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  ْھــَداءُ اإل
  

  

  إلى َمْن ُھْم أھل قرابتي
  ))سالُم هللا علیھم((بیت محمد وآلھ 

  لى یعسوب المؤمنین، وأمیر الكالم، سیدي أمیر المؤمنینإ
  "سالُم هللا علیھ"علي بن أبي طالٍب 

  وإلى والديَّ الحبیبین
  
  

 أصیل



  الصفحة  الموضوع

    مةُ المقدَّ 
    )التعریف بأسالیب التأكید وعالقتھا بالخبر( :تمھیدال

    التأكید: أوالً 
غةً ) ١(     .ُل
    .صطالحاً ا) ٢(
    التأكید وعالقته بالخبر: اً نیثا
    .أغراض الخبر) ١(
    .أضرب الخبر) ٢(
    .دات الخبرمؤكَّ ) ٣(

  الفصل األَول
  فوالتأكید بالحر

    )یفید التأكید ال غیر(التأكید بحرٍف : ث األولالمبح
    )الحروف المزیدة( كید بـأتال: أوالً 

  .الزائدة) ال( التأكید بـ) ١(
  نفيالتأكيد.    

  .الزائدة) الباء( التأكید بـ) ٢(
  ثباتاإلتأكيد.  
  نفيالتأكيد.  

  

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

  

  .الزائدة) ْن مِ ( التأكید بـ) ٤(
 ثباتإلتأكيد ا.  
  .ةالزائد) نْ مِ (، و)القسم( التأكید بـ -
َّ ): (لقصرا( التأكید بـ -   .الزائدة) ِمنْ (، و)النفي وإال
  .الزائدة) نْ مِ (، و)تقدیم ما حقھ التأخیر( التأكید بـ -
  .الزائدة) ِمنْ (، و)رتقدیم ما حقھ التأخی(، و)أنَّ ( التأكید بـ -

  

  الصفحة  الموضوع



  نفيالتأكيد.    
  )كید الثقیلة والخفیفةو نوني الت( التأكید بـ: اً ثانی
 تأكيد النهي.  

  

  )الم االبتداء(التأكید بـ : ثالثاً 
  اإلثباتتأكيد.    

    )لوال(، و )لو(الواقعة في جواب ) الالم( التأكید بـ: رابعاً 
  .)لو(الواقعة في جواب ) مالال( التأكید بـ) ١(
 بالنظر لحال المخاطب( قولتأكيد شرطية ال(.  
 همية الموضوعبالنظر أل( قولتأكيد شرطية ال(.  

  

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

  

  )الضمیر المنفصل( التأكید بـ: خامساً 
  اإلثباتتأكيد.    

    )یفید التأكید وغیره( التأكید بحرٍف : المبحث الثاني
    )هة بالفعلالحروف المشبَّ ( التأكید بـ: والً أ
  .زةمدة، المكسورة الهالمشدَّ ) إنَّ ( التأكید بـ) ١(
  يلتعلالتأكيد.  
 ثباتإلتأكيد ا.  
 كالمتأكيد رغبة المتكلم في تقوية ال.  
  َّماتتأكيد نتائج مقد.  
  ظهارهإتأكيد معتقد النفس و.  
  التعليل والتعظيمتأكيد.  
  .)دْ قَ (، و)إنَّ ( التأكید بـ -
  قحقَّ اإلثبات المتأكيد.  

  

  الصفحة  الموضوع



  .)القسم(، و)إنَّ ( التأكید بـ -
  اتاإلثبتأكيد.  
  .النافیة للجنس) ال(، و)إنَّ ( التأكید بـ -
  َّد لهتأكيد نفي جنس المؤك.  
  .)السین(، و)الشأن(ضمیر ، و)إنَّ (بـ التأكید  -
  .، وتعظیم المخبر عنھبعلم الغیب" علیھ السالم"خبار فضیلتھ إتأكید  -
  .)لنْ (، و)إنَّ ( التأكید بـ -
  نفيالتأكيد.  
  .)یر الفصلضم(، و)إنَّ ( التأكید بـ -
  سنادرفي اإلطوتخصيص  ،ليلعتالتأكيد.  
  .)ماإنَّ ( :، والقصر)إنَّ (التأكید بـ  -
  تقييدالتأكيد.  

  

  .فة، المكسورة الهمزةالمخفَّ ) إْن (التأكید بـ ) ٢(
  اإلثباتتأكيد.    

  .دة، المفتوحة الهمزةالمشدَّ ) أنَّ (التأكید بـ ) ٣(
 ثباتإلتأكيد ا.  
 كالملمتكلم في تقوية التأكيد رغبة ا.  
 تأكيد تهيئة النفس المتلقية لغرابة الخبر.  
  .)التأخیر ھُ تقدیم ما حقّ (، و)أنَّ (التأكید بـ  -
 ثباتإلتأكيد ا.  
  .)الشأن(، وضمیر )أنَّ (التأكید بـ  -
  اإلثبات والتعظيمتأكيد.  
  .)ضمیر الفصل(، و)نَّ أ(التأكید بـ  -
 سنادفي اإلتخصيص طر و  ،ثباتإلتأكيد ا.  

  

  الصفحة  الموضوع



َنْ (، و)نَّ أ(التأكید بـ  -   .)ل
  نفيالتأكيد.  

  

  .)َقدْ (، و)أنَّ (التأكید بـ  -
  قحقَّ اإلثبات المتأكيد.  
  .)ماإنَّ ( :، والقصر)أنَّ (التأكید بـ  -
  تقييدالتأكيد.  

