ،واإلغ##راء ف##ي المبن##ي للمجھ##ول 

ودالل##ة   ،ومص##در الم##رة  ،والمص##در المیم##ي  ،ومص##ادر غی##ر الثالث##ي ،الثالث##ي  المج##رد 

 ،وص#یغ المبالغ#ة القیاس#یة والس#ماعیة  ،اس#م الفاع#ل : التحذیر واإلغراء في المشتقات وھي 

وبحثت فیھ أیضاً داللة العدول الصرفي في سیاق التحذیر واإلغ#راء وتن#وع  ،واسم المفعول 

اء ف#ي الجم#وع ودالل#ة التح#ذیر واإلغ#ر ،الصیغ الصرفیة في نھج البالغة في سیاق التحذیر 

وانتھ##ى ھ##ذا الفص##ل ببی##ان ص##یغ منتھ##ى     ،وجم##ع التكس##یر  ،جم##ع الم##ذكر الس##الم : منھ##ا 

  .الجموع 

ا  للتح#ذیر واإلغ#راء ف#ي ) التركیبی#ة(فقد اختص بدراسة الدالل#ة النحوی#ة  الفصل الثانيأمَّ

فیھ مخصصاً لدراسة دالل#ة التح#ذیر واإلغ#راء بوس#اطة  المبحث األولإذ كان  ،نھج البالغة 

م#ن ھ#ذا الفص#ل  دالل#ة التح#ذیر واإلغ#راء  المبحث الثانيوتضمن  ،الجمل االسمیة والفعلیة 

المبح))ث ودرس##ُت ف##ي  ،ف##ي س##یاق التق##دیم والت##أخیر وبح##ُث فی##ھ اإلغ##راض البالغی##ة للتق##دیم 
إذ بین#ُت فی#ھ أغ#راض التنكی#ر  ،واإلغ#راء داللة التنكیر والتعریف ف#ي س#یاق التح#ذیر  الثالث

 المبح)ث الراب)عوك#ان  ،والتعریف الواردة في سیاق التحذیر أو اإلغراء أو في س#یاقھما مع#اً 

 ،وأس#لوب اإلغ#راء  ،إذ درس#ُت فی#ھ أس#لوب التح#ذیر  ،مخصصاً لدراسة األس#الیب النحوی#ة 

 ،واإلغ##راء ف##ي س##یاق النف##ي ودالل##ة التح##ذیر  ،ودالل##ة التح##ذیر واإلغ##راء ف##ي س##یاق الش##رط 

 ،وداللة التحذیر واإلغراء في س#یاق االس#تفھام  ،وداللة التحذیر واإلغراء في سیاق التوكید 

المبح)ث إم#ا  ،ودالل#ة التح#ذیر ف#ي س#یاق النھ#ي  ،وداللة التحذیر واإلغراء ف#ي س#یاق األم#ر 
شفُت فیھ عن أنواع إذ ك ،في سیاق التحذیر و اإلغراء ) الذكر والحذف(فقد تضمن  الخامس

الحذف في نھج البالغة ودالالتھ الت#ي وردت ف#ي س#یاق التح#ذیر أو اإلغ#راء أو ف#ي س#یاقھما 
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ك##الربط  ،من##ھ بعن##وان ال##ربط ب##ین الجم##ل ف##ي نھ##ج البالغ##ة  المبح))ث الس))ادسوك##ان  ،مع##اً 

  .الحال ) واو(بوالربط   ،والربط داخل الجملة  ،بحروف العطف 

 ،وض##حُت فی##ھ الدالل##ة  المعجمی##ة لأللف##اظ الدال##ة عل##ى التح##ذیر  فق##د  الفص))ل الثال))ثأّم##ا 

  .والداللة المعجمیة لأللفاظ الدالة على اإلغراء 

ثم الئحة بأسماء المص#ادر  ،وختمت ھذه الدراسة بخاتمة احتوت على أھم نتائج البحث  

  .وملخٌص الرسالة باللغة اإلنكلیزیة  ،والمراجع 

إذ اقتض##ى البح##ث الرج##وع إل##ى ش##روح نھ##ج  ،نوع##ة وكان##ت رواف##د البح##ث كثی##رة ومت

زی#ادة  ،زیادًة على كتب البالغة وعل#وم الق#رآن   ،وكتب النحو والصرف والداللة  ،البالغة 

  .على الرسائل الجامعیة التي اختصت بدراسة نھج البالغة 

وأوجھ شكري الجزی#ل إل#ى أس#اتذتي األفاض#ل أعض#اء لجن#ة المناقش#ة لم#ا س#یبذلونھ م#ن 

وعل##ى م##ا س##یبدونھ م##ن آراء وأفك##ار ومالحظ##ات قیم##ة ُتق##ّوم  ،ف##ي ق##راءة ھ##ذِه الرس##الة  جھ##د

  .اعوجاج البحث وتصحح ھناتھ وزالتھ فجزاھم هللا تعالى خیَر الجزاء

ف#إْن وفق#ت وأص#بت ف#ال تحرمن#ي  ،اللھم إني ق#د ب#ذلت أقص#ى ط#اقتي وقُص#ارى جھ#دي 

اللھ#م اجع#ل عمل#ي ھ#ذا  ،المجتھ#د وإن أخط#أت وس#ھوت ف#ال تحرمن#ي أج#ر العام#ل  ،أجرك 

  .ورفع درجاتي ،ومحو سیئاتي  ،سبباً  في حّط خطیئاتي 

وف##ي الخت##ام أس##أل الم##ولى العل##يَّ الق##دیَر أن َیُم##نَّ عل##يَّ بقب##ول ھ##ذا العم##ل خالص##اً لوجھ##ھ 

ی)وم ال ینف)ُع م)الٌ وال  ﴿وأن یكتبھ في صحیفة أعمالي ، لیكون ذخراً لي یوم ألقاه  ،الكریم 

  .  ٨٩- ٨٨: اآلیة : سورة الشعراء  ﴾ إالَّ من أتى هللاَ بقلٍب سلیم_  بنون

والص#الة والس#الم عل#ى أش#رف األنبی#اء  ،وآخر دعواي أِن الحم#ُد ِ? رّب الع#المین 

وم#ن ت#بعھم بإحس#ان  ،والمرسلین محمد الصادق األمین ، وعلى آلھ الطیبین الطاھرین 

    .إلى یوم الدین 

  

  

  

  معیوف حیدر عبد الزھرة                                                                        
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  :للتحذیر واإلغراء في نھج البالغة  الداللة الصرفیة
كالزیادة ر في الصیغة یأي تغیف ، من صیغ المفردات وآبنیتھا  ستمدوھي الداللة التي تُ   

 كتسBBبھ اللفBBظ أو الكلمBBة مBBن خBBاللایBBؤدي إلBBى تغیBBر فBBي الداللBBة أو المعنBBى الجدیBBد الBBذي 

   .  )١(االستعمال

ذ یعBرض ألحوالھBا إ وھي مفردةٌ ، وصیغھا ، نیة الكلمة وُیعنى الجانب الصرفي ببیان ب

جBل الحصBول علBى دالالت أوالھیأة الناتجة عن ھذه التغیرات من ، والتغیرات التي تعتریھا 

   .  )٢(جدیدة

ن الداللBة إالتBي تطBرأ علBى بنیBة الكلمBة فB توإذا كان علم الصرف ُیعني بدراسة التغیBرا

وقد أطلق القدماء على ھذا التغیر         ، )٣(ذا التغیر من معنى الصرفیة ُتعنى بدراسة ما ینتجھ ھ

ادة فBي المبنBي تBؤدي إلBى زیBادة یBكBل ز نّ إ ": فوضعوا قاعدة عامة مفادھBا  ، )٤(" الزیادة " 

  . )٥(وفقاً للسیاق الذي ترد فیھ اللفظة  "في المعنى 

وھBذه  ،خBتالٌف فBي الداللBة فقھBا ااأن یر بBد  ن التغیBرات التBي تطBرأ علBى البنیBة الإلذا ف

واألسBBماء المبنیBBة  أمBBا الحBBروف ،المشBBتقة فقBBط و األفعBBال المتمكنBBة البنیBBة تشBBمل األسBBماء 

  .یة ألنھا مبنّ  ؛ لھا في التصریف فال حظ َ واألفعال الجامدة

وباإلفادة من علم التصریف نتمكن من معرفة  دالالت أبنیة األلفاظ وما تحملھ من معاٍن 

وھBBذه  ، ى وظیفBBيّ ولكBBل ھBBذه الزیBBادات معًنBB ،الزیBBادات التBBي تطBBرأ علیھBBا  بحسBBبمختلفBBة 

علیھBBا المحBBدثون مصBBطلح  وأطلBBق ،اإلضBBافات التBBي تغیBBر المبنBBى مصBBحوبة بتغیBBر المعنBBى 

  . )٦( الُمقیدة الوحدات الصرفیة  أو المقیدة المورفیمات

والتثنیBBة والجمBBع فBBراد فBBي معBBاني الصBBیغ الصBBرفیة مثBBل اإلالمقیBBدة مثBBل المورفیمBBات توت

  .)٧(والتذكیر والتأنیث والتنكیر والتعریف والسوابق واللواحق واألحشاء
                                                           

-٤٦: عواطBف كنBوش .الBدكتورة ،والداللة السیاقیة عند اللغویین  ، ٤٧: إبراھیم أنیس  ،داللة األلفاظ : ینظر  )١( 
٤٧  . 

 ، )دراسBBة وتطبیBBق(وعلBBم الداللBBة  ، ٨-١/٧: رضBBي الBBدین االسBBترابادي  ،شBBرح شBBافیة ابBBن الحاجBBب : ینظBBر  )٢( 
 .  ٨٤: نور الھدى لوشن . الدكتورة 

 .  ٣٦-٣٥: عبد القادر أبو شریفة  ،علم الداللة والمعجم العربي : ینظر  )٣( 
 .   ١/٨: اجب شرح شافیة ابن الح: ینظر  )٤( 
 .  ١٣٦: والداللة السیاقیة عند اللغویین  ، ١٥٦-٢/١٥٤: ابن جني  ،الخصائص : ینظر  )٥( 
 . ٥٩: الداللة السیاقیة عند اللغویین :  ینظر )٦( 
 .  المصدر نفسھ  : ینظر )٧( 
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 ٩

      بحسBBب مBBا تلحقھBBا مBBن مورفیمBBات  –ومBBن ھBBذا التغیBBر الحاصBBل فBBي الصBBیغ الصBBرفیة 

  .الداللة الصرفیة لأللفاظ من أسماء وأفعال ستمد تُ  – )ُمقیدة وحدات صرفیة (أو

Bد وحBدة داللیBة مسBتقلة قائمBة ن م والصیغة الصرفیة وحدھا  دون سBیاقھا ال یمكBن أن ُتعَّ

ا ھBن الداللBة الصBرفیة ال تكBون لإوتبعBاً لBذلك فB ،بل تحتاج إلى سیاق لتحدید معناھBا ، بذاتھا 

  .)١(ما لم تكن في سیاق مالئم أو تركیب مناسب نفسھافي  أھمیة

  :م أساسیة ھي ویقوم الجانب الصرفي عند القدماء والمحدثین على ثالث دعائ

مجموعBBة مBBن المعBBاني الصBBرفیة التBBي یرجBBع بعضBBھا إلBBى التقسBBیم كاالسBBمیة والفعلیBBة  - ١

یBة وغیرھBا دخر إلى التصریف كالطلب والصیرورة والتعویرجع بعضھا اآل ،والحرفیة 

 .من المعاني األخرى

 .اللواحق والزوائد واألدواتفي طائفة من المباني تتمثل في الصیغ الصرفیة المجردة و - ٢

یجابیة وھي وجوه االرتباط بین المبBاني وطائفBة أخBرى طائفة من العالقات العضویة اإل - ٣

 . )٢( من القیم الخالفیة أو المقابالت وھي وجوه االختالف بین المعاني والمباني

Bّي َدلBت وسأوضح في ھذا الفصل أھم الَدالالت الصرفیة التي وردت في نھج البالغة الت

فقBد ، أو سBیاقھما ،  واإلغBراء ، أو التي وردت فBي سBیاق التحBذیر ، اإلغراءعلى التحذیر و

وداللBBة التحBBذیر  ،داللBBة التحBBذیر واإلغBBراء فBBي الصBBیغ الفعلیBBة المجBBردة والمزیBBدة  درسBBت

مصBBادر : وداللBBة التحBBذیر واإلغBBراء فBBي المصBBادر وھBBي  ،واإلغBBراء فBBي المبنBBي للمجھBBول 

ودرسBت فیBھ  ،ومصBدر المBرة  ،در المیمBي والمص ،ومصادر غیر ثالثي  ،الثالثي المجرد 

واسBم  ،وصBیغ المبالغBة  ،اسBم الفاعBل : ایضاً داللة التحBذیر واإلغBراء فBي المشBتقات وھBي 

وتنوع الصیغ الصرفیة في  ،وداللة العدول الصرفي في سیاق التحذیر واإلغراء  ،المفعول 

  .راء في الجموع وداللة التحذیر واإلغ ،نھج البالغة الواردة في سیاق التحذیر 

  

  

  

  
                                                           

 .  ٤٧: الداللة السیاقیة عند اللغویین : ینظر  )١( 
 .  ٨٢: تمام حسان .الدكتور ،ا ومبناھا اللغة العربیة معناھ: ینظر  )٢( 

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

http://www.pdffactory.com


 
 

 ١٠

  .ة التحذیر واإلغراء في الصیغ الفعلیة دالل -:أوالً 
  :الصیغ الفعلیة المجردة  - أ

  الماضي صیغة -١

نفُخ ویوم یُ  ﴿: كقولھ تعالى  ،)١(خبار بلفظ الماضي تقریراً وتأكیداً لوقوع الفعلیكون اإل

ور ففُ   )٢(﴾ وُكUلٌ أتUوهُ داخUرین ما شاء هللاّال إوات ومن في األرض امن في السم عَ زِ في الصُّ

السامع وكأن الفزع قد حBدث  وترویع ثارة الرعب والخوف في النفس إذلك من  والغرض ،

    .وتحقق

: " فBBي االسBBتعداد للمBBوت  ﴾u﴿وممBBا ورد فBBي نھBBج البالغBBة  فBBي سBBیاق التحBBذیر قولBBھ 

  . )٣(" تم لفصل القضاء زَ قد غشیتكم وبرَ  والساعةَ ، وكأن الصیحة قد أتتكم 

  . )٤( أدركتكم وال محیص لكم منھا:وغشیتكم  ،فاجأتكم وجاءتكم من غیر توقع : أتتكم 

" و " قBBد أتBBتكم " عBBن وقBBوع الصBBیحة ومجBBيء السBBاعة بالفعBBل الماضBBي ﴾u﴿وعبBBر 

ولبیBان أنھمBBا أحBداث واقعBBة  ،ومجBBيء السBاعة ، لبیBان تحقBBق وقBوع الصBیحة " ؛  قدغشBیتكم

   .نھوحادثة حدوثاً مؤكداً ال مفرَّ م

بالماضي یوحي بأن حدوث الفعل یكون مفاجئاً من غیر  رأن التعبینجد   زیادًة على ذلك

  .وكأنُھ في غفلة عن ھذه األحداث، توقع من المخاطب 

ومUن : "  في سیاق التحذیر من االسBتھزاء بكBالم هللا تعBالى ﴾u﴿ومن ذلك أیضا قولھ 

  . )٥( "واً زْ ات هللا ھُ القرآن فمات فدخل النار فھو كان ممن یتخُذ آی أقر
لُیظھBر األمBر غیBر الحاصBل    ؛  )دخل النار ،مات  (وّظف اإلمام الجمل الماضویة  ھنا  

لغرض إثارة الرعب والخوف في النفس،  ؛ )٦( )الماضي (في صورة الحاصل  )االستقبال (

  .وترھیب السامع من الموت ودخول النار بسبب االستھزاء بكالم هللا تعالى 
                                                           

والعBBدول فBBي البنیBBة  ، ٣/٣٧٢: بBBدر الBBدین محمBBد بBBن عبBBد هللا الزركشBBي  ،البرھBBان فBBي علBBوم القBBرآن :ینظBBر  )١( 
بحث منشور في مجلة  أم  ، ١/٥٧٣: إبراھیم منصور التركي .الدكتور  ،التركیبیة قراءة في التراث البالغي 

 .  ھ١٤٨٢ ، ٤٠عدد ،اللغة العربیة وآدابھا القرى لعلوم الشریعة و
 . ٨٧: اآلیة :  النملسورة  ) ٢( 
  .٩/٢١٠: ،ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  ) ٣( 
  .)كتاب اإللف(١/٦٣: السید جعفر الحسیني  ،شرح  مفردات نھج البالغة  ) ٤( 
 .١٩/٥٢:ابن أبي الحدید المعتزلي ،شرح نھج البالغة   ) ٥( 
وداد  ، )دراسة نحویBة داللیBة (؛ التوابع في نھج البالغة  ١٦٥: السید احمد الھاشمي  ،جواھر البالغة : ینظر ) ٦( 

    .)رسالة ماجستیر ( ٢٧٠: حامد عطشان 
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 ١١

  .المضارع یغة ص -٢

 ؛للتعبیر عن األحداث الماضیة قصBداً  ؛ استعمال صیغة الفعل المضارع اللغة یكثر في 

ألجBBل تقریBBر   ؛خبBBار إلحضBBارھا وتصBBویرھا فBBي األذھBBان وكأنھBBا مشBBاھدة مرئیBBة وقBBت اإل

قBال ابBن  ، )١(حساساً بتصBویر الحBدث واستحضBاره فBي مخیلتBھ إصورتھا مما یزید المتلقي 

تBBي كمBBا یُعبBBرون عBBن الشBBيء الحاضBBر قصBBداً نھBBم یعبBBرون عBBن الماضBBي واآلإ: " ھشBBام 

  . )٢(" خبار إلحضاره في الذھن حتى كأنھ مشاھد حالة اإل

یتعدى إلى أفعال االستقبال التي لم تحBدث بعBد بل وال یقتصر ذلك على األفعال الماضیة 

بBBرون عBBن الشBBيء تBBي كمBBا یعنھBBم یعبBBرون عBBن الماضBBي واآلإ: " بBBدلیل قBBول ابBBن ھشBBام  ،

UUْن آِل فِْرَعUUْوَن َیُسUUوُموَنُكْم ُسUUَوَء اْلَعUUَذابِ  ﴿: ومBBن ذلBBك قولBBھ تعBBالى  "الحاضBBر  ْیَنUUاُكم مِّ  َوإِْذ َنجَّ

ُكْم َعِظیمٌ  بِّ ُحوَن أَْبَناءُكْم َوَیْسَتْحُیوَن نَِساءُكْم َوفِي َذلُِكم َبالء مِّن رَّ   .)٣(﴾ ُیَذبِّ

ھ ّنBأ ّال إكلھا أحداث ماضیة   ، األبناء وتذبیحُ  ،ذاب الع وسوءُ  فسوم فرعون بني إسرائیل

حضBار مشBھد التعBذیب أمBام العBین لمBا إل؛ ر عنھا بالفعل المضارع الذي یدل على الحال بّ عَ 

  .)٤(فیھ من الفضاعة والشناعة والقسوة 

احذروا ! هللا  عبادَ : " في التحذیر من یوم القیامة  ﴾u﴿في نھج البالغة قولھ  وقد جاء

  .)٥(" فیھ األطفال  فحص فیھ األعمال ویكثُر فیھ الزلزال وتشیبُ اً تُ یوم

لمBا فBي  )تشBیب ،یكثBُر  ،فحBُص تُ  (إلBى اسBتعمال األفعBال المضBارعة  ﴾u﴿اإلمBام دعم

  .)٦(ذلك من تصویر وتجسیم لھذه األحداث في ذھن السامع 

شBاھدة عاینBة مُ إحضار وتصویر لتلك األحداث وكأنھا م ضارعةففي استعمال األفعال الم

فBإذا تقBررت صBور ھBذه األحBداث فBي الBذھن أثBارت فزعBاً وخوفBاً ورعبBاً فBي  ،ن آلاتحدث 

  .النفوس من تلك األحداث الجسام

                                                           
 .٣/٢٨٤: فاضل صالح السامرائي .د ،معاني النحو : ینظر   ) ١( 
 .٢/٩٠٥: نصاري ابن ھشام األ ،عاریب مغني اللبیب عن كتب األ ) ٢( 
 .  ٤٩:اآلیة من  : البقرة  سورة ) ٣( 
  .٢٨٥-٣/٢٨٤: معاني النحو : ینظر  ) ٤( 
  .٩/٢١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  ) ٥( 
  .٢١٧-٢١٦: حمد یوسف ھنداوي أعبد الحمید  ،ن الكریم آاإلعجاز الصرفي في القر: ینظر  ) ٦( 
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 ١٢

حساساً بتصویر الحدث واستحضاره في مخیلتھ إفتكرار صیغة المضارع زادت المتلقي 

  .ینھ في الواقعافكأنما یراه ویع

لیكون اإلنسان  ؛األفعال لالھتمام بھ  سائرعلى  )فحصتُ  (ولعل الغرض من تقدیم الفعل 

  .زعلذلك الیوم الُمف ص دائم ألعمالھ یوماً بعد یوم تجنباً في حالة تفحّ 

إلشBارة إلBى ترقBب ذلBك ل )تشBیب (ختیار الصیغة المضارعة الدالة على المستقبل في او

فشBیب ، ك المصیر الَمُھBول تجنب ذلإلى والسعي الحثیث  ،واالستعداد لُھ  ،الیوم للحذر منُھ 

  .)١(إلى التأمل األطفال انقالُب ُمفزع یدعو

إن الزاھUUدین فUUي الUUدنیا تبكUUي قلUUوُبھم وان : " یصBBف الزاھBBدین  ﴾u﴿ومBBن ذلBBك قولBBھ
  .)٢( "زقوا اغتبطوا بما رُ  نْ إم أنفسھم وھُ فرحوا ویكثُر مقتُ  نْ إھم وزنُ ضحكوا ویشتد حُ 

  ،یشBBتد حBBزنھم و ، تبكBBي قلBBوبھم (رعة فBBي تكBBرار األفعBBال المضBBا ﴾u﴿اإلمBBاموظBBف 
للتعبیر عن ھذه األفعال التي أصبحت عادة للزاھدین في الدنیا الBذین ؛  )یكثر مقتھم أنفسھمو

، ، وان فرحBBوا  ضBBحكوا ویشBBتد حBBزنھم نْ إو مأصBBبح  مBBن عBBادتھم ودیBBدنھم أن تبكBBي قلBBوبھ
ن اسBتعمال إفBعBن ذلBك  فضBالً  ،وان اغتBبطھم غیBرھم بمBا رزقBوا ، ویكثر بغضھم ألنفسBھم 

، لBیالحظ المؤمنBون حBالھم ، األفعال المضارعة فیھ تصویر لتلك األفعال وتقریبھا لألذھBان 
  .)٣(فیقتدوا بھم ویسیروا على نھجھم

وھBذا یBدل  ،)٤(د واالسBتمراردالفعلیة تدل علBى الحBدوث والتجB ةذلك أن الجمل یزاد على 
  .ه األفعال وتحدث باستمرار في كل زمان ومكاند منھم ھذدعلى أن الزاھدین في الدنیا تتج

ن النUاس إفبUادروا المعUاد وسUابقوا اآلجUال فU: "  یوصي بBالتقوى ﴾u﴿ومن ذلك قولھ 

  .)٥(" عنھم باب التوبة  دّ سَ یُ وَ  جلھقھم األرْ یوشك أن ینقطع بھم األمل ویَ 

ھ الن فیBBB؛ لBBBذا اسBBBتعمل الفعBBBل المضBBBارع  ؛تصBBBویر وقBBBوع الحBBBدث  ﴾u﴿اإلمBBBامأراد 

 ،نقطBع اآلن اأن األمBل كBو ،لھذه األحداث وكأنھBا واقعBة حادثBة اآلن   استحضاراً وتصویراً 

فإذا ثبتت صBور ھBذه األحBداث فBي  ،اآلن  وباب التوبة قد سدّ  ،جل قد أدرك الناس اآلن واأل

                                                           
  .)أطروحة دكتوراه( ١٠١: ھادي شندوخ حمید  ،لداللي للقرآن الكریم في نھج البالغة األثر ا: ینظر  ) ١( 
 ٧/٢٤٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة : ینظر   ) ٢( 
 .٢١٧: اإلعجاز الصرفي في القرآن الكریم : ینظر   )٣( 
 .١٧٤:عبد القاھر الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز : ینظر   )٤( 
 .١٠/١١٦:المصدر نفسھ : ینظر  ) ٥( 
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 ١٣

والغBرض مBن ذلBك الترھیBب مBن ھBذه  ،النفس أثارت فیھا القلق والفBزع والرعBب والخBوف 

لیكBBون السBBامع فBBي حالBBة حBBذر دائBBم  ؛ بBBالموت ّال إًة  وال تBBأتي أ فجBBّال إال تBBأتي األحBBداث التBBي 

  .وترقب للموت ولما بعده

ولنعUیٍم یفنUى ولUذٍة ال  مUا لعلUيً  :  "ن زھBده فBي  الBدنیا  ییبu﴾ B﴿ومن ذلك أیضاً قولھ 
  .)١(" تبقى 
للداللة على  ؛ في سیاق االستفھام )تبقى  ،یفنى  (الفعل المضارع  ﴾u﴿ اإلمامستعمل ا

 ھفالفناء أمٌر مالزم للنعیم مھما طBال مكوثB، أن فناء النعیم وزوال اللذة واقعان في المستقبل 
یBBراد الصBBیغ المضBBارعة استحضBBاراً للصBBورة الوصBBفیة للموصBBوف إفكBBان  ،وقتBBاً ؤه وبقBBا

  .)٢(وتقریبھا للعیان 
حUذر یومUاً اف: " م مBن كتBاب لBُھ إلBى معاویBة محBذراً إیBاه مBن النBد ﴾u﴿ومن ذلك قولھ 

  .)٣(" اِذبھ ُجعاقبة عملِھ ویندم من أمكن الشیطاُن من قیاده فلم یُ  مدَ حْ أتبُط فیھ من غیُ 

ن الفعل أل اً ؛توظیفاً فنیاً دقیق )یندم وغتبُط یَ  (األفعال المضارعة في  ﴾u﴿اإلمامف وظّ 

بطBBة الغِ  (شBBاھد حBBادث اآلن وكأنBBھ مُ  ، وتصBBویٌر لوقوعBBھ ،المضBBارع فیBBھ تقریBBب للحBBدث

ً  ، ألجل ترغیBب المBؤمنین؛ )والندامة لكثBرة  ، وتشBویقھم للیBوم الBذي یكBون فیBھ حBالھم حسBنا

       ھموتقBBریع ألجBBل تحBBذیر العاصBBین الضBBآلین نفسBBھ وفBBي الوقBBت ،حسBBناتھم فیغBBبطھم غیBBرھم 

  .ألنھ قریب ؛ فیھ بإنذارھم من ذلك الیوم الذي سیندمون  -ومنھم معاویة -

مكنUون الِعلUل  ،جUل مكتوم األ! مسكین ابن ادم : " یصف ابن ادم  ﴾u﴿ومن ذلك قولھ
  .)٤( "وتنتنُھ الَعْرَقُة  ، وتقتلُھ الشرقة ،ُتؤلمھ البقة  ،محفوظ العمل 

 )تنتنھ الَعرقةو ،تقتلھ الشرقة و ،تؤلمھ البقة  (في  الفعل المضارع  ﴾u﴿اإلماماستعمل 
ور ھBذه األحBداث فBي ذا تجسBدت صBإفB ، ھاوتجسBیم ھBاوتمثیل لغرض تصBویر ھBذه األحBداث

 ،ضBعف المخلوقBات تؤلمBُھ  أن أل؛ دم وعجBزه ومسBكنتھ آالنفس تبین بذلك مدى ضعف ابن 
تشمئز  ، حتملال تطاق وال تُ  تعرق لجسمھ یجعلھ ذا رائحة نتنًة  وأدنى ،وشرقة الماء تقتلھ 

  .منھا النفس
                                                           

 .١١/٢٤٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة    )١( 
 .)رسالة ماجستیر ( ١٣٣-١٣٢: التوابع في نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .١٧/١٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  ) ٣( 
 .٢٠/٦٢: عتزلي ابن أبي الحدید الم ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٤( 
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 ١٤

 :الصیغ الفعلیة المزیدة  - ب

  )أفعل(المزیدة بحرف  -١   

فBي ذكBر  ﴾u﴿قولBھ جاء في نھج البالغة على ھBذه الصBیغة فBي سBیاق التحBذیروقد 

ابلUھ وعظمUْت فUیكم سUطوتھ ععلقUتكم َحبائلUھ وتكنفUَّتكم غوائلUُھ وأقصUدتكم مَ أقUد " : الموت 
جعلBBتكم حبائBBل : )علقBBتكم حبائلBBھ أقBBد ( ، )١( "بوتUUُھ نوتتابعUUت علUUیكم َعْدوتUUُھ وَقلUUت عUUنكم 

أذا إالسھم  قصدأ: ویقال  ،أصابت مقتلكم سھامھ : )أقصدتكم معابلھ (و ،الموت تعلقون فیھا 

  . )٢(جمع معبلة وھي نصل عریض طویل: والمعابل  ،أصاب فقتل 

ثبBات حدوثBBھ إالفعBBل و عوقBو للداللBBة علBى تحقBBق ، األفعBBال الماضBیة ﴾u﴿اإلمBاموظBف 

فضBBالً عمBBا توحیBBھ فمBBوت اإلنسBBان ال مفBBر منBBھ وال مھBBرب  ،نBBھ قریBBب الحBBدوث ال محالBBةأو

 _من علیھUا فUاٍن  لُ كُ  ﴿: تعالى  قال  ،قوع الموت لوالجمل المتقاربة في المعنى من تأكید 

  . )٣(﴾ك ذو الجالل واإلكرامبّ ویبقى وجُھ رَ 

فBBي بیBBان أدبBBار الBBدنیا وإقبBBال  اإلغBBراءفBBي سBBیاق التحBBذیر و ﴾u﴿ومBBن ذلBBك أیضBBاً قولBBھ

Uا َبعUُد فU" : اآلخرة  ن اآلخUرة قUد أقبلUت وأشUرفت إو، دبUرت وأذنUت بUوداع ن الUدنیا قUد أإأمَّ
الع      . )٤( "باطَّ

 ثبBBاتإى ة علBBلBBللدال ، الفعBBل الماضBBي ﴾u﴿اإلمBBاماسBBتعمل :  ) قبلBBتقBBد أ ،قBBد أدبBBرت (

علBى ثبBوت  دلّ فالفعBل الماضBي ھنBا  ،الواقBع وئن لكBاوقوع ذلك الفعBل وبیBان أنBھ فBي حیBز ا

فضBالً  ،قبال اآلخرة ومجیئھا ودوامھBا ثبوتBاً قطعیBاً إوت وثب ،دبار الدنیا وزوالھا وانتھائھا إ

فنBاء الBدنیا  (وأثبتا ذلBك  ، قد أكدا )إنَّ (وحرف التأكید )قد(ن حرف التحقیق نرى أ عن ذلك 

  . )وإقبال اآلخرة ودوامھا ،وزوالھا  

ألجBBل ؛ ھBBا الیمBBن ذلBBك  تحBBذیر السBBامع مBBن الركBBون إلBBى الBBدنیا واالطمئنBBان  والغBBرض 

  .عنھا وتركھا   واإلقبال على اآلخرة والتفكیر بھا وتھیئة العدة لھا العزوف
                                                           

  .١٣/٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  ) ١( 
  ٤٠٤-٣/٤٠٣: الراوندي  ،منھاج البالغة : ینظر  ) ٢( 
 .٢٧ – ٢٦:تان اآلی:  الرحمنسورة  ) ٣( 
  .٢/٩١:ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  ) ٤( 

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

http://www.pdffactory.com


 
 

 ١٥

 ّال إال ینUUال امUUرؤ مUUن  غضUUارتھا رغبUUاً : " فBBي ذم الBBدنیا  ﴾u﴿ومBBن ذلBBك أیضBBاً قولBBھ

    . )١(" تھ من نوائبھا تعباً قَ أرھَ 

 إرادتBھ إالّ عیشBھا وسBعتھا ونعمتھBا رغبتBھ و بِ ْیBحٌد مBن طِ أأنھ ال یبلغ  ﴾u﴿اإلمامأراد 

لتھُ      . )٢(من نوائبھا ومصائبھا التعب والمشقة َحمَّ

بصBیغة الماضBي مBن النكتBة  )أرھقتBھ(بصیغة المضBارع و )ینال(تیان إ وال یخفى ما في

شارة إلى أن نیل الرغبBة مBن غضBارة الBدنیا وحالوتھBا أمBٌر متوقBٌع مشBكوٌك اإلاللطیفة وھي 

مBBن  ُبBBدّ  ومحنھBBا أمBBٌر محقBBٌق ثابBBت الوإرھBBاق التعBBب مBBن نوائبھBBا ومصBائبھا  ،فBي حصBBولھ  

    . )٣(  حصولھ
والغBBرض مBBن ذلBBك تحقیBBر الBBدنیا والتقلیBBل مBBن شBBأنھا بالكشBBف عBBن بواطنھBBا وخفایاھBBا 

  .المستورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

  .٧/٢٢٦:المعتزلي ابن أبي الحدید  ،شرح نھج البالغة  ) ١( 
  .٨/١٨: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة  : ینظر  ) ٢( 
 .المصدر نفسھ والصفحة نفسھا : ینظر   ) ٣( 
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 ١٦

  . )لَفعّ  ( المزیدة بحرف -٢

  .تدُل ھذه الصیغة على تكرار حدوث الفعل ألجل المبالغة في وقوعھ وحدوثھ   

 ﴾u﴿على ھذه الصBیغة داالً علBى تكBرار حBدوث الفعBل قولBھ البالغة ومما جاء في نھج

واعلمUوا أن مالحUظ المنیUِة نحUوكم دانیUة وكUأنكم : " في سBیاق التحBذیر مBن اقتBراب المنیBة 
 ،ومعضUUالت المحUUذور  ، وقUUد دھمUUتكم فیھUUا مفظعUUات األمUUور ،بمخالبھUUا وقUUد نشUUبت فUUیكم 

  .)١(" ى ستظھروا بزاد التقواعوا عالئق الدنیا وفقطَ 

تفید تكرار وقوع الفعل مبالغة  )لَفعّ (ن صیغة أل )اقطعوا (ولم یقل )عواقطَ (: ﴾u﴿قال 

ألنھBا ؛یBأمر النBاس بقطBع عالئقھBم الدنیویBة ویحBثھم علBى تركھBا   ﴾u﴿اإلمامف ،في حدوثھ 

غٌل شاغل في الBدنیا أو تعلقBتم بملBذاتھا ن عرض لكم شُ إ: كأنھ یقول لھم  ،ُتشغل عن اآلخرة 

أي كلمBا عBرض لكBم شBيء مBن  ،و بشيء من متاعھا فاقطعوا ھذه العالئBق مBرة ً بعBد مBرة أ

یحث على قطBع عالئBق الBدنیا  ﴾u﴿اإلمامف ،الدنیا تعلقتم بھ فاقطعوا ھذه العالئق في الحال 

  .لعباد مرة ً بعد مرةلما عرضت لَّ كُ 

جBاء موافقBاً لطبیعBة  بBل ،عتباطBاً ا لھذه الصیغة لBم یBأتِ  ﴾u﴿ اإلمامویبدو أن استعمال 

فلكثBBرة ھBBذه العالئBBق التBBي یمكBBن أن  ،الBBدنیا الملیئBBة بBBالعالئق الدنیویBBة الشBBاغلة عBBن اآلخBBرة 

ھBBذه الصBBیغة التBBي جBBاءت متفقBBة ومتوافقBBة مBBع غرضBBھ  اإلمBBامیتعBBرض لھBBا العبBBاد اختBBار 

  .ومقصده

 ﴾u﴿قولBھ اإلغBراءفBي سBیاق التحBذیر والبالغBة  ومما جاء على ھذه الصBیغة فBي نھBج 

ه بالیقین وّ وقَ  ،بالزھادة  متھُ وأَ  ،عظة وْ ي قلبك بالمَ یأحْ : " ﴾u﴿الحسن  اإلمام ھیوصي ابن

UUة وّ وَنUUة وذَ  ،ره بالحكمUUوت للUUذكر المUUرّ  ،بUUاء وقUUدنیا وبَ  ،رهُ بالفنUUائع الUUرهُ فجUUذّ  ،صUUرهُ وح
   )٢(" حش تقلب اللیالي واألیام صولة الدھر وفُ 

 ،رهُ ّصBبَ  ،َذللة ،نورهُ  ،قّوهُ  ( االمریةفي األفعال  )لَفعّ  (صیغة  ﴾u﴿اإلمام ورد لدى 

مبالغBة ً  ،ن الغرض من ذلك الحث علBى تكثیBر حBدوث الفعBل أل،للمبالغة في الحدث  )رهُ ذَّ حَ 

                                                           
  .١١/٥: ابن أبي الحدید المعتزلي    ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .٦٢/ ١٦: المصدر نفسھ   )٢( 
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 ١٧

    وهُ بBالیقین ما ضعف وفتBر َقBكلَّ فُ  ،بالیقین مرة ً بعد مرة  َقوه: فكأنھ قال  ،في حصولھ ووقعھ 

؛ مBن القطBع   دّ ُبB بBل ال ،تجBاه أي أمBر إقویBاً بالشBكوك والظنBون  فالقلب ال یمكن أن یكون" 

كBان عقائBدیاً  أم أوھBذا یشBمل كBل أمBر یمBر علBى اإلنسBان سBواء  ،لیكون األمBر راسBخاً فیBھ 

  . )١(" فكریاً أم غیرھما 

فقBولھم فBالن ذو یقBین  ،وقد استعمل العرب لفظ الیقین للتعبیر عBن السBكون واالسBتقرار 

نھ مستقر العقیدة ثابت الرأي علBى صBحة الحBال وصBدق الواقBع إأي : مر أو ذاك في ھذا األ

  . )٢(عاین ما یھمھ ویشاھده فال یضطرب خاطره وال تقلق أفكارهحتى كأنھ یُ 

ھBو تحقیBق التصBدیق بالغیBب : وقیBل الیقBین  ،  )٣(ھو العلم الحاصل بعد الشك : والیقین 

  . )٤(یمان ن بنور اإلرؤیة العیا: وقیل  ،بإزالة كل شك وریب 

ما تاه وتحیر في ظلمBات كلّ فُ  ،عد مرة بجعلھ متنوراً بالحكمة مرةً  اأي : بالحكمة  ورهُ ونَ 

ألنھBا تمنBع الدابBة ؛ ومنBھ حكمBُت اللجBام  ،المنع : أصل الحكمة " و ،رهُ بالحكمة والضالل نَ 

ألنBھ ؛ الحBاكم حاكمBاً  يمّ وُسB ،بھ من الجھBل  نعَ ما مُ : والحكمة عند العرب  ،من االعوجاج 

ووضBع الشBيء فBي موضBعھ  ،  )٦("والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل "  ، )٥("یمنع الظلم 

والحكمBة أیضBاً  ، )٧(م اإلنسBانوھي ما تمنع من الباطBل وُتقBوّ  ،حتى ال یشوبھ زلل وال خلل 

   سBBن ر بBBھ الحBBق والباطBBل والحصBBمعرفBBة الشBBریعة وھBBي توجBBب نBBوراً فBBي القلBBب یبُ : ھBBي 

  . )٨(والقبیح 

                                                           
 )١( Bج البالغBي نھBة فBیخ  ،ة المالمح التربویBاظمي : الشBاد الكBدولي  ، ٧/٢٥١: عمBي الBؤتمر العلمBوث المBن بحBم

 .م٢٠١١ار آذ ) ٢٨ – ٢٧ (األول المقام  في جامعة الكوفة من
 .٤٤٢: صالح عضیمة .الدكتور ،مصطلحات قرآنیة : ینظر  )٢( 
 .)یقن(٢/١٦٢١:  )تاج اللغة وصحاح العربیة (الصحاح : ینظر  )٣( 
 .٢٥٥: علي بن محمد الحسیني الجرجاني   ،ات التعریف: ینظر  )٤( 

 .١/٦٠٣: قطب الدین الكیدري  ،في شرح نھج البالغة  قحدائق الحقائ )٥( 
 .١٣٢: مفردات ألفاظ القرآن  )٦( 
 .١/٦٠٣: في شرح نھج البالغة  قحدائق الحقائ: ینظر  )٧( 
 .٤/٤٨ :السید محمد الحسیني الشیرازي  ،توضیح نھج البالغة : ینظر  )٨( 
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 ١٨

ومخافتBBھ وطاعتBBھ تعBBالى ثBBار الحكمBBة علBBى اإلنسBBان أنھBBا توصBBلھ  إلBBى خشBBیة هللا آومBBن 

النBBور الBBذي یبصBBر بBBھ القلBBب  يوكBBأن الحكمBBة ھBB:    نBBورهُ  :﴾u﴿ولBBذا قBBال: واإلقبBBال علیBBھ 

  . حقائق األشیاء  وبھا یرى اآلخرة وما یجب علیھ من االستعداد لھا

  ةمBا نسBي المBوت والحیBاة اآلخBرلّ فكُ  ، تBذلالً بBذكرك للمBوتمُ  جعلBھُ ا: بذكر الموت ة وذلل

BBذكره ة ذللBBب"UUوح إفUUب جمUUع ،  ن القلUUوت ذلَّ وتواضUUر المUUإذا ذكUUك أل ، )١( "فBBرة وذلBBن كث

ویBذلل مBن ، ویسكن القلب عن جماحھ فBي میBدان الشBھوات ، خطاره بالبال یستلزم الخوف إ

  .)٢(ة الغضبیَّ مِ عزة الكبر وحَ 

أن مصBیرهُ  يَ ِسBمBا نَ لَّ فكُ  ، )٣(" لیBھإقرَّ بالفناء فیطمBئن جتھد معھ لیُ ا" أي : بالفناء  رهُ روق

فقBد تBرى مBن یBذكر المBوت وقلبBھ  ،قرراً واقعیاً ال ذكراً فقط إررهُ بذلك إلى الفناء والزوال قَ 

 ،حقیقBة تجBاه ھBذه الإستحكم األمBر یتذلٌل بھ ولكنھ یحتاج إلى التصدیق واإلقرار في العمل لمُ 

بBل كBل مBا  ،نُھ لیس أنت وحدك أو مBن ھBو معBك سBیموت أین ُیبل )الفناء ( بلفظ ﴾u﴿وَعبَّر

فھBBل یأمBBل اإلنسBBان بعBBد  ،فBBي ھBBذا الوجBBود مBBن اللBBذات والBBنعم وغیرھمBBا مصBBیره إلBBى الفنBBاء 

  .)٤(التصدیق بذلك أن یمیل إلى الدنیا ویبحث عن الخلود فیھا 

فكلمBا حBدثت  ،لھ یتبصر فجائع الدنیا ونكباتھا ومصائبھا جعاأي :  صرهُ فجائع الدنیا وبَ 

  .خذاً العبرة والموعظة من تلك الفجائعآجعلھ بصیراً افاجعة من فجائع الدنیا 

BBدھر وفُ وَحBBولة الBBام ذرهُ صBBالي واألیBBب اللیBBش تقلBBھ مُ :  حBBوم أي اجعلBBاً لھجBBتعداً متأھبBBس

  .الدھر وتقلباتھ المفاجئة المریرة

  

  

  

  

  
                                                           

 .٤/٤٨: توضیح نھج البالغة : ینظر )١( 
 .٥/٩: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .٢٩٧:  )دراسة ومعجم (مع نھج البالغة    )٣( 
 .٧/٢٥٥: المالمح التربویة في نھج البالغة : ینظر  )٤( 
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 ١٩

ل ( بحرفینالمزیدة  - ٣   . )َتفعَّ

ل نحو  لمطاوعة"  :تأتي ھذِه الصیغةو  ،م ع وتحلBَّوللتكلف نحBو تشBجَّ  ،ر فتكسَّ  ھتكسرَفعَّ

عتBھ نحBو تجرَّ  ةلBھْ وللعمBل المتكBرر فBي مُ  ، جَ رّ م وَتحوللتجنب نحو تأثَّ  ،د نحو توسَّ  ولالتخاذ

  .)١("برَ وبمعنى استفعل نحو تكَّ  ،م ومنھ تفھَّ 

فBي سBیاق التحBذیر قولBھ علBى التBدرج  البالغBة داالً  الصیغة في نھBج ومما جاء على ھذه

﴿u﴾  دنیاBBي الBBد فBBي التزھیBBرمت إو أال: " فUU UU، بانقضUUاء  ذنUUتآو، ن الUUدنیا قUUد تصَّ ر وتنكَّ
  . )٢( "جیرانھا  معروفھا وأدبرت َحذاء  فھي تحفُز بالفناء سكانھا وتحدو بالموتِ 

ً تقضّ : والتصرم  الحاضBرة  أحوالھBاھBو تقضBي :  فتصBرم الBدنیا  ، )٣(ي األمر شیئاً فشیئا

ومBا مBن  ،وتتبBدل بسBقم  ّال إوما من صحٍة  ،ھرم  إلىوینتھي  ّال إفما من شباب  ،شیئاً فشیئاً 

سBتبدل بBذل ویُ  ّال إ وما من عزَّ  ،فقر  إلىوینتھي  إّال وما من غنى  ،فناء  إلى وینتھي ّال إبقاء 

أي : والتفرق  ھو الزوال: وقیل التصرم   ، )٤(عجز ضعف و إلىوتنتھي  ّال إوما من قوٍة  ،

  .)٥(ذھب قلیالً قلیالً 

لكثرة ما یعرض لُھ من التغییBر ؛ ما صار ما كان منھا معروفاً منكراً إ: ر معروفھا كَّ نوت

  .)٦(صار المعروف فیھا منكراً لقلة من یفعلھ ویأتیھ أو ،

حBاٍل  إلBىمBن حBاٍل تسBرك  أوول حBاٍل مجھB إلBىمعلBوم  تغیرھBا مBن حBالٍ : وتنكر الBدنیا 

  .)٧(تكرھھا

  

  

  

  

                                                           
 ١/٧٥: شرح شافیة ابن الحاجب للرضي  ) ١( 
 .٣٣٢/ ٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،نھج البالغة شرح   )٢( 
 .٢/١٣٩: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  ) ٣( 
 .المصدر نفسھ:  ینظر   )٤( 
 .١/٤٦٤: الدیباج الوضي في الكشف عن إسرار كالم الوصي : ینظر  ) ٥( 
 .المصدر نفسھ:  ینظر  ) ٦( 
 .)نكر(٧/٥٥٩ :وس من جواھر القاموس تاج العر: ینظر  ) ٧( 
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 ٢٠

  . )استفعل ( أحرفالمزیدة بثالثة  -٤

 طلبُت مغفرتBھ : مجازاً كاستغفرُت هللاَ أي  أومنھا الطلب حقیقة  تأتي ھذه الصیغة لمعانٍ 

 إذا : حكایBة الشBيء كاسBترجع واختصBار ،أي صBار حجBراً :  والصیرورة كاستحجر الطینُ 

 ،قوي ھتره وكبره  :  وتأتي للقوة كاستھتر واستكبر أي ، "راجعون  إلیھِ نا إو . انَّ إ: " قال 

ل كأحكمتُھ فاسBتحكم عَ وتأتي لمطاوعة أفَ  ،أي صادفتھ كریماً  :  وللمصادفة كاستكرمُت زیداً 

  .)١(عتقدت حسنھ اأي : استحسنُت كذا : الشيء نحو  كثیراً العتقاد صفة وتأتي ،

Bذیرومما ورد في نھج البالغBیاق التحBي سBیغة فBذه الصBى ھBب  ؛ة علBى الطلBؤدي معنBلت

،  كUUمأظلَّ واسUUتعدوا للمUUوت فقUUد : "  یوصBBي فBBي االسBBتعداد للمBBوت ﴾u﴿قولBBھ  ◌ً  حقیقBBة

  .)٢(" ح بھم فانتبھوا یَ وكونوا قوماً صِ 

 ،ة دَّ أعBدوا للمBوت ُعB: كأنھ قاَل  ، اعدوا : نى عبم ، بحضّ  یكون  نأیمكن : )استعدوا (

كأنھ قBال  ،أي طلب الطعام استطعم : یكون بمعنى الطلب وھو الراجح كما تقول أن  ویمكن

ة ا:  ة لُھ  وال ،طلبوا للموت ُعدَّ  ّال إللموت ال یكBون  دواالستعدا ، )٣(الصالحة باألعمال ّال إُعدَّ

  .  معھا موت البدن لقیة والدینیة التي ال یضرُّ بالتزود بالكماالت الخُ 

وتھBBذیب الBBنفس وتزكیتھBBا  ، الصBBالحة األعمBBالمBBوت اإلكثBBار مBBن والمBBراد باالسBBتعداد لل

  .)٤(" الباقیات الصالحات" والتحلي بالفضائل ومكارم األخالق والمسارعة في 

 أداء: " قBال فمBا االسBتعداد للمBوت ؟ : ﴾u﴿طالBب  أبBيالمؤمنین علي بBن  ألمیروقیل 

ن وقUع علUى المUوت إال یبUالي  ثم ، واالشتمال على المكارم ،واجتناب المحارم  ،الفرائض 
  .)٥( "أو وقع الموت علیھِ 

                                                           

 .٤٣-٤٢: وشذا العرف في فن الصرف  ، ٨٠-١/٧٩: شرح شافیة ابن الحاجب للرضي : ینظر ) ١( 
 .٥/١٤٥: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة ) ٢( 
 أركBان: مع وتنسیق ج ،وصفوة شروح نھج البالغة  ، ٥/١٤٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة ) ٣( 

  .١٣٨: التمیمي 
 .٣/٢٦:  )شرح عصري جامع لنھج البالغة (نفحات الوالیة : ینظر ) ٤( 
 .٤/٣٤٤: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة  )٥( 
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 ٢١

مUUا  ھUUا النUUاس فUUيفUUا~ هللا أیَّ : " یعBBظ النBBاس  اإلغBBراءفBBي سBBیاق ﴾u﴿ومBBن ذلBBك قولBBھ

ولUم ، یخلقكUم عبثUاً  م لUن هللا سUبحانھ إفU، مUن حقوقUھ  واسUتودعكم ، ستحفظكم من كتابھا
  .)١( "ى یترككم ُسدً 

وحفظBھ ال  ،كتابBھ  معنBى الطلBب أي طلBب مBنكم حفBظ فیھBاو )اسBتفعل (بزنة : استحفظ 

 وامBرهألفیذ أحكامھ باالمتثال نیكون بالعمل بِھ وت بل ،ما  ھ في مكانٍ نخز أو،  بتزیینھیكون 

  . تالوتھ وترتیلھزیادة على   ،جتناب ما نھى عنُھ او

  .جعل حقوقھ ودیعة عندكم لتكون مؤداة حین طلبھا منكم : استودعكم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٣٥٠/ ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي    ،شرح نھج البالغة  )١( 
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 ٢٢

  .المبني للمجھول داللة التحذیر واإلغراء في  -:اً نیثا
مBBا ذكBBر معBBھ فاعلBBھ وھBBو المبنBBي :  ولاأل ، قسUUمینلBBى ینقسBBم الفعBBل مBBن حیBBث فاعلBBھ ع

 فاعلBھذكر معھ  فاعلھ وھو المبني للمجھول أو الفعBل الBذي لBم ُیسBمَّ مالم یُ : والثاني للمعلوم  
)١( ، BBھ ذِ وإذا ُحBBوب عنBBل ینBBھ كُ ف الفاعBBي أحكامBBلَّ فBBِھ فBBول بBBا المفعBBا  نْ إھBBد فمBBم یوجBBتص الBBخ

   . )٢(وتصرف من ظرف أو جار ومجرور أو مصدر فیكون نائباً عن الفاعل 

االھتمBام بالحBدث والتركیBز علیBھ بصBرف النظBر : ولحذف الفاعل أغراض كثیBرة منھBا 

مBا الغBرض منBھ نَّ إُضBِرَب زیBٌد : وكذلك قBولھم : " ) ھ٣٩٢: ت (قال ابن جني  ، عن ُمحِدثھ

: ومن ذلBك قولBھ تعBالى  ، )٣(" أن ُیعلَم أنھ ُمنضرب ولیس الغرض إن ُیعلَم من الذي ضربھ 

 فَ وانمBBا ُصBBرِ  ،فBBا. تعBBالى ھBBو الBBذي زلBBزل األرض  ، )٤(  ﴾لزلUUْت األرُض زلزالھUUاإذا زُ  ﴿

ُ ، الحدُث فیھا عن فاعلھ  لترھیBب مBن ذلBك معاناً في التھویل واإھ نفست النظر إلى الحدث فِ ول

فالحBBدث ھBBو المقصBBود لمBBا فیBBھ مBBن العنBBف واإلدھBBاش  ،وإیBBذاناً بالBBذھول والحیBBرة  ،الحBBدث 

  . )٥(یقاظ والموعظة وإلقاء الحجةلغرض اإل

فاحUUذروا نUUاراً َقُعرھUUا بعیUUد : " محBBذراً مBBن النBBار ﴾u﴿قولBBھ نھBBج البالغBBةفBBي  وقBBد ورد

ج فیھUا وال تُ  ،مة داٌر لیس فیھا رح ،ھا شدید وعذابھا جدیٌد رُّ وحَ  سمُع فیھUا دعUوة وال ُتفUرَّ
   .)٦( "ُكْربة 

لیكBون الوصBول إلBى و  ،؛ ألنBھ مجھBولاھمBقBد ُحBذف  فاعال )جفBرَّ وتُ  ،سBمُع تُ (فالفعالن 

إلضBفاء صBورة  )وعBدم تفBریج الكربBة فیھBا   عدم سماع الBدعوة فیھBا (الحدث مباشراً وھو 

ولو قیل مثالً  ،لترھیب والتنفیر من ھذه النار أخرى من صور العذاب في ھذه الدار لزیادة ا

بطBئ بالبناء للمعلوم وذكر الفاعل لكان ذلك یُ  )هللا فیھا دعوة وال یفرج فیھا كربة سمعُ ال یَ (: 

ولكBان ذلBك أیضBاً  ،دون محدثBھ مBن المقصBود ھBو الحBدث  إذ إنَّ  ،من تشكل صورة الحدث 
                                                           

 .١٤٤:  المھذب في علم التصریف: ینظر   )١( 
 .٢١١: جمال الدین یوسف بن ھشام األنصاري  ،شرح قطر الندى وبل الصدى : ینظر   )٢( 
 ،التفسیر البیBاني للقBرآن الكBریم : وینظر  ، ١/٦٦: المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات  واإلیضاح عنھا   )٣( 

 .١/٨١:  )بنت الشاطئ(الدكتورة عائشة عبد الرحمن 
 .١: اآلیة : ة سورة الزلزل  )٤( 
 .)رسالة ماجستیر( ٢٧ – ٢٦: ھاتف بریھي شیاع  ،المبني للمجھول في التعبیر القرآني : ینظر   )٥( 
 .   ١٥/١٦٤: ابن أبي الحدید المعتزلي ،شرح نھج البالغة   )٦( 
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 ٢٣

القصBد ُینBافي حانھ وتعBالى وھBو قطعBاً مما یدخل عنصBر رحمBة وطمأنینBة وھBو ذكBر هللا سBب

  .)١(المراد من النص

نیا : " في ذم الدنیا  ﴾u﴿في نھج البالغة في سیاق التحذیر قولھ أیضاً  ومما ورد  والدُّ

وقد َعجلUت للطالUب والتبسUت  ،خضرة داٌر ُمنِي لھا الفناء وألھلھا منھا الجالء وھي ُحلوةٌ 
  .)٢( "بقلب الناظر

ھBو االھتمBام والعنایBة بالحBدث  )ِنBيمُ  (اعل وبنBاء الفعBل للمجھBول الغرض من حذف الف

وھو فناء الBدنیا  ، فیھ تأكیداً لوقوعھ ألجل اإلقرار بِھ وتصدیقھ جل التأملأمن للتركیز علیِھ 

  .وھو وصٌف واقع  خرةدار اآلالوزوالھا وذھاب أھلھا وانتقالھم عنھا بالموت إلى 

 ً : یصBف المیBت  ﴾u﴿للمجھول في سیاق التحذیر قولھ ومما ورد في نھج البالغة  مبنیا

ُ  ،ساً لِ نقاداً سَ ج في أكفانھ ُمبلساً وُجذب مُ درِ أ"    . )٣(" ي على األعواد قِلْ ثم أ

ُ  (فالغرض من حBذف الفاعBل فBي األفعBال  ُ  ،ب ذِ ُجB ،ج درِ أ وبنBاء الفعBل للمجھBول  )يقUِلْ أ

غسBلھ وانقیBاده لمُ  ،في تابوتBھ  وإلقائھ ،ن اجھ في الكفدرإ (للتركیز على الحدث واالھتمام بِھ 

فاالھتمام بالحBدث وتركیBزه  ،عة تستوجب الخوف والفزع منھا روّ ألنھا أحداث مُ  ، )ومكفنھ

وھBذه األحBداث تبBین للسBامع بBأن اإلنسBان یكBون  ،في ذھن السامع ھو األھم في ھذه الجمBل 

ع ھBذه األحBداث بتقریبBھ منھBا یریBد مBن السBامع أن یتفاعBل مu﴾ B﴿اإلمامف ،اإلرادة  بمسلو

فBالجنوح إلBى  ، )٤(ألن ھذا مصیر اإلنسان  وحالھ بعد مماتBھ  ،لیأخذ العبرة منھا ویتعظ بھا 

  . )٥(االھتمام بھ واستعمال المبني للمجھول ھنا جاء ألجل التركیز على الحدث 

                                                           

رسBالة  ( ١٠٧ – ١٠٦: فراس عبد الكاظم حسBن  ، )دراسة لغویة (المبني للمجھول في نھج البالغة : ینظر   )١( 

    .)ماجستیر

 .   ٣/١٥٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
 .   ٦/٢٧٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 
 .)اطروحة دكتوراه (٣٤:   ﴾u﴿دراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لألمام علي : ینظر   )٤( 
  .١/٨١: للقرآن الكریم  التفسیر البیاني:  ینظر  )٥( 
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 ٢٤

:  بBرهنزولھ في ق حینبیان حال المیت  سیاق التحذیر في في ﴾u﴿ومن ذلك أیضاً قولھ

فUUي حفرتUUھ نّجیUUاً لَِبْھَتUUِة السUUؤال وَعثUUرة  أُْقِعUUدَ  عُ تَفجUUنصUUرف الُمَشUUیُع وَرَجUUَع المُ اذا إحتUUى " 
 .)١("  متحاناال

ً ّیBفي حفرتھ نج أُْقِعدَ  لمجھBول لغBرض التركیBز علBى الحBدث واالھتمBام بBِھ وھBو لبالبنBاء :  ا

ظھBار إفالعنایة بالحدث أھم مBن  ،لما فیھ من الذھول والحیرة  ، )القعود في حفرتھ وحیداً (

 )القعود في حفرتھ وحیداً فریBداً  (نما المھم إو ،فلیس المھم الذي أقعدهُ في حفرتھ  ،الفاعل 

مفزع مروع مخیف یستوجب الحذر منُھ واالستعداد والتأھBب لBُھ وذلBك ث وذلك ألنھ حد ؛

  .بتھیئة لوازمھ من األعمال الصالحة

BBج البالغBBي نھBBاً فBBا ورد أیضBBھ  ةوممBBقول﴿u﴾ رغمBBة ومُ یBBي الجنBBذَّ اً فBBارحBBن النBBراً م :        

ٌر فUي النUار صUومق ،وطالٌب َبطيء رجUا  ،ساٍع سریعٌ نجا  أمامُھ  الجنُة والنار  نْ ُشِغلَ مَ " 
  . )٢( "َھوى 

غل ألجل االھتمام والعنایة بالُشB )ُشِغل (ف الفاعل وبني الفعل للمجھول في قولھ ذِ فقد حُ  

ألنBھ یBؤدي  ؛لیBھ والعنایBة بBِھ إٌل مھBم  یجBب االلتفBات غْ ألنھ شُ ؛ لتركیز علیھ دون الشاغل وا

  .والوقایة من عذاب النیران انإلى الفوز بالجن

شغل عنھما من فمن كانت الجنة والنار أمامھ یجب أن یكون مشغوالً بھما عن جمیع ما یُ 

  .)٣(رفھا ولذاتھا وشھواتھاازبرج الدنیا وزخ

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .   ٦/٢٧٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .   ١/٢٧٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
 .   ٣/٢٠٦: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر   )٣( 
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 ٢٥

 ً   .اللة التحذیر واإلغراء في المصادرد -:ثالثا
وھBو  ،االسم الذي یدل على الحدث مجرداً من الBزمن والشBخص والمكBان  ھو: المصدر   

  .)١(عند البصریین أصل المشتقات 
  مصادر الثالثي المجرد -أ

: في التحذیر من الBدنیا  ﴾u﴿ومن ذلك قولھ  :المتعدي  )َفَعل (مصدر  )َفعل (صیغة  - ١

 " ُ UUUإو ،دنیا التاركUUUة لكUUUم فض لھUUUذه الUUUوصUUUیكم بUUUالرأ بلیUUUة والمُ  ، وا تركھUUUاْن لUUUم ُتحبُّ
 . )٢( "ُكنتم تحبون تجدیدھا  نْ إألجسامكم و

       BBرب  تقالBBْرٌك إ: العBBٌض وَتBBٌل رفBBة : أي ،  بBBة ومتروكBBمرفوض، BBث  ىترعBBحی    

 ةمرفوضB(بBٌل  تBرك ورفBٌض غیBر المفھBوم مBن إ:ولكBن المفھBوم مBن قBولھم  ، )٣(تشاء

ة بھBBذا الوصBBف ألنھBBا عنBBدما توصBBف بالمصBBدر ُتصBBبح كأنھBBا مختصBB؛  )ةتروكBBوم

ول یتحBدد زمBن فعأمBا عنBدما توصBف بBالم ،حین وھBذا ھBو المBراد  مالزمةٌ  لُھ في كلّ 

تخصBBیص الفBBاعلین الرافضBBین الBBدنیا  زیBBادة علBBى ،ه الBBرفض والتBBرك بالمضBBي وحBBدَ 

لزمن فیBھ ُمطلBق وعBدد الفBاعلین وأما الوصف بالمصدر فBا ،التاركین لھا بطائفة قلیلة 

 . )٤(غیر محدد
 : یحذر من الموت وقربھ  ﴾u﴿قولھ ومما ورد في نھج البالغة :  )َفْعل(و )فِْعل(صیغة  -٢

ن الغایUة إفU ،وا لUھ قبUل نزولUھ وأمھدوا لھ قبل حلولھ وأعUدّ  ،وبادروا الموت في غمراتھ "
وقبUل بلUوغ الغایUة مUا تعلمUون  ،جھUل وكفى بذلك واعظاً لمن عقل ومعتبUراً لمUن  ،القیامة 

خUUUتالف اوروعUUUات الفUUUزع و ، لUUUع وَھUUUول الُمطَّ  ،بUUUالس إلوشUUUدة ا ،رمUUUاس مUUUن ضUUUیق األ
  وغUUUم الضUUUریح وردم  ،وخیفUUUة الوعUUUد  ،وظلمUUUة اللحUUUد  ،واسUUUتكاك األسUUUماع  ،األضUUUالع
 . )٥( "الصفیح 

                                                           
 ، ٣٠: علBBي أكبBBر شBBھابي  ،وأصBBول الصBBرف  ، ٢٠٩ – ٢٠٨: بویھ أبنیBBة الصBBرف فBBي كتBBاب سBBی: ینظBBر   )١( 

ومعاني  األبنیة الصرفیة فBي مجمBع  ، ٤١: والمدخل إلى علم الصرف  ، ٢٢٣: والمھذب في علم التصریف 

 .)رسالة ماجستیر ( ٢٨: البیان 
 . ٧/٨٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 . ٧/٨٢: ھ المصدر نفس: ینظر   )٣( 
 . )أطروحة دكتوراه ( ١٧١: المباحث الداللیة في شروح نھج البالغة المطبوعة : ینظر   )٤( 
 .١٣/١١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٥( 
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 ٢٦

 ،والیBأس شBدة الحBزن بسBبب الخBذالن  :بUالسشUدة اإل ،ضیق القبBور  :رماس ضیق األ

خBرة طالعھ على أحوال اآلاعاجھ بسبب زنإو ھطرابھ وقلقاضنسان وفزع اإل :لع َھول الُمطَّ 

اسUUUتكاك  ،بBBبعض بسBBBبب ضBBغطة القبBBر بعضBBھا  تBBBداخل  :خUUتالف األضUUالع ا ،وأمورھBBا 
 . )١( صممھا بسب األصوات الھائلة :األسماع 

وھBو  أن یقیBدھا بزمBان دون مBن ھBذه المصBادر للداللBة علBى أحBداثھا ﴾u﴿اإلمامف وظّ 

لترھیBب   ؛ثBارة الخBوف والرعBب والفBزع إلغBرض  ،) القبBر(أو مكBان ، زمان بعBد المBوت 

 تقBوى هللاببتقدیم العمل الصالح والتزود  لھالیستعد ؛ خیفة ھذه األحداث المروعة المُ بالسامع 

  .عز وجل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢/٣٠٨: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )١( 
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 ٢٧

  مصادر غیر ثالثي -ب
یوصBي  ﴾u﴿من ذلBك قولBھ : كرام إ !نحو أكرم : )أفعل (مصدر  )فعالإ (صیغة  - ١

لیھUUا إخUUالد أھUUل الUUدنیا إرَّ بمUUا تUUرى مUUن غتUUیUUاك  أن تإو: " ﴾u﴿الحسBBن اإلمBBامابنBھ 

 .   )١(" علیھا وتكالبھم  
والحكم علیِھ  ،خالد الشيء جعلھ مبقى إ: "  )ھ٥٠٢: ت (صفھانيالراغب األقال      

  .   )٢("بكونھ ُمبقى

خBالد الBى الBدنیا اإل (للداللBة علBى خطBر الحBدث  )خالدإ (صدر الم ﴾u﴿اإلماموظف 

جتنابBھ لمBا فیBھ مBن الغBرض التركیBز علیBِھ مBن أجBل  ،)خBرة نان بھا ونسیان اآلتفتواإل

 .   )٣(نسانضیاع للھدف الذي ُخلق من أجلھ اإل
یسBBتعمل ھBBذا البنBBاء للمصBBادر الدالBBة علBBى المبالغBBة والكثBBرة فBBي  : )فعUUالت (صUUیغة  - ٢

ً طوفانBBوطBBاف طوفBBاً :  نحBBو الحBBدث  ً وافBBطتو ا ذا إفBB ، )٤( تجBBواالً  اً ووجBBال جوالنBB ، ا
ذار فBي الھBذر الكثیBر تَّھBكال )فعBالالتَّ  (قصدت المبالغة في مصBدر ثالثBي بنیتBُھ علBى 

لتكثیBBBر ؛ بھBBBذه الصBBBیغة المصBBBدریة  ىإذ یBBBؤت، )٥(الكثیBBBر     والتلعBBBاب فBBBي اللعBBBب 
  . )٦( المصدر والمبالغة في حدوثھ ووقوعھ

فBي ذم  ﴾u﴿فBي سBیاق التحBذیر قولBھ في نھج البالغة  لى ھذه الصیغة عومما جاء 
نیا   ،وأقبUUل منھUUا مUUا كUUان ُمUUدبراً  ،نUUُھ قUUد أدبUUر مUUن الUUدنیا مUUا كUUان مقUUبالً إأال : " الBBدُّ

 . )٧( "خیار رحال عباَد هللا األوأزمع التَّ 

                                                           
 .١٦/٨٩:  ابن أبي الحدید المعتزلي ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .٢٩٢: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر   )٢( 
 .)أطروحة دكتوراه (٩٦: األثر الداللي للقرآن الكریم في نھج البالغة : ینظر   )٣( 
 .٣١: ومعاني األبنیة في العربیة  ، ٤/٨٤: كتاب سیبویھ : ینظر   )٤( 
: داللیة في شBروح نھBج البالغBة المطبوعBة والمباحث ال ، ١/١١٦: شرح شافیة ابن الحاجب للرضي : ینظر   )٥( 

 .)أطروحة دكتوراه (     ٢٤٥
 .)شرب(١/٢١٢: وتاج العروس من جواھر القاموس  ، )ھتر(٥/٢٤٩: لسان العرب : ینظر   )٦( 
 .١٠/٩٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٧( 
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 ٢٨

مB : رحالأزمع التَّ    َمُع والزَّ ،األمBر والعBزُم  علیBھ المضBاُء فBي : اُع الزَّ : وأزَمBَع األمBُر  ِ
وال یقBال أزمعBُت  ،أزمعBُت األمBَر : ُیقBال : " قBال الكسBائي  ،َمBُھ ت علیBھ َعزْ بَّ مضى فیھ  وثَ 

  . )١("علیِھ 
ألجBل المبالغBة فBي  ﴾u﴿اإلمBاماسBتعملھ  ، )فعالت (بالفتح مصدر على زنة  :حال والتَّر

  . )٢("  خرةنیا إلى اآلسرعة رحیل عباد هللا الصالحین من الد
ألن ؛ )الرحیBل (في داللتھ وطاقتھ التعبیریBة یفBوق طاقBة المصBدر  )حالالتَّر (فالمصدر 

ً اأراد أن ُیعبر عن الرحیل بأقصى طاقة تعبیریBة ممكنBة ﴾u﴿ اإلمام مBع مBا یناسBب  نسBجاما
  . )٣(المقال
فBBي  ﴾u﴿قولBBھممBBا ورد فBBي نھBBج البالغBBة فBBي سBBیاق التحBBذیر  :  )تفعیUUل( صUUیغة  -٣  

ركم من نفسUِھ واخشUوه خشUیًة لیسUت بتعUذیر ذَّ من هللا ما ح  فاحذروا: "  ناستھذیب ال
  .)٤( "عملوا في غیر ریاٍء وال ُسمعٍة او

لBم : ر الرجBُل أي َعBذَّ : " قال الBدكتور إبBراھیم السBامرائي  ،فالتعذیر بمعنى إزالة العذر 
وكأن  ،أتیة عن ذنب یلزمھ االعتذار عنُھ والمراد اخشوه خشیًة لیست بمت ،یكن لُھ ُعذر 

ر إلفادة السلب التضعیف في عَ    .)٥(" ذَّ
مستلزمة لمحافظBة  ،من التقصیر في طاعتھ خالیة  ، خشوا هللا خشیًة صادقة سویة اأي 

أوامBره واجتنBاب نواھیBھ خشBیة ً حقیقیBة لBیس فیھBBا عBذٌر تتوسBلون بBِھ عنBد التقصBیر فBBي 
  .)٦(طاعة هللا

وتقBواه بحیBث ال یكBون ھنBاك مBن هللا  تعالى  ةعلى خشی حثّ  ﴾u﴿أن اإلماموھذا یعني 
  .)٧(حاجة اللتماس األعذار الواھیة 

  
  

                                                           
 .)زمع(٥/١٣٢: ، لسان العرب  )زمع( ١/٤٢١: جار هللا محمود بن عمر الزمخشري  ،أساس البالغة   )١( 
 .٢/١٩٧: علي أنصاریان  ،شرح نھج البالغة المقتطف من بحار األنوار للعالمة المجلسي : ینظر   )٢( 
 ، ١٣٨ – ٤/١٣٧ :وعبBاس علBي الفحBام  ،میثم مھدي صBالح  ،داللیة األبنیة النادرة في نھج البالغة : ینظر   )٣( 

 .م٢٠١١آذار  )٢٨ – ٢٧(لمي المقام في جامعة الكوفة منمن بحوث المؤتمر الع
 .٣١٢/ ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة ) ٤( 
المباحث الداللیBة فBي شBروح : ینظر  ، ٢٥٦: إبراھیم السامرائي .الدكتور ، )دراسة ومعجم (مع نھج البالغة  ) ٥( 

 .)أطروحة دكتوراه ( ٢٦٣: جنان ناظم حمید  ،نھج البالغة المطبوعة 
: الشBیخ عزیBز هللا العطBاردي : تحقیBق   ،القBرن الثBامن أعBالم الشBارح عBالم مBن  ،شرح نھج البالغة : ینظر  ) ٦( 

٢٩٢. 
 .٢/٣٤: الشیخ ناصر مكارم الشیرازي  ، )شرح عصري جامع لنھج البالغة(نفحات الوالیة :  ینظر  ) ٧( 
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 ٢٩

  . المصدر المیمي -:ج 
  بخBالف المصBدر غیBر المیمBي  )الBذات (المصدر المیمي في الغالب یحمBل معBھ عنصBر 

  خBBر آبشBBيء  فالمصBBدر غیBBر المیمBBي حBBدث غیBBر متلBBبس ،حBBدٌث مجBBرد مBBن كBBل شBBيء  نBBھُ إف

 نَّ إومBن جھBة أخBرى فB ،مBن جھBة  انُھ متلبس بذات في الغالب ھذإبخالف المصدر المیمي ف

   نَّ إفB ،المصدر المیمي في كثیر من التعبیرات یحمBل معنBى ال یحملBھ المصBدر غیBر المیمBي 

  . )١(مر بخالف الصیرورة مثالً یعني نھایة األ )المصیر (

  المصدر المیمي من الثالثي -١

فتUزودوا فUي أیUام الفنUاء ألیUام : " تقBوى هللا بیحBث علBى التBزود  ﴾u﴿قولBھ من ذلBك و

ُ  ،َقْد ُدلِلتُم على الزاد  ،البقاء    .  )٢(" ُمرتم بالظعن وُحثثتم على المسیر وأ

ن أل ؛ )السBBیر (علBBى المصBBدر  )الَمسBBِیر (ل المصBBدر المیمBي ااسBBتعم ﴾u﴿ اإلمBBامآثBر  

فوقھ في تدیھ المصدر األصلي من داللة المعنى المجرد لكنھا یؤدي ما یؤ" المصدر المیمي 

التأكید والمبالغة في سرعة السBیر مBن الBدنیا إلBى أراد  ﴾u﴿ اإلمامف ، )٣(" الداللة وتأكیدھا 

المصBدر الصBریح    ستعمل المصدر المیمBي بBدالً مBن اخرة وتركیز ذلك في ذھن السامع فاآل

، خBرة ث علBى السBیر مBن الBدنیا إلBى اآلداللBةً  فBي الّحB ألن المصBدر المیمBي أبلBغ؛ )السیر (

  .من سواه من المصادر وأكثر تأكیداً لحدوث الفعل

فBBي سBBیاق   )َمْفعBBل (علBBى صBBیغة المصBBدر المیمBBي  نھBBج البالغBBةوممBBا ورد أیضBBا فBBي 

ك عنUد ا لUمَّ ولَبِْئَس الَمْتَجُر أن ترى الدنیا لنفسك ثمناً ومِ : " في ذم الدنیا  ﴾u﴿قولھالتحذیر

  . )٤(" هللا عوضاً 

: ولBم یقBل  "ولَبUِْئَس الَمْتَجUرُ " : ﴾u﴿فقBد قBال ، )َمْفَعBل (مصBدر میمBي بزنBة  :الَمْتَجُر 

 ﴾u﴿نما أراد إو )شراء الدنیا باآلخرة (ألنھ ال یرید أن یذم التجارة فقط  :  ولبئس التجارة

                                                           

 .٣٥ – ٣٤: ة معاني األبنیة في العربی: ینظر   )١( 
 .٩/٢٠٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 

 .١٥٦: محمد مسعود المعیني .الدكتور ،فرادیة العربیة نشأتھا وتطورھا الصیغ اإل  )٣( 

 .٢/١٧٤: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
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 ٣٠

المصBدر المیمBي مصBدر ف ،ة ألنھا ھي المعنیة والمقصود ، شراك الذات معھا في ھذا الذم إ

ألجBل إیقاظھBا مBن الغفلBة  ،والغرض مBن ذلBك تحریBك الھمBة فBي ھBذه الBذات  ،متلبس بذات 

  .ببیان أن تلك التجارة تجارة خاسرة

لبئس التجBارة أن تكBون الBدنیا مBع انقطاعھBا وحقBارة :  ﴾u﴿ اإلماموالمعنى العام لكالم 

 یتاجر مBن أجBل الBدنیا لمنفتعساً  ، )١(نفسك  عزھا عندك وھيأعیشھا ثمناً ألنفس األشیاء و

  .)٢(ھي دار رحیل وزوال فیتخذھا ثمناً ألتعابھ  التي

فBBي سBBیاق التحBBذیر  نھBBج البالغBBةوممBBا جBBاء أیضBBاً علBBى صBBیغة المصBBدر المیمBBي فBBي 

ھا بُ ولUم ُیِصUْب صUاح ،َغلٌة من غیرھا ن الدنیا َمشإف: " من كتاب لھ إلى معاویة  ﴾u﴿قولھ

 ً   .)٣( "ھجاً بھا فتحت لُھ ِحْرصاً علیھا َولَ  الّ إ منھا شیئا

ذا ھBي تسBتنفد نشBاط اإلنسBان إ ،أي موجبة لُشغل اإلنسان بھا  : )َمْفَعلھَ ( بزنة  )َمشَغلةٌ (

  .)٤(خرة ر لُھ نشاطھا یصرفھ في تحصیل اآلذفال ت

 ؛بھ على صیغ المصادر األخرى ؤتَ على صیغة المصدر المیمي ولم یُ  )نإ(وجاء خبر 

ن إزیBBادًة علBBى ذلBBك فBB ، )٥(أراد تأكیBBد الخبBBر وتركیBBزه فBBي ذھBBن السBBامع ﴾u﴿اإلمBBام  ألن

  .)٦(المصدر المیمي یفوق المصدر الصریح في الداللة 

  

  

  

  

  

                                                           
 .١/٣٨٢: م الوصي الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كال: ینظر   )١( 
 .)كتاب الباء (٢/٦: سید جعفر الحسیني  ،شرح مفردات نھج البالغة : ینظر   )٢( 
 .١٧/١٤: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 

 .٤/١٣٧: توضیح نھج البالغة : ینظر   )٤( 

 .)طروحة دكتوراها ( ٥٣:  ﴾u﴿دراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإلمام علي: ینظر   )٥( 

 .١٣٩: عبد الجبار علوان النایلھ  ،الصرف الواضح : ینظر   )٦( 
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 ٣١

  المصدر المیمي من غیر الثالثي -٢
أولUUیس لكUUم فUUي أثUUار : "  سBBیاق التحBBذیر نھBBج البالغBBة فBBي  فBBي ﴾u﴿قولBBھ  ومBBن ذلBBك

  .)١( "كنتم تعقلون  إنْ  وُمْعتبرٌ  بائكم الماضین تبصرة ٌآي وف ،األولین ُمْزدَجر 

BBاالرتBBداع واالنزجBBار عَ : ومعنBBاه  )زدجBBرا (مصBBدر میمBBي مBBن  :ُمْزدَجUUر   ،ا حBBرم هللا مَّ

  .)٢(تعاظ واالعتبار بالمواعظ اال: ومعناه  )عتبرا (مصدر میمي أیضاً من  وُمْعتبرَ 

ً  ومBBن ذلBBك لقUUد جUUاھرتكم : "  رغیبھم بالطاعBBةفBBي تخویBBف النBBاس وتu﴾ BB﴿قولBBھ  أیضBBا

  .)٣("  البشر ّال إُغ عن هللا بعد ُرُسل السماء وما ُیبلّ  ،م بما فیھ ُمْزَدَجر بر وُزِجرتُ بالعِ 

عBBتم وُنھیBBتم مصBBدر میمBBي أي منُ  :بمBBا فیBBھ ُمْزَدَجBBر  ،بمعنBBى ُمنعBBتم وُنھیBBتم  :ُزِجUUرُتم 

  .)٤(اصي واآلثام رة التي تكفي لردع اإلنسان عن المعبالنواھي الُمحذَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٧/٨٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 ..٢٤٦: صفوة شروح نھج البالغة : ینظر   )٢( 
 .١/٢٩٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 
 .١/١٣٤: لبالغة توضیح نھج ا: ینظر   )٤( 
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 ٣٢