  

  .)السین(، و)أنَّ (التأكید بـ  -
 تأكيد الوعيد.  
  .النافیة للجنس) ال(، و)أنَّ (التأكید بـ  -
  د لهؤكَّ تأكيد نفي جنس الَم.  
  .الزائدة) الباء(، و)أنَّ (التأكید بـ  -
  نفيالتأكيد.  

  

  .فة، المفتوحة الهمزةالمخفَّ ) أْن (التأكید بـ ) ٤(
  .النافیة للجنس) ال(، و)أنْ (التأكید بـ  -
  َّد لهتأكيد نفي جنس المؤك.  
 ة لغرابة الخبرتأكيد تهيئة النفس المتلقي.  

  

  .دةالمشدَّ ) كأنَّ (التأكید بـ ) ٥(
 تأكيد التشبيه.  
  عليه السالم"تأكيد تشبيه المشاهدة بعين بصيرته".  
  .فةالمخفَّ ) كأْن (التأكید بـ ) ٦(
  .)َقدْ (، و)كأنْ (التأكید بـ  -
  َّقتأكيد التشبيه المحق.  
  .دةالمشدَّ ) لكنَّ (التأكید بـ ) ٧(
  القول الشرطيتأكيد نتيجة.  

  

  الصفحة  الموضوع

    .فةالمخفَّ ) لكْن (التأكید بـ ) ٨(



 تأكيد نتيجة القول الشرطي.  
  )َقدْ (التأكید بـ : ثانیاً 
 تأكيد تحقق الخبر.    

    )أما(، و)أال: (بیهنالتأكید بحرفي الت: ثالثاً 
  .)أال( بـالتأكید  )١(
  .)نَّ إ(، و)أال(التأكید بـ  -
  عليه منبهلهمية اأتأكيد.  
  .)َقدْ (، و)نَّ إ(، و)أال(التأكید بـ  -
 عليه هتأكيد التنبيه على تحقق المنب.  
  .)السین(، و)الشأن(وضمیر ، )نَّ إ(، و)أال(التأكید بـ  -
  وتعظيم الغيبعلم ب" عليه السالم"خبار فضيلته إتأكيد التنبيه على ،

  :المخبر عنه
  .الزائدة) الكاف(، و)نَّ إ(، و)أال(التأكید بـ  -
 تأكيد التنبيه على أركان التشبيه.  
  .)القسم(، و)أال(التأكید بـ  -
  عليه هة المنبميَّ هَّ أتأكيد.  
  .)التكرار اللفظي(، و)أال(التأكید بـ  -
 تأكيد التنبيه والتحذير.  
  .)امَ أَ (التأكید بحرف التنبیه  )٢(
َ (التأكید بـ  -   .)القسم(، و)ماأ
  .)إنَّ (و ،)أما(التأكید بـ  -
  َّعليه هة المنبميَّ تأكيد أه.  
  .)السین(و ،)الشأن(ضمیر ، و)إنَّ (، و)أما(التأكید بـ  -
  

  

  الصفحة  الموضوع

  وتعظيم الغيبعلم ب" عليه السالم"خبار فضيلته إتأكيد التنبيه على ،  



  .المخبر عنه
  :)قد(، و)إنَّ (، و)أَما(التأكید بـ  -
  ه عليهتأكيد التنبيه على تحقَّق   .المنبّ

    التأكید بحرفي النفي :رابعاً 
  .النافیة للجنس) ال( ـالتأكید ب) ١(
  َّد لهتأكيد نفي جنس المؤك.  
  .الزائدة) الكاف(النافیة للجنس، و) ال(التأكید بـ  -
  َّبه بهتأكيد نفي جنس المش.  

  

ْن (التأكید بحرف النفي ) ٢(   .)َل
  نفيالتأكيد.    

  )اأمَّ (بـ التأكید : خامساً 
  بالنظر لحال المخاطب(تأكيد شرطية القول(.  
  بالنظر لحال المتكلم(تأكيد شرطية القول(.  

  

    التأكید بحرفي االستقبال: سادساً 
  .)السین( ـالتأكید ب) ١(
 أكيد الوعدت.  
 تأكيد الوعيد.  
 بعلم الغيب" عليه السالم"خبار فضيلته إأكيد ت.  
  .)َف َسوْ (التأكید بـ ) ٢(
 تأكيد الوعد.  

  

  الفصل الثاني
  ماءسالتأكید باأل

    )یفید التأكید ال غیر(التأكید باسٍم : المبحث األول
    التوكید اللفظي والمعنوي: أوالً 

  الصفحة  الموضوع
ل وَّ َ   التوكید اللفظي: القسم األ

    .مدخل -



  .داللتھ -
  .تكریر اللفظ والمعنى) أ(

  تكریر الحرف: أوالً 
  .)المنادى(، و)النداء(حرف تكریر ) ١(
 تأكيد التنبيه.  
  .تكریر الضمیرین) ٢(
  .تأكید الضمیر المتصل بالمتصل -
 تأكيد رغبة المتكلم في تقوية الكالم.  
  .تأكید الضمیر المتصل بالمنفصل -
 تأكيد اإلثبات.  

  تكریر االسم: ثانیاً 
  .تكریر المفعول به) ١(
 تأكيد التحذير.  
 ءتأكيد اإلغرا.  
 تأكيد اإلغراء بالتحذير.  
 تأكيد اإلغراء بتحريك الهمَّة.  
  .تكریر المفعول المطلق) ٢(
 تأكيد اإلغراء.  
 تأكيد التحّسر والترغيب.  
 تأكيد الحمد.  
  .تكریر اسم فعلٍ ) ٣(
  .)َھْیَھات(تكریر اسم فعل ماض  -
  ًتأكيد البعد والتحقير دوما.  

  

  الصفحة  الموضوع

  .)آه(فعل مضارع  تكریر اسم -
  ًتأكيد التوّجع شوقا.    



  )المبنیه للمجهول(تكریر الجملة الفعلیة : ثالثاً 
 تاكيد استعظام المتلقي للخبر.  
  .تكریر المعنى دون اللفظ) ب(

  

  التأكید بعطِف أحد المترادفین على اآلخر أو ما هو قریب منه في المعنى: أوالً 
  .مدخل -
  .داللتھ -
  .ات المترادفةعطف المفرد) ١(
 تأكيد المعنى.  
 راعاة التناسب   .مُ
  .عطف الجمل المترادفة) ٢(
 تأكيد المعنى.  
 تأكيد التعظيم.  

  

  التأكید بالتذییل: ثانیاً 
  .مدخل -
  .داللتھ -
 تأكيد منطوق الكالم.  

  

  تأكید األمر بالنهي عن ضدَّه: ثالثاً 
 تأكيد النصح واإلرشاد.  

  اع اللفظ المعنى المرادف لهالتأكید باتب: رابعاً 
 تأكيد المعنى.  

  التوكید المعنوي: القسم الثاني
  .مدخل -

  

  الصفحة  الموضوع

  .داللتھ -
  .)ُكًلً◌◌ّ (التأكید المعنوي بلفظة ) أ(
 تأكيد إفادة العموم والشمول.  
نٍ (التأكید المعنوي بلفظة ) ب(   .)َعیْ

  



 تأكيد حقيقة المذكور بالحكم.  
  )المفعول المطلق(ید بالمصدر التأك: ثانیاً 
  .مدخل -
  .داللتھ -
 تأكيد نسبة الفعل الى الفاعل  
 تأكيد التنزيه.  

  )النعت(التأكید بـ : ثالثاً 
  .مدخل -
  .داللتھا -

  )الحال المؤكَّدة(التأكید بـ : رابعاً 
  .مدخل -
  .داللتھا -
 تأكيد عاملها في المعنى دون اللفظ.  
 تأكيد العموم.  

  

  )یفید التأكید وغیره(التأكید باسٍم : الثانيالمبحث 
  )الشأن(التأكید بـ ضمیر ) ١(

  .مدخل -
  .داللتھ -
 تأكيد التعظيم  

  

  الصفحة  الموضوع

  )الفصل(التأكید بـ ضمیر ) ٢(
  .مدخل -
  .داللتھ -
 تخصيص طرفي اإلسناد  

  



  الفصل الثالث
  التأكید باألسالیب

ل ة(الكتب التأكید باسالیب : المبحث األوَّ ة والبالغیّ     )النحویّ

  )القسم(التأكید بـ : أوالً 
  .مدخل -
  .داللتھ -
  .)القسم الظاهر(التأكید بـ ) أ(
  .)الواو(التأكید بـ ) ١(
 تأكيد اإلثبات.  
 تأكيد النفي.  
  بالنظر لحال المخاطب[تأكيد شرطية القول[.  
  .)الباء(التأكید بـ ) ٢(
 تأكيد التحذير.  
  .)الباء(، و)أْقِسمُ (بـ  التأكید) ٣(
 تأكيد الوعيد.  
  .)التاء(التأكید بـ ) ٤(
 تأكيد التعظيم.  
مُ (التأكید بـ ) ٥(   .)ایْ
 تأكيد الوعيد.  
ِري(التأكید بـ ) ٦( مْ عَ   .)َل
 تأكيد النفي.  

  

  الصفحة  الموضوع

ْضمر(التأكید بـ ) ب(   .)القسم المُ
 تأكيد اإلثبات.    

  )لقصرا(التأكید بـ : ثانیاً 
  .مدخل -
  .داللتھ -

  



  .)إالَّ (، و)النفي(القصر بـ ) أ(
 تأكيد االختصاص.  
  .)إنَّما(القصر بـ ) ب(
  ًتأكيد اإلثبات والنفي معا.  
  .الزائدة) الكاف(، والتأكید بـ )إنَّما(القصر بـ  -
 تأكيد إثبات التشبيه ونفٌي لما سواه.  

    )البالغة نهج(التأكید باسالیب كتاب : المبحث الثاني
  التأكید بالترغیب: أوالً 
 تأكيد فضيلة الُمرغَّب فيه.    

  التأكید بالتنفیر: ثانیاً 
 تأكيد رذيلة الُمنفَّر عنه.    

  التأكید باالستدالل: ثالثاً 
 تأكيد وجود الباري سبحانه.    

  التأكید بنفي قید صفة الموصوف: رابعاً 
 خلوقاتتأكيد تنزيه الباري سبحانه عن صفات الم.    