  . المرة مصدر -:د
ویصاُغ مBن الثالثBي علBى  ، )١(ھو مصدر یصاغ  للداللة على حصول الفعل مرة واحدة

ویصاغ مBن غیBر الثالثBي علBى وزن  ،َنظرة  !ونظرَ  ،جلسة !نحو جلس  )َفْعلَة (وزن   

ذا كBان المصBدر إأمBا  ،تسBبیحة  !َسBبَّح: لیBھ تBاء فBي آخBره نحBو إمصدره الصریح مضBافاً 

المرة منُھ على مصBدره المسBتعمل مBع وصBفھ  مصدرن إف )ْعلةفَ (مختوماً بتاء أو على وزن 

  . )٢(رجمتھ رجمًة واحدة: بالواحدة نحو 

الِولUدان  دةُ َتْحملUُُھ َحَفU: " فBي سBیاق التحBذیر یصBف المیBت  ﴾u﴿ومن ذلك أیضاً قولھ 

  . )٣(" ِع َزْوَرتِِھ وَحشَدة اإلخوان إلى دار غربتھ وُمنْقطَ 

 ،جملھ قصیٌر جBداً مھمBا طBال مإلى أن ُعمر اإلنسان بة شارإوفیھ  ،مرة  مصدر: َزْوَرة 

     لBBم  أم أحسBBن اإلنسBBان التعامBBل معھBBا أسBBواء  ، خاطفBBة سBBریعة لمBBرة واحBBدةزیBBارة وكأنBBھ 

  . )٤( ُیحسن

: " ﴾u﴿قولBھ  المBرة فBي سBیاق التحBذیر مصدرعلى صیغة  نھج البالغةومما ورد في 

لٌ والUUروح ُمرسUUلٌ فUUي فینUUة اإلرشUUاد وراحUUة األجسUUاد وباحUUة مUUاآلن عبUUاد هللا والخنUUاُق ُمھ
قبUUل قUUدوم الغائUUب الُمنتظUUر   ، قبUUل الضUUنك والمضUUیق والUUروع والزھUUوق )٠٠٠(االحتشUUاد 

  . )٥(" وأخذة العزیز الُمقتدر 

ل اللBة علBى تھویBل تلBك للد )أخBذة (المBرة  مصBدر إلBى )أخBذ(المصBدر  ﴾u﴿ اإلمام حوَّ

  . )٦( لغرض االتعاظ واالنتباه من الغفلة ،ة المنسوبة للعزیز المقتدر ذخاأل

  
                                                           

 ،وھمع الھوامع في شرح  جمBع الجوامBع  ، ٤٥: القاسم بن محمد بن سعید المؤدب  ،دقائق التصریف : ینظر  )١( 

 ، ٢/٨٤: جBBالل الBBدین السBBیوطي  ،والمزھBBر فBBي علBBوم اللغBBة وأنواعھBBا  ، ٣/٢٨٥: جBBالل الBBدین السBBیوطي 
 . ٥٧: ودراسات في علم الصرف 

بBدر  ،وشرح المBراح فBي التصBریف  ، ١٣٣- ٢/١٣٢: بھاء الدین عبد هللا بن عقیل  ،یل شرح ابن عق: ینظر  )٢( 

 .١٣٧: حمد العیني أالدین محمود بن 
 .٢٧٠/  ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٣( 
 .)أطروحة دكتوراه (١٧٦: المباحث الداللیة في شروح نھج البالغة المطبوعة : ینظر  )٤( 
 .٢٧٦ – ٦/٢٧٥: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٥( 
 .)أطروحة دكتوراه (٩٥: األثر الداللي للقرآن الكریم في نھج البالغة : ینظر  )٦( 
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 ٣٣

 ً     : المشتقات ة التحذیر واإلغراء فيدالل -:رابعا
   اسم الفاعلداللة التحذیر واإلغراء في  -١  

 ،بBھ  ومBن قBامحBدث العلى  یدل  اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم ھو : اسم الفاعل  

 ،دارس  –درس : ویشتق من الثالثي على وزن فعBل نحBو  ،ویكون معناه تجدد والحدوث  

ومن غیر الثالثي على وزن مضارعھ مع أبدال حرف المضارعھ میماً مضمومة وكسر مBا 

  . )١( ُمْسَتْغِفر -ُمْكِرم : نحو اآلخر قبل 

 یBرةرائعة أسھمت بصBورة كب وجاء بناء اسم الفاعل في نھج البالغة حافالً بشحنات داللیة

وردت صBBیغة اسBBم الفاعBBل فBBي نھBBج البالغBBة فBBي سBBیاق  فقBBد ،بBBراز داللBBة النصBBوص إفBBي 

یصBف   ﴾u﴿في سیاق التحذیر قولBھ نھج البالغةومما ورد بصیغة اسم الفاعل في  ،التحذیر

عUUن  الھیUUة ٌ ،عUUن حظھUUا   فUUالقلوب قاسUUیة ٌ: "  الBBذین یBBرون المBBوتى و ال یعتبBBرون بھBBم 
UUالكة ٌ ،دھا  رشUUمارھا  سUUر مضUUي غیUUواھا  ،فUUي سUUأن المعنUUي  ،كUUد فUUأن الرشUUراز إوكUUح

  .)٢(" نیاھادُ 

فنجد عالقة واضBحة  ،وجودة المضمون  ،وحسن الصیاغة  ،في النص دقة السبك یتوافر 

فاللھو ھو نتیجة لغلظة القلب  ،بین النظم المتناسق للفقرات وبین الترتیب المنطقي لألحداث 

نغماسBBھ فBBي الملBBذات اسBBلوك اإلنسBBان طریBBق الشBBر ودخولBBھ النBBار یكBBون نتیجBBة و ،وقسBBوتھ 

  .وطاعتھ )شأنھ جلّ ( مرضاة الخالق بتعاده عناالزائلة و

فقلوب ھؤالء أصBبحت قاسBیة الحBظ لھBا مBن :   "فالقلوب قاسیة عن حظھا":  ﴾u﴿وقولھ

ویBدل علBى  ،إلنسBان نما تأتي من كثرة الBذنوب التBي یقترفھBا اإوقسوة القلب ، حسن الثواب 

فھBؤالء أصBبحوا  ،"  فUي غیUر مضUمارھاسUالكةٌ  عUن رشUدھا  ◌ٌ  الھیUة: "  ﴾u﴿ذلك قولھ 

فBال یسBتطیعون رؤیBة األشBیاء  ،ضرھم ی مانفعھم وما یوال یعرفون  ،غافلین عن مصلحتھم 

                                                           
 ،وأبنیBة الصBرف فBي كتBاب سBیبویھ  ، ٩٠: حمد بن علي الفBاكھي أعبد هللا بن  ،شرح الحدود النحویة : ینظر  )١( 

 ، ٢٥٢: الBBدكتور ھاشBBم طBBھ شBBالش  ،والمھBBذب فBBي علBBم التصBBریف  ، ، ٢٥٩: یثي الBBدكتورة خدیجBBة الحBBد
علBBي جBBابر .الBBدكتور ،ومحاضBBرات فBBي علBBم الصBBرف  ، ١٥٨ ،الBBدكتور حBBاتم صBBالح الضBBامن  ،والصBBرف 

الBدكتور  ،وموسBوعة النحBو والصBرف واإلعBراب  ، ٨٣: وعمBدة الصBرف  ،المنصوري وعالء الدین ھاشBم 
رسالة  (٤٠: نسرین عبد هللا الزجراوي  ،ومعاني األبنیة الصرفیة في مجمع البیان  ، ٦٩: میل بدیع یعقوب أ

 .   )ماجستیر
 .٢٦٣ – ٢٦٢/ ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
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 ٣٤

 ھBم الوحیBد إشBباع رغبBاتھم ونBزواتھممُّ فھَ  ،قلBوبھم  يَ ِشBبسBبب الBرین الBذي غَ  ،على حقیقتھا 

  .)١( راً یؤدي بھم إلى الھلكةفھم قد سلكوا طریقاً شائكاً وعِ  ،وإطاعة أنفسھم األمارة بالسوء 

أوصUیكم بUالرفض لھUذه الUدنیا ! عبUاد هللا: " في التزھید في الBدنیا  ﴾u﴿ومن ذلك قولھ

 .)٢( "تجدیدھا    حبونَ كنتم تُ  نْ إیة ألجسامكم ولْ الُمبْ  ،وا تركھا حبُّ لم تُ  نْ إالتاركة لكم و

على غیرھBا مBن  )لیة أجسامكمُمبْ  (و  )تاركة لكم (صیغة  اسم الفاعل ﴾u﴿اإلمامثر آفقد 

ثبBBات إوذلBBك ألنBBھ لBBیس بصBBدد  ، )أجسBBامكم يبلBBتُ  (و ، )تتBBركم(الصBBیغ  كصBBیغة المضBBارع 

وانمBا ھBو بصBدد أثبBات وقBوع ذلBك  )فیھBا مھجسBامأ بلBى(و  ، )لھBم الBدنیا تBرك(الحدث فقط 

سBم اعبیBر بتوكBأن الغBرض مBن ال  ، )٣( إنسBانوحدوثBھ وتجBدده علBى كBل  ،الحدث ال محالة 

تجBدد ویتكBرر حدوثBھ بتعاقBب اللیBالي یالفاعل مكرراً ھو اإلشارة إلBى أن ھBذه الصBفات ممBا 

  .)٤(وفیھا داللة على حتمیة ذلك الترك واألیام

  :  لموتالتBذكیر بBافBي  ﴾u﴿ومما ورد أیضا بصیغة اسBم الفاعBل فBي سBیاق التحBذیر قولBھ

 "UUذَّ اأال فUUادم اللUUذكروا ھUUھنغّ ات وُمUUاورةص الشUUد المسUUات عنUUاطع األمنیUUال  وات وقUUلألعم
  . )٥(" القبیحة 

 ،توظیفBBاً فنیBBاً دقیقBBاً  ،)وَقBBاِطع ،غص نَ ُمBBو ،م ادِ َھBB(اسBBم الفاعBBل ﴾u﴿اإلمBBاموھنBBا وظBBف 

ت والحیلولBة لإلشارة إلى استمراریة الموت في ھدم اللذات وتنغیص الشھوات وقطع األمنیBا

ذكر المBBوت لBBوتجدیBBد  روحیBBھ ھBBذه الصBBیغة مBBن اسBBتمراتُ  زیBBادًة علBBى مBBا  ،دون تحقیقھBBا 

  .بالبال هحضارإوضرورة 

Bَم ھBذا التطویBل  ،فBاذكروا المBوت :  ﴾u﴿لَِم لم یقل: وھنا سؤال یتبادر إلى الذھن وھو  ولِ

  . ؟في العبارة  

أراد أن بBل  ، فحسBب الموتبBإلنسBان كر اذّ لم یكBن یقصBد أن ُیu﴾ B﴿الجواب إن اإلمام   

ھدم لذاتھ الدنیویة والحیلولة : لحظات الموت وھي في یذكر بعضاً من الصفات التي تعتریھ 

 علBى حBذر دائBم فBي أن یفاجئBھ المBوت كانفإذا علم بذلك  ،وتنغیص شھواتھ  ،تحقیقھا  ندو
                                                           

ة رسBBال ( ١٨ – ١٧: میثBBاق علBBي عبBBد الزھBBرة  ، )دراسBBة داللیBBة (أبنیBBة المشBBتقات فBBي نھBBج البالغBBة : ینظBBر   )١( 
 .)ماجستیر

 .   ٧/٨٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .   ١٠١: عجاز الصرفي في القرآن الكریم اإل: ینظر  )٣( 
 .   ٢٣٩: المصدر نفسھ  :ینظر   )٤( 
 . ٧/٨١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٥( 
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 ٣٥

Bوت ولمBتعداداً للمBاً واسBر ترقبBده في أي لحظة وفي أي ساعة ویكون أكثBالم   ا بعBذا الكBوھ

الخطایBBا ، قتBBراف اوأكثBBر ردعBBاً عBBن  ،ذھBBن السBBامع  فBBيوأشBBد تBBأثیراً  ،أبلBBغ فBBي التحBBذیر 

  .والذنوب

ذكرهُ ؛ وھو عند وثباتھم إلى القبائح والرذائل لیكون  ،وقت ذكرھم للموت  ﴾u﴿نوقد َعیّ 

  .)١( مانعاً من التقحم فیھا ،زاجراً لھم عنھا 

ارٍك تUعجبُت لعUامٍر دار الفنUاء و" :  لآلخرةعلى العمل  حثَّ ی ﴾u﴿قولھأیضاً  ومن ذلك 
  . )٢( "دار البقاء 

تBBBوحي بBBBالتوبیخ  )دار البقBBBاء (و  )دار الفنBBBاء (و  )تBBBارك (و  )عBBBامر (فالمقابلBBBة بBBBین  

عمBار المفBرط مBن خBالل اإل ،والتعجب من غفلة اإلنسان عن أدراك حقیقة كBل مBن الBدارین 

وحي بھ صیغة اسم الفاعل الدالة علBى التجBدد واالسBتمرار فBي تُ وھذا ما  )االدنی ( لدار الفناء

بنقیض الترك الشدید والغفلة عن الدار الباقیBة التBي تمثBل  ،التوجھ نحو الدنیا واإلقبال علیھا 

 .)٣(الحیاة الحقیقیة السرمدیة

فBي  ﴾u﴿قولBھ  اإلغBراءفBي سBیاق  نھBج البالغBةومما ورد أیضاً بصیغة اسم الفاعل في 

Uة هللا علUى َخْلقUِھ  ،وصUامٌت نUاطُق  ،فUالقرآن آمUٌر زاجUٌر : " بیBان فضBل القBرآن  خUذ أ ،ُحجَّ
  .مر بطاعة هللا زاجٌر عن معصیتھآ: أي  ، )٤( "علیھم میثاقُھ وارتھن علیھم أنفُسھم 

 كلھBا علBى الصBیغ األخBرى  )زاجBرٌ  - مرٌ آ (استعمال صیغة اسم  الفاعل  ﴾u﴿ اإلمامآثر 

األمBBر بطاعBBة هللا  (الحBBدث فقBBط ثبBBات اوذلBBك ألنBBُھ لBBیس بصBBدد  ،المضBBارع مBBثالً   ةكصBBیغ

 ثبات وقوع ذلBك الحBدث وحدوثBھ وتجBدده عنBد كBلّ إھو بصدد  نماإو ،)والنھي عن معصیتھ 

  . نسان مؤمٍن تاٍل للقرآن الكریما

 (ثبBات ھBذا الوصBف للموصBوف بBھ إن اسBم الفاعBل یBدُل أیضBاً علBى إفB زیادًة على ذلBك

ثبات الصفة للموصBوف مBع ان اسم الفاعل یدُل على وذلك أل ؛فھو مالزٌم لُھ  )القرآن الكریم

  . )٥(الداللة على تجدد تلك الصفة واستمرارھا 

                                                           
محمBد جBواد  ،وفBي ظBالل نھBج البالغBة  ، ٣/٦: ن بBن میBثم البحرانBي كمBال الBدی ،شرح نھج البالغة  :ینظر   )١( 

 .  ٣/٣٧٨: مغنیة 
 .   ١٨/٣١٥: ابن أبي الحدید المعتزلي    ،شرح نھج البالغة  )٢( 
واألثBر الBداللي للقBرآن  ، ٢٧٦: السید محمد محمد صBادق الصBدر  ،منة المنان في الدفاع عن القرآن  :ینظر   )٣( 

 .  )أطروحة دكتوراه ( ١٨: البالغة الكریم في نھج 
 .١١٥/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 .٢٣٧ ، ١٠١: عجاز الصرفي في القرآن الكریم اإل: ینظر   )٥( 
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 ٣٦

  .صیغ المبالغة داللة التحذیر واإلغراء في  -٢
 شتق من األفعال الثالثیة للداللة علىمن المشتقات الملحقة باسم الفاعل تُ : صیغ المبالغة 

ذا أریBد الداللBة علBى الكثBرة إفB ، )١(معنى اسم الفاعل مع تأكید المعنى وتقویتھ والمبالغة فیھ 

     صBیغ " ب بناء اسم الفاعل إلى أبنیة متعددة تسBمى  لَ تصاف الذات بالحدث ُحوّ اوالمبالغة في 

  .)٢(" المبالغة 

ال (: ھي  صیغ قیاسیة  خمسوللمبالغة  اب شدید العین كوبت :  )َفعَّ كِمقدام )ِمْفِعال (و ،ھَّ

،  بكسر العین كَحBِذر وَیِقBظ )َفِعل (و ،كسمیع وعلیم  )فعیل (و ،ور وشكور كصبُ  )َفُعول (و

  .)٣(أما السماعیة فكثیرة 

  -:صیغ المبالغة القیاسیة  -أ  

ال (صیغة  - ١   -: )َفعَّ
ِعل الفعُل وقتاً بعد فُ " فإذا  ، )٤(تدل ھذه الصیغة على تكرار وقوع الفعل مرة ً بعد أخرى

ال : قیل  ،  وقت   .)٥("َفعَّ

Bا وُیBة یزاولھBنعة والحرفBاحب الصBاً  لصBماء  ،ا دیمھوتأتي ھذه الصیغة أیضBا أسBوعلیھ

  .)٦(اد ب والَحدَّ اَقصَّ الار وَطیَّ الار والمحترفین َكالنجَّ 

الزٌم ن صاحب الصBنعة مBداوٌم علBى صBنعتھ مBأل ؛ویقتضي ھذا البناء المزاولة والتجدد 

وھBو مBداوم  ،یكون المعنى كأنما ھو شخص حرفتBھ الكBذب : اب ذَّ ھو كَ : فعندما نقول  ،لھا 

  .)٧(لم ینقطع ،  على ھذه الصفة كثیر المعاناة لھا مستمٌر على ذلك
                                                           

 ١٢٤ – ١/١٢٣: أبو بكر محمد بن سBھل بBن السBراج  ،واألصول في النحو  ، ١/٥٧: كتاب سیبویھ  :ینظر   )١( 
والرائد في علم الصرف  ، ١٥٨: والصرف الواضح  ، ٧٥: الدكتور عبده  الراجحي  ،بیق الصرفي والتط ،
 . ٥١: محمد منال عبد اللطیف  ،والمدخل إلى علم الصرف  ، ١٠٨: الدكتور شعبان عوض  ،

 .٢٦٢: والمھذب في علم الصرف  ، ٢٦٩ ،أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر   )٢( 
حسBن عبBد المجیBد  ،واألبنیBة الصBرفیة عنBد شBعراء أسBد فBي العصBر الجBاھلي  ، ٨٤: دة الصرف عم: ینظر   )٣( 

 .)أطروحة دكتوراه ( ٢٠٢: عباس الشاعر 
ومعBاني األبنیBة الصBرفیة فBي  ، ١٠٧: الدكتور فاضل صBالح السBامرائي  ،معاني األبنیة في العربیة  : ینظر   )٤( 

 . ٤٨: مجمع البیان 
 .١٥: اللغة الفروق في   )٥( 
 ،وفقBBھ اللغBBة وخصBBائص العربیBBة  ، ٥/١٦٢:  )معجBBم فBBي المصBBطلحات والفBBروق اللغویBBة (الكلیBBات : ینظBBر   )٦( 

 .٢٨٥: الدكتورمازن المبارك 
 .١٠٩: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٧( 

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

http://www.pdffactory.com


 
 

 ٣٧

ال (في نھج البالغة على زنة  وقد جاء فاحUذروا : "   محذراً مBن الBدنیا ﴾u﴿ قولھ )َفعَّ

خاؤھUUا وال ال یUUدوم رَ  ، وع زُ سUUٌة َنUUبِ لْ وع مُ ُنUUمَ  طیUUة ًعْ ع مُ دوُ ارة َخUUرَّ ارة َغUUدَّ نھUUا َغUUإالUUدنیا ف
  .)١(" ینقضي عناؤھا وال یركُد بالؤھا 

ارة  أخذتBھ  من غدرھا وبالئھBا ذا اطمئن إظھر لھ شیئاً حتى كثیرة الغدر باإلنسان تُ  :َغدَّ

لنBBاس بBBبعض حالوتھBBا تفترسBBھم وتغBBر ا ،فالBBدنیا كثیBBرة الغBBدر بأھلھBBا  ، )٢(منBBھ وھBBو غافBBٌل 

     فBBال یجBBوز الركBBون واالطمئنBBان  ،فھBBي كالعBBدو الBBذي یتBBربص بھBBم الBBدوائر  فیغتBBرون بھBBا 

  .)٣(ھا إلی

بBھ مBن متBاع الBدنیا  غتBرَّ اومBا ، الباطل مصدر غررت : والُغرور ،من الُغرور   ارةرَّ غَ 

BBرَّ وَغBBرَّ هُ َغBBرُ اً وُغBBو مَ رَّ وراً وِغBBر فھBBة بالكسBBھ وأطم: رور ْغBBھُ خدعBBل وغَ  عBBدنیا رَّ بالباطBBھ الBBت

ھBو تBزیین الخطBأ بمBا یBوھم أنBُھ : رور الُغB: وقیBل  ، )٤( وررُ روراً خدعتھ بزینتھا فھBي َغBغُ 

  .)٥(صواب 

والفBرق  ، )٦(لیBھ الطبBع إھو سكون النفس إلى ما یوافق الھBوى ویمیBل : ور أیضاً رُ والغُ 

والخBدع ھBو  ،ن على فعBل مBا یضBره یھام یحمل اإلنساإرور ور ھو أن الغُ رُ بین الخداع والغُ 

إذا  :  خدعھ فBي الشBراء أو البیBع: لذا یقال  ،أن یستر عنُھ وجھ الصواب فیوقعھ في مكروه 

مر بخالفھ ما األ یھام حال السرور فيإالغرور و  ،في مالھ  هُ أظھر لھ خالف ما أبطن فضرَّ 

         لیحBBذر منBBُھ فBBال یكBBون قBBد ألنBBھ قBBد یوھمBBھ مخوفBBاً  ،یھBBام غBBروراً إ ولBBیس كBBلُ  ،فBBي المعلBBوم 

هُ      .)٧(َغرَّ

BBال (صBBیغة  ﴾u﴿ ورد فBBي قولBBھ    للداللBBة علBBى تكثیBBر الفعBBل وتجBBدده واالسBBتمرار  )َفعَّ

فضBالً عBن   ،وكأن الغدر والغرور حرفتھا وصنعتھا المالزمة لھا ال تنفك عنھا   ، )٨(علیھ 

                                                           
 .١٣/٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .٣/٤٢٣: ھج البالغة توضیح ن: ینظر   )٢( 
 .٤/٨١: السید عباس علي الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٣( 
 ،والمعجBBم الوسBBیط  ، ٧/٢٩٩: وتBBاج العBBروس مBBن جBBواھر القBBاموس  ، ٣/٤٢٢: مجمBBع البحBBرین : ینظBBر   )٤( 

 .٢/٦٤٨: حمد حسن الزیات وحامد عبد القادر ومحمد عبد علي النجار أإبراھیم مصطفى و
 .٣١١/ ٣:  )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة (الكلیات : ینظر   )٥( 
 .١٦٣: التعریفات : ینظر   )٦( 
 .١٤٣: السید نور الدین الجزائري  ،وفروق اللغات  ، ٢٥٣: الفروق في اللغة : ینظر   )٧( 
 .١١٠: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٨( 

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

http://www.pdffactory.com


 
 

 ٣٨

BBك فBBیغة إذلBBتعمال صBBال (ن اسBB الفعBBل  اءة  داللیBBة متمثلBBُة فBBي تكثیBBرفBBي الجملBBة لھBBا إضBB )َفعَّ

  .)١(للسامع وتكرار وقوعھ لغرض تأكیده

 ً ال (في نھج البالغة على زنة  ومما ورد أیضا فBي ذم  ﴾u﴿في سیاق التحBذیر قولBھ )َفعَّ

ارة َغUرَّ  )٠٠٠(رة ضUنھUا ُحْلUوةٌ خإذركم الدنیا فني أحُ إعد فأما ب" :  الدنیا ائلUة ٌ ح ،ارةٌ َضUرَّ
الة ٌ أكَّ  ، بائدة زائلة ٌ نافذة   .)٢(" الة ٌ َغوَّ

ارةٌ َغرَّ  ظھBر فھBي كثیBرة الُغBُرور بمBا تُ  ،لإلنسBان  رالضروالغرور أي كثیرة  : ارةٌ  َضرَّ

 ،ألنھا تجرھم إلى النار بملذاتھا المؤقتBة  ،وھي كثیرة الضرر لھم  ،من أمور ُتعجب الناس 

  .)٣(فوت علیھم المنافع الحقیقیة في اآلخرةوتُ 

الةٌ  اأكَّ  نھا كثیرة األكل واالغتیال للناس مثل السبع العقور الذي یأكBل النBاس إأي  :لةٌ  َغوَّ

ھلكھBم فالدنیا تأكBل النBاس وتبBتلعھم وتُ  ، )٤(من حیث ال یدرون وال یشعرون ◌ً  ویھلكھم بغتة

  .)٥(األرض بتلعُ فعلى كثرة ما تدفع األرحام تَ ، بقي منھم أحداً وال تُ 

الةٌ   َ یقال غَ  ،ول یرة الغَ أي كث: َغوَّ ویقBال  ، )٦(لكBُھ وأخBذهُ مBن حیBث لBم َیBدرِ أھَ  ،لBھ َیُغولBھ ا

ھBو أن یخBدع اإلنسBان حتBى : وقیBل  ،یBة فْ غتیBال وخُ اأي فBي : یلBة ً ل فالن فالناً غِ تق: أیضاً 

  .)٧(ستخفى لُھ فیھ من یقتلھایصیر إلى مكان قد 

ً ومن ذلك أیض فBي بیBان صBفة مBن  ﴾u﴿حذیر قولBھ في سیاق الت البالغة ھجنما جاء في  ا

ن أصUاب خUاف أن یكUون قUد إفU ،ال یدري أصاب أم أخطأ : " یتصدى للحكم ولیس لُھ بأھل 
UUUاُط  جاھUUUلٌ  ،ن أخطUUUأ رجUUUا أن یكUUUون قUUUد أصUUUاب إو ،أخطUUUأ  UUU عUUUاشٍ ،  جھUUUاالت  َخبَّ      اب َركَّ

  .)٨( "عشوات ٍ

                                                           
 .)أطروحة دكتوراه ( ٤٠: سمیر داود سلمان  ،نھج البالغة دراسة لغویة في كتاب : ینظر   )١( 
 .٧/٢٢٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
    ١/٢٧٠: وشBBرح مفBBردات نھBBج البالغBBة  ، ٢/٢٩٦: عبBBاس علBBي الموسBBوي  ،شBBرح نھBBج البالغBBة : ینظBBر   )٣( 

 .)كتاب االلف(
 .٨/١٧: حبیب هللا الخوئي  ،البالغة  منھاج البراعة في شرح نھج : ینظر   )٤( 
 .٢/٢٩٦: السید عباس علي الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٥( 
 ..)غول(٢/١٣٣٠:  )تاج اللغة وصحاح اللغة (والصحاح  ، )غول(١/٤٠٢: اللغة  سمعجم مقایی:ینظر   )٦( 
 .)غول ( ٦/٥٨٥: لسان العرب : ینظر   )٧( 
 .١/٢٨٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٨( 
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 ٣٩

Bاُط (المبالغBة ومئ صBیغتا تُ  ذلBك اإلنسBان الجاھBل فBي الخطBأ  إلBى كثBرة وقBوع )َرّكBابوَخبَّ

أو قاعBBدة  أقوالBBھ وأحكامBBھ علBBى أصBBل ثابBBتٍ فBBي حیBBث لBBم یعتمBBد  ،وعBBدم مجانبتBBھ للصBBواب 

مBBا یركBBب األمBBور الملتبسBBة وال یتBBوانى فBBي  اً فكثیBBر ،وال یBBدري مالBBُھ ممBBا علیBBھ  ،صBBحیحة 

  .)١(إصدار القرارات واألحكام بحسب ھواه

اُط  لكثرة جھلBھ وغفلتBھ عBن ؛ لمات والتعثر في الظُ  ،  لتخبطتعني كثیر ا  :جھاالت  و َخبَّ

  .)٢( تعني كثیر الركوب لألمور على غیر ھًدى:  )اب عشواتٍ َركَّ ( ،األمور 

ّنUك إف" : فBي سBیاق التحBذیر مBن كتBاب لBھ إلBى معاویBة جوابBاً  ﴾u﴿ومن ذلك أیضBاً قولBھ

اغ ٌ عUن القصUد  اٌب فUي التیUھ روَّ Bابٌ ( ، )٣( "لUذھَّ Bال (ة بزنB )ذھَّ أرض : یقBال  ،للتكثیBر  )َفعَّ

اغ ٌ عBن القصBد( ،نك كثیر اإلیغBال فBي الضBالل إ:  ﴾u﴿یقول ،متیھٌة أي یتاهُ فیھا  :  )روَّ

إلBى حBدیث  لیBھِ أي كثیر المراوغة تترك ما یلزمك فعلُھ وتعدل عما یجب علیBك أن تجیBب ع

  .)٤(الصحابة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .)رسالة ماجستیر ( ٣٣: أبنیة المشتقات في نھج البالغة :ینظر   )١( 
 .١/٥٢: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٢( 
 .١٥/١٨١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 
 .١٥/١٩٣: المصدر نفسھ :  ینظر   )٤( 
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 ٤٠

  . )َفُعول(صیغة  -٢
وقیل  ، )١(ھا  تدُل على من دام منھ الفعلنَّ إفقیل  ،في داللة ھذه الصیغة ختلف العلماء ا  

     ھBBا تBBدل علBBى مBBن كBBان قویBBاً علBBى ذلBBكنَّ إ: وقیBBل  ، )٢(ھBBا تBBدل علBBى مBBن كثBBر منBBھ الفعBBلنَّ إ  :

  .)٣(الفعل 

 منBُھ ذلBك الفعBل  رَ ُثBالن من دام منھ الفعBل فقBد كَ  ،دالالت ھذه الصیغة متقاربة  ویبدو أنَّ 

  .  من  كان قویاً على ذلك الفعل متمكناً منھُ الَّ إوال ُیكثر من الفعل 

 ً : المؤمن  صفة  في بیان  ﴾u﴿في سیاق التحذیر قولھ نھج البالغةفي  ومما ورد أیضا

فUUال یUUزال  ، ون عنUUدهُنUUھ ظَ ْصUUبِح إال ونفسUUي وال یُ ِسUUاعلمUUوا عبUUاَد هللا أن المUUؤمن ال ُیمو" 
  .)٤( "ھا ستزیداً لزاریاً علیھا ومُ 

 )تھBم ا(بمعنBى  )َظBنَّ  (من أبنیة المبالغة من الفعل الثالثBي :  )َفُعول (على زنة  :ون نُ ظَ 

متھمBاً إیاھBا  ،ال وھو على حBذر مBن نفسBھ إبح صْ سي وال یُ مْ فالمؤمن كثیر االتھام لنفسھ ال یُ 

BBالحھا وسBBى صBBاطع علBBر قBBة هللا غیBBي طاعBBل فBBة العمBBور وقلBBواني والفتBBیر والتBBالمة بالتقص

 مكثراً مBن الطاعBات وفعBل الخیBرات لترویضBھا وكBبح جماحھBا  ،ذلك  عائباً علیھا ،عاقبتھا 

  .)٥(ذكرھا بعاقبتھا یحاسب نفسھ ویُ  ، تعالى فھذا ھو حال المؤمن العارف لحق هللا

 أماٌء فیھBا ىدرالبئر التي ال یُ : ُنون الظَ : "  )ھ٦٥٦: ت  (المعتزلي قال ابن أبي الحدید 

مBBن نفسBBھ معتقBBداً فیھBBا التقصBBیر  ذرٍ سBBي أال وھBBو علBBى َحBBمْ بح وال یُ ْصBB؟ فBBالمؤمن ال یُ أم ال 

فالمؤمن دائمBاً  ، )٧("في الطاعة غیر قاطع على صالحھا وسالمة عاقبتھا  ، )٦()جیعضالت(و

معلى وجل مھما قَ    .عز وجل من عمٍل صالح فیھ رضا هللا دَّ

  
                                                           

 .١/٤٢: إسحاق بن إبراھیم الفارابي  ،دیوان األدب : ظر ین  )١( 
 .٥/١٦٢:  )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة (الكلیات : ینظر   )٢( 
 .١١٥ – ١١٤: ومعاني األبنیة في العربیة  ، ١٥: الفروق في اللغة :  ینظر   )٣( 
 . ١٠/١٦: ابن أبي حدید  المعتزلي ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 .)رسالة ماجستیر ( ٣٤: أبنیة المشتقات في نھج البالغة : ینظر   )٥( 
 .ھو التقصیر فیھ : التضجیع في األمر  )٦( 
أطروحBBة  (٢١٦: والمباحBBث الداللیBBة فBBي شBBروح نھBBج البالغBBة المطبوعBBة  ، ١٠/١٨: شBBرح نھBBج البالغBBة   )٧( 

 .)دكتوراه
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 ٤١

ارة إحUذروا الUدنیا فاف"  :محBذراً مBن الBدنیا  ﴾u﴿ومن ذلك أیضاً قولھ ارةٌ َغUرَّ نھUا َغUدَّ

وال َیْركUUُد  ،وال ینقضUUي عناؤھUUا  ،ال یUUدوم ّرخاؤھUUا  ،عطیUUة ٌ َمُنUUوع ُملبسUUة ٌ َنUUُزوع َخUUُدوع مُ 
  .)١( "بالؤھا 

مشBتقة مBن  )َفُعBول (و َخBُدوع  ، )٢(أي كثیرة الخداع لإلنسBان كثیBرة المكBر بBِھ  :َخُدوع 

لBBُھ وأراد بBBِھ المكBBروه مBBن حیBBث ال تَ خَ : عاً أي دْ عاً وِخBBدْ َخBB وخدعBBھ َیْخدعBBھ )خBBدع (الفعBBل 

  .)٣(یعلم

        منعتBBھ بعBBد ذلBBك ّال إوال تعطBBي یومBBاً شBBیئاً ،  كثیBBرة المنBBع لحBBوائج اإلنسBBان  :َمُنUUوع      

لبسBBBُھ مBBBن اللبBBBاس والریBBBاش والمBBBال أي كثیBBBراً مBBBا تنBBBزع مBBBن اإلنسBBBان مBBBا تُ  : )وعزُ َنUUU (و

  .)٤(والسلطان

فBي وصBف  ﴾u﴿داالً علBى التحBذیر قولBھفي نھج البالغة  ورد على ھذه الصیغة ومما 

ُنUود ود الكَ ُحUجَ ون والمائنة الَخUُؤون والرُ ُنون والجامحة الحَ َصدیة العَ أال وھي الُمتَ : " الدنیا 
ُدود والَحُیو   .)٥(" ود د الَمیُ والَعُنود الصَّ

BBُدود  ،الَعُنBBود  ،الَكُنBBود  ،ود الَجُحBB،َخBBُؤون ال ،ون رُ الَحBB ،ُنBBون العَ (أللفBاظ اف  د  الَحُیBBو ،الصَّ

فأكسBبت الجملBة وضBوحاً داللیBاً متمBثالً فBي  )َفُعBول (جاءت علBى صBیغة المبالغBة  )ود الَمیُ ،

الخیانBة  ةبمعنBى كثیBر:   )الَخBُؤون (ف ، )٦(حداث الفعBلإالمداومة والمالزمة واالستمرار في 

 كثیBرة:  )الَجُحBود(و  ،بحلیھBا وال تفBي ألحBد مBنھم  نھا تخBدع النBاس بزینتھBا وتغBرھمإحیث 

Bُدود(و  ،كثیرة العناد والمخالفBة :   )الَعُنود(واإلنكار لخدمة الناس لھا    B:  )الصَّ د كثیBر الصَّ

كثیBرة المیBل واالنحBراف  :  أي ،  )المیBل(مبالغة من الحید بمعنى :  )دالَحُیو(و ،والھجران 

بمعنBBى اضBBطرب أي كثیBBرة االضBBطراب والتغیBBر فھBBي : مBBاد  مBBن )دلَمُیBBوا(و ،عBBن اإلنسBBان 

 أي من كند :   )ودنُ الكَ  (و  ،ومن ضعة إلى رفعة  ،تضطرب باإلنسان من رفعة إلى ضعة 
                                                           

 .١٣/٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .٣/٤٢٣: توضیح نھج البالغة : ینظر   )٢( 
 .)خدع(٢/٩٣٢:  )تاج اللغة وصحاح العربیة (الصحاح: ینظر   )٣( 
 .٣/٤٢٣: توضیح نھج البالغة : ینظر   )٤( 
 .١٣/١١٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٥( 
 .)أطروحة دكتوراه ( ٤١:  ﴾u﴿عليدراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإلمام : ینظر   )٦( 
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 ٤٢

ن اإلنسان مھما خدم الدنیا وَجدَّ في عمرانھBا إف، أي مبالغة في كفران النعمة  َمْن كفر النعمة

 بمعنى المبالغBة فBي الخیانBة مالزمBٌة لھBا : فالَخُؤون ، )١( أن تصرعُھ وُتھلكھمن   ُبدّ  نھا الإف

BBبة للَعُنBBذلك بالنسBBا وكBBرة ٌ منھBBمكثBB للداللBBة علBBى  ؛  ودُیBBود والمَ ُیBBود والحَ ُحBBود والجَ دُ ود والصَّ

  .المبالغة في العناد والصد واإلنكار والحید والمید

المعنBى فBي  تأكیBدإثبBات أو  والغرض من استعمال صیغة المبالغBة فBي ھBذه الجملBة ھBو  

وفBي ذلBك تحBذیر مBن الBدنیا ؛ ألنھBا  ،تكرار وقوع الفعل وكثBرة حدوثBھ   عند  ذھن السامع 

كثیBBرة االضBBطراب  ،كثیBBرة الصBBد والھجBBران  ،كثیBBرة العنBBاد والمخالفBBة  ،كثیBBرة الخیانBBة  

  .)٢(والتغیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

: وتوضBیح نھBج البالغBة  ، ١١/٢١٥: حبیBب هللا الخBوئي   ،منھBاج  البراعBة فBي شBرح نھBج البالغBة : ینظر   )١( 

 .)أطروحة دكتوراه(٢١٦: والمباحث الداللیة في شروح نھج البالغة المطبوعة  ، ٣/١٨١
 .)أطروحة دكتوراه ( ٤١:  ﴾u﴿مام عليدراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإل: ینظر   )٢( 
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 ٤٣

  -:صیغ المبالغة السماعیة  -ب
  )فُْعلَة(صیغة  -١

ة بول كالسBBُعBBفْ بضBBم الفBاء وسBBكون العBBین تBأتي كثیBBراً بمعنBى مَ  )فُْعلBة (رضBBي أن یBرى ال

BBتح   حكةوالضBBین  وبفBBة العBBا للمبالغBBل وكلتاھمBB١(للفاع( BBك قولBBن ذلBBھوم ﴿u﴾ دنیاBBف الBBیص

ُ "   : ذر منھا حَّ ویُ  قد تزینت بغرورھUا  ،نھا منزل قُْلعة ولیست بدار ُنْجعة إركم الدنیا فذَّ حّ وأ
ت    . )٢(" بزینتھا    وَغرَّ

       علBBى زنBBة صBBیغتا مبالغBBة سBBماعیةوھمBBا   )قُْلَعBBة و ُنْجعBBة ( ﴾u﴿ ورد فBBي كBBالم اإلمBBام

Bُع القBدم   وال یثبت فیBھ، ینقلع عن سرجھ : رجٌل ِقْلٌع : یقال  ،إذ  ، )فُْعلة ( إذا لBم یثبBت : وَقلِ

مجBBالس ال وشBBرُّ  ،ان أي ال یصBBلح لالسBBتیط: وھBBذا منBBزل قُْلَعBBة بضBBم القBBاف  ،عنBBد الصBBراع 

أو یضطر الجالُس فیھ  ، منُھ  ھو أعزُّ  نْ ذا جاء مَ إھو الذي یقلع عنھ الجالس و،  ةقُْلعَ  مجلس

ذا كان صاحبھ یحتاج أن یقوم مرًة بعد إة وَمجلُس قُْلعَ  ،مرةً  بعد مرة  إلى التخلي عنھ لغیره

  . )٣(أي تركھ: قلَع عن األمر وأ ،لٍة حْ أي على رِ : ھم على قُْلَعة : وُیقال أیضاً  ،مرة 

لٍ : لBدنیا داُر قُْلَعBة وا ،ال نملِكُھ : ومنزلنا منزل قُْلَعة  والمBراد أن  ، )٤(وارتحBال دار تحBوُّ

فالBدنیا منBزٌل ال یسBتقر وال یثبBت  ، )٥(نھBم فیBھ ال یقBرُّ لھBم قBرارألالدنیا منزٌل ال یدوم ألھلBھ 

BBلBBیس بمسBBتوطن ، كأنBBُھ ُیقْ " فھBBو  ،م ع بھBBقلBBبBBھ النBBازلون حتBBى یُ  فمBBا أن یحBBلّ  ،بأھلBBھ        ع لِ

   .)٦("ساكنھ 

ه مBن حیBث االسBتقرار واالسBتیطان واألمBن وألفB منBزل ممBا عرفBھ النBاس فھو لBیس كBأيَّ 

  . بل ھو نوع خاص ممیز من المنازل ،والثبات 

                                                           

 .١/١١٣: شرح شافیة ابن الحاجب للرضي : ینظر   )١( 

 . ٧/٢٤٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 

 .٤٦٥ – ١/٤٦٤: علي بن زید البیھقي  ،ومعارج نھج البالغة  ، ٢/٩٨: أساس البالغة : ینظر   )٣( 

: حمBBد حسBBن الزیBBات وحامBBد عبBBد القBBادر ومحمBBد علBBي النجBBار أإبBBراھیم مصBBطفى و ،ط المعجBBم الوسBBی: ینظBBر   )٤( 

٢/٧٥٥. 

 .٣٠٢:  )دراسة ومعجم  (مع نھج البالغة : ینظر   )٥( 
 .١/١١٨:  حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة     )٦( 
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 ٤٤

طلBب الكBأل  ة بمعنBىعَ جْ النُ  ألنَّ  ،أي ال ُیطلب وال یدرك المراد منھا :  )ْجَعةنُ  (أما لفظة 

  .  )٢(االنسان یغادر الدنیا عنوةً  ألنَّ ؛ وھذا ملمٌح داللي جدید ، )١(في موضعھ 

عBBدم بقBBاء الBBدنیا وزوالھBBا مBBن المعBBاني الجدیBBدة علBBى أ لمBBا كBBان مبBBدأنBBھ وخالصBBة القBBول 

 ،مBاكن بBذلك نمBا وصBفوا األإو ، )داُر قُْلَعBة (ننا لBم نجBدھم قBد وصBفوا الBدنیا بأنھBا إالعرب ف

ثبوتھBا واسBتقرارھا مبالغBة فBي  صBفة زوالھBا وعBدم " القُْلَعة " ب ر أن توصف الدنیا ذماً دَ ونَ 

  . )٣( على حال من االحوال

وھBBو   )ُعْرجBBة (فBBي سBBیاق التحBBذیر  نھBBج البالغBBةوممBBا جBBاء علBBى ھBBذه الصBBیغة فBBي  

         تجھUUUزوا َرَحِمكUUUم هللاُ فقUUUد ُنUUUودي فUUUیكم بالرحیUUUل وأقِلUUUوا الُعْرجUUUة علUUUى : "  ﴾u﴿قولBBBھ

  . )٤(" الدنیا 

؛ ي األعBرُج بBذلك وُسBمّ  ،ومنBھ المعBراج إلBى السBماء  ،الصعود : العرج في أصل اللغة 

وقBد اسBتعارهُ  ،  )٥(التبBاُطؤ فBي المشBي: والُعْرجBة  ،ألنُھ یصعد بإحدى رجلیھ عBن األخBرى 

فلمBا  ،في المكوث في الBدنیا  قالل منُھ تزھیداً وأمر باإل،  لھذا النوع من المشي ﴾u﴿اإلمام

ھBذه  ﴾u﴿سBتعارافقBد  طؤالBى التبBا أو أنُھ َخلٌل في المشBي یBؤديُ كان العرُج یبطىء المشي 

    علBBى التبBBاُطؤ طلبBBاً للمكBBوث األطBBول فBBي  رُّ ُیِصBB نسBBان الBBذي قBBد یتباطBBأ أوالصBBورة الBBى اإل

  . )٦( دنیاال

: فیكBBون المعنBBى  ، )٧(والُعْرجBBة أیضBBاً بمعنBBى التعBBریج علBBى المكBBان طلبBBاً لإلقامBBة فیBBھ 

   . بالتقلیل من التعریج على الدنیا طلباً لالقامة والبقاء فیھا ﴾u﴿أمر

  

  

                                                           
 .١/٤٦٥: معارج نھج البالغة : ینظر   )١( 
 . ٤/١٢٩: یة األبنیة النادرة في نھج البالغة دالل: ینظر   )٢( 
 .المصدر نفسھ والصفحة نفسھا : ینظر  )٣( 
 .٥/ ١١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 .)عرج (١١٣ - ٢/١١٢: لسان العرب: ینظر   )٥( 
 .٤/١٣٢: داللیة األبنیة النادرة في نھج البالغة : ینظر   )٦( 
 .٨/ ٤: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة  :ینظر  )٧( 
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 ٤٥

   )فَُعلَة(صیغة  -٢

خBر الزمBان ومرغبBاً المBؤمنین آمحBذراً مBن فBتن  ﴾u﴿قولBھ مما جاء على ھذه الصیغة 

مUؤمٍن   كUلُ ّال إوذلك زماٌن ال ینجو فیUھ : " لسكون فیھا والتزام بیوتھم للنجاة من شرورھا با
رى ،تَقد غاب لم ُیفْ  نْ إرف وعْ لم یُ  دَ ھِ شَ  نْ إ ، ةمَ ُنوَ    . )١( "أولئك مصابیح الُھدى وأعالم السُّ

مBة فأصBل الُنوَ  ،ھا الذي وضعت لُھ ھعلى غیر وج "ة ُنَومَ  "لفظة  ﴾u﴿اإلماماستعمل 

أي كثیBBر : مثBBل ُھَمBBزة   )فَُعلBBَة (وھBBي صBBیغة مبالغBBة علBBى وزن  ، )٢(الرجBBل الكثیBBر النBBوم : 

" ھBBو  ﴾u﴿ اإلمBBاملكBBن المعنBBى الBBذي قصBBدهُ  ،أي كثیBBر اللمBBز لھBBم  :َزة  ولَُمUUالھمBBز للنBBاس 

  .)٣(" ھالساكن في الفتنة الالزم لبیت

 )ةَمBوَ للنُ (فأصBبح  ، )٤(ل الBذكر الخام: ھو  )الُنَومة (وذكر قسم من أصحاب المعاجم أن 

أما المعنى المناسب للظرف الذي قیلت فیھ الخطبBة ھBو اعتBزال الفتنBة  ،متقاربة  معانٍ  ةثالث

ولBم  ،ال ُیریBد أن یكBون المBؤمن كثیBر النBوم أو خامBل الBذكر  ﴾u﴿ اإلمBامف ،والسكون فیھا 

وَ  ( بعBBد أن عرضBBنا ّال إھBBذه الداللBBة  تتضBBح علBBى الظBBروف المحیطBBة  ةالثالثBB بمعانیھBBا )َمBBةالنُّ

  .)٥(بالَنص

وَ  (عن معنى  )ھ٦٩: ت  ( ﴾t﴿ل عبد هللا بن عباسئِ وقد سُ  : " في حدیٍث لھ قال  )ةمَ النُّ

وَ :  نُھ قال لعلي إ   .)٦( "الذي یسكن في الفتنة فال َیبدو منھ شيء : ة ؟ قال مَ ما النُّ

ن الحقیقة إلى المجاز بمجيء معنBى م )الُنومة (ھو الُنعاس وانتقلت داللة : وأصل النوم 

  .)٧(للداللة األولى ؛  خر یختلف عن أصل الوضع آ

فBي   كBُل مBؤمٍن غBامٍض ّال إخBر الزمBان فBتٌن ال ینجBو منھBا آتكون فBي  أنھالمعنى العام  و

  .)٨(الناس ال یعرف الشرَّ وال أھلھ 
  
  

                                                           
 .١١٠ – ١٠٩/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة   )١( 
 .)نوم ( ٧/٥٥٢: لسان العرب : ینظر   )٢( 
 .١١٠/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة   )٣( 
 .)نوم ( ٧/٥٥٠: لسان العرب : ینظر   )٤( 
 .٢٢٩ – ٢٢٧: الدكتورعبد الكریم حسین السعداوي  ،غریب نھج البالغة :ینظر   )٥( 
 .٣٣٦/ ٣: محمود بن عمر الزمخشري  ،الفائق في غریب الحدیث  )٦( 
 . ٢٢٩: غریب نھج البالغة :ینظر  ) ٧( 
 .١٤٥/ ٢: أبو عبید القاسم بن سالم الھروي  ،غریب الحدیث :ینظر  ) ٨( 
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 ٤٦

    .اسم المفعول داللة التحذیر واإلغراء في  -٣

الفعBBBل المبنBBBي للمجھBBBول یBBBدل علBBBى الحBBBدث والحBBBدوث وذات     مBBBن شBBBتقوھBBBو اسBBBم مُ 

  . )١(المفعول

فBBي سBBیاق التحBBذیر  ﴾u﴿علBBى زنBBة اسBBم المفعBBول قولBBھ  البالغBBة وممBBا ورد فBBي نھBBج

 وكUUلُّ  ،خول دْ نUUھ َمUUإ رجUUاء هللا  فالَّ إفUUي عملUUھ   هُ مUUن رجUUا ُعUUرف رجUUاؤُ  فكUUلُّ : "  اإلغBBراءو
  .)٢( "لول عْ نُھ مَ إ خوف هللا  فّال إحقق  مُ  خوفٍ 

 ن كBلّ إ: أي  ، )فانBُھ مBدخول  – رجBاء هللا ّال إمBن رجBا ُعBرف رجBاؤه فBي عملBھ   فكلُّ (

المخلBوقین دون الخBالق  ن رجBاء أل ؛ عیBبكانBت وجھتBھ لغیBر هللا تعBالى ھBو رجBاء مَ  رجاءٍ 

B ،عیٌب وقلة فھم وسوء ظن بقدرة هللا تعالى وعظمتBھ   خBوف ّال إخBوٍف محقBق   وكBلُّ  (ا وأمَّ

نھ مع حصولھ وتحققBھ معلBول لBیس إحاصل حقیقة ف خوفٍ  ن كلَّ إ :  أي ، )نُھ معلول إ  فهللا

ن الخBوف وذلBك أل ،ه وتقواه وھیبتBھ وسBطوتھ وسBخطھ  خوف هللا وحدَ ّال إبالخوف الصریح 

أمBا الخBوف مBن البBارئ تعBالى فھBو خBوٌف ال  ،من العبد المخلوق سریع االنقضاء والBزوال 

خوف العباد من هللا تعالى ال یقتصر على زمن  ن إلذا ف ؛  )٣(لمحذوره  انقضاءغایة لھ وال 

  .)٤(بل ھو خوف على وجھ الدوام والثبوت   ،زمن من األزمنة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
وشBBذا العBBرف فBBي فBBن  ، ٤/٣٤٨:  )سBBیبویھ(بعمBBرو بBBن عثمBBان بBBن قنبBBر المعBBروف  ،كتBBاب سBBیبویھ : ینظBBر   )١( 

 .٨٢: الصرف 
 .٩/٢٢٦: ابن أبي الحدید المعتزلي ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٢( 
 .٩/٢٢٧: المصدر نفسھ :  ینظر   )٣( 
 .)رسالة ماجستیر (٥٠: أبنیة المشتقات في نھج البالغة : ینظر   )٤( 
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 ٤٧

  . في سیاق التحذیر واإلغراء العدول الصرفيداللة  -:اً خامس

ي صBیغھا تمتاز اللغة العربیة بخصائص فریBدة منھBا طاقتھBا التعبیریBة الكامنBة فBي مبBان 

فضBالً  ،ختالف السیاق الذي ترد فیھامتعددة تختلف ب وإمكانیة داللتھا على معانٍ  ،الصرفیة 

المBBتكلم لمعنBBاه المقصBBود وغرضBBھ  رادةإحسBBب بخBBر آتبادلھBBا مBBن سBBیاق إلBBى   مكBBانإعBBن 

 ،وعلى ھذا األساس حصل العBدول بBین الصBیغ الصBرفیة فBي نھBج البالغBة  ،  )١(المطلوب 

  : اإلغراءسیاق التحذیر وومما ورد في 

یُعBBدل إلBBى ھBBذه الصBBیغة إذا أریBBد بھBBا الداللBBة علBBى تكثیBBر  : )َفُعUUول (العUUدول إلUUى صUUیغة  -١

 .)٣(والمبالغة في الوصف ،)٢(الفعل
محBذراً مBن  ﴾u﴿فBي سBیاق التحBذیر قولBھ  نھج البالغةومما جاء على ھذه الصیغة في 

  .)٤( "ب وذُ أعظم الخطایا  عند هللا اللسان الكَ : "   الكذب

للداللBة علBى  )َفُعBول (َعدَل الBى صBیغة  ﴾u﴿ اإلماملكن و ،بمعنى الكاذب  :وب ذُ فالكَ  

ضاءة لغویة تتمثل بتكریر حالة الفعBل إن فیھا إفضالً عن ذلك ف ،تكثیر الفعل والمبالغة فیھ  

ءة ضBاإوفیھBا أیضBاً  ،المبالغBة فBي الوصBف  زیBادة علBى ذلBك، واالسBتمرار علیBھ  )الكذب (

    بتعBBاد سBBلوبیة تتمثBBل بتأكیBBد ھBBذه الصBBفة وتركیزھBBا فBBي ذھBBن السBBامع مBBن أجBBل تجنبھBBا واالأ

  .)٥( عنھا

، الزِل َوقUُوٌر فUي الUزَّ : "  تقBي المُ  یصBف فBي سBیاق اإلغBراء ﴾u﴿قولھأیضاً ومن ذلك 

  .)٦(" وفي الرخاِء َشُكور ،وفي المكارِه َصُبور 

وشBكور بمعنBى شBاكر  ،َصBبور بمعنBى صBابر ف )فاعBل (بمعنBى  )َفُعBول (جاءت صیغة 

    للداللBBBةعلى تكثیBBBر الفعBBBل والمبالغBBBة فBBBي ؛  )َفُعBBBول (عBBBدل الBBBى صBBBیغة  ﴾u﴿ اإلمBBBاملكBBBن 

  .)٧(الوصف 

                                                           
 .)أطروحة دكتوراه ( ١٩: ھالل علي محمود  ، )دراسة داللیة (العدول الصرفي في القرآن الكریم : ینظر   )١( 
 .١١٤: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٢( 
 .)أطروحة دكتوراه ( ٨٢: عبد الحسین معتوق  ،الظواھر اللغویة في األمثال العربیة : ینظر   )٣( 
 .٢٠/٢٦٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،غة شرح نھج البال  )٤( 
 .)أطروحة دكتوراه (٥٨:  ﴾u﴿مام عليدراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإل: ینظر   )٥( 
 .١٠/١٤٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٦( 
 .١١٥- ١١٤: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٧( 
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 ٤٨

نمBا یبقBى ثابتBاً إو ،لمBات الصBعبة ال تحركBھ الخطBوب الطارئBة والمُ : في الزالزِل َوقُوٌر 

قتضBاھا هللا ا لمصBلحة ّال إ ھالBبالء لBم یصBبیقین تBام بBأن  ذلBك  ىعل، وھو یمان با. قوي اإل

جر ضBفBال یت ،أي كثیر الصبر علBى مBا یصBیبھ مBن الBبالء :   )في المكارِه َصُبور ( ، تعالى

  .وال یعترض على حكم هللا وقضائھ 

یعنBي أنBھ كثیBBر الشBكر والحمBد . فBBي أوقBات الدعBة ومواضBBع :  )وفBي الرخBاِء َشBBُكور( 

  .)١(یلیق بالذات المقدسة الذي   أیقن أنھ عاجٌز عن الشكر الحقیقيما شكر هللالَّ وكُ  ،النعمة 

أریBد بھBا المبالغBة فBي  إذا )فعیBل (یكون العدول إلBى صBیغة  : )فعیل (العدول إلى صیغة -٢

  .)٢( ألن فعیالً أبلغ من مفعول ؛الوصف 
یحBث   اإلغBراءفBي سBیاق  ﴾u﴿قولھ  )فعیل (مما ورد في نھج البالغة على صیغة و      

ثUاركم ودخUیالً دون شUعاركم ولطیفUاً بUین راً دون دِ اعجعلوا طاعUة هللا ِشUافU: "  على التقBوى
ُ  راً ضالعكم وأمیأ   .)٣("  مكُ لبتِّدرك طِ ودكم وشفیعاً لِ ورُ  ھالً لحینِ نْ موركم ومَ فوق أ

 )شBBفیع (فBBي )َفعیBBل (إلBBى صBBیغة  )شBBافع (فBBي  )فاعBBل(مBBن صBBیغة  ﴾u﴿اإلمBBامعBBدل       

تBBدل علBBى  )فاعBBل (ألن صBBیغة ؛ لBBى ثبBBات الصBBفة فBBي الموصBBوف ومالزمتھBBا لBBُھ للداللBBة ع

 .)٤( على الثبوت والمبالغة في الوصف )فعیل (في حین تدل صیغة  ،د دالحدوث والتج
  )مفعول(العدول الى صیغة  -٣

أمUامكم عقبUًة  نَّ إفU: " فBي سBیاق التحBذیر مBن أھBوال یBوم القیامBة  ﴾u﴿قولھ ومن ذلك 

  . )٥(" قوف عندھا ودَّ من الورود علیھا والبُ  ال ةلَ ُھوْ مَ ازل مخوفة كؤوداً ومن

 :والفUUUزع   ، )٦( أفزعBBBھُ : وھالBBBھ الشBBBيء َیھولBBBھ َھBBBوالً أي  ،ل وْ أي ذات َھBBB :ة لUUUَُھوْ مَ   
  :ل وْ والَھU ، )٧(نسBان مBن الشBيء المخیBف وھBو مBن جBنس الجBزع نقباٌض ونفاٌر یعتBري اإلا

                                                           
 .)رسالة ماجستیر ( ٣٥: في نھج البالغة  أبنیة المشتقات: ینظر   )١( 
 .٦١: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٢( 
 .١٠/١٨٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 
 .٦٢ – ٦١: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٤( 
 .١١/٥: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٥( 
 ،وبھج الصBیاغة فBي شBرح نھBج البالغBة  ، )َھول(٢/١٣٧٧:  )تاج اللغة وصحاح العربیة (الصحاح :  ینظر  )٦( 

 .١٢/٢٥٠: محمد تقي التستري 
 .٦٣٥:  نمفردات ألفاظ القرآ: ینظر   )٧( 
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 ٤٩

ھBول اللیBل وھBول البحBر وأھBوال یBوم مBا یقحBم علیBِھ منBُھ كَ  ھو مخافة الشيء ال یBدري علBى

  .)١(القیامة 

ولكنBھ ،سBم الفاعBل ان القیBاس أن تكBون ھائلBة علBى بنBاء اوك ،بمعنى ذات ھول  ةلَ ُھوْ فمَ 

B ،لBتمكن الھBول والخBوف فیھBا ؛  مبالغًة فBي ذلBك  عدل الى بناء اسم المفعول  ھ یخافھBا وكأنَّ

 .)٢(اھا ووقع فیھآویھالھا من ر
مBBن مواضBBع العBBدول مBBن الفعBBل  :العUدول مUUن صUUیغة الفعUUل الماضUUي الUUى المضUUارع  -٤

سUتدركوا اف: " مBن الغفلBة  النBاس ذرحّ یُ  ﴾u﴿قولھ ماضي الى المضارع في نھج البالغة ال

فUي كثیUر األیUام التUي تكUون مUنكم فیھUا الغفلUة  نھUا قلیUلٌ إصبروا لھا أنفسكم فابقیة أیامكُم و
 .)٣( "موعظىة والتشاغل عن ال

حبسBBوا او ، ألوقBBاتامBBا بقBBي لكBBم مBBن  فBBي الBBذنوب والخطایBBا أي تBBداركوا مBBا أسBBلفتم مBBن

  .)٤(أنفسكم علیھا بتحمل مشاق الطاعات

شعار بأن غفلتھم لیست مختصة بمBا مضBى لإل )كانت (دون من  )تكون (تیان بلفظ واإل

تیBة ھم أنھم ال یستغرقون أوقBاتھم اآلم من حاللِ وذلك لما عَ  ،ي أیضاً لما ی فيتكون  ما بَّ بل رُ 

   ذ مBBا مضBBى قBBد إ ، مBBاھو آتٍ  بالتBBدارك فBBي ﴾u﴿فBBأمر ،بالتBBدارك والطاعBBة وطلBBب المغفBBرة

  .)٥(فات 

شBعاٌر بتقBBدیم تفBریط سBابق مBنھم فBي جنBب هللا تعBBالى إ )االسBتدراك (سBتعمال لفBظ اوفBي 

عراض واإل ،ق هللا أكثر من القیام بِھ فالتفریط في ح ، )٦( مِھ الكثیرة علیھمعَ نِ مقابل امتنانھ بِ 

  .)٧(عن الطاعة أكثر ال محالة من التشاغل بھا
                                                           

 .٢٣٨: الفروق في اللغة : ینظر   )١( 
دیباج الوضBي فBي الكشBف عBن أسBرار والB ، ١٨٠: علي بBن ناصBر  السرخسBي  ،أعالم نھج البالغة : ینظر   )٢( 

 .٤/١٦٨٠: كالم الوصي 
 .٦/٣٥٣: ابن أبي الحدید المعتزلي ،شرح نھج البالغة    )٣( 
 .١/١٧٦: السید حسن علي القبانجي  ،في نھج البالغة  ﴾u﴿صوت اإلمام علي: ینظر   )٤( 
والتقییBBد فBBي نھBBج البالغBBة          ، ٦/١١٣: حبیBBب هللا الخBBوئي  ،منھBBاج البراعBBة فBBي شBBرح نھBBج البالغBBة  : ینظBBر   )٥( 

 .)رسالة ماجستیر ( ٣٠: عباس إسماعیل الغراوي  ، )دراسة نحویة (
 .٢/٢٩٢: كمال الدین بن میثم البحراني ،شرح نھج البالغة :ینظر   )٦( 
 .٢/٦٣٨: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر   )٧( 
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 ٥٠

 ً   .الصیغ الصرفیة في نھج البالغة في سیاق التحذیر تنوع -: سادسا
 ،رةضUنھUا ُحلUوةٌ خإني أحUذركم الUدنیا فإأمUا بعUد فU: "  في ذم الدنیا ﴾u﴿من ذلك قولھ 

بUUت بالعاجلUUة ور ال  ،ت باآلمUUال وتزینUUت بUUالغرور لUUَّاقUUت بالقلیUUل وتحُحفUUَّت بالشUUھوات وتحبَّ
ارةبتدوم ح ارة  ضرَّ   .)١(" زائلة  حائلة رتھا وال تؤمن فجعتھا َغرَّ

 ن هللاإو ،الUUدنیا تُغUUرُّ وتضUUرُّ وتمUUرُّ : " خBBر فBBي صBBفة الBBدنیا آفBBي موضBBع  ﴾u﴿وقBBال

الموضBع األول  قBال فBي فلمBاذا  ، )٢(" سبحانھ لم یرضھا ثوابUاً ألولیائUھ وال عقابUاً ألعدائUھ 

ارة  ( ارة ،َغرَّ   ؟ )تُغرُّ وتضرُّ (وقال في الثاني  ، )ضرَّ

 ﴾u﴿وذلBك ألنBھ  ؛سیاق الحال في األول یستوجب استعمال صBیغ المبالغBة  نأ الجواب

وأنھا تحببت إلى النBاس  ،رة أحاطت بھا الشھوات من كل جانب ضلما َبیَّن أن الدنیا حلوة خ

ن الدنیا قد أعجبت الناس أو ،ناس مولعون بحب العاجل ونسیان اآلجل لكونھا لذة عاجلة وال

قتضى اسBتعمال صBیغ اكلُّ ذلك  ،وأنھا تزینت للناس باآلمال الزائفة  ،بمتاعھا الزائل القلیل 

  .ضرار بھِ إلالمبالغة للداللة على أن الدنیا كثیرة الغرور لإلنسان كثیرة ا

وذلBك  ، المضBارعة لیBةفعخبار الاألوجب استعمال ن المقام یستإف الموضع الثانيأما في 

 ،فلمBا كانBت الBدنیا فBي تقلBب دائBم  ،الجملBة الفعلیBة تفیBد الحBدوث والتجBدد واالسBتمرار   ألن

  ن إحیBث  ،الفعلیBة   صBیغناسب ذلك اسBتعمال ال ،إغوائھا لإلنسان وإضرارھا بِھ  رواستمرا

  .)٣(" ات لفعل الدنیا باإلنسان الصیاغة الفعلیة تدل على استمراریة تلك الصف" 

فھذه األفعال سBرعان  ،عجاٍل وإسراع إن المقام في الجملة الثانیة مقام إف زیادًة على ذلك

عطBاء الثBواب ألولیBاء هللا إوال یمكن فیھBا  ،ما تحدث من الدنیا وتنقضي وتنتھي على عجل 

  .وإنزال العقاب بأعداء هللا لسرعة انقضائھا وفنائھا

  

  

  

                                                           
 .٢٢٦/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة   )١( 
 .٥١/ ٢٠: المصدر نفسھ    )٢( 
 .)أطروحة دكتوراه ( ١٩: األثر الداللي للقرآن الكریم في نھج البالغة   )٣( 
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 ٥١

 ً   داللة التحذیر واإلغراء في الجموع -: سابعا
جمBBع :  ثالثUUة أنUUواعویكBBون علBBى  ،علBBى أكثBBر مBBن اثنBBین أو اثنتBBین  لَّ ھBBو مBBا دَ : الجمBBع 

ویقتصر الباحث في ھذا المبحBث  ، )١(وجمع التكسیر ،وجمع المؤنث السالم  ،المذكر السالم 

الم فBي نھBج البالغBة فBي لعدم ورود جمع المؤنث السBعلى جمع المذكر السالم وجمع التكسیر

  .سیاق التحذیر واإلغراء

وذلك بأن یبقى علBى حالBھ  ،ة المفرد یغالسالم یعني ما سلمت فیھ ص: لسالم اجمع المذكر  - ١

 ال عنBد اإلعBالل إوال یBدخل حروفBھ تغییBر فBي نوعھBا أو عBددھا أو حركاتھBا  ،بعBد الجمBع 

ونون في حالة الرفع ویBاء ونBون  ثنین بزیادة واواویدل جمع المذكر السالم على أكثر من 

 .)٢(في حالتي النصب والجر

ً جمع مذكر سالم نھج البالغة وقد جاء في        عبUاٌد : "  ﴾u﴿فBي سBیاق التحBذیر قولBھ ا

ون أجUداثاً وكUائنون حتضUاراً وُمضUّمنااراً ومقبوضUون تسUمخلوقون اقتداراً ومربوبون اق
  . )٣(" ساباً زون حِ یَّ مثون أفراداً ومدینون جزاًء ومُ وفاتاً ومبعرُ 

َجBلَّ  –لقوا بقدرتھ ھم كما خُ نَّ أأي ،  ةً بھم المملوكون قھراً وغل:  اراً تسومربوبون اق       

مقبوضUUون وأمBBا  ، )٤(ولBBیس لھBBم الخیBBرة فBBي ذلBBك ،لكBBھ بسBBطوتھ وقوتBBھ فھBBم مُ  –شBBأنھ 
ألنھ ،ذا ماتوا إ: حتضر القوم ا: بالحاء غیر المعجمة أحسن لیعم الجمیع كقولنا :  اً حتضارا

تضBر حاو ، )٥(إذا مBات شBاباَ غضBاً : تضBر فBالن حا: بالخاء المعجمة للشبان خاصة یقال 

  .)٦(حضرتھ المالئكة تقبض روحھ : فالن 

 ،مقبوضBون  ،مربوبBون  ،مخلوقBون  (ع المBذكر السBالم وجمu﴾ B﴿اإلمBاموقد وظBف     

Bمُ  ،مBدینون  ،كBائنون  ،نون ضمَّ مُ  إلBى قدرتBھ تعBالى علBى خلقھBم كBنفس  لإلشBارة )زون میَّ

     . ھم ومجازاتھم في وقت واحدتوبعثھم ومحاسب ،واحدة وتمكنھ من قبضھم قبضًة واحدًة 
                                                           

عبBد المBنعم  ،وجموع التصحیح والتكسBیر فBي اللغBة العربیBة  ، ٢٩٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر   )١( 
 .٧ :سید عبد العال 

 . ١٠٥: شذا العرف في فن الصرف : ینظر   )٢( 
 .٢٥٢/  ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة   )٣( 
 .١٣٢ – ١٣٠:  )دراسة ومعجم  (مع نھج البالغة : ینظر   )٤( 
: نBدي الراو ،ومنھاج البراعة في شرح نھج البالغة  ، ١/٣٨٩: حدائق الحقائق في شرح نھج البالغة : ینظر  )٥( 

٣٢٨/ ١. 
 . ١/١٢٣: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٦( 
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 ٥٢

   راً نحBو یBراً ُمقBدَّ یر صBورة مفBرده تغیثنین بتغیاعلى أكثر من  لَّ وھو ما دَ : جمع التكسیر   -٢

: اُْسBد : كالتغییر بالشكل فقط نحو یراً ظاھراً یأو تغ ،بضم وسكون للمفرد والجمع  )كفُلْ  (

 .)١(بفتحتین  )أََسد(جمع  بضم فسكون

 ،وأبنیBBة تBBدُل علBBى الكثBBرة  ،علBBى القلBBة تBدُل أبنیBBة : وجمBع التكسBBیر علBBى ثالثBBة أنBBواع   

 ، )أَْفعUUال(و ، )أْفُعUUل( :فأمBBا أبنیBBة القلBBة فھBBي أربعBBة قیاسBBیة ھBBي  ،وصBBیغ منتھBBى الجمBBوع  
صBیغ منتھBى  وإمBا ،أما أبنیة الكثرة فأشھرھا ثالثة وعشرون بنBاًء  ، )٢( )ةفِْعلَ  ( ، )أَْفِعلَة(و

  . )٣()مفاعیل( و) مفاعل(الجموع فأشھرھا 
  . وتكون من ثالثة إلى عشرة: أبنیة القلة  -:أوالً 
فBBي كBBل اسBBم ثالثBBي صBBحیح الفBBاء والعBBین ولBBم  ویّطBBرد ،بفBBتح وسBBكون فضBBم : أَْفُعUUل  - ١

اسBم  وفBي كBلّ  ،أْسBُھم !وَسBْھم  ، أَْكلُب!فسكون نحو كلب بفتح  )َفْعل(یضاعف على وزن

 .)٤(ع ذراع وأذرُ : رباعي مؤنث بال عالمة قبل آخره مّد نحو 

حتUى إذا أنUس : "  سBیاق التحBذیر فBي ذم الBدنیا نھج البالغة فBي  في  ﴾u﴿ومن ذلك قولھ 

  .)٥( "بأسھمھا  لھا وأقصدت حبطمأن ناكرھا قمصت بأرجلھا وقنصت بأانافرھا و

قصBد أ مBن :  وأقصUدت بأسUھمھا ،أي صادت بشBركھا وھBي الحبBال :  قنصت بأحبلھا      

وقد جمع الحبBال والسBھام جمBع قلBة ولكBن غرضBھ ھاھنBا  ،أصاب وقتل في مكانھ  إذاالسھُم 

  فما وجھ ذلك ؟ ،عالم بأن حبال الدنیا وسھامھا في غایة الكثرة  ھو التكثیر واإل

 ،على عظم حال الBدنیا فBي الخBداع والتغریBر بأھلھBا التنبیھ  ﴾u﴿ن غرضھأ الجواب       

فلذلك ال ُیقال لBُھ   لكةت فھي قابضة ُمھْ قلَّ  نْ إن حبالھا وأو ،ت فھي قاتلة قلَّ  نْ إوأن سھامھا و

 .)٦(قلیل 

                                                           
: والمھBذب فBي علBم التصBریف  ، ١١٢: وشBذا العBرف فBي فBن الصBرف  ، ٢/٤٥٢: شرح ابن عقیل : ینظر   )١( 

١٧٨. 
حمBد م ،والواضح فBي علBم الصBرف  ، ١/٥٣٧: وشرح ابن عقیل  ، ٦٠٤ – ٣/٦٠٢: كتاب سیبویھ : ینظر   )٢( 

 .٢٧٢: أحمد قبش  ،عراب والكامل في النحو والصرف واإل ، ٢٥٨- ٢٤٥: خیر الحلواني 
 .١٢٦ – ١١٦: شذا العرف في فن الصرف : ینظر   )٣( 
 .١١٤: المصدر نفسھ  : ینظر   )٤( 
 .٢٤٦/  ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٥( 
 .٢/٥٧٣: عن أسرار كالم الوصي  الدیباج الوضي في الكشف: ینظر   )٦( 
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 ٥٣

َجَمBل : ویكون في الغالب جمعاً لكل اسم ثالثي معتل العین أو صحیحھا نحو : أَْفَعال  - ٢

وممBا ورد فBي  ، )١(أكتBاف!وكتBف  ،أعنBاق !وُعنBق  ،أصBوات !ت وصBو  ،أجمال !