  التأكید بكمال صفة الموصوف: خامساً 
 تأكيد التنزيه المطلق للباري سبحانه.  
 تأكيد تنزيه أفعال المالئكة عن النقصان.  
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 المصادر والمراجع



 

  
 

  مةدّ قالم
ُكــون إل نَ ــِه، لِ ــا ِمــْن أْهلِ لنَ َجعَ ــِده، وَ ــُد ِهللا الــذي َهــدانا لِحمْ لیجزینــا َعلــى ذلــك الَحمْ ْحســانِِه ِمــْن الشــاكرین، وَ

ْحس ُد ٍهللا الذي َحبانا بدینه، وَ نَجزاَء المُ ـه، والصـالة والسـالم علـى سـیدنا محمـد، السـراج ایَن، والَحمْ ملتِ ختَصـنا ِب
رض والســـماوات، وعلـــى آلـــه وقـــات، ودامـــت األ، مـــا تعاقبـــت األ، كافیـــةً وافیـــةً  ،، نامیـــةً دائمـــةً  المنیـــر، صـــالةً 

  .الطاهرین
  

ـــأ ـــه وســـلمصـــ(كـــالم نبیـــه و ، هـــو بعـــد كتـــاب اهللا، نهـــج البالغـــةفكتـــاب ((ا بعـــد، مَّ ، )لى اهللا علیـــه وآل
مٌ نعرَّ  مصباٌح  ُ به في الظلمات، وسّل   .)١())لى طباق السماواتإُج به نستضيء

  
سـتاذ المشـرف علـى وقـع االختیـارُ مـع األ، فنهج البالغةیكون موضوع بحثي فـي  نأوددُت،  من هنا

  .)داللیةٌ  ، دراسةٌ نهج البالغةأسالیب التأكید في ( :موضوع
  

ســالیب التأكیــد الــواردة فــي كتــب النحــویین والبالغیــین، جامعــًا مــا جــاء متفرقــًا أ ،لقــد تنــاول هــذا البحــث
ثمانیــة / ٣٨٨٨(ا، وانفــردت بــه، قائمــًا علــى هــب نهــج البالغــةد كتــاب نفــر امزیــدًا علیهــا أســالیب و  ،فــي كتــبهم

دًا علـى مـسالیب مـن معـاٍن وقـیم جمالیـة، ومعت، مبینًا ما تؤدیه تلك األشاهدٍ ) آالف ةَة وثالثمائوثمانین وثمان
ِمـْن صـنفًا فـي الهـامش لنـوع الـنص المقتـبس منـه؛ مُ و بـراهیم، إبـو الفضـل أسـتاذ محمـد الطبعة التـي حققهـا األ

شـرح كمـال الـدین (، و)القـرآن الكـریم: (دًا فـي مادتـه علـىمـومعت ،)م(، أو موعظٍة )ك(، أو كتاٍب )خ(خْطبٍة 
، وثالثـة تمهیـدٍ : قسـمًا علـىومُ . ، ثانیـاً )النحویة والبالغیة(والمصادر والمراجع  .، أوالً )لنهج البالغةالبحراني 

  :فصول، وخاتمة
  
  .أسالیب التأكید بالتعریف؛ وعالقتها بالخبرأما التمهید؛ فقد تناولت فیه،  -
 علـى مسَّـقُ و ؛ كـالمدات الحرفیـة لل، فشمل على جمیع المؤكَّ )التأكید الحرفي(فقد انفرد بـ : لوَّ ألاأما الفصل  -

  :وفق فائدة كل منها على مبحثین
نهــج وفــق كثــرة مجیئهــا فــي علــى تفیــد التأكیــد، ال غیــر، فعــرض لكــل منهــا  التــي حــروفالتنــاول : لوَّ ألا

  .هامن، مبینًا غایة التأكید البالغة
  .المبحث االولله في ض ر ما ُع لتفید التأكید، وغیره؛ فعرض التي حروف التناول : والثاني

  
ـ)التأكید االسمي(نفرد بـ افقد : أما الفصل الثاني - دات االسـمیة فـي ؛ فقصر الكـالم علـى مـا جـاء مـن المؤكَّ

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

                                                        
  .١/١٤ :مقدمة العالمة كمال الدین البحراني لشرح نهج البالغة )١(



 

  
 

  مةدّ قالم
  .تفید التأكید ال غیر التي  –وما یجري مجراها –سماءألتناولت فیه ا: لوَّ األ
  .أمرًا آخرَ  التأكیدمع  فادتالتي أ سماءألفیه ا عرضُت  :الثانيو 

  :؛ إذ قسمته على مبحثین)بالیسالتأكید باأل(فقد تناولت فیه؛ بالحصر : ا الفصل الثالثمَّ أ -
التأكیــد بـــ : ، وهــي)النحویــة، والبالغیــة(ســالیب الــواردة فــي الكتــب باألالكــالم عرضــت فیــه تأكیــد : لوَّ األ

  ).االقتباس(، و)القصر(، و)القسم(
، )االســــتدالل( ـالتأكیـــد بـــ: ، وهـــي)نهـــج البالغــــة(ســــالیب الـــواردة فـــي عرضـــت فیـــه التأكیـــد باأل:والثـــاني

  ).الموصوفصفة كمال (، و)الموصوف نفي قید صفة(، و)التنفیر(، و)الترغیب(و
  
  .لیه البحث من نتائجٍ إتمة، فقد ذكرت فیها أهم ما توصل أما الخا -
  

، كـان مشــوقًا وممتعـاً إوبعـد؛ فـ وبقـدر كــل منهمـا، أتقــدم  .ن موضــوع البحـث بقـدر مــا كـان شــاقًا ومتعبـًا
ــاد"كتور دالــســتاذ المشــرف لــى األإعظــیم االمتنــان و بالشــكر،  لمــا أســداه لــي مــن نصــح  ؛"جــواد كــاظم عن