ً مُ  ﴾u﴿قولھ )أَْفَعال (على زنة  نھج البالغة أُوصیكم عباد ":  العباد بالتمسك بتقوى هللا غریا

َتUUُؤلْ  ، ائقھUاواعتصUموا بحق، فتمسUكوا بوثائقھUUا  ،مUUام والقUوام ھUا الزَّ إنف ،  هللا بتقUوى هللا
 .)٢("  ومنازل الِعز، ومعاقل الِحْرز ،  عة وأوطان السَّ ، عة بكم إلى أكنان الدّ 

      )أَفعBBال(بزنBBة  )أوطBBان  ،كنBBان أ (: اسBBتعمال جمBBوع التكسBBیر  ﴾u﴿ اإلمBBامثBBر آ      

وذلك لإلشارة إلى كثرة عطاء هللا سبحانھ وتعالى لعبBاده  )فاِعلمَ  (بزنة  )منازل ،معاقل  (و

  .عة الرزق وسَ  ،وطیب العیش  ،اسعة الفسیحة المتقین في الجنة من المنازل الو

مواطن الراحة مBن اآلالم الحسBیة والعقلیBة وھBي ُغرفBات الجنBة ومنازلھBا   :  أكنان الدعة

وھBBي أیضBBاً معاقBBل  ،نك بیBBوت النیBBران ضBBوھBBي أوطBBان واسBBعة أیضBBاً مBBن ضBBیق األبBBدان و

ولBBم  ، )٣(عBBز وجBBل  وھBBي منBBازل العBBز فBBي جBBوار هللا ،تعBBالىالحBBرز المانعBBة مBBن عBBذاب هللا 

بیBان  ﴾u﴿نمBا قصBد إو ،ھا نفسBْل بكم إلى الجنة فلیس المقصود اسم الجنة بؤُ تَ :   ﴾u﴿یقل

ألنھ أراد أن یشد السامع ویلفت انتباھھ إلى ھذه  ؛قین في الجنة بانھا مراتب ُعلیا تمراتب الم

  .الوصول الیھا لیكون أكثر شوقاً ورغبًة في ؛تب االمر

 ً   .نھایة لھُ ال وتكون من أحد عشر إلى ما :  الكثرةأبنیة  -:ثانیا

بكسBر فسBكون  )ِفْعلBة (رد فBي كBل اسBم علBى زنBة طَّ ویَ  ،بكر الفاء وفتح العین  :فَِعل  - ١

ة وِحَجج وفِ كحِ  بضBم فسBكون  )فُْعلBة (فBي  )ِفَعBل (ع مِ كمBا ُسB ،َرى ِفBْریة وھي الكذبBة وجَّ

 .)٤(َورُصْورة وصُ : نحو 

BBى زنBBاً علBBا ورد جمعBBل(ة وممBBي  )ِفَعBBةفBBج البالغBBھ نھBBقول﴿u﴾  ُذَّ یBBحBBن الBBي  تقحمر مBBف

حت لUUُھ العِ : " الشBBبھات مBBن دون معرفBBة  UU رُ َبUUإن َمUUْن َصUUرَّ ُثالت ا بUUین یدیUUھ مUUن الَمUUَعمَّ
م   .)٥( "بھات الشُّ  حجزتُھ التقوى عن َتَقحٌّ

                                                           
وجموع التصحیح والتكسیر فBي  ، ٢٥١: والصرف الواضح  ، ٢٩٧: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ :ینظر   )١( 

 .٤١: اللغة  العربیة 
 .١٠/١٧١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
 .٤٠٧/ ٣: حراني كمال الدین بن میثم الب ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 ١١٧: شذا العرف في فن الصرف : ینظر  )٤( 
 . ١/٢٧٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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 ٥٤

 ظBBھعاتاووھBBي مBBا یسBBبب اعتبBBار اإلنسBBان :  )ِفَعBBل(جمBBع ِعْبBBرة علBBى زنBBة :  ِعَبUUر       

BBالح  وھBBي أیضBBاً اسBBم للحالBBة التBBي ُیتوصBBل بھBBا مBBن معرفBBة  ، )١(وإیقاظBBھ إلBBى جھBBة الصَّ

  .)٢(الُمَشاھد إلى ما لیس ِبُمشاھد 

ألن ذھن اإلنسBان ینتقBُل فیھBا مBن أمBر  ،واشتقاقھا من العبور ،سم من االعتبارإبرة والعِ  

رھا فBي نفسBھ قBدّ الغیر فیُ ما ینتقل بھ الBذھن مBن المصBائب النازلBة بB: والمراد  ،خر آإلى 

نزجBBاره افیحصBBل بBBذلك  ، نزعBBاٌج مBBن الBBدنیاافیحصBBل لBBھ  ،نھBBا نازلBBٌة بBBھ أكوالBBھ حو

  .)٣(ورجوعھ إلى هللا تعالى

ویكBون بمعنBى  ،دبر في األمور وقیاس ما غاب منھا على ما ظھBر ھو التَّ : واالعتبار   

للفنBBاء والعBBاملین فیھBBا للمBBوت أن یBBرى الBBدنیا :  وقیBBل االعتبBBار ، )٤(االختبBBار واالمتحBBان

  .)٥(وعمرانھا للخراب

: قحُم والBتَّ  ، )٦(ة ّیBوِ ال رَ بBت وتثّبB الدخل نفسBھ فیھBا بBیعنBي أن ُیB :والتقحم في الشبھات 

اذا  ،قحم في األمBر یقحمBھ : لذا یقال  ،التساقط في المصاعب من غیر خبرة وال معرفة 

  .)٧(رمى بنفسھ فیھ من غیر تأمل في خواتمھ

رد في كل َوْصف یكون المذكر منُھ على  : )فُْعل(غة صی -٢  )الءْعBفَ  (ومؤنثھ  )علأفْ (وَیطَّ

 . )٨(ُحْمر من أَْحَمر وَحْمَراء: نحو 

ٌ مُ  ﴾u﴿قولBھ  اإلغBراءفBي سBیاق  نھBج البالغBةومما ورد على ھBذه الصBیغة فBي     رغبBا

وا إلى اإلسالم عُ ذین دُ أین القوم ال: " العباد بالسیر على منھج األولین في تقواھم وزھدھم

                                                           
 .٣/٢٢٤: توضیح نھج البالغة : ینظر   )١( 
 .١٧٩: عزیز هللا العطاردي  :تحقیق   ،القرن الثامن أعالم الشارح عالم من  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٢( 
وشBرح المائBة كلمBة لإلمBام  ، ٨٠: كمال الدین بن میBثم بBن علBي البحرانBي  ،اختیار مصباح السالكین : ینظر   )٣( 

 .٨٨: علي 
 .١/٢٣٥:  )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة  (الكلیات : ینظر   )٤( 
 .٣٤: التعریفات : ینظر   )٥( 
أي بBال : بBال َرِوّیBة  ، ٢/٢٢٣: نبBاري بكBر محمBد بBن القاسBم األأبو  ،الزاھر في معاني كلمات الناس : ینظر   )٦( 

 .تفكر وتدبر
 .١٨٠: عزیز هللا العطاردي :تحقیق  ،القرن الثامن أعالم الشارح عالم من  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٧( 
 .٤٥٧/ ٢: وشرح ابن عقیل  ، ٤٨٠: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور  ،المقرب : ینظر   )٨( 
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 ٥٥

وَن عن الموتىشَّرون باألال ُیبَ  )٠٠٠(فقبلوه وقرؤوا القرآن فأحكموه  هُمرْ  ،حیاء وال ُیَعزَّ
عاء  ،ص الُبطون من الصیام ُخمْ  ،الُعُیون من البكاء  ر األلUوان ُصUفْ  ،ُذبل الشUفاه مUن الUدُّ

  . )١(" ر على ُوُجوھم َغَبرةُ الخاشعین ھَ من السّ 

ومؤنثBھ  )لعَ أفْ  (وھو جمع  )فُْعل (جموع على زنة :  )ُصْفر  –ُذْبل  –ُخْمص  –ُمْره ( 

: ْمBص وخُ  ،ذا فسدت أو ابیضت حمالیقھBا إه من مرھت عینھ جمع أَمر: ُمْره  ،  )الءعْ فَ  (

ولBون  ،جمBع أصBفر وھBو المتغیBر اللBون : وُصBْفر  ، )٢(ص وھو ضBامر الBبطن مَ خْ جمع أَ 

  .بسبب السھر والتعب الُصفرة إلىبشرتھ مائٌل 

 ،نطفBأ نورھBا بسBبب كثBرة البكBاء خشBیًة . تعBالى إقد  فسدت أعینھم و نفأولئك المؤمنو

م ھأما شفاھ ،لتصق الجلد بالعظم لكثرة صیامھم اوضمرت بطونھم ونحفت أجسادھم حتى 

لBوان وأمBا أ ،فقد ذبلت ویبست لكثرة دعائھم هللا تعالى طالبین منُھ فكاك رقBابھم مBن النBار 

  .وذلك لكثرة سھرھم للتعبد وتالوة القرآن وقیام اللیل، وجوھم فقد تغیرت واصفرت 

ل (صیغة  - ٣ رد جمعBاً لوصBف علBى وزن  ،بضم األول وتشدید الثاني مفتوحاً :  )فُعَّ وَیطَّ

م  ةفاعل وفاعلة صحیح الالم كصائم وصائم  .)٣(وُصوَّ

أبBرز داللBة فیBھ ھBي داللتBھ علBى  نَّ أیBر غ ،على تكثیر القیBام بالفعBل  وھذا  الجمع یدلُّ   

  .)٤(الحركة الظاھرة 

 ﴾u﴿قولBھ  اإلغBراءعلBى ھBذه الصBیغة فBي سBیاق التحBذیر و نھج البالغةومما ورد في 
داً صUUبحلقUUد كUUانوا یُ : "  ﴾e﴿یصBBف أصBBحاب النبBBي محمBBد  ون ٌشUUْعثاً ُغْبUUراً وقUUد بUUاتوا ُسUUجَّ

كUر معUادھم كUأن علUى مثUل الجمUر مUن ذِ ویقفUون  ،م وخدودھم ھوقیاماً یراوحون بین جباھ
كَر هللا ھملت أعینھم حتى َتبUلَّ جیUوبھم ذا ذُ إ ،بین أعینھم ركب المعزى من طول سجودھم 

  . )٥(" یح العاصف خوفاً من العقاب ورجاًء للثواب كما یمید الشجُر یوَم الر وما دموا ،

                                                           
 .٢٩١/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .٢٠٢/ ١: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٢( 
 .٢/٤٦١: شرح ابن عقیل : ینظر   )٣( 
 .١٥٢: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٤( 
 .٧٧/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٥( 
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 ٥٦

د  BBل (بBBوزن  :ُسUUجَّ د ولBBم یقe﴾  :BB﴿قBBال ،جمBBع سBBاجد  )فُعَّ علBBى  ةللداللBB ،ُسBBُجود  : لُسBBجَّ

وذلBك ألنBھ  أراد بیBان حBالھم وصBفاتھم للنBاس  ،  )١(" السجود الظاھري " الحركة الظاھرة 

 ﴾u﴿ اإلمBBامفمقصBBد  ،لیقتBBدي النBBاس بھBBم ؛ لغBBرض  لفBBت االنتبBBاه إلBBى أعمBBالھم وصBBفاتھم 

اءُ  ﴿ :كقولBھ  تعBالى  ،یتعلق بالظاھر فقط  فUار علUى الكُ  محمUٌد رسUول هللا والUذین معUُھ أشUدَّ

ً تراھم ُركَّ  ،ُرَحماُء بینھم  داً یبتغون فضالً من هللا ورضوانا   . )٢( ﴾ عاً ُسجَّ

مBBن  تعBBالى فھBو متحقBBق عنBBدھم بمBا َذكBBرَ  وھBBو الخضBBوع والتBذلل . :أمUا السUUجود الحقیقUي 

 : أوصافھم  منھا 

نھBBBم قلقBBBون إأي "  : مثBBBل الجمBBBر مBBBن ذكBBBر معBBBادھم ى ویقفBBBون علu﴾  " :BBB﴿قولBBBھ - ١

 .ضطربون خوفاً من المعاد وعذاب النارمُ 

أي فاضBت دمBوعھم "  : ر هللا ھملBت أعیBنھم حتBى َتبBلَّ جیBوبھم ذا ُذِكBإ: "  ﴾u﴿قولھ - ٢

 . تعالىمن هللاخشیًة 

ومادوا كما یمید الشجر یوم الBریح العاصBف خوفBاً مBن العقBاب ورجBاًء : " ﴾u﴿قولھ  - ٣

 .عقاب هللا ورجاًء لثوابھ رتعدوا واضطربوا خوفاً من اأي : مادوا "  للثواب 

  َشBBبَّھ حالBBة اضBBطرابھم وقلقھBBم بالشBBجر الBBذي یتحBBرك ویضBBطرب ﴾u﴿اإلمBBامف          

وجلBون ال یھBدأ  فھBم متحیBرون ،وخوفھم  وذلك بسبب كثرة قلقھم ؛العاصفة   بسبب الریح

ھBم ف،رضBاء الBرحمن واتقBاء عBذاب النیBران إوھمھBم الوحیBد  ،لھم بBال وال یقBرُّ لھBم قBرار 

ال تضرھم ھاجرة الحر في رمضان وال كثBرة  ، دائبون على العبادة والخشوع واالستغفار

  .التبتل وترتیل القرآن

لكBون العبBادة "  : وقBد بBاتوا ُسBجداً وقیامBاً : "   ﴾u﴿وتخصیص السجود والقیام في قولBھ

  . )٤(وأجزل في العطاء واألجر ،وأبعد عن الریاء  ،  )٣( " أحمز" فیھ 

                                                           
 .١٥٣ – ١٥٢: معاني األبنیة في العربیة : ینظر  )١( 
   . ٢٩: اآلیة من :  تحسورة الف  )٢( 
 ).حمز(.١٥٤: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ،مختار الصحاح : ینظر  ،أي أمتن وأقوى : أحمز   )٣( 
 .٣٣٠/ ١: شرح نھج البالغة المقتطف من بحار األنوار للعالمة المجلسي : ینظر   )٤( 
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 ٥٧

ال (صیغة  -٤ رد جمعاً لوصف صحیح الBالم علBى  ،بضم الفاء وتشدید العین  : )فُعَّ وَیطَّ

BBائم وُصBBذكر كصBBل لمBBرَّ  ،ام وّ فاعBBُارئ وقBBام  ، )١(اء وقBBرة القیBBى كثBBدل علBBع یBBذا الجمBBوھ

فBال ُیطلBق ھBذا  ،وأشھر داللة لھذا البناء ھي التكثیر والمبالغة في القیام بالفعBل  ،بالفعل 

 –مBثالً  –فلBیس كBلُّ مBن یBزرع شBجرة  ،ین ُیكثرون من القیام بالفعل  على الذّال إالجمع 

فBBي حBBدیقتھم أي  اً ھBBم زارعBBون أشBBجار: نقBBول  ،ع حتBBى یكثBBر مBBن ذلBBك ارَّ ھBBو مBBن الBBزُ 

اع حتى یُ : وال نقول  ،یزرعون   . )٢(كثروا من الزراعة وتكون لھم كالحرفة ھم ُزرَّ

ال (على زنة  نھج البالغةومما ورد في  راً الBذین یتصBدون للحكBم حذَّ مُ  ﴾u﴿قولھ   )فُعَّ

 "الً ّال ُجھَّاالً ویموتون ظُ یعیشون الى هللاِ أشكو من معشٍر : " لیس لُھ بأھل  مبین الناس وھ
)٣( .  

UUال    وھBBم كثیBBرو ، أي یموتBBون علBBى غیBBر ھBBًدى :ل ّال ُظUU ،الجھBBل بBBاألمور  وكثیBBر :ُجھَّ

  . الضالل والزیغ واالنحراف عن الطریق السويّ 

الجھBل  وألنھBم كثیBر ،یبُث شكواه وحزنھ  وألمھ إلى هللا تعالى من ھؤالء  ﴾u﴿ اإلمامف

  .ال أنھم یتصدون للحكم بین الناس إفمع عدم معرفتھم لألمور  ،باألمور 

فكفUى واعظUاً بمUوتى : " ر بBالموت ذكّ فBي سBیاق التحBذیر ُیu﴾ B﴿قولBھأیضاً  ومن ذلك 

فكUأنھم لUم  ،نUازلین  وأنزلUوا فیھUا غیUرَ    ر راكبUینُحِملوا إلى قبورھم غیU ،عاینتموھم 
  . )٤(" لم تزل لھم داراً  اآلخرةوكأن  ،اراً للدنیا ُعمَّ  وایكون

ار  ال (بزنة  :ُعمَّ عمBار فBي الBدنیا بسBبب اختطBاف أي كأنھم لBم یكونBوا كثیBري اإل:  )فُعَّ

  . المنیة لھم ونزولھم في قبورھم

وُكونUوا عUن الUدنیا " :  اآلخBرةفي ا ومرغباً العباد محذراً من الدنی ﴾u﴿ومن ذلك قولھ

ھا  اآلخرةاھا والى ُنزَّ    . )٥("ُوالَّ

                                                           
 .٢/٤٦١: شرح ابن عقیل : ینظر   )١( 
 .١٤٩ – ١٤٨: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٢( 
 . ٢٨٤/ ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 
 . ١٣/٩٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 . ١٣/١٦٦: المصدر نفسھ    )٥( 
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 ٥٨

اه  جمع َوالِھ وھBو المشBتاق  :ه والُوّال   ،جمع نزیھ وھو المتباعد عما یوجب الذم  :والُنزَّ

  . )١(ذو الوْجد حتى یكاد یذھب عقلھ 

اه ( ال(بزنة  )ه  ُوّال  –ُنزَّ  ،ثیري الرفض للدنیا كثیري التعلق بBاآلخرة أي كونوا ك:  )فُعَّ

أو كونBBوا   ،لیھBBا إفBBي اآلخBBرة مشBBتاقین  كثیBBري الرغبBBة أو كونBBوا كثیBBري الزھBBد فBBي الBBدنیا 

  .اآلخرة للحصول على كثیري السعي كثیري الھجر للدنیا 

آلخرة مBن في اویفكروا  ،یطلب من سامعیھ أن یبتعدوا عن مغریات الدنیا ﴾u﴿ اإلمامف

كثBروا مBن التنزیBھ فBي ُدنیBاھم والتفكیBر بمعنى أن یُ :  ) ّالهو وُ   اهُنزَّ  (ستعمال لفظتي خالل ا

  . )٢(باآلخرة واالنشغال بھا 

ً ویطَّ :  )الءعِ أَفْ  (صیغة  -٥ بشBرط  أن یكBون معتBل الBالم أو مضBعفاً  )َفِعیBل( ل  رد جمعBا

 . )٣(وعزیز وأعزاء ،ونبي وأنبیاء  ،غني وأغنیاء : نحو 

فBي ذكBر   ﴾u﴿علBى ھBذه الصBیغة فBي سBیاق التحBذیر قولBھ  نھج البالغةفي ومما ورد 

أثویUUUاُء  –ومUUUا تUUUأملون مUUUن ھUUUذه الUUUدنیا  –نكUUUم إ! عبUUUاَد هللا : " المكاییBBBل والمBBBوازین 
ٌع وُربَّ یفُربَّ دائٍب ُمضU ،وعملٌ محفوظ  ، أجلٌ منقوص ،ُمؤجلون ومدینون مقتَضْون 

  . )٤(" كادٍح خاسٌر 

أي عبBاَد هللا انBتم : وھو جمBع كثBرة  )أفعالء(ثوي وھو الضیف على زنة جمع :  أثویاءُ 

أضBBیاف منBBزلین بمنزلBBة ومBBا ترجونBBھ مBBن ھBBذه الBBدنیا الدنیئBBة مBBن البقBBاء والتعBBیش فیھBBا 

  . )٥(رین الى أجل معلوم ووقت محدودُمقدَّ 

  

  

  

 

                                                           
 . ١٣/١٢١:  ابن أبي الحدید المعتزلي  ،بالغة شرح نھج ال  )١( 
 .)أطروحة دكتوراه ( ٧١:  ﴾u﴿دراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإلمام علي: ینظر   )٢( 
 .٥٥: وجموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة  ، ١٢٢: شذا العرف في فن الصرف : ینظر   )٣( 
 . ٢٤٤/ ٨: لمعتزلي ابن أبي الحدید ا ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 .٨/٢٠٧: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر   )٥( 
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 ٥٩

  .ھى الجموعتصیغ من -: ثالثاً 
د صیغ منتھى الجموع من جمBوع التكسBیر  كBلُّ جمBع بعBد ألBف تكسBیره : وضBابطھا  ،ُتعُّ

ً وأوزا ،حرفان أو ثالثة أوسطھا ساكن  : أشBھرھا  ،ن صBیغھ كثیBرة بلغBت تسBعة عشBر وزنBا

  . )١(منازل وَمیادین: نحو  َمَفاَِعل وَمَفاِعْیل

وال یجBBوز أن  ،لیBBھ الجمBBوع إنتھBBي تسBBمى أیضBBاً الجمBBع الBBذي ال ینصBBرف وھBBو الBBذي تُ و

مBع وبیBان ذلBك أنBُھ قBد ُیج ،مBَع بعBده جمBٍع ال جألنBُھ َجمBُع ؛ الصBرف ع نِ نما مُ إو ،یجمع بعد 

 ،جمعBھ مBرًة أخBرى  متنBعافBإذا وصBل إلBى ھBذا الجمBع  ، االسم جمع تكسیر جمعاً بعBد جمBع

  . )٢(وجمع أكلب على أكالب ،كجمع كلب على أكلب 

  )َفَواِعل(وزن  -أ

 فBBي ذم ﴾u﴿تحBBذیر قولBBھفBBي سBBیاق ال )اِعBBلوف(علBBى صBBیغة  نھBBج البالغBBةممBBا ورد فBBي 

ھUل بلغكUم أن ف )٠٠٠(ثUاراً آم في مساكن من كان قبلكم أطUول أعمUاراً وأبقUى ألستُ : " الدنیا
UUدنیا سUUحبة خالUUم صUUنت لھUUة أو أحسUUانتھم بمعونUUة أو أعUUاً بفدیUUم نفسUUتھم  ،ت لھUUل  أرھقUUب

  . )٣(" تھم بالقوارع وضعضعتھم بالنوائب ھنبالفوادح وأو

ویBروى بBالقوادح  ،أثقلBُھ : ن یْ فدحُھ الBدَ : یقال   ،)َفَواِعل(بزنة  وھيالُمثقالت  :الفوادح 

المحBن  :والقUوارع   ،ان نسBوصBدوع تظھBر فBي اال ،وھBي آفBة تظھBر فBي الشBجر : بالقاف 

 ،َھّدمتBBُھ : وضعضBBعُت البنBBاء  ،أذلBBتھم  :وضعضUUعتھم  ،)َفَواِعBBل(وھBBي بزنBBة   ،والBBدواھي 

ً ) َفَواِعل(وھي بزنة  ، المصیبة  جمع نائبة وھي :والنوائب    . )٤(  أیضا

اسBتیعاب  إلBىھBل بلغكBم  ؟  لتسBتعد نفBوس المخBاطبین : باالسBتفھام اإلنكBاري  ﴾u﴿بدأ

 ،سBBان وال تسBBاعده وال تصBBاحبھ صBBحبة صBBدیق نصBBوح نفالBBدنیا ال تجBBود علBBى اإل ،الحقیقBBة 

بھBا ال بقارعBٍة بBل  قلBَّوُتضBِعُف مBن َتع ،دة بBل بفBوادح عBب مBن فیھBا ال بفادحBٍة واحBتنما تُ إو

                                                           
 ، ٣٢٧/ ٢ :وشBBرح ابBBن عقیBBل  ، ١٠٢٥/ ٢: عبBBد القBBاھر الجرجBBاني  ،المقتصBBد فBBي شBBرح اإلیضBBاح : ینظBBر  )١( 

 ،والصBرف  ، ٢٦٠:  والصBرف الواضBح  ، ٤٤٣: عبBد هللا محمBد االسBطي  ،والطریق إلى علBم التصBریف 

 .٦٣: وأصول الصرف  ، ٧٣: الدكتور حاتم صالح الضامن 
 .١٤٥/ ١: رضي الدین االسترابادي  ،وشرح الرضي على الكافیة  ، ٩٠/ ٢: األصول في النحو : ینظر   )٢( 
 .٢٢٧/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة   )٣( 
 .٢٣٢/ ٧: المصدر نفسھ : ینظر  )٤( 
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 ٦٠

علBى كثBرة المصBائب والمحBن التBي  ةفالعدول عن المفBرد إلBى صBیغة الجمBع للداللB بقوارع 

  .)١(تصل إلى أبناء الدنیا الذین اشتغلوا بھا  وانشغلوا عما یفیدھم في حیاتھم األخرى

         : فBBي سBBیاق التحBBذیر  ﴾u﴿قولBBھ  نھBBج البالغBBةفBBي  )فواعBBل (وممBBا جBBاء علBBى زنBBة 

Uذر البوالUغ  ،واعتبروا بUاآلي السUواطع  ،عظوا عباد هللا بالِعبر الَنوافع فاتَّ  " وازدجUروا بالنُّ
  .)٢( "وانتفعوا بالِذكِر والمواعظ 

وكBان  ،على صیغة منتھى الجمBوع  )المواعظ - البوالغ  – السواطع –النوافع  (جاءت 

وذلBك لBإلدالء بامتنBان هللا تعBالى ؛ ه یمكن اإلتیان بھا على ھیأة جمع المؤنث السالم أو مفBرد

سBل واألنبیBاء رة تتابع إنذاراتھ المخوفة والُمحّ على عباده وكث ذرة علیھم عن طریBق بعثBھ الرُّ

  .إلى العباد

  )أََفاِعیل(و ) َمفاِعل(وزن  -ب

أن مجازكم علUى  علموااو"  : في سیاق التحذیر من أھوال الصراط ﴾u﴿من ذلك قولھ

  . )٣(" وتارات أْھَوالھ  للةأھاویل زضِھ والصراط ومزالق دح

     وھBBو جمBBع َمْزلBBق وھBBو الموضBBع الBBذي تزلBBق فیBBھ القBBدم وال  )َمَفاَِعBBل ( بزنBBة:  مزالUUق

وھاَلBُھ  الشBيء َیُھولBھ  ،الفBزع : والَھBْول  ،جمBع َھBْول  ) أفاعیBل (بزنة  :أھاویل  ، )٤(تثبَت 

  . )٥(أفزعھ : َھْوالً 

BBد لنBBور اتجسBBذه الصBBةھBBوف ا ة حالBBزع و الخBBب والفBBراط  ،لرعBBاز الصBBن اجتیBBدَّ مBBفالب

ومBع  )أھاویBل( ﴾u﴿  أنھ مع الزلل عن الصراط قالّال إ ،المستقیم وخوض مواطن مزالقھ 

وھBذا التحBول فBي التعبیBر یبBین أن الBذي یBزل عBن   ، )أھBوال(: البقاء باجتیاز الصراط قال 
                                                           

أفBرین .د: وأثر االنزیاح في جمالیة نھج البالغBة  ، ١٨٩/ ١: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة :  ینظر   )١( 

- ٢٧(من بحوث المBؤتمر العلمBي األول المقBام فBي جامعBة الكوفBة مBن  ، ٩٣- ٩٢/ ٢: زراع ونادیا داد بور 

 .م٢٠١١آذار ) ٢٨
 .٣٤٦/ ٦: معتزلي ابن أبي الحدید ال: شرح نھج البالغة   )٢( 

 .٢٦٣/ ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة   )٣( 

 .٦/٥: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة :  ینظر  )٤( 

 .)َھَول ( ١٣٧٧/ ٢:   تاج اللغة وصحاح العربیة (الصحاح : ینظر  )٥( 
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 ٦١

 ،ا إلBى أھاویBل كثیBرة شBدیدة صBعبة نمBإالصراط ویقع فBي النBار یقBاد ال إلBى أھBوال معینBة و

ض إلBى أھBوال یتعرّ سBلBم یBزل عBن الصBراط ف نْ إو ،ویمر بأضعاف مضاعفة من  األھBوال 

فالوقوع عBن الصBراط بBال شBك أشBد َھBوالً وأكثBر رعبBاً مBن البقBاء  ،خر آوشدائد بین حین و

كسBب الBنص قد  أ )أھوال -أھاویل  (ن استعمال الجمعین إف زیادة على ذلك ،على الصراط 

ففBي تكBرار الجمBع بصBورة مغBایرة یلفBت انتبBاه اإلنسBان إلBى كثBرة أھBوال  ،موسیقى داخلیة 

الصراط وینبھھ على شدة المقام من خالل الطرق على ذھنھ ببنیتین مختلفتین تثیران الفBزع 

فتBارًة ھBذا  ،نمBا جعBل أھوالBھ تBارات ألن أھوالBھ تتجBدد إو ، )١(وتبعثان على الوجBل والقلBق 

  .)٢(لَھُول وأخرى ذاك الَھُولا

  )َفَعالِیل(وزن  -ج
وكیUف أنUَت صUانٌع : "  في سیاق التحذیر في كتBاب لBھ إلBى معاویBة  ﴾u﴿من ذلك قولھ

تھا إ نیا قد تبھَّجت بزینتھا وخدعت بلذَّ فْت عنك جالبیب ما أنَت فیھ من دُّ   .)٣( "ذا تكشَّ

؛  )جالبیBBب( غة منتھBBى الجمBBوع بصBBی ﴾u﴿ىفقBBد أتBB )َفَعالِیUUل(بزنBBة  :)٤( " جالبیUUب "

تھا بBِھ حاطإوذلك لإلشارة إلى كثرة اغترار معاویة بالدنیا وانغماسھ بشھواتھا وتوغلھ فیھا و

  .)٥( تھمرٍة وكأنھا ُملحفة غشی وَخْدعھا لُھ في كلّ 

  

  

                                                           
 ، ٣/١٥٦: فیصBل مفBتن الالمBي وعبBاس إسBماعیل سBیالن .د ،غة دالالت جموع التكسیر في نھج البال: ینظر  )١( 

 .م٢٠١١آذار ) ٢٨ – ٢٧ (ومن بحوث المؤتمر العلمي األول المقام في جامعة الكوفة من
 .١٢/٢٥٠: بھج الصیاغة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .٧٩/ ١٥: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٣( 
الشBیخ محمBد  ،شBرح نھBج البالغBة : ینظBر  ،جمع جلباب وھو الثوب فوق  جمیع الثیBاب كالُملحفBة :  الجالبیب )٤( 

 . ٣/٣٩٨: عبده 
 . ٤٠/ ١٨: حبیب هللا الخوئي  ،منھج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٥( 
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٦٢

  -: في نھج البالغة اإلغراءلتحذیر ول )التركیبیة(اللة النحویةالدَ 
ھ>ي محص>لة  أو ،عرابھ>ا إ  وھي الداللة التي ُتستمد من نظام الجملة وترتیبھا وحركات

ؤخ>>ذ ال>>َدالالت وم>>ن تل>>ك المع>>اني تُ  ، )١( االنحوی>>ة ومعناھ>> س>>الیبالعالق>>ات القائم>>ة ب>>ین األ

ام الجمل>>ة م نظ>>تّ ُیَح>>" ذ إ  ، )٢( خ>>رآدون  م>>ن مع>>یننح>>وي  أس>>لوبالمقص>>ودة م>>ن اس>>تعمال 

  . )٣( "ختل أصبح من العسیر أن ُیفھم المراد منھا اباً خاصاً لو یھندستھا ترت أو العربیة

فك>ُل وظیف>ة  ،ظیفة النحویة التي تنتج عنھ>ا الوظیف>ة الداللی>ة ومھم لفھم ال وھذا الترتیب 

  .)٤(  البدَّ لھا من وظیفة داللیة نحویة

افر مع الدالالت الص>وتیة تضثم ت ليوبالمعنى النحوي األ والوظائف النحویة تمدُّ الجملة

  .لسیاقیة لبیان المراد واة یوالصرفیة والمعجم

لفاظ في الجمل على وفق ق>وانین بین األ قامة عالقات نحویةإستمد من والداللة النحویة تُ 

ل>>یس الغ>>رض : " بقول>>ھ  )ھ٤٧١: ت  (يعب>>د الق>>اھر الجرج>>ان إلی>>ھب>>ھ وھ>>و م>>ا تنّ  ، )٥( اللغ>>ة

عل>>ى  وتالق>>ت معانیھ>>ا ،  داللتھ>>ا تن تناس>>قأب>>ل  ، ف>>ي النط>>ق ھ>>الفاظُ أتوال>>ت  أنْ  ب>>نظم الكل>>م

  . )٧( وظیفة نحویة  حتى تكون لكل كلمة داخل الجملة ، )٦(" ضاه العقل تقاالوجھ الذي 

ظ>ائف وب –وق>ت مبك>ر  من>ذ –اللغویون  والنح>اة والبالغی>ون الع>رب الق>دماء  ُعنيَ وقد 

فھ>>م النص>>وص  إل>>ىالقواع>>د النحوی>>ة س>>بیالً اتخ>>اذ  فق>>د أك>>د ھ>>ؤالء أھمی>>ة  ،معانی>>ھ أوالنح>>و 

  . مما یجعل النحو العربي منذ نشأتھ لصیقاً بعلم الداللة ، اللغویة

  

                                                           

 . ٤٦ – ٤٥: الداللة السیاقیة عن اللغویین : ینظر  )١( 
: جاس>م محم>د عب>د العب>ود . د  ،  )دراس>ة ف>ي ض>وء عل>م اللغ>ة الح>دیث (مصطلحات الدالل>ة العربی>ة : ینظر  )٢( 

١١٠ . 
 . ٤٨: داللة األلفاظ  )٣( 
 . ٤٦: السیاقیة عند اللغویین  الداللة :ینظر  )٤( 
 . ١٩٤: الدكتور عبد الكریم مجاھد   ،اللغویة عند العرب  الدالالت: ینظر  )٥( 
 . ٥٠ – ٤٩: دالئل اإلعجاز )٦( 
 . ١٣: حمد مختار عمر أالدكتور  ،علم الداللة : ینظر  )٧( 
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٦٣

جاً واض>حاً ف>ي ب>اب رب>ط النح>و بالدالل>ة ض>لعب>دالقاھر الجرج>اني ن مُ ظْ وتمثل نظریة النَّ 

ن معاني النحو أ بمعنى  ، )١(  ال معنى للنظم من غیر توخي معاني النحو   : نھأوھي تؤكد 

نحو بقوانینھ للو ،ضرٌب من الفوضى اللغویة ھي  ى بیان المعن إلىفي الكالم التي ال تتوجھ 

  . )٢( )الوظیفة الَداللیة  ( ،رئیسة ھي  وقواعده وظیفة

   :  قسمین على العربیة والداللة النحویة في 

النحوی>ة  سالیبدة من الجمل واألاستفالعامة المُ  وھي المعاني: َداللة نحویة عامة  -:ل واأل

  .یفصح عنُھ  اه الذيمعنو ، أدواتھُ  أسلوب كلّ ول

كالفاع>>ل  ،ب>>واب النحوی>ة األ م>>ة م>ن مع>انيووھ>ي المفھ: َدالل>ة نحوی>>ة خاص>ة  -: األخ@رو

  . )٣(ذلكافة وغیر ضوالخبر واإل أوالمبتد،  والمفعول بِھ 

 اإلغ>راءوألتح>ذیر لبرز ما ورد من دالالت نحویة أوستكون الدراسة في ھذا الفصل على 

  .في سیاقھما في نھج البالغة أو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .  ٨١: دالئل األعجاز : ینظر  )١( 
 . ٥٣٠ – ٥٢٥:   المصدر نفسھ: ینظر  )٢( 
ان . الدكتور  ،اللغة العربیة معناھا ومبناھا : ینظر  )٣(  ام حسَّ  .١٧٨: تمَّ
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٦٤

  . الجمل االسمیة والفعلیة التحذیر واإلغراء بوساطة -:ل والمبحث األ

ن یثبت بِھ أعلى  نَّ موضوع االسمإ: "  )ھ٤٧١: ت  (قال الشیخ عبد القاھر الجرجاني 

ً  المعنى للشيء من غیر أن یقتضي تجدده > ،بعد ش>يء  شیئا >ا الفع>ل فموض>وعھ عل>ى أنَّ ُھ وأمَّ

  . )١( "  یقتضي تجدد المعنى المثبت بِھ شیئاً بعد شيء

 ،على التجدد والحدوث  لُ أن الفعل ید: " الفعل والخطاب ب الفرق بین الخطاب باالسم و

  . )٢( " األخر    والیحسن وضع احدھما موضع  ،والثبوت  قرارتواالسم یدل على االس

ن>ھ ی>>دل عل>>ى إف ،الثب>>وت والرس>وخ بخ>>الف الفع>>ل  ىن االس>>م ی>>دل عل>أیتض>ح مم>>ا تق>دم 

  . )٣( الحدوث والتجدد 

 ،ن تدل على الحدوث والتجدد واالس>تمرار أن من شأن الجملة الفعلیة إوبناًء على ذلك ف

  . )٤( ستقرارل على الثبوت واللزوم واالن تدأن الجملة االسمیة أومن ش

وم>>ن المواض>>ع الت>>ي وردت ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة بالجمل>>ة االس>>میة ف>>ي س>>یاق التح>>ذیر قول>>ھ 

﴿u﴾  أخالقك@@م دق@@اق  )٠٠٠(وأتب@@اع البھیم@@ًة  ،ُكْن@@تم ُجن@@َد الم@@رأة : " ھ>>ل البص>>رة أف>>ي ذم

الم>رأة و  إل>ى )دن>الج ( ﴾u﴿ض>اف أ ، )٥(" وم@اُؤكم ُزع@اق ،قاق ودینكم نِفاٌق وعُھدكم شِ 

  . )٦(البھیمة لتحقیر الُمضاف  إلى )تباعاأل(

سمیة الدالة على الثبوت وقد ورد بالجملة اال ، )٧(تھا ءدنا: خالق دقة األ:  أخالقكم دقاق

یعن>>>ي أن الرذائ>>َل كان>>>ت أخالق>>>اً لك>>م وأن>>>تم ُمس>>>تقرون علیھ>>ا بحس>>>ب الجبل>>>ة  ،واالس>>تقرار

نھ>م ألبی>ان  " اق وعھ@دكم ِش@قاق ودی@نكم نِف@اقاخالقك@م دقِ@ "ب>ین الجم>ل  ال>واوو ،والغریزة 

  . )٨(ل في حالٍة واحدة جامعون لجمیع الرذائ
                                                           

 . ١٧٤: عبد القاھر الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز  )١( 
 .٦٦/ ٤: البرھان في علوم القرآن  )٢( 
 .١١: معاني األبنیة في العربیة : ینظر   )٣( 
فاض>ل ص>الح .ال>دكتور  ،وأقس>امھا  اوالجمل>ة العربی>ة تألیفھ> ، ١٩١/  ١ : اإلیضاح في علوم البالغ>ة: ینظر   )٤( 

 .١٦١: السامرائي 
 .  ٢٥١/  ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
 .   ١٦٧: عزیز هللا العطاردي :  تحقیق    ،الشارح عالم من أعالم القرن الثامن  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
 .  ٤٦/  ١: الشیخ محمد عبده : رح نھج البالغةش: ینظر  )٧( 
 .   ١٦٧: عزیز هللا العطاردي : تحقیق   ،الشارح عالم من أعالم القرن الثامن  ،شرح نھج البالغة :ینظر  )٨( 
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٦٥

وم>>ن المواض>>ع الت>>ي وردت ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة بالجمل>>ة االس>>میة ف>>ي س>>یاق التح>>ذیر قول>>ھ 

﴿u﴾  ١(" ُملكھا مسلوٌب وعزیزھا مغلوٌب وموفورھا منكوبٌ : " في ذم الدنیا( .  

یا لت>ك الص>فات ، ثالث السابقة بالجملة االسمیة جاءت الجمل ال للداللة على مالزم>ة ال>دنَّ

باالنتك>>>اس : والكثی>>>ر منھ>>>ا مص>>>اب بالنكب>>>ة أي  ،وغلب>>>ة عزیزھ>>>ا  ،س>>>لب ُملكھ>>>ا : وھ>>>ي 

  .نكسار واال

للجملة االسمیة في نھج البالغ>ة ف>ي   ﴾u﴿اإلمامستعمال اومن المواضع التي ورد فیھا 

نون امت@د ،وجیرةٌ وھم أبعاٌد  ،جمیٌع وھم آحاد : " موات وصف األسیاق التحذیر قولھ في 
ة ض@یقاً رض بطناً وبالس@عھر األاستبدلوا بظ)٠٠٠( ،وقریبون ال یتقاربون  ،رون اوال یتز
  . )٢(" ھل غربًة ً وبالنور ُظلْمة ً وباأل

للدالل>>ة عل>>ى الل>>زوم :  وھ@@م آح@@اد: الجمل>>ة االس>>میة  ﴾u﴿ اإلم>>ام وق>>د ورد ف>>ي ق>>ول

ی>>وم البع>>ث  إل>>ىبمعن>>ى أنھ>>م مس>>تمرون ف>>ي مالزم>>تھم لقب>>ورھم وبق>>ائھم وحی>>دین  ، توالثب>>و

ألنھ>ا ت>دل عل>ى ثب>وت  ،فاإلخبار بالجملة االسمیة فیھ ترھیٌب للسامع  ،والجزاء وثبوت ذلك 

یوم القیامة على الرغم من  إلىوھي كون الموتى یبقون وحیدین  ،حقیقة مریرة واستمرارھا 

  .ن في القبوركونھم مجموعی

جمل>>ة اس>>میة للدالل>>ة عل>>ى ثب>>وت تباع>>دھم ع>>ن بعض>>ھم عل>>ى ال>>رغم م>>ن  :وھ@@م أبع@@اد  

  .رھم وتدانیھم واتج

والتحذیر   اإلغراءومن المواضع التي وردت في نھج البالغة بالجملة االسمیة في سیاق 

م@ون  ،كم@ن ق@د رآھ@ا  فُھ@م والجن@ة: " في وصف المتقین  ﴾u﴿قولھ  وُھ@ْم  ،فھ@م فیھ@ا ُمَنعَّ

  . )٣(" بونذَّ كمن قد رآھا فھم فیھا ُمع والنار

بالجمل>ة االس>میة للَدالل>ة  )بون ع>ذَّ وفھم فیھا مُ  ،مون عَّ فھم فیھا ُمن(:   ﴾u﴿فقد جاء قولھ

ش>اھد بع>ین البص>یرة ذل>ك فھ>م كم>ن یُ  ،في أذھانھم واستحضاره  على ثبوت النعیم والعذاب 

                                                           
 .  ٢٢٧/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .  ٢٢٨/  ٧: المصدر نفسھ  )٢( 
 .  ١٣٣/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ، شرح نھج البالغة)٣( 
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٦٦

ور ذل>ك النع>یم وذل>ك الع>ذاب ف>ي ُمخیل>تھم وك>أنھم وذل>ك الرتس>ام ص> ،النعیم وذل>ك الع>ذاب 

  .اینونھ یشاھدونھ ویع

ى الن>ار وھ>و أوكمن ر ،فصاروا لشدة یقینھم ومكاشفتھم كمن رأى الجنة فھو یتنعم فیھا 

  .)١(ُیعذَّب فیھا 

 "كم@ن ق@د رآھ@ا  وھ@م والن@ار ،ھ@ا آر ق@د فھ@م والجن@ة كم@ن" :   ﴾u﴿وجاء أیضاً قول>ھ

وخبر  ، )ھم(على أنھما معطوفان على  )النار(و )الجنة (رفع االسمین بالجملة االسمیة على

 ،س>میة دال>ة عل>ى  الثب>ات واالس>تقرار افتك>ون الجمل>ة  "كم>ن ق>د رآھ>ا " المبتدأ شبھ الجمل>ة

أن رجاءھم لث>واب الجن>ة الس>تقراره وثبات>ھ بدرج>ة ث>واب م>ن دخ>ل الجن>ة :  فیكون المعنى 

ذَّب ى جھنم وعُ أوخوفھم من عذاب هللا بمنزلة خوف من ر ،ا ورآھا وتنعم فیھا والتَذ بمالذھ

  . )٢(فیھا

 اإلغراءالتي وردت في نھج البالغة بالجملة االسمیة في سیاق  األخرىومن المواضع  

 ،م@نطقھُم الص@واب  ،تقون فیھا ھ@م أھ@لُ الفض@ائل فالمُ : " في وصف المتقین   ﴾u﴿قولھ 

  . )٣(" عُ شیھم التواضومَ  ،قتصاد وَملَبسھم اال

نفوس>ھم جمی>ع  ف>ي ان الُمتق>ین اس>تكملوا:  الفضائل جم>ع فض>یلة أي :  ھم أھلُ الفضائل

  .بتعدوا عن الرذائلاالتي أمر هللا بھا و النفیسة والمحاسنالحمیدة الخصال 

"  ومش@یھم التواض@عُ  ،قتص@اد وَملَبسھم اال ،منطقھُم الصواب " :  ﴾u﴿وقد جاء قولھ 

اللة عل>ى مالزم>ة المتق>ین لھ>ذِه الخص>ال وثب>اتھم علیھ>ا واس>تقرارھا ف>ي سمیة للدَ البالجملة ا

ال بم>>ا ھ>>و ص>>ائب إق>>وال أي ال ینطق>>ون بش>>يء م>>ن األ" :  م@@نطقھم الص@@واب"   ،أنفس>>ھم 

أي ال یلبس>ون اللب>اس الف>اخر فیك>ون :  "وملبسھم االقتص@اد "  ، تعالى مطابق لرضوان هللا

"  ،ص>>وفین تللزھ>>د كم>>ا ھ>>و دأب الم ةً راءإن ذل>>ك وال یلبس>>ون ال>>داني فیك>>و ،ذل>>ك خ>>یالء 

                                                           
 .  ١٤٢/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )١( 
    ٢٩٧: والمباح>ث الَداللی>ة ف>ي ش>روح نھ>ج البالغ>ة المطبوع>ة  ، ٢/٢٧٧: الراون>دي  ،منھاج البراعة : ینظر  )٢( 

 .  )أطروحة دكتوراه (
 .  ١٣٢/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
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٦٧

نم>>>ا یمش>>>ون وھ>>>م إو ،ال یمش>>>ون مش>>>ي المخت>>>الین المتكب>>>رین  أي" :  ومش@@@یتھم التواض@@@ع

  . )١( تعالىمتواضعون ) 

ف>ي  الت>ي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة ب>الجملتین االس>میة والفعلی>ة األخ>رىومن المواض>ع  

م@@ن م@@ات م@@نكم لج@@زعتم  اینتم م@@ا ق@@ْد ع@@ایننكم ل@@و ق@@د ع@@إف@@: " ﴾u﴿قول>>ھ  س>>یاق التح>>ذیر

     وقری@@@ٌب م@@@ا ُیط@@@رح  ، وااینج@@@وٌب ع@@@نكم م@@@ا ق@@@د ع@@@حولك@@@ن م ،ووھل@@@تم وس@@@معتم وأطع@@@تم 
  . )٢(" الحجاُب 

س>تقرار الحج>>اب اؤذن بلُی> ،ب ع>نكم ُحِج>: ول>م یق>>ل " ج@وٌب ع@نكمحم": ﴾u﴿نم>ا ق>الإو

قری>ب  (: ك>ون ف>ي تق>دیر المص>در لی )م>ا المص>دریة (ع>الً م>ع فِ  إلیھوجعل المسند  ،وثباتھ 

 ب>>ل ھ>>و مم>>ا ُیط>>رح لحظ>>ةً  ،وأن>>ُھ ل>>یس ب>>أمٍر ثاب>>ت  ،دد الط>>رح لی>>ؤذن بتج>> )ط>>رح الحج>>اب

انقض>ت م>ن عم>ره فق>د ن كلَّ س>اعٍة إف ،غیر أنُھ لیس للمطروح منُھ شعوریة بذلك  ،فلحظة 

  . )٣(جاب من الحِ  ُطِرَح شيءٌ 

الغ>ة ب>الجملتین االس>میة والفعلی>ة قول>ھ التي وردت ف>ي نھ>ج الب األخرىومن المواضع  

﴿u﴾  راً المس>>لمین م>>ن المن>>افقین ُ : "مح>>ذَّ @@الون الُمِض@@لون إح@@ذركم أھ@@لَ النِف@@اق ف@@وأ نھم الضَّ

الوِن الُمِزلَ  ویعم@ُدونكم بك@لَ عم@اٍد وَیرُص@ُدونكم  ،وَیفتتن@ون افتتان@اً  ،ون یتلونون ألواناً والزَّ
  . )٤(" ِمرَصاٍد  بكلّ 

الون الُمِضلونإف: " عمال الجملة االسمیة فقال تاس إلى﴾u﴿ اإلمامعمد  ح>ین  "نھم الضَّ

 ،سرائرھم م>ن عن>اٍد ثاب>ٍت علیھ نطوت االمنافقون وما الحالة الحقیقیة التي علیھا أراد تبیان 

                                                           
وشرح نھج البالغة المقُتطف م>ن بح>ار  ، ١٥٧٧/  ٤: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار الوصي : ینظر  )١( 

 .  ٣٤٩ – ٣٤٨/  ٢: األنوار للعالمة المجلسي 
 .  ٢٩٨/  ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 – ٢٥٥: عزی>ز هللا العط>اردي : تحقی>ق   ،الشارح ع>الم م>ن أع>الم الق>رن الث>امن  ،ھج البالغة شرح ن: ینظر )٣( 

 ..  ١٥٥ – ١٥٤: عادل حسن االسدي  ،ومن بالغة اإلمام علي في نھج البالغة   ، ٢٥٦
 .  ١٦٣/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
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٦٨

براز الطبیع>ة إراد أحین  "یتلونون ألواناً وَیفتتنون افتتاناً : " ستعمل الجملة الفعلیة فقال او

  . )١( ي القدرة على التغییر والظھور في أكثر من شكلالظاھرة ف

ف>>ي س>>یاق التح>>ذیر قول>>ھ  جمل>>ة اس>>میة خبرھ>>ا جمل>>ة فعلی>>ةنھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي ومم>>ا ج>>اء 

﴿u﴾وجمعھ@ا ینف@ُد وُملُكھ@ا ُیس@لَُب وعامُرھ@ا  ،ھا عتی@ٌد خیرھا زھیٌد وشرُّ : "  یافي ذم الّدن

  . )٢(" َیْخربُ 

 ، وُملكھ>>ا ُیس>>لبُ  ،جمعھ>>ا ینف>>ُد  : "الفعلی>>ة ف>>ي ب>>ارخاس>>تعمال اال إل>>ى ﴾u﴿اإلم>>امعم>>د 

وخ>راب عامرھ>ا واس>تمرار  ،وس>لب ُملكھ>ا  ،ؤذن بتجدد نف>اد جمعھ>ا لیُ "  وعامرھا َیخرُب 

عل>ى  إلی>ھوَقدم المس>ند  ،ینفُد جمعُھا وُیسلُب ُملكھا ویَخرُب عامرھا : ولم یقل  ،حدوث ذلك 

الة الشك م>ن ذھ>ن م>ن یظ>ن ع>دم ح>دوث ذل>ك ف>ي زإو ،وتأكید حدوثھ  األمرالُمسند لتحقیق 

م دّ قُ> إذا )الفاع>ل ( إلی>ھند ن الُمسإف ، )٣(والعامُر َیخرُب  ،ُیسلُب والُملُك  ،ینفُد الجمُع : الدنیا 

فبتقدیم>ھ تتش>وق ال>نفس  ،معرف>ة م>ا ج>رى ل>ُھ  إل>ىن النفس بعد معرفتھ س>تتطلع وتتش>وق إف

ثب>ات الحك>م ل>ُھ ھ>ذا م>دعاًة إل ك>ان ،ذكرتھ بع>د ذل>ك  إذاف  ،ثباتھ لھ ُ إلتلقي الحكم الذي ُترید 

  . )٤(وترسیخھ في الذھن 

غ>راٌء وترغی>ٌب إ:  "جمعھا ینفُد وُملُكھ@ا ُیس@لَُب وعامُرھ@ا َیْخ@ربُ و: "  ﴾u﴿ وفي قولھ

  .لكونھا ال تنفد وُملكھا ال ُیسلب وعامرھا ال َیخرُب  ، ةاآلخرضمني بالحیاة 

االس>میة وخبرھ>ا جمل>ة ي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة بالجمل>ة الت> األخ>رىومن المواض>ع  

نیا َتُغرُّ وَتض: "  في وصف الدّنیا ﴾u﴿في سیاق التحذیر قولھ فعلیة  ن هللاَ إو ،رُّ و َتُمرُّ الدُّ

  . )٥(" لیائھ وال عقاباً ألعدائھ وسبحانھ لم َیرضھا ثواباً أل

نیا َتُغرُّ وَتٌضرُّ و َتُمرُّ :  ﴾u﴿جاء قولھ  للدالل>ة  جمل>ة اس>میة خبرھ>ا جمل>ة فعلی>ة : "  الدُّ

مھ>ا آالض>ُر بوتَ  ،غ>ُر بزینتھ>ا وبھارجھ>ا تَ : س>تمرار تج>ددھا أي افع>ال وعلى حدوث ھ>ذِه األ

                                                           
أطروح>>ة  ( ١١٦ – ١١٥: عب>>اس عل>>ي حس>>ین الفح>>ام .ال>>دكتور  ،البالغ>>ة األث>>ر القرآن>>ي ف>>ي نھ>>ج : ینظ>>ر  )١( 

 .)دكتوراه
 .  ٢٤٦/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .  ١٤٥/ ١: معاني النحو : ینظر  )٣( 
  . ١١٥: مجید عبد الحمید ناجي . الدكتور ،األسس النفسیة ألسالیب البالغة العربیة : ینظر  )٤( 
 .  ٥١/  ٢٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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٦٩

علق قلبُھ بھا  وكره أي  تذیق ألم الفراق ومرارة االشتیاق لمن تَ : مُر وتَ  ،ومصائبھا ومحنھا 

  . )١(ُمفارقتھا 

فعلی>ة  ف>>ي االس>میة خبرھ>>ا جمل>ة  نھ>ج البالغ>>ة بالجمل>ةالت>>ي وردت ف>ي  المواض>عوم>ن 

ن ﴾u﴿سیاق التحذیر قولھ   ،ھ@ا فخل@ط حاللھ@ا بحرامھ@ا داٌر ھان@ت عل@ى َربّ : "  یاف>ي ذم ال>دُّ

  . )٢(" ھا رّ مُ بشّرھا وحیاتھا بموتھا وُحْلوھا ب ،یرھا وخ

مراریة في ستطالق واالوھو فعل مفرغ من الزمن للَداللة على اإل )ھانت (وظف الفعل 

نیا على هللا وفعلھ>ا "   خل>ط حاللھ>ا بحرامھ>ا " وعطف علیھ>ا جمل>ة فعلی>ة  ، تعالى ھوان الدُّ

س>تمراریة ف>ي عملی>ة خل>ط الح>الل ط>الق واالماٍض مفرغ من ال>زمن أیض>اً للَدالل>ة عل>ى اإل

 )ف>اءال(وأف>ادت  )المعط>وف (تقدم>ة فناسبت الجملة المعطوفة علیِھ الجملة المُ  ،بالحرام فیھا 

نیا على هللا  نَّ إذ إ ،السببیة    . )٣( كانت سبباً في خلطھ حاللھا بحرامھا تعالىصفة ھوان الدُّ

ف>>ي س>>یاق  لجمل>>ة االس>>میة ج>>اء فیھ>>ا النع>>ت جمل>>ة فعلی>>ة ومم>>ا ج>>اء ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة با

 ،لُ فی@@ھ المنای@@ا ض@@نیا غ@@رٌض تنترُء ف@@ي ال@@دُّ م@@ا الم@@نَّ إ: "  ف>>ي ذم ال>>دّنیا ﴾u﴿التح>>ذیر قول>>ھ 

  . )٤(" أكلٍة غصصٌ  وفي كلَ  ،ومع كل جرعٍة شرٌق  ،ونھٌب تبادرهُ المصائب 

الحدث یقع كثیراً فھ>و  أنَّ  إلى" لالشارة  )لضتنت (الفعل المضارع  ﴾u﴿اإلمامستعمل ا

نیا ،فھ>و دائ>ٌم مس>تمر  ، )٥(" زم>اٍن  ح>دث ف>ي ك>لَ ولكن>ُھ ی ،ال یحدث في زمن معین  ال  فال>دُّ

 ،  )٦( ن حت>>ى ُتنھك>>ھ وتقض>>ي علی>>ھِ بالُمزعج>>ات وال>>دواھي والِمح>> اإلنس>>انتك>>ف ع>>ن رم>>ي 

  .)٧(وھو الھدف ، رمى فیھ صب لیُ ما ُین: استعار الغرض لالنسان وھو و

اإلنس>ان ف>ي مایلق>اه  إل>ىش>ارة لإل ،نیا س>ھامھا ضل فی>ھ ال>دُّ ووصف ھذا الغرض بأنُھ تنت

  .)٨( فقده صحتھ وراحتھمراض وأعراض ُمھلكة تُ أمن  الدنیا

                                                           
 .  )أطروحة دكتوراه ( ١٩: األثر الَداللي للقرآن الكریم في نھج البالغة : ینظر  )١( 
 .  ٢٤٦/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .  )ستیر رسالة ماج ( ٢٧٨: التوابع في نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 .  ٧/  ١٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .  ٣٢: الدكتور إبراھیم السامرائي  ،الفعل زمانھ وأبنیتھ   )٥( 
 .  )رسالة ماجستیر ( ١٣١: التوابع في نھج البالغة : ینظر  )٦( 
 .  ٩١/ ٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٧( 
 .  )رسالة ماجستیر ( ١٣١: التوابع في نھج البالغة : ینظر  )٨( 
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٧٠

  .التقدیم والتأخیر داللة التحذیر واإلغراء في سیاق  -:المبحث الثاني 

 وھ>و ب>ابٌ " التقدیم والتأخیر من اسالیب العربیة التي توظف>ھ ل>دالالت مختلف>ة ف>ي الك>الم

ت>رُّ ل>ك ع>ن بدیع>ٍة ال ی>زال ُیف ،بعی>د الغای>ة  ،واس>ع التص>رف  ،َجمُّ المحاس>ن  ،كثیر الفوائد 

ث>م  ،ویلط>ف ل>دیك موقُع>ُھ  ،وال ت>زال ت>رى ش>عراً یروق>ك َمْس>َمُعُھ  ، لطیفةٍ  إلىویفضي بك 

      إل>>ىل اللف>>ظ ع>>ن مك>>اٍن د س>>بب أن راق>>ك ولط>>ف عن>>دك أن قُ>>ّدم فی>>ھ ش>>يء وُح>>وّ تنظ>>ر فتج>>

  . )١(  "مكان 

جام>د  أوفاللغ>ة ال تس>یر عل>ى نظ>ام ثاب>ت  ،تیان لسبب یتطلبھ السیاقأتأخیر یوالوالتقدیم 

ذل>>ك النظ>>ام وفق>>اً للمتغی>>رات الخارجی>>ة تغیی>>ر  ب>>ل یمك>>ن  ،كی>>ب والترتی>>ب یحكمھ>>ا ف>>ي التر

نظراً  ؛ ختیار وجھ نحوي جائز وتقدیمھ على وجھ آخر في تركیب نحوي واحداوأثرھا في 

  . )٢(ن السیاق تطلَب ذلك  وأل ،ألھمیتھ 

الغایة من ذلك و ،في كالمھ  ؤخر یُ  و مالمتكلم فُیقدّ  فيفي التأثیر  دورٌ النفسي  لالنفعالو

 ،غ>>راض لغ>>رض االث>>ارة أو غی>>ر ذل>>ك م>>ن األ ؛ تلق>>ينفع>>ال ش>>عوري ف>>ي نف>>س المُ اح>>داث إ

فتب>دأ ب>ذكره  ، ھتم>ام ب>ذكرهما یھمھا وما یعنیھ>ا لض>رب م>ن العنای>ة واال إلى فالنفس تتطلع 

 مْ وُھ> مون ال>ذي بیان>ھ أھ>م لھ>مقدّ نما یُ إكأنھم " :  قال سیبویھ ، )٣(لى عند الحدیث وللوھلة األ

انھم ویعِنیانھم  ن كاناإو ، ببیانھ أعنى    . )٤(" جمیعاً ُیھمَّ

فق>>د یك>>ون الغ>>رض م>>ن  ،دیم والت>>أخیر ق>>جلھ>>ا التأغ>>راض الت>>ي ج>>اء م>>ن ت األدوق>>د تع>>د

    م>ا كان>ت تص>بو  إل>ىلتطم>ئن وتس>تقر  ؛رید النفس التعرف علی>ِھ ما تُ  إلىالتقدیم للتعجیل 

  . )٥( إلیھ

تق>>دیم المس>>ند ی>>أتي  نإ:  )تق@@دیم الخب@@ر عل@@ى المبت@@دأ ( إلی@@ھمس@@ند تق@@دیم المس@@ند عل@@ى ال - ١

تلھ>ف  إل>ىن التطوی>ل بع>د ذك>ر المس>ند یك>ون س>بباً إلذا ف> ، إلیھذكر الُمسند  إلىللتشوق 

                                                           
 .١٠٦: دالئل اإلعجاز  )١( 
 . ١٢١: الداللة السیاقیة عند اللغویین : ینظر   )٢( 
 .١٢٨: التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم : ینظر   )٣( 
 .٣٤/  ١: كتاب سیبویھ   )٤( 
 .١٢٩: قرآن الكریم التقدیم والتأخیر في ال: ینظر   )٥( 
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٧١

بع>>د ھ>>ذا التطوی>>ل تمك>>ن ف>>ي ذھ>>ن  إلی>>ھك>>ر الُمس>>ند م>>ا ذُ  إذاف>> ، إلی>>ھكر الُمس>>ند الس>>امع ل>>ذِ 

 ً    .)١( السامع ووقع  في نفسھ موقعاً حسنا

ف>ي  ﴾u﴿ومن ذل>ك  قول>ھ أومساءةوغالباً ما یتقدم الخبر في نھج البالغة لتعجیل مسرة 

ن نما َمثلُ إف: " نیا ذیر في ذم الدُّ سیاق التح ھالدُّ @ھا قات@لٌ ُس@مُّ @ة لَ@ّیٌن َمسُّ ا ف@اعرض یا َمَثل الَحیَّ
  . )٢(" منھا  صحبكَ عما ُیعجبك فیھا لقلة ما یَ 

@@ھا لَ@@ّینٌ  :ص>>ل واأل >>فَ : ا قات@@لٌ وُس@@مُّھ َمسُّ  ، )٣(بالغ>>در والقت>>ل للتح>>ذیر منھ>>ا  ﴾u﴿لعجَّ

  .وباطنھا قاتٌل ُیھلك ،وللتنبیھ على أن ظاھرھا لطیف رقیق ُیعجب 

 إلی>ھف>ي نھ>ج البالغ>ة التح>ذیر م>ن الُمس>ند  إلی>ھومن أغراض تقدیم المس>ند عل>ى المس>ند 

         فق>>>دم المس>>>ند  ، )٤(" ك@@@ِذبُ الق@@@وِل ال وَش@@@رُّ : ": ف>>>ي س>>>یاق التح>>>ذیر  ﴾u﴿وم>>>ن ذل>>>ك قول>>>ھ 

ن أل ،یر الناس من الك>ذب ال>ذي ھ>و ش>ر الق>ول لتحذَّ  )الكذب ( إلیھعلى الُمسند  )القولرُّ شَ  (

فك>ان تقدیم>>ھ أكث>ر وقع>>اً ف>ي نفوس>>ھم  ،فالن>>اس تتطی>ر م>>ن الش>َر وتتش>>اءم من>ُھ  ،فی>ھ الھ>الك 

  . )٥( لیتجنبوا الكذب ویذموه

ف>ي  ﴾u﴿تقدیم الخبر على المبتدأ في نھ>ج البالغ>ة قول>ھیھا فالتي ورد   المواضعومن  

تؤلم@ھ  ،محف@وظ العم@ل  ،مكن@ون الِعل@ل  ،ج@ل مكت@وم األ! مسكین اب@ُن آدم : "سیاق التحذیر
  . )٦("  وُتنتِنُھ الَعْرقة ،وتقتلھ الَشْرقة  ،البقة 

ة بني آدم ف>ي لبیان مسكن )مسكین (وسبب تقدیم الخبر : ابن آدم مسكین : وتقدیر الكالم 

  ج>ب وأمثالھ>ا م>ن الرذائ>ل الت>ي ال یوج>ب اس>تعمالھا ف>ي ھ>ذِه الحی>اة الفانی>ة حالة التكبر والعُ 

ت>ى حواجلھ مكت>وم ال ی>دري مت>ى ُیخت>رم ؟ وعلل>ُھ باطن>ة ال ی>دري بھ>ا  اإلنسانفكیف یتكبر 

عِرق أنتنتھ  اإذو ،والشرقة بالماء تقتلھ  ،وقْرص البقة ُیؤلمھ  ،وعملھ محفوظ   ،تھیج علیھ 
                                                           

 .١٠١: التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم : ینظر  )١( 
 .  ٣٤/  ١٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .)رسالة ماجستیر ( ٩٢: رملة خضر مظلوم البدیري  ،في نھج البالغة  ﴾u﴿رسائل اإلمام علي : ینظر  )٣( 
 .  ٢٨٠/  ٦: بي الحدید المعتزلي ابن أ ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .  )رسالة ماجستیر ( ٦٤: رافد ناجي وادي  ،التقدیم والتأخیر في نھج البالغة : ینظر  )٥( 
 .  ٦٢/  ٢٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
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٧٢

مسكین ال ینبغي ل>ُھ  ال ریب أنھ  فمن ھو على ھذِه الصفات ،رت ریحھ الَعْرقة الواحدة وَغیَّ 

م الخبر لبیان مسكنة بني آدم وتخصیصھ بِھ من دون سائر دَّ فقد قَ  ، )١(أن یأمن وال أن َیفخر 

یتشوق المتلقي  وبسبب تقدیم الخبر  ،الَخلق لغرض كسر النفوس من التكبر والعجب والفخر 

  . )٢( الھتمام بھِ المعرفة الحكم في تقدیمھ و

ف>ي س>یاق ف>ي نھ>ج البالغ>ة  إلی>ھسند عل>ى المس>ند تقدیم المُ فیھا التي ورد  المواضعومن 

 نْ ِم@: "  ف>ي الح>ث عل>ى اغاث>ة الملھ>وف والتنف>یس ع>ن المك>روب ﴾u﴿ قول>ھ اإلغراء

  . )٣(" المكروب  غاثة الملھوف والتنفیس عنإكفارات الذنوب الِعظام 

ھی>ة یثی>ر تس>اؤالً وتش>ویقاً  لمعرف>ة ما" :  ن كف@ارات ال@ذنوب الِعظ@اممِ "  :فتقدیم الُمسند 

ك>ان نادم>اً علیھ>ا وع>اش  إذاوال س>یما  ،عن الذنوب الِعظام  اإلنسانبِھ  رالذي ُیكفّ  األمر

ف>>یس ع>>ن التن" ویتبع>>ھ  "غاث>>ة الملھ>>وف إ"  إلی>>ھفی>>أتي الُمس>>ند  ،معھ>>ا تأنی>>ب الض>>میر

أغ>اث  إذاطمئنان ف>ي نفس>ھ ت االستقرار واالویثبّ  ،لیتمكن في ذھن السامع " المكروب  

 . )٤( الملھوف وَنفََّس عن المكروب
الج>ار  أوالظ>رف ش>بھ الجمل>ة وھ>و  ھ>م أغ>راض تق>دیم أمن  : شبھ الجملةتقدیم الخبر  - ٢

 . )٥(ختصاص والحصر والمجرور ھو اال
عل>ى المبت>دأ ف>ي نھ>ج البالغ>ة ف>ي س>یاق  )الخب>ر(م الظ>رفورد تق>دی وق>د :تقدیم الظرف   - أ

ة بی@نكم وب@ین الموعظ@ة حِ : " ﴾u﴿قولھفي التحذیر  : ة رَّ م>ن الِغ> ، )٦(" ج@اٌب م@ن الِغ@رَّ

 .أي من الغفلة 
لالختص>اص " ج>اٌب حِ " وھو الخبر على المبتدأ " بینكم"  الظرف  ﴾u﴿اإلمامم دَّ قَ      

نیا  ختص>>اص الحائ>>ل بینن>>ا وب>>ینا: أي  نیا بش>>ھواتھا ول>>ذَّ  ،قب>>ول الموعظ>>ة بال>>دُّ اتھا فال>>دُّ

                                                           
كمال الدین بن می>ثم  ،بالغة وشرح نھج ال ؛ ٦٢/  ٢٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )١( 

 .  ٤١٥/ ٥: البحراني 
      ٥٢: وص>ال عب>د الواح>د  ،مباحث داللیة في شرح نھج البالغة للشیخ كمال الدین بن می>ثم البحران>ي : ینظر   )٢( 

 .  )رسالة ماجستیر  (
 .  ١٣٥/  ١٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 .  )رسالة ماجستیر ( ٦٢: م والتأخیر في نھج البالغة التقدی: ینظر   )٤( 
 .  ١٤٠/ ١: معاني النحو : ینظر  )٥( 
 .  ١٧٤/ ١٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
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٧٣

 ،یغترُّ بالعاجلة ویت>وھم دوام م>ا ھ>و فی>ھ  اإلنسانألن  ،حجاٌب بین العبد وبین الموعظة 

عف>>و هللا  إل>>ىخ>>الد ولك>>ن اإل ،د نفس>>ھ رحم>>ة هللا وعف>>وه إذا خط>>ر ببال>>ھ الم>>وت َوَع>>و

ن َعِمل لما والحازم م ،ة غروٌر ال محالة قامة على المعصیتكال على المغفرة مع اإلواإل

 . )١(نفسھ األماني الزائفة  بعد الموت ولم ُیمنِ 
من المواضع التي جاء فیھا تق>دیم الج>ار والمج>رور ف>ي نھ>ج و :تقدیم الجار والمجرور  -ب

نیا ﴾u﴿البالغة في سیاق التحذیر قولھ مت وآذن@ت الدُ  نَّ إال وأ: "  في ذم الّدً نیا قد َتص@رَّ

 وتحدو ب@الموتِ  ،اء فھي تحفز بالفناء ُسكانھا وأدبرت َحذَّ  ،ر معروفھا وَتنكَّ  ،نقضاء با
  . )٢(" جیرانھا 

نیا م>ن ش>أنھا  ، )٣( أي تدفعھم وتسوقھم بتعجیلٍ " :  فھي تحفز بالفناء ُسكانھا"  فال>دُّ

المقصد ة التي ھي األخرالدار  إلىن تسوق الساكنین فیھا على سبیل االستمرار بالفناء  أ

أي تح>ث جیرانھ>ا عل>ى قط>ع المن>ازل للوص>ول " :  وتحدو ب@الموت جیرانھ@ا" األصلي 

نیاآالموت الذي ھو  إلى   . )٤( خر منزل من منازل الدُّ

اختصاص حفزھ>ا ین لیب" بالفناء وبالموت " المجرور الجار و ﴾u﴿اإلمامم  دَّ وقد قَ 

ك ال إال تحفز لُسكانھا : وكأنُھ قال  ،ختصاص حدوھا لجیرانھا بالموت او ،انھا بالفناء لسُّ

وأن  ،خ>تص بالفن>اء اوكأن حفزھا لسكانھا ق>د  ،ال بالموِت إوال تحدو لجیرانھا  ،بالفناء 

  .ختص بالموتانیا لجیرانھا قد حدو الدُ 

"  فھ@ي تحف@ز بالفن@اء س@كانھا" ف>ي قول>ھ " ھ>ي" إلیھفضالً عن ذلك فقد َذكَر المسند 

نیا  ،ؤذن باالھتم>ام بش>أنھ لیُ  ، مشعرةٌ بھِ  القرنیة المقالیة مع أنَّ  م>ن وأنَّ الح>افز كأن>ُھ ال>دُّ

اس>تمرار : أي  ،وجعل المضارع خبراً مسنداً لی>ؤذن باالس>تمرار وال>دوام  ،دون غیرھا 

ً انیا لسكانھا بالفناء وحفز الدُ    . )٥( ستمرار حدوھا لجیرانھا بالموِت استمراراً تجددیا

                                                           
 .  ٨٥ – ٨٤: وشرح ِحكم نھج البالغة  ، ١٧٤/ ١٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة :  ینظر  )١( 
  .  ٣٣٢/ ٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،ح نھج البالغة شر )٢( 
  .  ٣١١/ ١: حدائق الحقائق في شرح نھج البالغة : ینظر   )٣( 
  .  ٥٢٨: عزیز هللا العطاردي : تحقیق   ،الشارح عالم من أعالم القرن الثامن  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٤( 
  . ٢٣١: في نھج البالغة  ﴾u﴿ة اإلمام عليومن بالغ ، ٥٢٤: المصدر نفسھ  : ینظر   )٥( 
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٧٤

ا تق>>دیم الج>>ار والمج>>رور ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق م>>ن المواض>>ع الت>>ي ج>>اء فیھ>>و

ط@ولَ أعم@اراً أ ،م ف@ي مس@اكن م@ن ك@ان ق@بلكم تُ ألس@: " نیا في ذم ال>دُ  ﴾u﴿التحذیر قولھ

@إوھ@ل زودتھ@م )٠٠٠(وأَع@دَّ عدی@داً  ،وأبعَد آم@االً  ،وأبقى آثاراً   ّال إأحل@تھم  أوغب ّال السَّ
رت لھ@@م  أو ،نك ض@@ال  إلیھ@@اؤثرون أم أفھ@@ذِه ُت@@!  الندام@@ة ّال إتھم أعقب@@ أو الظلم@@ة ّال إَن@@وَّ

فبئست الداُر لم@ن ل@م یتھمھ@ا ول@م یك@ن فیھ@ا عل@ى وج@ٍل  ،تطمئنون أم علیھا تحرصون 
  . )١(" منھا 

لتقلیل "  تطمئنون وتحرصون " على فعلیھما " وعلیھا  إلیھا" م الجار والمجروردَّ قُ  

وعلیھ>ا  ، إلیھ>اطم>أنوا او    ةاألخ>ر ثرھا الناس عل>ىآتلك التي  ،وتصغیرھا شأن الدنیا 

ه م>ن أولم>ا ر ،فضالً عم>ا أف>اده ھ>ذا التق>دیم م>ن ذٍم لھ>م  ،وعلى متاعھا الفاني حرصوا 

  . )٢(مكائدھا وخیانتھا ولم یتعظوا بذلك 

م>>ن المواض>>ع الت>>ي ج>>اء فیھ>>ا تق>>دیم الج>>ار والمج>>رور ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق 

نیا ﴾u﴿التحذیر قول>ھ ال ت@دوم  ،و بالغ@دِر معروف@ة  ،داٌر ب@البالء محفوف@ة : "ف>ي ذم ال>دُّ

فة ٌالً وال َیسلُم ُنز اأحوالُھ العیُش فیھا مذموم واألماُن  ،ھا أحوالٌ مختلفٌة ٌ وتاراٌت متصرَّ
 . )٣(" فیھا معدوم 

نیا داٌر : والتق>>دیر مح>>ذوف خب>>ر لمبت>>دأ  :داٌر  نیا  "دارٌ " والتنكی>>ر ف>>ي  ،ال>>دُّ لتحقی>>ر ال>>دُّ

 فوفكن>ى ع>ن ذل>ك ب>الح  : "ال@بالء محفوف@ة " ب ،أنھا في أعین المخاطبین وتصغیر ش

نیا قد أح>اط بھ>ا ال>بالء م>ن ك>ل جان>ٌب  ،ألنُھ أبلغ ؛ حاطة من الجوانب الذي ھو اإل      ،فالدُّ
ت>>رك الوف>>اِء : والغ>>در  ، )٤(أي معروف>>ٌة بالغ>>در مش>>ھورةٌ ب>>ھ ِ :  "وبالغ@@در معروف@@ة ٌ " 

  . )٥(ونقض العھد 

                                                           
  .  ٢٢٧/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
  .  )رسالة ماجستیر ( ١٠٨: التقدیم والتأخیر في نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .  ٢٥٧/ ١١: ابن أبي الحدید المعتزلي ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 ، ٤/٤٨٩: وف>ي ظ>الل نھ>ج البالغ>ة  ، ٨٢/ ٤: كم>ال ال>دین ب>ن می>ثم البحران>ي  ،شرح نھ>ج البالغ>ة : ینظر  )٤( 

 .  ٥٦٢: وصفوة شروح نھج البالغة 
 . )كتاب الباء(٢/٤٤٢: شرح مفردات نھج البالغة : ینظر  )٥( 
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٧٥

الج>ار ﴾u﴿اإلم>امم وق>دَّ  " داٌر محفوفٌة بالبالء ومعروفة بالغ>در" ن أصل الكالم وكا

نیا مختص>>ة بھ>>ذِه الص>>فة  >>ین أنَّ ال>>دُّ  "جان@@ب  حاط@@ة ال@@بالء بھ@@ا م@@ن ك@@لّ إ" والمج>>رور لیبَّ

نیا مختصٌة بصفة الغدر مشھورةٌ بِھ ولُیب نیا :   ﴾u﴿وكأن>ُھ ق>ال  ،ین أنَّ الدُّ ل>م ُتح>ف ال>دُّ

  . بصفة الغدرّال إولم ُتعرف بصفة  ،بالبالء  ّال إبشيء 

>او دوامھ>ا علی>ِھ ف>ي حق>ھ م>ن أحوالھ>ا  اإلنس>انا یت>وھم ستعار لف>ظ الغ>در لغیرھ>ا َعمَّ

حوال علیِھ ق>د فكأنھ في مدة بقاء تلك األ ،الُمعجبة لُھ كالمال والصحة والشباب والسلطة 

ل تلك األحوال عنُھ أش>بھ ش>يء فكان التغیر العارض لھا المستلزم لزوا ،أخذ منھا عھداً 

  . )١( ر منھا ذلك صارت معروفًة بھِ ثُ ولما كَ  ،بالغدر 

م>>ن المواض>>ع الت>>ي ج>>اء فیھ>>ا تق>>دیم الج>>ار والمج>>رور ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق و

یدف : "ھل القبور أفي وصف  ﴾u﴿التحذیر قولھ والنم@ارق  ،ة استبدلُوا بالقُُصور الُمشَّ

@@َدةِ  @@ُخورَ  ، الُمَمھَّ َدة واأل الصُّ الت@@ي ق@@د ُبن@@ي  ،ئ@@ة الُمْلَح@@َدة طِ الوالقب@@ور ال ،حج@@ار الُمَس@@نَّ
َد وشُ  ،بالخراب فناؤھا    . )٢(" ھا الُتراب بناؤُ بیَّ

َد ُبني بالخراب فناؤُ "  الج>ار والمج>رور  ﴾u﴿اإلمامقدم :  "ھا الُتراب بناؤُ بھا وُشیَّ

  فنائھ>>ا ب>>الخرابلیخص>>ص بن>>اء :  أي ،لالختص>>اص والحص>>ر" ب>>الخراب والت>>راب " 

  .ھا بالترابئویخصص تشیید بنا

وبناء الفناء ب>الخراب تمثی>ٌل لم>ا  ،ساحتھا وما أتسع أمامھا  –بالكسر  – اء الداروفِن

  . )٣(نھایة العالم  إلىیتخیلھ الفكر في دیار الموتى من الفناء الدائم 

َد "  خرف>ة ف>ي التش>یید أحج>ار وال ز إل>ىف>القبور ال تحت>اج :  "الُتراب بناؤھ@ا ب@وُشیَّ

  . )٤(شادتھا بالتراب ال غیر وھو تسنیمھا إنما تكون إو

                                                           
 . ٨٢/ ٤: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )١( 
  .  ٢٥٧/ ١١: ي الحدید المعتزلي ابن أب ،شرح نھج البالغة  )٢( 
  .  ٢/٣٧٧: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٣( 
: ینظ>ر  ،ض>د تس>طیحھ : ؛ تس>نیم القب>ر ٤/١٨٢٤: ال>دیباج الوض>ي ف>ي الكش>ف ع>ن أس>رار الوص>ي : ینظر   )٤( 

  . )سنم( ٣١٧: مختار الصحاح 
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٧٦

م>>ن المواض>>ع الت>>ي ج>>اء فیھ>>ا تق>>دیم الج>>ار والمج>>رور ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق و

@: "ی>ة اومع إل>>ىف>ي كت>>اب ل>ُھ  ﴾u﴿التح>ذیر قول>>ھ نیا ُخلِْقن@@ا وال بالسَّ عي فیھ@@ا َولَس@@نا لل@دُّ

  . )١(" ْبتلى بھا ما ُوِضْعنا فیھا لنُ نَّ إِرنا وأم

نیا ألنھا التدوم وال تبقى أخلق من لم یُ  اإلنسانف م>ن ومر بالس>عي لھ>ا ؤولم یُ  ،جل الدُّ

ُ  ،خ>>رة وھ>>ي الحی>>اة الباقی>>ة الت>>ي ال ت>>زول م>>ا خل>>ق لآلنَّ إو ،جلھ>ا أ مرن>>ا بالعم>>ل ألجلھ>>ا وأ

یمتحن>ھ بم>ا یختب>ره بھ>ا وف>ي ال>دنیا ل اإلنسانخلق  تعالىوهللا سبحانھ و  ،وألجل ما فیھا 

  . )٢(المطیع من العاصي والشقي من التقي  علملی ،فیھا 

نیا " وأصل الكالم  ع>دل ﴾u﴿اإلم>ام ولك>نّ " : فیھا بالسعي  وال أمرناولسنا ُخلقنا للدُّ

م الجار والمجرور لغرض االعن األصل وقُ  أي تخص>یص الخل>ق  ،ختصاص والحصردَّ

نیا وأنن>ا ل>م فظ>اھر ا ،ة وتخص>یص الس>عي ف>ي طلبھ>ا األخرألجل  لك>الم ی>دور ح>ول ال>دُّ

ة األخرختصاص الخلق بایدُل على  الكالمُنخلق ألجلھا ولم ُنؤمر بالسعي في طلبھا لكن 

نیا األخروتخصیص السعي في طلب  ،وحصره بھا  غ>راٌء وترغی>ٌب إوذل>ك  ، )٣(ة ال الدُّ

  .ألجل السعي في الدنیا للحصول علیھا ،ة األخرضمني ب

 اإلغ>راءجاء فیھا تقدیم الجار والمجرور ف>ي نھ>ج البالغ>ة ف>ي س>یاق التي  المواضعمن 

نیا زاكی@@ًة وأعی@@ُنھمال@@ذین كان@@ت أعم@@: "  تق>>ینف>>ي وص>>ف المُ ﴾u﴿قول>>ھ باكی@@ة ً  الھم ف@@ي ال@@ّدً

فجع@ل  ،ستغفاراً وكان نھاُرُھم لیالً توحشاً وأنقطاعاً اوكان لیلھم في ُدنیاھم نھاراً تخشعاً و
 ً   . )٤(" والجزاَء ثواباً  هللاُ لھم الجنَة مآبا

ّدم َق> ﴾u﴿اإلم>ام لك>نّ " نیا ف>ي ال>دُّ  ال>ذین كان>ت أعم>الھم زاكی>ةً : " صل الك>الم أن أیبدو 

نیا ألجل أن تك>ون أعمالن>ا فیھ>ا ص>الحةً " في الدنیا " الجار والمجرور   لالھتمام والعنایة بالدُّ

  . طیبةً 

نیا م>ن لى الرغم مما ُتحیط بِھ الدُّ فع ،قین في الدنیا فضالً عن تخصیص زكاة أعمال الُمت

نیا أن ّال إمغریات بمباھج الحیاة وزینتھا    .أعمال ھؤالء المتقین صالحة طیبة في الدُّ
                                                           

  .  ١٣٥/ ١٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
  .  ١١٢/ ٥: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
  .  ٤/٢٠٩: توضیح نھج البالغة : ینظر  )٣( 
  .  ١١١/ ١٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
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٧٧

وك>ان : ص>ل الك>الم أیب>دو أن  " :   س@تغفاراً اوكان ل@یلھم ف@ي ُدنی@اھم نھ@اراً تخش@عاً و" 

م الج>>ار وال لغ>>رض " : نی>>اھمف>>ي د" رور مج>>ل>>یلُھُم نھ>>اراً ف>>ي دنی>>اھم تخش>>عاً واس>>تغفاراً فق>>دَّ

نیا ، ص یالحصر والتخص وع>ادًة م>ا  ،فقد  اختص خشوعھم واستغفارھم عل>ى اللی>ل ف>ي ال>دُّ

ولك>>ن ھ>>ؤالء المتق>>ین آث>>روا التخش>>ع  ،الن>>وم  إل>>ىیك>>ون اللی>>ل لس>>كون النف>>وس وخلودھ>>ا 

العب>ادة  نَّ إفض>الً ع>ن ذل>ك ف> ، طلباً للثواب ودفع>اً للعق>اب ،واالستغفار على راحة اجسادھم 

  .جر جزل في العطاء واألأبعد عن الریاء وأو زفي اللیل تكون أحم

 اإلغ>راءالتي جاء فیھا تقدیم الجار والمجرور في نھج البالغة ف>ي س>یاق  المواضعمن و

@@@@روا ب@@@@التراب رِض خ@@@@دودَ فألص@@@@قوا ب@@@@األ: "  ف>>>>ي وص>>>>ف الم>>>>ؤمنین﴾u﴿قول>>>>ھ      ھم وَعفَّ

  . )١( "م ھوجوھَ 

على المفعول بِھ ھ>و " رض وبالتراب باأل" تقدیم الجار والمجرور یبدو ان الغرض من 

" تعفیر الوجوه بالتراب " و " رض لصاق الخدود باألإ" ھذا الموقف  إلىلفت أنتباه السامع 

ألن>ُھ یحم>ل دالل>ة ؛ م>ُھ ھم من المفعول في الترتیب فقدَّ أ ﴾u﴿ اإلمامفالجار والمجرور عند 

  . )٢( تعالىَما أعلى درجات التواضع ) وھُ  تعالىالخضوع والخشوع ) 

 اإلغ>راءالتي جاء فیھا تقدیم الجار والمجرور ف>ي نھ>ج البالغ>ة ف>ي س>یاق  المواضعمن 