  .وتوجیه
ــ ـــوآخــر دعوانـــا؛ أســأل اهللا الـــذي یَ ُ یوفقنـــا فــي دیننـــا، ودنیانـــا،  ْن أعلــى، رى، وهــو بـــالمنظر األرى، وال ی

  .تنار خآو 
  
  

  أصیل محمد



 

 ١ 

  التمھید
  التأكید: أوالً 

  :لغةً ) ١(
قـــال ُ ، )دَ َكـــوَ (، مصـــدر الفعـــل )كیـــدو الت(، بـــالهمز، والمعنـــى واحـــٌد؛ فــــ )التأكیـــد(، بـــالواو، و)كیـــدو الت: (ی

ـد(، مصـدر الفعــل )التأكیـد(و غــةٌ )أكَّ ، أيإوكدتـه وآكدتــه أ: یقـال. ، والهمــز فیـه ُل األمــر،  وتوكـدّ . شــددته: یكـادًا
دُت : ویقال. وتأكد بمعنى ـ: وتقـول. میَن، والهمـز فـي العقـِد أجـودالی وكَّ ذا حلفـَت فوكَّ ـده، وإ . )١(دإذا عقـدت فأكَّ

كــوداً : ویقـال ِكــُد وُ َكــَد، یَ ، )٣(زیــلنفصــح، وبهــا جــاء التأ، بــالواو )كیــدو الت(إنَّ : وقیــل. )٢(صــابأأقــامَ وقصــد و : وَ
ِدَھا: نحــــــــو قولــــــــه تعــــــــالى َد َتْوِكی اَن َبْع ْیَم وا اْألَ ُُض   زهــــــــريذهــــــــب األو . )٤(َوَال َتنق

ة، ولـم َغـكیـد أیضـًا لُ و أنَّ الهمزة أصل في حدَّ ذاتها، والواو أصل أیضًا من ناحیتهـا، والت((إلى ) هـ ٩٠٥ت (
  .)٥())حدهما بتصرٍف فیجعل أصالً أینفرد 

بـــالهمز فـــي كـــالم  )التأكیـــد(؛ فقـــد ورد همـــا علـــى فصـــاحٍة واحـــدةٍ ی؛ كل)التأكیـــد(، و)كیـــدو الت(ویبـــدو أنَّ 
ــــ"اإلمــــام  ــــبعل ــــه"علیــــه الســــالم"" ي بــــن أبــــي طال ــــى ((: ، فــــي قول نَّ عل ال تُعــــوَل ــــِد لوَ ــــَد التأكی عْ ْحــــِن قــــوٍل بَ
ةِ  ِثَق   .)٦())والتَّوْ

  .، ال تخرج عن معنى التوثیق والتقویة)التأكید(، أو )كیدو الت(أنَّ كلمة : یتضح مما مرَّ 
  :صطالحاً ا) ٢(

كیــد و علـم أنَّ التإ(( :قـائالً ) هــ ٣٩٢ت (ي نــج، وعرفـه أبـن )٧(كیـدو الت) هـــ ١٨٠ت (لـم یعـرف سـیبویه 
 ٦٦٩ ت(شـار الیـه أبـن عصــفور أ، و )٨())زالـة االتســاعإ عرابـه؛ لرفـع اللـبس، و إاالسـم المؤكـد فــي  *لفـٌظ یتبـع

ـــنفس، أو و الت: ((قـــائالً ) هــــ ـــراد بـــه تمكـــین المعنـــى فـــي ال ُ حـــدَّث أزالـــة الشـــك عـــن الحـــدیث، إكیـــد لفـــٌظ ی و المُ
زالــة إوفائدتــه . مــرهأالتأكیــد تمكــین الشــيء فــي الـنفس وتقویــة : ((قـائالً ) هـــ ٧٤٩ت (وعرفــه العلــوي  )٩())عنـه

، فالذي یـراد بـه تمكـین المعنـى فـي الـنفس، التأكیـد اللفظـي، )١٠())نت بصددهأماطة الشبهات عما إ الشكوك و 

                                                        
َكدَ (، مادة ٢/٤٤٢: الجوهري ،تاج اللغة  وصحاح العربیة ،، الصحاح٤٦٧- ٣/٤٦٦: بن منظور، دار الفكرالسان العرب، : ینظر )١(   .)وَ
  .)وَكدَ (مادة  ٣٦٠- ١/٣٥٩: باديزآیرو فالقاموس المحیط، ال: ینظر )٢(
  .٣/٤٦٧: لسانال: ینظر )٣(
  .٩١ /النحل )٤(
دیلي، منأنواعه  وطرق استخدامه، أحمد فاغدوان : التوكید: وینظر .٢/١٢٠: لفیة أبن مالك، االزهريأشرح التصریح على التوضیح على  )٥(

  .١٩ :أطروحة ماجستیر
  .٢/٢٦٢: ٥٣ك  براهیمإمحمد أبوالفضل : نهج البالغة، تحقیق  وشرح )٦(
  .٤٩ :عدنان محمد سلمان. التوابع في كتاب سیبویه، د :ینظر )٧(

 * ُ كید الیكون كذلك،  و بع، والفرق بین التابع والتوكید، هوأنَّ التابع من شرطه أن یكون على زنة المتبوع، والتاعد التوكید من جملة التو ی
  .١/٤١٦: لوم اللغة وانواعها، السیوطيالمزهر في ع .كید یفید مع التقویة نفي احتمال المجاز، والتابع الیكون كذلكو والت

  .١٦٩: حسین محمد محمد شرف: اللمع في العربیة، ابن جني، تح) ٨(
  .١/٢٣٨: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد اهللا الجبوري: المقرب، ابن عصفور، تح) ٩(
  .٢/١٧٦: عجاز، العلويسرار البالغة وعلوم حقائق اإلالطراز المتضمن أل )١٠(



 

 ٢ 

  التمھید
ــراد بــه  ُ ــراد بــه إوالــذي ی ُ ث عنــه، لمحــدَّ زالــة الشــك عــن اإزالــة الشــك عــن الحــدیث، التأكیــد بالمصــدر، والــذي ی
ٌ یقصـد بـه كـون المتبـوع علـى ظـاهره((إنـه ): هـ ٩١١ت (، وقال السیوطي )١(التأكید المعنوي : ، أي)٢())تـابع

  .)٣(حال المتبوع وشأنه عند السامع
ــــ )هــــ ٨١٦ت (ویـــرى الشـــریف الجرجـــاني  ن حمـــل ؛ أل)التأكیـــد(خیـــرٌ مـــن ) التأســـیس(، أنَّ تســـمیته ب

  .)٤(عادةمله على اإلفادة خیرٌ من حالكالم على اإل
كیـــد و الت: ((ویكـــرر المحـــدثون مـــا قالـــه النحویـــون المتقـــدمون؛ فهـــذا الـــدكتور مهـــدي المخزومـــي، یقـــول

ــؤ كیــد یفیــد تقویــة المو الت((، وقــال الــدكتور فاضــل الســامرائي )٥())تثبیــت الشــيء فــي الــنفس، وتقویــة أمــره د، كَّ
  .)٦())وتمكینه في ذهن السامع وقلبه

ال  -كمـا قلنـا –كید، التـي هـيو ، بین المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي لكلمة التذنإفثمة تساوٌق، 
ــــدة منــــه  ــــة وتثبیــــت الحكــــم وتقریــــره فــــي نفــــس المتلقــــي، والفائ ــــة التجــــوَّ إ تحقیــــق و ((تخــــرج عــــن تقوی فــــي  ززال

  .)٧())الكالم
  التأكید وعالقته بالخبر: اً نیثا

نشاءبقسم البالغیون الكالم إلى خ(( نشـائیة مؤلفـة للكـالم؛ سـالیب الخبریـة واإلما كانت األ، ول)٨())ر وإ
نشــاء، وبنــوا التفریــق بینهمــا علــى احتمــال الصــدق والكــذب، وهــو إ ســلوب إلــى خبــر و قســم علمــاء المعــاني األ

  .)٩()نشاءاإل(، وعدم احتمالهما، وهو )الخبر(
ثبـات كـل إ والكـذب، و  احتمالـه للصـدق، نَّ إذ إسـلوب الخبـري، األ –ونحـن بصـدد التأكیـد –والذي یعنینا

. أو غایاتـــه هلغائهمــا، یســـتلزم التأكیــد، واســـتعمال المــتكلم للتأكیــد؛ یســـتلزم معرفتــه الكاملـــة لدواعیــإمنهمــا أو 
ومعرفـة ذلـك تسـتلزم العـرض المجمـل للخبـر، ِمـْن . سـناد الخبـريوالغایة من التأكید، تستلزم معرفـة أحـوال اإل

  :في اآلتي ٍد، وبیان كل منهماغرٍض، وضرٍب، ومؤكَّ 

                                                        
  .٢٣٩- ٢٣٨١: برّ قمُ ال: ینظر )١(
  .٢/١٢٢: الجوامع في العربیة، السیوطي همع الهوامع شرح جمع )٢(
  .٢/٥٦: أسامة طه الرفاعي: الفوائد الضیائیة، شرح كافیة ابن الحاجب، الجامي، تح :ینظر )٣(
  .٥١ :التعریفات، الشریف الجرجاني: ینظر )٤(
  .٢٣٤: مهدي المخزومي. وتوجیه، د في النحوالعربي، نقد )٥(
  .٤/٥٠٩: فاضل صالح السامرائي. د: معاني النحو )٦(
  .٢٨٣: محمد بهجت البیطار: نباري، تحسرار العربیة، األ أ )٧(
  .١٩٢: محمد عبد المنعم خفاجي: عجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحدالئل اإل: ، ینظر١٤٥: شفیع السید. البالغي عند العرب، د حثالب )٨(
  .٣٤٨: تمام حسان. د ،صولاأل ،١٧٩: مصطفى الشویمي: م اللغة وسنن العرب في كالمها، ابن فارس، تحالصاحبي في عل: ینظر )٩(



 

 ٣ 

  التمھید
  :أغراض الخبر) ١(

  :فائدتین ىحدإقال البالغیون؛ إنَّ قصد المخبر بخبره، 
؛ مـن ذلـك، )١(بمضـمون الخبـر وفائدتـه –من ال علـم لـه –عالم المخاطبإتعني : فائدة الخبر :ولىاأل 