ربھ@@ا  إل@@ىدَّت أُط@@وبى ل@@نفٍس : "  داء م>>ا ف>>رض هللا علیھ>>اف>>ي ترغی>>ب  ال>>نفس أل﴾u﴿قول>>ھ

ك@@ت بجنبھ@@ا ُبؤس@@ھا  علیھ@@ا  ى غل@@ب الك@@رىوھج@@رْت ف@@ي اللی@@ل ُغْمَض@@ھا حت@@ ،َفْرَض@@ھا وَعرَّ
دت كفَّھا  ،افترشت ارضھا    . )٣( "وتوسَّ

قلة النوم وأراد أزال>ت نومھ>ا ف>ي عب>ادة هللا :  ضمْ الغُ " :   وھجرْت في اللیل ُغْمَضھا" 

ش>تغالھا ب>ذكره احیاء لیلھ>ا بعب>ادة ربھ>ا وإوھو كنایة عن  ، )٤(مت على ذلك أوقیاماً بحقھ ود

تھیئ>ة  أي لم یكن لھا كلفة في: " رشت ارضھا وتوسدت كفَّھاافت" غلب النوم علیھا  إذاحتى 

                                                           
  .   ١٥١/ ١٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
  .  )أطروحة دكتوراه ( ١٠١:  ﴾u﴿لغویة في كتاب نھج البالغة لألمام علي دراسة: ینظر   )٢( 
  .  ٢٩٥ – ٢٩٤/ ١٦:  ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 
  .  ٥/٢٤٦٦: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر   )٤( 
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٧٨

     ھ>ة ع>ن ك>لّ ُمنزَّ  ،ری>ة ع>ن ك>ل قین>ة عَ  ،ی>ة ع>ن ك>ل كلف>ة  رفراش وطیب وساد ب>ل كان>ت ب

  .)١( ترفة

قل>>ة ن>>وم  اصختص>>اعل>>ى المفع>>ول لبی>>ان " ف>>ي اللی>>ل " الج>>ار والمج>>رور  ﴾u﴿م وق>>دَّ 

وق>>ت راحتھ>>ا  العی>>ون ھج>>رت الن>>وم ل>>یالً وھ>>ون ھ>>ذه إأي  ،دون س>>واه م>>ن ی>>ل لالعی>>ون بال

ا ورض>>اه وذل>>ك بقی>>ام اللی>>ل وق>>راءة الق>>رآن وأداء النواف>>ل م>>ن ھ>>بَّ وس>>كونھا ألج>>ل طاع>>ة رَ 

 ،بھ>ذه األعم>ال  مالصلوات حتى كلَّت وغلب علیھا النعاس لش>دة األرق والتع>ب بس>بب القی>ا

  .)٢(" ال تمل حتى تكل وتتعب " فھذِه النفس 

ت>>ي ج>>اء فیھ>>ا تق>>دیم الج>>ار والمج>>رور ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق ال المواض>>عم>>ن و

اِدھم  مع ھُم خوفُ في معشٍر اسھَر عیونَ : "  في بیان صفات المتقین ﴾u﴿قولھ اإلغراء

عت بط@@@ول م وتقّش@@@ھُ ھ@@@م ِش@@@فاھُ وتجاف@@@ت ع@@@ن مض@@@اجعھم ُجن@@@وُبھم وھمَھم@@@ْت ب@@@ذكر ربّ 
  . )٣(" ستغفارھم ُذُنوُبھما

حی>ث  ، )٤(س>مع الصوت الخف>ي ال>ذي ال یُ : الھمھمة " :  مھُ فاھُ ھم شِ بذكر ربّ  وْھمَھمتْ "

ختص>>اص لغ>>رض اال" ش>>فاهُ " عل>>ى الفاع>>ل " ھ>>م ب>>ذكر ربّ " الج>>ار والمج>>رور  اإلم>>امم ق>>دَّ 

فھ>ي  ،ف>ال ُتھمھ>م الش>فاة ب>ذكر غی>ره   تع>الىالشفاة بذكر هللا ةختصاص ھمھماوالحصر أي 

  .نزیھھ وتقدیسھ بحمده وتسبیحھ وت  عز وجلفي ذكٍر دائٍم )

أي زال>ت وذھب>ت ُذُن>وبھم كم>ا یتقش>ع الس>حاب :  "ستغفارھم ُذُنوُبھماعت بطول وتقشَّ " 

  . )٥(خر آبسبب استغفارھم الطویل ال بسبب 

ُمرغباً ف>ي العم>ل  اإلغراءفي سیاق  ﴾u﴿ومن ذلك قولھ  :سمھا اتقدیم خبر كان على  - ٣

م ، )٦(" لعم@@ل الص@@الح لی@@ك ذخی@@رةُ اإفل@@یُكْن أح@@َب ال@@ذخائر : " الص>الح  خب>>ر  ﴾u﴿ فق>>دَّ

 ،للتف>>اؤل بالعم>>ل الص>>الح "  ذخی>>رةُ " عل>>ى اس>>مھا وھ>>و " ال>>ذخائر أح>>َب : " یك>>ن وھ>>و 
                                                           

  .  ٥/١١١: بحراني كمال الدین بن میثم ال ،شرح نھج البالغة : ینظر   )١( 
  .  ١٦/٢٩٥: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
  .  المصدر نفسھ والصفحة نفسھا   )٣( 
  .  ١٦٦/ ٣: شرح نھج البالغة المقتطف من بحار األنوار للعالمة المجلسي : ینظر  )٤( 
  .  ٢٩٦/ ١٦:  ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٥( 
 .٣١/ ١٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
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٧٩

وحث>اً عل>ى  ،لیكون ذل>ك مبعث>اً عل>ى التف>اؤل ب>ِھ  ،الً قبل ذكرِه أوب فیھ فحبب ذلك وَرغَّ 

 . )١( العمل بھِ 
المواض>>ع  الت>>ي وردت ف>>ي نھ>>ج و م>>ن  :عل@@ى المس@@ند لالختص@@اص  إلی@@ھتق@@دیم المس@@ند  - ٤

ف>ي  ﴾u﴿قول>ھ  ماً عل>ى الُمس>ندُمق>دَّ  إلی>ھوج>اء فیھ>ا المس>ند  ،البالغة ف>ي س>یاق التح>ذیر

م@ا أن@تم  ،فكأن قلوبكم مألوسٌة فانتم ال تعقل@ون : " ھل الشام  ألقاء   إلىاستنفار الناس 
 . )٢(" لي بثقٍة َسِجیَس اللیالي 

     أب>>د(تق>>ال بمعن>>ى  كلم>>ة: بف>>تٍح وكس>>ر : یس َس>>جِ  ، المخلوط>>ة بم>>س الجن>>ون: مألوس>>ة    

 . )٣( م  أبداً إلیھأي أنھم لیسوا بثقات عنده یركن  ،)الدھر
ألن م>راده نف>ي العق>ل  ؛ال تعقلون أن>تم : ولم یقل   "أنتم ال تعقلون " :  ﴾u﴿نما قالإو

ل وواأل ،ھم دون غی>رمن المسلوب عنھم العقل ھم  وأنَّ  ،ختصاصھم بِھ اعنھم بالكلیة و

ال " وف>ي  ،لتأكی>د الحك>م  ﴾u﴿ما قال في )أنتم( وذلك النَّ  ،دون الثاني من یفید المراد 

 .  )٤(لتأكید المحكوم علیھم بأنھم ھم ال غیرھم "تعقلون أنتم
ر ع>>ن الفع>>ل أص>>ل ف>>ي المفع>>ول األ :تق@@دیم المفع@@ول ب@@ِھ  - ٥ ال إوال ُیق>>دم علی>>ِھ  ،ن ُی>>ؤخَّ

للتب>رك  أو ،والعنای>ة ب>المفعول ألھمیت>ھ  ،والمدح والثناء  ،التخصیص : ألغراض منھا 

 . )٥(وغیرھا من األغراض  ،التلذذ بذكره  أو ،رعایة الفاصلة  أو ،بِھ 
التي جاء فیھا تقدیم المفعول بِھ على الفاعل ف>ي نھ>ج البالغ>ة  ف>ي س>یاق  المواضعومن 

ھم ذك@ُر أبص@ارَ  ضَّ َغ@ وبق@ي رج@الٌ : "  ص>ناف الن>اسأفي حدیث>ھ ع>ن   ﴾u﴿ التحذیر قولھ

  . )٦(" شرِ حْ ھم خوُف المَ ق دُموعَ االمرجع وأر

                                                           
 .)رسالة ماجستیر ( ١٩٢: في نھج البالغة  ﴾u﴿رسائل اإلمام علي: ینظر   )١( 
 . ٢/١٨٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .  ٧٧/ ١: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٣( 
 .٤١٧: عزیز هللا العطاردي : تحقیق   ،الشارح عالم من أعالم القرن الثامن  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٤( 
 .٧٩ – ٧٦/ ٢: ومعاني النحو  ، ١٤٨: جواھر البالغة : ینظر   )٥( 
 .  ١٧٥/  ٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
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٨٠

ِذكُر المرجع "  على الفاعل  )دموعھم (و )أبصارھم (ن الغرض من تقدیم المفعول بِھ إ

بص>ار ھ>ؤالء أفمدار الحدیث یتركز عل>ى  ،ھو االھتمام والعنایة بالمفعول "خوُف المحشر ،

  تعالىهللا  إلىما ال یحل لھا بسبب ذكرھم یوم معادھم  إلىر عت عن النظنِ الرجال وأنھا قد مُ 

بس>>بب خ>>وفھم م>>ن الی>>وم ال>>ذي ُتحش>>ر فی>>ھ  ،وعل>>ى دم>>وعھم أیض>>اً وأنھ>>ا ق>>د فاض>>ت بالبك>>اء 

  . عز وجل هللا إلىالخالئق 

  وھذا الغرض یكش>ف عن>ُھ الس>یاق  ،وقد یكون الغرض من ھذا التقدیم ھو المدح والثناء 

 فاألص>ناف ،نفھم إل>ى أربع>ة أص>ناف تحدث عن أصناف الن>اس وق>د ص>كان ی﴾u﴿ اإلمامف

> ،الثالثة كانت في موض>ع ذم وتحقی>ر   ،ا الص>نف الراب>ع فھ>و ف>ي موض>ع الم>دح والثن>اء أمَّ

فقدم المفع>ول ب>ِھ  ،ر ترتیب الجملة غیّ الصنف الرابع  إلىلما وصل في كالمھ  ﴾u﴿اإلمامف

ھ>ذِه الجمل>ة م>ن ناحی>ة الس>یاق وج>و الخطب>ة  إل>ىرن>ا نظ إذا نن>اإوعلى ھ>ذا ف ،ر الفاعل وأخَّ 

 ﴾u﴿ اإلم>امف ،المدح والثناء عل>ى ھ>ؤالء الرج>ال : الغرض من التقدیم ھو یكون یمكن أن 
    یم>>انھم ب>>ا) إموق>>ف ھ>>ؤالء الرج>>ال وعملھ>>م ودرج>>ة  إل>>ىنتب>>اه المخاط>>ب ان یلف>>ت أأراد 

  . )١( تعالى

عول ب>ِھ عل>ى الفع>ل ف>ي نھ>ج البالغ>ة  ف>ي س>یاق التي جاء فیھا تقدیم المف المواضعومن 

نیا ﴾u﴿ التحذیر قولھ ویبن@ي م@ا ال  ،نَّ المرء یجم@ع م@ا ال یأك@ل أومن العناء : " في ذم الدُّ

   . )٢(" نقل تعالى ال ماالً َحَملَ وال بناءً  هللا إلىثم یخرج  ،یسكن 

لبی>ان األس>ى  "لَ وَنق@ل َحَم@" عل>ى فعلیھم>ا  "م@االً وبن@اءً " المفعول بِھ  ﴾u﴿اإلمامقدم 

نیا وق>>>د ش>>>غلتھ بمل>>>ذاتھا    وخدعت>>>ھ بزخارفھ>>>ا  ،والحس>>>رة والن>>>دم لم>>>ن یخ>>>رج م>>>ن ھ>>>ذه ال>>>دُّ

م>ا أفن>ى عَم>رهُ  فیت>رك ك>لَّ  ،وصرفتھ عن آخرتھ بجمع األموال وتشیید القصور وبناء الدور

  . )٣(خرتھآل جلھ فتراهُ متحسراً منكسراً نادماً على ما فاتھ من عملٍ أمن 

التي جاء فیھا تقدیم المفعول بِھ على الفاعل ف>ي نھ>ج البالغ>ة  ف>ي س>یاق  المواضعمن و

 ،ع@اِدِھم أَسھَر عُی@وَنھُم َخ@وُف م في معشرٍ : "  تقینفي بیان صفات المُ  ﴾u﴿ التحذیر قولھ
                                                           

 .)اطروحة دكتوراه ( ٩٩:  ﴾u﴿بالغة لإلمام عليدراسة لغویة في كتاب نھج ال: ینظر  )١( 
 .  ٢٥١ – ٢٥٠/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .  )رسالة ماجستیر ( ١٠٠: التقدیم والتأخیر في نھج البالغة: ینظر  )٣( 
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٨١

@@@م ش@@@فاُھھُم ر رَ وھمھم@@@ت ب@@@ذكِ  ،وتجاف@@@ت ع@@@ن مض@@@اجعھم ُجُن@@@وُبھم  @@@عْت بط@@@وِل  ،بھَّ وَتَقشَّ
  . )١(" نوبُھم استغفارھم ذُ 

أَس@@ھَر عُی@@وَنھُم َخ@@وُف : " ﴾u﴿الغ>>رض م>>ن تق>>دیم المفع>>ول ب>>ِھ عل>>ى الفاع>>ل ف>>ي قول>>ھ

لتعظ>>یم ش>>أن ھ>>ذِه العی>>ون واالھتم>>ام والعنای>>ة بھ>>ا : أي  ،ھ>>و التعظ>>یم والتفخ>>یم " :  ع@@اِدِھمم

لھم یوت>رت ،وتھج>دوا بطاع>ة ربھ>م بقی>امھم اللی>ل  ،ألنھم تركوا النوم في اللیل  ،وبأصحابھا 

وك>لُّ ذل>ك  ،وتوسلھم بخالقھم طلباً لفكاك رق>ابھم م>ن الن>ار ،وبكائھم على خطیئتھم  ،للقرآن 

  . تعالىهللا  إلىبسبب خوفھم من یوم معادھم 

المفع>ول ب>ِھ عل>ى الفاع>ل ف>ي نھ>ج البالغ>ة  ف>ي فیھا تق>دیم التي ورد  المواضعومن      

وأزم@@َع : "  ةاألخ>>ر إل>>ىرحی>>ل ف>>ي ح>>ث عب>>اد هللا عل>>ى ال ﴾u﴿ قول>>ھ اإلغ>>راءس>>یاق 

نیا ال یبقى بكثیر من  خیارُ عباُد هللا األ الترحالَ    . )٢("فنىة ال یاألخروباعوا قلیالً من الدُّ

زم ألن ع> ،أف>اد التخص>یص " عب>اُد هللا " على الفاعل " الترحال " فتقدیم المفعول بِھ        

ي غ>>ایتھم الس>>امیة الت>>ي ینش>>دونھا ھ>>ف ،دار الق>>رار  إل>>ىحل>>ة خی>>ار مخ>>تص بالرعب>>اد هللا األ

طمئن>>ان اال إل>>ىمت>>زودین ب>>التقوى والطاع>>ات ُمعرض>>ین ع>>ن الش>>ھوات والمل>>ذات للوص>>ول 

  . )٣(الروحي والقلبي في جنة الُخلد 

ھتم>>ام والعنای>>ة وھ>>و اال ،خ>>ر یكش>>ف عن>>ُھ الس>>یاق آن ھن>>اك غرض>>اً إف>> زی>>ادة عل>>ى ذل>>ك

   وھ>>و العم>>ل الص>>الح والتمس>>ك بتق>>وى  ،الرحی>>ل  لتق>>دیم ال>>زاد لھ>>ذا" الترح>>ال" ب>>المفعول ب>>ِھ 

  . )٤(تعالى  هللا

  

  

  

  

  
                                                           

 .  ٢٩٥/  ١٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .  ٩٩/  ١٠:  المصدر نفسھ )٢( 
 .  )رسالة ماجستیر ( ٩٧: التقدیم والتأخیر في نھج البالغة: ینظر  )٣( 
 .)أطروحة دكتوراه ( ١٠٠:  ﴾u﴿دراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإلمام علي: ینظر  )٤( 
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  . في سیاق التحذیر واإلغراءالتنكیر والتعریف داللة   -: ثالثالمبحث ال

  .  النكرة  -:الً أو

الت>ي  أوھي التي لیس لھا داللة معینة بخالف المعرفة فھي التي ت>دل عل>ى واح>د بعین>ھ  

  . )١( لھا داللة معینة 

ونق>>ل الس>>یوطي ف>>ي  ، )٢(التنكی>>ر  عل>>ىس>>ماء التنكی>>ر والتعری>>ف ف>>رٌع ص>>ُل ف>>ي األواأل

 ،) البس>یط(االشباه والنظائر رأیاً لركن الدین الحسن ب>ن محم>د االس>ترابادي ص>احب كت>اب 

النكرة سابقة على المعرفة ألربع>ة أوج>ھ : " یبین فیھ ان النكرة سابقة على المعرفة اذ یقول 

مسمى النكرة اسبق في الذھن من مسمى المعرفة بدلیل طریان التعریف على  انَّ :  احدھما :

 ،ل>ة بخ>الف النك>رة آانَّ التعریف یحتاج الى قرینة من تعریف وضع او  :والثاني  ،التنكیر 

ان لف>ظ ش>يء ومعل>وم یق>ع عل>ى المعرف>ة  :الثال@ث  ،ولذلك كان التعریف فرعاً على التنكیر 

تحت عمومھا دلیل على أصالتھا كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص  المعرفة والنكرة فاندراج

أن  :الراب@ع  ،والج>نس أص>ل ألنواع>ھ  ،نسان مندرج تحت الحیوان لكونھ نوع>اً من>ھ ن اإلإف

فائدة التعری>ف تعی>ین المس>مى عن>د اإلخب>ار للس>امع واإلخب>ار یتوق>ف عل>ى التركی>ب فیك>ون 

   .)٣("فال تعریف قبل التركیب  ،خبار إب ال تعیین المسمى عند التركیب وقبل التركی

 والترھیب والتھوی>ل  ،رادة الجنس إو ،رادة الواحد إ :ة منھا دعدمتوالتنكیر لُھ أغراض 

راد من>ھ الدالل>ة وق>د ُی> ،والتحقی>ر  ،والتخص>یص  ،والتقلی>ل  ،والتكثی>ر  ،والتفخیم والتعظیم 

  . )٤(على الكمال راد منُھ الداللة یُ  وقد ،بھام إلاعلى االشاعة و

  :لیؤدي أغراضاً عدة منھا  واإلغراءالبالغة في سیاقي التحذیر  وقد جاء التنكیر في نھج

تق@وا او: " في سیاق التحذیر من نار جھنم ﴾u﴿ومن ذلك قولھ :ھام بالتھویل واإل - ١

"  ن>اراً "وتنكی>ر، )٥(" وش@راُبھا ص@دید  ،وحلیُتھ@ا حدی@د  ، وَقعُرھ@ا بعی@د ،ناراً َحرھ@ا ش@دید 

ھا تقائھا وتجنب َشرّ ا حراز األثر عند السامع في إ و ، لغرض تھویل تلك النار وبیان شدتھا

س>تعمال فع>ل ا: یؤازر ذلك الملحظ الّداللي قرائن أخرى أسھمت ف>ي تكثی>ف المعن>ى منھ>ا ، 

                                                           
 . ٨٨: شوقي ضیف . الدكتور  ،تجدید النحو  :ینظر   )١( 
 . ٣/٧١: جالل الدین السیوطي  ، األشباه والنظائر في النحو: ینظر   )٢( 
 .٧٢-٣/٧١: المصدر نفسھ : ینظر   )٣( 
ودالل>ة التنكی>ر والتعری>ف ف>ي  ، ١/٣٧: ومع>اني النح>و  ، ٣٤٧ – ٢/٣٤٦: اإلتقان في علوم الق>رآن : ینظر   )٤( 

 .)رسالة ماجستیر ( ٩٩ – ٩٢: شعالن عبد علي  ،سیاق النظم القرآني 
 .  ٢٨٨/  ٧: ن أبي الحدید المعتزلي اب ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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٨٣

ی>>ة الحدی>>د  والش>>راب ووص>>فھا ب>>الحرارة الش>>دیدة  والقع>>ر البعی>>د وحل  األم>>راالتق>>اء بص>>یفة 

 . )١(ذلك منح النص تھویالً وتفخیماً یتردد صداهُ ویعظم أثره  عند ملتقیھ  كلُّ  ، الصدید
الن>>ار  المعرف>>ة لالمع>>ان ف>>ي الترھی>>ب والتنفی>>ر منھ>>>ا بنك>>رة " ن>>اراً "  تس>>تبدلافق>>د   

وتت>رك  ،ُمبھم>ة ال یمك>ن تص>ورھا  فم>ا دام>ت نك>رةً  ،عتیمھا وتھویلھ>ا وغل في توتنكیرھا یُ 

بھ>ام رادة اإلذن تنكی>ر إلإفھ>و  ،مس>اك لھ>ا واسعة رحب>ة ال یس>تطیع اإل المتلقي في فضاءات

ن ھ>>ذِه الن>>ار ال یع>>رف عمقھ>>ا إ :أي  ،بھ>>ام والغم>>وض ھن>>ا أف>>اد اإل ف>>التنكیر ، )٢( والتھوی>>ل

  . تعالى هللا ّال إومدى حرارة لھبھا 

 وأيّ  ن>اراً  :كأن>ُھ ق>ال  ،لعظ>م ش>أنھا نم>ا نكرھ>ا إو ،كون التنكیر ھنا للتعظیم یویمكن أن 

 . )٣( عظیمة الیمكن وصفھا ناراً   ، نارٍ 
تھ لبني اوبلیس وعدإراً من في نھج البالغة ُمحذّ ﴾u﴿ومن ذلك قولھ: یم والتفخیم ظالتع -٢

فأضلَّ وأردى ووع@د  ،ن نجیاً ذاونفث في اإل ،ركم عدواً نفذ في الصدور خفیاً وَحذَّ : " آدم 
@ن س@یئات الج@رائم وَھ@ون م ،فمنى  لزی>ادة  ةً رنك> ج>اء" : ع>دواً "  ، )٤(" ظ@ائموبق@ات العِ وزیَّ

     . )٥( عدو عظیم حالھ أُحذركم عدواً وأيّ : ﴾u﴿كأنھ قال  ،تھ اوالمبالغة في عد

 ً زھا وأراد أن>ُھ اوج إذانفذ السھم من الرمیة : ز من قولھم اوج إذانفذ :  نفذ في الصدور خفیا

 ،فیاً بمكرِه وخدعھ انفذ خ: أي  ،ا على الحال مإ )خفیاً  (نتصاب او ،نفذ حتى بلغ الصدور 

     . )٦( نفذ نفوذاً خفیا ً: نُھ صفة لمصدر محذوف أي أما على إو

ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق ﴾u﴿الت>>ي ورد فیھ>>ا التنكی>>ر للتعظ>>یم قول>>ھ المواض>>عوم>>ن 

قوة الش@@ أو ،قادم@@اً یق@@دم ب@@الفوز نَّ إو: " س>>تعداد للم>>وت والتح>>ذیر ف>>ي ل>>زوم اال اإلغ>>راء
ة    . )٧(" لمستِحٌق ألفضل الُعدَّ

                                                           
 .)اطروحة دكتوراه ( ١٣٣: األثر الَداللي للقرآن الكریم في نھج البالغة : ینظر   )١( 
اطروح>ة ( ١٠٨ ، ١٠٢: ك>اظم ھب>د ف>ریح الم>ولى الموس>وي  ،االقتباس والتضمین ف>ي نھ>ج البالغ>ة : ینظر   )٢( 

 .)دكتوراه 
 .٢٢٣٣/  ٥: لكشف عن أسرار كالم  الوصي الدیباج الوضي في ا: ینظر   )٣( 
 .  ٢٦٨/ ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 .٦٠٤/  ٢: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم  الوصي : ینظر   )٥( 
 .المصدر نفسھ :  ینظر   )٦( 
 .  ١٤٥/ ٥: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٧( 
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 إذاترغیباً لعباد هللا الصالحین ف>ي الم>وت  ،لغرض التعظیم والتفخیم   )قادماً (وتنكیر 

ترھیب>اً  ،وق>د یك>ون الغ>رض م>ن التنكی>ر التھوی>ل  ،بدي وھو الجنة كان قادماً بالفوز األ

ً  إذاوتحذیراً للكافرین والمنافقین من الموت   .شقاء والعذاب األبديبال كان قادما
في نھ>ج التحقیر للداللة على  ؛  ومن المواضع التي ورد فیھا  التنكیر :یر صغالذم والت -٣ 

 .)١(" حق ٍوطمعاً في غیر ،لة ً من َغیر ورٍع فْ وغَ  ، أقْوالً بغیر علمٍ : "  ﴾u﴿البالغة قولھ
لغفل>ة ع>ن االم>ور الدینی>ة منُھ توبیخھم عل>ى ا  ﴾u﴿ ومراده ،للتحقیر   )غفلًة (وتنكیر     

، ج>ة ع>ن دائ>رة ال>ورع والعف>ة خرّ المُ  ،طة في ال>ذنوب والحضور مع األمور الدنیویة المورّ 

 . )٢(وتقریعھم على ما یستقرون علیِھ من الغفلة الخالیة من الورع 
ف>ي نھ>ج ﴾u﴿التي ج>اء فیھ>ا التنكی>ر لغ>رض التحقی>ر والتص>غیر قول>ھ المواضعومن 

نیا ومن تعلق بھا ی  إلغراءاالبالغة في سیاق  تض@حوا فاقبل@وا عل@ى جیف@ٍة ق@د ا: " ذم الدُّ
فھ@و  ،وَم@ْن َعش@َق ش@یئاً أعش@ى َبَص@رهُ وأم@رض قلب@ھ  ،ا بأكلھا واص@طلحوا عل@ى ُحبھ@

وق@@د خرق@@ت الش@@ھوات عقلَ@@ُھ  ،ینظ@@ر بع@@یٍن غی@@ر ص@@حیحة وَیس@@مُع ب@@أذٍن غی@@ر س@@میعٍة 
نیا قلب@ُھ  فھ@و عب@ٌد لھ@ا ولم@ن ف@ي ی@ده ش@يٌء منھ@ا  ،ُھ وَولَِھ@ت علیھ@ا نفس@ ،وأماتت ال@دُّ
وال  ، ال ینزج@@ُر م@@ن هللاِ بزاج@@ر ،وحیثم@@ا أقبل@@ت أقب@@ل علیھ@@ا  ، إلیھ@@احیثم@@ا زال@@ت  زال 
  . )٣(" یتعظ ُ منُھ بواعٍظ 

نیا ولشھواتھا : أي :   فھو عبٌد لھا وال>ذم  ،للتحقی>ر" عب>ٌد " والتنكیر ف>ي  ،ھو عبٌد للدُّ

نیا ولش>>ھواتھا  أي ھ>>و عب>>ٌد حقی>>ٌر عاب>>دٌ   ،نیا م>>ن قلب>>ھ وس>>لبت من>>ُھ لَُب>>ُھ تمكن>>ت ال>>دُ  ،لل>>دُّ

بھ>ا   ،ُمنقاداً لھواھا مشغوالً  ،ُمنھمكاً في لذاتھا  ،أسیراً لشھواتھا لھا فأضحى عبداً ذلیالً 

  .ة األخرعن 

  

  

  

                                                           
 .  ١١١/ ٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .  ٣٦٧: عزیز هللا العطاردي : تحقیق   ،الشارح عالم من أعالم القرن الثامن  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٢( 
 .  ٢٠٠/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 
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  .المعرفة  -:ثانیاً 
والمع>رف  ،والض>مائر  ،وأس>ماء االش>ارة  ،األع>الم : أقس>ام ھ>ي  بعةالمعارف عل>ى س>

  . )١( والنداء ، افةضف باالوالُمعرّ  ،واألسماء الموصولة  ، )لأ(ب

ف>ي نھ>ج البالغ>ة ف>ي  واالض>افة  )ال(بومما ج>اء معرف>اً  -: واالضافة)لا(بالتعریف  -١

وجی@@رةٌ وھ@@م أبع@@اٌد  ، جمی@@ٌع وھ@@م آح@@ادٌ : " ف>>ي وص>>ف الم>>وتى   ﴾u﴿س>>یاق التحذیرقول>>ھ

 ،رض بطن@@@اً س@@@تبدلوا بظھ@@@ر األا )٠٠٠(تق@@@اربون وقریب@@@ون ال ی ،ن ورأوزت@@@مت@@@دانون ال ی
 . )٢(" ھل غربة ً وبالنور ُظلْمة ً قاً وباألوبالّسعة ِضی

وھ>>ي الت>>ي ت>>دخل عل>>ى النك>>رة  ،العھدی>>ة  "لا "ھ>>ي :  )الن>>ور  (و  )عة الّس>>(ف>>ي " لا "

ل@ى وتك@ون ع ،ین>اً بع>د أن ك>ان ُمبھم>اً ش>ائعاً فتفیدھا درجة من التعری>ف وتجع>ل م>دلولھا معّ 
   -:   ثالثة أنواع

  .كٌر في الكالموھي ما سبق لمصحوبھا ذِ : ي رِ كْ للعھد الذِ   -:ل واأل

  .   یكون مصحوبھا حاضراً وقت الكالم وھو ما: للعھد الحضوري   -:ثانیاً  

  فینصرف الفكر ،وھي ما یكون مصحوبھا معھوداً في الذھن :  للعھد الذھني  -:ثالثاً 

  .                )٣(نطق بِھ بمجرد ال إلیھ         

م>ا ھ>>و معھ>ود م>>ألوف  یس>>تعمل المعرف>ة ف>>ي ﴾u﴿اإلم>امف ،ھ>ذِه للعھ>د ال>>ذھني  "لا"و 

ھ>>ذه األم>>ور كان>>ت معھ>>ودة فك>>لُّ  ،عة والن>>ور فك>>انوا یعھ>>دون ظھ>>ر األرض والّس>> ،عن>>دھم 

  .ر عنھا بالمعرفة لذا َعبَّ  ؛ معروفة 

ا ما ُھْم   ب>النكرة الت>ي تفی>د العم>وم  ﴾u﴿ردهُ أوفق>د   )لھم ب>ِھ  ما ال ِعلمَ  (جاھلون بِھ أمَّ

فھ>>ا فل>>م ُیعرّ  )ال>>بطن والض>>یق والظلم>>ة  (  :ل>>م یق>>ل و ، )ُظلم>>ًة و ،ض>>یقاً و ،بطن>>اً  (: فق>>ال 

ث>>ارة الرع>>ب والف>>زع  إلغ>>رض ؛ بھم>>ة مجھول>>ة ت>>دل عل>>ى الش>>یوع والعم>>وم وجعلھ>>ا نك>>رة مُ 

  .ھیب مما سیالقونھ بعد الموت معاناً في التحذیر والترإوالقلق في النفس 

                                                           
 . ١/١٨٦: ع الجوامع ھمع الھوامع في شرح جم: ینظر   )١( 
 .  ٢٢٨/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
 .١٣٢: عراب موسوعة النحو والصرف واإل: ینظر   )٣( 
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 ﴾u﴿قول>ھ  اإلغ>راءفي نھج البالغ>ة ف>ي س>یاق التح>ذیر و )لا(بومما جاء أیضاً معرفاً 

تكم منھ@ا فق@د َح@ذإوھ@ي و: " ھ>وان ال>دنیا   بیانفي  ؛ َف@َدُعوا ُغرورھ@ا  ،ھا رَّ كم َش@ترن َغ@رَّ

نص@@رفوا او إلیھ@@ام ال@@دار الت@@ي ُدعی@@ت إل@@ىوس@@ابقوا فیھ@@ا  ،لتح@@ذیرھا وأطماعھ@@ا لتخویفھ@@ا 
  . )١(" بقلوبكم عنھا 

نیا  (سم الص>ریح بدالً من اال )ھي (الضمیر  ﴾u﴿ورد لدى االمام  نیا   )ال>دُّ لتحقی>ر ال>دُّ

  ة وتفخ>>یم ش>>أنھا للس>>امع األخ>>رلتعظ>>یم ال>>دار  )لا(ب" ال>>دار" وتعری>>ف  ،والتقلی>>ل م>>ن ش>>أنھا 

نیا حقیرة فإذا َعلِ  ة األخ>رال>دار  إل>ىاً نص>رافاً كلّی>انص>رف ا ة عظیمة جلیل>ةاألخرو ،م أن الدُّ

  .بتعاد عن موبقات األعمال واال، لة األعمال الصالحة أوبمز

أي تخص>یص االس>تباق  ،أف>اد التخص>یص والَحص>ر )لا(بن التعری>ف إفضالً عن ذلك ف>

  .ةاألخروحصره على الدار 

  اإلغراءاق في سی ﴾u﴿قولھ  )لأ(بالتي وردت في نھج البالغة  معرفًة  المواضعومن 

الت@ي ھ@ي ال@زاد  ،ص@یكم عب@اَد هللاِ َبتق@وى هللا أو: "ھ>ا  فیب ی>رغالتحث عل>ى التق>وى وفي ال
  . )٢(" واعٍ  إلیھا أسمُع داٍع ووعاھا خیرُ دعا  ،ُمنجح  زاٌد ُمبلغ ومعاذ ،وبھا المعاذ 

اد للَدالل>ة عل>ى حص>ر ز )لا(بم>ع تعری>ف الخب>ر " ھي ال>زاد " سمیة االتیان بالجملة اال

  . )٣(ة في التقوىاألخر

لتعظ>>یم التق>>وى ؛  )الت>>ي ھ>>ي(ن التعبی>>ر باالس>>م الموص>>ول والض>>میر إفض>الً ع>>ن ذل>>ك ف>>

  .ھا فیوترغیبھ  إلیھاوتفخیم شأنھا لجذب السامع 

 ً عل>ى  ح>ثَّ ف>ي ال  اإلغ>راءفي س>یاق  ﴾u﴿قولھ في نھج البالغة  )ال(ب ومما جاء مّعرفا

  . )٤( "األخالق  ى رئیسُ قَ التُ : "التقوى 

ألن األخ>الق الحمی>دة ك>الجود والش>جاعة والحل>م والعف>ة  ؛خالق الدینی>ة  یعني رئیس األ

رنا  رئاس>ة  ب>ل ،نتفاء التكالیف العقلیة والش>رعیة ل>م یك>ن التق>ى رئیس>اً لھ>ا اوغیر ذلك لو َقدَّ

                                                           
 .  ٣٣٠/ ٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .  ٢٥٠/ ٧: المصدر نفسھ    )٢( 
 .٥٠١/ ١١: البالغة بھج الصیاغة في شرح نھج : ینظر   )٣( 
 .  ٤٧/ ٢٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
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 ذاإو ،ھ>و ال>ورع والخ>وف م>ن هللا  :قى في الشرع والتُ   ،قى مع ثبوت التكلیف الشرعي التُّ 

معص>وماً وتل>ك طبق>ة  اإلنس>انفیص>یر  ،نتف>ت القب>ائح كلھ>ا احصل حصلت الطاعات كلھا و

منھ>ا  اإلنسانألنھا طبقة ینتقل  ؛اإلنسان عالیة ھي أشرف من جمیع الطبقات التي ُیمدح بھا 

  . )١(الجنة ودار الثواب الدائم إلى

قول>ھ  )وص>لتھ الموص>ول االس>م(برف>اً ومما جاء معّ : وصلتھ التعریف باالسم الموصول  -٢

﴿u﴾ من مات منكم لج@زعتم ووھل@تم  اینتُم ما قد عقد عایننكم لو إف: " ریفي سیاق التحذ

  . )٢(" وا وقریٌب ما ُیطرح الحجاُب اینولكن محجوٌب عنكم ما قد ع ،وسمعتم وأطعتم 

م>ا لیؤذن بتفخیم أمر ؛ " وا اینما قد ع: " ﴾u﴿بالصلة مع الموصول في قولھ ﴾u﴿تىأفقد 

 . )٣(والفزع الشدید، ھ األموات وتعظیم شأنھ من العذاب األلیم اینع
ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق التح>>ذیر  )وص>>لتھ االس>>م الموص>>ول(برف>>اً ومم>>ا ج>>اء معّ    

نیا  ﴾u﴿قول>>ھ نیا الت@@ي أص@@بحتم تإال وأ: " ف>>ي ذم ال>>دُّ تمنونھ@@ا وترغب@@ون فیھ@@ا نَّ ھ@@ذِه ال@@دُّ

وال ال@ذي ُدعی@تم ،  وال منزلكم الذي ُخلِقتم ل@ُھ ، داركم كم وُترضیكم لیست بوأصبحت ُتغضب
 . )٤(" نھا لیست بباقیة لكم وال تبقون علیھا إال وأ ، إلیھ

الت>>ي أص>>بحتم تتمنونھ>>ا وترغب>>ون فیھ>>ا (: تی>>ان باالس>>م الموص>>ول وص>>لتھ ف>>ي قول>>ھ اإل

ب>ون ف>ي تنبیھ على خط>أ المخ>اطبین وت>وبیخ لھ>م ب>أنھم یرغ )صبحت ُتغضبكم وُترضیكم أو

: أي  ،غض>بھم ت>ارة ً وُیرض>یھم أخ>رى شيء یخلصون المحبة لُھ وھو الیراع>ي َحقَّھ>م ب>ل یُ 

نیا مع تمن>یكم لھ>ا وف>رط رغب>تكم فیھ>ا إ لیس>ت (خالص>ھا المحب>ة لك>م إوم>ع ع>دم  ،ن ھذِه الدُّ

 وال ال>ذي ُدعی>تم ،قام>ة فی>ھ وال من>زلكم ال>ذي خلق>تم لإل  التي یحق أن تس>كنوا فیھ>ا )بداركم 

  . )٥(ستقرار فیھ التوطن واال إلى

                                                           

 .  ٤٧/ ٢٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة :  ینظر  )١( 
 .   ٢٩٨/ ١: المصدر نفسھ   )٢( 
 ، ٢٥٥: ز هللا العط>اردي عزی>: تحقی>ق   ،الشارح عالم من أع>الم الق>رن الث>امن  ،شرح نھج البالغة :  ینظر  )٣( 

 .  ١٥٤: في نھج البالغة  ﴾u﴿ومن بالغة اإلمام علي
 .  ٣٣٠/ ٩:ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 .  ١٣٩/ ١٠: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح البالغة :  ینظر  )٥( 
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 إلی>ھتعریف المض>اف بالمض>اف  إلىضافة تركیٌب نحوي یھدف اإل: ضافة التعریف باإل -٣

ض>افة فق>د تك>ون اإل ،تع>ددة مافة أغ>راٌض ضولإل ،كان نكرة  نْ إكان معرفة وتخصیصھ  نْ إ

 . )١( وقد تأتي لتھویلھ  ،وقد تأتي لتحقیره  ،لتشریف المضاف 
@ة فأم@ا وال@ذي  : " ﴾u﴿ر قول>ھ یفي س>یاق التح>ذ )ضافةاإل(برفاً معّ  ومما ورد ل@ق الَحبَّ

أللقی@@ُت َحْبلھ@@ا  )٠٠٠(وقی@@ام الحج@@ة بوج@@ود  الناص@@ر، لحاض@@ر وَب@@َرأ النس@@مة ل@@وال حض@@ور ا
عن@دي م@ن َعفط@ة      وأللفی@تم دنی@اكم ھ@ذِه أزھ@دَ  ،لھا أوولسقیُت آخرھا بكأس  ،على غاربھا 

  . )٢("عنز 

لتمكنھا في ضمائرھم ورغب>تھم فیھ>ا ؛ " دنیاكم " المخاطبین في  إلىنیا الدُ  ﴾u﴿أضاف
م>>ن أن یك>>ون مم>>ن ُتض>>اف إلی>>ھ            ﴾u﴿رھ>>ا ولبی>>ان ب>>راءة س>>احتھ یرھم وتحقی>>ولتحق ، )٣(

  . )٤( نیاالدُ 

في نھج البالغة ف>ي س>یاق التح>ذیر قول>ھ   )االضافة(بالتي جاءت معرفًة  المواضعومن 

﴿u﴾   نیافي ذم نیاكم ھذِه أھون في عیني من ُعراق خنزیر في ید مج@ذوم : "  الدُّ وهللاِ  لدُّ

 ")٥( .   

نیا  ﴾u﴿أض>>اف   )نی>>اكمد (: ﴾u﴿ول>>ذا ق>>ال ،م ل>>تعلقھم بھ>>ا ومحب>>ة قل>>وبھم لھ>>ا إل>>یھال>>دُّ

وفی>>ھ  ،ف>>ي أفئ>>دتكم ش>>ھوتھ  ، )٦( والح>>الُّ  ،الم>>تمكن ف>>ي ص>>دوركم محبت>>ھ  األم>>ر إل>>ىلُیش>>یر 

  .)٧(نیا ومحبتھم لھا وشغفھم بھا استركاك لھمھم بسبب تعلقھم بالدُ وتعریٌض بھم 

نیا بكرش خنزیر في یٍد شوھھا الجذام   ﴾u﴿ اإلمامشبھ قد و ووجھ الشبھ تحقیرھ>ا  ،الدُّ

  . )٨( جل الزھد فیھاأوتصغیر شأنھا في أعین الناس من 

 اإلغ>>راءیاق  ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>  )ض>>افةاإل(بالت>>ي ج>>اءت معرف>>ًة  المواض>>عوم>>ن 

ا أھل الطاعة فأثابھم بجواره وَخلَّ : "   ﴾u﴿والتحذیر قولھ  دھم في دارِه حیث ال یظعن فأمَّ
                                                           

 .  ١٤٢ – ١٤٠: قرآني داللة التنكیر والتعریف في سیاق النظم ال: ینظر  )١( 
 .   ٢٠٢/ ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
 .  ١/٧٩: شرح نھج البالغة المقتطف من بحار األنوار للعالمة المجلسي : ینظر  )٣( 
   .)أطروحة دكتوراه ( ٣٢٩: المباحث الداللیة في شروح نھج البالغة المطبوعة : ینظر  )٤( 
 .   ٦٧/ ١٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،ھج البالغة شرح ن  )٥( 
 .إذا أقام فیھ : من َحلَّ بالمكان   )٦( 
 .  ٢٨٩٨ – ٢٨٩٧/  ٦: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر  )٧( 
 .   ٥٤٩/ ٤: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٨( 
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٨٩

ا أھل المعصیة فأنزلھم َشرَّ دارٍ  ، )٠٠٠(ال وال تتغیر بھم الحال زالنّ   إلىوَغلَّ األیدي  ،وأمَّ
   . )١(" عات النیران وألبسھم سرابیل القطران ومقط ،قدام وَقَرن النواصي باأل ،األعناق 

ولبی>ان أنھ>م بمح>ل عنایت>ھ ، تش>ریفاً لھ>م وتكریم>اً " ج>واره وداره " ضافة في اإلجاءت 

    ھ>ذِه ال>دار إل>ىوفیھ>ا تش>ویق وترغی>ب ، ضافة للتش>ریف والتك>ریم اإلف ، ورعایتھ ورحمتھ 

  . )٢(نھا دار خلود  أال سیما  و ) الجنة( 

وھ>ي الن>ار لبی>ان "  : رَّ داٍر َش>: "    ﴾u﴿ول>ھف>ي ق" دار "  إل>ىالشر   ﴾u﴿وأضاف 

ھ>م بمح>ل س>طوتھ وغض>بھ ب>ل ، ھتمام>ھ اھل المعصیة لیس>وا بمح>ل عنایت>ھ ورعایت>ھ وأأن 

  .  وعذابھ

 اإلغ>>راءف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق    )االض>>افة(برف>>ًة الت>>ي وردت معّ  المواض>>عوم>>ن 

وا ب إذاف@@: "  ف>>ي وص>>ف المتق>>ین  ﴾u﴿والتح>>ذیر قول>>ھ   إلیھ@@اآی@@ٍة فیھ@@ا تش@@ویق ٌ ركن@@وا َم@@رُّ

وا بآیٍة فیھا تخوی@ف  إذاو ،َشْوقاً وظنوا أنھا ُنصُب أعینھم  إلیھاطمعاً وتطلعت ُنفُوُسھم  َمرُّ
َم وشھیقھا في أصوِل وا أن زفیَر غوا إلیھا َمسامَع قُلُوبھم وَظنّ صا    . )٣("ذانھمآجھنَّ

 )٤(ماَل  إذا :صغا یصغو: یقال  ، إلیھالسمع  ةمالإدراك المسموع بإھو طلب : صغاء اإل

: بَمسامعھم  إلیھاصغوا أ:   ﴾u﴿ولم یقل ،"  مسامَع قلوبھم  إلیھاأصغوا : "   ﴾u﴿ذا قالل

؛ القل>وب   ﴾u﴿رَ َك>ول>ذلك ذَ  ،مع>ان فك>ر إتلك اآلیات بتدبر وتأمل و إلىلیبین أنھم یصغون 

أنھ>ُم "  حت>ىفي الفك>ر ذھن متركز في ال من القلب راسخٌ   نابعٌ ا صغاء ھذاإل للداللة على أنَ 

  . )٥("نھم ذاآمن كمال یقینھم بالنار یتخیلون صوت توقدھا تحت جدران 

  

  

  

  
                                                           

 .   ٢٠٢/ ٧: الحدید المعتزلي  ابن أبي ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .  ٧/٢٩٤: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة  :  ینظر   )٢( 
 .   ١٣٣/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٣( 
 .  ٨١: الفروق في اللغة : ینظر  )٤( 
 .  ٢/٣٣٠: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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  .النحویة  سالیباألداللة التحذیر واإلغراء في  : المبحث الرابع 
 اإلغ>>راء أس>>لوبو ،التح>>ذیر  أس>>لوب: متنوع>>ة منھ>>ا  أس>>الیبوردت ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة 

 األم>ر أس>لوبو ،األس>تفھام  أس>لوبو ،التوكی>د  أسلوبو ، النفي أسلوبو ،الشرط  أسلوبو
  .النداء  أسلوبالنھي و أسلوبو

 عون>اً عل>ى الوض>وح م>ن ناحی>ة أكثرھ>و أنھ>ا   س>الیبأن الغرض من مغایرة األ وویبد  
أدق ف>ي تص>ویر مش>اعر  نفس>ھوف>ي الوق>ت  ،الس>امعین م>ن ناحی>ة أخ>رى  ف>يوأكثر ت>أثیراً 

 )١( عنھ>ا تفُص>ح غایرةتاسایب مُ  إلىبحاجة  تنوعةمألن أفكاره ومشاعره ال ،وأفكاره  متكلمال
ً و  ،تجدی>>داً لنش>>اط الس>>امعین  ،  نس>>ج وس>>تمرار اوتجنب>>اً للّرتاب>>ة ب ،ص>>غاء اإل ف>>يلھ>>م  ترغیب>>ا

  .واحد على منوالٍ الكالم 
  التحذیر أسلوب -:الً أو

:  ونح>  ، منُھ فال یرتكبھ مكروه لیتجنبھ ویحترز مرٍ أھ المخاطب على یھو تنب: یر ذالتح
ل ث>م وذف الفع>ل وفاعل>ھ ث>م المض>اف األفُح> ،ح>ذر تالق>ي نفس>ك واألس>د إأي : سَد اك واألیَّ إ

  . )٢(تصال لزوال اال ،  نفصلاوھو الضمیر ف یب الثالثالثاني وأنُ 
ببی>ان   ، وترغی>ب ال>نفس عن>ھُ  ع>ن الش>يء وتنفی>ره من>ھُ  ھ>و تبعی>د المخاط>ب: یر فالتحذ

  .عراض عنھن أجل تجنبھ وتركھ واإلم ئھوامس
  : ة أمور مجتمعًة ھي اربعالتحذیر أن یشتمل على  أسلوبواألصل في 

  .لغیرهوالتحذیر وھو المتكلم الذي یوجھ التنبیھ  : ر الُمحذّ  -: الً أو  
ر  -:ثانیاً     .والتحذیرالتنبیھ  إلیھوھو المخاطب الذي یتجھ : الُمحذَّ
 المك>>روه ال>>ذي یص>>در بس>>ببھ التنبی>>ھ األم>>روھ>>و :  )ر من>>ھذح>>لمُ ا ( أوذور ح>>الم -:ثالث@@اً  

  . والتحذیر
  .  )٣(المحذوف فعل التحذیر -:رابعاً 

 ّال إری>د ناص>ٌح ال یُ  ذع>ان ب>أن الم>تكلم یجاد اإلإبھ لتثبیت التخویف و تىؤنما یُ إوالتحذیر 
 أس>امَح م>ن ّال أی>ت لآني إف> تتعرض لي في أمر ك>ذا ناك أیّ إ: نقول  فمثالً  ،الخیر والصالح 
  . )٤(نما أخبرك بھذا رأفًة بك وشفقًة علیك إفالمتكلم  ،تعرض لي فیھ 

                                                           
 .  ١٤٢:  ﴾u﴿بالغة اإلمام علي: ینظر  )١( 
وھمع الھوام>ع ف>ي  ، ١٢٢/ ٣: جمال الدین بن ھشام األنصاري :  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك : ینظر  )٢( 

حم>د ب>ن عل>ي أعب>د هللا ب>ن  ،وشرح الحدود النحوی>ة   ، ١٧/ ٢: جالل الدین السیوطي  ،شرح جمع الجوامع 
 . ١٠١: الفاكھي 

 . ١٢٦/ ٤: عباس حسن : النحو الوافي : ینظر  )٣( 
 . ١٨٢/  ٣: المیزان في تفسیر القرآن : ینظر  )٤( 
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٩١

  :  والتحذیر على ضربین

رأن یُ  - ١ ر من>ُھ م>ع الُمح> ذكر الُمحذَّ ر  ،ذَّ : للمخاط>ب نح>و  )ی>اإ(ب م>ا أن یك>ون إوالُمح>ذَّ

 ی>دكَ : نح>و  )ضمیر المخاطب  إلىالمضافة  سماءاأل(ب وأما أن یكون ،یاك والغیبَة إ

ً من>ر ث>م ی>ؤتى بالُمح>ذَّ  ونفسك وَعین>كَ  >إِ : نح>و  )م>ن( أو  أولل>و ھ تالی>ا  ،م والك>ذب اكُ یَّ

 ب>ادرْ : كأنھ قال  ، واللیلَ  وأھلكَ  ،ما ال یحّل  إلىوالنظر  وعینكَ  ،یاكم من الكذب إو

رهان یُ  نما المعنىإو ،أھلك قبل اللیل  ر ،أن ُیدركھ اللیل من   حذَّ   .منھ واللیل مُحذَّ

  الن>>اَر الن>>اَر : نح>>و :  ب>>دونھما أومعطوف>>اً علیھم>>ا  أومن>>ھ مك>>رراً  رذّ ح>>أن ُی>>ذكر المُ  - ٢

 .)١(سدَ األ أو ،والتواني  والكسلَ 
 ف>ال یص>ح ،ل وف>ي الض>رب األ )ومن  الواو(والجمھور حذف  سیبویھ دوال یجوز عن    

فجائٌز لص>الحیة  ،تفعل  اك أنْ یإ: وأما نحو  ،رأسَك الجداَر : وال  ،اك خالداً یّ إ: أن نقول 

ما ك )یاك زیداً إ ( : قولتھ ال یجوز أن علم أنَّ او: "  )ھ١٨٠: ت(قال سیبویھ ، )من (رتقدی

 نْ أ(وك>ذلك ،الج>دار و أوار دم>ن الج>: حتى نق>ول  (َاردسك الجأر(: قول تأنھ ال یجوز أن 

 ع>لفی>اَك أع>ُظ مخاف>ة أن تإرید ت ،یاك أن تفعل إ: قلَت  إذاف ،عل فاك والیّ إ أردت إذا )لعَ فْ تَ 

ھ ؛جاز  من أجل أن تفعل أو  یاك َنحّ إ: كأنك قلت  ،ل وسم األاال إلى ألنك ال ترید أن َتُضمَّ

  . )٢(" لمكان كذا وكذا 

 – ی>اُكنَّ إی>اكم وإیاكم>ا وإی>اَك وإوھ>و  – على الض>مائر بتصریفھا )یاإ(بن كان إوالتحذیر  

 ،َك والش>>رَّ  ی>>اإ: فمثال>>ھ م>>ع العط>>ف  ،أم ال وج>>د عط>>ٌف اوج>>ب اض>>مار الناص>>ب س>>واء 

ُر إ: والتقدیر ،  وجوباً  منصوب بفعل مضمر:  )یاكإ(ف العطف  من غیر ومثالھ ،یاك أُحذَّ

ف>>ال یج>>ب  )ی>>اكإ (ك>>ان بغی>>ر   نْ إو ،ك>>ذا  ی>>اَك م>>ن أن تفع>>لَ إ :أي  ،ن تفع>>ل ك>>ذاأی>>اك إ: 

 ، ِق رأس>ك واح>ذر الس>یف: أي  ، الس>یفَ و كَ رأَس>:  مع العطف نح>و ّال إالناصب  ضمارإ

ً لم یكن عطف نإف ،حذر الضیغَم ا :  أي ، الضیَغم الضیغَم  : التكرار نحو  أو  اً وال تكرار  ا

                                                           
 ،ومع>اني النح>و  ، ١١٢/ ٣: و أوض>ح المس>الك إل>ى ألفی>ة اب>ن مال>ك  ، ٢٧٥-١/٢٧٤: كتاب س>یبویھ  :ینظر  )١( 

 .٨٩/ ٢:  فاضل صالح السامرائي . الدكتور
 .١/٢٧٩: كتاب سیبویھ  )٢( 
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٩٢

ن إْن ش>ئت أظھ>رت وإف> ،حذر األس>د ا:  أي ،األسد : ظھاره نحو اضمار الناصب وإ جاز

   . )١( شئَت أضمرت

وش>ذَّ  ،لغائ>ب یك>ون للم>تكلم وال ل وال یص>ح أن ،ب والشائع في التحذیر أن یك>ون للمخاط>

اي أن یح>>ذف أح>>دكم ّی>>إوالس>>ھام و الرم>>احولت>>ذك لك>>م االس>>ل : "   ق>>ول عم>>ر ب>>ن الخط>>اب

 بعد نفس>ي ع>ن مش>اھدة ح>ذف األرن>ب  ألُ : لنفسھ أي  فھو یحتمل تحذیر المتكلم ، " رنباأل

  . )٢( دوني عن مشاھدة حذفھَبعَّ : ویحتمل تحذیر المخاطب أي 

>>إَبلَ>>َغ الرج>>ُل الس>>تین ف إذا: ایض>>اً ق>>ولھم  ف>>ي تح>>ذیر الغائ>>ب  ومم>>ا َش>>ذَّ   ا الش>>وابَّ ّی>>إاهُ ویَّ

  . )٣( یحذر تالقي نفسھ وأنفس الشوابلف: والتقدیر 

   :تكرار االسم في التحذیر  §

المخاط>>ب  یش>>غلَ  ّال ب>>أمھم>>اً حقیق>>ة  األم>>رن تك>>رار االس>>م ف>>ي التح>>ذیر ی>>دُل عل>>ى ك>>ون إ     

 . )٤(لیتوقى من المحذور ،  لمحة طرف ولو مدة ،عنھ  شاغل
  :حذف فعل التحذیر  §

>>اإ(بك>>ان  إذاالتح>>ذیر  أس>>لوبأن  إل>>ىذھ>>ب النح>>اة  ففعل>>ھ واج>>ب الح>>ذف مطلق>>اً س>>واء  )یَّ

 إذاوك>ذا  ،أحذرك والكذب : وال یصح أن تقول  ،ك والكذب ایإ: تقول  ،م لم یكرر أكررت أ

ح>ذر ا: ف>ال یص>ح أن تق>ول  ،والك>ذَب والخیان>َة  ،الن>اَر الن>اَر : معطوف>اً نح>و  أو كان مكرراً 

  . )٥( حذر الكذب والخیانةاو ،الناَر الناَر 

 )باعد ( أو )ّعدب (كنایة عن المنع والتبعید عن الشيء ومعناھا  في باب التحذیر )ایّ إ ( و

والك>>اف  ، ونح>>و ذل>>ك م>>ن مع>>اني التح>>ذیر ، )نفس>>ك أحف>>ظ ( أو )ِق نفس>>ك ( أو )أح>>ذر ( أو

>اَكإو: "  ق>ال س>یبویھ ، )٦(ه تس>د مس>دّ وعن>ھ  تن>وب بمعنى فعل التح>ذیر  )ایّ إ (و، ب للخطا  یَّ

  . )٧( "الحذر الحذر : نحو  كما كانت المصادر كذلك بدٌل من اللفظ بالفعل

                                                           
 . ٢/٣٠٠: شرح ابن عقیل : ینظر  )١( 
وھم>ع الھوام>ع ف>ي ش>رح جم>ع  ، ١/٤٨١: رض>ي ال>دین االس>ترابادي  ،ش>رح الرض>ي عل>ى الكافی>ة : ینظر  ) ٢( 

 .٢/٩١: ومعاني النحو  ، ٢/١٨ (الجوامع 
 .جمع شابة وھي الفتاة ،والشواب  ، ٣/١١٣: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك : ینظر  )٣( 
 .٢٥٦:فلسفة المنصوبات في النحو العربي : نظر ی )٤( 
 . ٣٠١ – ٣٠٠/ ٢: وشرح ابن عقیل  ، ٢١٥/ ٣: أبو العباس الُمبّرد  ،الُمقتضب : ینظر  )٥( 
  . ٩٣/  ٢: معاني النحو :  ینظر  )٦( 
  .٢٧٥/ ١:  كتاب سیبویھ )٧( 
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٩٣

: درون لھ>ا فع>الً معن>اه وُیق> ،والمنع والتح>ذیر  في التحذیر نائبٌة عن فعل التبعید )اكیّ إ(ف

 ُ    )ی>اكإ(بح>ذیر بالفع>ل الم>ذكور ال لو أظھرت لتغیر المعن>ى وألص>بح التَ  ولكن ،حذر ونحوه أ

أُح>ذرك م>ن الك>ذب لك>ان : ولو قلت  ، هوحدَ  )إیاك(بكان التحذیر لمن الكذب  إیاك: فلو قلت 

ك>ان التح>ذیر لیاك أح>ذر م>ن الك>ذب إ:  وكذلك لو قلت ،ال بالضمیر  )أحذر (التحذیر بالفعل 

ا(ببالفعل ال  مَت الضمیر و ، )أیَّ ای>ة ع>ن التبعی>د نك )ی>اإ (وعند ذلك ال تكون ، لالختصاصقدَّ

تق>وم مق>ام فع>ل  )إی>ا(كان>ت  إذاالفع>ل  فیجب أالَّ ُی>ذكر ،وال نائبةً  عن فعل التحذیر  ،والمنع 

  . )١(بِھ عن التحذیر ولو ذكرت الفعَل لكانت ضمیر نصب غیر مكنى التحذیر

اإ(بالتحذیر  و  اً التحذیر بالفعل ُمقید أنَّ  في حین ،طلق بصیغة التبعید المُ  ھو منٌع عام:  )یَّ

ُم>>راد من>ُھ ال>>وعظ  )أعظ>ك(مقی>>د بمعن>ى فع>ل التح>>ذیر و :  )ر أُح>ذَّ ( :فقول>>ك  ،بمعن>ى الفع>ل 

  . )٢(ُیراد بِھ معنى النھي )أنھاك(و

ث>ر عن>د أك فعلھ واجبٌ  حذفُ ف،   من المكرر والمعطوف )یاإ(كان التحذیر بغیر  إذاوأما 

نم>ا ح>ذفوا الفع>َل ف>ي ھ>ذه إ"  :ق>ال س>یبویھ  ،زفذكر فعلھ جائ اً مكرر یكنلم  إذا وأما ،النحاة 

م>ن  م>ن الح>ال وبم>ا ج>رى بم>ا ی>رون واس>تغناءً  ھ>مھ>ا ف>ي كالمتلكثر ،  واّن>ثَ    ناألشیاء ح>ی

ول>م یك>ن  ،ی>اك إ: اللفظ بالفعل حین ص>ار عن>دھم مث>ل  بدالً من لواأل الذكر وصار المفعول

حیث ط>ال الك>الم  )یَّاكإ(بھت بّ َفشُ  یاكإكثرة  ھمألنھ لم یكثر في كالم ،یاك لو أفردتھ إ: ثَل م

ھار الفعل ج>ائزاً نح>و إظالجداَر كان  أورأسك  أو َنَفسك: فلو قلت  ، في الكالم   اً وكان كثیر

  . )٣("یاك إما ثنیت صار بمنزلة فلَّ  ،تِق الجداَر او ،وأحفظ نفسك  ،اّتِق رأسك  : قولك

 ، ات>ق: َص>حَّ تق>دیرهُ نح>و  بل كلُّ ما یؤدي المعن>ى ،یلزم تقدیره  عّینٌ مُ  فعلٌ  ھناكولیس 

  . )٤( واترك ، ◌ْ  عودَ   ، وَخلّ  ،وَنّح  ،وباعد 

 ُكن>تَ  إذا:  وذل>ك قول>ك ،)والتح>ذیر األم>رھذا باب ما جرى من>ُھ عل>ى ("  :قال سیبویھ    

نفسَك یا فالن : ذلك أن تقول  ومن ،یاك اتِق إیاك باعد وإو نح یاكإ: قلت  اك كأنكیّ إ: ُتحذر 

                                                           
  . ٩٥/  ٢: معاني النحو : ینظر  )١( 
  . ٩٦/ ٢: المصدر نفسھ : ینظر  )٢( 
  .٢٧٥/ ١:  كتاب سیبویھ )٣( 
  .١٧/  ٢: ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع : ینظر  )٤( 
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٩٤

مثَل لَك م>ا ال ھ ألُ ولكن ذكرتُ   ، ظھار ما أضمرتَ إأن ھذا ال یجوز فیھ  إال ،أتِق نفسَك : أي 

  .)١(" إضماره ظھر یُ 

رییض>> ھ>>و أن الوق>>تفالح>>ذف أم>>ا س>>بب               ق>>ال الرض>>ي :من>>ُھ  ق ع>>ن ذك>>ر غی>>ر الُمح>>ذَّ

ر من>ُھ المك>ررف وجوب الحذ اختصاصحكمة و "  : )ھ٦٨٦: ت  ( ك>ون تكری>ره  ، بالُمحذَّ

رداالً على مقاربة الُمحذَّ  عل>ى  ،من>ُھ  رع>ن ذك>ر الُمح>ذّ  إالبحی>ث یض>یق الوق>ت  ر منُھ للُمحذَّ

جاز  سمااللم یكرر  إذاو ، ما یمكن وذلك بتكریره وال یتسع لذكر العامل مع ھذا المكرر أبلغ

ً اظھار العامل إ  )٠٠٠(ن القصد أل، )٣(والثاني   لواألوجب الحذف  في  وانما"  ، )٢( " تفاقا

وذلك  ،حذره من ذلك المحذور  المخاطب خذالمتكلم سریعاً من لفظ التحذیر حتى یأ أن یفرغ

  . )٤("ق ھِ رْ شارف المكروه أن یُ  إذا ّال إ األلفاظال یستعمل ھذه  ألنھ

ن أو ،بالمح>>ذوف  اإلتی>>انع>>ن  لزم>>ان یتقاص>>رعل>>ى أن ا بی>>ھنالت :وم>>ن دواع>>ي الح>>ذف 

  . )٥( اإلغراء و وھذه ھي فائدة باب التحذیر تفویت المھم إلىاالشتغال بذكره یفضي 

الح>ذف وال ك>ل مف>رد  مكرر واجب أنھ لیس كلُّ " إلى  الدكتور فاضل السامرائيوذھب 

رك> إذاف> ،القصد والمعن>ى والمق>ام  إلىیعود  األمر نماإو ،جائز الحذف   ان ذك>ر اللف>ظ الُمح>ذَّ

ر منھُ  وك>ان المق>ام  ، بم>ا ُی>رى م>ن الح>ال مفھوماً من>ھ التح>ذیر التحذیرنائباً عن فعل  والُمحذَّ

 )ی>اإ (مق>ام فع>ل التح>ذیر كم>ا ف>ي یق>وم  ذكورالُم> وك>ان ،ذَف فعل>ھ ُح> ن ذك>ر الفع>لع یضیق

 ح>ذرإ: لص>احبك  تقول كأن وإیضاح ذلك ، جاز ذكره الَّ إ أم غیر مكرر و اً سواء كان مكرر

وھذه م>ن فوائ>د  ،فتؤكد زیداً  خالد إلىذھنھ  ذھب أو )زید (ثم ترى أنھ لم یسمع كلمة  ، زیداً 

ین>وي قتل>ھ  قریباً منُھ وھو ل>ُھ ع>دو كان زید إذاف ،حذر زیداً زیداً إ :فتقول   ،التوكید اللفظي 

ر وكان الوقت یضیق ح>ذره فھ>و ا: أي  ،زی>داً  زی>داً  أوزی>داً  : منُھ قلت  عن ذكر غیر الُمحذَّ

نھ>ا إفالثانیة  عن فعل التحذیر بخالف نائبةً  لیست )حذر زیداً ا(في  لىواألزید  فكلمة ، قریب

  . )٦(" همعنا ةٌ مفھم

  
                                                           

  . ٢٧٣/  ١:  كتاب سیبویھ )١( 
  .٤٨٢: ١: شرح الرضي على الكافیة  )٢( 
ر منُھ مكرراً : والثاني  ،ما كان بذكر الُمحذر والُمحذر منُھ : األول   )٣(    .ما كان بذكر الُمحذَّ
  .٤٨٣/ ١: شرح الرضي على الكافیة  )٤( 
: عج>از الق>رآن إق>ران ف>ي ومعت>رك األ ، ١٠٥/ ٣: ب>در ال>دین الزركش>ي  ،البرھان ف>ي عل>وم الق>رآن : ینظر  )٥( 

 .١/٢٣١: جالل الدین السیوطي 
 .٩٧/ ٢: معاني النحو  )٦( 
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  .في التحذیر  الواو §
ر ال>>واوت>>دخل ق>>د  ر من>>ُھ م>>ع ذك>>ر الُمح>>ذَّ  إی>>اك: وبدون>>ھ وذل>>ك نح>>و قولن>>ا  ، عل>>ى الُمح>>ذَّ

  . ؟ الواوفما ھذِه  ،والكَذب والخیانَة  ،ار ویدك والن ،والمراء 

یھ>ا كث>رة فو دتب> ع>ّدة وتكلفوا لذلك تق>دیرات ، عاطفة الواوھذِه  أن إلىذھب أكثر النحاة 

" :ق>ال س>یبویھ  ، )١( للمعی>ة ال>واووالراجح في مثل ھذا أن تك>ون  ،دون موجب من  الحذف

ُ اْم>>رَ : وم>>ن ذل>>ك  ،الح>>ج  م>>ع كش>>أن علی>>ك : كأن>>ُھ ق>>ال  ، جَّ ح>>ش>>أنَك وال: وم>>ن ذل>>ك ق>>ولھم    أ

الت>ي ف>ي  الواوف> ،  )٢(" ف>ي معن>ى م>ع  الواومع نفسھ فصارت  ْمَرأً ادع : قال  كأنھ ،ونفسھُ 

التل>بس  أوایاك وممارس>ة الم>راء : یعني  ، )یاك والمراءإ (فمثالً قولنا ،  منُھ للمعیة الُمحذر

وال یمتن>>ع أن : " رض>>ي عل>>ى الكافی>>ة وج>>اء ف>>ي ش>>رح ال  ، )٣(ونح>>و ذل>>ك  مص>>احبتھ أوب>>ِھ 

عى أن  ر بمعنى مع  الواوُیدَّ  .  )٤("التي في الُمحذَّ

>>أ":  ال>>دكتور فاض>>ل الس>>امرائيوی>>رى  ب>>ل ھ>>و ال>>راجح ال>>ذي ُی>>ؤدي ، فق>>ط  ج>>ائزاً  ھ ل>>یسنَّ

  . )٥(" وال كثرة حذف كلفتالمعنى بدون 

اإ(بالتحذیر  - أ   وتصاریفھا) یَّ

اإ(ب التحذیر أسلوبب ومما  ورد  ص>حابة لم>ا أل>بعض   ﴾u﴿قول>ھ نھج البالغةفي  ) كمیَّ

 م@ا ُیھت@دى ب@ِھ ف@ي ب@ٍر ّال إالنجوم  اكم وتعلمَ یّ إھا الناس أیُّ " : الخوارج  إلىعزم على المسیر 
 ،كالك@افر  والكاھن كالس@احر والس@احر ،لكاھن م كاجّ والُمن الكھانة إلىھا تدعو نَّ فإ ،بحٍر  أو

  . )٦( "والكافر في النار 

ُ   :اكم یّ إ خبار عن المغیب>ات جب اإلوالنجوم التي تُ  والمراد ،ركم من تعلم النجوم حذَّ أي أ

ف>ي اللی>الي الُمظلم>ة  اإلنس>انالنجوم دلی>ل  نّ إف ،ماكن زمان واألال النجوم التي تعرف بھا األ

                                                           

 . ٩٨-٢/٩٧: معاني النحو : ینظر   )١( 

 .١/٢٧٤:  كتاب سیبویھ )٢( 

 .٢٧٦-١/٢٧٥: المصدر نفسھ : ینظر  )٣( 

 .١/٤٨٥: شرح الرضي على الكافیة  )٤( 

 .٩٩/ ٢: معاني النحو  )٥( 
 .١٩٩/ ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٦( 
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٩٦

 ذر من تعلم التنجیم وھو تقویة ال>نفس تقوی>ةً ُیح  ﴾u﴿اإلمامف ،كیفیة السیر نحو المقصد  إلى

وق>د  ،خب>ار المس>تقبلیة منھ>ا ي األثم تلقّ> ،رواح غیر المرئیة خاصة لالتصال بالشیاطین واأل

  . )١(خبار وقد تكذب تصدق تلك األ

ر من الفرق>ة ُیحذّ  ﴾u﴿قولھفي نھج البالغة التحذیر  أسلوبالتي جاءت ب المواضعومن 

  . )٢(" للذئب   شاذ من الغنمكما أن ال ،الشاذ من الناس للشیطان  نَّ إف یاكم والفرقةَ إو: " 

ن تكون>وا أم>ن : ركم م>ن الفرق>ة أي أح>ذّ : والتقدیر  ،منصوب بفعل مضمر وجوباً : ا إیَّ 

  . )٣(متفرقین متشتتین

م>ن الن>اس  الشاذ وذلك ألن ،الناس من الفرقة والشذوذ عن الجماعة   ﴾u﴿ اإلمامر ذَّ حَ 

ووج>ھ  ،وشبَّھ ذل>ك بالش>اذ م>ن الغ>نم  ،اده فرد والُمستبد برأیھ محل تطرق الشیطان النفرتالمُ 

المنف>ردة  ةكم>ا أن الش>ا ،س>تغواء الش>یطان ل>ُھ اب إلی>ھنفراده محالً لتطرق الھالك االشبھ كون 

  . )٤(نفرادھا ووحدتھا للذئب في مظنة الھالك ال

عل>ى  ف>ي الح>ث ﴾u﴿ف>ي نھ>ج البالغ>ة قول>ھ التح>ذیر أس>لوبومن المواضع التي جاءت ب

       جعل@@@@وا اللس@@@@ان او خ@@@@الق وتص@@@@ریفھااأل اكم وتھزی@@@@عَ ّی@@@@إ: " الق الحمی>>>>دة خالتمس>>>>ك ب>>>>األ
  . )٥( " واحداً 

لؤم فق>د ان>ثلم  إذاوالكریم  ، كذب فقد انكسر صدقھ إذاوالصادق  ،تكسیره :  تھزیع الشيء

  . )٦(بمعول النقص  فھذا نھي عن تحطیم كمال األخالق ،كرمھ 

:  األخ@@القوتص@@ریف  ، )٧(ئھاوامس>> إل>>ىع>>ن محاس>>نھا  تغییرھ>>ا :خ@@الق وتھزی@@ع األ       

ج>واء ویل>بس ن>ھ یتقل>ب حس>ب األأل؛  المن>افق كما ھ>و ح>ال ، )٨(تغییرھا وتقلیبھا عن سمتھا 

  . )٩(سالمیة والُمثل العلیا الخالق اتاركاً وراءهُ األ، المالئم لُھ  ھقناع لكل ظرف، عدة أقنعة 

                                                           
 . ٣٢٢- ١/٣٢١: توضیح نھج البالغة : ینظر  )١( 
 .٨/١١٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .١٠٤٣/  ٣: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار الوصي : ینظر  )٣( 
 .١٢٧/ ٣: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 . ٢٨/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٥( 
 . ٢٨٠/  ٢: الشیخ محمد عبده : شرح نھج البالغة :  ینظر  )٦( 
 .١٦٧/ ٢: الراوندي  ،ومنھاج البراعة  ، ٨٦/ ٢: حدائق الحقائق في شرح نھج البالغة : ینظر  )٧( 
 . ٣٤٩:  )دراسة و معجم  (مع نھج البالغة : ینظر  )٨( 
 . ١٤٧/  ٣: السید عباس علي الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٩( 
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٩٧

  والُس>>>نن  عم>>>ا ھ>>>ي علی>>>ِھ م>>>ن آداب الش>>>رعیرھ>>>ا یوتغ تح>>>ذیٌر م>>>ن ھ>>>دم األخ>>>الق فھ>>>ذا

وحقیقت>ھ تق>دیر  ، عل>ى التح>ذیر )تھزی>ع (نتص>اب او : " ابن اب>ي الحدی>دقال  ، )١( الصحیحة

 ع>وضٌ  ال>واوو ،ق>ائم مق>ام أنفس>كم  )اكمّی>إ(ف ، خ>القوا أنفسكم تھزیَع األجنبّ :  فعل وصورتھ

  . )٢("ر دَّ عن الفعل الُمق

اكم ّی@@إف "  :﴾u﴿قول>>ھ نھ>>ج البالغ>>ةالتح>>ذیر ف>>ي  وبأس>>لالت>>ي وردت ب المواض>>عوم>>ن 

  . )٣( "في دین هللا  والتلونَ 

ر  ر م>ن التقل>ب  ،م>ر ال>دین أواح>د ف>ي  خل>قٍ  من عدم الثبات على   ﴾u﴿اإلمامَحذَّ وح>ذَّ

بط>ان إظھ>ار ش>يء وإومر ال>دین  أوحّذر من االختالف في   ، )٤(حكام الشرعأوالتذبذب في 

ومرج>ع ھ>ذا  ، )٥(كان ال یقف على خلق واح>د  إذایتلون ألواناً  نالف:  ھو من قولھم وغیره 

  . )٦( ن المنافق ال یستقیم على رأي واحدأل ؛ التحذیر من النفاق إلىالتحذیر 

وج@ف ب@ك مطای@ا اك ان تُ ّی@إ"  :  ﴾u﴿قول>ھفي نھج البالغة   التحذیر أسلوببومما جاء 

  . )٧( "وردك َمناھل الَھلكة الطمع فتُ 

أن م>ن رك ح>ذّ أُّ : أي  ،منھ>ل وھ>و الم>ورد  عجم> :والمناھ@ل  ،السیر السریع  : یجافاإل

  . )٨(بھذه الوصیة اك أخصّ یّ إیلقیك الطمع في الھالك و

ی@اك أن إو:"  ﴾u﴿قول>ھ نھ>ج البالغ>ةالتح>ذیر ف>ي  أس>لوبالت>ي ج>اءت ب المواض>عومن 

اج حتجم ُة اللجَّ   . )٩("  بك َمِطیَّ

ُ : الَخصومة أي  :اج جَ اللُّ  تغلبك الخصومات والُمنازعات فال تملك نفسك أن  من  ركَ حذّ أ

  . )١٠(من الوقوع في مضارھا 

                                                           
 .المصدر نفسھ :  ینظر  )١( 
المباح>ث النحوی>ة ف>ي ش>رح نھ>ج البالغ>ة : وینظ>ر  ، ٢٩/ ١٠: الحدید المعتزلي ابن أبي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 

 .٢٣٨: سجاد عباس حمزة  ،البن أبي الحدید المعتزلي  
 .٣٣/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 .٢٣٧/ ١٠: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .٤/١٥١٢: الوصي  أسرارالوصي في الكشف عن  جالدیبا: ینظر  )٥( 
 .٢٣٧/ ١٠: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٦( 
 .٩٣/ ١٦: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة : ینظر  )٧( 
 .٢/١١٤: الراوندي  ،منھاج البراعة : ینظر  )٨( 
 .١٠٤/ ١٦: ابن أبي الحدید المعتزلي : نھج البالغة  شرح: ینظر  )٩( 
  .٣/٤٣٢: محمد عبده  الشیخ ،شرح نھج البالغة :  ینظر  )١٠( 
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٩٨

واراد التح>ذیر م>ن ان  ،م>راده ول>م یمل>ك ام>ره  خالفھ ف>ي إذاالفرس براكبھ  حجم: یقال 

والمعنى ھو  ،اخل الضیقة دالمكاره السیئة والم إلى اإلنسانیكون اللجاج والشجار طامحین ب

  . )١(لخصومات والمنازعاتاوزمھا عن الورد في كف النفس : 

یح>ذر م>ن   ﴾u﴿قول>ھ  ف>ي نھ>ج البالغ>ة  التح>ذیر أس>لوبالت>ي ج>اءت ب المواضعومن 

  . )٢( "َر والتقاطَع باكم والتدایّ إ: "  التدابر والتقاطع

ح>ذروا الت>دابَر ا: والتق>دیر  ،مفُعول لفعل محذوف وجوباً منصوب على التحذیر  :یاكم إ

فق>>د  ، )٣(ا أنفس>>كم الت>>دابَر والتق>>اطعوب>>نَّ جَ  أو ، م>>ن الت>>دابر والتق>>اطع كمح>>ذرأو أ ،طع والتق>>ا

      ة والمق>>ت وس>>وء الظ>>ن اوألن>>ھ یوج>>ب الع>>د ؛بت>>رك الت>>دابر والھج>>ر والقطیع>>ة ﴾u﴿ص>>ى أو

  . )٤(والتخاذل 

ی@@اك وُمس@@اماة هللا ف@@ي إ: "   ﴾u﴿التح>>ذیر قول>>ھ أس>>لوبالت>>ي وردت ب المواض>>عوم>>ن 

  . )٥( "ختال مُ  كلَّ  ویھین، جبار  كلَّ  هللا ُیذل نّ إف ، في جبروتھ والتشبھ بھِ  ،تھ ظمع

وھ>و ،  من الس>مو ةمفاعل :والمساماة  ،نھ رداء هللا أل؛ تتردى بالكبریاء  حذرك انأ: أي

  . )٦( ارتفع وعال إذا: من سما  ،العلو 

ی@@اك إ"  :  ﴾u﴿قول>>ھ نھ>>ج البالغ>>ةالتح>>ذیر ف>>ي  أس>>لوبالت>>ي ج>>اءت ب المواض>>عوم>>ن 

ب@زوال  ظ@م لتبع@ة وال أَح@رىعوال أ أْدعى لنقمة نھ لیس شيءٌ إف اِحلّھ وسفكھا بغیر والدماء
  . )٧( "مدٍة من سفك الدماء بغیر َحقھا  مٍة وانقطاععن

  . )٨( اتِق نفسك واحذر الدماء وسفكھا: والتقدیر   ، مفعول بھ لفعل التحذیر: یاك إ

                                                           
 .٥/٢٣٥٢: الوصي  أسرارالوضي في الكشف عن  جالدیبا: ینظر  )١( 
 .٥/ ١٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 . ٣٣٧/ ٥: في ظالل نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 .١١٧/  ٢٠: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .٣٣/ ١٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
:       وال>>دیباج الوض>>ي ف>>ي الكش>>ف ع>>ن أس>>رار ك>>الم الوص>>ي  ، ١٧٤/ ٣: الراون>>دي  ،منھ>>اج البراع>>ة : ینظ>>ر  )٦( 