ا : قوله تعالى َكاٍة فِیَھ ْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْش َماَواِت َواْألَ ُ ُنوُر السَّ َباُح هللاَّ ِمْص َباٌح الْ ِمْص
ٍة  ْرقِیَّ ٍة َال َش ٍة َزْیُتونِ َجَرٍة ُمَباَرَك ْن َش يٌّ ُیوَقُد ِم َھا َكْوَكٌب ُدرِّ نَّ َ َجاَجُة َكأ ُّ فِي ُزَجاَجٍة الز
ُ لُِنوِرهِ  ِدي هللاَّ ى ُنوٍر َیْھ َ اٌر ُنوٌر َعل ُھ َن ْم َتْمَسْس َ ْو ل َ ٍة َیَكاُد َزْیُتَھا ُیِضيُء َول یَّ ِ  َوَال َغْرب

  .)٢(َمْن َیَشاءُ 
ْن له علم –عالم المخاطبإتعني : الزم الفائدة :والثانیة ن أ، ومثلـه، )٣(رببأن المتكلم عـارٌف بـالخ –مَ

ك محمدا: (یقول له الزم : (بخبـره فائـدة) المخبـر(مـا قصـد المخاطـب نَّ وإ سـمه؛ ا، والمتكلم علـى علـٍم مـن )سمُ
  ).الحكم

خــرى؛ تفهــم أُ غــراض أإلــى  -)الزم الفائــدة(، و)ائــدة الخبــرف( –وقــد یخــرج الخبــر عــن هــذین الغرضــین
ظهــــار الضــــعف، واالســــترحام، وتحریــــك الهمــــة، إ زن، و ّحــــر والتمــــن ســــیاق الكــــالم وقــــرائن أحوالــــه؛ كالتحّســــ

نكـــار والتبكیـــت، والتحقیـــر، والتـــوبیخ، والتحـــذیر، والنهـــي، والمـــدح، والفخـــر، والوعـــد، والوعیـــد، والـــدعاء، واإل
  .)٤(شبه ذلكأوالتعظیم، وما  والتمني، والنفي،

الخبـري عنـد النحـوي؛  -)لیـهإالمسـند +سـندمال( -سـنادولما كان التأكید من مستلزمات تأكیـد طرفـي اإل
  .غراض الخبر ذاتهاأغراض التأكید هي أ نَّ أو كذٍب عند البالغي، ثبت أر من صدٍق خبوتأكید حكم ال

  :أضرب الخبر) ٢(
ذا إوذلــك . ینــوع ویعــدد فــي أســالیب التعبیــر الخبــري، أو طریقــة أدائــهدیــب، قــد یـرى البالغیــون، أنَّ األ

بـــل  ،وقــد أدرك ذلــك علمـــاء القــرن الثالــث الهجــري، فلفتــوا أنظــار العامــة. ى حالــة المتلقــي لهــذا التعبیــرعــرا
لیـه علــى نحــو مــا تبــین فــي إلقــاء الخبــر إأنظـار عــدد مــن الخاصــة إلــى ضــرورة مراعـاة حــال المخاطــب عنــد 

. اً و جـد فـي كـالم العـرب حشـني ألإ: ب المتفلسف الكندي إلى أبي العباس، وقال لهتك((إذ . )٥(بردنظرات الم
: ، ثــم یقولــون)عبــد اهللا قــائم: (أجــد العــرب یقولــون: فــي أي موضــع وجــدت ذلــك؟ فقــال: فقــال لــه أبــو العبــاس

بــل : بــو العبــاسأفقــال . المعنــى واحــدلفــاظ متكــررة و ، فاأل)إنَّ عبــد اهللا لقــائمٌ : (، ثــم یقولــون)إنَّ عبــد اهللا قــائمٌ (
) ان عبــد اهللا قــائمٌ : (خبــار عــن قیامــه، وقــولهمإ) عبــُد اهللا قــائمٌ : (لفــاظ، فقــولهمالمعــاني مختلفــة الخــتالف األ

لفــاظ نكــار منكــر قیامــه، فقــد تكــررت األإجــواب عــن ) إنَّ عبــد اهللا لقــائمٌ : (جــواب عــن ســؤال ســائل، وقــولهم
  .)٦())المتفلسف جواباً  حارأقال فما . لتكرر المعاني

                                                        
  .٤٦ :بوموسىأمحمد . ، خصائص التراكیب، د٨٠: مفتاح العلوم، السكاكي: ینظر )١(
  .٣٥/ النور )٢(
  .٥٣: ، علم المعاني، عبد العزیز عتیق٨٠: مفتاح العلوم: ینظر )٣(
  .٢/٣٢٠: ، البرهان في علوم القرآن، الزركشي١/١٩٣: اني على تلخیص المفتاحاز ر السعد التفتمختص: ینظر )٤(
  .٣٥ :حسن البنداري. علم المعاني، د: ینظر )٥(
  .٣٠٣: عجازدالئل اإل )٦(



 

 ٤ 

  التمھید
 ُ راعاة حال المخاطب من حیث كونه خـالي الـذهن تمامـًا مـن مضـمون الخبـر، بضرورة مُ  ئنبَّ فالنص ی

 –ووفقـــًا لهــذا؛ عمـــد البالغیــون إلــى تقســـیم أضــرب الخبـــر. نكــرًا لــهو بــین المعرفــة والجهـــل بــه، أو یكـــون مُ أ
  :، هي)١(إلى ثالثة –بالنظر إلى حال المخاطب

  ).المخاطب خالي الذهن من الحكم(: بتدائياضرٌب ) ١(
  ).المخاطب متردد في قبوله(: ضرٌب طلبي) ٢(
ُ (: ضرٌب إنكاري) ٣(   ).المخاطب منكر له