٢٥١١/  ٥. 
 . ١١١- ١١٠/ ١٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٧( 
 .٢٦٩/ ٢٠: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٨( 
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٩٩

 س>تعمالاقص>وى وھ>ي  ال لض>رورةإ ن س>فك ال>دماءم>  ﴾u﴿اإلمام إلىال شيء أبغض 

ال إبعقوب>ة القت>ل  یأخ>ذ الج>اني عامل>ھ أن  ﴾u﴿ اإلم>امر ل>ذا َح>ذّ  ،للقضاء على العنف  القوة

 وص>>یانة ً ،حقن>اً لل>>دماء   ،عقوب>>ة القت>>لوأنھ>>ا تس>توجب  ،الجنای>>ة بمی>زان الع>>دل تق>>دیر   بع>د

  . )١(تقرارسمن واالتحقیقاً لألو ، لألموال

ف>ي حّث>ھ عل>ى   ﴾u﴿قول>ھ نھ>ج البالغ>ةفي  التحذیر أسلوبالتي جاءت ب المواضع ومن

  . )٢( "وإیاك واالستئثار بما الناس فیھ أُسوةٌ : "  اةواالعدالة والمس

وھ>و  ،الن>اس  عل>ى تخ>ُص نفس>ك بش>يء تزی>د ب>ِھ  أو احذر أن تستحوذ على شيء: أي 

  . )٣( من الحقوق العامة اةواجب فیھ  المست امم

راً م>>ن   ﴾u﴿قول>>ھ نھ>>ج البالغ>>ةالتح>>ذیر ف>>ي  أس>>لوبب الت>>ي وردت المواض>>عن وم>> ُمح>>ذَّ

  . )٤( "من الشیطان  نُھ َطْیَرةُ إف والغضب وإیاك: "  الغضب

  . )٥(فٌة وطیشخِ : بفتح الطاء وسكون الیاء  :َطْیَرةٌ 

ُ : أي   إل>>ىس>>اءة یقتض>>ي اإلن الغض>>ب إف>> ،بنص>>یحتي  أخ>>صّ  ی>>اكإح>>ذرك الغض>>ب وأ

ْعل>ة فَ : یرة الطَ : وقیل  ، طیرهُ ویحركھفكأن الشیطان یُ  ،من وسواس الشیطان وھو   اإلنسان

       وقیل ھو من التطی>ر ال>ذي ھ>و التش>اؤم بالف>ال  ،ثباَت لُھ  ما ال وُیستعمل في ،من طار یطیر 

  . )٦( ءيالرد

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .٤٦٨-٥/٤٦٧: محمد جواد مغنیة  ،في ظالل نھج البالغة  : ینظر  )١( 
 .١١٣/ ١٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
كت>اب  ( ١/٨١: ح مف>ردات نھ>ج البالغ>ة ر؛ وش> ٤٧٦/  ٣: محم>د عب>ده  الش>یخ ،شرح نھج البالغ>ة : ینظر   )٣( 

 .)األلف
 . ٧٠/  ١٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .المصدر نفسھ :  ینظر   )٥( 
 .٢٥٨/ ٣: الراوندي  ،منھاج البراعة :ینظر   )٦( 
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١٠٠

  المحذر منھ التحذیر بتكرار - ب
من ال یشكي  إلىفا َ هللاَ  أن تشكوا " : ھقول نھج البالغةالتحذیر في  أسلوببوقد ورد 

  . )١("  شجوكم

أن ترفع>وا ش>كایتكم م>ن في أي خافوا هللا  ، على التحذیر نصب لواأل )هللاَ ( لفظ الجاللة

  . )٢( یكماوال ید أو  ، من ال یرق قلبھ لكم فیبكي إلىحالكم المحزنة 

ً :  یقال  ،ل حزنكم یال یز: أي  :ال یشكي  أزل>ت  أوأعنت>ُھ عل>ى الش>كوى :  اشكیُت فالن>ا

أراد  ، )٣(المفع>ول  إل>ىافة المص>در ضإنھ ال یزیل شكوى شجوكم على أ: والمعنى  ،شكواه 

ح>>زان لأل ث>>ارةً إو ،  ن ذل>>ك یك>>ون زی>>ادًة ف>>ي المص>>یبةأل ؛ التح>>ذیر م>>ن ذل>>ك   ﴾u﴿ اإلم>>ام

  . )٤(وجرحاً للصدور 

ف>ي الح>ث عل>ى  ﴾u﴿قول>ھ لبالغةنھج االتحذیر في  أسلوبالتي وردت ب المواضعومن 

وف@ي  ،وأن@تم س@المون ف@ي الص@حة قب@ل الس@قم  ! ف@ا َ هللاَ معش@َر العب@اد : " العمل الصالح  
  . )٥( "ائُنھا رقابكم من قبل أن ُتْغلََق رھ فاْسَعوا في فكاكِ   ،الفسحة قبل الضیق 

 )في الص>حة (  ﴾u﴿ولھ وق ،قوا هللا تَّ اُنصب على التحذیر أي  لواأل )هللاَ ( لفظ الجاللة

اتق>>وه س>>بحانھ ف>>ي زم>>ان  :أي )ق>>واتَّ ا (ذوف الناص>>ب للف>>ظ الجالل>>ة وھ>>و ح>>متعل>>ق بالفع>>ل الم

یك>>ون  أو ،ب>>دل بالض>>یق وف>>ي فس>>حة أعم>>اركم قب>>ل أن تُ  ،ن ین>>زل بك>>م الس>>قم أص>>حتكم قب>>ل 

  . )٦(وه في حال صحتكم وسالمتكم دعبالزموا هللا وا: أي ،   اإلغراءالنصب على 

ف>ي بی>ان زوال  ﴾u﴿قول>ھ نھ>ج البالغ>ةالتحذیر في  أسلوبالتي جاءت ب المواضع ومن

 ،ن ال@دنیا ماض@یٌة بك@م عل@ى َس@َنٍن وأن@تم والس@اعة ف@ي َق@َرٍن إف!   عباَد هللافا َ هللاَ "  : الدنیا
  . )٧("شراطھا أوكأنھا قد جاءت ب

                                                           
 .١٦٧/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي : الغة شرح نھج الب )١( 
 . ٤٥٠/ ١: الراوندي : منھاج البراعة : ینظر  )٢( 
 .١٠٨: أعالم نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 .٢/٨٣٨: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر  )٤( 
 .١٢٢/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٥( 
 ،ومنھاج البراعة في شرح نھج البالغة  ، ١٢٤/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة : نظر ی  )٦( 

 .٣٢٠/ ١٠: حبیب هللا الخوئي 
 .١١٠/ ١٣: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٧( 
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١٠١

 أو ،خ>>افوا هللا  أو هللاتق>>وا ا: أي  ، عل>>ى التح>>ذیر ل منص>>وب واأل ) هللاَ ( لف>>ظ الجالل>>ة
  . )١( عبدوا هللا أو ، راقبوا هللا أو ، الزموا هللا: أي  اإلغراءمنصوب على 

ذ یحتم>ل المح>ذوف مع>اني ع>دة كلھ>ا إال>ذكر  م>نبل>غ أن>ھ أل؛ والحكمة م>ن ح>ذف الفع>ل 
>ذر ن الحذف فیھأ ذلك زد على ،ممكنة  ر من>ُھ ودن>وه م>ن الُمح>ذَّ  داللة على قرب وق>وع الُمحَّ

وذل>>ك لق>>رب انتھ>>اء ال>>دنیا وزوالھ>>ا ، ) ع>>ز وج>>ل وإقدام>>ھ علی>>ھ  اإلنس>>انوھ>>و مالق>>اة  ، )٢(
  .ومجيء الساعة واقترابھا بظھور عالماتھا

 ،قبال علیھ وترغیب باإل تعالىهللا  غراء بلقاءإمؤمناً صالحاً ُمتقیاً فھو  اإلنسانكان  إذاف
  .من ذلك اللقاء  نذارٌ اوتخویٌف و تحذیرٌ  فھو، فاسقاً  أومنافقاً  أوافراً ككان   إذاو

یوص>>ي    ﴾u﴿التح>>ذیر قول>>ھ أس>>لوبب نھ>>ج البالغ>>ةالت>>ي وردت ف>>ي  المواض>>عوم>>ن 
    . )٣( "رتكم ضوال یضیعوا بح، م ھفال ُتِغبَّوا أفواھ یتامهللاَ هللاَ في األ : " یتامباأل

 أواتق>وا هللا : تق>دیر وال ،ض>مار فع>ل إمنص>وب عل>ى التح>ذیر ب )هللاَ (ل وة األالل>لفظ الج
یك>ون منص>وباً  أو ،ل ووالث>اني توكی>د لفظ>ي ل>أل ، )٤( یتام س>راً وجھ>راً خافوا هللا في حق األ

  .راقبوا هللا : أي  اإلغراء ىعل
  س>اعة عنھم لیلة وال تغفلوا  كلَّ  مإلیھیوٍم وأحسنوا  أي أطعموھم كلَّ  :م ھفواھأوال ُتِغبُّوا 

وأص>>ُل  ، )٥(ب>>ل یأتین>ا ك>>ل ی>>وٍم  ،أي ال یأتین>ا یوم>>اً دون ی>>وم : ه ف>>الن ال یغبن>>ا عط>>اؤ: یق>ال 
    . )٦(بُل الماَء یوماً وتدعھ یوماً أن ترَد اإل: الِغبُّ 

 ف>ي الح>ث عل>ى ﴾u﴿قول>ھفي نھج البالغة  أسلوب التحذیرالتي جاءت ب المواضعومن 
  . )٧(" ى كأنُھ قد غفر الحذَر الحذَر فوهللا لقد ستر حت: " أخذ الحذر من ارتكاب المعاصي 

 اإلم>امفق>د ح>ذر  ، )٨(لزام الحذر في أقوالك الفاحشة وأفعالك القبیحة اأي :  الحذَر الحذرَ 
﴿u﴾ الغایة المذكورة فیج>ب  إلىمن سخط هللا بسبب معصیتھ لطول إمھالھ وستره  اإلنسان

   ت>>ھطاعت>>ھ الت>>ي ھ>>ي الغای>>ة م>>ن عنای إل>>ىأن یح>>ذر م>>ن غض>>بھ ویتجن>>ب معص>>یتھ ویرج>>ع 
  . )٩(بستره 

                                                           
 . ١٥٩/ ١١ :حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )١( 
 .)رسالة ماجستیر  ( ٩١: ظافر عبیس عناد  ،جھود حبیب هللا الخوئي النحویة في شرح نھج البالغة : ینظر   )٢( 
 . ١٧/٥: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٣( 
: لخ>وئي حبی>ب هللا ا ،ومنھ>اج البراع>ة ف>ي ش>رح نھ>ج البالغ>ة  ، ٣/١٦٠: الراوندي  ،منھاج البراعة : ینظر  )٤( 

٢٠/١١٧. 
 . ٣/١٦٠: الراوندي  ،منھاج البراعة : ینظر  )٥( 
 .)غبب ( ١/٥٨٣: لسان العرب : ینظر  )٦( 
 .١٨/١٤١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٧( 
 .٣/٢٧٠: الراوندي  ،منھاج البراعة :  ینظر   )٨( 
عب>>اس  ،وش>رح حك>م نھ>ج البالغ>ة  ، ٥/٢٣٥: م البحران>ي كم>ال ال>دین ب>ن می>ث ،ش>رح نھ>ج البالغ>ة : ینظ>ر   )٩( 

 .٩٤: القمي 
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١٠٢

  . اإلغراء أسلوب -:ثانیاً 
>اإ(بوال یك>ون  ،ھو تنبیھ المخاطب على أم>ٍر محب>وب لیفعل>ھ :  اإلغراء ھ>ا خاص>ة ألنَّ  )یَّ

  . )١(  )لزمإ(عند النحاة  وتقدیر فعلھِ  یربالتحذ

 ،الح>>ذَر الح>>ذَر : ع>>ل ب>>دالً م>>ن اللف>>ظ بالفع>>ل ق>>ولھم ومم>>ا جُ : " ج>>اء ف>>ي كت>>اب س>>یبویھ 

ً والنج وعلی>ك النج>اء ولك>نھم  ،لزام الحذر إفإنما انتصب ھذا على  ، اء النجاء وَضْرباً ضربا

  . )٢( " ُمحال  )ْفَعلْ ا(وعلیك على  لزماودخول  )ْفَعلْ ا(ألنُھ صار بمنزلة  ؛ حذفوا

  الُمغ>ري  وھ>و الم>تكلم: الً أو :مجتمع>ة وھ>ي  أرك@ان اربع>ة عل>ى اإلغ>راء أسلوبویقوم 

ً وثانی ً وثالث> ،وھو المخاطب  ىرالُمغْ :  ا فع>ل : رابع>ا  ، المحب>وب األم>رالُمْغ>رى ب>ِھ وھ>و :  ا

  . )٣( اإلغراء المحذوف

v حذف العامل  
 أول>زم العھ>َد ا: ض>ماره نح>و وإ اإلغ>راءبِھ غیر مكرر ج>از ذك>ر فع>ل  ىكان الُمغر إذا

 ن>ھُ إم>َل العم>َل فالع: نح>و  ،معطوفاً علیِھ فیجب إضمار الفع>ل  أوكان مكرراً  إذاأما  ، دَ العھ

  . )٤(مفعوالً بِھ للفعل المحذوف المناسب للمعنى عّدهب ،والصوَم  والزكاةَ  ،مفتاح الغنى 

ً مھم>>اً حقیق>> األم>>ری>>دل عل>>ى ك>>ون  اإلغ>>راءوتك>>رار االس>>م ف>>ي  ب>>ان ال یش>>غل المخاط>>ب  ا

  . )٥(غرى بھلیأنس بالمُ  ولو لمحة طرف ،شاغل عنھ 

ببیان محاسنھ ألجل االلتفات  ،وتحبیبھ  للنفس  ،يء یب بالشغالتر:  اإلغراءوالمقصود ب

  .واإلقبال علیِھ  إلیھ

v  اإلغراءطرائق :-  
  -: لإلغراء ثالث طرائق

  .الصالَة  الصالةَ : تكرار الُمغرى بھ نحو  -:لى والطریقة األ  

  .األمانة والعھد  :نحو العطف على الُمغرى بھ -:الطریقة الثانیة 

                                                           
: ومع>>اني النح>>و  ، ١٠١: وش>>رح الح>>دود النحوی>>ة  ، ٣/١١٤: أوض>>ح المس>>الك إل>>ى ألفی>>ة اب>>ن مال>>ك : ینظ>>ر  )١( 

٢/١٠٠ . 
 . ٢٧٦ – ١/٢٧٥: كتاب سیبویھ  )٢( 
 .  ٤/١٣٦: عباس حسن  ،النحو الوافي : ینظر  )٣( 
 ، ١٢١: ع>>راب وموس>>وعة النح>>و والص>>رف واإل ، ٢/٢٠: ھم>>ع الھوام>>ع ف>>ي ش>>رح جم>>ع الجوام>>ع : ینظ>>ر  )٤( 

 . )رسالة ماجستیر ( ٩٠: وجھود حبیب هللا الخوئي النحویة في شرح نھج البالغة 
 .  ٢٥٦: فلسفة المنصوبات في النحو العربي : ینظر  )٥( 
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١٠٣

 ،علی>ك  (وأس>ماء األفع>ال ھ>ي  األم>رمال اس>م الفع>ل ال>دال عل>ى اس>تع -:الطریقة الثالث@ة 
ودون>>ك  ،لزم>>ھ ا: أي  ، اً علی>>ك زی>>د :نح>>و  ،)١( )إلی>>ك  ،مكان>>ك  ،مام>>ك أ ،عن>>دك  ، دون>>ك 

     إذا هـا الـذین امنـوا علـیكم أنفسـكم ال یضـركم مـن ضـلَّ یا أیُّ  ﴿ : تعالىقال  ،الكتاب أي خذه 
لزموا ا: علیكم من أسماء األفعال بمعنى : "  )ھ٥٣٨: ت  ( قال الزمخشري ، )٢( ﴾ اهتدیتم

  . )٣(" إصالح أنفسكم 
  اإلغراء بتكرار المغرى بھ -أ

ف>ي الح>ث   ﴾u﴿قول>ھ  اإلغ>راء ف>ي نھ>ج البالغ>ة  أس>لوبضع الت>ي ج>اءت باومن المو
ا أیُّھ@  والج@دَّ الج@دَّ ، ا الُمس@تمع فالح@ذَر الح@ذَر أیُّھ@" :  والج>د ف>ي العم>ل ،على لزوم الحذر 

  . )٤(" الغافل 
ھا المستمع لئال أیُّ  مأي احذر الحذَر الالز ،لى مفعول مطلق  لفعل محذوف واأل:   الحَذرَ 

  . )٥(ة اآلخرتعمل بما یوجب خزیك في 
الغاف>ل  اإلنس>ان إل>ىوالخط>اب ھن>ا ُموج>ھ  ، )٦(عالن>اً إأي التزم الجدَّ ِسراً و: الجدَّ الجدَّ 

والیقظة من الغفلة لتدارك ما فات  ،في العمل لما بعد الموت  بالجد  ﴾u﴿فأمره ، في الدنیا 
  . )٧(تيما یأوإصالح 

  فم>ا وج>>ھ الف>>رق ،وخ>>صَّ الغاف>ل بالج>>د واالجتھ>>اد   ،الس>امع بالتح>>ذیر  ﴾u﴿ھن>ا خ>>صَّ 

  ما ھو بصدده ؟ في منھما یحتاج إلى الحذر والجد واحدٍ  بینھما وكلٌ 

ع>>راٌض عنھ>>ا وت>>رٌك لھ>>ا بع>>د وج>>وب إع>>د س>>ماعھا ھ>>و أن إغف>>ال الموعظ>>ة ب :الج@@واب 

>>ُھ بالح>>ذر لم>>ا فی>>ھ م>>ن مزی>>د المبالغ>>ة ف>>ي التح>>رز  ،الحج>>ة علی>>ھ بھ>>ا    ن ذل>>ك ع>>فلھ>>ذا َخصَّ

ا لم تج>ب علی>ھ نھ أقلُّ إبخالف الغافل عن سماعھا ف >ُھ  ،الحج>ة بس>ماعھا  جرماً لمَّ فلھ>ذا َخصَّ

  . )٨(في إزالة الغفلة والتحفظ عنھا بالجد 

                                                           
أبو البركات عب>د ال>رحمن ب>ن محم>د  ،البصریین والكوفیین اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین : ینظر  )١( 

 . ١/٢٤٦:  )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة (والكلیات  ، ١/٢٠٠: بن أبي سعید االنباري 
 . ١٠٥: من اآلیة : سورة المائدة  )٢( 
 . ١/٦٧٢: جار هللا محمود بن عمر الزمخشري  ،تفسیر الكشاف  )٣( 
 .٩/١٥٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،غة شرح نھج البال  )٤( 
 . ٢/٤٠٢: توضیح نھج البالغة : ینظر   )٥( 
 .٩٣/ ٢: الراوندي  ،منھاج البراعة :ینظر   )٦( 
       ١٦٣: والتواب>>ع ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة  ، ٣/٢٢٩: كم>>ال ال>>دین ب>>ن می>>ثم البحران>>ي  ،ش>>رح نھ>>ج البالغ>>ة : ینظ>>ر   )٧( 

 .)رسالة ماجستیر (
 .١٢٣٤/  ٣: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار الوصي : ظر ین  )٨( 
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١٠٤

ف>ي الح>>ث   ﴾u﴿ قول>ھ نھ>ج البالغ>ةف>>ي  اإلغ>راء أس>لوبالت>ي وردت ب المواض>عوم>ن 
وھا  ،الفرائَض الفرائَض "  :على أداء الفرائض    . )١( "الجنة  إلىكم دّ هللا ُتؤ إلىأدُّ

وھي مفعول بھ لفعل محذوف وجوب>اً  ، اإلغراءلى على واأل )الفرائض ( ت كلمةانتصب
 )٢(الجن>ة  إلىوصلكم فات منھا واحفظوا ما یستقبل منھا تُ  اقضوا ما ،لزموا الفرائَض ا: أي 
  . )٣(لى والثانیة توكید لفظي لأل )الفرائض(، وكلمة وا الفرائَض أدُّ : یكون التقدیر  أو ،

وھ@@ا  أي أحس>>نوا تأدیتھ>>ا عل>>ى الوج>>ھ ال>>ذي أرادهُ م>>نكم :  الجن@@ة إل@@ىكم هللا ُت@@َؤدّْ  إل@@ىأدُّ
  . )٤(ة إذ ھي جزاٌء علیھا ثواب هللا بدخول الجن إلىتوصلكم 

العم@@لَ : "   ﴾u﴿قول>>ھ نھ>>ج البالغ>>ةف>>ي  اإلغ>>راء أس>>لوبوم>>ن المواض>>ع الت>>ي وردت ب
        وال@@@ورع ،ث@@@م الص@@@بَر الص@@@بَر  ،واالس@@@تقامة االس@@@تقامة  ،ث@@@م النھای@@@ة النھای@@@َة  ،العم@@@لَ 
  . )٥("  الورع

؛ وكرر االسم  ،لزموا العمل ا: ر أي فعل ُمقدَّ  فیھو اإلغراءالنصب على  :العملَ العملَ 
     ل ھ>>و الق>>ائم مق>>ام ول>>ى أن یك>>ون اللف>>ظ األوواأل ،ح>>د اللفظ>>ین ع>>ن الفع>>ل الُمق>>در ألین>>وب 

ث>>م أم>>رھم  ،أص>>لحوا  أوأحس>>نوا  أوراع>>وا : ر ھن>>ا دّ والفع>>ل الُمق>> ،ھ ت>>ألن>>ُھ ف>>ي رتب؛ ع>>ل الف
المكل>ف الت>ي یف>ارق ال>دنیا خ>ر أح>وال آبمراعاة العاقبة والخاتمة وَعّب>ر عنھ>ا بالنھای>ة وھ>ي 

  . )٦(فاسقاً  أوكافراً  أوما مؤمناً إعلیھا 
وعل>ى  ،عملوا ف>ي س>بیل أن تك>ون طیب>ة او ،خاتمة حیاتكم  ونھایتھا  إلىانظروا : أي  
  . )٧( وأن تكون سعیدة تنالون بھا الجنة ، هللاُ ورسولھ ما أحبَّ 

ن یجم>>ع العب>>ُد ب>>ین أداء الطاع>>ات أ: واالس>>تقامة تعن>>ي  ،ث>>م أم>>رھم بمالزم>>ة االس>>تقامة 
  .واجتناب المعاصي والمحرمات  

>>إا عل>>ى ال>>بالء وّم>>إ ،بالص>>بر   ﴾u﴿ث>>م أم>>رھم  ن هللا م>>ع إا عل>>ى التكلی>>ف وأحكام>>ھ ف>>مَّ
   . )٨(ألنھ أساس الدین وقاعدة جھاده  ،وأمرھم أیضاً بمالزمة الورع  ،الصابرین 

  . )٩(" َمالك الدین الورع : " نُھ قال أ ﴾     ﴿وفي الحدیث عن الرسول 

                                                           
 . ٢٨٨/ ٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 . ٢/١٥١: الراوندي  ،منھاج البراعة : ینظر   )٢( 
 . ٣/٤٤٦: في ظالل نھج البالغة : ینظر   )٣( 
 . ٣/١٣٩٧: وصي الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم ال: ینظر   )٤( 
 .٢٤/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٥( 
 .٢٥/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٦( 
 .٣/١٤٥: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٧( 
 .٤/١٤٩٧: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار الوصي : ینظر   )٨( 
بالكسر والفتح : الَِمالك : وقال في شرحھ  ، ٤/٣٥٨: مجد الدین بن األثیر  ،النھایة في غریب الحدیث واألثر  )٩( 

 .ِقوام الشيء ونظامھ وما ُیعتمد علیِھ : 
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١٠٥

ویك>ون باس>تمرار مراعی>اً لألق>رب  ،ھو الكف  عما ُیشتبھ بحرمتھ فال یقترفھ : والورع 
  . )١(تعالىهللا  ارض إلى

ف>ي الح>ث عل>ى   ﴾u﴿في نھج البالغ>ة قول>ھ اإلغراء أسلوبومن المواضع التي وردت ب
واح ، ٌر في یومي ھذا ني معسكإأال و ،الجھاَد الجھاَد عباَد هللاِ " : الجھاد   إل@ىفمن أراد الرَّ
  . )٢(" رج ْلَیخْ هللا ف

وإض>مار  ،نم>ا یك>ون عل>ى جھ>ة التأكی>د إوتكری>ره  ،أي ألزموا الجھ>اَد :  الجھاَد الجھادَ 
  . )٣( البحالفعل ھنا واجب ألجل التكریر فال یبرُز 

ال>ذي  اإلغ>راء س>لوبأ ھالعباد في الجھاد في س>بیل هللا باس>تعمال  ﴾u﴿ اإلمامب غَّ فقد رَ 
ویتض>ح ذل>ك  ،للترغیب فی>ھ  األمرمن الداللة على تأكید  سالیبفیھ ما لیس في غیره من األ

والح>ث  ،األم>رال>ذي ی>دل دالل>ة ص>ریحة عل>ى تأكی>د  سلوبمن خالل التكرار الوارد في األ
  .ألنُھ أمٌر مرغوٌب فیھ ؛ على اإلقبال علیِھ 

هللاَ هللاَ في  ":  ﴾u﴿قولھ  نھج البالغةفي  اءاإلغر أسلوبالتي جاءت ب المواضعومن 

نھم وصیة نب@یكم إوهللاَ هللاَ في جیرانكم ف  ،وا أفواھھم وال َیضیعوا بحضرتكم بُ األیتام فال ُتغِ 
قكم بالعم@ل ب@ِھ بوهللاَ هللاَ ف@ي الق@رآن ال یس@ ،نُھ سُیورثھم أحتى ظننا  موما زال یوصي بھ ،

ك@م ال ُتخلّ@وه م@ا بقی@تم هللاَ هللاَ ف@ي بی@ت رب ،د دی@نكم نھا عموإة فوهللاَ هللاَ في الصال ،غیركم 
  . )٤( "وألسنتكم  وهللاَ هللاَ في الجھاد بأموالكم وأنفسكم  ،ُتِرَك لم ُتناظروا  نْ إنُھ إف

وج>>اء الث>>اني توكی>>داً  ، اإلغ>>راءف>>ي العب>>ارات المتقدم>>ة عل>>ى  )هللاَ  (نص>>ب لف>>ظ الجالل>>ة 

ن غیرھ>ا م>زاً لھ>ا ی>اللة للحض على ع>دم ت>رك ھ>ذه األم>ور تمیلفظ الج ﴾u﴿ل  وكررولأل

ن الغ>رض م>ن تك>رار لف>ظ ف>إ  زی>ادة عل>ى ذل>ك ، ورسولھ  تعالىوتعظیماً ألھمیتھا عند هللا 

تح>ذیٌر  نفسھ وھو في الوقت ،فیھا  تعالى هللا إلىالجاللة في ھذه المواضع لإلغراء بالتقرب 

تجنب>اً لغض>ب هللا وس>خطھ ال>ذي ق>د   ،بھا ومراعاتھا جل االلتزام أمن ترك ھذه األمور من  

  . )٥(ھذه األمور بسبب تركھِ  اإلنسانبیلحق 

                                                           
 .٣/١٤٥: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )١( 
 . ١٠٠/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 . ٤/١٥٥١: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر  )٣( 
 .٥/ ١٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 .)رسالة ماجستیر ( ١٦١: التوابع في نھج البالغة : ینظر   )٥( 
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١٠٦

! عب@اَد هللا " :  ﴾u﴿قول>ھ اإلغ>راءبأسلوب  نھج البالغةالتي وردت في  المواضعومن 

ن@ار أض@ح لك@م س@بیل الح@ق وأون هللا قد إف ،لیكم إھا نفس علیكم وأحبّ هللاَ هللاَ في أعز األ
    . )١( "سعادةٌ دائمة  أوفشقوةٌ الزمة  ،ھ ُطُرق

  . )٢(راقبوا هللا:وتقدیره  ر المحذوفمتعلقة بالفعل الُمقدَّ  )في(و ، اإلغراء منصوب على 

یوصي الناس بالتزام قولھ  نھج البالغةفي  غراءاإل  أسلوبالتي جاءت ب المواضعومن 

س@@تودعكم م@@ن ام@@ن كتاب@@ھ و مس@@تحفظكاا فیم@@ ف@@ا َ هللاَ أیھ@@ا الن@@اس" : أحك>>ام هللا ف>>ي كتاب>>ھ 
    . )٣(" كم عبثاً ولم یترككم سدى قبحانھ لم یخلسن هللا إف  ، حقوقھ

م>ا  ف>ي ( ،وا هللا الزم>: والتق>دیر  ،ض>مارفعل إب غ>راءعل>ى اإل ُنص>ب )هللاَ ( لفظ الجاللة

عكم س@توداو ،من القیام بفروضھ وأحكامھ والوقوف عن>د ح>دوده : أي  )استحفظكم من كتابھ
اة عند طلبھا من جھتھ  :من حقوقھ   )حقوق>ھ(والضمیر في  ،جعلھا عندكم ودیعًة لتكون مؤدَّ

     . )٤(كتابھ   إلى أو تعالىهللا  إلىیحتمل أن یكون راجعاً 

داء فروضھ وأحكامھ أجل التعجیل بأل )هللاَ هللاَ  (بھ  غرىویبدو أن الغرض من تكرار المُ 

    . )٥(ة جلیلة نھا عظیمأل ؛والقیام بحقوقھ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٩/٢٠٩: ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )١( 
 .٣٦٧: فوة شروح نھج البالغة ص: ینظر  )٢( 
 .٦/٣٥٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
؛ والمباح>ث النحوی>ة ف>ي ش>رح نھ>ج  ٢/٦٣٤: الدیباج الوض>ي ف>ي الكش>ف ع>ن أس>رار ك>الم الوص>ي : ینظر  )٤( 

 .)رسالة ماجستیر ( ٢٣٦: البالغة البن أبي الحدید 
 .)رسالة ماجستیر ( ١٥٨: غة التقیید في نھج البال: ینظر  )٥( 
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١٠٧

  اإلغراء باسم الفعل الدال على االمر-ب
ف>>ي نھ>>ج  باس>>م الفع>>ل ال>>دال عل>>ى االم>>ر اإلغ>>راء أس>>لوبالت>>ي وردت ب المواض>>عوم>>ن 

وعلیكم بھذا السواد األعظ@م : "  یحث أصحابھ  على القتال في صفین  ﴾u﴿ قولھالبالغة 

واق الُمطنَّب    . )١(" والرَّ

اسمان : وعلیك ودونك   ،دونك عمراً وزیداً علیك  : كقولك  غراءاإلمن باب   :علیكم 

خذه : أي : ودونك عمراً  ،لزمھ ا: أي  ،َفعلیك زیداً  ،من أسماء األفعال ینصبان ما بعدھما 

للدالل>ة عل>ى المالص>قة   أتى بھِ   ﴾u﴿ولكنھ ، )الباء(وكان القیاس ھنا طرح حرف الجر  ،

أي الجی>وش المتك>اثرة م>ن :  وا نفوس>كم بھ>ذا الس>واد األعظ>م ألص>ق: االلتصاق كأنھ قال  أو

واق المطن@@ب  ،أھ>>ل الش>>ام وأح>>زابھم  >>ب  ،الخیم>>ة : ال>>رواق  :وال@@رَّ المجع>>ول ل>>ُھ : والُمطنَّ

  . )٢(یة ومضاربھ واوأراد خیام مع ،أطناب عظیمة 

ً  اإلغراء أسلوبویتضح من ذلك أن     : مھمة منھا  في نھج البالغة قد حقق أغراضا

  .السامع إلىالسرعة في إیصال المعنى  - ١

 .كد مما لو كانت على غیر ذلكآبلغ وأبھ أقوى و اإلغراءطریقة الحث على  - ٢

 إلىھو تأكید للمعنى المراد إیصالھ : وتكرار اللفظ   ،فیھ تكراٌر للفظ  اإلغراء أسلوب - ٣

 . )٣(السامع
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١٦٨/ ٥: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .٢/٥١٨: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر   )٢( 
 .)اطروحة دكتوراه (  ١٢٩:  ﴾u﴿دراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإلمام علي : ینظر   )٣( 
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١٠٨

   .لشرط  التحذیر واإلغراء قي سیاق ا داللة -:ثالثاً 
صول مضمون جملة ھ>ي جمل>ة ج>واب الش>رط بحص>ول مض>مون حھو تعلیق : الشرط 

 ُ   . )١(خرى ھي جملة الشرط جملة أ

 ُمن>زل: والث>اني  ،ل منزل>ة الس>بب زُمن>: ل واأل: ءین على جزْ بني نلغوي ی أسلوبوھو 

ود ألن وج>> ؛ل ونع>>دم األا إذال وینع>>دم الث>اني وتحق>ق األ إذایتحق>ق الث>>اني  ،ب منزل>ة الُمس>>بِ 

ال استقالل إلحداھما  ، جملتینذن تتألف من إفجملة الشرط  ، لوق على وجود األلَّ الثاني ُمع

ً  لىواألتسمى العبارة  ، ىاألخرعن    . )٢(جزاًء  أو شرطاً وتسمى الثانیة جوابا

  :   )٣(ھي ،  ثالثة أقسامأدوات الشرط على و

 ،ا ّیم>>أو -أي و -ومھم>>ا  -وم>>ا  -َم>>ْن : وھ>>ي  ، وأس@@ماء ،ذم>>ا إو  -  نْ إ: وھم>>ا  انحرف@@
أدوات فض>الً ع>ن  ،وأی>ان  –وحیثم>ا  –وأن>ى  –ومت>ى  –م>ا أین و – أی>ن : وھي  وظروف

  .وأّما  –ولّما  –وُكلّما  -ولوما  –ولوال  –ولو  – إذا: وھي  الشرط غیر الجازمة

الش>>رط ف>>ي س>>یاق التح>>ذیر قول>>ھ  أس>>لوبوم>>ن المواض>>ع الت>>ي وردت ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ب

﴿u﴾ "   :حإ ْت لُھ الِعبر عما بین یدیھ من الَم@ُثالت حجرت@ھ التق@وى ع@ن تقح@م نَّ َمْن َصرَّ

  . )٤(" بھات الشُّ 

وذل>ك لتمك>نھم م>ن ؛ عم>وم العل>ى  ◌ٍ  في صورة شرطیة متصلة دال>ة ﴾u﴿أفرغ مراده 

 ؛الِعب>>ر ھ>>مض>>ًة بھ>>م ب>>أنھم لیس>>وا  ث>>ابتین عل>>ى التق>>وى وال مم>>ن انكش>>فت لُمعرّ  ،الش>>بھات 

  . )٥(اإلجابة  إلىالقبول وأقرب  إلىونوا أذعن لیك

فمن كشف لھُ  النظر في أحوال السابقین وحقق لُھ االعتبار واالتع>اظ أن العقوب>ات الت>ي 

نما كان>ت بم>ا كس>بوا م>ن إنزلت باألمم واألجیال واألفراد من ضعف وذل وفاقة وسوء حال 

وھ>ي ال>تحفظ م>ن الوق>وع : التق>وى ملكت>ُھ  ،ظلٍم وعدوان وما لبسوا من جھٍل وفساد أح>وال 

                                                           
 .  ١٣٢: دود النحویة شرح الح: ینظر  )١( 
 .  ٢٨٤: مھدي المخزومي .الدكتور ،في النحو العربي نقٌد وتوجبھ : ینظر  )٢( 
األعل>>م  ،والنك>>ت ف>>ي تفس>>یر كت>>اب س>>یبویھ  ، ٢٢٧: ب>>و الف>>تح عثم>>ان ب>>ن جن>>ي أ ،اللم>>ع ف>>ي العربی>>ة : ینظ>>ر  )٣( 

 . ٣٨٧ – ١/٣٨٠: الشنتمري 
 .  ١/٢٧٢: المعتزلي ابن أبي الحدید  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .  ١٩٢: عزیز هللا العطاردي :تحقیق   ،الشارح عالم من أعالم القرن الثامن  ،شر ح نھج البالغة : ینظر  )٥( 
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١٠٩

>فمنعت>ھ م>ن ت –ما جلب تلك العقوبات ألھلھ>ا  في >بقح>م الشُّ ة ھن الش>بإف> ،ردي فیھ>ا ھات والتَّ

  . )١(جلبة العقوبة موالخطیئة  ، مظنة الخطیئة 

ف>ي  ﴾u﴿ف>ي س>یاق التح>ذیر قول>ھ  نھ>ج البالغ>ةالت>ي ج>اءت ف>ي  مواض>ع الش>رطومن 

 اینتم م@ا ق@د ع@ایننكم لو قد عإف: "  الطاعةفي وترغیبھم تخویف الناس من عذاب البرزخ 
 ،وااینولك@ن محج@وٌب ع@نكم م@ا ق@د ع@،  وس@معتم وأطع@تم ، من ماَت منكم لجزعتم ووھل@تم 

  .)٢(" وقریٌب ما ُیطرح الحجاب 

بع>ین الیق>ین م>ا ش>اھد م>ن م>ات م>نكم م>ن  –وأنتم في دار الدنیا  –نكم لو شاھدتم إ: أي 

كم الف>زع األھوال والنكال ل طتم في جنب هللا وألخذكم الخوف الشدید وَش>دَّ جزعتم على ما فرَّ

وعندئ>ذ  ،ألنك>م س>ترون م>ا ُی>دھش العق>ل وُیرع>ب القل>ب  ،والرعب مما ُتشاھدون وُتالقون 

الین علی>ھ  إل>ىتس>معون ك>الم ال>دعاة  أم>>ر  ف>ي ك>لّ  وألطع>>تم ربَّك>م ،امره أوین ب>األم>رهللا ال>>دَّ

  .)٣( ى عنھُ وامتنعتم عن كل ما نھَّ 

 اإلغ>>>راءالش>>>رط ف>>>ي س>>>یاق  أس>>>لوبالت>>>ي وردت ف>>>ي نھ>>>ج البالغ>>>ة ب المواض>>>عوم>>>ن 

ز َمَھل@ُھ وف@از : "  ھ>افیرغ>ب یحث على التق>وى ویُ   ﴾u﴿قولھ فم@ن أش@عر التق@وى َقلب@ُھ َب@رَّ

  .  )٤(" ِة َعَملھا فاھتبلوا َھَبلھا وأعملوا للجن َعَملھُ 

؛ واش>تقاقھا م>ن الوقای>ة  ،نكف>اف ع>ن المعاص>ي تی>ان بالطاع>ات واالاال: والتقوى تعني 

  .  التقدم في الخیر : والمَھَل  ، )٥(ألنھا تقي صاحبھا من العقاب 

خ>>رج ذل>>ك بص>>ورة الش>>رط فجع>>ل أو  ، تق>>وى هللاف>>ي الن>>اس  ﴾u﴿ اإلم>>امأغ>>رى وق>>د 

 ُمالزمة التقوى شرطاً أساسیاً للرج>ل ال>ذي یری>د أن یف>وق أقران>ھ ویتق>دمھم ف>ي عم>ل الخی>ر

  .)٦(لیفوز بأعمالھ 

                                                           
 .  ٦٥ – ٦٤: صفوة شروح نھج البالغة : ینظر  )١( 
 .  ١/٢٩٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 ، ٢٥٩: عزی>ز هللا العط>اردي : تحقی>ق   ،الشارح ع>الم م>ن أع>الم الق>رن الث>امن  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٣( 

 .  ١/١٨٣: السید عباس الموسوي  ،وشرح نھج البالغة 
 .  ٨/٢٦٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .  ١/٤٩٧: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر   )٥( 
 .  ٢/٢١٨: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ر ینظ )٦( 
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١١٠

الش>>>رط ف>>>ي س>>>یاق التح>>>ذیر  أس>>>لوبالت>>>ي وردت ف>>>ي نھ>>>ج البالغ>>>ة ب المواض>>>عوم>>>ن 

ف@@ي حاللھ@@ا  ،لھ@@ا عن@@اء وآخرھ@@ا فن@@اء أوم@@ا أص@@ف م@@ن داٍر : "  ف>>ي ذم ال>>دنیا   ﴾u﴿قول>>ھ

  . )١("  أعمتھ إلیھاومن أبصر  ،رتھ ومن أبصَر بھا َبصّ  ،حساٌب   وفي حرامھا عقاٌب 
من أبصر بسبب تغیرات ال>دنیا : للسببیة أي  )بھا (الباء في : بھا َبصرتھ من أبصَر     

رتُھ الدنیا حقائق األموراو   .)٢(م أن الدنیا أطالٌل زائلة ومنازٌل آفلة  وَعلِ  ،عتبر بِعبرھا َبصَّ

>>رتھ م>>ن جعلھ>>ا آل>>ة وواس>>طة إل: ویمك>>ن أن یك>>ون المعن>>ى  ؛ دراك الس>>عادة الكب>>رى َبصَّ

  .)٤(" ة األخرالدنیا مزرعة : "  ﴾e﴿كما قال النبي محمد  ، )٣(ة األخریل ألنھا الواسطة لن

م>ن جعلھ>ا منتھ>ى أمل>ھ :  أي  ، النتھاء الغای>ة )إلیھا(في  إلى : أعمتھ إلیھامن أبصر   

م>ا وراءھ>ا م>ن  إل>ىتب>اع ش>ھواتھا ومل>ذاتھا منعت>ھ ع>ن النظ>ر اب ھوغایة ُبلغتھ ونھایة مأمول>

  .الباقیات الصالحات 

تجعل>ھ أعم>ى ف>ال ی>رى  ، فقط ولتحص>یلھا إلیھامن جعلھا مقصودًة مطلوبة وكان نظره ف

  .)٥(عیوبھا وُمْھلكاتھا 

 )أبص>>ر(وُتض>>من  ، )الب>>اء(بفُیع>>دى  )اعتب>>ر(معن>>ى األول>>ى )أبص>>ر(من ض>>ویمك>>ن أن تُ 

  .)٦( )إلى(بفُیعدى  )مال(الثانیة معنى 

ف>>ي س>>یاق  ﴾u﴿ش>>رط قول>>ھال أس>>لوبالت>>ي وردت ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ب المواض>>عوم>>ن 

  .)٧( "من ساعاھا فاتتھ ومن قعد عنھا واتتُھ : " ذم الدنیا في التحذیر 

أي س>بقتھ :  )فاتت@ھ(ھ>تم بھ>ا وّج>دَّ ف>ي طلبھ>ااو ،أي ج>رى معھ>ا ف>ي مطالبھ>ا  :ساعاھا 

 ما نال منھا شیئاً فتحت لُھ أبواب اآلم>ال الزائف>ة ف>الوذلك ألنھ ُكلَّ  ؛وَعّبر عن السبق بالفوت 
                                                           

 .  ٦/٢٣٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .  ٤٢٣/ ١١: بھج الصیاغة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .  ٣٦٩ – ١/٣٦٨: معارج نھج البالغة :  ینظر  )٣( 
وتكمل>ة الح>دیث  ، ٦/٣٢٥: الحسن بن محمد القمي النیس>ابوري  نظام الدین ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٤( 

وقد  ،"ن الدنیا مزرعة األخرة إو ،ن وراء ھذه الحیاة موتاً ینقطع بِھ تدارك ما فات إ"  : ﴾e﴿عن النبي محمد

 . بحثت عنھ  في كتب الحدیث ولم أجده
   ١١/٤٢٣: بھج الصیاغة في شرح البالغة : ینظر  )٥( 
 .  ١/٣٧٨: دائق الحقائق في شرح نھج البالغة ح: ینظر  )٦( 
 .  ٦/٢٣٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٧( 
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١١١

یری>د ب>ھ أن  :ومن قعد عنھا واتت@ُھ  ،یكاد یقضي مطلوباً واحداً حتى یھتف بِھ ألف مطلوب 

م اللذائذ الفانی>ة  بقیمتھ>ا الحقیقی>ة وَعلِ> نم>ا یك>ون بالعن>اء وفواتھ>ا إ إلیھ>ام أن الوص>ول من قوَّ

حی>اة فق>د وافقت>ھ ھ>ذه ال ،والتمت>ع بھ>ا ال یك>اد یخل>و م>ن ش>وائب األل>م  ،یعقب الحسرة علیھ>ا 

    وال ُیع>>اني أل>>م االنتظ>>ار  ،ألن>>ُھ ال یأس>>ف عل>>ى فائ>>ٍت منھ>>ا وال یبط>>ر لحاض>>ر ،وأراحت>>ھ 

  .)١(لمقتبل 

 اإلنس>ان ُمحذراً   ﴾u﴿الشرط قولھ  أسلوبالتي جاءت في نھج البالغة ب المواضعومن 

      ل@@@م ُیق@@@ّدم لنفس@@@ِھ م@@@ا  إلی@@ھنَّ م@@@ْن ل@@م یح@@@ذر م@@@ا ھ@@@و س@@@ائٌر إف@@@: " م>>ن ع>>>ذاب هللا وعقاب>>>ھ  
  .)٢(" یحرُزھا 

من العواقب المخوفة لم یقدم لنفسھ استعداداً یحرزھا  إلیھن من لم یحذر ما یصیر إ: أي 

خاف>ھ  أورغب فی>ھ  إذا ،المرھوب  أونما یستعد لألمر المرغوب إ اإلنسانن إف ،ویقیھا منھا 

عد ب>ِھ ج>ل تق>دیم طاع>ة وم>ا یس>تأعل>ى ت>رك الح>ذر م>ن  اإلنس>انوالغرض من ذلك ت>وبیخ  ،

  .)٣(ما یحرز نفسھ من عذاب هللا وعقابھ م اإلنسان

فـي  ﴾u﴿قول>ھ اإلغ>راءالت>ي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة ف>ي س>یاق مواضع  الشرط  ومن 

فھ>ذا  ، )٤(" َم@ْن أبط@أ ب@ِھ َعَمل@ُھ ل@م ُیس@رع ب@ِھ َنس@بھ " :  الحث على العبادة والعمل الصالح

   .)٥(وتحریٌض على العبادة  ضٌّ فیھ حٌث وح الكالمُ 

من ت>والي  اإلنسانُمحذراً  ﴾u﴿ التي وردت في نھج البالغة قولھ الشرط ومن مواضع

بُع علیك نَِعم@ُھ وأن@ت رأیت ربك سبحانھ ُیتا إذادم آبن ایا "  : النعم علیھ وھو یعصي َربَّھ  
  . )٦(" هُ رْ ذَ حْ افتعصیھ 

                                                           
 .  ٢٠٤:  )دراسة ومعجم (ومع نھج البالغة  ، ١/١١٩: الشیخ محمد عبده ،شرح نھج البالغة  : ینظر  )١( 
 .  ١٧/١٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .  ٥/١٢٤: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 .  ١٨/١٣٤: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .  المصدر نفسھ   )٥( 
 .  ١٨/١٣٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
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١١٢

هللا عل>ى  تواترت ِنَع>م إذاھ نأل ،عقاب هللا  رْ فاحذَ  أو ،حذر معصیة هللا ایعني   :ًه رْ ذَ حْ اف

وكان ذل>ك العب>ُد َیعِص>ي ك>ان  لالد واستقامة األحواوعبده من صحة البدن وكثرة المال واأل

  . )١(كَد أواستحقاقھ للعقاب 

ن العبد بغروره یعتقد أنَّ م>واالة ال>نعم وذلك أل ، )٢( "االستدراج"فھذا الكالم تحذیٌر من 

ك>>ي  ، )٣(ل>>ُھ ونقم>>ة علی>>ھ  اس>>تدراجوال یعل>>م أن>>ُھ  ، علی>>ھ وھ>>و ع>>اص م>>ن ب>>اب الرض>>ا عن>>ھ

  وس>>ائل للع>>ذاب  إل>>ى وتتح>>ول ھ>>ذه العطای>>ا ،یض>>اعف علی>>ِھ العقوب>>ة فتك>>ون النعم>>ة نقم>>ة 

ھ لُھ وھو ُمِصٌر على المعصیة كالُمنبّ ن ترادف النعم علیِھ إف ،فینبغي لھ الحذر  ، )٤(والعقاب 

  . )٥(على وجوب الحذر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .  ٢/٧٩٦: علي بن زید البیھقي  ،معارج نھج البالغة : ینظر  )١( 
ھو أن یعطي هللا العبَد كلَّ ما یریدهُ ف>ي ال>دنیا لی>زداد غی>ھ وض>اللُھ وجھل>ُھ وعن>ادهُ فی>زداد  :  االستدراجومعنى  )٢( 

؛ وذل>ك  ١/١٧٢:  )اللغوی>ة  قمعج>م ف>ي المص>طلحات والف>رو (الكلی>ات: ینظ>ر  ،كّل یوٍم ُبعداً من هللا تع>الى 

ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  ،فعلھ ومعصیتھ  إیھاٌم للعبد أنُھ سبحانھ غیر ساخط على

 :١٨/١٣٦     . 
  ١٨/١٣٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 .  ٥/٢٢٣: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .   ٢٦٤: وشرح حكم نھج البالغة  ، ١٨/١٣٦: ي ابن أبي الحدید المعتزل ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٥( 
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١١٣

  .النفي  التحذیر واإلغراء في سیاقداللة  -:رابعاً 
 ، )١( بع>اد فك>رة م>ا ع>ن المخاط>>بإغ>رض لل ف>ي العربی>ة ملغ>وي یس>تع أس>لوب: النف>ي 

  .   د حوسماه الكوفیون الج ،والنفي خالف اإلثبات  ،  )٢(" وإنكار  ضٌ نق"   :والنفي أیضاً 

 إذاو ،ّن نفی>ھ ل>م َیَفْع>ْل إع>َل ف>فَ : ق>ال  إذا: ھذا باب نف>ي الفع>ل : "  سیبویھ جاء في كتاب

ا یفعل  نإقد َفَعَل ف: قال  وِهللا :  ألنھ كأنُھ قال  ، نَّ نفیھ ما َفَعلَ إَل فلقد َفعَ : قال  إذاو ،نفیھ لَمَّ

 إذاو ،ن نفیھ ما َیفعُل إقال ھو َیْفعل أي ھو في حال ِفْعٍل ف إذاو ،وِهللا ما َفَعَل : لقد َفَعل فقال 

: َعلنَّ فنفی>ھ ال یفع>ل كأن>ُھ ق>ال قال ل>َیفْ  إذاو ،الفعل واقعاً فنفیھ ال َیفعُل  نولم یك قال ھو َیفعلُ 

  . )٣( "نَّ نفیھ لن َیفعل إعُل فسوف َیفْ : قال  إذاو ،وهللا ال یفعل : وِهللا لیفعلنَّ فقلت 

 ﴾u﴿نھج البالغة في سیاق التحذیر قولھفي النفي  أسلوبومن المواضع التي وردت ب 

نیا ُخلِ : "  ذم الدنیافي    . )٤(" قت لغیرھا ولم ُتخلق لنفسھا الدُّ

نیا  ألنھا دنت من  )نیادُ (وسمیت ھذه الدار التي نحن فیھا  ،دون ھي الفُعلى تأنیث األ: الدَّ

أي لُتكتس>ب الجن>ة : ُخلق>ت لغیرھ>ا   ،خس>یس : أي  ءرج>ٌل دن>ي: یقال  ،ولدنائتھا ، الزوال 

فھ>ي  ،خل>ق ال>دنیا لیعب>ده الُعق>الء فیھ>ا  تعالىفا)  ،دورھا وقصورھا مر ولم ُتخلق لُتع فیھا 

  . )٥( لغیرھا لُیعمل فیھا لب، وما خلقھا لُیعمل لھا  ،ة ُیتجُر فیھا  األخربمنزلة سوق 

 دب>ار ال>دنیاإ بیان في اإلغراءفي نھج البالغة في سیاق التحذیر و  ﴾u﴿ومن ذلك قولھ 

حال عباُد وأزمَع التر ،دنیا ما كان ُمقبالً وأقبلَ منھا ما كان ُمدبراً نُھ قد أدبَر من الإال أ: " 
  . )٦( "نى فة ال یاألخرهللاِ األخیاُر وباعوا قلیالً من الدنیا ال یبقى بكثیر من 

؟ ول>م " ن>ى فة ال یاألخ>روباعوا قلیالً من الدنیا ال یبق>ى بكثی>ٍر م>ن "  :  ﴾u﴿ قال إذالم

  .؟ " ة یبقى األخرنى بكثیر من فن الدنیا یوباعوا قلیالً م: " یقل 

                                                           
 .  )أطروحة دكتوراه ( ١٢٩:  ﴾u﴿مام عليدراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإل: ینظر  )١( 
 .)رسالة ماجستیر ( ١٩١: سناء البیاتي  ،نظام الجملة العربیة  )٢( 
 .٣/١١٧: كتاب سیبویھ   )٣( 
 .٢٠/١٨١: ید المعتزلي ابن أبي الحد ،شرح نھج البالغة   )٤( 
 .٤٤٤-٢/٤٤٣: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر   )٥( 
 .١٠/٩٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٦( 

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

http://www.pdffactory.com


 

 



١١٤

نیا أراد أنُھ وذلك أل وبی>ان أنھ>ا زائل>ة  ،ن ینفي نفیاً مؤكداً بقاء ھذا الن>زر الیس>یر م>ن ال>دُّ

ن أراد أوفي الوق>ت نفس>ھ  ،مال الزائفة التي تتأملھا النفس في الدنیا لقطع اآل ،منقطعة فانیة 

ً ن ف>ي ذل>ك تش>ویقإف> ،أنھ>ا عظیم>ة جلیل>ة  نیب>یوة األخ>رینفي نفی>اً مؤك>داً زوال ال>دار   اإلیھ> ا

 ً بدی>ة أألنھ>ا دائم>ة  ؛الحثی>ث ف>ي ال>دنیا للحص>ول علیھ>ا ونیلھ>ا  فیھا من أجل الس>عي وترغیبا

نیا    سرمدیة ال تنقطع كما ھو حال الدُّ

في ص>فة   ﴾u﴿قولھ  اإلغراءفي سیاق  نھج البالغةالنفي في  أسلوبیضاً بأومما ورد 

وال یظع@ن ُمقیمھ@ا  ،ال ینقط@ع نعیمھ@ا  ،ت@اٌت وامتف ومن@ازلُ  ،درج@اٌت متفاض@الٌت  : "الجنة 
  . )١( "وال یبأس ساكنھا  ، وال یھرم خالدھا

   الظع>>ون ھ>>و االرتح>>ال :  وال یظع@@ن مقیمھ@@ا ،خ>>ر ل>>ُھ آألن>>ُھ دائ>>ٌم ال  :ال ینقط@@ع نعیمھ@@ا 

فی>ھ  مت>نعمن الإاً لنع>یم ال>دنیا ف>خالف> :والیھ@رم خال@دھا  ،ال یرحل م>ن ك>ان ُمقیم>اً فیھ>ا : أي 

ھ>>و الض>>ر : والب>>ؤس  ،أي ال یص>>یبھ ب>>ؤس  :وال یب@@أس س@@اكنھا  ،ف عیص>>یبھ الھ>>رم والض>>

  . )٢( والحاجة

  نقطاع نعیم الجنة وزوال>ھ  افقد نفت  ،في ھذه الجمل المتتابعة لنفي الحدث  )ال(سُتعملت ا

مھ>ا دائ>م والمق>یم فیھ>ا خال>د والخال>د فنعی ،وب>أس س>اكنھا  ،م خال>دھا رورحیل المقیم فیھا وھ

ألنُھ  ،كن فیھا الیصیبھ الضر وال تشتد حاجتھ لشيء كما كان في الدنیا اوالس ،فیھا ال یھرم 

وھ>ذا النف>>ي ھ>و بمثاب>ة تأكی>د لحص>>ول  ،نقط>اع ل>ُھ وال زوال ایع>یش ف>ي نع>یم أب>دي دائ>>م ال 

 نھ>ج البالغ>ةف>ي   ﴾u﴿اإلم>امعن>د فمن طرائق التوكی>د ، قامة والخلود في الجنة النعیم واإل

   . )٣( شوبھا الشكیالنفي لدفع ما یتردد في ذھن السامع من أفكار وأحاسیس  أسلوبستعمال ا

ھ>اد   ﴾u﴿قولھ  اإلغراءفي سیاق  نھج البالغةومما جاء أیضاً في  : في بیان ص>فة الزُّ

عمل@وا فیھ@ا  ،نھ@ا یس مھلھا فك@انوا فیھ@ا كم@ن ل@أھل الدنیا ولَیسوا من أكانوا قوماً من "  
  . )٤( "صرون وبادروا فیھا ما یحذرون بما ُیب

                                                           
 .٦/٣٤٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .٢/٦٣٢: ر كالم الوصي الدیباج الوضي في الكشف عن أسرا: ینظر  )٢( 
 .)أطروحة دكتوراه  (١٣٠:  ﴾u﴿دراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإلمام علي: ینظر  )٣( 
 .٨ – ١٣/٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
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١١٥

ال  مألنھ؛ ولكنھم لیسوا من أھلھا  ،وفي مرأى العین  األمرھم من أھلھا في ظاھر  :أي 

أي بما  :صرون عملوا فیھا بما ُیب ،فكأنھم خارجون عنھا  ونعیمھارغبة عندھم في مالّذھا 

         عم>>>ال باأل ا الم>>>وتأي س>>>ابقو :وا فیھ@@@ا م@@@ا یح@@@ذرونوب@@@ادر ،یرون>>>ھ أص>>>لح لھ>>>م وأنف>>>ع 

  . )١(الصالحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . ١٣/٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة :  ینظر  )١( 
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١١٦

  . التوكید راء في سیاقغالتحذیر واإلداللة  -:خامساً 

زال>ة م>ا عل>ق إ: والغ>رض من>ُھ  ،تثبیت المعنى في النفس وتقوی>ة أم>ره  : التوكید بیراد 

  . )١(ھ من ُشبھات اطة ما خالجإمفي نفس المخاطب من شكوك و

وإقرارھا ف>ي  المخاطببث الفكرة في نفس التي تساعد في  الوسائل المھمةوالتوكید من 

دوم ب>دوام تك>راره باأللف>اظ ت>وقیم>ة التوكی>د  ،اإلیم>ان والتص>دیق بھ>ا  إل>ى قراراً ینتھيإقلبھ 

حقیقی>ًة تك>رر الش>يء رس>خ ف>ي األذھ>ان رس>وخاً تنتھ>ي بقبول>ھ  إذاف> : "عینھا ما أمكن ذل>ك 

  . )٢( "ناصعًة  

 ، )٣( بعینھ اعتناًء بھِ ویكون بتكرار اللفظ  :   التوكید اللفظي: والتوكید على أنواع منھا 

  وال>الم  نَّ إ: نح>و  ، ما ھو مختص باالسم : وحروف التوكید كثیرة منھا  والتوكید بالحروف

  وق>د یك>ون التوكی>د بالَقس>م  ،ما ھو مخ>تص بالفع>ل كن>وني التوكی>د الثقیل>ة والخفیف>ة :  ومنھا 

  . )٤(وقد یكون بالقصر 

  -:أنواع التوكید في نھج البالغة 
    :  م>>ن الم>>وت ف>>ي س>>یاق التح>>ذیر ﴾u﴿قول>>ھك:  )نَّ إ (التوكی@@د ب@@الحرف المش@@بھ بالفع@@ل  - ١

َمَع داعی@ُھ وأعج@ل وم@ا ُھ@َو إال الم@وُت أْس@ ،ال الك@ذب  وهللاِ الجدُّ ال اللعب والح@قُ  ھُ نّ إف" 
 ،الم@ال  الناس من نفسَك وقد رأیت من ك@ان قبل@ك مم@ن جم@ع َك سوادفال یغرنَّ  ،ھ حادی

كی@ف ن@زلَ ب@ِھ الم@وُت   ، أج@لواس@تبعاد  ،وط@ول أم@ل  ،ب وأم@ن العواقِ@   اإلق@اللوحذر 
  . )٥( "مأمنھ  فأزعجھ عن وطنھ وأخذهُ من 

                                                           
والطراز المتضمن ألسرار البالغ>ة وعل>وم  ، ٢٦٢/ ١: ابن عصفور االشبیلي  ،شرح جمل الزجاجي : ینظر  )١( 

 .  ٢٣٤: وفي النحو العربي نقٌد وتوجیھ  ، ١٧٦/  ٢: یحیى بن حمزة العلوي  ،حقائق اإلعجاز 
 .  ١٤٣: حمد بدوي أحمد أ ،من بالغة القرآن  )٢( 
 .  ٢/٢٠٦: شرح ابن عقیل : ینظر  )٣( 
وف>ي النح>>و  ، ٥٩ – ٥٥/ ١: جم>ال ال>>دین ب>ن ھش>ام األنص>>اري  ،عاری>>ب للبی>>ب ع>ن كت>ب األمغن>ي ا: ینظ>ر  )٤( 

 .   ٢٤٢ – ٢٣٧: العربي نقٌد وتوجیھ 
 .  ٢٦٩/  ٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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١١٧

م>>ن  –جازت>>ھ عل>>ى و ،ال یخف>>ى م>>ا ف>>ي ھ>>ذا الك>>الم   :)وأعج@@ل حادی@@ھ ٠٠٠ن@@ُھ وهللاِ إف(

    لم>>ا فی>>ھ م>>ن وج>>وه التأكی>>د وض>>روب التفخ>>یم   ، ن>>ذار ب>>الموتاإلالتھوی>>ل والتخوی>>ف و

 .  )١(منھا 

 .)إنَّ (بالتوكید  - ١

م>ا  إل>ىبھاماً للُمراد وقصداً للتفخیم واإلعظام وتشویقاً للس>امعین إاإلتیان بضمیر الشأن   - ٢

 .یتلوه من النبأ العظیم 

 .سم االعتراض بین شطري الكالم بقَ  - ٣

 .قصداً للمبالغة من باب زید الشجاع أي الكامل في الشجاعة )الالم(بتعریف الجد  - ٤
٥ -  ً ألن  ،قصداً لزیادة تمكین ما یعقبھ في أذھان الس>امعین  )ھو (اإلتیان بضمیر الشأن ثانیا

 .المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بال تعب 
 .)إّال  (و  )ما(اإلتیان بالحصر - ٦
شتغالھم عن ذك>ر او الجھالة ةهُ من المخاطبین من الغفلة ونومآلشدة ما ر والتوكید بھذا كلھ  

ف>أنزلھم  ،خ>ذ ال>ذخیرة وال>زاد لی>وم المع>اد أعلیھم م>ن الفن>اء والف>وت وع>ن  الموت وما یحلُّ 

الم>>وت ح>>ٌق یق>>ین ل>>یس من>>ُھ  نَّ إوأعلمھ>>م  ،یقاظ>>اً لھ>>م ع>>ن رق>>دة الغ>>افلین إمنزل>>ة المنك>>رین 

  . )٢(ار وال محارخالٌص وال مناص وال فر

 نّ إ: " في سیاق التحذیر   ﴾u﴿ قولھ )نّ إ(بالتوكید  أسلوبالتي وردت ب المواضعومن 

  . )٣(" خائفون المؤمنین  نّ إ ،مشفقون المؤمنین  نّ إ ،المؤمنین مستكینون 

 )٤(لة لربھم أي خاض>عون ) ع>ز وج>ل منق>ادون ل>ُھ من االستكانة وھي الذ :مستكینون 

 م>ن :ُمش@فقون  ، )٥(یٌل للسكون من شدة الخ>وف ث>م اس>ُتعملت ف>ي الخض>وع م: واالستكانة 

ش>َفق علی>ھ ویخ>اف مم>ا یح>ب المُ  قش>فِ الن المُ  ،عنای>ة مختلط>ة بخ>وف : اإلشفاق واإلش>فاق 

                                                           
 .٢٦٦ – ٨/٢٦٥: حبیب هللا الخوئي : منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )١( 
 .المصدر نفسھ : ینظر  )٢( 
 .١٦٠/ ٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 . ١٢٣٩ – ١٢٣٨/ ٣: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار الوصي : ینظر  )٤( 
 .١/١٥٠: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٥( 
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١١٨

 )١(ظھرأفمعنى الخوف  )من(بعدي  إذاو ، ظھرأفمعنى العنایة فیھ  )في(ب عدي إذاف ، یلحقھ

ق>ال  و ،نحفھ>م بالعنای>ة : أي  ، )٢( ﴾قبُل فـي أهلنـا مشـفقین قالوا إنا كنا ﴿: تعالىقال  ،

>>فقة و ،خ>>ائفون : أي  ، )٣( ﴾وهـم مــن الســاعة مشــفقون ﴿: تع>>الى >>فق والشَّ رق>>ٌة م>>ن : الشَّ

أن یك>>ون  ومعن>>ى الش>>فقة   المحب>>وب  أو الخ>>وف عل>>ى المنص>>وح إل>>ىٍب ت>>ؤدي ُح>> أوُنْص>>ٍح 

فالشَّفقة  ،علیِھ أن ینالھ مكروه أشفقُت : قول الناصح من ُبلوغ النصح خائفاً على المنصوح ت

أن>ا : تق>ول  ،الناصح الحریص على صالح المنص>وح : والشَّفیق  ،الِخیفة من شدة النصح : 

رقیق القلب علیك ناص>ٌح ل>ك مح>ٌب إلی>ك ل>ذلك أخ>اف َعلی>ك ل>ئال یص>یبك : ُمشِفٌق علیك أي 

  .طھ من عذاب هللا وألیم سخ :خائفون  ، )٤(سوء  أومكروه 

فكیف یلیق بالكافرین األمن من عذابھ وعقابھ وسخطھ  ، كانت ھذِه صفات المؤمنین إذاف

لغ>>رض توجی>>ھ  ، معن>>ى وترس>>یخھ ف>>ي ذھ>>ن الس>>امع ونفِس>>ھوق>>د ج>>اء التك>>رار لتأكی>>د ال ،! ؟

: ھذا التكرار ق>د َب>یَّن ص>فات الم>ؤمنین وھ>ي  نَّ إفضالً عن ذلك ف ،ھتمام بِھ واال إلیھالعنایة 

  . )٥( تعالىوالشفقة والخوف من هللا  ،كانة ستاال

  .التوكید بالَقسم  -٢

نیا نظ@@َر  إل@@ىنظ@@روا ا" : یا نذم ال>>دُّ س>>یاق التح>>ذیر ف>>ي ف>>ي   ﴾u﴿قول>>ھ  وم>>ن ذل>>ك ال@@دُّ

ُع وُتْفِج@@ ،ي الس@@اكن واهللاِ عم@@ا قلی@@ٍل ُتزی@@ل الث@@ونھ@@ا إف ،الزاھ@@دین فیھ@@ا الص@@ادفین عنھ@@ا 
  . )٦("من اآل فالُمْترَ 

ال>>>دنیا نظ>>>ر الزاھ>>>دین فیھ>>>ا المعرض>>>ین عنھ>>>ا م>>>ن األنبی>>>اء  إل>>>ىالنظر ب>>>  ﴾u﴿أم>>>ر 

ج>ب أوو ،وغیرھم م>ن عب>اد هللا الص>الحین  )علیھم السالم(والمرسلین واألئمة المعصومین 

ي وانھ>ا وِهللا عم>ا قلی>ل ُتزی>ل الث>إف: " ذل>ك بقول>ھ   ﴾u﴿وعل>ل ،قتفاء آثارھم والتأسي بھم ا

مؤك>>داً ذل>>>ك بالقس>>م الب>>ارز تن>>زیالً للمخ>>اطبین منزل>>>ة  ،" ف اآلم>>ن الس>>اكن وُتفج>>ع الُمت>>رَ 
                                                           

 .)شفق ( ٤٥٨: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر  )١( 
 .٢٦: اآلیة : ة الطور سور )٢( 
 .٤٩: من اآلیة : سورة األنبیاء  )٣( 
 .)شفق ( ٩١٨/ ٥: لسان العرب  )٤( 
 .)أطروحة دكتوراه ( ٢٥:  ﴾u﴿مام عليدراسة لغویة في كتاب نھج البالغة لإل: ینظر  )٥( 
 .١٠٥/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
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١١٩

یعني أن من شأنھا نق>ل الُمقیم>ین  ،عتمادھم علیھا او اإلیھلما شاھد منھم رغبتھم  ،الُمنكرین 

 حّبون>ھ من>ین بحیلولتھ>ا بی>نھم وب>ین م>ا یُ فج>اع الُمنعم>ین اآلإو ،ة األخردار  إلىالساكنین فیھا 

  . )١(عتماد علیھا الاو اإلیھاألمن بھا والركون  اإلنسانلیق بكان شأنھا ذلك فكیف ی إذاف

 .التوكید بالقصر -٣
:  ص@طالحاً او ، )٢( ﴾ح@وٌر مقص@وراٌت ف@ي الخی@ام ﴿:  تع>الى ق>ال ،الحبس :  لغةً  القصر

والش>يء  ،ھ>و المقص>ور : ل ووالش>يء األ ،ھو تخصیص شيء بشيء بطری>ٍق مخص>وص 

ویك>>ون ُبط>>رق ، ق المخص>>وص ل>>ذلك التخص>>یص والطری>> ،ھ>>و المقص>>ور علی>>ِھ : الث>>اني 

        تخص>>>یص الحك>>>م بالم>>>ذكور ف>>>ي الك>>>الم ونفی>>>ھ ع>>>ن : یض>>>اً أوالقص>>>ر  ،القص>>>ر وأدوات>>>ھ 

  .  )٣(سواه 

  :   )٤( ل أربعةاكثیرة أشھرھا في االستعم ئقارطُ وللقصر 

ل@ت م@ن رس@ولٌ ق@د خ ّال إوم@ا محم@ٌد ﴿تع>الىقول>ھ : ستثناء نح>و القصر بالنفي واإل -:الً أو

سل   .   )٥( ﴾قبلھ الرُّ

   .  )٦( ﴾ما َیخشى هللاَ من عبادِه العلماءُ نّ إ ﴿:  تعالىنحو قولھ  )انَّمإ(بالقصر  -:ثانیاً 

  .رُض متحركٌة ال ثابتُة األ: نحو  ،)لكن (و )بل(و )ال(بف طالقصر بالع -:ثالثا ً

    )٧(﴾إیاك نعبُد وإیاك نستعین ﴿: تعالىالقصر بتقدیم ما حقھ التأخیر نحو قولھ  -: رابعاً     

              .واالستعانةة دنخصك بالعبا:  أي               

  .)٨(تمكین الكالم وتقریره وترسیخھ في الذھن : والغایة من القصر والتخصیص 

                                                           
 .١٥٠/  ٧: حبیب هللا الخوئي  ،في شرح نھج البالغة  منھاج  البراعة: ینظر  )١( 
 .٧٢: اآلیة :  الرحمنسورة   )٢( 
 .١٥٤: السید احمد الھاشمي  ،جواھر البالغة : ینظر  )٣( 
 .١٥٦ - ١٥٥: جواھر البالغة : ینظر  )٤( 
 .١٤٤: اآلیة من  : آل عمرانسورة   )٥( 
 .٢٨ : اآلیة من  :  فاطر سورة  )٦( 
 .  ٥ :اآلیة :  الحمد رةسو  )٧( 
 .١٥٨: جواھر البالغة : ینظر   )٨( 
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١٢٠

 ﴾u﴿مؤكدًة بالقصر بالنفي واالستثناء قولھ  نھج البالغةومن المواضع التي جاءت في 

 حواني الَھَرم ّال إفھل ینتظُر أھلُ بضاضة الشباب : "  الخطبة الغراء  في سیاق التحذیر في
ی@ال   ةنوآ ّال إمدة البقاء  وأھلُ  ،  نوازلَ السقم  ّال إصحة وأھلُ غضارة ال الفناء م@ع ق@رب الزَّ

  .  )١( "االنتقال    فووأُز

ال  إحة ص>>وأھ>>ُل غض>>ارة ال ،ح>>واني الَھ>>َرم  الّ إة الش>>باب ض>>ال ینتظ>>ُر أھ>>ُل بضا :أي  

 )النف>ي م>ع االس>>تثناء ( س>>لوبوھ>ذا األ ،ن>>ھ  الفن>اء أو  ّال إوأھ>>ًل م>دة البق>اء  ،ن>وازَل الس>قم  

ینتظ>ر أھ>ل بضاض>ة الش>باب ح>واني الھ>رم : قل>ت  إذاف ،الغرض منُھ القصر والتخصیص  

خ>ر غی>ر آویحتمل أنھ>م ینتظ>رون ش>یئاً  ،أنھم ینتظرون أن یھرموا ویكبروا : یكون المعنى 

فق>>د خصص>>>ت  ، ح>>واني الھ>>رم ال ینتظ>>ر أھ>>ل بضاض>>ة الش>>باب إّال : قل>>ت  إذاف>> ،رم الھ>>

ب>ل  ،فنعومة الشباب ورقة الجلود واس>تقامة األجس>اد ال تبق>ى ھك>ذا  "،انتظارھم بالھرم فقط 

  .)٢( " يوتنحني القامات المستقیمة ویذبل الشباب ویذو ،سیأتي علیھا الزمن فتكبر

انتظ>>ار أھ>>ل الص>>حة والعافی>>ة   ﴾u﴿قص>>ر :ازلَ الس@@قم   ن@@وّال إص@@حة وأھ@@لُ غض@@ارة ال

فالص>>حة الع>>امرة  " ، أن یص>>یبھم الم>>رض ویفت>>ك بھ>>م ّال إوك>>أنھم ال ینتظ>>رون  ،ب>>المرض 

  .)٣( "یستنزل بھا المرض الشدید فیقعدھا عن الحركة ویمنعھا من الرقاد ویجعلھا َتِئُن وتتألم 

انتظ>ار المعم>رین والب>اقین ف>ي األرض  تخص>یص:  ن@ھ  الفن@اءأو  الّ إوأھلً م@دة البق@اء 

  .جل الفناء ألّال إوكأن انتظارھم ھذا ال یكون  ،بالفناء والزوال 

  ﴾u﴿التي وردت في نھج البالغة مؤكدة بالقصر بالنفي واالستثناء قول>ھ المواضعومن 

@ھ والإوال یحمُد حامٌد " : والتحذیر لما ُبویع في المدینة  اإلغراءفي سیاق   ّال إالئ@ٌم  مْ َیلُ@ الَّ َربَّ
  . )٤( "نفسُھ 

َخ>>صَّ  دفق>> ،القص>>ر أوالنف>>ي واالس>>تثناء ھ>>و التخص>>یص  أس>>لوبالغ>>رض م>>ن القص>>ر ب

وال َیل>ُم  بّ  ال>رّال إال یحم>ُد الحام>ُد : فكأن>ھ ق>ال  ،وقصر لوم الالئم عل>ى ال>نفس  بّ الحمد بالر

  . النفسّال إالالئُم 
                                                           

 .٢٦٠/  ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 . ٤٨٣ / ١: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة   )٢( 
 .المصدر نفسھ    )٣( 
 .٢٧٣/  ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
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١٢١

 غیره یستحق الحمد حدَ أوال  ،ق لُھ وحده فھو المستح تعالىفالحمُد یجب أن یختص با) 

أراد أن یلوم فال  إذا اإلنسانو ،ألنُھ أصل النعم ومنُھ أصل الوجود كما أن منھ كلَّ موجود  ؛

ألنھا أساس االنحراف والرذیلة ومنھا تكون الشرور والقبائح فعلیھا وحدھا  ؛ال نفسھ إیلومنَّ 

  . )١(یقع اللوم والتأنیب 

   ار النداءالتوكید بتكر -٤

نیا یُ   في س>یاق التح>ذیر﴾u﴿ومن ذلك قولھ  لی@ِك إنی@ا ی@ا ُدنی@ا ی@ا دُ : " ب>ین زھ>دهُ ف>ي ال>دُّ

ي َغْی@ري ال حاج@َة ل@ي ُغ@رّ  ،ھیھ@ات  ،ال ح@اَن َحیُن@ِك ! ل@يَّ تش@وقِت إأبي تعرْضِت أم  ،عني 
  . )٢( "وأملِك حقیٌر  ، وخطرِك یسیرٌ  ،فعْیُشِك قصیٌر  ،قد َطلَّقُتِك ثالثاً ال رجعَة فیھا  ،فیِك 

ھ>دهُ زنك>ار معلن>اً إاس>تفھام  إلی>ھوتش>وقھا ب>ھ نیا مستفھماً عن تعرض>ھا یخاطب اإلمام الدَ 

فك>>رر ن>>داءھا تأكی>>داً وتنبیھ>>اً عل>>ى ُبْع>>ِد  ، ھوع>>دم ق>>درتھا عل>>ى خداع>> ،فیھ>>ا ورغبت>>ھ عنھ>>ا 

اھا على ما ُترید إموافقتھ منُھ أو  اغتراره بھا وتمكنھا    . )٣(یَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ١٦٢/  ١: السید عباس الموسوي  ،رح نھج البالغة ش )١( 
 .   ١٨/٢٢٤: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
والتواب>>ع ف>>ي نھ>>ج  ، )رس>>الة ماجس>>تیر( ٩٧: محم>>د ك>>اظم  أص>>یل ،أس>>الیب التأكی>>د ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة : ینظ>>ر   )٣( 

 .)رسالة ماجستیر ( ١٧٢: البالغة 
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١٢٢

   .االستفھام التحذیر واإلغراء في سیاقداللة  -:سادساً 

شيء لم یكن معلوماً من طلب العلم ب" : یضاً أوھو  ، )١( " ھو طلب الفھم : " االستفھام 

ب العل>>م ب>>المجھول ل>>ھ>>و طوص>>لي االس>>تفھام ع>>ن معناھ>>ا األألف>>اظ وق>>د تخ>>رج  ، )٢(" قب>>ل 

ھ>م تل>ك أوم>ن  ،ألغراض ُتفھم من سیاق الكالم وداللت>ھ  فُیستفھم بھا عن الشيء مع العلم بھِ 

   والتش>>>ویق  ،والنھ>>>ي  ، األم>>>رو ،والنف>>>ي  ،نك>>>ار واإل ،والتقری>>>ع  ،الت>>>وبیخ : األغ>>>راض 

بیھ على نوالت ،والتحذیر  ،والتھكم  ،والتعجب  ،والتحقیر  ،والتعظیم  ،والتھویل  ،والتقریر 

  والتنفی>>>ر  ،والتحس>>>ر ،بی>>>ھ عل>>>ى ض>>>الل الطری>>>ق والتن ،والتنبی>>>ھ عل>>>ى الباط>>>ل   ،الخط>>>أ 

  . )٣( والتسویة

ف>ي س>یاق   ﴾u﴿ االس>تفھام قول>ھ أس>لوبومن المواضع التي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة ب

 ّال إھ@ل غض@ارة الص@حة أو ،ح@واني الھ@رم  الّ إفھل ینتظر أھلُ بضاض@ة الش@باب "  :التحذیر
ة البق@اء  ،نوازل السقم   ،رق>ة الجل>د وام>تالؤه : البضاض>ة  ، )٤( "اء ن@ة الفن@أو ّال إواھل ُمدَّ

جم>ع حانی>ة وھ>ي العل>ة الت>ي تحن>ي : والح>واني  ،رقی>ق الجل>د ممتلىء الب>دن :  ورجٌل بضٌ 

  . )٥(الجسد وتمیلھ 

وتنبیھ>اً لن>ا ب>أن الش>بان الناعم>ة الجس>د ، نكار توبیخاً للغ>افلین من>ا استفھام على سبیل اإل

والصحة العامرة س>ینزل  ،ستكبر وتنحني الظھور المستقیمة  بل ،الرقیقة الجلد التبقى ھكذا 

 ن>>یھم فن>>اء والع>>دم  ال>>ذي یُ فوالمعم>>رون بط>>ول أعم>>ارھم ال ینتظ>>رھم غی>>ر ال ،بھ>>ا الم>>رض  

>>خنم>>ا إو الھ>>رم  والم>>رض والفن>>اء  إل>>ىم>>ره أن م>>ن ك>>ان مص>>یر أل ؛عل>>ى ذل>>ك  ﴾u﴿ وبَّ

ویراقب>>ھ وال  إلی>ھم>ره أنتظ>ر م>ا یص>یر وی ،ة وال>ذخیرة لنفس>ھ دّ ن یأخ>ذ الُع>أوال>زوال ینبغ>ي 

  . )٦(غل بغیره تیش

                                                           
 . ١/٣٦: عاریب ب عن كتب األُمغني اللبی  )١( 
 .   ٧١: جواھر البالغة  )٢( 
 . ٢٠٢ – ١٩٩/  ٤: ومعاني النحو  ، ٧٩ – ٧٧: المصدر نفسھ :  ینظر  )٣( 
 .  ٢٦٠/ ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .)كتاب الباء(٢١٤/  ٢: شرح مفردات نھج البالغة : ینظر  )٥( 
 .  ٣٣٩/  ٥: حبیب هللا الخوئي  ،ج البراعة في شرح نھج البالغة منھا: ینظر  )٦( 
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١٢٣

ف>ي   ﴾u﴿ستفھام في نھج البالغ>ة ف>ي س>یاق التح>ذیر قول>ھ اال أسلوبیضاً بأومما ورد 

ن ً  ،ھا َكسفر سلكوا سبیالً فكأنھم قد قطعوه نَّما َمَثلكم وَمثلُ إف: " یا التزھید في الدُّ وا علما  وأمُّ
وم@ا عس@ى !  ھ@ا حت@ى َیْبلغَ  إلیھاالغایة أْن یجري  إلىالُمْجري  وكم عسى ،قد َبلُغوه فكأنھم 

  . )١( "أن یكون بقاُء من لُھ یوٌم ال َیْعدوهُ 

؛ ؟ ھ>ذا اس>تفھام تحقی>ري  ھ@الغای@ة أْن یج@ري إلیھ@ا حت@ى َیْبلغَ ا إل@ىوكم عس@ى الُمْج@ري 

  إلیھ>ایصل سقریب  ن السائر نحو الغایة مھما تصور أنُھ بعیٌد عنھا فھوأو ،لقصر مدة الدنیا 

ومن ركب جواد األیام  ،ن كانت المسافة بعیدة إو ، إلیھاُبدَّ من الوصول  ن ما لَُھ غایة الإف ،

  . )٢(سرع ما یكونأأدرك یوم وفاتھ ب

نیا  مفالغرض من االستفھا أي ال تظ>ننَّ لھ>ا ط>والً وال  ،تحقیر مدة الج>ري وھ>ي م>دة ال>دُّ

  . )٣(نقضي وتنصرم نھا عن قلیل تإف ،تغتر بتمادیھا 

 األم>رلبی>ان قل>ة  و ،االستفھام للتحقی>ر: ؟  هُ ولُھ یوٌم الَ َیْعدُ  نْ وما عسى أن یكون بقاُء مَ 

نیا  ألن>ُھ مھم>ا ط>ال فھ>و ل>یس  ،خ>ر وغای>ة لقص>ره آك>ان ل>ُھ  إذاالمؤمل من مدة البقاء في الدُّ

   . )٤( بشيء طالما ان الموت آتیھ وُمدركھ

االس>تفھام ف>ي س>یاق التح>ذیر قول>ھ  أس>لوبفي نھج البالغ>ة ب التي وردت المواضعومن 

﴿u﴾  ج@ر وف@ي آب@ائكم ل@ین ُمزدَ واأل ل@یس لك@م ف@ي آث@ارأو: "  یحث على االتعاظ بالماضین

  . )٥(" كنتم تعقلون  نْ إوُمعتبر  الماضین تبصرة ٌ

وا عل>>>ین وارت>>>دواس>>>تفیدوا م>>>ن آث>>>ار األ: ویس>>>تفیدوا یعن>>>ي  تعظ>>>وانك>>>اري لیإاس>>>تفھام 

ع>>اد وثم>>ود وفرع>>ون وخ>>ذوا  ُم>>ّروا ف>>ي دی>>ار الس>>ابقین ق>>ومِ  ،انزج>>روا عم>>ا ال یج>>وز لك>>م و

  . )٦( الِعظات والعِبر منھم

                                                           
 .  ٨٠/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .  ١٥٧/ ٢: السید عباس الموسوي  ،وشرح نھج البالغة  ، ١٢٥/ ٢: توضیح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .  ١٢١/ ٧: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة :  ینظر  )٣( 
 .  ١٥٧/ ٢: السید عباس الموسوي  ،وشرح نھج البالغة  ، ١٢٥/ ٢: توضیح نھج البالغة :  ینظر  )٤( 
 .  ٨٠/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
 .  ١٥٨/ ٢: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٦( 
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١٢٤

ف>ي س>یاق  ﴾u﴿ االس>تفھام قول>ھ أس>لوبوم>ن المواض>ع الت>ي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة ب

 ، ط@ولَ أعم@اراً أألس@تُم ف@ي مس@اكن م@ن ك@ان ق@بلكم "  : التحذیر في ذم ال>دنیا وبی>ان عیوبھ>ا
@دوا ال@دنیا أيَّ  ،ُجُن@وداً  واكث@فَ  ،عدی@داً  االً وأعدَّ وأبعد آم ،بقى آثاراً أو وآثروھ@ا ،  دَّ ُب@عَ تَ  َتعبَّ

         أع@@انتھم بمعون@@ة  أو ،ت لھ@@م نفس@@اً بفدی@@ة خن ال@@دنیا س@@أفھ@@ل بلغك@@م  ،)٠٠٠( ،یث@@ارإ أيَّ 
وضعض@@@عتھم  ،ھق@@@تھم ب@@@القوارع أوو ،رھق@@@تھم ب@@@الفوادح أب@@@ل   ،أحس@@@نت لھ@@@م ص@@@حبةً  أو

غب ّال إوھل زودتھم  )٠٠٠(ر خوَعفَّرتھم للمنا ،بالنوائب   أو ، الض@نك ّال إأحلَّ@تھم  أو ، السَّ
رت لھ@م ن@ تطمئن@@ون ؟ أم  إلیھ@اأم  ؟ون الندام@ة ؟ أفھ@@ذِه ت@ؤثِر ّال إأعقب@تھم  أو ، الظلم@@ة ّال إوَّ

  . )١(" علیھا تحرصون ؟ 

 ،الج>>وع : الس>>َغب  ،ر وھ>>و الت>>راب كب>>تھم عل>>ى من>>اخرھم ف>>ي الحف>> :ر خعف@@رتھم للمن@@ا

  . )٢(الضیق : نك ضال

م>ن ذم ال>دنیا  ﴾u﴿فلم>ا ف>رغ  تطمئنون ؟ أم علیھا تحرص@ون ؟ إلیھاون أم ؤثِرأفھذِه تُ 

یث>ارھم لھ>ا إخاً لھم على یھا استفھم السامعین على سبیل التقریع توبمفیر عنھا بتعدید مذانوالت

وم>ا جنت>ھ عل>ى  ،فبعد أن َبیَّن معایب الدنیا وأفعالھ>ا  ، )٣(وحرصھم علیھا  إلیھاطمئنانھم  او

فھل ھذه : أي  ،أقوى وأقرب للقبول  أنكر علیھم بصیغة االستفھام لتكون ،من أحبھا وآثرھا 

وال  ،وتتمسكون بھا  إلیھاوھي التي تسكنون  ،ة األخرمونھا على الدنیا بعیوبھا  ھي التي ُتقدّ 

  . )٥(بتركھا  األمربلغ من أائب عواالستفھام بعد ذكر الم ، )٤(تقبلون عنھا بدالً ومتحوالً 
مح>ذراً م>ن   ﴾u﴿االس>تفھام قول>ھ  أس>لوبالتي وردت في نھج البالغة ب المواضعومن 

م@ا ب@الكم تفرح@ون بالیس@یر م@ن ال@دنیا "  :  االنھماك في تحصیل الدنیا وترك العمل لآلخ>رة
وُیقلقكم الیسیر م@ن ال@دنیا یف@وتكم حت@ى ! ھ ؟تدركونھ وال یحزنكم الكثیر من األخرة ُتحرمون

  . )٦( " یتبین ذلك في وجوھكم وقِلِة َصْبركم َعّما زوي منھا عنكم

                                                           
 .  ٢٢٧/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،لبالغة شرح نھج ا )١( 
 .  ١٨٩/ ١: الشیخ محمد عبده   ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .  ٨٥/  ٣: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 .  ٢٧٤/ ٢: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .  ١/١٤٨:  )عجم في مصطلحات والفروق اللغویةم(الكلیات: ینظر  )٥( 
 .  ٢٤٧ – ٧/٢٤٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
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١٢٥

اس>تفھام ی>دُل عل>ى الح>زن والت>ألم والتعج>ب م>ن االنھم>اك ف>ي  ما ب@الكم ؟:  ﴾u﴿فقولھ 

  . )١(وترك العمل لآلخرة الباقیة  ،تحصیل ملذات الدنیا الزائلة 

ف>ي س>یاق  ﴾u﴿ االس>تفھام قول>ھ أس>لوبلت>ي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة بوم>ن المواض>ع ا

ص@@بحت أی@@تم ال@@ذین ی@@أملون بعی@@داً ویبن@@ون مش@@یداً ویجمع@@ون كثی@@راً كی@@ف أأم@@ا ر"  :التح>>ذیر
  . )٢( "زواجھم لقوٍم آخرین أموالھم للوارثین وأبیوتھم قبوراً وما جمعوا بوراً وصارت 

لھ>م  اً ستصیر قب>ور الناس ن بیوتإف ،مل الصالح ھذا االستفھام الستفزاز النفس نحو الع

ن>اٍس ألوأزواجھم یص>بحن  ،موال ستكون لورثتھم یقتسمونھا من بعدھم وما جمعوا من األ ،

  . )٣(مل من ھذِه الدنیا ؟ فما األ –بعد موتھم  –جانب أ

االس>تفھام ف>ي س>یاق التح>ذیر قول>ھ  أس>لوبالتي وردت في نھج البالغ>ة ب المواضعومن 

﴿u﴾   نیا والمال وم@ا یص@نُع بالم@ال  ،خ@رة ال فما یصنع بالُّدنیا من ُخلِ@َق لآلأ"  : في ذم الدُّ

  . )٤( "من عما قلیٍل ُیسلَبُھ وتبقى علیِھ تبعتھ وِحساُبُھ 

االس>تفھام لغ>رض التنفی>ر م>ن ال>دنیا والت>وبیخ :  خ@رةال فم@ا یص@نع بالُّ@دنیا م@ن ُخلِ@َق لآلأ

 إلیھاتھ مَّ فمقتضى العقل والمنطق أن یصرف ھِ ان مخلوقاً لآلخرة لما ك اإلنساناذ  ،لطالبیھا 

نیا الزائلة عنُھ  إلىال    . )٥(الدُّ

االس>تفھام لغ>رض :  وما یصنُع بالمال من عما قلیٍل ُیسلَبُھ وتبق@ى علی@ِھ تبعت@ھ وِحس@اُبھُ 

ً  ،التنفیر عن المال بالتنبیھ على أنُھ مسلوٌب عن>ُھ بع>د زم>اٍن قلی>ٍل  لذت>ھ ویبق>ى  فی>زول س>ریعا

  . )٦( ن ُیقتنى وُیجمعأك ال ض وُیترَ بأن ُیرفَ  وما كان ھذا وصفھ فحريٌ  ،ثمھ وحسابُھ إعلیِھ 

ف>ي س>>یاق  ﴾u﴿االس>تفھام قول>>ھ  أس>>لوبالت>>ي وردت ف>ي نھ>>ج البالغ>ة ب المواض>عوم>ن 

خ@واني ال@@ذین ركب@و الطری@@ق ومض@وا عل@@ى إ أی@@ن "  :  خوان>>ھ الماض>ینإالتح>ذیر یس>>أل ع>ن 

                                                           
 .  )كتاب الباء ( ٢/٥٨٤: شرح مفردات نھج البالغة : ینظر  )١( 
 .  ٢٦٩/  ٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .  ٣٠٨/ ٢:  توضیح نھج البالغة: ینظر  )٣( 
 .  ٢١٠ - ٢٠٩/ ٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .   ٢٧٥/  ٩: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة :  ینظر  )٥( 
 .  المصدر نفسھ :   ینظر  )٦( 
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١٢٦

ذو الش@@ھادتین ؟ و أی@@ن نظ@@راؤھم م@@ن  أی@@ن اب@@ن التیھ@@ان ؟ و أی@@ن عم@@ار ؟ و أی@@ن الح@@ق ؟ 
  . )١( " !خوانھم الذین تعاقدوا على المنیة وأبرد برؤوسھم إلى الفجرة ؟إ

خوان>>ھ ال>>ذین ركب>>وا طری>>ق الح>>ق والع>>دل  إمتس>>ائالً ع>>ن  ﴾u﴿یرتف>>ع ن>>داُء اإلم>>ام عل>>ي 

م توبیخ>>اً للحاض>>رین وأن>>ُھ ال یمل>>ك م>>نھم یس>>أل ع>>نھ ،ومض>>وا عل>>ى ھ>>دى االس>>الم وتعالیم>>ھ 

 ً      . )٢( إخوانا

ف>ي س>یاق   ﴾u﴿ االس>تفھام قول>ھ أس>لوبومن المواضع التي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة ب

 إذان@@ت أكی@@ف  ،ا ال@@یفن الكبی@@ر ال@@ذي ق@@د لھ@@زهُ القتی@@رأیُّھ@@: " یخاط>>ب الش>>یخ الكبی>>ر التح>>ذیر
  . )٣(" مُع حتى أكلت لحوم السواعد التحمت أطواق االنار بعظام األعناق ونشبت الجوا

جمع جامعة وھي الغل : الجوامع  ،خالطھ الشیب  :القتیر  زهُ لھ ،الشیخ الكبیر   : نالیف

  . )٤(عناق األ إلىیدي لجمعھا األ

جان>ب  ع>ن حال>ھ ح>ین تحاص>ره الن>ار م>ن ك>لّ الشیخ الف>اني بالس>ؤال  ﴾u﴿اإلمامَخصَّ 

>ُھ بھ>خَ  ،تشوي لحمھ وُتحرق عظم>ھ  لقی>ام الحج>ِة  ؛ ذا الس>ؤال م>ن ب>ین س>ائر المخ>اطبینصَّ

ق>>الع ع>>ن المعص>>یة ل>>ى بالح>>ذر واإلأولكون>>ھ و ، )٥(جاع>>ھ أولل>>ِھ وعلی>>ِھ م>>ن نفس>>ھ وت>>راكم عِ 

 ، )٦(األخ>>رةط>>ھ ف>>ي ورط>>ات نقض>>اء وق>>رب تورّ عم>>ره عل>>ى ال>>زوال واال ش>>رافِ والخط>>أ إل

: ن>ُھ  ق>ال أ  ﴾u﴿ جعفر الصادق ماإلمافعن  ، )٧(في الحساب  المآب وأشدُّ  إلى قربُ أنھ وأل

ح>ى هللا أوبل>غ أربع>ین س>نًة  إذاف> ،نَّ العبَد لفي فسحٍة من أمره ما بینھ وب>ین أربع>ین س>نًة إ" 

قد َعمَّرت عبدي ھ>ذا ُعم>راً فغلظ>ا وش>ددا وتحفظ>ا واكتب>ا علی>ِھ قلی>ل  : ملكیھ  إلى وجلّ  عزّ 

                                                           
 .  ١٠/٩٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .  ٣/١٩١: السید عباس علي الموسوي  ،شرح نھج البالغة  :ینظر  )٢( 
 .  ١٢٢/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 .  ٣٧٩/  ٣: كمال الدین بن میثم البحراني : شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .  ٥٥/  ٤: في ظالل نھج البالغة : ینظر  )٥( 
 .  ٣٤١/ ١٠: حبیب هللا الخوئي  ،ي شرح البالغة منھاج البراعة ف: ینظر  )٦( 
 .  ١٣٧/  ٢: بھج الصیاغة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٧( 
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١٢٧

ط>واق الن>ار أالتحم>ت  إذاكیف أنت ( :الستفھام في او ، )١(" عملھ وكثیره وصغیره وكبیره 

  . )٢( تقریعاً وتوبیخاً على المعصیة  ،ستفھام على سبیل التقریرا:  )٠٠٠عناقبعظام األ

االس>تفھام ف>ي س>یاق التح>ذیر قول>ھ  أس>لوبالتي وردت في نھج البالغ>ة ب المواضعومن 

﴿u﴾   نیا یس>>تفھم  ، )٣( "تبق@@ى ولنع@@یم یفن@@ى ول@@ذة ٍ ال  م@@ا لعل@@يًّ "  : َیب>>ین زھ>>دهُ ف>>ي ال>>دُّ

 عل>>ى ُبع>>ده ع>>ن ھ>>ذا النع>>یم  دّل االس>>تفھاموق>>د  ،ب>>العالئق الدنیوی>>ة  ُمنك>>راً تعلق>>ھ  ﴾u﴿اإلم>ام

  . وال بقاءَ  ، لھما مَ اال دو ذإ  ، )٤(الفاني واللذة الزائلة

 االس>تفھام ف>ي س>یاق التح>ذیر قول>ھ أس>لوبومن المواضع التي وردت في نھج البالغ>ة ب
﴿u﴾  ُأنَت صانٌع إذا تكشفت عنك جالبیُب ما أنَت فی@ھ وكیف : " یة  وامع إلى من كتاب لھ

وأمرت@ك  ،ھ@ا تك فاتبعوقادْت@ ،دعت@ك فأجبتھ@ا  ،عت بل@ذاتھا دَ جت بزینتھا وخَ ھَّ یا قد تبنْ من دُ 
  . )٥( "فأطعتھا 

فلت>ِھ وأن>ُھ مش>غوٌل ف>ي ی>ة وموبخ>اً ل>ُھ ومنبھ>اً عل>ى غوامس>تنكراً عل>ى مع  ﴾u﴿استفھم 

ت>اهُ ظھ>رت ل>ھ أ إذان الم>وَت إف> ، إلی>ھنیاه التي تحجب عنُھ رؤیة الحق والرض>وخ ھ ودُ ملذات

نیا وقتال>>ھِ  تبعھ>>ا ح>>ین قادت>>ھ او ،ن>>ھ اس>>تجاب لھ>>ا ح>>ین َدعت>>ُھ إف ،جلھ>>ا أم>>ن  نتیج>>ة تعلق>>ِھ بال>>دُّ

  .)٦(غَتر بھا وبما فیھا اوأطاعھا عندما أمرتھ فأضحى عبداً ذلیالً لھا 

لرج>ل   ﴾u﴿ستفھام في نھج البالغة في سیاق التحذیر قولھاال بأسلویضاً بأومما ورد 

امُّ للدنیا الُمْغَترُّ بُغُرورھاأیُّ " : یذم الدنیا  بھ@ا ث@مَّ َت@ُذمھا ؟ المخدوع بأباطیلھ@ا أتفت@تُن  ، ھا الذَّ
م مت@@ى َغرت@@َك ؟ أبمص@@ارع أتجرم@@ُة علی@@ك ؟ مت@@ى اس@@تھوتك م علیھ@@ا أم ھ@@ي المُ أن@@َت المتج@@ر
  . )٧("لبلى أم بمضاجِع أُمھاتَك تحت الثرى ؟ آبائَِك من ا

                                                           
 .)٨٤ح(١٠٨/  ٨: محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني  ،الروضة من الكافي   )١( 
 .  ٣٤١/ ١٠: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .  ٢٤٦/ ١١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 .  )رسالة ماجستیر (١٣٣-١٣٢: التوابع في نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .  ٧٩/  ١٥: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
 .  ١٥٨/  ٤: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : نظر   )٦( 
 .  ٣٢٥/ ١٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،بالغة شرح نھج ال )٧( 
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١٢٨

راد كیف یصدر من جھتك االنخداع بھ>ا أو ،نكارفھام ھنا لإلتاالس تتُن بھا ثمَّ َتُذمھا ؟فْ أتُ 

  . )١(وأنت مع ذلك تذمھا وُتنكر صنیعھا معك  اإلیھوالمیل 

ج>ل ال>ذام لل>دنیا لراس>تفھام ت>وبیخي لھ>ذا ا م@ُة علی@ك ؟تجرّ م علیھا أم ھ@ي المُ تجرّ أنَت المُ 

       رم فیھ>>ا والج>>اني عل>>ى نفس>>كن>>ت الُمج>>أي حق>>ك والجانی>>ة علی>>ك أم رم>>ة ف>>نھ>>ا ھ>>ي الُمجأو

  . )٢(فیھا 

وأنَّ  ،نیا ل>ُھ كاري ُی>راد ب>ِھ اس>تبعاد غ>رور ال>دُّ نإاستفھام  م متى َغرتَك ؟أمتى استھوتك 

بت الدنیا فكرك وجذبتك فمتى سل ،بھ ویستیقظ وال یغتر نن یتأھذا یجب  مثلمن یجري علیھ 

  مھاتك ونھایتھم أبائك وآنت ترى مصیر أو ،ك ب لتك وانحرفتضأنحوھا ومتى  ونادتكَ  اإلیھ

أخ>ذ  إل>ىو ، عتب>ار بھ>اوھل ھ>ذا یوج>ب اال ،وا رھائن القبور أصبحنھتھم من الوجود وأفقد 

ي التنب>ھ ال م>ن وأنَّ ذل>ك م>ن دواع> ،ولن ت>دوم ھ>ي ل>ك علیھا ظة منھا بأنك لن تبقى أنَت العِ 

  . )٣(غترار دواعي اال

ف>ي س>یاق   ﴾u﴿ االس>تفھام قول>ھ أس>لوبومن المواضع التي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة ب

أف@ال تائ@ٌب : " على التوبة وتقدیم العمل الصالح قبل یوم القیام>ة  اإلنسانیحث  اإلغراء وفیھ
  . )٤( "! ال عاملٌ لنفسھ قبل یوم بؤِسِھ أ! من خطیئتھ قبل منیتُھ 

واغ>>راء ایض>>اً ف>>ي تق>>دیم العم>>ل  ،ھ>>ذا الك>>الم فی>>ھ اغ>>راء ف>>ي التوب>>ة قب>>ل حض>>ور المنی>>ة 

  .الصالح قبل مجيء یوم القیامة 

وع>ذاب ، ف>ھ م>ن أح>داث مھول>ة نع>ن ی>وم القیام>ة بی>وم الب>ؤس لم>ا یكت  ﴾u﴿ى وقد كّن>

  . )٥( ینشدید وھلع وخوف عظیم

  

  

  

                                                           
 .   ٢٨٢٤ – ٢٨٢٣/  ٦: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر  )١( 
 .  ٣١٠/ ٥: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .  ٣١١/ ٥: المصدر نفسھ : ینظر  )٣( 
 .  ٩١/  ٢: المعتزلي  ابن أبي الحدید ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .١٢٣/  ٢:  )شرح عصري جامع لنھج البالغة (نفحات الوالیة : ینظر  )٥( 
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١٢٩

  . األمرالتحذیر واإلغراء في سیاق داللة  -:سابعاً 

صول الفعل من المخاطب حھو  طلب : واصطالحاً  ، )١( " ھو نقیض النھي : "  األمر

  . )٣(فعل ا :  ھو قول القائل لمن دونھ أو ، )٢(لزامعلى وجھ االستعالء واإل

وص>>یغة  ، األم>>رص>>یغة فع>>ل : ھ>>ي  ،  أرب@@ع ص@@یغف>>ي اللغ>>ة العربی>>ة  األم>>ر س>>لوبوأل

وص>یغة المص>در النائ>ب ع>ن  ، األم>روص>یغة اس>م فع>ل  ، )األمرالم (بالمضارع المجزوم 

  . )٤(األمرفعل 

مع>اٍن أخ>ر  إل>ى ))ل>زامیج>اب واإلاإل((عن معناھا األصلي وھ>و  األمرصیغ  وقد تخرج

باحة واإل ،رشاد واإل ،وااللتماس  ،الدعاء : منھا ، حوال تستفاد من سیاق الكالم وقرائن األ

  . )٥(والتأدیب ،والتعجب  ،والتمني  ،ھانة واإل ،والتسویة  ،

 ف>>ي  ﴾u﴿ قول>ھ األم>روم>ن المواض>ع الت>>ي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>>ة عل>ى ص>یغة فع>>ل 

نیا ف@ي أعی@نكم أص@غر م@ن ُحثال@ِة : " ذم الدنیا واستصغار شأنھا  سیاق التحذیر في فلتكن ال@دُّ
وارفض@وھا  َظ بك@م م@ن َبع@دكمبمن كان  قبلكم من قبل أن َی@تَّع الَقرظ وقُراضة الجلم واتعظوا

  . )٦( "شغَف بھا منكم أنھا قد رفضْت من كان إذمیمة ف

 ، )٧(ن ال>رفض أخ>ُص م>ن الت>رك وذلك أل ؛تركوھا ا: ولم یقل  ،ھا ورفضا: ﴾u﴿قال 

  . ةبمعنى مفعول ةأي مذمومة فعیل: وذمیمة  ،وھو ترك بازدراء أي باحتقار 

                                                           
 .)أمر ( ٢٥/ ٣: لسان العرب   )١( 
وأس>>>الیب الطل>>>ب عن>>>د النح>>>ویین  ، ٦٤: وج>>>واھر البالغ>>>ة  ، ٩١: ش>>>رح الم>>>راح ف>>>ي التص>>>ریف : ینظ>>>ر   )٢( 

: عب>د الق>ادر أب>و ش>ریفة  ،وعلم الَداللة والمعجم العرب>ي  ، ٨٣: الدكتور قیس إسماعیل األوسي  ،والبالغیین 

٤١. 
 .٢٨: التعریفات : ینظر   )٣( 
 .٦٥: جواھر البالغة : ینظر   )٤( 
 .المصدر نفسھ : ینظر   )٥( 
 .  ١٧٥/  ٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
 .١/٤٣٨: الراوندي  ،منھاج البراعة : ینظر   )٧( 
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١٣٠

 اإلغ>راءف>ي س>یاق  م>راألومن المواضع التي وردت في نھج البالغة عل>ى ص>یغة فع>ل 

وب@ادروا آج@الكم  ،وا هللا عب@اَد هللاِ ف@اتقّ : "  في لزوم االستعداد للموت  ﴾u﴿ والتحذیر قولھ

  . )١( "وابتاعوا ما یبقى لكم بما یزول عنكم   ،عمالكم أب

>>ر ،ش>>ترواا: بمعن>>ى :  ابت@@اعوا لب>>ائع زاھ>>داً ف>>ي الیك>>ون  ؛بلف>>ظ االبتی>>اع   ﴾u﴿وق>>د َعبَّ

  لُمْشَترى أحبَّ إلى النف>وس لبقائ>ھولكون ا  ، ىرقُل ثمناً من الُمْشتَ أألنُھ )الدنیا(ع الُمباالشيء 

  . )٢(ودوامھ وھي الجنة 

وتوص>یف المبت>اع بالبق>اء وال>ثمن  ،ة الباقی>ة بال>دنیا الزائل>ة األخ>ربش>راء   ﴾u﴿مرأفقد 

ي بیع>ة رابح>ة ذ تب>دیل الزائ>ل بالب>اقإ ،ة األخ>رعل>ى ش>راء  وتح>ریض  ترغی>ب فی>ھ بالزوال

  . )٣(وكفة راجحة ال یرغب عنھا العاقل

  . )٤(بما یفنى من اللذیذ الزائل  الدائم شتروا ما یبقى من النعیما :والمعنى العام 

 األم>ر ف>ي س>یاق التح>ذیرومن المواضع التي وردت في نھج البالغ>ة عل>ى ص>یغة فع>ل 

بأنكم تاركوھ@ا وظ@اعنون  –ن نتم تعلموأو –علموا اف: " الدنیا  فيفي التزھید  ﴾u﴿ قولھ

م>ع ِعل>م المخ>اطبین :  )ف>اعلموا(نم>ا ق>ال إو ،أي  ُمرتحل>ون عنھ>ا :  ظاعنون ، )٥( "عنھا  

لح>بھم  ،لعدم جریھم على مقتضى علمھ>م  -نتم تعلمون أو: ولھذا استدركھ بقولھ  -بمعلومھ 

نیا وش>>غفھم بھ>>ا ورغب>>تھم فیھ>>ا  الت>>ارك  الِمُ ل الع>>زَّ ُین>> ": ول>>ذا ق>>الوا ف>>ي عل>>م البی>>ان ، )٦(ال>>دُّ

لمقتضى علمھ منزلة الجاھل فُیخاط>ب خطاب>ھ فُیق>ال م>ثالً لت>ارك الص>الة م>ع ك>ون وجوبھ>ا 

  . )٧( "الصالة واجبة : ضروریاً یعلمھ كلُّ احد 

                                                           
 .  ١٤٥/ ٥: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .  ١٦٣/ ٢ :كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .  ٣٤١/  ٤: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر   )٣( 
 .  ٩٧: صبحي الصالح :  تحقیق ، ﴾u﴿نھج البالغة لإلمام علي : ینظر   )٤( 
 .  ٢٧٧/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
 ..٤٧٧ – ٤٧٦/  ١١: بھج الصیاغة في شرح نھج البالغة : ینظر   )٦( 
 .المصدر نفسھ :  ینظر   )٧( 
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١٣١

ف>>ي   ﴾u﴿ قول>ھ األم>روم>ن المواض>ع الت>>ي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>>ة عل>ى ص>یغة فع>>ل 

  ، وأمھ@@دوا ل@@ُھ قب@@ل حلول@@ھ ،م@@وت ف@@ي غمرات@@ھ وب@@ادروا ال: " س>>یاق التح>>ذیر م>>ن الم>>وت 
  . )١( "وكفى بذلك واعظاً لمن عقل ومعتبراً لمن جھل  ، )٠٠٠(

الواحد منھا غمرة وھ>و :  غمراتھ ،عمال الصالحة حراز األإاستبقوه ب:  وبادروا الموت

  . )٢( واالستقامة تبثما ُیذھل العقل ویدھشھ ویخرجھ عن الت: 

وُمعتب@راً  ،ھل العقول الس>لیمة في الموت موعظة أل: أي  :عقل  وكفى بذلك واعظاً لمن
وق>د خ>صَّ ال>وعظ ب>العقالء والزج>ر  ،ال م>ن الخل>ق ع>ن القب>ائح للُجّھ> وزاجراً :   لمن جھل

في  وذلك كافٍ  ،قوال الرقیقة والتمثیالت الرشیقة نما یكون باألإن الوعظ وذلك أل ؛ الھّ بالجُ 

نما ینفع في حقھم الزواج>ر إبخالف الٌجھَّال ف ،مختٌص بالعقالء  ھوو ةَ نَ طْ حق من لُھ ذھٌن وفِ 

ولھ>>ذا ، ئ>>دتھم فس>>تحكام الغ>>ي عل>>ى أاعراض>>ھم وإ وارع المھم>>ة وذل>>ك لف>>رطالعظیم>>ة والق>>

ھم بالزجر واال   . )٣(عتبارخصَّ

 اإلغ>>راءف>>ي س>>یاق  األم>>ر ص>>یغة فع>>لوم>>ن المواض>>ع الت>>ي وردت ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ب

نظ@روا ا: "  )عل>یھم الس>الم (ھ>ل البی>ت أتباع منھج اعلى حث ال وفي ﴾u﴿ والترغیب قولھ

تبع@وا أث@رھم فل@ن ُیخرج@وكم م@ن ُھ@دًى ول@ن یعی@دوكم ف@ي او م ف@الزموا َس@مَتھمكأھل بیِت نبی
وال تت@@أخروا   ،وال تس@@بقُوھم فَتِض@@لّوا  ،نھض@@وا فانھض@@وا  نْ إوا فالب@@دوا ودْن لََب@@إف@@ ،َرَدًى 

  . )٤(  "نھم َفتْھلكوا ع

فت>ارًة یس>تعمل  ،الس>امعین  إل>ىیص>ال م>راده المختلف>ة إل سالیباأل ﴾u﴿ اإلمامعمل ستا

ھ>ل أوھو م>نھج  ،التزام الطریق القویم  إلىھم ھوتوجی، رشاد الناس إلغرض  ،األمر أسلوب

أخرى یستعمل  وتارًة  ،الشرط  أسلوبوتارًة  ،النفي  أسلوبوتارًة  ، )علیھم السالم (البیت 

أكث>ر ت>أثیراً ھ>و و ،عوٌن على الوضوح من ناحی>ة  سالیبوھذا التنوع في األ ،النھي  أسلوب

   .)٥(السامعین من ناحیة أخرىفي 
                                                           

 .١٣/١١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .١٩٤٢/  ٤: في الكشف عن أسرار كالم الوصي  الدیباج الوضي: ینظر   )٢( 
 .١٩٤٣/  ٤: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي   )٣( 
 .  ٧٦/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .  ١٤٢:  ﴾u﴿بالغة اإلمام علي : ینظر   )٥( 
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١٣٢

  . النھي التحذیر في سیاقداللة  -:ثامناً 

 ،واح>دة  ولُھ ص>یغةً  ،لزام ھو طلب الكف عن الفعل على وجھ االستعالء واإل: " النھي 

  . )١( " الجازمة  )ال الناھیة(بوھي الفعل المضارع المسبوق 

ب>ل الم>راد من>ُھ ك>ل م>ا ُیفی>د  ، )ال تفع>ل (صولیین ال یقتصر على ص>یغة والنھي عند األ

  . )٢( )دع (و ، )اترك(و ،یاك أن تفعل إ: الزجر وطلب الترك مثل 

معاٍن أخر ُتستفاد م>ن س>یاق  إلىصلي عن معناھا األ )ال تفعل (وقد تخرج صیغة النھي 

رش>>اد والتوجی>>ھ وبی>>ان العاقب>>ة والتھدی>>د كال>>دعاء وااللتم>>اس واإل: ال ح>>والك>>الم وق>>رائن األ

  . )٣(والتمني والتوبیخ والتحقیر 

ف>ي وعظ>ھ   ﴾u﴿ النھ>ي ف>ي نھ>ج البالغ>ة ف>ي س>یاق التح>ذیر قول>ھ أس>لوبومما ورد ب

  . )٤( "یمان كما تأكل النار الحطب الحسد یأكل اإل نَّ إاسدوا فحَ وال تَ : " الناس 

م>ن  ینخ>راآلھو تمني زوال النعم>ة ع>ن : والحسد : حسد بعضھم بعضاً ن یأ ﴾u﴿نھى

ن ی>رى الن>اس بخی>ر إُیؤذی>ھ ف>ي القل>ب م>رٌض  : والحس>ُد  ،الحاسد نفس>ُھ  إلىن تعود أدون 

 ، اإلنس>انھا فتك>اً باض النفس>یة وأش>دَّ األم>رفض>ع أوھ>و م>ن  ،وعافیة فیتمن>ى زوالھ>ا ع>نھم 

 نوٌع من االحتج>اج علی>ِھ بعطائ>ھ للخل>ق وھ>و من>افٍ ، وھو   تعالىرادة هللا إ یضادّ   والحسد 

  . )٥(تھ وما یصدر عنُھ دارإللتسلیم بحكمتھ و

 النھ>>ي ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق التح>>ذیر قول>>ھ أس>>لوبوم>>ن المواض>>ع الت>>ي وردت  ب
﴿u﴾   وال  ،ذك@@ر الم@@وت وم@@ا بع@@د الم@@وت  رْ ثِ@@وأكْ : "  الح>>ارث الھم>>داني إل>>ىم>>ن كت>>اب ل>>ُھ

  . )٧(الُمحكم القوي: والوثیق  ، )٦( "ال بشرٍط وثیق  إالموَت  تَتمنَّ 

                                                           
: وأس>الیب الطل>ب عن>د النح>ویین والبالغی>ین  ، ٥٨: ین>ي الخطی>ب القزو ،اإلیضاح في علوم البالغ>ة : ینظر   )١( 

٤٦٥. 
 .١٥٢: الدكتور صالح الظالمي  ،تطور دراسة الجملة العربیة بین النحویین واألصولیین : ینظر   )٢( 
 .٧٠ – ٦٩: جواھر البالغة :ینظر   )٣( 
 .  ٣٥٤/  ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 .١٦/ ٢: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة :  ینظر  )٥( 
 .  ١٨/٤٤: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
 .٦٣٨: صبحي صالح : تحقیق :  ﴾u﴿نھج البالغة لإلمام علي: ینظر   )٧( 
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١٣٣

كان لُھ عمٌل ص>الح   إذاال إن تمني الموت وطلبھ عالحارث الھمداني   ﴾u﴿اإلمامنھى 

وھ>ذا ال  راهُ أحس>ن م>ن ال>دنیا وأكث>ر س>روراً ن یأ دَّ بُ  ن من یتمنى الموت الإف  ،یدخلُھ الجنة 

>>ا م>>ن كان>>ت أعمال>>ھ س>>یئة  ،ال الص>>الحة والطاع>>ة ) عم>>ھ>>ل األأك>>ان م>>ن  إذایمك>>ن اال  أمَّ

  . )١( ؟ فكیف یتمنى الموت والقدوم على هللا  بھذِه المعاصي واآلثام ،ومعاصیھ كثیرة 

الجنة وُتنقذك من  إلىنھا تؤدیك أنت واثٌق من أعمالك الصالحة أال وإالموت  نَ فال َتتم   

  . )٢(النار

لرج>ٍل س>الُھ ان   ﴾u﴿النھي في سیاق التحذیر قول>ھ أسلوبالتي وردت ب المواضعومن 

@ن َیرج@و : " َیعظُھ  َق@ول ف@ي ی ،ي التوب@ة بط@ول األم@ل ج@رَ ة بغی@ر العم@ل ویُ األخ@رال تك@ْن ممَّ
نیا  ُمنِ@َع منھ@ا  نْ إأْعِطَي منھا ل@م َیش@َبْع و نْ إ ،قول الزاھدین ویعملُ فیھا بعمل الراغبین بالدُّ

  . )٣( "لم یقنع 

ة وثوابھا من غیر تقدیم العمل األخر ن أن یكون ممن یرجوع اإلنسان  ﴾u﴿اإلمامنھى 

  .مل في الدنیاتكاالً على طول األإونھاهُ أیضاً عن تأخیر التوبة وتسویفھا  ،الالئق بھا 

نج>از ل>ھ  إستعمل للوع>د ال>ذي ال كثر ما یُ أو ،سوف أفعل : ن یقول في نفسھ أوالتسویف 

ولك>>ن الش>>یطان  ، )٤(قع>>ك وكأن>>ُھ جعلھ>>ا مخاطب>>ة ً أوس>>وف  :ن یق>>ول لھ>>ا أوتس>>ویف التوب>>ة 

ال>ذنوب كان>ت توبت>ك م>ردودة ً  إلىْن ُتبَت ثم رجعت إ: في صدر الرجل ویقول لُھ  یوسوس

ً  توب>ةً  ر توبتك حتى تتوبَ فأخّ  فیم>وت الرج>ل عل>ى غی>ر  ،ذن>ب  إل>ىال تع>ود بع>دھا  نص>وحا

والش@یطاُن ُموك@لٌ ب@ِھ ُی@زین " :  لبالغ>ةنھ>ج اخر في آفي موضع   ﴾u﴿كما قال  ، )٥(توبٍة 

  . )٧(ُیوجلھا وُیؤخرھا : ومعنى ُیسوفھا، )٦( "فھا وّ وٌیمنیھ التوبة لُِیس ،لُھ المعصیة لیركبھا 
                                                           

 .١٧٠/ ٥: السید عباس الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )١( 
 .٤٤/ ١٨: ابن أبي الحدید المعتزلي   ،بالغة شرح نھج ال: ینظر   )٢( 
 .  ١٨/٣٥٦: المصدر نفسھ  )٣( 
 .  ١٤٧/ ٥: ابن أبي الحدید المعتزلي   ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .  ٣٤٤/  ١: معارج نھج البالغة : ینظر  )٥( 
 .   ٥/١٤٥: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
 .  ١٠١/  ١: الشیخ محمد عبده  ،نھج البالغة  شرح: ینظر  )٧( 
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١٣٤

ا االمل فیُ أ س>بب :  وقال بعض>ھم  ،محبوب في المستقبل بحصول تعلق النفس : راد بِھ مَّ

نیا طول األ  وبل>ذاتھا ثق>ل علی>ھ مفارقتھ>ا وأح>بَّ س بھ>ا أِن> إذا اإلنس>انن إف> ،مل ھ>و ح>ب ال>دُّ

 شیئاً ك>ره التفكی>ر ف>ي ألن من أحبَّ  ،فال یتفكر في الموت الذي ھو سبب مفارقتھا  ،دوامھا 

نیا وُیقدر حصول ما یحتاج  ،ما یزیلھ  ھ>ل وم>ال أم>ن  إلی>ھفال یزال ُیمني نفسھ البقاء في الدُّ

خط>>ر  نْ إو ،ة ببال>>ھ األخ>>رط>>ر الم>>وت وویص>>یر فك>>ره مس>>تغرقاً ف>>ي ذل>>ك ف>>ال یخ ،وأس>>باب 

>األخرعم>ال قب>ال عل>ى األوالتوبة واإل بخاطره الموتُ  ی>وٍم وم>ن  إل>ىر ذل>ك م>ن ی>وٍم وی>ة أخَّ

م>ا ف>رغ م>ن ش>غل ع>رَض ل>ُھ ُكلَّ  ف التوب>ة وھك>ذا ُیس>وّ  ،ع>ام ٍ  إل>ىشھٍر ومن ع>اٍم  إلىشھٍر 

مس>تغرق القل>ب  ،عد ل>ُھ وھو غافٌل عن>ُھ غی>ر مس>ت شغل آخر بل أشغال حتى یختطفھ الموت

نیا فتطول في  ولم یرد في نھج البالغة اغراء  ، )١(ھ وتكثر ندامتُھ ة حسرتُ األخرفي أمور الدُّ

  .في سیاق النھي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .  ٢٠٣-٢٠٢/ ٤: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )١( 
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١٣٥

  . في سیاق التحذیر واإلغراء الذكر والحذف  -:المبحث الخامس 

أك>ان ھ>ذا ال>دلیل معنوی>اً ال ب>دلیل س>واء إصل في الك>الم ال>ذكر وال یُح>ذف من>ُھ ش>يء األ

ت>دل  مأوسواء تدل علیِھ قرینة لفظی>ة  ،یھ المعنى أم صناعیاً تقتضیھ الصناعة النحویة ضیقت

  . )١( علیِھ قرینة المقام 

 الس>>حر ب ش>>بیھ ، األم>>رعجی>>ب  ،مأخ>>ذ لطی>ُف ال ،ب>>اٌب دقی>>ق المس>>لك " ھ>>و : والح>ذف   

وتج>ُدَك  ،ف>ادة ف>ادة أزی>د لإلت ع>ن اإلوالص>م ،فأنت ترى بِھ  ترك الذكر أفص>ح م>ن ال>ذكر 

  . )٢(" لم ُتِبْن  إذاما تكون بیاناً  وأتمّ  ،ق طلم تن إذاأنطق ما تكون 

  : وللحذف أغراض منھا 

المقص>ود كم>ا ف>ي  إل>ىالف>راغ بس>رعة للوص>ول  أوالس>امع  إل>ىالسرعة في نقل المعنى  - ١

عج>ال وال یحتم>ل إموضع  فھو فيمنُھ ر ن الوقت یضیق عن ذكر غیر الُمحذَّ إالتحذیر ف

 . )٣(لئال یقع المخوف بالمخاطب قبل تمام الكالم ،تطویل الكالم 
م>ا ھ>و  إل>ىوتش>وقھ  ،م>ذھب  بھام ل>ذھاب ال>ذھن ك>لَّ فیھ من اإل لما ،عظام التفخیم واإل  - ٢

ال أ ،فعند ذل>ك یعظ>م ش>أنھ ویعل>و ف>ي ال>نفس مكان>ھ  ،دراكھ إفیرجع قاصراً عن  ،مراد 

ظھر في الفلظ زال ما ك>ان یخ>تلج ف>ي ال>وھم م>ن الم>راد وخل>ص  إذاترى أن المحذوف 

 . )٤(للمذكور
>ا ك>ان الش>عور بالمح>ذوف أعس>ر ك>ان  ،ستنباط ال>ذھن للمح>ذوف ازیادة لذة بسبب  - ٣ وُكلمَّ

 . )٥( االلتذاذ بِھ أشدَّ وأحسن
             . )٦(التوسع في المعنى - ٤

    

            
                                                           

 .٣٦١ – ٣٦٠/ ٢: أبو الفتح عثمان بن جني  ،الخصائص : ینظر   )١( 
 .١٤٦: دالئل األعجاز   )٢( 
 : ﴾u﴿ودراس>ة لغوی>ة ف>ي كت>اب نھ>ج البالغ>ة لإلم>ام عل>ي ، ١٠٣: ا وأقس>امھ االجملة العربیة تألیفھ: ینظر   )٣( 

 .)أطروحة دكتوراه ( ٩٦
 .١٧١: واإلیضاح في علوم البالغة  ، ١٠٥ – ١٠٤/  ٣: البرھان في علوم القرآن : ینظر   )٤( 
 .١٧١: اإلیضاح في علوم البالغة : ینظر   )٥( 
 . ١٠٦: وأقسامھا  االجملة العربیة تألیفھ: ینظر   )٦( 
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١٣٦

وحذف المضاف وحذف المضاف  ،وحذف الخبر  ،دأ حذف المبت:  نواع منھاأوللحذف 

وح>>ذف ج>>واب الش>>رط   ،وح>>ذف المفع>>ول ب>>ِھ  ،وح>>ذف الص>>فة وح>>ذف الموص>>وف  ، إلی>>ھ

  . )١(وحذف حرف النداء  ، )نَّ إ(وحذف خبر 

ن یّ ع>وھو م>ا ت ،التوسع فیھ  إلىاطالق المعنى وال  إلىقسم ال یؤدي :   قسمانوالحذف 

ل>م یتع>ین  إذاالتوسع ف>ي المعن>ى وذل>ك  إلىوھو الذي یؤدي :  األخروالقسم  ،فیھ المحذوف 

  . )٢(ھذا الحذف یفید المبالغةو ،فیھ المحذوف بل یحتمل عدة تقدیرات 

 أن ُیحذف للَداللة على أنُھ ش>يء ال یح>یط ب>ھِ : "  )یضاح في علوم البالغةاإل ( جاء في 

ال یج>وز إمكروھ>اً او لوب>اً مذھب ممكن ف>ال یتص>ور مط لتذھب نفس السامع كلَّ  أوالوصف 

       . )٣("  عنده ما خفَّ أمُرهُ قتصر علیھ وُربَّ ان شيء ولو ُعیّ  ،أعظَم منُھ  األمركون أن ی

  :ما یأتي  اإلغراءومن مواضع الحذف في نھج البالغة في سیاق التحذیر و

: نیا ف>ي ذم ال>دُّ  ﴾u﴿جاء فیھ حذف المبتدأ في س>یاق التح>ذیر قول>ھ ومما :حذف المبتدأ  - ١

    ّال إخی@@َر ف@@ي ش@@يء م@@ن أزوادھ@@ا  ال ،فانی@@ة ٌ ف@@اٍن م@@ا علیھ@@ا  ،رةٌ ُغ@@ُروٌر م@@ا فیھ@@ا اَغ@@رَّ " 
 .)٤(" التقوى

نیا فانی>ٌة : أصل الك>الم  التوحی>د ال>ّداللي ال>ذي یق>ع ب>ین  الُمس>ند   إل>ىدى أفالح>ذف ھن>ا   ،ال>دُّ

نیا لتص>بح ھ>>ي والفن>اء ش>>یئاً ذِ فُح>>  ، إلی>ھالُمس>ند و ألنھ>ا زائل>>ة وزمانھ>ا قلی>>ل  ،واح>داً فت ال>دُّ

فلوال ھذا الحذف لم نكن نعي ھذا المعنى ولفاتت ھذِه المالحظة المھم>ة  ،ة األخرمع  وازنةً م

نیة الفانیة  دّ بُ  فال ، نیا الدَّ      . )٥(لالنسان أن یقطع حبل عالقاتھ عن الدُّ

س>یاق التح>ذیر قول>ھ ومن المواضع  التي ورد فیھا  حذف المبت>دأ ف>ي نھ>ج البالغ>ة  ف>ي 

﴿u﴾" : ِنیا  –نك@@م إ! عب@@اَد هللا ل@@ون وم@@دینون  –وم@@ا ت@@أملون م@@ن ھ@@ذِه ال@@دُّ أثوی@@اُء ُمؤجَّ

  .)٦(" أجلٌ منقوص وعملٌ محفوٌظ فُربَّ دائٍب ُمضیٌع وُربَّ كادٍح خاِسرٌ  ،مقتضون 

                                                           
 . ٣٧٢ – ٣٦٢/  ٢: الخصائص :  ینظر   )١( 
 . ١٥٧: الدكتور فاضل صالح السامرائي  ،الجملة العربیة والمعنى : ینظر   )٢( 
 .١٧٢ – ١٧١: اإلیضاح في علوم البالغة  )٣( 
 .  ٢٢٦/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 . ٨٦/ ٢: لیة بالغة نھج البالغة ثر االنزیاح في جماأ: ینظر   )٥( 
 .  ٢٤٤/ ٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٦( 
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١٣٧

وعملك>م عم>ٌل  ،ج>ٌل منق>وص یوم>اً بع>د ی>وم ولحظ>ة ً فلحظ>ة أأي أجلكم :  أجلٌ منقوص

  .)١( تعالىهللا حفوظ عند م

ما یكون الغرض من ھذا الحذف ھ>و الدالل>ة بَّ ورُ  ،علیھ دلیل  ألنُھ دلَّ ؛ ف المبتدأ ذِ فقد حُ 

نیا وقرب حلول  نس>ان وذل>ك إ وذلك بسبب قرب األجل من كلّ  ،األخرة على قصر زمان الدُّ

 .بنقصانھ
ف>ي  اإلغراءولتح>ذیرالت>ي ورد فیھ>ا  ح>ذف المبت>دأ ف>ي س>یاق ا ىاألخ>رومن المواض>ع  

األنف@س  هللاَ هللاَ ف@ي أع@زَّ ! عب@اَد هللاِ : "ف>ي الح>ث عل>ى التق>وى    ﴾u﴿نھج البالغة  قول>ھ 

 أوفش@قوةٌ الزم@ة ٌ  ، وأن@اَر ُطرق@ھُ  ض@ح لك@م س@بیل الح@قّ أون هللا ق@د إل@یكم ف@إعلیكم وأحبھ@ا 
  .)٢(" سعادة ٌ دائمة ٌ

 أوفج>زاؤكم  أوفغ>ایتكم : مح>ذوف تق>دیره  لمبت>دأ مرفوع على أنُھ خب>ر:  فشقوةٌ الزمة ٌ 

    . )٣( سعادة ٌ دائمة أوفمصیركم شقوة ٌ الزمة   أوفشأنكم 

ودنوھ>ا من>ُھ  اإلنس>انالس>عادة م>ن  أوفقد ح>ذف المبت>دأ للدالل>ة عل>ى ق>رب ھ>ذه الش>قوة   

ي ھذِه وترغیباً للمؤمنین ف ،ترھیباً للكافرین والمشركین والفاسقین من ھذِه الشقوة  ،بالموِت 

    .السعادة الدائمة

ن الی@وَم إو: "في نھج البالغة في سیاق التحذیر  ﴾u﴿ومن ذلك قولھ:  )نَّ إ(حذف خبر  -٢

 .)٤("  وال حساٌب وغداً حساٌب وال َعَملعملٌ 
مقام>ھ  إلی>ھقام>ة المض>اف إقام مقام الخبر على حذف المضاف و :وعملٌ  ،نَّ إاسم   :الیوَم 

نیا إنفس الخب>ر )عمل(:  ﴾u﴿قولھ  نما ُجِعلإو ،عمٍل  ن الیوَم یومُ إ ،والتقدیر  ی>ذاناً ب>أنَّ ال>دُّ

 .)٥(ولیس منھا غرٌض سواه  ،  للعمل ّال إما تكون 

                                                           
 .١٢/ ٢: شرح نھج البالغة المقتطف من بحار األنوار : ینظر   )١( 
 .  ٢٠٩/ ٩: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .٢١٤/ ٩: المصدر نفسھ : ینظر   )٣( 
 .  ٣١٨/  ٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،نھج البالغة  شرح )٤( 
 – ٤٦٧: العط>اردي عزی>ز هللا : تحقی>ق   ،الشارح عالم من أعالم القرن الث>امن  ،شرح نھج البالغة : ینظر   )٥( 

٤٦٨. 
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١٣٨

ومن  المواضع التي جاء فیھا حذف المفعول ب>ھ ف>ي نھ>ج البالغ>ة  :حذف  المفعول بِھ   -٣

ركم َع@دُ : "  راً م>ن الش>یطان اللع>ین ال>رجیمُمح>ذَّ   ﴾u﴿قولھ واً نف@ذ ف@ي الص@دور خفی@اً وَح@ذَّ

@ی@ن نجّ ذاونفث في اإل ن مُ  ،ى اً فأض@ل وأردى ووع@د َفمنَّ @ن س@یئات الج@رائم وَھ@وَّ وبق@ات وزیَّ
  .)١(" الِعظائم  
للدالل>ة عل>ى : )نَّ>ى ومَ  ،ووع>د  ،أردى و ، أضلَّ  (ف المفعول بِھ من األفعال ذِ فقد حُ     

د هللا  بس>عة تش>مل الن>اس جمیع>اً ایق>اع بعب>ولبیان قدرة ھ>ذا الع>دو وتمكن>ھ م>ن اإل ، طالقاإل

س>>تثناء مم>>ا ی>>دل عل>>ى س>>عة عمل>>ھ انس>>ان م>>ن دون إ أيَّ من>>ي ع>>د ویُ ض>>ل وی>>ردي ویَ فھ>>و یُ 

ى ح>ذر ل>ا من>ُھ عوالناس جمعیاً أن یكون على لذا یجب ،ضالل جمیع الناس إصراره على إو

  .)٢(دائم 

ي نھ>ج البالغ>ة ف>ي س>یاق التي ج>اء فیھ>ا ح>ذف المفع>ول ب>ھ ف> ىاألخرومن  المواضع  

م@إ ،ھا الن@اس أیُ : " العمل الصالح  تقدیم یحث على  ﴾u﴿قولھ اإلغراء نیا داُر مج@اٍز نَّ ا ال@دُّ

        اركم عن@@@د م@@@ن یعل@@@مس@@@توال تھتك@@@وا أ، كم كم لمق@@@رّ رّ م@@@فخ@@@ذوا م@@@ن مَ  ، ةُ داُر ق@@@رارٍ األخ@@@رو
  .)٣("   أسراركم

نیا لآلیُ  ما وھو )أخذ(فحذف المفعول بِھ من الفعل   إل>ىدى أخ>رة وھ>و ال>زاد ؤخذ من ال>دُّ

كبی>راً یثق>ل المكی>ال  أوعم>ٍل ص>الح مھم>ا یك>ن ص>غیراً  ذ یش>مل ك>لَّ إ ،توسیع دائ>رة الدالل>ة 

فھذا الزاد یش>مل جمی>ع الحس>نات  ، تعالىهللا  إلىویقربھ  اإلنسانویعبد الطریق الذي یسلكھ 

  .)٤(ال ُتحصىإوال تغادر صغیرة وال كبیرة 

ومن  المواض>ع الت>ي وردت ف>ي نھ>ج البالغ>ة  وج>اء فی>ھ ج>واب : حذف جواب الشرط  -٤

وم@ن  ،الجن@ة  إلىف@س@تقام ام@ن : " والتح>ذیر  اإلغ>راءفي سیاق  ﴾u﴿الشرط محذوفاً قولھ

 .)٥(" النار   إلىزلَّ ف

                                                           
 .  ٢٦٨/  ٦:ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .)رسالة ماجستیر ( ٢٧٨: التوابع في نھج البالغة :  ینظر   )٢( 
 .  ٣/ ١١:ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 . ٢/٨٦: أثر االنزیاح في جمالیة نھج البالغة :  ینظر   )٤( 
 .  ٢٨٥/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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١٣٩

وق>د ح>ذف ج>واب  ،الن>ار  إل>ىالجنة وم>ن َزلَّ فطریق>ھ  إلىستقام فطریقُھ امن  :التقدیر 

لق>د حمل>تكم ": الجواب ورد في سیاق الكالم قبل قولھ ھذا وھو ف ،ط ألنُھ دلَّ علیِھ دلیل الشر

  .)١( "على الطریق الواضح التي ال یھلك علیھا ھالك 

والترغی>>ب ف>>ي الجن>>ة بالنس>>بة   اإلغ>>راءالح>>ذف ھ>>و تعجی>>ل  ھ>>ذا ویب>>دو أن الغ>>رض م>>ن

والتح>ذیر م>ن الن>ار بالنس>بة لترھی>ب وتعجی>ل ا ،للمؤمنین المتقین لبث الطمأنینة في نفوسھم 

الزلل  (للكافرین لزرع الرعب والخوف والذعر والقلق في نفوسھم من ھذا المصیر الَمُھول 

 .)عن الصراط والوقوع في النار 
وم>>ن  المواض>>ع الت>>ي ج>>اءت ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة وح>>ذف من>>ُھ أداة : داة الش@@رط أح@@ذف   -٥

وھ@ا  ئضاالف@ر: " لف>رائضداء اأف>ي ُمغری>اً العب>اد    ﴾u﴿الشرط قولھ هللا  إل@ىالف@رائَض أدُّ

 .)٢(" الجنة   إلىكم ُتَؤد
وھ@@ا   هللا عل>>ى الوج>>ھ الكام>>ل  إل>>ىن ُتؤدوھ>>ا إ: التق>>دیر  :الجن@@ة  إل@@ىهللا ُت@@َؤدكم  إل@@ىأدُّ

  .الجنة  إلىؤدكم والصحیح تُ 

س>راع ف>ي أداء الف>رائض الش>رط ألج>ل التعجی>ل واإل أس>لوبداة الش>رط م>ن أ تذففقد حُ 

ل اللفظ من الفعل المضارع  ج>ل الح>ث أم>ن  األم>رظھار ذلك ف>ي ص>ورة ال ؛األمر إلىوَحوَّ

 .ھافیعلى أداء الفرائض والترغیب 
ً  ومن ذلك م@ا إنَّ تخفف@وا َتْلَحقُ@وا ف: "  اإلغ>راءفي نھ>ج البالغ>ة ف>ي س>یاق   ﴾u﴿قولھ  أیضا

 .)٣(" لكم آخركم أوظر بنتَ یُ 
 )تخفف>وا (والتاء من الفع>ل  )نْ إ(طفحذف أداة الشر ،تلحقوا ن تتخففوا إ :التقدیر ن أیبدو لي 

م ویتوافق مع الداللة المقصودة وھ>ي تخفی>ف النف>وس م>ن أعب>اء ال>دنیا ءلیتال؛ تخفیفاً للكالم 

عن اللح>وق بالص>الحین الس>ابقین  ألنھا ُتثقل النفس ؛تھا ومقتنیاتھا وذخائرھا ونفائسھا اوملذ

 .ف سریع اللحوق بھمولیبین أن الُمخفّ  ،الذین فازوا ُبعقبى الدار 

                                                           
 .  ٢٨٥/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )١( 
 .  ٢٨٨/ ٩: المصدر نفسھ )٢( 
 .  ٣٠١/  ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 
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١٤٠

ل@@ت ٌنزّ : "  اإلغ>>راءف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق  ﴾u﴿وم>>ن ذل>>ك قول>>ھ: لمص@@دراح@@ذف  -٦

 .)١(" لت في الرخاء أنفسھم منھم في البالء كالذي ُنزّ 
ُنزل>ت : والتق>دیر  ،موضع نصب على أنُھ ص>فة لمص>در مح>ذوف  )كالذي (ن موضع إ

ف ذِ وق>د ُح> ،لت>ھ م>نھم ف>ي ح>ال الرخ>اء والً كالنزول ال>ذي ُنزّ أنفسھم منھم في حال البالء نز

لتھ" في  )الھاء(العائد على االسم الموصول وھو  : ع>راب والمعنى على وف>ق ھ>ذا اإل ،" ُنزَّ

وذل>ك لقل>ة  ،ة كطیب أنفس>ھم ب>أحوالھم ف>ي الرخ>اء والنعم>ة أنھم طابوا نفساً في البالء والشدَ 

نیا ومصتُمباال   .)٢(ائبھا ھم بشدائد الدُّ

م>ا ج>>اء ف>ي نھ>ج البالغ>>ة مح>ذوف الص>فة ف>>ي س>یاق التح>ذیر قول>>ھ مو  :ح@ذف الص@فة   -٧

﴿u﴾ نیا      .)٣("  أرھقتھ من نوائبھا تعباً ّال إال ینالُ امرؤ من غضارتھا رغباً : "  في ذم الدُّ
نیا  راالغت>راعدم تنبیھ المخاطب على   ﴾u﴿اإلمامراد أ تھا تھ>ا قلیل>ة ول>ذاوذ حألإ ،بال>دُّ

  وھن>>ا ُح>>ذفت الص>>فة لغ>>رض توس>>یع دائ>>رة الدالل>>ة  ،وأرق طوی>>ل مری>>ر فانی>>ة یلحقھ>>ا تع>>ٌب 

ال على ذلك التوسع ال>داللي  )رغباً وتعباً (وتنكیر  ل>ى جمل>ة إن نخل>ص أ  نذ یمك>إ،  ھو الدَّ

ً  أو ، ارھقتھ من نوائبھا تعباً طویالً ّال إال ینال رغباً صغیراً :   أمور منھا حسناً  ال ینال رغبا

  .)٤(ولوال ھذا الحذف لما حدث ھذا التوسع في الداللة  ،ال أرھقتھ من نوائبھا تعباً خبیثاً إ

  

  

  

  

  

                             

                                                           
 .  ١٣٢/  ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة )١( 
اطروح>ة ( ٣١٣: والمباحث الَداللیة في شروح نھ>ج البالغ>ة المطبوع>ة  ، ١٤٢/  ١٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٢( 

 .   )اهدكتور
 .  ٢٢٦/  ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي ،شرح نھج البالغة  )٣( 
 .   ٢/٨٤: أثر االنزیاح في جمالیة بالغة نھج البالغة : ینظر  )٤( 
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١٤١

H                                                              ًواحدا   
   H                     ًقلیال                                                                   

  صغیراً                         Hال ینال رغباً       
H                           ً   حسنا
H                           ً   ممتعا

  
H                                                            ً    خبیثا

   H                    ویالً                                                          ط  
ً ّال إ    كبیراً                         H  أرھقتھ تعبا

H                           ً   ُمھلكا
H                           ً   ُمؤذیا

 

وق>د  اإلغ>راءومن المواضع التي جاءت في نھج البالغة في سیاق : حذف حرف النداء  -٨

 –عب@@اَد هللا  –ص@@یكم أو: "  الح>>ث عل>>ى التق>>وى ف>>ي  ﴾u﴿ُح>>ِذف منھ>>ا ح>>رف الن>>داء قول>>ھ 

وأن تس@@تعینوا علیھ@@ا ب@@ا   ،ك@@م  عل@@یكم والموجب@@ة عل@@ى هللا َحقَ نھ@@ا َح@@قُّ هللاإبتق@@وى هللا ف
@@ة وف@@ي غ@@ٍد الطری@@ُق  ن التق@@وى ف@@ي الی@@وم الِح@@ْرزُ إف@@ ، وتس@@تعینوا بھ@@ا عل@@ى هللا      إل@@ىوالُجنَّ

    .)١(" الَجنَّة 
 من قط>>>ع ال>>>زاد ض>>>ب>>>ین التق>>>وى الت>>>ي تت   ﴾u﴿فق>>>د وازن ،ی>>>ا عب>>>اد ِهللا : أي : عب@@@اَد هللا 

نیاأي أوااللتزام بما ھو ضروري  لخل>ق حال>ة  فح>ذف ح>رف الن>داء  خذ الُبلغة في الحیاة ال>دُّ

وق>د وض>ع   ، )٢(قتص>اد ال>ذي ف>ي التق>وىقتص>اد ال>ذي َدلَّ علی>ِھ الح>ذف واالتناسب  ب>ین اال

تأكی>داً ألھمی>ة التق>وى  )ھ>ا نَّ إف(:   ﴾u﴿ول>م یق>ل )ن التقوى إف(الظاھر موضع المضمر في 

  . وتعظیماً لشأنھا
ومم>>ا ورد ف>>ي نھ>>ج البالغ>>ة ف>>ي س>>یاق : مقام@@ھ  إلی@@ھقام@@ة المض@@اف إح@@ذف المض@@اف و -٩

        : عل>>ى قت>>ال الخ>>ارجین  ف>>ي الح>>ثّ   ﴾u﴿وُح>>ذف من>>ُھ المض>>اف قول>>ھ والتح>>ذیر اإلغ>>راء

                                                           
 .     ١١٥/  ١٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
   .  )رسالة ماجستیر  ( ٢٣٣: التوابع في نھج البالغة : ینظر  )٢( 
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١٤٢

وا فاتقوا هللاَ ع"  مض@وا ف@ي ال@ذي َنھَج@ھ لك@م وقُوم@وا بم@ا او ،هللا ِم@ن هللا  إل@ىباَد هللاِ  وفِ@رُّ
    .)١(" َعَصبُھ بكم 
وا    إلی>>ھقام>>ة المض>>اف إح>>ذف المض>>اف و إل>>ى  ﴾u﴿اإلم>>امعم>>د  :هللا ِم@@ن هللا  إل@@ىوفِ@@رُّ

  .)٢(ة منھا یدیرات عدذ یحتمل المضاف تقدإ ،لغرض التوسع في الَداللة ؛ مقامھ 

 .رحمة هللا من عذاب هللا  إلىھربوا ا  - أ
 .جنة هللا من نار هللا  إلىھربوا ا - ب
 .رضوان هللا من سخط هللا وغضبھ إلىھربوا ا - ت
 .طاعة هللا من معصیة هللا  إلىھربوا ا - ث
 .ثواب هللا من عقاب هللا  إلىھربوا ا - ج
 .لیاء هللا من أعداء هللا أو إلىھربوا ا - ح

  .التقدیرات الُمحتملة وغیر ذلك من

وذل>>ك  ؛ع>>داً داللی>>اً أعم>>ق مم>>ا یجع>>ل التركی>>ب أبل>>غ كس>>ب الجمل>>ة بُ أن ھ>>ذا الح>>ذف ق>>د إ

كتس>بت الجمل>ة ھ>ذا العم>ق اذ لوال ھذا الحذف لما إ ،یالت أوحتمالھ كّل تلك التقدیرات والتال

  .كتفى الكالم بالمضاف المذكور وال ،في الداللة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .     ٣٣١/  ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .    المصدر نفسھ:  ینظر   )٢( 
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١٤٣

  -: الربط بین الجمل في نھج البالغة  -:المبحث السادس 

  : الربط بحروف العطف  -:الً أو

تفی>>د الجم>>ع   )ال>>واو(أن  إل>>ىذھ>>ب جمھ>>ور النح>>اة م>>ن البص>>ریین  : الواوال@@ربط ب@@  - ١

 . )١(المطلق من غیر ترتیب 
راً م>ن ُمح>ذَّ   ﴾u﴿قول>ھ )ال>واو(بومن المواضع التي جاءت في نھج البالغة مربوط>ًة 

ُ نّ إ: " الغفلة  نما البصیر من سمع إف ،فع امرؤ بنفسھ تنفسي ھذِه المنزلة فلینوحذركم ي أ
  .)٢(" نتفع َ بالِعبرافتفكر ونظر فأبصر و

ف>>ي قول>>ھ  وأش>>رك نفس>>ھ معھ>>م ف>>ي التح>>ذیر ،أي الغفل>>ة م>>ن العواق>>ب : ھ@@ذِه المنزل@@ة

 )٣(أبعد باء والنفرة االنقیاد والطاعة أقرب وعن اإل إلىكونوا یب قلوبھم لیلتطی ؛) ونفسي(

  . )٤(حرك شعورھم وُیؤثر كالمھ في قلوبھم یُ ول ،

 قول>ھ ف>ي س>یاق التح>ذیر )الواو(بالتي وردت في نھج البالغة مربوطًة  المواضعومن 

﴿u﴾  " :نكم إفارحموا نفوسكم ف، علموا أنھ لیس لھذا الجلد الرقیق صبٌر على النار او

نیا  والعث@@رة ، یبھ دكم م@@ن الش@@وكة ُتص@@ف@@رأیتم ج@@زع أح@@،  ق@@د جربتموھ@@ا ف@@ي مص@@ائب ال@@دُّ
  .)٥("  ؟ كان بین طابقین من نار إذافكیف  ،والرمضاء ُتحرقھ ، دمیھ تُ 

لیرت>ب ؛  )العط>ف واو (ب )الش>وكة (على  )والرمضاء  ،العثرة  ( ﴾u﴿اإلمامعطف 

نیا م>>ن األق>>ل  اإلنس>>انم>>ا یمك>>ن أن یص>>اب ب>>ھ  لیرس>>م ف>>ي ذھن>>ھ ؛ م>>اً لاألكث>>ر أ إل>>ىف>>ي ال>>دُّ

نیا الة التي تفوق ك>ل االاألخرحتى ُیمھد لذكر نار ، لم تدریجیاً ع األرتفاا ألنھ>ا  ؛م ف>ي ال>دُّ

  .ناٌر فوق مستوى التصور البشري وفوق طاقتھ التحملیة 

                                                           
 ٣٣٧: جمال الدین بن ھش>ام األنص>اري  ،وشرح قطر الندى وبل الصدى  ، ٤٣٧: ١: كتاب سیبویھ : ینظر   )١( 

 .٢/٢٢٦: وشرح ابن عقیل  ،
 .  ١٥٨/ ٩: المعتزلي  ابن أبي الحدید ،شرح نھج البالغة  )٢( 
حبی>ب هللا  ،ومنھاج البراعة في ش>رح نھ>ج البالغ>ة  ، ٧٣/ ١٢: بھج الصیاغة في شرح نھج البالغة : ینظر   )٣( 

 ١ :الس>ید عب>د الھ>ادي الش>ریفي  ،وتھذیب شرح نھج البالغة البن أبي الحدید المعتزل>ي  ، ١٨٨/ ٩: الخوئي 

/٥١١. 
 . ٢٩٥/ ٣: غة في ظالل نھج البال: ینظر   )٤( 
 .  ١٢٢/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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١٤٤

ك>ان ال یق>وى  ذاإم>ن أن>ُھ  اإلنس>انھذا التدرج وعظ  نبتغى ما  ﴾u﴿اإلمامو أن دویب 

                   واھ>>>>ا وأبلغھ>>>>ا ألم>>>>اً وھ>>>>ي ل أقم>>>>األم>>>>ور فكی>>>>ف یمكن>>>>ھ أن یتح أیس>>>>رعل>>>>ى تحم>>>>ل 

  .)١( "ة األخرنار " 

ت>>دُل عل>>ى ت>>أخر  )الف>>اء(ن إأي  ،  )٢(" للترتی>>ب والتعقی>>ب " : الف>>اء  :ال@@ربط بالف@@اء  -٢

 . )٣( المعطوف عن المعطوف علیِھ متصالً بھِ 
ك قولھ ومن ذل ،في نھج البالغة للداللة على الترتیب والتعقیب  )الفاء (وقد وردت    

﴿u﴾  ركم ع@ُدَواً نف@ذ ف@ي الص@"  : ﴾لعن>ُھ هللا﴿بلیس إراً من ُمحذ دور خفی@اً ونف@ث وَح@ذَّ

ن موبق@ات ، ن سیئات الجرائم یَّ وزَ ، ى وَوعَد فمنَّ ، فاَضلَّ وأردى ، یاً ن نجَّ ذافي اال وَھوَّ
  .)٤(" ظائمالعَ 

ء فكأنھ یسري فیھا بني آدم من الشیطان الذي ینفذ في الصدور بخفا ﴾u﴿ اإلمامر ذَّ حَ 

اللھ ض>إللَدالل>ة عل>ى س>رعة  )الف>اء(   ﴾u﴿ولھ>ذا اس>تعمل  ،مسرى ال>دم ف>ي الع>روق 

 أونس>ان مج>االً للتفكی>ر فھ>و یوس>وس ل>ُھ ویض>لھ لیردی>ھ س>ریعاً ف>ال یت>رك لإل ،نسان لإل

  . )٥(صرار سریع العملألنھ شدید اإل؛ التردد 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .)رسالة ماجستیر ( ٢٣٥ – ٢٣٤: التوابع في نھج البالغة : ینظر   )١( 
 . ٣٣٨: شرح قطر الندى وبل الصدى   )٢( 
 . ٢/٢٢٧: شرح ابن عقیل : ینظر   )٣( 
 .  ٢٦٨/ ٦: تزلي ابن أبي الحدید المع ،شرح نھج البالغة  )٤( 
 . )رسالة ماجستیر  ( ٢٧٧: التوابع في نھج البالغة : ینظر   )٥( 
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١٤٥

  .الربط داخل الجملة  -:ثانیاً 

ف>ي نھ>ج البالغ>ة ف>ي س>یاق  )ع>ن(الربط بحرف الج>ر وقد جاء : )عن(بحرف الجر الربط - ١

نیا   ﴾u﴿التحذیر قولھ نیا داٌر ُمني لھا الفناء" : في ذم الدُّ ، ھلھ@ا منھ@ا الج@الء وأل،  والدُّ

رتحلوا عنھ@@ا اف@@ ، والتبس@@ت بقل@@ب الن@@اظر،  ل@@ت للطال@@بوق@@د َعجَّ ، وھ@@ي ِحل@@وةُ  خض@@رةٌ 
 .)١(" وال تسألوا فیھا فوق الكفاف، ن الزاد ما بحضرتكم  م بأحسنِ 

وك>أن المرتح>ل عنھ>ا  ، )٢( زة االبتع>ادوازة ومعنى المجوافي العربیة ُتفید المج )عن(   

نیا وایج    :   ﴾u﴿ق>الف ،ستص>غاراً لش>أنھا اة ویبتع>د عنھ>ا ویتركھ>ا ذم>اً لھ>ا واألخ>ر إلىز الدُّ

توحي ب>الترفع والتس>امي ع>ن  )عن (ألن  ؛ "ا رتحلوا منھاف: " ولم یقل "  رتحلوا عنھااف" 

نیا  زھ>وا أنفس>ھم نیا وُینَ أن یترفع>وا ع>ن ال>دُّ م>ن ُب>دَّ  نھ>م اللتدل عل>ى أ،  ) عنھا(لذا قال  ،الدُّ

 .ذ الترفع عنھا یوجب الُزھد فیھا والرغبة عنھا إ ، ملذاتھابوعن التمسك بھا 
ومن مواضع الربط  ، )٣(الم الصیرورة وُتسمى أیضاً الم المآل و:  )الم العاقبة(بالربط  - ٢

 نَّ   َملكاً ین@ادي ف@ي ك@لّ إ":   ﴾u﴿في نھج البالغة في سیاق التحذیر قولھ )الم العاقبة(ب

 .)٤(" بنوا للخراب ِاجمعوا للفناء والُِدوا للموِت و : یومٍ 
نیا داُر فن>اٍء ھو التنبیھ على أن ال>دُّ : وخالصة ھذا الكالم  ، )المآل أو الم العاقبة(الالم ھنا 

والدور ُتبنى  ،الولد یولد لیكون مصیره النھائي الموت  وأنَّ  ،وَعَطب ال دار بقاء وسالمة 

  .)٥( واألموال ُتجمع لیكون مصیرھا الفناء ،لیكون مصیرھا الخراب 

 

  

  

  

                                                           
 .  ١٥٢/ ٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .  ٣/٤٦: معاني النحو : ینظر  )٢( 
   .٣/٥٩: ومعاني النحو  ، ١/٢٨٢: ُمغنى اللبیب عن كتب األعاریب : ینظر  )٣( 
 .  ٣٢٨/ ١٨: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،ھج البالغة شرح ن )٤( 
 .  المصدر نفسھ والصفحة نفسھا:   ینظر  )٥( 
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١٤٦

  . )الحال واو(بالربط  -: ثالثاً 
  ﴾u﴿قول>ھ  اإلغراءاق في سی )الحال اوو(بومن المواضع التي وردت في نھج البالغة 

@الم وأ إل@ىفالطریُق نھٌج یدعو  على أعالٍم َبینة –رحمكم هللاِ  –عملوا ا: "  ن@تم ف@ي دار السَّ
وف@@@راٍغ والص@@@حف منش@@@ورة واألق@@@الم جاری@@@ة واألب@@@دان ص@@@حیحة  دار ُمْس@@@َتعَتب عل@@@ى َمَھ@@@لٍ 

  .)١(" واأللسن ُمطلقة والتوبة مسموعة واألعمال مقبولة 

ن>>تم ف>>ي دار وأ: أي  ،  )٢(طل>>ب الرض>>ى لخالقھ>>ا : االس>>تعتاب : َتعَتبوأن@@تم ف@@ي دار ُمْس@@

نیا یمك>>نكم فیھ>>ا مھ>>ال ا: أي :  وف@@راغٍ  مھ@@لٍ  ،بطاعت>>ھ  تع>>الىو استرض>>اء الخ>>الق س>>بحانھ ال>>دُّ

  الس>بع للح>ال  )اتال>واو(:  والص@حف منش@ورةنظار وف>راغ م>ن عوائ>ق الم>وت وم>ا بع>ده إو

ط>>وى تألن>>ھ ُ ال  ،ش>>رة لكتاب>>ة الص>>الحات والس>>یئات نْ لكم ل>>م تط>>َو بع>>د مُ اعم>>أص>>حف : أي 

 أعم>>>الھم : أق>>>الم الحفظ>>>ة عل>>>ى الخل>>>ق :  واألق@@@الم جاری@@@ة ،م>>>ات  إذا ّال إ اإلنس>>>انص>>>حیفة 

عتق>>ل تُ عتق>>ل كم>>ا تُ وألس>>نتكم ل>>م  ،وأب>>دانكم س>>المة : أي :  واألب@@دان ص@@حیحة واأللس@@ن ُمطلق@@ة

ألنك>>م ف>>ي داِر :   األعم@@ال مقبول@@ةوالتوب@@ة مس@@موعة و ،ألس>>نة المحتض>>رین عن>>د الم>>وت 

  .)٣(التكلیف لم تخرجوا منھا 

التنبی>ھ عل>ى وج>وب العم>ل معھ>ا وت>ذكر أض>دادھا مم>ا ال  : وفائدة الت>ذكیر بھ>ذِه األم>ور

یمكن مع>ھ العم>ل وال ینف>ع الن>دم م>ن الم>وت وط>ي الص>حف وجف>اف األق>الم وفس>اد األب>دان 

  .)٤(وخرس األلسنة وعدم سماع التوبة 

 اإلغ>راءف>ي س>یاق  )الح>ال واو(بمربوط>ًة لمواضع التي ج>اءت ف>ي نھ>ج البالغ>ة ومن ا

ب@@داُن ص@@حیحٌة واألعض@@اُء لس@@ُن ُمطلق@@ة واألعملوا واألان  ف@@اآل! عب@@اَد هللا : "   ﴾u﴿قول>>ھ 

  .)٥(" الفوت وحلول الموت  قرھاإلَْدنٌة والُمنقلُب فسیٌح والمجالُ عریٌض قبل 

ع>ن  : واألب@داُن ص@حیحةٌ  ،تضر ُیعتقل لسانھ ألن الُمحْ  ، عتقالعن اال :لسن مطلقٌة واأل

عض>اء واألعص>اب   أي لینة قب>ل الش>یخوخة والھ>رم وی>بس األ :ة واألعضاء لَْدن ،اض األمر

                                                           
 .  ٦٥/ ٧: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .  ٥٩٥/  ٢: الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار كالم الوصي : ینظر  )٢( 
 .  ٦٥/ ٧: الحدید المعتزلي  ابن أبي ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 .  ٤١٦/ ٢: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .  ١٧٦/ ١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 
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١٤٧

 زم>ن الش>باب  إل>ىش>ارة ب>ذلك اإل  ﴾u﴿وأراد ،كان رخواً یسھل عطف>ھ  إذان رمح لَدْ : یقال 

ٌر فیھ>ا  نَّ إھا بخ>الف الش>یخوخة ف>ن األعضاء فیھ لینة رخ>وة یس>ھل عطفھ>ا وم>دإف     ذل>ك ُمتع>ذَّ

ي الوق>>ت واألج>>ل مھل>>ة قب>>ل أن ف>>و، یبة بأي أی>>ام الش>>:  والُمنقل@@ب فس@@یح والمج@@الُ ع@@ریض

  .)١(یضیق الوقت علیكم

>بھم فی>ھ    ﴾u﴿اإلماموقد أغرى  ،للحال  )ربع األ تاالواو(  الناس بالعمل الصالح وَرغَّ

وفي حال   طالق األلسن قبل أن یخرسھا الموتإل في حال جتھدوا في تحصیل األعماا: ي أ

وفي حال سالمة األعضاء وغضارتھا قبل أن تی>بس   ، بدان وسالمتھا قبل مرضھاصحة األ

درككم الموت فال ُمتسع وال وفي حال سعة المجال وفسحتھ قبل أن یُ  ،فال تتمكن من الحركة 

  .مجال للعمل 

والترغی>ب   اإلغ>راءفي سیاق  )الحال واو(بالغة ومن المواضع التي جاءت في نھج الب

عملوا والعم@لُ ُیرف@ع والتوب@ُة َتنَف@ُع وال@دعاُء ُیس@مُع والح@الُ ھادئ@ٌة واألق@الُم اف: " ﴾u﴿قولھ

  .)٢(" جاریة 

عمل>وا وأن>تم أحی>اء ف>ي دار التكلی>ف وعملك>م ا: أي  ،الح>ال  واو )الواو(:  والعملُ ُیرفع

: أي :  والح@@الُ ھادئ@@ةٌ  ،م>>ات ینقط>>ع عن>>ُھ عمل>>ھ  إذا اإلنس>>ان ن ترفع>>ھ المالئك>>ة ألنأیمك>>ن 

ساكنة لیس فیھا ما في أحوال الموقف من تلك الحركات الفظیعة نحو تطایر الُصحف ونطق 

یعن>ي أنَّ التكلی>ف ب>اٍق وأن المالئك>ة :  واألق@الُم جاری@ة ،الن>ار  إل>ىس>اق مال فالجوارح وعن

ن ذلك یبط>ل وُیس>تغنى ع>ن الحفظ>ة لس>قوط إالقیامة ف الحفظة تكتب أعمال العباد بخالف یوم

  .)٣(التكلیف 

  

                                                           
وال>دیباج الوض>ي ف>ي الكش>ف ع>ن  ، ١٧٨ -١٧٧/ ١٠:ابن أبي الحدی>د المعتزل>ي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )١( 

 .  ٤/١٦٢٢: سرار كالم الوصي أ
 .٥/ ١٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .  ٥٦٨: وصفوة شروح نھج البالغة  ،  ١٣/٦:ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  :ینظر  )٣( 
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١٤٨

یر  -:أوالً   -:الداللة المعجمیة لاللفاظ الدالة على التحذَّ

  .َبلََس  -  أ
ً  االنكسار والُحزن: اإلبالس  وھو الی:أس الش:دید ال:ذي ینط:وي عل:ى  ، )١( والسكوت غما

ة  إذا انقطعت ُحجتھ : الرجل  )أَبلسَ  (وھو مصدر الفعل  ،معنى السكوت وانقطاع الُحجَّ

اً وُدھش وتحیَّ : وأَْبلَس  ،فسكَت  ولما كان الُم:ْبلس كثی:راً م:ا یل:زم الس:كوت  ،ُحزناً  َر َھمَّ

إذا س:كت م:ن ی:أٍس وقن:وط وإذا انقطع:ت :  أَبلَس فالن فھو ُمبلِس : وینسى ما یعنیھ قیل 

تھ   )ابل:یس(ولفظ:ة  ،َقطَع رجاءهُ منُھ تع:الى  أو َی:ِئَس ون:دم : وأُْبلِِس من رحمة هللا  ،ُحجَّ

 . )٢(یئس من رحمة هللا تعالى : لَِس أي مشتقة ٌ منُھ ألنُھ أُبْ 

ُث;مَّ أُدرَج ف;ي أكفان;ھ ُمْبلس;اً " :في نھج البالغة یصف المیت  ﴾u﴿ومن ذلك أیضاً قولھ

   .  )٣(" ُثمَّ أُلقِي على األعواد  ،وُجِذَب منقاداً سلساً 
   .  )٤( علیناً سھالً ال یدافُع وال ُیمانِ : سلساً  ،ساكتاً متحیراً یائساً : ُمْبلساً 

وب;;ادروا "  :ف::ي نھ::ج البالغ::ة ف::ي الح::ث عل::ى االس::تعداد للم::وت  ﴾u﴿وم::ن ذل::ك قول::ھ

ف;أن الغأی;ة القیام;ة   ،الموت في غمراتھ وامھدوا لُھ قبل حلولھ وأع;دوا ل;ُھ قب;ل نزول;ھ 
وقب;ل بل;وغ الغأی;ة م;ا تعلم;ون م;ن : وكفى بذلك واعظ;اً لم;ن َعقِ;ل ومعتب;راً لم;ن جھ;ل 

   .  )٥("  إلبالسضیق االرماس وشدة ا
  . )٦(االنكسار والُحْزن الناشيء عن شدة الیأس: شدة االبالس  

  

  

                                                           

  .)بلس ( ٧٢٣/ ١:  )تاج اللغة و صحاح العربیة (الصحاح : ینظر  )١( 

 .)كتاب الباء ( ٢/٣٩٨: شرح مفردات نھج البالغة : ینظر  )٢( 

 . ٢٧٠/  ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة )٣( 

 .)كتاب الباء ( ٣٩٩/  ٢: نھج البالغة شرح مفردات : ینظر )٤( 

 .١١٠/  ١٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٥( 

 .)كتاب الباء ( ٣٩٨/  ٢: شرح مفردات نھج البالغة : ینظر  )٦( 
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١٤٩

 :خوف  - ب
الخاء والواو والفاء أصٌل واحٌد یدلُّ على الُذْعر : "   )ھ٣٩٥: ت  (قال احمد بن فارس 

ومن::ھ التخوی::ف واالخاف::ة والتَّخ::وف  ،وخاف::ھ یخاف::ھ خوف::اً وخْیف::ة ً ومخاف::ة ً  ، )١(" والف::زع 

ف الرجُل إذا جعل فیھ الخ:وف  ،عت خائف وھو الَفزع والن وخوفت:ھ إذا جعلت:ھ بَحال:ٍة  ،وَخوَّ

 . )٢(یخافھ الناس
والخ:وف  ، )٣(التح:ذیر من:ھ ُ: والتَّخویف من الشيء  ،الحذر منھُ  : والخوف من الشيء 

ویض::اد الخ::وف األم::ن وُیس::تعمل ذل::ك ف::ي  ،توق::ع مك::روه ع::ن ام::ارٍة مظنون::ٍة أو معلوم::ٍة : 

ع::ب  ،األُم::ور الدنیوی::ة واألخروی::ة   ،والخ::وف م::ن هللا ال ُی::راد ب::ِھ م::ا یخط::ر بالب::ال م::ن الرُّ

ولذلك  ،وإنَّما یراد بِھ الكفُّ عن المعاصي وتحري الطاعات  ،كاستشعار الخوف من االسد 

والتخوی:ف م:ن هللا تع:الى ھ:و الح:ث عل::ى  ،ال ُیَع:دُّ خائف:اً م:ن ل:م یك:ن لل::ذنوب تارك:اً :  قی:ل 

ز ال   . )٤(الحالة التي علیھا اإلنسان من الخوف: والِخیفة  ،تحرُّ

ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَمالَئَِكُة ِمْن ِخیَفتِھِ  ﴿:قال تعالى  ُح الرَّ  )الِخیف:ة(وتخص:یص لف:ظ  ، )٥( ﴾ َوُیَسبِّ

:وف  ، )٦(بالمالئكة للتنبیھ عل:ى أن الخ:وف م:نھم حال:ة الزم:ة ال تف:ارقھم أب:داً  ظھ:ور : والتخَّ

  . )٧(وف من اإلنسانالخ

وھ::و عب::ارة ع::ن ت::ألم القل::ب  ، )٨(ھ::و انزع::اج ال::نفس لم::ا تتوق::ع م::ن الض::ر  ،والخ::وف 

  . )٩(واضطرابھ بسبب توقع مكروه في االستقبال

                                                           
 . )خوف ( ٢/٢٣٠: معجم مقاییس اللغة  )١( 
 .)خوف(٥١١/  ٥: لسان العرب : ینظر  )٢( 
 )خوف ( ٥٨/  ٥: رین مجمع البح: ینظر  )٣( 
 ٥٧٦/  ٢: ، وبصائر ذوي التمییز ف:ي لط:ائف الكت:اب العزی:ز  )خوف ( ٣٠٣: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر  )٤( 

– ٥٧٧. 
 . ١٣: من اآلیة  : سورة الرعد   )٥( 
 ٢/٥٧٧: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز : ینظر  )٦( 
 .المصدر نفسھ : ینظر  )٧( 
 .٤٣٥/  ١: مع البیان في تفسیر القرآن مج )٨( 
 .٣٩٩: عزیز هللا العطاردي : تحقیق    ،القرن الثامن  أعالمالشارح عالم من  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٩( 
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١٥٠

ھو توقع وعید هللا وھو سوط هللا ُیق:ّوم ب:ِھ الش:اردین ع:ن باب:ھ ویس:یر  ،والخوف من هللا 

ومن عالمتھ قص:ر االم:ل  ،مغلوباً على ُرشده  بھم إلى صراطھ حتى یستقیم بِھ أمر من كان

  . )١(وطول البكاء

  . )٢(والخوف المحمود ما حال بین صاحبھ ومحارم هللا 

:ا َس:َببُھ فھ:و التوحی:د والمعرف:ة  ،والخوف حال:ة م:ن ح:االت القل:ب ول:ھ س:بٌب وثم:رة  فأمَّ

الح:رام فھ:و  فمن منعُھ الخوف ع:ن ،وأما ثمرتھ اجتناب المعاصي  ،واالطالع على الخطر 

:بھات  ،ومن منعُھ الخ:وف ع:ن الش:ھوات فھ:و العفی:ف  ،الَوِرع  وم:ن منع:ُھ الخ:وف ع:ن الشُّ

::ا  ،وع:ن ال::رُّخص المؤدی::ة إل::ى الح::رام فھ::و الُمّتق::ي  ::ا ال یعنی::ھ َوعمَّ وم::ن منع::ُھ الخ::وف  عمَّ

  . )٣(سوى ُمنجیاتھ فھو الصّدیق

ة وأع:الهُ ان یس:تلزم الُزھ::د وأق:ل الخ:وف ھ:و ان یس:تلزم االع:راض ع:ن ال:ذنوب الُمھلِك:

  . )٤(الحقیقي 

والوج::ل م:ن وج:ل الرج::ل  ،والف:رق ب:ین الخ:وف والوج::ل ان الخ:وف خ:الف المطأنین:ة 

 ،أنا م:ن ھ:ذا عل:ى وج:ل وم:ن ذل:ك عل:ى طمأنین:ة :یقال  ،إذا قلق ولم یطمئن : یوجل َوجالً 

َم;ا اْلُمْؤِمُن;وَن الَّ;ذِ ﴿:ق:ال تع:الى  ، )٥(وال یقال على خ:وف  یَن إَِذا ُذِك;َر ّهللاُ َوِجلَ;ْت قُلُ;وُبُھْم َوإَِذا انَّ

لُونَ  ِھْم َیَتَوكَّ إذا ُذكرت عظمة هللا وقدرتھ : أي  ، )٦( ﴾ ُتلَِیْت َعلَْیِھْم آَیاُتُھ َزاَدْتُھْم إِیَماًنا َوَعلَى َربِّ

موه من الطاعة وظنوا أنھم مقصرون فاظطربوا م:ن ذل:ك وقَ  لِق:وا لم تطمئن قلوبھم إلى ما َقدَّ

  . )٧(ووجل غیر متعٍد  ،وخاف متعٍد  ،فلیس الوجل من الخوف في شيء  ،
  

                                                           
 .١٢٥: ، والرسالة التامة في فروق اللغة العامة  ٩٦: فروق اللغات : ینظر  )١( 
 .٥٧٧/ ٢: تاب العزیز بصائر ذوي التمییز في لطائف الك: ینظر  )٢( 
 .٥٦٨ – ٥٦٧/ ١: معارج نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 .٢٩٣: عزیز هللا العطاردي : تحقیق :  القرن الثامن   أعالمالشارح عالم من  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .٢٣٨: الفروق في اللغة : ینظر  )٥( 
 .٢: اآلیة  : سورة األنفال  )٦( 
 .٢٣٨: ي اللغة الفروق ف: ینظر  )٧( 
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١٥١

اتب;اع : أیھا الن;اس إنَّ اخ;وف م;ا أخ;اف عل;یكم اثنت;ان : " في نھج البالغة ﴾u﴿وقال 

;;;ا ط;;;ول األم;;;ل فُینس;;;ي       ،الھ;;وى وط;;;ول االم;;;ل  ;;;ا أتب;;;اع الھ;;;وى فیص;;دُّ ع;;;ن الح;;;ق وأمَّ فأمَّ
  . )١(" اآلخرة 

بسبب اتباعھم  ،ھو انزعاج نفسھ لما تتوقع من لحوق الضرر بالناس  ﴾u﴿الخوف منھُ 

  .الھوى وطول آملھم في الدنیا

 ،ویرادف:ھ الطم:ع والرج:اء  ،والمراد باالمل تعلق النفس بحصول محبوب في المس:تقبل 

 ،إالَّ انَّ االم::ل كثی::راً م::ا یس::تعمل ف::ي م::ا ُیس::تعبد حص::ولھ والطم::ع ف::ي م::ا ق::رب حص::ولھ 

وطول االمل عبارة عن توقع امور دنیوی:ة یس:تدعي حص:ولھا  ،بین االمل والطمع  والرجاء

  . )٢( مھلة في االجل وفسحة في الزمان المستقبل

:      إل:ى م::ا یترت:ب علیھم:ا م:ن المفاس::د الدنیوی:ة والمض:ار االخروی:ة فق::ال  ﴾u﴿ث:م اش:ار

ب النظر إلى الشھوات وذلك الن اتباع الھوى یوج:  "فأما اتباع الھوى فیصد عن الحق " 

الدنیوی::ة وقص::ر الھم::ة عل::ى الل::ذات الفانی::ة وھ::و مس::تلزم لالع::راض ع::ن الح::ق   الن حب::ك 

: " وأم;;ا ط;;ول االم;;ل فُینس;;ي اآلخ;;رة "  ،الش::يء ص::ارفك عم::ا وراءه وش::اغلك عم::ا ع::داه 

ودوام  ،ط::ول األم::ل عب::ارة ع::ن توق::ع ام::ور دنیوی::ة محبوب::ة وذل::ك ُیوج::ب دوام مالحظتھ::ا 

مس::تلزم الع::راض ال::نفس ع::ن مالحظ::ة أح::وال اآلخ::رة وھ::و مس::تعقب النمح::اء مالحظتھ::ا 

  . )٣(تصورھا في الذھن وذلك معنى النسیان لھا 

الحرص على الدنیا واالنكباب علیھا والحبُّ لھا واالعراض عن االخرة   : وحقیقة االمل 

ا   ،عس وطول االمل یكسل عن العمل وُیورث التراخي والتواني ویعقب التشاغل والتقا وأمَّ

قص::::ر األم::::ل فیبع::::ث عل::::ى العم::::ل ویح::::ث عل::::ى المس::::ابقة والمب::::ادرة إل::::ى االعم::::ال           

  . )٤( الصالحة

                                                           
 .٣١٨/ ٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
ف:ي  ﴾u﴿، وص:وت اإلم:ام عل:ي ٢٠٢/ ٤: حبیب هللا الخ:وئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 

 . ١/٣٨٥: نھج البالغة 
 .٢٠٢/ ٤ :حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٣( 
 . ٦/ ١٠: الجامع ألحكام القرآن : ینظر  )٤( 
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  : زجر  - ت
ج::ر   ::رد ت::ارة  ،َزجرت::ھ ف::انزجر : یق::ال  ،ط::رٌد بص::وت : الزَّ وف::ي  ،وُیس::تعمل ف::ي الطَّ

لت::ي تزج::ر المالئك::ة ا: أي  ، )٢( ﴾ف;;الزاجراُت زج;;راً  ﴿:ق::ال تع::الى  ، )١(الص::وت أخ::رى 

ط:رٌد ومن:ُع ع:ن : أي  ، )٣( ﴾ولقد جاءھم من األنباء ما فی;ھ ُمْزج;ر ﴿:قال أیضاً  ،السحاب 

 .ارتكاب المآثم 
َزَج:رهُ َیَزُج:ُرهُ َزْج:راً وازدَج:ره ف:انزجَر وازَدَج:َر   ،المنع والنھي واالنتھ:ار : " والزجُر 

ج:ُر ف::ي الح:دیث فإنم:ا ُی::راد ب:ِھ  النھ:ي  ::بع والكل:َب وزج:ر ب::ِھ  ،وحی:ُث وق:َع الزَّ : وزج:َر السَّ

ْدع لالنس:ان  ،نھنَھُھ  وء فاْنزَجَر وھو ك:الرَّ :ا للبعی:ر فھ:و كالح:ث  ،وزجرت فالناً عن السُّ وأمَّ

  . )٤(" بلَفظ یكون َزْجراُ لُھ 

م;ا ھ;ي َزْج;رةٌ واح;دةٌ ف;إذا ھ;م  ﴿:ق:ال تع:الى  ، )٥(الص:یحة بش:دة وانتھ:ار: والزجرةُ  فأنَّ

افتع:َل م:ن الزج:ر : واَزَدَج:ر  ،منعتھ : وَزجرُتُھ زجراً  ،نفحة الصور :  أي ، )٦( ﴾َینظرون

المانع لُھ  : والزاجُر عن الفحِش  ،وتزاجروا عن المنكر َزَجر بعضھُم بعضاً  ،وھو االنتھار 

امنع:ُھ م:ن التس:لط علی:ك كم:ا تزج:ر الكل:ب ح:ین یطلب:ك لتمنع:ھ : وازجر الشیطاُن عن:َك أي 

  . )٧(عنك 

  . )٨(المواعظ التي تزجر السامع عن الضالل:  والزواجرُ 

واعلم;وا أن;ُھ َم;ْن ل;م ُیَع;ْن عل;ى نفس;ِھ َحت;ى یك;ون ل;ُھ : "  في نھج البالغ:ة ﴾u﴿وقال 

  . )٩(" یكوَن لُھ منھا واعظ ٌ وزاجٌر لم یكْن لُھ من غیرھا ال زاجٌر وال واعظ ٌ 
                                                           

 .)زجر ( ٣٧٨: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر  )١( 
 .٢: اآلیة  : سورة الصافات  )٢( 
 .٤: اآلیة  : سورة القمر  )٣( 
 . الصواب نھیھھ وھو تصحیٌف واضح : ، نھنھُھ  )زجر ( ٢٩٧/ ٣: لسان العرب  )٤( 
 . )زجر ( ٣١٥/ ٣: رین مجمع البح: ینظر  )٥( 
 .١٩: اآلیة  : سورة الصافات  )٦( 
 . )زجر ( ٣١٦ – ٣١٥/ ٣: مجمع البحرین : ینظر  )٧( 
 . ٣٨٣/  ٢: حبیب هللا الخوئي  ،منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ینظر  )٨( 
 .٣٩٥/ ٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٩( 
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ُیخطىء في االنذار والتحذیر واعظ السر الروحي الذي ال یغفل عن التنبیھ وال : الزاجُر 

حتى ال تكون من ُمخِطىء خطیئ:ة إال وینادی:ھ ف:ي س:رِه ُمن:اٍد ُیعنف:ھ عل:ى م:ا ارتك:ب ویعیب:ھ 

  . )١(على ما اقترف وُیبین لُھ وجھ الحق في ما َفعل

  . )٢(" ازجر الُمسيء بثواب الُمْحسن: "  في موضع اخر من نھج البالغة ﴾u﴿وقال 

  .)٣(وھو من اسمى االخالقیات الفاضلة  ﴾u﴿لة یكاد ینفرد بِھ اإلمامھذا اللون من المعام   

اردع وامنع الُمسيء عن االساءة وذلك بتشجیعھ على استحقاقھ ث:واب الُمحِس:ن : ومعناهُ 

  .إْن َفعل االحسان َوترَك االساءة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نذر  - ث

                                                           
 .  ٢٤٨/  ٢: الشیخ محمد عبده  ،البالغة   شرح نھج: ینظر  )١( 
 . ١٨/٤١٠: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
 .  ٢٤: السید محمد تقي الحكیم  ،مع اإلمام علي في منھجیتھ ونھجھ : ینظر  )٣( 

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

http://www.pdffactory.com


 

 



١٥٤

:ذیر  ، ف:ي التخوی:ف االب:الغ ُ وال یك:ون إّال : واإلْن:ذاُر  ،َنذَر وأنذَر إْن:َذاراً  الُمح:ّذر : والنَّ

أن:ذرُت :  ُیق:ال  ، )ُن:ُذر (والجم:ع  ،وھو الُمخبر عن الش:يء المخ:وف  )ُمْفّعل (فعیل بمعنى 

أن ُینذر القوُم : التناذر  ،أعلمتھم ذلك َفعلموا وتحّرزوا : أي  ،القوَم سیر العدو إلیھم َفنِذروا 

الُمعلِ:م ال:ذي ُیع:ّرف الق:وم بم:ا یك:ون ق:د َدَھمھ:م م:ن : ر والُمْن:ذِ  ،بعُضھم بعضاً  شراً َمخوفاً 

أنذَرتُھ أنِذرهُ إن:ذاراً إذا : یقال  ،اإلعالم : وأصل اإلنذار ،َعُدو أو غیره وھو الُمّخوف أیضاً 

ر: أعلمتھ فأنا ُمْنِذٌر وَنذیٌر أي   . )١(ُمْعلِم وُمخّوف وُمَحذَّ
أن:ذرهُ : یق:ال  ،فك:ل ُمن:ذٍر ُمعلِ:م ال العك:س : الم:ھ وال یكون الُمْعلِم ُمْنذراً حتى ُیحذر باع

فُھ في إبالغھ: باألمر  هُ وخوَّ   . )٢(أعلمھ وحذرَّ

  . )٣(واإلنذار ال یكون إّال بالزجر عن القبیح وما یعتقد الُمنِذر قبحھ 

ف::إْن ل::م یتس::ع زمان::ُھ  ،ھ::و التح::ذیر م::ن ُمخ::وٍف یتس::ع زمان::ھ لالحت::راز من::ُھ : واإلن::ذار 

  . )٤( نُھ كان إشعاراً ولم یكن إنذاراً لالحتراز م

م:ن قول:ك  ،والفرق بین االنذار والتخویف ان االنذار تخویٌف مع اعالم موضع المخاف:ة 

فإذا َخّوف اإلنسان غیره وأعلمُھ حال ما یخوف ب:ِھ  ،نذرت بالشيء إذا علمتھ فاستعددُت لُھ 

فھوإن لم ُیْعلِمھ ذلك ال یقال أنذرهُ وإنَّم ،فقد أنذرهُ    . )٥(ا ُیقال َخوَّ

فأنا ن;ذیٌر لك;م أن : "  من خطبة لُھ في تخویف اھل النھروان وھم الخوارج ﴾u﴿وقال 

  . )٦(" وبأھضام ھذا الغائط على غیر َبینٍة من ربكم  ،تصبحوا َصْرعى بأثناء ھذا النھر 

ان::ي أُح::ّذركم م::ن اللُّج::اج ف::ي العص::یان : جم::ع ص::ریع بمعن::ى ط::ریح أي :  َص;;ْرعى

  . )٧(وا مقتولین مطروحین بعضكم في أثناء ھذا النھر وبعضكم بأھضام ھذا الغائطفتصبح

 :ھوى  - ج

                                                           
) ن:ذر(  ٤١٤/  ٥: ة ومعجم مق:اییس اللغ: ،) نذر(  ٦٤٤/  ١) : تاج اللغة وصحاح العربیة (الصحاح : ینظر  )١( 

وتاج الع:روس م:ن ج:واھر  ،) نذر(  ٧٧٠ – ٧٦٩/  ٣: ولسان العرب  ، ٤٢٨/  ١: معارج نھج البالغة   ،
  ) .نذر(  ٥١٧/ ٧: القاموس 

 . )نذر ( ٤٩١/ ٣: مجمع البحرین : ینظر  )٢( 
 . ٢٣٧: الفروق في اللغة : ینظر  )٣( 
 . ٦٢/  ١: لشیخ محمد بن الحسن الطوسي ا ،التبیان في تفسیر القرآن :  ینظر  )٤( 
 .  ٢٣٧: الفروق في اللغة : ینظر  )٥( 
 .٢٦٥/ ٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٦( 
 ،جمع ھضم وھو المطمئن م:ن ال:وادي : ، واألھضام  ٨٠/ ١: الشیخ محمد عبده  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٧( 

 . المصدر نفسھ والصفحة نفسھا :  ینظر  ،ض والمراد منھا المنخفضات ما َسفُل من األر: والغائط 

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

http://www.pdffactory.com


 

 



١٥٥

وھ:و  ، )١(مقصور ھ:وى ال:نفس وھ:و محب:ة اإلنس:ان الش:يء وغلبت:ھ عل:ى قلب:ھ :الھوى 

     :ق:ال تع:الى  ،)٢(می:ل ال:نفس إل:ى م:ا تس:تلذه م:ن الش:ھوات م:ن غی:ر داعی:ة الش:رع  : أیضاً 
;;ا م;;ن خ;;اف مق;;امَ  ﴿ ;;ِھ ونھ;;ى ال;;نفس ع;;ن الھ;;وى وأمَّ َن;;ة ھ;;ي الَم;;أوى _َربَّ  ، )٣( ﴾ف;;إن الجَّ

 .)٤(نھى النفس عن شھواتھا وما تدعو إلیھ من معاصي هللا عز وجل: ومعناه 
     ارادتھ::ا والجم::ع :  وھ::وى ال::نفس  ،العش::ق ویك::ون ف::ي م::داخل الخی::ر والش::ر : والھ::وى 

ھ:وى یھ:وي : طباع كرقة ھواء الجو تق:ول رقة القلب بمیل ال: والھوى أیضاً  ، )٥( )أھواء (

  . )٦(إذا مال طبعھ إلى الشيء: ھوًى فھو ھاٍو 

م::ا تحب::ھ : وھ::وى ال::نفس  ،إذا أَحببت::ُھ وغل::َب عل::ى قلب::ي : وھوی::ت الش::يء اھ::واهُ َھ::وًى 

  . )٧(وتمیل إلیھ

وًى ھ: كقولھم  ،ومتى ُذكر الھوى مطلقاً لم یكن إّال مذموماً حتى ُینعَت بما ُیخرج معناه 

 ،یرم:ي ب:ِھ : وإنَّما ُس:ّمي الھ:وى ھ:وًى الن:ُھ یھ:وي بص:احبھ ف:ي الن:ار أي  ،موفق للصواب 

  . )٨( إذا وقع من فوق إلى أسفل ،ھوى الرجل یھوي : یقال 

نیا إل:ى ك:ّل داھی:ٍة وف:ي االخ:رة إل:ى : وقیل  إنَّما ُسّمي بذلك الن:ُھ یھ:وي بص:احبھ ف:ي ال:دُّ

وكأنھ::ا الن::ار العمیق::ة یھ::وي فیھ::ا أَھ::ُل الن::ار َمھ::وًى  وھ::ي م::ن أس::ماء جھ::نم ، )٩( الھاوی::ة

.  

وغالباً ما یك:ون متعلق:ھ أَم:راً قبیح:اً م:ذموماً   ، )١( فالھوى إذاً ھو  حبُّ الشيء وأشتھاؤه 

 ً   .وَقلّما یكون متعلقھ أمراً  حسناً ممدوحا
                                                           

 .  ٤٠١-٤٠٠/  ٢: الزاھر في معاني كلمات الناس : ینظر  )١( 
   ،الق:رن الث:امن أع:الم الشارح عالم من  ،و شرح نھج البالغة  ، )ھوى ( ٨٤٩: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر  )٢( 

معج::م ف::ي المص::طلحات والف::روق  (، والكلی::ات  ٢٥٢: التعریف::ات  ، ٣٥١: عزی::ز هللا العط::اردي : تحقی::ق 
 .   ٨٣/ ٥:  )اللغویة 

 .٤١ – ٤٠: اآلیتان  : سورة النازعات  )٣( 
 .    ٤٠١/  ٢: الزاھر في معاني كلمات الناس : ینظر  )٤( 
 .    )ھوى ( ٣٢٨ – ٣٢٧/ ٤: ابن سیده  ،المحكم والُمحیط األعظم : ینظر  )٥( 
 .  ٤٤٣/ ٩: التبیان في تفسیر القرآن : ینظر  )٦( 
 .       ١/٤٨٢: و مجمع البحرین  ، ٤٠١/  ٢: الزاھر في معاني كلمات الناس : ینظر  )٧( 
 .    ٤٠٢-٢/٤٠١: الزاھر في معاني كلمات الناس : ینظر  )٨( 
 .  )ھوى (٨٤٩: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر  )٩( 
 .   )ھوى ( ٤٨٢/ ١ :مجمع البحرین : ینظر  )١٠( 
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١٥٦

الن:اس م:ن ھ:وى لتوعی:ة  –غالباً م:ا یك:ون  –والغرض من ذكر الھوى في نھج البالغة 

م:ن ارتك:ابھم المعاص:ي الت:ي  ﴾u﴿الن ال:نفس أم:ارة بالس:وء خوف:اً من:ھ  ،النفس اإلنسانیة  

  .   )٢(ُتؤدي بھم إلى الھاویة

ومن المواضع التي ورد فیھا الھ:وى ف:ي نھ:ج البالغ:ة ومتعلق:ة أم:ٌر َحس:ٌن مم:دوح قول:ھ 

﴿u﴾  ٣("   خیك معنا أھوى أ: " لبعض اصحابھ لما أظفرهُ هللا بأصحاب الجمَل(   .  

ت:ھ ووالؤهُ وَمیل:ھ ألھ:ل البی:ت" الح:بُّ وال:والء " المراد بالھوى ھن:ا      ف:إن م:ن كان:ت محبَّ

م;ا االعم;الُ : " ق:ال  ﴾e﴿الن النب:ي  ، )٤(كانت غیبتھ تنوب عن حضوره )علیھم السالم ( إنَّ

  .   )٥( "وانَّما لكل امرىء ما نوى  ،بالنیات 
لتي ورد فیھا الھوى في نھج البالغة ومتعلق:ة أم:ٌر قب:یح م:ذموم ومن المواضع األخرى ا

أیھ;ا الن;اس ان أخ;وف م;ا : " في تحذیر الناس م:ن اتب:اع الھ:وى وط:ول االم:ل  ﴾u﴿قولھ 

ا  ،فأما اتباع الھوى فیصدُّ عن الحق  ،اتباع الھوى وطول االمل : أخاف علیكم اثنتان  وأمَّ
  .   )٦("   طول االمل فُینسي اآلخرة 

ھو میل النفس االمارة بالسوء إلى مقتضى طباعھ:ا م:ن الل:ذات الدنیوی:ة الفانی:ة : الھوى 

  . )٧(إلى حد الخروج عن حدود الشریعة 

واتباع الھوى ھ:و أن یس:یر اإلنس:ان وراء رغبات:ھ ونزوات:ھ دون أن یتبص:ر ف:ي موافق:ة 

ف::ي الس::لوك الش::رع لم::ا ُیح::ب أو یك::ره وف::ي ذل::ك وق::وٌع ف::ي الم::آثم والمعاص::ي وانح::راٌف 

  .   )٨(والعمل

                                                                                                                                                                          

 . ٤٩/  ٤: والھوى في نھج البالغة  ،  )ھوى ( ٤٨٢/ ١: مجمع البحرین : ینظر  )١( 

 . ٥٨/ ٤: الھوى في نھج البالغة : ینظر  )٢( 

 .  ٢٤٧/ ١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٣( 

 . .  ٢٥٣ – ٢٥٢/  ١: معارج نھج البالغة : ینظر  )٤( 

 .٢٦٢/  ٢: وسنن أبي دأود  ، ٦/  ١: یح البخاري صح )٥( 

 .  ٣١٨/  ٢: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة   )٦( 

 .  ١٠٧/  ٢: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٧( 
 .   ٢٤٠ – ٢٣٩/  ١: السید عباس علي الموسوي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٨( 
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١٥٧

ل:ذا یج:ب أن یك:ون الم:ؤمن ف:ي  ،ومن عادة ال:نفس أنھ:ا ت:أمر بالس:وء إّال م:ن عص:م هللا 

وفي حالة طوارىء مع نفسھ یدقق في ما ترغ:ب وتش:تھي وُیحاس:بھا  ،حالة یقظة باستمرار 

  .   )١(في ما ُترید

أن یك:ون حریص:اً م:ن  وعلی:ھِ  ،فأفضل طریق لالنسان الجل صالح نفسھ أالَّ یتبع ھ:واه 

  .   )٢(وإماتة الدنیا لقلبھ واستعباد النفس لُھ  ،اختراق الشھوات لعملھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .لأللفاظ الدالة على اإلغراء الداللة المعجمیة  -:ثانیاً 
  :َخشَع   -  أ

                                                           
 .   المصدر نفسھ: ینظر  )١( 
 .   ٧٦: أیوب الحائري  ،قبسات من نھج البالغة : ینظر  )٢( 

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

http://www.pdffactory.com


 

 



١٥٨

وأكثر ما ُیس:تعمل ف:ي م:ا یظھ:ر  ،الخضوع وھو الّتذلل والضراعة والسكون : الخشوع 

وق:ال  ،خاض:عة ذلیل:ة : أي  ، )٢(﴾  ُوُج;وهٌ َیْوَمئِ;ٍذ َخاِش;َعةٌ  ﴿:ق:ال تع:الى  ، )١( على الجوارح

 ﴿:ُمطِرق::ة ف::ي نظرھ::ا  وق::ال تع::الى : أي  ، )٣(﴾ َخاِش;;َعًة أَْبَص;;اُرُھْم َت;;ْرَھقُُھْم ِذلَّ;;ةٌ  ﴿:أیض::اً 
ْحَمِن َفَال َتْسَمُع إِالَّ َھْمًسا  . )٥(سكنت وَذلَّت وخضعت : أي  ، )٤(﴾ َوَخَشَعت اْألَْصَواُت لِلرَّ

والخاشُع ھو الذي  ،َھْیأةٌ في النفس یظھر منھا في الجوارح سكوٌن وتواضع : والخشوع 

وال یك::ون اإلنس::ان خاش::عاً حت::ى تخش::َع ك::لُّ ش::عرٍة عل::ى     ،ُی::َرى أث::ر ال::ذل والخش::وع علی::ِھ 

ل أحس;ن الح;دیث كتاب;ا م ﴿:لقول هللا تبارك وتعالى ، )٦(جسده  تش;ابھاً مث;اني تقش;عرُّ هللاُ َنزَّ

ھ;;م ث;;م َتل;;یُن ُجل;;وُدھم وقل;;وُبھم إل;;ى ِذك;;ر هللاِ  وھ::ذا ھ::و  ،)٧( ﴾من;;ُھ جل;;ود ال;;ذین یخش;;ون َربَّ

ألن الخوف إذا سكن القلب أوجَب خشوع الظاھر فال یملك صاحبھ دفعة  ،الخشوع المحمود 

  . )٨(فتراهُ ُمطرقاً متأدباً متذلالً 

 تّقی;;َة م;;ن َس;;مَع َفخش;;َع وأقت;;رَف ف;;اعترف َووج;;لَ ف;;اتَّقوا هللاَ : "  ﴾u﴿ق::ال اإلم::ام عل::ي

  . )٩(" فَعملَ وحاذر فبادر 

ال;ذین  _قد أفلح المؤمن;ون  ﴿:قال تعالى  ،خضع وتواضع وتذلل w تعالى  أي :خشعَ 

أي خاض:عون متواض:عون ُمت:ذللون ال یرفع:ون : خاشعون  ، )١٠(﴾ھم في صالتھم خاشُعون

  . )١١( لتفتون یمیناً و ال شماالً أبصارھم عن مواضع سجودھم وال ی

  

 :خشي   - ب

                                                           
 ١١: ، وت:اج الع:روس م:ن ج:واھر الق:اموس  ٢/٥٤١: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز : ینظر  )١( 

 . )خشع ( ٩٤/
 .٢: اآلیة : سورة الغاشیة  )٢( 
 .٤٣: من اآلیة : سورة القلم  )٣( 
 .١٠٨: من اآلیة : سورة طھ  )٤( 
 .٢/٥٤١: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز : ینظر  )٥( 
 .٢٦١ – ١/٢٦٠: الجامع ألحكام القرآن : ینظر  )٦( 
 .٢٣: اآلیة : سورة الزمر  )٧( 
 .١/٢٦١: الجامع ألحكام القرآن : ینظر  )٨( 
 . ٦/٢٥٥ :ي ابن أبي الحدید المعتزل: شرح نھج البالغة  )٩( 
 .٢- ١: اآلیة : سورة المؤمنون  )١٠( 
 .٧/١٥٧: مجمع البیان في تفسیر القرآن :  ینظر  )١١( 
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١٥٩

 ، )١(وأكث:ر م:ا یك:ون ذل:ك ع:ن عل:ٍم بم:ا ُیخش:ى من:ھُ  ،ھي خوٌف یشوبھ تعظیم : الخشیة 

 . )٢﴾ إنَّما یخشى هللاَ من عبادِه العلماءُ  ﴿: ولذلك ُخصَّ العلماُء بھا في قولھ تعالى 

العق::اب الُمتوق::ع بس::بب والف::رق ب::ین خ::وف هللا وخش::یتھ ھ::و أن الخ::وف ت::ألم ال::نفس م::ن 

وإْن كان:ت مراتب:ھ  –ارتكاب المنھی:ات والتقص:یر ف:ي الطاع:ات وھ:و یحص:ل ألكث:ر الخل:ق 

والخشیة حالة تحصل عن:د الش:عور  ،والمرتبة الُعلیا منُھ ال تحصل إالَّ للقلیل  –متفأوتة جداً 

ل:ع عل:ى ح:ال وھذه الحالة ال تحصل إالَّ لمن اط  ،بعظمة الحق وھیبتھ وخوف الُحجب عنُھ 

  . )٣(الكبریاء وذاق لذة القرب

والخ:وف  یك:ون م:ن ض:عف  ،والخشیة تكون من عظم المخشي وإْن كان الخاش:ي قوی:اً 

  . )٤(الخائف وإْن كان المخوف أمراً یسیراً 

ولیس ذل:ك  ،والفرق بین االتقاء والخشیة أن في االتقاء معنى االحتراس مما ُیخاُف منُھ 

  . )٥(في الخشیة 

ركم م;;ن نفس;;ھ : " ف::ي نھ::ج البالغ::ة  ﴾u﴿إلم::ام عل::يق::ال ا فاح;;ذروا م;;ن هللا م;;ا َح;;ذَّ

  . )٦(" واخشوه خشیة ً لیست بتعذیر 
أي معرفة جالل هللا وعظمتھ  ، )٧(لخشیة أخص من الخوف وھي خوٌف مقروٌن بمعرفةا

  . )٨(وقدرتھ وھیبتھ 

  :زھد  - ت

                                                           
 ٥٤٤/  ٢: وبصائر ذوي التمییز في لط:ائف الكت:اب العزی:ز  ، )خشي ( ٢٨٣: مفردات ألفاظ القرآن :  ینظر  )١( 

 .٣٠٢/ ٢:  )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة  (والكلیات  ،
 .٢٨: اآلیة : سورة فاطر  )٢( 
محم:د ك:اظم  ،وش:رح نھ:ج البالغ:ة  ، ٩٦- ٩٥:  ، فروق اللغات  ١٢٤ – ١٢٣/ ١: مجمع البحرین :  ینظر  )٣( 

 .١٢٦: والرسالة التامة في فروق اللغة العامة  ، ٩٦-٩٥/ ٢: القزویني 
 .٣٠٢/ ٢:  )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة  (الكلیات :  ینظر  )٤( 
 .٢٣٨: الفروق في اللغة :  ینظر  )٥( 
 .  ١/٣١٢ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٦( 
 .٢/٥٤٥: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز :  ینظر  )٧( 
 .١٠٣: التعریفات :  ینظر  )٨( 
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١٦٠

ھ::د ف::ي الش::يء لغ::ة ً  الش::يء واالع::راض عن::ُھ  وھ::و المی::ل إل::ى ،ض::د الرغب::ة فی::ھ : الزُّ

  . )١( قلیل: شٌي زھید أي : وھو من قولھم  ،احتقاراً لھ ُ 
م:ا  ،القلی:ل الم:ال : والُمزِھ:ُد  ،والتزھید في الشيء وعن الشيء خالف الترغی:ب فی:ھ   إنَّ

ق::در م::ا     : خ::ذ َزَھ::د م::ا یكفی::َك أي : یق::ال  ،ُس::ّمي ُمزھ::داً ألن م::ا عن::ده م::ن قلت::ھ ُیزھ::ُد فی::ھ 

  . )٢(یكفیك 

ھید أي : والزاھُد في الشيء    . )٣(بالقلیل: الراغب عنُھ والراضي منُھ بالزَّ

ھ::د اص::طالحاً  ھ::ا:  والزُّ وَع::رف  ، )٤(ھ::و بغ::ض ال::دنیا واالع::راض ع::ن متاعھ::ا ومالذَّ

بعض الصوفیة الزھد بأنھ اسقاط الرغب:ة ع:ن الش:يء بالكلی:ة ف:ال یف:رح بموج:ود وال یأس:ف 

ھ;د ُكلًّ;ھ : "  ﴾u﴿ریف ھو بیاٌن وأیض:اح لق:ول أمی:ر الم:ؤمنینوھذا التع ، )٥(على مفقود الزُّ

ك;;یال تأس;;وا عل;;ى م;;ا ف;;اتكم وال تفرح;;وا ل ﴿:ق;;ال هللا س;;بحانھ ،ب;;ین كلمت;;ین م;;ن الق;;رآن 

  . )٧( " )٦(﴾بماآتاكم

وھو مطعم یدفع الجوع  ،وثمرة الزھد القناعة من الدنیا بقدر الضرورة من زاد الطریق 

وأقس:امھ ثالث:ة  ،ومسكن یص:ونھ ع:ن الح:ر والب:رد وأث:اث یحت:اج إلی:ھ وملبس یستر العورة 

وھو ترك م:ا زاد ع:ن الض:رورة : وُزھد الخواص  ،وھو ترك الحرام : ُزھد العوام : وھي 

  . )٨(وھو ترك ما سوى هللا تعالى:  وزھد خواص الخواص  ،من الحالل 

القلیل الرغبة في : والزاھد   ، )٩(تخلى عنھا للعبادة فھو زاھد: زھد في الدنیا أي : یقال 
اتھا وطیباتھا رغبة ً في االخرة  ، )١٠(الدنیا    . )١(الُمْعِرض عن متاعھا ولَذَّ

                                                           
 ( ٣٠٨: والمنج:د ف:ي اللغ:ة واألع:الم  ، )زھ:د ( ٢٧٨/ ٩: الُمعلّ:م بط:رس البس:تاني  ،دائرة المع:ارف : ینظر  )١( 

 .   )زھد
 .   )زھد ( ٢/٥٩١: ولسان العرب  ، )زھد (١/٤١١:  )تاج اللغة وصحاح العربیة (الصحاح : ینظر  )٢( 
 .  )زھد ( ٣٨٤: مفردات ألفاظ القرآن : ینظر  )٣( 
 .  ٣٩٦/ ١: في نھج البالغة ﴾ u﴿و صوت اإلمام علي  ، ١١٨: التعریفات : ینظر  )٤( 
 .   ٢٧٨/ ٩: دائرة المعارف :ینظر  )٥( 
 .٢٣: من اآلیة : سورة الحدید   )٦( 
 ٨٧/ ٢٠ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٧( 
 .٩/٢٧٨: دائرة المعارف : ینظر  )٨( 
 .)زھد ( ٣٠٨: المنجد في اللغة واإلعالم : ینظر  )٩( 
 .١/٢٠٥: ات الناس الزاھر في معاني كلم: ینظر  )١٠( 
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١٦١

نیا  ،ھ::و م::ن یت::رك ك::ل ش::يء یش::غل ع::ن هللا : والزاھ::ُد  فالب::د للزاھ::د م::ن ت::رك ُح::ب ال::دُّ
ع:ن هللا    فالزھد الحقیقي ھو االعراض عن كل م:ا ُیش:غل القل:ب والعق:ل ،وأخراجھا من قلبھ 

  . )٢(فیكون الزاھد مع هللا تعالى في سائر سكناتھ وحركاتھ
ألن:ھ یعل:م أن ل:ذاتھا  ،ال َیعُد نفسُھ بطول المكوث ف:ي ھ:ذه ال:دنیا  ،والزاھُد قصیر االمل 

فضالً عن عظیم ش:وقھ للق:اء هللا تع:الى ونع:یم الجن:ة  ،فانیة ونعیمھا ال یدوم وُمْلكھا ال یبقى 
فھ::و ال::ذي اخت::ار وبارادت::ھ الباقی::ة عل::ى الفانی::ة والخال::دة عل::ى م::ا  ،زول الب::اقي ال::ذي ال ی::

  . )٣(تزول
أنت یا ھارون أزھُد : قال ! ما أزھدَك : "  )٤(" للفُضیل بن عیاض" قال ھارون الرشید 

نیا فانیة  ،مني    . )٥(" وزھدَت في آخرة باقیة  ،الني زھدُت في دُّ
::ا ض::عُف إیمان::ِھ ب::أنَّ االخ::رة خی::ٌر وأبق::ى     ، وال::ذي یمن::ع  الم::رء م::ن أن یك::ون زاھ::داً  إمَّ

ا استیالء الشھوة علیِھ واغترارهُ بالشیطان ومواعیده وتسویفاتھ الزائفة    . )٦(وأمَّ
نیا مقام شریف من مقامات السالكین وحقیقتھ االنصراف عن شيء إلى ما  ھد في الدُّ والزُّ

ة ع:ن الش:يء الُمحب:ب إل:ى م:ا ھ:و أفض:ل والبدَّ أن یكون االنصراف والرغب: ،ھو خیٌر منُھ 
  . )٧( منُھ ُحباً ورغبة ً حتى ُتسمى الرغبة عن الشيء ُزھداً 

  .  )٨( ومحو آثارھا من القلب ،وخالصة القول أن الزھد ھو استصغار الدنیا وتحقیرھا 
أیھ;ا الن;اس الزھ;ادةُ : "  في نھج البالغة في بی:ان ل:وازم الزھ:ادة ﴾u﴿قال اإلمام علي

ُع عن;;د المح;;ارم قِص;;ُر  ;;ورُّ ف;;إْن ع;;زب ذل;;ك ع;;نكم ف;;ال یغل;;ب  ،االم;;ل والش;;كُر عن;;د ال;;نعم والتَّ
  . )١(" الحراُم صبَركم وال تنسوا عند النِعم ُشكركم 

                                                                                                                                                                          
 .٣٣:  ﴾u﴿شرح المائة كلمة لالمام علي: ینظر  )١( 
 .  ٢٦ ، ١١: أبو سعید األعرابي  ،كتاب فیھ معنى الزھد والمقاالت وصفة الزاھدین  )٢( 
 . ٥٥ – ٥٤: السید سامي خضرا  ،قبسات من نھج البالغة : ینظر  )٣( 
ش:یخ الح:رم  ،وكنیتھ أب:و عل:ي  ،ن مسعود التمیمي الیربوعي وھو  الفضیل بن عیاض ب: الفُضیل بن عیاض   )٤( 

أخذ عنُھ  ،وكان ثقة في الحدیث  ،وكان أحد رواة الحدیث النبوي الشریف  ،المكي ومن أكابر العباد الصلحاء 
وع:اش أی:ام العباس:ین  ودخ:ل  ،في سمرقند ونش:أ ب:أبیورد  )ھ١٠٥(ولد سنة  ،خلُق كثیر منھم اإلمام الشافعي 

خیر الدین الزركلي   ،األعالم  : ینظر  ، )ھ١٨٧(ة وھو كبیر واصلھ منھا ثم سكن مكة وتوفي فیھا سنة الكوف
 :٥/١٥٣. 

 .٩٧/ ٢ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٥( 
 .٦٠: السید سامي خضرا  ،قبسات من نھج البالغة : ینظر  )٦( 
 . ٥٧: المصدر نفسھ : ینظر  )٧( 
تتب:ع دن:ي األم:ور : وال:دنیا بمفھومھ:ا اللغ:وي ال:دقیق  ، ١/٣٤: اب:و بك:ر البیھق:ي  ،كتاب الزھ:د الكبی:ر :  ینظر )٨( 

وتجلی:ات  ، ١/٢٦: احمد بن محمد ب:ن زی:اد ب:ن درھ:م  ،الزھد وصفة الزاھدین : ینظر  ،صغیرھا وخسیسھا 
وس:میت دنی:ا  ،مھ:وز ول:ین ھم:زهُ فالدنیا م:ن ال:دنيء  ، ١٦١: كاظم محمد المحراث  ،الزھد في نھج البالغة 

 عزی:ز هللا: تحقی:ق   ،الق:رن الث:امن أع:الم الش:ارح ع:الم م:ن  ،ش:رح نھ:ج البالغ:ة : ینظر  ،لدناءتھا وتسفلھا 
 .  ٣٤٩: العطاردي 
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١٦٢

ھد في الدین خاصًة  نیا والزُّ   . )٢(الزھادة في الدُّ

نیا وطیباتھا وإقبالھا على اآلخ:رة  ل:ذا ھد في الحقیقة إعراض النفس عن الدُّ قی:ل أن  والزُّ

ھد  نیا : الزُّ اَ بمشاھدة أحوال االخرة وَمیتاً في طم:ع ال:دُّ وإنَّ إع:راض ال:نفس  ،َجْعُل القلب َحیَّ

نیا مس:تلزم لقص:ر االم:ل فیھ:ا  اذ الكف:ران موج:ب للع:ذاب  ،ومس:تلزم للش:كر أیض:اً  ،عن الدُّ

ناَل م:ا عن:د اذ ال یُ  ،وكذلك یلزمھ الورع عن المحارم والكف عنھا  ،باعث للسخط والعقاب 

ولما كانت مالزمة ھذه االمور الثالثة بأجمعھا شاقة ص:عبة ف:ي ح:ق أغل:ب  ،ِهللا إّال بالورع 

ف:إْن ع:زب ذل:ك ع:نكم ف:ال یغل:ب الح:رام ص:بَركم " الناس َرخَّص لھم في طول األمل بقول:ھ 

مور ف::ان َبُع::د ذل::ك ع::نكم ول::م تتمكن::وا م::ن االتی::ان ب::اال: أي " وال تنس::وا عن::د ال::نعم ش::كركم 

  . )٣(اذ ما ال ُیدرك كلُھ ال ُیترك كلُّھ  ،الثالثة مجتمعة فال تتركوا االثنین 

وإنَّما رخص في ترك طول االمل ولم یرخص ف:ي ت:رك الش:كر أو ال:ورع ع:ن المح:ارم 

وإْن كان یجرُّ إلى الحرام أحیاناً بخالف كفران النعمة  ،الن طول االمل لیس محرماً بالذات 

  . )٤(م فانھما محرمان بالذات والترخیُص فیھما موجب لالغراء بالقبیحوالتقحم في المحار

فاّتقوا هللاَ عباَد هللاِ تقیة ذي لٍُب ش;غلَ : "  في موضع آخر من نھج البالغة ﴾u﴿وقال 

التفكیرُّ قلبُھ وأنصَب الخوُف بدنُھ وأسھَر التھجُد ِغرار نوم;ِھ وأظم;أ الرج;اُء ھ;واجَر یوم;ِھ 
  . )٥( "تِھ وظلَف الزھُد شھوا

إذا : ظلف:ُت نفس:ي ع:ن الس:وء أظلفھ:ا ظلف:اً : یق:ال  ،أي منعھ:ا :   وظلَف الزھُد شھواتھِ 

:اً ُیدنس:ُھ وُی:ؤثَر : فالٌن َظلُِف النفس معناهُ : وقولھم   ، )٦(منعتھا ُممتن:ع م:ن أن ی:أتي أم:راً َدِنیَّ

  . )٧(فیھ 

  . )٨("الُزھد ثروةٌ " : في موضع آخر من نھج البالغة  ﴾u﴿وقال

نیا في عینھ حقیرة   وھو الذي یتنزه عن  ،الزاھُد من یختار الباقي على الفاني وكانت الدُّ

خُر م:ن ال:دنیا ش:یئاً  والزاھ:د ال ُیّض:یع  ،أكثرالُمباحات مع القدرة علیھا وال:تمكن منھ:ا وال ی:دَّ
                                                                                                                                                                          

 .٢٣٠/ ٦ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )١( 
 .)زھد (٢/٥٩١: لسان العرب : ینظر  )٢( 
 .٣٩٠-١/٣٨٩: اإلمام علي في نھج البالغة  صوت: ینظر  )٣( 
 .١/٣٩٠: المصدر نفسھ : ینظر  )٤( 
 .٢٦٣/ ٦ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٥( 
 . ١/٣٣٩: الراوندي  ،منھاج البراعة : ینظر  )٦( 
 . ٢/١٦: الزاھر في معاني كلمات الناس : ینظر  )٧( 
 .١٨/٩٠ :الحدید المعتزلي  ابن أبي: شرح نھج البالغة  )٨( 
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١٦٣

وھ:ذا  ،ب:ى فھو یرجو أن ینال الل:ذات الموع:ودة ف:ي العق ،ُعمره في اكتساب اللذات الدنیویة 

الن الزاھ:د ب:اع الف:اني واش:ترى " الزھ:ُد ث:روة : "  ﴾u﴿فل:ذلك ق:ال ،بیٌع یتبعھ ربٌح عظیم 

  . )١(الباقي والثروة بالباقي من دون الفاني

ھد: " في موضٍع آخر من نھج البالغة  ﴾u﴿وقال   . )٢(" أفضل الزھد إخفاء الزُّ

لئال ُیصاب اإلنسان الزاھ:د  ،لُزھد یؤكد اإلمام  امراً مھماً وھو ضرورة عدم التظاھر با

بداء الغرور واالعجاب الذي تقُل معُھ فرص:ة المواص:لة والمتابع:ة عل:ى نف:س الُخط:ى عل:ى 

اتك:االً عل:ى  ،أساس أنُھ واصٌل إلى ھذِه المرحلة المتقدم:ة ف:ال َیل:مُّ ب:ذنب أو ال یض:ره ش:يء 

ألن:ھ بمرص:د ومرق:ب  ،اھ:د فیھ:ا فال ُبدَّ من الحذر من مصیدة الشیطان لئال یق:ع الز ،الزھد 

وَب::دأ ِفع::الً  ،فألن::ُھ َب::َدأ أول::ى خطوات::ھ عل::ى طری::ق هللا تع::الى  ،م::ن ش::یاطین الج::ن واالن::س 

وھ::ذا أم::ٌر ال ی::روق ألع::داء هللا فیح::اولون ط::رح  ،بمخالف::ة ھ::واه ونفس::ھ األم::ارة بالس::وء 

س::تقالل عم::ل ا ،اس::تكثار العم::ل  ،العث::رات وتكثی::ر العراقی::ل فیك::ون الُعج::ب واالعج::اب 

مم::ا ال ی::تالءم م::ع  ،المجابھ::ة الح::ادة  ،س::وء المعامل::ة  ،ع::دم االھتم::ام ب::الغیر  ،االخ::رین 

ھد  نیا علیھ أن یحتقر عملیاً كّل المغری:ات والص:وارف  ،تعریف الزُّ ألن َمْن أعرض عن الدُّ

د فاإلنس:ان یج:ب أن یجاھ: ،الطبیعیة والمصطنعة ألجل التقرب من عفو هللا تع:الى ورحمت:ھ 

فالزاھ::د ح::ق  ،نفس::ھ واقعی::اً وم::ن منطل::ق ال::داخل والض::میر قب::ل منطل::ق المظھ::ر الخ::ارجي 

::بھات لتت::وفر فی::ھ مزأی::ا تؤھل::ُھ إل::ى االرتق::اء ف::ي ُس::لم  الزھ::د م::ن ابتع::د ع::ن المحرم::ات والشُّ

  . )٣(الكمال

  

  

  :ورع  - ث
 ،أص;لٌ ص;حیح ی;دلُ عل;ى الك;ف واالنقب;اض : ال;واو وال;راء والع;ین : " قال ابن فارس 

 . )٤( " الِعفة وھي الكّف عّما ال ینبغي: منُھ الورع 
                                                           

 .٧٨٩-٢/٧٨٨: معارج نھج البالغة : ینظر  )١( 
 .١٣٩/ ١٨ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٢( 
 . ١٠٤ – ١٠٣: محمد صادق الخرسان  ، ﴾u﴿أخالق اإلمام علي: ینظر  )٣( 
 .  )ورع (١٠٠/ ٦: معجم مقاییس اللغة  )٤( 
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١٦٤

ورع َ الرج:ُل َی:رُع َوْرع:اً : یقال  ،معناه كاٌف َعّما ما ال یحلُّ لُھ تارٌك لُھ : ورجٌل ورٌع 

  . )١( إذا كفَّ َعّما ال یحل لھُ : ورَعة ً 

ج : َتَورع عن ك:ذا أي : یقال  ،الَتحرج : والَورع  الرج:ل : ال:راء وال:َوِرُع بكس:ر  ،تح:رَّ

الكف عن المحارم والَتحرج : والَوَرع في االصل  ،وھو َورٌع َبین الَوَرَع   ،التقي الُمتحرج 

م : َوَرع الرجُل یِرُع بالكسر فیھم:ا َوَرع:اً وِرع:ة فھ:و َوِرٌع : یقال  ،منھا  إذا ك:فَّ عم:ا  َح:رَّ

  . )٢( )والحالل الكف عن الُمباح ( هللا انتھاكھ ثم اسُتعِمل في الكف الُمطلق 

وھ:و تحص:ین  ، )٣(ھو اجتناب الشبھات خوفاً من الوقوع في المحرمات: والورع أیضاً 

الن الَوَرع عن المحارم من أعظ:م الُمنجی:ات وعم:دة  ،النفس عن الرذائل واجتناب المحارم 

ع:ن رس:ول  ﴾u﴿فع:ن اب:ي جعف:ر الص:ادق ، )٤(ما ُینال ب:ِھ م:ن الس:عادات ورفی:ع ال:درجات

م;;ت علی;;ك تك;;ن م;;ن أورع : "  ق;;ال هللا ع;;ز وج;;ل  : "  ﴾e﴿هللا اب;;ن آدم  اجتن;;ب  م;;ا  َحرَّ

  . )٥(" الناس 

أیھ;ا الن;اس الزھ;ادةُ : " في نھج البالغة في بیان ل:وازم الّزھ:ادة  ﴾u﴿قال اإلمام علي 

  . )٦("والتورع عند المحارم  ،قَِصُر االمل والشكر عند النِعم 
:بھات خ:وف الوق:وع ف:ي ال:ورع عن:: فمن لوازم الّزھ:ادة  د المح:ارم وھ:و الك:فُّ ع:ن الشُّ

رم فمن الزھادة ان تكفَّ عما ُیشتبھ بِھ فضالً عنھُ : أي  ،المحرمات    . )٧( إذا عرض الُمحَّ

ونعن::ي ب::ھ ت::وجس الم::وت واالس::تعداد ل::ھ بالعم::ل : قص::ر االم::ل : وم::ن لوازمھ::ا أیض::اً 

عاالعتراف بأنھا من هللا و: أي  ،والشكر عند النعم    .)٨(التصرف فیھا على وفق ما َشرَّ

                                                           
 .  ١/٢١٠: معاني كلمات الناس الزاھر في : ینظر  )١( 
 .  )ورع (٤/٤٠١: ، ومجمع البحرین  )ورع ( ٥/٣٥٤: لسان العرب : ینظر  )٢( 
 . ٢٤٧: التعریفات : ینظر  )٣( 
 . ٢/٢٥٣: في نھج البالغة  ﴾u﴿صوت اإلمام علي: ینظر  )٤( 
 .  )باب الورع ( ، ٧ح ، ٢/٧٧: أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني  ،األصول في الكافي : ینظر  )٥( 
 .٢٣٠/ ٦ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٦( 
 .  ١٦٣: و صفوة شروح نھج البالغة  ، ١/١١٨: الشیخ محمد عبده  ، شرح نھج البالغة : ینظر  )٧( 
 .١/١١٨: الشیخ محمد عبده  ، شرح نھج البالغة : ینظر )٨( 
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١٦٥

والشكر + یكون بالقلب خضوعاً واستكانةً  وباللسان ثن:اًء واعتراف:اً وب:الجوارح طاع:ةً  

  . )١(وانقیاداً 

ال;;ورُع    : " ف::ي موض::ع آخ::ر م::ن نھ::ج البالغ::ة ف::ي الح::ث عل::ى ال::ورع  ﴾u﴿وق::ال    

  . )٢(" ُجنَّة ٌ 
 )الُجّنة (ولذلك استعار لُھ لفظ  ،بةً  لتكمیل النفس ھو لزوم االعمال الجمیلة مح: الورُع 

وم:ن أكب:ر المص:ائب الدنیوی:ة كم:ا ُتج:ّنن  ،لمشابھتھا في الوقأی:ة م:ن ع:ذاب هللا ف:ي اآلخ:رة 

  . )٣(بالترس وغیره من السالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :َوَعَظ  -ج
 ،ُمقترٌن بتخویف زجٌر : وَعْظتُھ أِعظُھ وھو : الَوْعظ ُ والِعظة والَموعظة مصادر قولك 

 .   )١( ِعظًة وَمْوعظة: واالسم 
                                                           

 .   ٢/٣٤٠: تمییز في لطائف الكتاب العزیز بصائر ذوي ال: ینظر  )١( 
 .٩٠/ ١٨ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٢( 
 .   ٥/٢٢٥: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٣( 
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١٦٦

  .   )٢(" ھو التذكیر بالخیر بما ُیرقق القلب : "  )ھ١٧٥: ت  (قال الخلیل 
أم:رهُ بالطاع:ة ووص:اهُ : ووعظ:ُھ  ، )٣(النص:ح والت:ذكیر بالعواق:ب: والَوْعظ والمْوعظ:ُة 

:رهُ م:ا ُیل:ّین قلب:ھ م:ن الث:واب والعق:اب : ووَعَظُھ َیَعظھ َوْعظاً وعِظ:ةً  وَمْوِعظ:ةً   ، )٤(بھا ذكَّ

ظ ب::ِھ  : ووعظ::ُھ أیض::اً  ، )٥( وعظت::ھ وَعظ::اً وِعظ::ة ً ف::اتَّعظ أي قب::َل الموعظ::ة: َتق::ول  ،ف::أتعَّ

رهُ ما یحملھ على التوبة إلى هللا واصالح السیرة    .   )٦(نصحُھ وَذكَّ

  . )٧(" الترغیب والترھیب ھو الدعاء إلى الَحِسن والزجر عن القبیح على وجھ " والَوْعظ   

:اظ (من ینصح ویذّكر ویأمر بالمعروف وینھ:ى ع:ن المنك:ر والجم:ع : والواعظ    ، )ُوعَّ

  . )٨()مواعظ (ما ُیوعظ بِھ من قوٍل أو فعٍل والجمع : والموعظة 

وھي عبارة ع:ن الوص:یة  ، )٩(ھي ما یدعو إلى الصالح ویزجر عن الفساد: والموعظة 

  .)١٠(لطاعات والتحذیر من المعاصيبالتقوى والحث على ا

وُتص:لح االعم:ال  ،وُت:دمع العی:ون الجام:دة  ،ھي التي ُتلّین القل:وب القاس:یة : والموعظة 

  . )١١( الفاسدة

وھي ن:داٌء  ، )١٢(والموعظة ضرورة البد منھا ألیقاظ النائمین وتذكیر الغافلین من البشر

  . )١٣( ترك ما علیِھ من سوء وغفلةوحٌث روحاني یعلو باإلنسان نحو الكمال ویدعوه إلى 

: الموعظ:ة الحس:نة  ، )١٤(﴾أدُع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحس;نة﴿:قال تعالى

معناه الوعظ الِحسن وھو الص:رف ع:ن القب:یح عل:ى وج:ھ الترغی:ب ف:ي ترك:ھ والتزھی:د ف:ي 

  . )١(وفي ذلك َتلییُن القلوب بما یوجب الخشوع  ،فعلھ 
                                                                                                                                                                          

ص:ائر ذوي وب ، ٢/٥٨٣: ومجم:ع البی:ان ف:ي تفس:یر الق:رآن  ، )وع:ظ ( ٨٧٦: مف:ردات ألف:اظ الق:رآن : ینظر  )١( 
 .   ٢٤٠/ ٥: التمییز في لطائف الكتاب العزیز 

 .    ٢/٢٢٨: العین  )٢( 
 .    )وعظ( ٤/٨٦٦: ولسان العرب  ، )وعظ( ٢/٩١٨: )تاج اللغة وصحاح العربیة (الصحاح : ینظر  )٣( 
: لنج::ار إب::راھیم مص::طفى واحم::د حس::ن الزی::ات وحام::د عب::د الق::ادر ومحم::د عل::ي ا ،المعج::م الوس::یط : ینظ::ر  )٤( 

 .)وعظ ( ٢/١٠٤٣
 .     )وعظ (٤٩٨/ ١٠: وتاج العروس من جواھر القاموس  ، )وعظ ( ٨٦٦/  ٤: لسان العرب : ینظر  )٥( 
 .   )وعظ ( ٩٠٨: المنجد في اللغة واإلعالم : ینظر  )٦( 
 .   ٢٥٤/  ٥: مجمع البیان في تفسیر القرآن  )٧( 
 .    )ظوع(١٠٤٣/  ٢: المعجم الوسیط : ینظر  )٨( 
 .   ٢٠٠/  ٥: مجمع البیان في تفسیر القرآن  )٩( 
 .   )وعظ ( ٤/٢٩٢: مجمع البحرین : ینظر  )١٠( 
 .   ٢٣٢: التعریفات : ینظر  )١١( 
 .   ١٣: السید سامي خضرا  ،قبسات في نھج البالغة : ینظر  )١٢( 
 .   ٥: إعداد مكتبة الروضة الحیدریة  ،الموعظة في نھج البالغة : ینظر  )١٣( 
 .١٢٥: من اآلیة : سورة النحل  )١٤( 
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١٦٧

وُیخوف:ھ م:ن الس:یئات  ،ُنصٍح وارشاد یترك أثراً في نفس المخاط:ب وفي الحقیقة إنَّ كّل 

ولیس معنى ھذا أن كلَّ موعظٍة یج:ب أن  ،وموعظة ً  ،وُیرغبھ في الصالحات ُیسمى وعظاً 

  . )٢(بل انھا ُتؤثر في القلوب الُمستعدة  ،یكون لھا تأثیر 

بل ھ:ي ف:ي  ،نافعة والموعظة ھي النصح والنصیحة لالخرین من خالل الكلمة الطیبة ال

وعلی:ِھ فھ:ي  ،إحساٌن إلى من تنصحھ بصورة الرحمة لُھ والشفقة علیِھ والغیرة ل:ُھ " الحقیقة 

یتلط:ف الناص:ح ف:ي ب:ذل النص:یحة غای:ة التلط:ف  ،احساٌن محض یصدر ع:ن رحم:ٍة ورق:ة 

  . )٣("ویتحمل أذي المنصوح والئمتھ

كثی::ر م::ن المواق::ف ع::ن رك::وب  وم::ن اھ::م أث::ار الموعظ::ة أنھ::ا تع::ُد رادع::اً لالنس::ان ف::ي

فالموعظ:ة لھ:ا دوٌر كبی:ر وَفاع:ل ف:ي تص:حیح س:یرة  ،الشھوات واالنغم:اس ف:ي الُمحرم:ات 

أن:ُھ  ﴾u﴿فقد روي عن أمیر المؤمنین علي ب:ن اب:ي طال:ب  ، )٤(اإلنسان وسلوكھ في الحیاة

ظ بالِعَبَر ارتدع: " قال    . )٥("  َمْن اتعَّ

اذ إنَّ ال:نفس  ،ثم اصالح المجتم:ع ثانی:اً  ،نفس أوالً ومن أھم ثمرات الموعظة اصالح ال

وبِھ تذھب كثی:ر م:ن المظ:اھر الس:یئة  ،إذا صلحت انعكس ھذا الصالح على سلوك اإلنسان 

  . )٦(عن الحیاة االجتماعیة

ف;أّتعظوا عب;اَد هللا ب;الِعبر الّنواف;ع واعتب;روا ب;األي : " ایضاً في  نھج البالغة  ﴾u﴿وقال

  . )٧("وا بالُنذر البوالَغ وانتفعوا بالذكِر والمواعظ السواطع وازدجر

أّم:ا س:ببھ ف:النظر ف:ي آث:ار الماض:ین وت:دبر قصص:ھم  ،ان لالتّعاظ س:بباً وحقیق:ًة وثم:رًة 

وأّم::ا حقیقت::ھ ف::الخوف الحاص::ل ف::ي نف::س الُمعتِب::ر م::ن أعتب::اره لت::وھم مث::ل  ،وھ::و االعتب::ار 

ا ثمرتھ فاالنزجار عن نواھي هللا ،قھم أَحوالھم في َحقھ اذ ھو ِمثلَھم وأولى بما لح   . )٨(وأمَّ

                                                                                                                                                                          
التواض:ع + تع:الى واالنقی:اد ألم:ره والعم:ل : ، والخش:وع  ٦٠٥/  ٦: مجم:ع البی:ان ف:ي تفس:یر الق:رآن : ینظر  )١( 

 .   ٦٨٨/ ٦: مجمع البیان في تفسیر القرآن : ینظر  ،بطاعتھ 
 .   ٦/٢٦٠: ناصر مكارم الشیرازي الشیخ  ،األمثل في تفسیر كتاب هللا الُمنزل : ینظر  )٢( 
 .   ١٣: عباس كاشف الغطاء . الدكتور ،الدین النصیحة  )٣( 
 . ٢٤٩ ، ٢٤٦/ ٧: المالمح التربویة في نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .   ٣٢٤: عبد الواحد بن محمد التمیمي االمدي  ،ُغرر الِحكم وُدرر الكلم الُمفھرس  )٥( 
 . ٩: نھج البالغة الموعظة في : ینظر  )٦( 
 .٦/٣٤٦ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )٧( 
كمال الدین  ،، واختیار مصباح السالكین  ٢٨٥/ ٢: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٨( 

 .٢٠٣: بن میثم البحراني 
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١٦٨

        : ف::ي موض::ع آخ::ر م::ن نھ::ج البالغ::ة مرغب::اً العب::اد ف::ي االّتع::اظ ب::الغیر  ﴾u﴿وق::ال 

  . )١("  السعیُد من ُوِعَظ بغیره " 

عید في االخرة من اعتبر حال غیره في الدنیا  َفش:اَھَد بع:ین بص:یرتھ مص:یر  ،أي أن السَّ

وَت:ّذكَّر ح:ال الُمتق:ین فم:اَل إل:ى ج:ادتھم وَس:لَك  ،عاقبتھم َفعدل ع:ن ط:ریقھم  الظالمین فخاف

  . )٢(مسالكھم 

حت:ى ال ت:رد  ،واالّتعاظ ھو انزجار النفس عن متابعة قواھ:ا البدنی:ة الت:ي ھ:ي ش:یاطینھا 

  . )٣(موارد الھلكات وال تتدنس برذائل الَملكات
یوص::ي ابن::ھ  ﴾u﴿ج البالغ::ة قول::ھ وم::ن المواض::ع الت::ي وردت فیھ::ا الموعظ::ة ف::ي نھ::   

ھ;;ادة وق;;ّوه ب;;الیقین وَن;;ّورهُ : "  ﴾u﴿اإلم::ام الحس::ن احی;;ي قلب;;ك بالموعظ;;ة وأمت;;ُھ بالزَّ

  . )٤( "بالحكمة 

وموتھ وقسوتھ یكون  ،للتأكید على ان حیاة القلب تكون بالموعظة  )اْحیي (فقد ورد لفظ   

  . )٥(باالعراض عنھا

  
  
  

 :وقى  - ح
إذا : ووقی:ُت الش:يء أَقی:ھ   ،ص:انھ وحفظ:ھ : ی:اً ب:الفتح وِوقای:ة بالكس:ر وق:اهُ هللاُ َوقْ : وقى

قی:ھ ُتق:ى وَتِقّی:ة ً  ،حم:اهُ من:ُھ : ووق:اه م:ا یك:ره  ،صنتُھ وَسَترتَھ ع:ن االذى  واّتقی:ُت الش:يء اتَّ

 والَوق:اء والِوق:اء  والِوقأی:ة والَوقأی:ة والُوقأی:ة ،واالس:م التق:وى  ،حذرتھ وتجنبتھ : وِتقاًء أي 

                                                           
 . ٦/٣٥٣ :ابن أبي الحدید المعتزلي : شرح نھج البالغة  )١( 
 .٢/٢٩٥: كمال الدین بن میثم البحراني  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٢( 
 .١٧٣ – ١٧٢:  ﴾u﴿شرح المائة كلمة لإلمام علي: ینظر  )٣( 
 .٦٢/  ١٦:ابن أبي الحدید المعتزلي: شرح نھج البالغة  )٤( 
 .٧/٢٤٩: المالمح التربویة في نھج البالغة : ینظر  )٥( 
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١٦٩

ً : والواقیة  م:ن : أي  ، )٢(﴾م;ا لھ;م م;ن هللا م;ن واقٍ ﴿:ق:ال تع:الى ، )١( كلُّ ما َوقیَت بِھ ش:یئا

 .دافع 
وأصلُھ من َوَقْیُت نفسي أَقیھا   ،معناهُ ُموٍق َنَفسَھ من العذاب بالعمل الصالح : ورجٌل تقٌي 

  .)٣( )أْتقیاء (وُیجمع على 

ِقيُّ  م:ن ق:ّوة : بینھ وبین المعاصي وقایًة تحول بین:ھ وبینھ:ا وھو َمْن جعل  ،الُمتَّقي : والتَّ

  . )٤(ُمتَّقٍ : فلذلك ِقیل لُھ  ،عزم على تركھا وتوطین قلبھ على ذلك 

م:أخوذ م:ن  ،وھو الذي یتق:ي بص:الح عمل:ھ وخ:الص دعائ:ھ ع:ذاب هللا تع:الى : والُمتقي 

  .)٥(اتقاء المكروه بما تجعلھ حاجزاً بینك وبینھ

وھو الذي یتبع مرتض:اة هللا ف:ي اقدام:ھ واحجام:ھ  ، )٦( حترز مما أتقاهوھو الم: فالمتقي 

وھ:و ال:ذي یض:بط نفس:ھ ویمل:ك زمامھ:ا عن:دما یھ:یج فیھ:ا خی:ال الھ:وى  ،وفي ترك:ھ وفعل:ھ 

  . )٧(وتعصف في قلبھ ریاح الشھوات الُمْھلِكة 

 ، )٨(افتع::ال م::ن الوقای::ة وھ::ي ف::رط الص::یانة وش::دة االحت::راس م::ن المك::روه : واالّتق::اء 

  .)٩(فالُمتقي من یمنع نفسھ من عذاب هللا بالعمل الصالح  ،وأصل االتقاء الحجز والمنع 

رهُ  :ا االتق:اء فھ:و جع:ل  ،والتَّقوى مشتقة من الوقایة وھي حفُظ الشيء مما یؤذیھ ویضُّ أمَّ
حفظ ال:نفس عم:ا ُی:ؤِثم : وصار التقوى في تعارف الشرع  ،الشيء في وقأیٍة مما یخاُف منُھ 

لم:ا ُروي  ، )١٠(من ِفعٍل أو ترٍك وذلك بتجنب المحظورات ویتم ذلك بت:رك بع:ض المباح:ات
الح::الُل َب::ّیٌن والح::راُم َب::ّیٌن وبینھم::ا مش::تبھاٌت ال یعلمھ::ا كثی::ٌر م::ن : "  ﴾e﴿ع::ن النب::ي محم::د

                                                           
 )وق:ى( ٨١٩-٨/٨١٨: و لس:ان الع:رب  ، )وق:ى(٢/١٨٣٠:  )ت:اج اللغ:ة وص:حاح العربی:ة (الص:حاح : ینظر  )١( 

    ) .وقى(  ٢/١٠٥٢: والمعجم الوسیط   ، )وقي ( ٢٠/٣٠٤: وتاج العروس من جواھر القاموس ،
 .٣٤: من اآلیة : سورة الرعد   )٢( 
 .١/٢٢٠: الزاھر في معاني كلمات الناس : ینظر  )٣( 
 .   ٢/٣٠٠: ر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز بصائ: ینظر  )٤( 
 .   ١/١٢٠: ، والجامع ألحكام القرآن  ١١٨ ، ١/٨٣: مجمع البیان في تفسیر القرآن : ینظر  )٥( 
 .   ٨٥ – ٨٤: جمال الدین عبد الرحمن بن الجوزي  ،نزھة األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر : ینظر  )٦( 
 .   ٢٣: الشیخ رضا علي حجازي  ،ت المتقین على متن خطبة إمامھم أمیر المؤمنین سما: ینظر  )٧( 
 .   ١/٣٧:  )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة (والكلیات  ، ١/٤٥: تفسیر الكشاف : ینظر  )٨( 
 .   ١/٦٣: السید عبد األعلى السبزواري  ،مواھب الرحمن في تفسیر القرآن : ینظر  )٩( 
 ، ٢/١١٥: و بص:ائر ذوي التمیی:ز ف:ي لط:ائف الكت:اب العزی:ز  ، )وق:ي(٨٨١: مفردات ألفاظ القرآن :  ینظر )١٠( 

 .   ١٣-١٢: السید كمال الحیدري  ،والتربیة الروحیة 
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١٧٠

:بھات َوَق:َع ف:ي الح:رام ،الناس  فمن اتقى الشُّبھات استبرأ لدینھ وِعْرض:ھ     وم:ن َوَق:َع ف:ي الشُّ
  . )١(" كالراعي یرعى َحَوَل الِحَمى یوشك أن َیْرتَع فیھ 

 ،االحت:راز بطاع:ة هللا ع:ن عقوبت:ھ :  وف:ي الع:رف  ،اتخ:اذ الوقأی:ة : فالتَّقوى في اللغ:ة 
  . )٢(وھو صیانة النفس عما تستحق بِھ العقوبة من فعٍل أو ترٍك 

لھ:ا مرات:ب بحی:ث ُكلَّم:ا ك:ان و  ،الح:ذر م:ن الش:يء واالحت:راز من:ُھ : فالتَّقوى إذا تعن:ي 
  . )٣(الحذر واالحتراز أكثر كانت التقوى أَكمل

ق:وى  وھ::ي عب:ارة ع::ن  ،عب::ارة ع:ن امتث:ال الم::أمورات واجتن:اب المنھی:ات : وحقیق:ة التَّ
تنزیھ القلب عن ذنب لم یسبق منك مثلُھ حتى یحصل للعبد من ق:ّوة الَع:ْزم عل:ى ترك:ھ وقأی:ٌة 

مح:ُض :  قس;مانوى اجتن:اب م:ا تخ:اف ض:رراً ف:ي دین:ك وھ:و والتق: ،بینھ وبین المعاص:ي 
الن اس::تعمال فُُض::ول الح::الل ق::د ُیخ::رج ص::احبھ إل::ى الح::رام  ،وفُُض::ول الح::الل  ،الح::رام 

فم::ن اراد أن ی::أمَن الض::رر ف::ي دین::ھ  ،وذل::ك لش::رة ال::نفس وطغیانھ::ا  ،وَمْح::ض العص::یان 
ل:ذا  ، )٤(جره إلى مح:ض الح:رام اجتنب المحظور وامتنع عن فُُضول الحالل حذراً مَن أن یَ 

ال یبلغ العب;د أن یك;ون م;ن الُمتق;ین حت;ى ی;دع م;ا ال : " أنُھ قال  ﴾e﴿روي عن النبي محمد
  . )٥(" بأس بِھ حذراً مما بِھ البأس 

كف النفس عما نھى عنُھ الشارع حراماً كان : أن التقوى : والفرق بین التَّقوى والطاعة 
   . )٦(قیاد لمطلوب الشارع مما أمر بِھ واجباً كان أم مستحباً االن: والطاعة  ،أم مكروھاً 

ق:::وى خمس::ة وأن یتق:::ي  ،أن یتق:::ي العب::د الكف:::ر وذل::ك مق:::ام االس::الم :  )٧( ودرج::ات التَّ

:بھات وھ:و مق:ام ال:َوَرع  ،المعاصي والمحرمات وھو مقام التوب:ة  وأن یتق:ي  ،وأن یتق:ي الشُّ

ھد    .االنشغال بغیر هللا تعالى وھو مقام الُمشاھدة وأن یتقي  ،المباحات وھو مقام الزُّ

                                                           
 .   باب الوقوف عند الشُّبھات )٣٩٨٤ح(٢/١٣١٨: سنن ابن ماجة  )١( 
 .   ٣/٢٩٩: حبیب هللا الخوئي  ،البالغة  ، ومنھاج البراعة في شرح نھج ٦٩: التعریفات : ینظر  )٢( 
 .   ١٠٣: أیوب الحائري  ،قبسات من نھج البالغة : ینظر  )٣( 
ش::دة حرص::ھا : و ش::رة ال::نفس  ، ٢٥٩-٥/٢٥٧: بص::ائر ذوي التمیی::ز ف::ي لط::ائف الكت::اب العزی::ز : ینظ::ر  )٤( 

 .   وتطلعھا إلى رغباتھا وھواھا
 ،والس::نن الكب::رى  ، )٤٤٦ح(١٧/١٦٨: الطبران::ي  ،المعج::م الكبی::ر و  ، )٢٤٥١ح(٤/٦٣٤: س::نن الترم::ذي  )٥( 

 .   )١٠٨٢٠ح ( ٥/٥٤٦: البیھقي 
 .   ٨١: ، والرسالة التامة في فروق اللغة العامة  ٧٤- ٧٣: فروق اللغات : ینظر  )٦( 
 .٢/٣٥٦: جالل الدین السیوطي  ،معترك األقران في إعجاز القرآن : ینظر  )٧( 

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

http://www.pdffactory.com


 

 



١٧١

قوة روحیة تتولد لالنسان من التمرین العملي الذي یحصل م:ن " والتَّقوى في نھج البالغة 

وعلیِھ فالحذر المعقول والمنطق:ي یك:ون مقدم:ًة للحص:ول عل:ى  ،الحذر المعقول من الذنوب 

  . )١(" ھذه المرتبة الروحیة العالیة 

ال تعني الحذر واالجتناب الذي یؤدي باإلنسان إل:ى اعت:زال المجتم:ع والحی:اة و التَّقوى  

ب:ل التق:وى ف:ي مفھومھ:ا ق:وة یخلقھ:ا الح:ذر إل:ى أن  ،العامة خوفاً من الوق:وع ف:ي المعص:یة 

إْذ ھ:و یحف:ظ  ،تصل إلى درجة الَملَك:ة ف:ال یض:طر ص:احبھا إل:ى ت:رك المجتم:ع واالعت:زال 

  . )٢(مجتمعنفسھ من دون أن یخرجھا عن ال

ولھ:ا آث:ار  ،قوةٌ معنویة وروحی:ة تحص:ل عل:ى أث:ر التم:رین والممارس:ة : " إذا فالتَّقوى 

  . )٣(" ونتائج منھا تیسیر الحذر من الذنوب 

ق::وة روحی::ة مقدس::ة ینش::أ منھ::ا أن::واع م::ن اإلق::دام  ﴾u﴿ف::التَّقوى عن::د أمی::ر الم::ؤمنین

وھ:ي كاآلل:ة تھ:ب ل:روح  ،دنأیا المادی:ة إقداٌم على القیم المعنویة وإحج:ام ع:ن ال: ،واإلحجام 

  . )٤(اإلنسان قدرة یتسلط بھا على نفسھ ویمتلكھا 

تل::ك الق::وة الروحی::ة والَملَك::ة النفس::انیة المعنوی::ة الت::ي تقتض::ي : ف::التَّقوى بش::كل أدق ھ::ي 

  . )٥(الوقوف عند المحظورات ومنع تقحم النفس في مردیاتھا

عبد في الحیاة ألجل تعزیز االستقامة السلوكیة وبم:ا فالتَّقوى إذاً ریاضة نفسیة یمارسھا ال

وھ:ي حال:ة وقائی:ة  ،)٦(یفضي بِھ إلى حیازة مرضاة هللا عز وجل ع:ن طری:ق ھ:ذه االس:تقامة

یكون فیھا اإلنسان ُمسیطراً على نزوات:ھ وأھوائ:ھ النفس:انیة ُمبع:داً نفس:ھ ع:ن ك:ّل م:ا ال یلی:ق 

  . )٧(بانسانیتھ 
                                                           

 .  ١٠٤: أیوب الحائري  ،ھج البالغة قبسات من ن )١( 
 .١٠٥ – ١٠٤: المصدر نفسھ : ینظر  )٢( 
مرتض::ى  ،ف::ي رح::اب نھ::ج البالغ::ة : وینظ::ر  ،  ١٠٤: أی::وب الح::ائري  ،قبس::ات م::ن نھ::ج البالغ::ة : ینظ::ر  )٣( 

 .١٥٥: مطھري 
   ١٠٤: أیوب الحائري  ،قبسات من نھج البالغة : ینظر  )٤( 
 .   ٢٢: ین على متن خطبة إمامھم أمیر المؤمنین سمات المتق: ینظر  )٥( 
 .  ٢٤٠: الخطاب في نھج البالغة بنیتھ وأنماطھ ومستویاتھ: ینظر  )٦( 
أح:د بح:وث  ، ٤/٤٢٥: ج:ون حن:ون عل:ي . ال:دكتور ، ﴾u﴿مالمح الم:نھج الترب:وي عن:د اإلم:ام عل:ي: ینظر  )٧( 

 . م٢٠١١آذار  )٢٨-٢٧(المؤتمر العلمي األول المقام في جامعة الكوفة من 
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١٧٢

أوص;یكم بتق;وى هللا ! عب;اَد هللا : " م:ن نھ:ج البالغ:ة   في موضع اخ:ر ﴾u﴿قال اإلمام

وَتس;تعینوا  ،وأن تس;تعینوا علیھ;ا ب;اwِ  ،والُموجب;ة عل;ى هللاِ َحقَّك;م  ،فإنھا حٌق هللاِ عل;یكم 
نوا بھا   )٠٠٠(بھا على هللا    . )١(" أالَ فصونوھا وتصوَّ

ُیؤِثم وُیْھلِك وذل:ك بت:رك حفظ النفس عما  –كما قلنا  –التَّقوى في االصطالح  الشرعي 

الت::ي ن::دب  ،وبفع::ل الواجب::ات  ،المحظ::ور م::ن المعاص::ي واآلث::ام الت::ي زج::ر الش::رع عنھ::ا 

وللتقوى درجات أدناھا ترك المحرم:ات وفع:ل الواجب:ات ث:م تترق:ى إل:ى ت:رك  ،الشرع إلیھا 

  . )٢(المكروھات بل وترك بعض المباحات ثم إلى فعل المستحبات

م::ن خص::ائص التق::وى أن " :  وَتس;;تعینوا بھ;;ا عل;;ى هللا ،ا ب;;اwِ وأن تس;;تعینوا علیھ;;" 

وأن::ُھ   ،وبالمقاب::ل یس::تعین ب::التقوى عل::ى نی::ل ث::واب هللا  ،العب::د یس::تعین ب::ا+ عل::ى التق::وى 

وھ:ذا ُیش:عر بالتن:افي  ،یحفظھا ویصونھا وفي نفس الوقت یصون نفسھ ویحفظھا بواس:طتھا 

فالعب:ُد ھ:و الح:افظ للتق:وى  ،محفوظاً في الوق:ت نفس:ھ ألنُھ سُیرجع المحفوظ حافظاً والحافظ 

  . )٣(والتقوى حافظٌة للعبد ومحفوظٌة بِھ  ،ومحفوٌظ بھا 

وذلك یتطلب منُھ ح:ذراُ  ،وبیان ذلك أَن اإلنسان یبذل جل وسعھ كي یحافظ على التقوى 

 تع::الى ف::إذا َحص::َل التق::وى وح::افظ علیھ::ا ك::ان هللا ،ش::دیداً وجھ::اداً لل::نفس متواص::الً مری::راً 

فالعب:ُد ُیب:ادر أوالً إل:ى  ،فم:ن یح:افظ عل:ى التق:وى ك:ان هللا َمع:ُھ  ،عاضداً لُھ ومعیناً وحافظاً 

والنتیج:ة  ،وھذا ال یكون إالَّ بتوفیق هللا وعون:ھ والطاف:ھ  ،تحصیل التقوى والمحافظة علیھا 

  .  )٤( أن التَّقوى ستكون ِنعم العون على نیل ثواب هللا والنجاة من عقابھ

نوا بھ;;;ا "  ص:::ونوا التق:::وى ع:::ن أن تمازجھ:::ا المعاص:::ي : أي " : فص;;;ونوھا وتص;;;وَّ

  .  )٥(وتصونوا أنتم بھا عن الدناءة 

                                                           
 .  ١١٦ – ١١٥/ ١٣: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )١( 
 .٢٢- ٢١: سمات المتقین على متن خطبة إمامھم أمیر المؤمنین : ینظر  )٢( 
 .  ٣٦ – ٣٥: المصدر نفسھ  : ینظر  )٣( 
  . ٣٦: سمات المتقین على متن خطبة إمامھم أمیر المؤمنین : ینظر  )٤( 
 .  ١٣/١٢١: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة : ینظر  )٥( 
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١٧٣

نیا تص:ون العب:د النھ:ا ُتوج:ب بص:یرة ناف:ذة ف:ي ال:نفس ُتنج:ي العب:د م::ن  والتق:وى ف:ي ال:دُّ

الح:ق  فی:رى ،وھذه البصیرة قادرة على تشخیص الحق وتمیی:زه م:ن الباط:ل  ،الشُّبھات 

   . )١(حقاً فیتبعُھ ویرى الباطل باطالً فیتجنبُھ 

:         ﴾u﴿في نھج البالغة من وصیة لُھ یوصي ابنھ اإلمام الحس:ن  ﴾u﴿وقال اإلمام    

ول;;ُزوِم أم;;رِه َوعِم;;اَرِة قلب;;ك ب;;ذكرِه واالعتص;;ام    –أي ُبن;;يَّ  –ف;;إني أوص;;یك بتق;;وى هللا " 
  . )٢(" بَِحْبلِِھ 

مخافت:ھ وتجن::ب ك:ل م::ا : فتق::وى هللا  ،ح:ذره وخاف:ھ : ن اتق:ى فالن::اً أي التق:وى مش:تقة م::

  . )٤(وذلك بالوقوف عند حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواھیھ ،)٣( یغضبھ
وھي النتیجة الطبیعیة التي یصل إلیھا كل من ی:ؤمن ب:أن  ،وھي أثر األیمان الكامل با+ 

ق:ادر عل:ى تعذیب:ھ ع:اجالً وآج:الً إذا ھ:و أق:دم عل:ى  هللا الذي َخلقھ وأبدع كلَّ دقیقٍة في جسمھ

كما یوقن بعلمھ تع:الى بك:ل ش:يٍء یص:در من:ُھ بحی:ث یتص:وره  ،معصیة أو استھان بأوامره 

فیحمل::ُھ ھ::ذا عل::ى  ،ورقیب::اً عل::ى جمی::ع حركات::ھ وس::كناتھ  ،مش::رفاً علی::ھ حت::ى ف::ي خلوات::ھ 

معص:یة خالق:ھ أو اإلض:رار بمص:الح فال ُیقِدم على أي أمٍر فیھ  ،محاسبة نفسھ عن كّل فعٍل 

  . )٥(عباده

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .  ٣٦: سمات المتقین على متن خطبة إمامھم أمیر المؤمنین : ینظر  )١( 
 .  ٦٢/ ١٦: ابن أبي الحدید المعتزلي  ،شرح نھج البالغة  )٢( 
وص:یة أمی:ر الم:ؤمنین لإلم:ام الحس:ن      و ش:رح ، ٣٥١/ ٢: ف:ي نھ:ج البالغ:ة   ﴾u﴿صوت اإلمام عل:ي: ینظر  )٣( 

 .  ١٤٥:  )علیھما السالم (
 .٢/٢٨٤: في نھج البالغة   ﴾u﴿صوت اإلمام علي: ینظر  )٤( 
- ١٤٥:  )علیھم::ا الس::الم (و ش::رح وص::یة أمی::ر الم::ؤمنین لإلم::ام الحس::ن  ، ٢/٣١٥: المص::در نفس::ھ : ینظ:ر  )٥( 

١٤٦  . 
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١٧٤

 الخاتمة ونتائج البحث

بعد ھذِه الرحلة الممتعة المباركة في رحاب نھج البالغة النبراس الوّضاء لحیاة البشریة 

، والطریق الواضح إلى نیل السعادة األبدیة بعد القرآن الكریم  والحEدیث النبEوي الشEریف ، 

   -: یمكن إجمال أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث بما یأتي 

نیا واالغتEEرار بھEEا ﴾ u﴿ إن اإلمEEام - ١ وذم اإلمEEام  ،دائEEم التحEEذیر مEEن مغبEEة التعلEEق بالEEدُّ

﴿u﴾ نیا لیس ھدفاً بل إمعاناً في التنبیھ والتحذیر منھا طلباً للِعظة واالعتبار   .الدُّ

من مظاھر التحذیر من الدنیا في نھج البالغة ھو بیان أنھEا آیلEة ٌ إلEى الEزوال ، وحEال  - ٢

 . اإلنسان فیھا إلى انتقال

تبین لنا أن الوعظ الحسن ھو األسلوب الذي ُیشعر الُمخاطب أن دور اإلمEام معEُھ دور  - ٣

 .الرقیق بِھ ، الناصح لُھ ، الباحث عما ینفعھ ، وُیسعده وُینجیھ 

َبیَّن البحُث أن ھناك تالزماً بین التحذیر واإلغراء في نھج البالغة في بعض المواضع  - ٤

ھو خلق حالة نفسیة یمكEن أن تتEأثر فEي عواطفھEا  ، ویبدو أن الغرض من ھذا التالزم

وأحاسیسھا بكالم اإلمام وتتفاعل معُھ ؛ لتكون قEادرة علEى اسEتنھاض الھمEة ، تتجEاوز 

ما فات من عثرات وھفوات مEن أجEل إصEالح الEذات ، وتسEعى إلEى تحقیEق االسEتقامة 

 .السلوكیة طلباً لنیل  رضا هللا تعالى وعفوه وغفرانھ 

؛ ألنEُھ أراد ) الرحیEل( علEى المصEدر ) التَّرحEال( استعمال المصدر   ﴾u﴿آثر اإلمام - ٥

 .أن ُیعبر عن الرحیل بأقصى طاقة تعبیریة ممكنة ، انسجاماً مع ما یناسب المقال

) تجEارة( على المصدر الصEریح ) َمْتَجر(استعمال المصدر المیمي  ﴾ u﴿آثر اإلمام  - ٦

نیا بEاآلخرةشEراء ا( ؛ ألنھ ال یرید أن یEذم التجEارة فقEط  ،  بEل أراد إشEراك الEذات ) لEدُّ

معھا في ھذا الذم ؛ ألنھا ھي المعنیة والمقصودة ؛ ألن المصدر المیمي مصدر متلبس 

بذات ، والغرض من ذلك تحریك الھمة فEي ھEذه الEذات ، ألجEل ایقاضEھا مEن الغفلEة ، 

 .ببیان أن تلك التجارة تجارة خاسرة

د(اء فEي سEیاق اإلغEر ﴾ u﴿استعمل اإلمام  - ٧ Eل(بEوزن ) سEاجد(جمEع) ُسEجَّ ، للداللEة )فُعَّ

؛ ألنEُھ أراد بیEان حEال المEؤمنین وصEفاتھم ) السجود الظاھري( على الحركة الظاھرة 
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١٧٥

للناس ، لغرض لفت االنتبEاه إلEى أعمEالھم وصEفاتھم ، لیقتEدي  النEاس بھEم ، ویسEیروا 

 .على نھجھم 

األسالیب المختلفة إلیصال مراده إلى السامعین ، فتارًة ﴾ u﴿غالباً ما یستعمل اإلمام   - ٨

یستعمل أسلوب األمر ، وتارًة أسلوب النفي ، وتارًة أسلوب الشرط ، وھذا التنوع فEي 

مEEن ناحیEEة ، وأكثEEر تEEأثیراً فEEي السEEامعین مEEن ناحیEEٍة     األسEEالیب عEEوٌن علEEى الوضEEوح 

 .أُخرى 

نیا   - ٩ المخاطبین في سیاق التحذیر ؛ لبیان رغبتھم  إلى ﴾ u﴿غالباً ما ُیضیف اإلمام الدُّ

 .فیھا ، وتعلقھم بھا ، ومحبة قلوبھم لھا 

كثر الحذف في نھج البالغة في سیاق التحذیر واإلغراء ، ویبدو إن الغرض من ھذا  -١٠

 .الحذف ھو اإلسراع والتعجیل في إیصال التحذیر أو اإلغراء إلى السامع 

رهُ مEن  توصل البحث إلى أن كلَّ نصح وإرشاد -١١ یترك أثراً في نفEس المخاطEب و ُیحEذَّ

وللموعظEEة دور كبیEEر فEEي  ،السEیئات ویرغبEEھ فEEي الصEالحات ُیسEEمى وعظEEاً وموعظEة 

وذلEك ألنھEا ُتعEد خیEر رادع لإلنسEان فEي كثیEر مEن  ،تصEحیح سEیرة اإلنسEان وسEلوكھ 

 .المواقف عن ركوب الشھوات واالنغماس في المحرمات

نیا وتحقیرھا ومحو آثارھEا مEن القلEب خلص البحث إلى أن الزھد یعن -١٢ ي استصغار الدُّ

 .رغبًة في اآلخرة وشوقاً للقاء هللا تعالى 

تّبین  أن التقوى في نھEج البالغEة عبEارة عEن قEوة مقدسEة روحیEة تتولEد لإلنسEان مEن  -١٣

وینشEEأ منھEEا إقEEداٌم  ،التمEEرین العملEEي الEEذي یحصEEل مEEن الحEEذر المعقEEول مEEن الEEذنوب 

وھEي كاآللEة تھEب  ،لEى القEیم المعنویEة وإحجEاٌم عEن الEدنایا المادیEة إقEداٌم ع ،وإحجاٌم  

 .لروح اإلنسان قدرة یتسلط بھا على نفسھ ویمتلكھا

والنصح واجب وھو تعریف اإلنسان بما فیھ صالحھ  ،اتضح أن التحذیر ھو الُنصح  -١٤

ذ وھو أیضاً تنبیھ المخاطب على أمر ُمضر وتخویفھ منُھ كي یأخ ،ودفع المضرة عنُھ 

 .الُمحَذر استعداده ویتوقى الوقوع فیما ُحّذر منُھ 
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١٧٦ 

      المصادر والمراجع روافد  

      
  القرآن الكریم  /

الس++ید جعف++ر ب++اقر  ،" كت++اب الب++اء " الج++زء الث++اني  ،ش++رح مف++ردات نھ++ج البالغ++ة / 

  .)مخطوط( الحسیني 

        كتب المطبوعةال -:أوالً 

       أ

مكتب+ة  ،خدیج+ة عب+د ال+رزاق الح+دیثي  ال+دكتورة  ،أبنیة الصرف في كتاب س+یبویھ  /

  .م ١٩٦٥ -ھ ١٣٨٥ ، ١ط ،العراق  -بغداد   ،لنھضة ا

 ، )ھ٩١١: ت  (ج++الل ال++دین عب++د ال++رحمن الس++یوطي  ،اإلتق++ان ف++ي عل++وم الق++رآن  /

  .ش -ھ١٣٧٣ ،إیران  –قم  ،مطبعة أمیر  ،محمد أبو الفضل إبراھیم :  تحقیق 

عب+اس   ال+دكتور ،" دراسة في الشكل والمض+مون " األثر القرآني في نھج البالغة  /

  .م٢٠١٠ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،الرافدین للطباعة والنشر  ،علي حسین الفحام 

اختیار مصباح السالكین من كالم موالنا وإمامنا أمیر المؤمنین علي بن أب+ي طال+ب  /

 )ھ٦٧٩: ت  (كمال الدین بن میثم بن علي البحران+ي  ، )شرح نھج البالغة الوسیط (

 ، ١ط ،لبن++ان  –بی++روت  ،دار الح++وراء للطباع++ة  ،ن++ي میمحم++د ھ++ادي األ: تحقی++ق  ،

  .م ٢٠٠٧

النج++ف  ،العتب++ة العلوی++ة المقدس++ة  ،خض++یر القزوین++ي ،﴾u﴿أخ++الق اإلم++ام عل++ي  /
 .م ٢٠١١ ،العراق  –شرف األ
دار المرتضى للطباع+ة  ،السید محمد صادق الخرسان  ،﴾u﴿أخالق اإلمام علي  /

  .م ٢٠٠٤ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،والنشر 
: تحقی++ق  ، )ھ٥٣٨: ت  (ج++ار هللا محم++ود ب++ن ُعم++ر الزمخش++ري  ،أس++اس البالغ++ة  /

ود    .م ١٩٩٨ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،محمد باسل عیون السُّ
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١٧٧ 

بی+ت  ،ق+یس إس+ماعیل األوس+ي  ال+دكتور ،د النحویین والبالغیین أسالیب الطلب عن /

  .م١٩٨٨ ،العراق  –بغداد  ،الحكمة 

: ت  (عبد القاھر بن عب+د ال+رحمن ب+ن محم+د الجرج+اني : الشیخ  ،سرار البالغة أ /

 .م١٩٥٤ ،تركیا  –اسطنبول  ،وزارة المعارف  مطبعة ،ر تری. ھ: تحقیق  ، )ھ٤٧١

 ،مجی++د عب++د الحمی++د ن++اجي : ال++دكتور  ،األس++س النفیس++ة ألس++الیب البالغ++ة العربی++ة  /

 .م١٩٨٤ ، ١ط ،ان لبن –بیروت  ،المؤسسة الجامعیة للدراسات 

النج++ف  ،مطبع++ة النعم++ان  ،محم++د حس++ین فض++ل هللا  ،ال++دعوة ف++ي الق++رآن  أس++لوب /

 .م ١٩٩٤ ،العراق  –االشرف 

: وضع حواشیھ  ،جالل الدین عبد الرحمن السیوطي  ،األشباه والنظائر في النحو  /

 .م ٢٠٠١ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،غرید الشیخ 

 ، ٢ط ، إی+ران –طھ+ران  ،مطبع+ة الجامع+ة  ،كب+ر ش+ھابي أعل+ي  ،ف أصول الصر/

 .ھ ١٣٧٧

: ت  (األصول في النح+و ، أب+و بك+ر محم+د ب+ن س+ھل ب+ن الس+راج النح+وي البغ+دادي /

 ،لبن+ان  –بی+روت  ،مؤسسة الرسالة  ،الدكتور عبد الحسین الفتلي : تحقیق  ، )ھ٣١٦

 .م ١٩٨٥ ، ١ط

 )ھ٣٢٩: ت  ( يحمد بن یعقوب بن إس+حاق الكلین+أبو جعفر م ،األصول من الكافي /

ھ ١٣٧٥ ،إیران  –طھران ،مطبعة حیدري  ،علي أكبر الغفاري : تصحیح وتعلیق  ،

  .ش  -
الدكتور عب+د الحمی+د  ، )دراسة نظریة تطبیقیة (عجاز الصرفي في القرآن الكریم اإل/

  .م ٢٠٠١ ، ١ط ،لبنان  –صیدا  ،المكتبة العصریة  ،حمد یوسف ھنداوي أ
 ،دار العل++م للمالی+++ین  ، )ھ١٣٩٦: ت  (خی++ر ال++دین الزركل+++ي الدمش++قي  ،األع++الم /

  .م ٢٠٠٢ ، ١٥ط ،لبنان  –بیروت 
الق++رن الس++ابع : ت  (عل++ي ب++ن ناص++ر الحس++یني السرخس++ي  ،أع++الم نھ++ج البالغ++ة /

  . ھ ١٤١٥ ، ١ط ،إیران  –طھران  ،عطارد ، مؤسسة الطباعة والنشر  ، )الھجري
حی++اء إدار  ،الش++یخ ناص++ر مك++ارم الش++یرازي  ،زل ي تفس++یر كت++اب هللا الُمن++ألمث++ل ف++ا/

  .م ٢٠٠٢ -ھ ١٤٢٣ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،التراث 
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١٧٨ 

كم+ال ال+دین أب+و  ،اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والك+وفیین  /

ومعُھ  ، )ھ٥٧٧: ت  (نباري النحوي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید األ

القاھرة  ،دار الطالئع  ،ي الدین عبد الحمید یلمحمد مح اإلنصافنتصاف من كتاب اإل

  .م ٢٠٠٥ ،مصر  –
النج+++ف  ،مطبع+++ة اآلداب  ،ال+++دكتور ھاش+++م ط+++ھ ش+++الش  ،أوزان الفع+++ل ومعانیھ+++ا /

  .م  ١٩٧١ ،العراق  –االشرف 
 )ھ٧٦١: ت  (ام األنصاري شجمال الدین بن ھ ،أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك /

 ٥ط ،لبن+ان  –بیروت  ،حیاء التراث إدار  ،ي الدین عبد الحمید یمحمد مح: تحقیق  ،

   . م١٩٦٦ ،
ج+الل ال+دین محم+د ب+ن عب+د  ، )المع+اني والبی+ان الب+دیع (اإلیضاح في علوم البالغ+ة /

 ،ال+دكتور عل+ي أب+و ُملح+م : دم لھ وبوبھ وش+رحھ قَ  ، )ھ٣٩٧: ت  (الرحمن القزویني 

    . م ٢٠٠٠ ،لبنان   –بیروت  ،ة الھالل مكتب
           

                                  ب

 ، )ھ٧٩٤: ت  (بدر الدین محم+د ب+ن عب+د هللا الزركش+ي  ،القرآن  علوم البرھان في/

  .م ١٩٥٨ ، ١ط ،مصر  ،حیاء الكتب إدار  ،محمد أبو الفضل إبراھیم : تحقیق 
مج++د ال++دین محم++د ب++ن یعق++وب  ،لكت++اب العزی++ز بص++ائر ذوي التمیی++ز ف++ي لط++ائف ا/

بی+روت  ،المكتبة العلمی+ة  ،محمد علي النجار : تحقیق  ، )ھ٨١٧: ت  (بادي آالفیروز

  .  )ت.د ( ،لبنان  –

نھض+ة مص+ر للطباع+ة  ،حم+د محم+د الح+وفي أال+دكتور  ، ﴾u﴿مام عل+يبالغة اإل/ 

  .م٢٠٠٠ ،مصر  ،والنشر 
 ، )ھ١٤١٥: ت  (الشیخ محمد تقي التس+تري  ،ة بھج الصیاغة في شرح نھج البالغ/

  . م١٩٩٧ ، ١ط ،إیران  –طھران  ،مطبعة سھر 

  
  
 

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

http://www.pdffactory.com


روافد  

 

 

 

١٧٩ 

       ت

 )ھ١٢٠٥: ت  (السید محمد مرتض+ى الزبی+دي  ،تاج العروس من جواھر القاموس /

 ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،علي شیري : دراسة وتحقیق  ،

  . م ١٩٩٤، ھ١٤١٤
 )ھ٤٦٠: ت  (الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي  ،بیان في تفسیر القرآن الت/

المطبع+ة : الج+زء األول  ،حمد حبیب قص+یر الع+املي أحمد شوقي األمین وأ: تحقیق  ،

النج++ف  ،مطبع++ة النعم++ان  ،الج++زء التاس++ع  ،م ١٩٥٧ ، ش++رف النج++ف األ  ،العلمی++ة 

  .م ١٩٦٣ ،شرف األ
  .م ١٩٨٢ ،مصر  –القاھرة  ،دار المعارف  ،ر شوقي ضیف الدكتو ،تجدید النحو /
 ، ١ط ،البح++رین  ،دار كمی++ل للطباع++ة  ،الس++ید كم++ال الحی++دري  ،التربی++ة الروحی++ة /

  . م ٢٠٠٤
عم+ان  ،دار المس+یرة للنش+ر والتوزی+ع  ،الراجح+ي  هالدكتور عبد ،التطبیق الصرفي /

  .م ٢٠٠٩ ، ٢ط ،األردن  –
 ،ال+دكتور ص+الح الظ+المي  ،بیة بین النحویین واألصولیین تطور دراسة الجملة العر/

  . ھ١٤٢٩ ، ٣ط ،النجف االشرف  ،شرف مطبعة النجف األ
وض++ع  ، )ھ٨١٦: ت  (س++یني الجرج++اني عل++ي ب++ن محم++د ب++ن عل++ي الحُ  ،التعریف++ات /

 ،لبن+ان  –بی+روت  ،دار الكتب العلمیة  ،محمد باسل عیون السود : حواشیھ وفھارسھ 

  . م٢٠٠٣ ، ٢ط
دار  ،ال++دكتورة عائش+ة عب++د ال+رحمن بن++ت الش++اطئ  ،التفس+یر البی++اني للق+رآن الك++ریم /

  . م١٩٧٧ ، ٥ط ،مصر  –القاھرة  ،المعارف 
دار الش++ؤون  ،حم++د عیس++ى الع++امري أحمی++د  ،التق++دیم والت++أخیر ف++ي الق++رآن الك++ریم /

  .م ١٩٩٦ ، ١ط ،العراق  –بغداد  ،الثقافیة 
 ،الس+ید عب+د الھ+ادي الش+ریفي  ،بن أبي الحدید المعتزلي تھذیب شرح نھج البالغة ال/

  . م ٢٠٠٨ ، ١ط ،إیران  –قم  ،مؤسسة دار الحدیث 
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١٨٠ 

:  إش++راف  ، )ھ٣٧٠: ت  (أب++و منص++ور محم++د ب++ن احم++د األزھ++ري  ،تھ++ذیب اللغ++ة /

 ،حی+اء الت+راث إدار  ،عمر سالمي وعبد الكریم حامد : تعلیق  ،محمد عوض مرعب 

  . م ٢٠٠١ ، ١ط ،لبنان  –بیروت 
 –دمش++ق  ،دار العل++وم  ،س++یني الش++یرازي الس++ید محم++د الحُ  ،توض++یح نھ++ج البالغ++ة /

  .م ٢٠٠٢ ، ١ط ،سوریا 

 

  ج     

 ،) ھ٦٧١: ت ( عب++د هللا محم++د ب++ن احم++د القرطب++ي  أب++و ،الج++امع لإلحك++ام الق++رآن /

 ،ن+ان لب–بی+روت  ،دار إحی+اء الت+راث   ،الش+یخ س+میر البخ+اري : اعتنى بھ وصححھ 

  .م٢٠٠٢ ، ١ط

دار الفك++ر  ،ال++دكتور فاض++ل ص++الح الس++امرائي  ،وأقس++امھا  االجمل++ة العربی++ة تألیفھ++/

  .م ٢٠٠٩ ، ٣ط ،األردن  –عمان  ،للطباعة 
 ،دار الفك+ر للطباع+ة  ،ال+دكتور فاض+ل ص+الح الس+امرائي  ،الجملة العربیة والمعن+ى /

   .م ٢٠٠٧ ، ١ط ،األردن  –ان مّ عَ 
ق علّ++ ، )ھ٣٢١: ت  (زدي ری++د األب++و بك++ر محم++د ب++ن الحس++ن ب++ن دُ أ ،جمھ++رة اللغ++ة /

 –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،إبراھیم شمس الدین : علیھ ووضع حواشیھ وفھارسھ 

   .م ٢٠٠٥ ، ١ط ،لبنان 
 ،الدكتور عب+د الم+نعم س+ید عب+د الع+ال  ،جموع التصحیح والتكسیر في اللغة العربیة /

   .م ١٩٧٧ ،مصر  –القاھرة  ،مكتبة الخانجي 
مؤسسة الصادق  ،حمد الھاشمي أالسید  ،جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع /

  .ھ ١٣٨٣ ، ٢ط ،إیران  –طھران  ،مطبعة أمیر  ،للطباعة والنشر 
 

  ح    
محم++د ب++ن عل++ي الص++بان  ،حاش++یة الص++بان عل++ى ش++رح االش++موني أللفی++ة اب++ن مال++ك /

 ،ھ ١٤١٧ ، ١ط ،لبن++ان  –بی++روت  ،لكت++ب العلمی++ة دار ا ، )ھ١٢٠٦: ت  (الش++افعي 

  . م١٩٩٧
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١٨١ 

الق+رن : ت  (قطب ال+دین الكی+دري البیھق+ي  ،حدائق الحقائق في شرح  نھج البالغة /

 ،إی+ران  –ق+م  ، عتم+اداإلمطبعة  ،عزیز هللا العطاردي : تحقیق  ، )السادس الھجري 

  .ھ ١٤١٦ ، ١ط

 

  خ  
محمد علي النج+ار : تحقیق  ، )ھ٣٩٢: ت  (ني جبن أبو الفتح عثمان  ،الخصائص /

  .م ١٩٩٠ ، ٤ط ،العراق  –بغداد  ،لثقافیة ادار الشؤون  ،

ال+دكتور  ، )دراس+ة تحلیلی+ة (بنیت+ھ وأنماط+ھ ومس+تویاتھ  ، الخطاب ف+ي نھ+ج البالغ+ة/

   .م ٢٠١٠ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،حسین العمري 

 

 د  

دار  ،الُمعل++م بط++رس البس++تاني  ، )ق++اموس ع++ام لك++ل ف++ٍن ومطل++ب ( دائ++رة المع++ارف /

   .م١٨٨٧ ،لبنان  –بیروت  ،المعرفة للطباعة والنشر 

 ، ٣ط ،مصر  ،مطبعة السعادة  ،ي الدین عبد الحمید یمحمد مح ،دروس التصریف /

   .م ١٩٥٨

ب++ع م++ن علم++اء الق++رن الرا (القاس++م ب++ن محم++د ب++ن س++عید الم++ؤدب  ،دق++ائق التص++ریف /

حم++د ن++اجي القیس++ي وال++دكتور ح++اتم ص++الح الض++امن أال++دكتور : تحقی++ق  ، )الھج++ري

ھ ١٤٠٧ ،العراق  –بغداد  ،مطبعة المجمع العلمي العراقي  ، والدكتور حسین تورال

  .م ١٩٨٧،

 ، )ھ٤٧١(لجرج+انياالشیخ عبد القاھر بن عبد ال+رحمن ب+ن محم+د  ،عجاز دالئل اإل/

 ھ١٤٢٤ ، ٥ط ،مص++ر  –الق++اھرة  ،كتب++ة الخ++انجي م ،محم++ود محم++د ش++اكر : تحقی++ق 

   .م ٢٠٠٤،
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١٨٢ 

دار الض+یاء للطباع++ة  ،ال+دكتور عب+د الك+ریم مجاھ+د  ،ال+دالالت اللغوی+ة عن+د الع+رب /

   .م ١٩٨٥ ،األردن  –ان مّ عَ  ،والنشر 

  م ٢٠٠٤ ،مصر  –القاھرة  ،نجلو مكتبة األ ،الدكتور إبراھیم أنیس  ،داللة األلفاظ /
دار الس+یاب  ،ال+دكتورة عواط+ف كن+وش المص+طفى  ،اقیة عن+د اللغ+ویین الداللة الس+ی/

       .م ٢٠٠٧ ، ١ط ،بریطانیا  –لندن  ،للطباعة والنشر 

أب+و الحس+ن یحی+ى ب+ن حم+زة  ،ي صي في الكشف عن أسرار كالم الوضالدیباج الو /

 ،خال++د ب++ن قاس++م ب++ن محم++د المتوك++ل : تحقی++ق  ، )ھ٧٤٩: ت  (س++یني ب++ن عل++ي الحُ ا

  .م ٢٠٠٣ ، ١ط ،الیمن  –صنعاء  ،سسة اإلمام زید بن علي الثقافیة مؤ

   . )ت.د( ،)م .د( ، )ط.د ( ،الدكتور عباس كاشف الغطاء  ،الدین النصیحة /

إسحاق بن إبراھیم بن الحسین الفارابي  ، )میزان اللغة ومعیار الكالم (دیوان األدب /

 ،ن البن+ –بیروت  ،الكتب العلمیة  دار ،محمد السید عثمان : تحقیق  ، )ھ٣٥٠: ت  (

 .م ٢٠١١ ، ١ط

  ر 
منش+ورات جامع+ة ق+ار  ،ع+وض العبی+دي ش+عبان ال+دكتور  ،الرائد في عل+م الص+رف /

   .م ٢٠٠٨ ، ١ط ،لیبیا  –بنغازي  ،یونس 

دار  ،الش+یخ محم+د جعف+ر إب+راھیم الكرباس+ي  ،الرسالة التامة في فروق اللغة العامة /

   .م ٢٠٠٩ ، ١ط ،العراق  –اد بغد ،الشؤون الثقافیة 

تحقی+ق  ، )ھ٣٢٩: ت  (محمد بن یعقوب  بن إسحاق الكلین+ي  ،الروضة من الكافي /

   .ھ ١٣٧٥ ، ٥ط ،إیران  –طھران  ،مطبعة حیدري  ،كبر الغفاري أعلي : 
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١٨٣ 

  ز                                                      
 )ھ٣٢٨: ت  (نب+اري أبو بكر محمد ب+ن القاس+م األ ،الزاھر في معاني كلمات الناس /

 ،الع++راق  –بغ++داد  ،دار الرش++ید للنش++ر  ،ال++دكتور ح++اتم ص++الح الض++امن : تحقی++ق  ،

   .م ١٩٧٩

: تحقیق  ، )ھ٣٤٠: ت  (حمد بن محمد بن زیاد بن درھم أ ،ھد وصفة الزاھدین الزٌّ /

   .م ١٩٨٨ ،طنطا  ،دار الصحابة للطباعة  ،مجدي فتحي السید 

  

  س 
الش+یخ رض+ا عل+ي حج+ازي  ،تقین على متن خطبة إمامھم أمیر الم+ؤمنین سمات المُ / 

  .م ٢٠٠٤ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار المحجة البیضاء  ،العاملي 

: تحقی++ق  ، )ھ٢٧٥: ت  (أب++و عب++د هللا محم++د ب++ن یزی++د القزوین++ي  ،نن اب++ن ماج++ة ُس++/

   . )ت.د ( ،مصر  –القاھرة  ،الكتب  إحیاءدار  ،محمد فؤاد عبد الباقي 

أب+و داّود س+لیمان ب+ن األش+عث ب+ن إس+حاق ب+ن بش+یر ب+ن ش+داد ب+ن  ،د ُسنن أب+ي داوو/

 ،ي الدین عب+د الحمی+د یمحمد مح: تحقیق  ، )ھ٢٧٥: ت  (عمرو االزدي السجستاني 

   . )ت.د ( ،بیروت  –صیدا  ،المكتبة العصریة 

: ت  (موس+ى ب+ن الض+حاك الترم+ذي  محمد بن عیسى بن َسْورة ب+ن ،نن الترمذي سُ /

 ،مطبع+ة مص+طفى الب+ابي الحلب+ي  ،إبراھیم عطوة ع+وض : تحقیق وتعلیق  ، )ھ٢٧٩

  .م ١٩٧٥ ، ٢ط ،مصر 

 )أبو بك+ر البیھق+ي (احمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني  ،الُسنن الكبرى /

 –بی++روت  ،ة دار الكت++ب العلمی++ ،محم++د عب++د الق++ادر عط++ا : تحقی++ق  ، )ھ٤٥٨: ت  (

                 .م ٢٠٠٣ ، ٣ط ،لبنان 
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١٨٤ 

  ش                                      
                                                  

علی+ھ ق لَّ+عَ  ، )ھ١٣٥١: ت  (الحم+الوي  أحم+د الشیخ ،شذا العرف في فن الصرف /

مصر  –صورة نالم ،دار الغد الجدیدة  ،الدكتور احمد أحمد شتیوي : ضع فھارسھ وو

  .م ٢٠٠٣ ، ١ط ،

: تحقی++ق  ، )ھ٧٦٩: ت  (بھ+اء ال++دین عب++د هللا ب+ن عقی++ل العقیل++ي  ،ش+رح اب++ن عقی++ل /

   .م ١٩٦٥ ، ١٤ط ،مصر  ،مطبعة السعادة  ،ي الدین عبد الحمید یمحمد مح

ال++دكتور : تحقی++ق  ، )ھ٦٦٩: ت  (ش++بیلي عص++فور األ اب++ن ،ش++رح جم++ل الزج++اجي /

   .م ١٩٨٠ ،جامعة الموصل  ،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر  ،صاحب أبو جناح 

دراس+ة  ، )ھ٧٩٢: ت (حم+د ب+ن عل+ي الف+اكھي أعبد هللا بن  ،شرح  الحدود النحویة /

جامع+++ة  ،دار الكت+++ب للطباع+++ة والنش+++ر  ،لوس+++ي ال+++دكتور زك+++ي فھم+++ي اآل: وتحقی+++ق 

  .م ١٩٨٨ ،الموصل 

 ، )ھ١٢٥٩: ت  (الش++یخ عب++اس ب++ن محم++د رض++ا القم++ي  ،ش++رح حك++م نھ++ج البالغ++ة /

 ١ط ،إیران  –قم  ،رستم خاني  ةخانڀاڇمطبعة  ،الدكتور باقر قرباني زرین : تحقیق 

   .م ١٩٩٧ ،

 ، )ھ٦٨٦: ت  (رض++ي ال++دین االس++ترابادي النح++وي ،ش++رح الرض++ي عل++ى الكافی++ة /

   .م ١٩٧٨ ،لیبیا  -بنغازي ،جامعة قاریونس  ،یوسف حسن عمر :  ق تصحیح وتعلی

تحقی++ق وض++بط  ،رض++ي ال++دین االس++ترابادي النح++وي  ،ش++رح ش++افیة اب++ن الحاج++ب /

دار  ،ي ال+دین عب+د الحمی+د ی+محمد ن+ور الحس+ن ومحم+د الزف+زاف ومحم+د مح: وشرح 

  .م٢٠٠٥ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،حیاء التراث إ

 ، )ھ٧٦١: ت  (ل+دین ب+ن ھش+ام األنص+اري اجمال  ،بل الصدى شرح قطر الندى و/

          ،النج+++ف االش+++رف  ،النب+++راس  مطبع+++ة ،ي ال+++دین عب+++د الحمی+++د ی+++محم+++د مح: تحقی+++ق 

  .)ت.د (
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١٨٥ 

جم++ال ال++دین محم++د ب++ن عب++د هللا ب++ن محم++د ب++ن مال++ك الط++ائي  ،ش++رح الكافی++ة الش++افیة /

 ،ع+ادل احم+د عب+د الموج+ود عل+ي محم+د ع+وض و: تحقی+ق  ، )ھ٦٧٢: ت  (الشافعي 

   .م٢٠٠٠/ ھ ١٤٢٠ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة 

كم++ال ال++دین می++ثم ب++ن عل++ي  ، ﴾u﴿عل++ي ب++ن أب++ي طال++ب لإلم++اممائ++ة كلم++ة الش++رح /

مؤسس++ة  ،رم++وي س++ید ج++الل ال++دین الحس++یني األ: تحقی++ق  ، )ھ٦٧٩: ت  (البحران++ي 

   .م  ٢٠١٠ ، ١ط ،المعمورة  –الرویس  ،العروة الوثقى 

 ، )ھ٨٥٥: ت  (حم+د العین+ي أب+در ال+دین محم+ود ب+ن  ،شرح المراح في التص+ریف /

  .م ١٩٩٠ ،العراق  –بغداد  ،مطبعة الرشید  ،عبد الستار جواد : تحقیق 

الس++ید جعف++ر ب++اقر   ، )كت++اب األل++ف   (الج++زء األول  ،نھ++ج البالغ++ة  تش++رح مف++ردا/

  .ھ ١٤٣١ ، ١ط ،إیران  – قم ،مطبعة مؤسسة بوستان  ،الحسیني 

الش+یخ : تحقی+ق  ،الشارح ع+الم محق+ق م+ن أع+الم الق+رن الث+امن  ،شرح نھج البالغة /

  .ھ ١٣٧٥ ، ١ط ،إیران  –قم  ، مطبعة الھادي ،عزیز هللا العطاردي 

ودار المحج+ة  ،دار الرس+ول األعظ+م  ،عب+اس عل+ي الموس+وي  ،شرح نھ+ج البالغ+ة /

    .م ١٩٩٨ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،البیضاء 

        ش++رح نھ++ج البالغ++ة  ع++ز ال++دین عب++د الحمی++د  ب++ن محم++د ب++ن أب++ي الحدی++د المعتزل++ي  /

 ٢ط ،مص+ر  ،اء الكت+ب ی+حإدار  ،محمد أبو الفضل إبراھیم : تحقیق  ، )ھ٦٥٦: ت (

    .م ١٩٦٥ ،

منشورات  ، )ھ٦٧٩: ت  (البحراني بن علي كمال الدین میثم  ،شرح نھج البالغة  /

    .م ١٩٩٩ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،الثقلین للطباعة والنشر  دار

ي ی++محم++د مح: تحقی++ق  ، )ھ١٣٢٣: ت  (الش++یخ محم++د عب++ده  ،ش++رح نھ++ج البالغ++ة  /

    .م ٢٠١٠ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،مطبوعات دار األندلس  ،الدین عبد الحمید 
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١٨٦ 

مطبعة النعمان : ول الجزء األ ،محمد كاظم القزویني الحائري  ،شرح نھج البالغة  /

 –بی++روت  ،مطبع++ة منیمن++ة : الج++زء الث++اني والثال++ث  ،م ١٩٥٩ ،ش++رف النج++ف األ ،

    .ھ ١٣٨١ ،لبنان 

 ،علي أنص+اریان  ،شرح نھج البالغة المقتطف من بحار األنوار للعالمة المجلسي  /

     .ھ ١٤٠٨ ، ١ط ،إیران  –طھران  ،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي 

 ، نجيالسید حسن القب+ا ، )یھما السالملع (یة أمیر المؤمنین لإلمام الحسن شرح وص/

  .م ٢٠١١ ،شرف النجف األ ،دار الضیاء للطباعة 

   ص
: ت  (إس++ماعیل ب++ن َحم++اد الج++وھري  ، )ت++اج اللغ++ة وص++حاح العربی++ة (الص++حاح /

 –وت بی+ر ،دار الفك+ر للطباع+ة والنش+ر  ،شھاب الدین أب+و َعم+رو : تحقیق  ، )ھ٣٩٥

   .م ٢٠٠٣ ، ٢ط ،لبنان 

 ، )ھ٢٥٦: ت  (أبو عبد هللا محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي  ،صحیح البخاري /

مصورة عن الس+لطانیة  ،دار طوق الحمامة  ،محمد زھیر بن ناصر الناصر : تحقیق 

   .ھ ١٤٢٢ ، ١ط ،محمد فؤاد عبد الباقي : بإضافة ترقیم 

الع+راق  –الموص+ل  ،مطبعة دار الحكم+ة  ،من الدكتور حاتم صالح الضا ،الصرف /

  .م ١٩٩١ ،

مؤسس+ة  ،أرك+ان التمیم+ي : جمعھ ونسقھ وضبط نص+ھ  ،صفوة شروح نھج البالغة /

   .م ٢٠٠٤ ، ٢ط ،لبنان  –بیروت  ،المعارف للمطبوعات 

 ،الس++ید حس++ن الس++ید عل++ي الق++انجي النجف++ي  ،ص++وت اإلم++ام عل++ي ف++ي نھ++ج البالغ++ة /

 ، ١ط ،الع+راق  –النجف االش+رف  ، )مطبعة نقارش (ث الشیعي حیاء التراإمؤسسة 

   .ھ ١٤٢٦
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١٨٧ 

مطبع+ة  ،الدكتور محمد سعود المعین+ي  ،فرادیة العربیة نشأتھا و تطورھا الصیغ اإل/

   .م ١٩٨٢ ،، العراق  جامعة البصرة 

  ط
الس+ید یحی+ى ب+ن حم+زة  ،عج+از الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حق+ائق اإل /

 ،ھ ١٣٣٢ ،مص++ر  ،مطبع++ة القطی++ف  ، )ھ٧٤٩: ت  (ل++ي ب++ن إب++راھیم العل++وي ب++ن ع

   .م ١٩١٤

    عب++د هللا محم+د األس++طى ، )دراس+ة ص++رفیة تطبیقی+ة (الطری+ف ف++ي عل+م التص++ریف / 

   .م ١٩٩٢ ،لیبیا  –طرابلس  ،منشورات كلیة الدعوة اإلسالمیة  ،

 

      ع
  

الكوی+ت  ،كتبة دار العروبة للنشر والتوزی+ع م ،حمد المختار أالدكتور  ،علم الداللة  /

   .م ١٩٨٢ ، ١ط ،

منش++ورات جامع++ة  ،ال++دكتورة ن++ور الھ++دى لوش++ن  ، )دراس++ة وتطبی++ق (عل++م الدالل++ة /

   .م ١٩٩٥ ، ١ط ،بیا یل –بنغازي  ،قاریونس 

دار الفك++ر للنش++ر  ،ال++دكتور عب++د الق++ادر أب++و ش++ریفة  ،عل++م الدالل++ة والمعج++م العرب++ي /

ان  ،والتوزیع     .م ١٩٨٩ ،األردن  –َعمَّ

 ، ٢ط ،الع+راق  –بغداد  ،مطبعة الزھراء  ،الدكتور كمال إبراھیم  ،عمدة الصرف /

    .م ١٩٥٧

ال+++دكتور مھ+++دي  :تحقی+++ق  ،) ھ١٧٥ :ت ( الخلی+++ل ب+++ن احم+++د الفراھی+++دي  ،الع+++ین  /

 ،الع++راق  –بغ++داد  ،دار الرش++ید للنش++ر  ،المخزوم++ي وال++دكتور إب++راھیم الس++امرائي 

  .م ١٩٨١
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١٨٨ 

      غ
نظ+ام ال+دین الحس+ن ب+ن محم+د ب+ن حس+ین القم+ي  ،غرائب الق+رآن ورغائ+ب الفرق+ان /

 ،دار الكت+ب العلمی+ة  ،الش+یخ زكری+ا عمی+رات : تحقیق   ، )ھ٨٥٠: ت  (النیسابوري 

   .ھ ١٤١٦ ، ١ط ،لبنان  –بیروت 

علیھما (رر الكلم المفھرس من كالم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالبكم ودُ غرر الحِ /
 ، )ھ٥٥٠: ت  (مدي بن محمد التمیمي اآل منالدین أبو الفتح عبد الو حناص ، )السالم

م ١٩٩٢ ، ١ط ،لبن+ان  –بی+روت  ،دار الصفوة  ،عبد الحسن دھیني : ترتیب وتدقیق 
.   
دار الكت++ب  ، )ھ٢٢٤: ت  (م الھ++روي أب++و ُعبی++د القاس++م ب++ن س++الَّ  ،ح++دیث ب الی++غر/

   .م ٢٠٠٣ ، ٢ط ،لبنان  –بیروت  ،العلمیة 

ال+دكتور عب++د  ، )دراس++تھ -توثی+ق نس+بتھ  –أنواع++ھ  –أس+بابھ  (ب نھ+ج البالغ++ة ی+غر/

   .م ٢٠٠٨ ، ١ط ،إیران  -طھران  ،الغدیر للطباعة والنشر ،الكریم حسین السعداوي 

 

  ف    
 ، )ھ٥٣٨: ت ( م+ر الزمخش+ريج+ار هللا محم+ود ب+ن عُ  ،لفائق في غری+ب الح+دیث ا/

   .م ١٩٩٦ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة 

الحسن بن عبد هللا بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران أبو ھالل  ،فروق في اللغة /

 ١ط ،لبن+ان  –بیروت  ،لجدیدة فاق امنشورات دار اآل ، )ھ٤٠٠بعد : ت  (العسكري 

   .م ١٩٧٣ ،

أس++د هللا : تحقی++ق  ، )ھ١١٨٥: ت  (الس++ید ن++ور ال++دین الجزائ++ري  ،ف++روق اللغ++ات /

   ..ھ١٣٨٠ ،النجف االشرف  ،مطبعة النجف االشرف  ،االسماعیلیان 

الع+راق  –بغ+داد  ،مطبعة العاني  ،الدكتور إبراھیم السامرائي  ،الفعل زمانھ وأبنیتھ /

   .م ١٩٦٦ ،
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١٨٩ 

 –بی++روت  ،دار  الفك++ر  ،ال++دكتور محم++د المب++ارك  ،وخص++ائص العربی++ة اللغ++ة فق++ھ /

   .م ١٩٧٢ ، ٥ط ،لبنان 

 )ط.د ( ،الدكتور عائد كریم علوان الحریزي  ،فلسفة المنصوبات في النحو العربي /

   .م ٢٠٠٨ ،العراق  ،

دار التبلی+غ  ،ھ+ادي الیوس+في : ترجمة  ،مرتضى مطھري  ،في رحاب نھج البالغة /

   .م ١٩٧٨ ،لبنان  –بیروت  ،اإلسالمي 

تحقی+ق وتوثی+ق  ، )ھ١٤٠٠: ت  (الشیخ محمد جواد مغنیة  ،الل نھج البالغة ظفي /

  م ٢٠٠٥ ، ١ط ،إیران  -قم ،مطبعة ستار ،كتاب اإلسالمي دار ال ،سامي الغریري : 
 ،كتب++ة العص++ریة الم ،ال++دكتور مھ++دي المخزوم++ي  ،وتوجی++ھ  ي نق++دٌ ف++ي للنح++و العرب++/

  .م ١٩٦٤ ، ١ط ،بیروت  –صیدا 

  ق  
مؤسس+++ة الس+++راج للطباع+++ة والنش+++ر  ،أی+++وب الح+++ائري  ،قبس+++ات م+++ن نھ+++ج البالغ+++ة /

   .م ٢٠٠٥ ، ٢ط ،لبنان  ،بیروت  ،والتحقیق 

 ٢ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الھادي  ،السید سامي خضرا  ،قبسات من نھج البالغة  /

  .م ٢٠٠٣ ،

      ك
أبو العباس محم+د ب+ن یزی+د المع+روف  ،ل في اللغة واألدب والنحو والتصریف لكاما/

الق+اھرة  ،مؤسسة المخت+ار  ،الدكتور یحیى مراد : تحقیق   ، )ھ٢٨٥: ت  ( )المبرد(ب

   .م ٢٠٠٤ ، ١ط ، مصر –

 –دمش+ق  ،مطبعة دار الكتاب  ،حمد قبش أ ،الكامل في النحو والصرف واإلعراب /

   .م ١٩٧٤ ، ٢ط ،سوریا 
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١٩٠ 

تحقیق  ، )ھ١٨٠: ت  ( سیبویھ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،كتاب سیبویھ   / 

   .م ١٩٨٨ ، ٣ط ،مصر  –القاھرة  ،مكتبة الخانجي  ،عبد السالم محمد ھارون : 

أب+و بك+ر  (حم+د ب+ن الحس+ین ب+ن عل+ي ب+ن موس+ى الخراس+اني أ ،ھد الكبیر كتاب الزُ  /

 ،مؤسس+++ة الكت+++ب الثقافی+++ة  ،حم+++د حی+++در أع+++امر : تحقی+++ق    )ھ٤٥٨: ت  ( )البیھق+++ي

   .م ١٩٩٦ ،لبنان  –بیروت 

حم+د ب+ن محم+د ب+ن أأب+و س+عید  ،ھ+د والمق+االت وص+فة الزاھ+دین كتاب فیھ معن+ى الزُ /

: تحقی++ق  ، )ھ٣٤٠: ت  ( يعراب++عراب++ي الش++ھیر ب++أبي س++عید األزی++اد ب++ن بش++ر ب++ن األ

   .م ١٩٩٨ ،مصر  ،مطبعة دار الكتب  ،خدیجة محمد كامل 

ج+ار هللا   ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأوی+ل  /

محم+د عب+د الس+الم : تحقی+ق  ، )ھ٥٣٨: ت  (محمود ب+ن عم+ر ب+ن محم+د الزمخش+ري 

  .م ٢٠٠٣ ، ٣ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،شاھین 
و البق+اء أی+وب ب+ن موس+ى أب+ ، )ُمعج+م ف+ي المص+طلحات والف+روق اللغوی+ة (الكلیات /

الدكتور عدنان درویش ومحمد المصري : تحقیق  ، )م١٠٩٤: ت  (وي كفسیني الالحُ 

   .م ١٩٩٢ ، ٢ط ،سوریا  –دمشق  ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  ،

 

     ل
: ت  (جمال الدین محمد  ب+ن مك+رم ب+ن منظ+ور اإلفریق+ي المص+ري  ،لسان العرب /

 ، ١ط ،لبن+ان  –بی+روت  ،دار الكت+ب العلمی+ة  ،حم+د حی+در أعامر : تحقیق  ، )ھ٧١١

   .م ٢٠٠٥

 ،لبنان  –بیروت  ،عالم الكتب  ،ان ام حسَّ مّ الدكتور تَ  ،اللغة العربیة معناھا ومبناھا /

   .م ٢٠٠٦ ، ٥ط

مطبع++ة  ،حام++د الم++ؤمن : تحقی++ق  ،أب++و الف++تح عثم++ان ب++ن جن++ي  ،اللم++ع ف++ي العربی++ة /

   .م ١٩٨٢،ھ ١٤٠٢ ، ١ط ،ق العرا –بغداد  ،العاني 
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١٩١ 

       م
: ت  (محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان األندلسي النح+وي  ،المبدع في التصریف /

 ،لبن+ان  –بی+روت  ،دار النفائس  ،الدكتور عبد الحمید السید طلب : تحقیق  ، )ھ٧٤٥

   .م ١٩٨٢ ، ١ط

حم+++د أید الس+++:تحقی+++ق  ، )ھ١٠٨٥: ت (فخ+++ر ال+++دین الطریح+++ي  ،مجم+++ع البح+++رین /

   .ھ ١٣٨٦ ، ١ط ،العراق  –شرف النجف األ ،مطبعة اآلداب  ،الحسیني 

: ت  (الشیخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرس+ي  ،مجمع البیان في تفسیر القرآن  /

السید ھاشم الرسولي المحالتي والسید فض+ل هللا الی+زدي : تحقیق وتصحیح  ، )ھ٥٤٨

   .م ١٩٨٦ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،نشر دار المعرفة للطباعة وال ،الطباطبائي 

ال+دكتور عل+ي ج+ابر المنص+وري وع+الء ال+دین ھاش+م  ،محاضرات في علم الصرف /

   . )ت.د  ( ، العراق  –الموصل  ،مطبعة التعلیم العالي  ،الخفاجي 

ابو الفتح عثمان بن جن+ي  ،المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات واالیضاح عنھا /

 ١ط ،لبن+ان  –بی+روت  ،دار الكتب العلمیة  ،محمد عبد القادر عطا :  تح ،) ھ٣٩٢: ت (

  .م ١٩٩٨ ،

 ، )ھ٤٥٨: ت  (أبو الحسن عل+ي ب+ن إس+ماعیل ب+ن س+یده  ،المحكم والمحیط األعظم /

 ،مص+ر  –الق+اھرة  ،معھ+د المخطوط+ات العربی+ة   ،عبد الس+تار أحم+د ف+راج : تحقیق 

   .م ٢٠٠٣ ، ٢ط

 ، )ھ٦٦٦: ت  (أب++ي بك++ر ب++ن عب++د الق++ادر ال++رازي  محم++د ب++ن ،مخت++ار الص++حاح /

   .م ١٩٨٣ ،العراق  –بغداد  ،مطبعة بابل  ،منشورات مكتبة النھضة 

 ،رة للنشر والتوزیع یدار المس ،محمد منال عبد اللطیف  ،المدخل إلى علم الصرف /

ان     .م ٢٠٠٠ ، ١ط ،األردن  –َعمَّ
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    دین عب+د ال+رحمن ب+ن أب+ي بك+ر الس+یوطي جالل ال ،الُمزھر في علوم اللغة وأنواعھا /

بی+روت  ،دار الكت+ب العلمی+ة  ،فؤاد علي منص+ور : ضبط وتصحیح  ، )ھ٩١١: ت  (

   .م ١٩٩٨ ، ١ط ،لبنان  –

ال+دكتور جاس+م  ، )دراسة في ض+وء عل+م اللغ+ة الح+دیث (مصطلحات الداللة العربیة /

   .م ٢٠٠٧ ، ١ط ، لبنان –بیرون  ،دار الكتب العلمیة  ،محمد عبد العبود 

لبن+ان  –بیروت  ،مطبعة دار النصر  ،الدكتور صالح عضیمة  ،مصطلحات قرآنیة /

   .م ١٩٩٤ ،

ظھی+++ر ال+++دین أب+++و الحس+++ن عل+++ي ب+++ن أب+++ي القاس+++م  البیھق+++ي  ،مع+++ارج نھ+++ج البالغ+++ة /

 ،عالم اإلسالمي مطبعة مكتب اإل ،أسعد الطیب : تحقیق  ، )ھ٥٦٦: ت  (األنصاري 

   .ھ ١٤٢٢ ، ١ط ،إیران  –قم 

المؤسس+ة الدولی+ة  ،الس+ید محم+د تق+ي الحك+یم  ،ونھج+ھ  ھم+ع اإلم+ام عل+ي ف+ي منھجیت+/

   .م ٢٠٠٢ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،للدراسات والنشر 

دار الفك+ر للنش+ر  ،ال+دكتور إب+راھیم الس+امرائي  ، )دراسة ومعج+م (مع نھج البالغة /

   .م ١٩٨٧ ، ١ط ، ناألرد –َعّمان  ،والتوزیع 

 ،جامع+ة الكوی++ت  ،ال++دكتور فاض+ل ص+الح الس+امرائي  ،مع+اني األبنی+ة  ف+ي العربی+ة /

  .م ١٩٨١ ، ١ط

 ،حی++اء الت++راث العرب++ي إدار  ،ال++دكتور فاض++ل ص++الح الس++امرائي  ،مع++اني النح++و /

   .م ٢٠٠٧ ، ١ط ،لبنان  –بیروت 

ض+++بط  ،) ھ٩١١(ج+++الل ال+++دین الس+++یوطي  ،عج+++از الق+++رآن إق+++ران ف+++ي معت+++رك األ/

  .م ١٩٨٨، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،أحمد شمس الدین : یح وتصح

: تحقی++ق  ، )ھ٣٦٠: ت  (حم++د الطبران++ي أأب++و القاس++م س++لیمان ب++ن  ،المعج++م الكبی++ر /

   .)ت. د ( ، ٢ط ،مصر  –القاھرة  ،مكتبة  ابن تیمیة  ،حمدي بن عبد المجید السلفي 
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بحاش+یة المص+حف  ،محمد فؤاد عبد الب+اقي  ،یم المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكر/

   .ھ ١٤٢٣ ، ٢ط ،إیران  ،منشورات ذوي القربى  ،مطبعة أمیران  ،الشریف 

تحقی+ق  ، )ھ٣٩٥: ت  (حمد بن فارس بن زكری+ا أأبو الحسن  ،اللغة  سمعجم مقایی/

   .ھ ١٣٦٦ ، ١ط ،مصر -القاھرة  ،عیسى البابي الحلبي ،حمد ھارون عبد السالم م: 

حم++د حس++ن أإب++راھیم مص++طفى و: أخ++راج  ،مجم++ع اللغ++ة العربی++ة  ،المعج++م الوس++یط  /

         ، ٤ط ،إی++ران  ،مطبع++ة ب++اقري  ،د عب++د الق++ادر ومحم++د عل++ي النج++ار الزی++ات وحام++

   . )ت . د  (

 ، )ھ٧٦١: ت (جمال الدین بن ھشام األنصاري  ،عاریب ُمغني اللبیب عن كتب األ/

 ،س+عید األفغ+اني : مراجع+ة  ،المب+ارك ومحم+د عل+ي حم+د هللا  ال+دكتور م+ازن: تحقیق 

   .ھ ١٣٧٨ ، ١ط ،إیران  -طھران: مطبعة أمیر  ،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر 

أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب االص+فھاني  ،مفردات ألفاظ القرآن  /

 ،إی+ران  –ق+م  ،ران مطبع+ة أمی+ ،ع+دنان داوودي ص+فوان : تحقیق  ، )ھ٥٠٢: ت   (

   .ھ ١٤٢٤ ، ٣ط

الش++یخ عب++د الق++اھر ب++ن عب++د ال++رحمن ب++ن محم++د  ،المقتص++د ف++ي ش++رح اإلیض++اح  /

 –بغ++داد  ،دار الرش++ید للنش++ر  ،ال++دكتور ك++اظم بح++ر المرج++ان :  تحقی++ق  ،الجرج++اني 

   .م ١٩٨٢ ،العراق 

محم+د عب+د  :تحقی+ق  ، )ھ٢٨٥: ت  (أبو العباس محمد بن یزید الُمب+رد  ،الُمقتضب /

  . ھ١٣٨٦ ،مصر  –القاھرة  ،مطابع شركة اإلعالنات الشرقیة  ،الخالق عضیمة 

أحم+د : تحقی+ق  ، )ھ٦٦٩: ت  (ن عص+فور ابعلي بن م+ؤمن المع+روف ب+ ،الُمقرب /

  . م١٩٨٦ ،العراق  –بغداد  ،مطبعة العاني  ،عبد الستار الجواري وعبد هللا الجبوري

 ،" دراس+ة وش+رح ألھ+م الص+ور البالغی+ة " لبالغ+ة من بالغة اإلمام علي ف+ي نھ+ج ا/

   .م ٢٠٠٦ ، ١ط ،إیران  –قم  ،مطبعة رسول  ،عادل حسن األسدي 
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: ت  (السید الش+ھید محم+د محّم+د ص+ادق الص+در  ،منة المنان في الدفاع عن القرآن /

   .ھ ١٤٢٦ ، ١ط ،إیران  –قم  ،مطبعة الكوثر  ، )ھ١٤١٨

  .م ١٩٦٠ ، ٢٦ط ،لبنان  -بیروت ،المطبعة الكاثولیكیة  ،عالم المُنجد في اللغة واإل/

الس+ید حبی+ب هللا ب+ن الس+ید محم+د الموس+وي  ،منھاج البراعة في ش+رح نھ+ج البالغ+ة /

ملي اآل هالشیخ حسن زاد: تصنیف  ،علي عاشور : تحقیق  ، )ھ١٣٢٤: ت  (الخوئي 

   .م ٢٠٠٣ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،حیاء التراث إدار  ،

الفقی++ھ قط++ب ال++دین س++عید ب++ن ھب++ة هللا  ،البراع++ة ف++ي ش++رح نھ++ج البالغ++ة  منھ++اج /

السید محمود : باھتمام  ،عبد اللطیف الكوھكمري : تحقیق  ، )ھ٥٧٣: ت  (الراوندي 

  .ھ  ١٤٠٦ ،إیران  –قم  ،مطبعة الخیام  ،المرعشي  

ال++دكتور ھاش++م ط++ھ ش++الش وال++دكتور ص++الح مھ++دي  ،الُمھ++ذب ف++ي عل++م التص++ریف /

 –الموص++ل  ،مطبع+ة التعل++یم الع+الي  ،فرطوس+ي وال+دكتور عب++د الجلی+ل عبی++د حس+ین ال

   .م ١٩٨٩ ،العراق 

ت  ( )رحمھ هللا (السید عبد األعلى السبزواري  ،مواھب الرحمن في تفسیر القرآن /

  .م ١٩٨٩ ، ٣ط ،العراق  –بغداد  ،مطبعة الدیواني  ، )ھ١٤١٤: 

منشورات س+عید  ،میل بدیع یعقوب ألدكتور ا ،عراب موسوعة النحو والصرف واإل/

   .م ٢٠٠٥ ، ١ط ،إیران  –قم  ، العترةمطبعة   ،بیر بن جُ 

 ، )ھ١٤٠٢: ت  (الس+++ید محم+++د حس+++ین الطباطب+++ائي  ،المی+++زان ف+++ي تفس+++یر الق+++رآن /

   . م١٩٩٧ ، ١ط ،لبنان  –بیروت  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
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١٩٥ 

      ن
   .م ١٩٧٤ ، ٣ط ،مصر  ،دار المعارف  ،عباس حسن  ،النحو الوافي /

بن علي بن محمد بن اعبد الرحمن  ،ُنزھة األعین النواظر في علم الوجوه والنظائر /

 ،دار الكت++ب العلمی++ة  ،خلی++ل منص++ور :  وض++ع حواش++یھ  ، )ھ٥٩٧: ت  (الج++وزي 

   .م ٢٠٠٠ ، ١ط ،لبنان  –بیروت 

الش+++یخ ناص+++ر مك+++ارم  ، "ش+++رح عص+++ري ج+++امع ل+++نھج البالغ+++ة " نفح+++ات الوالی+++ة /

   .ھ ١٤٢٦ ، ١ط ،إیران  –قم  ،مطبعة سلیمان زاده  ،الشیرازي 

ت  (ري میوسف بن سلیمان بن عیسى األعلم الشنت ،النكت في تفسیر كتاب سیبویھ /

 –بی+روت  ،دار الكتب العلمی+ة  ،الدكتور یحیى مراد : قرأهُ وضبط نصھ  ، )ھ٤٧٦: 

   .م  ٢٠٠٥ ، ١ط ،لبنان 

ت  (مجد الدین أبو السعادات بن محمد الج+زري  ،ة في غریب الحدیث واألثر النھای/

عیس+++ى الب+++ابي  (حی+++اء الكت+++ب إدار  ،محم+++ود محم+++د الطن+++احي : تحقی+++ق  ، )ھ٦٠٦: 

   . م١٩٦٣ ، ١ط ،مصر  ، )الحلبي

 ،دار األس++وة للطباع++ة والنش++ر  ،ال++دكتور ص++بحي الص++الح : تحقی++ق  ،نھ++ج البالغ++ة /

  .ھ  ١٤١٨ ، ٢ط ،إیران  –طھران 

      ھ
تحقی+ق  ، )ھ٩١١: ت (جالل الدین السیوطي ،َھمع الھوامع في شرح َجمع الجوامع /

 .م  ٢٠٠٦ ، ٢ط ،لبنان  –بیروت  ،دار الكتب العلمیة  ،أحمد شمس الدین : 

       و
 ،دار الثقاف+ة العربی+ة  ،ال+دكتور محم+د خی+ر الحل+واني  ،الواضح ف+ي عل+م الص+رف / 

     .م ١٩٨٧ ، ٤ط ،وریا س –دمشق 
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١٩٦ 

ً ثا   :الرسائل الجامعیة االطاریح و -: نیا

  الدكتوراه اطاریح -١

حس++ن عب+د المجی+د عب++اس  ،عن++د ش+عراء أس+د ف++ي العص+ر الج+اھلي  ألبنی+ة الص+رفیةا/

   .م  ٢٠٠٨ ،جامعة الكوفة  ، اآلدابكلیة  ،الشاعر 

 ، اآلدابكلی+ة  ،خ حمی+د ھ+ادي ش+ندو ،ف+ي نھ+ج البالغ+ة  ألثر الداللي للقرآن الكریما/

   .م  ٢٠٠٨ ،جامعة البصرة 

ف+ریح الم+ولى  ك+اظم عب+د ، ) أس+لوبیةدراس+ة  (والتضمین في نھج البالغ+ة  االقتباس/

   .م ٢٠٠٦ ،جامعة البصرة  ، اآلدابكلیة  ،الموسوي 

د س+میر داوَ  ، ﴾u﴿طال+ب أب+يعلي ب+ن  لإلمامھج البالغة سة لغویة في كتاب نادر/

   .م  ٢٠٠٣ ،جامعة البصرة  ، اآلدابكلیة  ،سلمان 

 ،كلی+ة التربی+ة  ،ر عب+د الحس+ین معت+وق ص+كَ  ،في األمث+ال العربی+ة  لظواھر اللغویةا/

   .م ١٩٩٧ ،جامعة البصرة 

 ،ھالل علي محمد الجحیشي  ، )دراسة داللیة  (في القرآن الكریم   لعدول الصرفيا/

   .م  ٢٠٠٥ ،جامعة الموصل  ،كلیة اآلداب 

جن+ان ن+اظم  ، )دراس+ة موازن+ة (حث الداللیة في شروح نھج البالغة المطبوع+ة لمباا/

   .م ٢٠٠٩ ،جامعة بغداد  ،كلیة التربیة للبنات  ،حمید مجید 
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١٩٧ 

  :رسائل الماجستیر  -٢

میري صمیثاق علي عبد الزھرة ال ، )دراسة داللیة (المشتقات في نھج البالغة  أبنیة/

   .م  ٢٠٠٢ ،بصرة جامعة ال ، اآلدابكلیة  ،

جامعة القادس+یة  ،كلیة التربیة  ،كاظم  دأصیل محم ،التأكید في نھج البالغة  أسالیب/

   .م ٢٠٠٢ ،

وادي  راف++د ن++اجي ، )دراس++ة نحوی++ة أس++لوبیة  (لتق++دیم الت++أخیر ف++ي نھ++ج البالغ++ة ا/

   .م ٢٠٠٩ ،معة بابل اج ، نسانیةاإللعلوم لكلیة التربیة  ،الجلیحاوي 

 ،كلیة التربیة  ،  الغراوي إسماعیلعباس  ،)دراسة نحویة  (في نھج البالغة د یلتقیا/

   .م  ٢٠٠٦ ،امعة المستنصریة الج

 ،الس+المي  وداد حام+د عطش+ان ، )دراس+ة نحوی+ة داللی+ة  (لتوابع ف+ي نھ+ج البالغ+ة ا/

   .م ٢٠٠٧ ،جامعة الكوفة  ، اآلدابكلیة 

كلی+ة  ،ظ+افر عب+یس عن+اد  ، البالغ+ة جھود حبیب هللا الخوئي النحویة في شرح نھ+ج/

   .م ٢٠١٠ ،جامعة الكوفة  ، اآلداب

كلی+ة  ،شعالن عبد عل+ي س+لطان  ،داللة التنكیر والتعریف في سیاق النظم القرآني  / 

   .م ٢٠٠٥ ،جامعة بابل  ، ةنسانیاإللعلوم لالتربیة 

ظل+وم رمل+ة خض+ر م ، )دراس+ة لغوی+ة (في نھج البالغة  ﴾u﴿علي  اإلمامرسائل /

   .م ٢٠٠٩ ،جامعة الكوفة  ، اآلدابكلیة  ،البدیري 

            مباح+++ث داللی+++ة ف+++ي ش+++رح نھ+++ج البالغ+++ة للش+++یخ كم+++ال ال+++دین ب+++ن می+++ثم البحران+++ي /

جامع+ة  ،ة للبن+ات كلیة التربی ،خضیر الخرساني  احدوصال عبد الو ، )ھ٦٧٩: ت  (

   .م ٢٠١١ ،الكوفة  

س++جاد  ، )ھ٦٥٦: ت  (الحدی++د  أب++يالغ++ة الب++ن لمباح++ث النحوی++ة ف++ي ش++رح نھ++ج البا/

   .م ٢٠٠٧ ،جامعة الكوفة  ، اآلدابكلیة  ،عباس حمزة 
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١٩٨ 

 ،ھاتف بریھي شیاع  ، )دراسة نحویة داللیة  (المبني للمجھول في التعبیر القرآني  /

  .م١٩٩٧ ،جامعة الكوفة  ،داب كلیة اآل
كلی+ة  ،عب+د الك+اظم حس+ن  ف+راس، )دراسة لغوی+ة (لمبني للمجھول في نھج البالغة ا/

   .م ٢٠٠٣ ،جامعة بابل  ، یةنساناإلالعلوم / التربیة 

كلی+ة  ،نسرین عب+د هللا ش+نوف الزج+راوي  ،في مجمع البیان  معاني األبنیة الصرفیة/

   .م ١٩٩٦ ،جامعة الكوفة  ،التربیة للبنات 

  .م١٩٩٣ ،جامعة بغداد  ،كلیة اآلداب  ،سناء البیاتي  ،نظام الجملة العربیة  /
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١٩٩ 

 ً   البحوث -: ثالثا

 الدكتور آفرین ،" نموذجاً أدراسة الدنیا " في جمالیة بالغة نھج البالغة  االنزیاحثر ا/

م++ن   ، اإلیرانی++ة اإلس++المیةزارع ونادی++ا داد ب++ور م++ن جامع++ة ش++یراز ف++ي الجمھوری++ة 

آذار  ٢٨ - ٢٧(الكوف++ة م++ن بح++وث الم++ؤتمر العلم++ي ال++دولي األول الُمق++ام ف++ي جامع++ة 

  .م٢٠١١ ،شرف النجف األ ، ١ط ، ٢ج ، )م٢٠١١

منشور في مجلة تراثنا  بحث ،كاظم محمد المحراث  ،تجلیات الزھد في نھج البالغة /

   . )ت. د ( ، ٧٦ – ٧٥: العدد  ،

عباس  واألستاذ الدكتور فیصل مفتن الالمي ،دالالت جموع التكسیر في نھج البالغة /

م ف+ي جامع+ة الكوف+ة ابحوث الم+ؤتمر العلم+ي ال+دولي األول الُمق+ من ،سیالن  إسماعیل

   .م ٢٠١١ ،النجف االشرف  ، ١ط ، ٣ج ، )م٢٠١١آذار  ٢٨ – ٢٧ (من 

می+ثم مھ+دي ص+الح الحم+امي واألس+تاذ  األس+تاذ ،داللة األبنیة النادرة في نھج البالغ+ة /

ي األول الُمقام في جامع+ة الكوف+ة بحوث المؤتمر العلمي الدول من ،عباس علي الفحام 

  .م ٢٠١١ ،النجف االشرف  ، ١ط ، ٤ج ، )م٢٠١١آذار  ٢٨ – ٢٧ (من 

منص++ور  إب++راھیمال++دكتور  ،لع++دول ف++ي البنی++ة التركیب++ة ق++راءة ف++ي الت++راث البالغ++ي ا/

 بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھا ،التركي 

   .ھ ١٤٢٨ ، ٤٠:عدد ال ، ١٩ج ،

 )علیھما الس+الم ( اإلمام علي لولده اإلمام الحسن وصیة (ح التربویة في نھج البالغة ملمالا/

بح+وث الم+ؤتمر العلم+ي ال+دولي األول الُمق+ام  م+ن ،الشیخ عماد الكاظمي   ، )نموذجاً أ

 ،النج++ف االش++رف  ، ١ط ، ٧ج ، )م٢٠١١آذار  ٢٨ – ٢٧ (ف++ي جامع++ة الكوف++ة م++ن 

  .م ٢٠١١

 م+ن  ، ال+دكتور ج+ون حن+ون عل+ي العت+ابي ،مالمح المنھج التربوي عن+د اإلم+ام عل+ي /

آذار  ٢٨ – ٢٧ (بحوث الم+ؤتمر العلم+ي ال+دولي األول الُمق+ام ف+ي جامع+ة الكوف+ة م+ن 

   .م ٢٠١١ ،شرف النجف األ ، ١ط ، ٤ج ، )م٢٠١١

الم+ؤتمر العلم+ي  بح+وث م+ن ،الدكتورة ھاشمیة حمید جعف+ر  ،لھوى في نھج البالغة ا/

 ، ١ط ، ٤ج ، )م٢٠١١آذار  ٢٨ – ٢٧ (الدولي األول الُمقام ف+ي جامع+ة الكوف+ة م+ن 

   .م ٢٠١١ ،شرف النجف األ
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