ــ)الخبــر االبتــدائي(ـ فـ ، فیــتمكن فــي ذهنــه )عمــرو ذاهـب(، و)جـاء زیــد: (دات؛ كقولــك، یخلـو مــن المؤكَّ
ـــ، یحســـن تقویتـــ)الخبـــر الطلبـــي(و. یـــاه خالیـــاً إلمصـــادفته  إنَّ زیـــدًا (، و)لزیـــٌد عـــارفٌ : (؛ كقولـــكواحـــدٍ  دٍ ه بمؤكَّ

مــن ینكــر ل) نــي صــادقٌ إ: (نكــار وضــعفه، فتقــولكیــده بحســب قــوة اإلو ، وجــب ت)نكــاريالخبــر اإل(و). عــارفٌ 
  .)٢(نكارهإلمن یبالغ في ) إني لصادق(نكاره، وإصدقك، وال یبالغ في 

: بالغیــین، وضــعوا للمخاطــب ثالثــة أحــوال، هــيبــأن ال ئللخبــر؛ ینبــ) الثالثــي(وهــذا التقســیم البالغــي 
زاء العــالم بــالخبر؟ كیــف یصــوغ لـــه إمــاذا یكــون موقـــف المــتكلم ((إذن ). كــرٌ نم(، و)متــرددٌ (، و)غیــر عــالمٍ (

  .)٣())كالمه؟ هذا ما ضرب عنه البالغیون صفحاً 
؛ ذلــك ئن ینشــأحــوال كلمــا أزمــع ن یعــرف هــذه األأأنَّ المنشــىء ال یعنیــه  أحســُب  ــًا نــه لــیس فــي أ نصَّ

ِ أحـــوال ینبغـــي كـــل األ ـــه العبـــارة علـــى مقتضـــى مـــا هـــو علیـــهتُ ن یكـــون هنالـــك مخاطـــب بعینـــه ل ال و . صـــاغ ل
ــن نَ أنســتطیع  ُ ل مــرة وَّ فلربمــا یتلقــى الســامع الخبــر أل. ا عــالمین بــالخبرمــد المنكــر والمتــردد فــي كــل أحوالهع

د العــالم بــالخبر كخــالي الــذهن لــیس لــه موقــف ن یعــأ الَّ إ وهنــا ال یســع البالغــي. فیتــردد فــي قبولــه أو ینكــره
  !)٤(ن على صعید واحدامع النقیضمحدد، وفي ذلك ُج 
 ُ جهـًا فعـًال إلــى مخاطـب بعینــه، تَّ ذا كــان مُ إحـوال الــثالث للمخاطـب؛ راعـي المــتكلم هـذه األویمكـن ان ی

ن تــأتي أ بـأس فـال. هدافـهأو مجموعـة بعینهـا یحـدثهم بحـدیث خـاص معلومـة مســتلزماته وظروفـه ودوافعـه و أ
فـي حـل مـن االلتـزام  –مـع ذلـك –نـهأال إمر، حوال قدر ما یسعه األصیغة مستوفیة لكل تلك المالبسات واأل

فلـــیس هنـــاك . حــوالامه فـــي مراعــاة مقتضـــیات األر الــدقیق الـــذي یفرضــه البالغیـــون فرضــًا ال یخلـــو مـــن صــ
  .)٥(بر عنهاكیب المعاحوال وبین التر تطابق بالمعنى الهندسي بین مقتضیات األ

َحاَب : فاآلیــات التــي أستشــهد بهــا البالغیــون، وهــي قولــه تعــالى َْص َثًال أ ْم َم ُھ َ ِرْب ل َواْض
 ُ َثالٍِث َفَقال ِ ْزَنا ب ُبوُھَما َفَعزَّ َنْیِن َفَكذَّ ْیِھْم اثْ َ ل ِ َنا إ ْرَسلْ َ ْذ أ ِ ُوَن، إ ُمْرَسل ْذ َجاَءَھا الْ ِ َقْرَیِة إ ا الْ نَّ ِ وا إ

                                                        
  .٩٦-١/٩٢: یضاح في علوم البالغة، القزوینياإل: ینظر )١(
  .١/١٣٣: المصدر نفسه: ینظر )٢(
 .٥٣٩: م ١٩٧٧، سنة ٨جلیل رشید فالح، مجلة آداب الرافدین العدد . ودالالتها البالغیة عند الكالمیین، د الجملة الخبریة، )٣(
  .٥٣٩: الجملة الخبریة: ینظر )٤(
  .نفسهر صدالم: ینظر )٥(



 

 ٥ 

  التمھید
ُونَ  ْیُكْم ُمْرَسل َ ل ِ ِالَّ إ ُتْم إ ْن َ ِْن أ ْيٍء إ ْحَماُن ِمْن َش نَزَل الرَّ َ َنا َوَما أ ُ ل ِالَّ َبَشٌر ِمثْ ْنُتْم إ َ ُوا َما أ ، َقال

ُونَ  َُمْرَسل ْیُكْم ل َ ل ِ ا إ نَّ ِ َُم إ َنا َیْعل ُوا َربُّ   .)١(َتْكِذُبوَن، َقال
بیـان صـیغ الخبـر  نكـار، قـال القزوینـي فـيحـوالهم فـي التـردد واإلأإنما تحدثت عن مخاطبین معروفـة 
، وفـــي )لـــیكم مرســـلونإنـــا إ(: قـــال فـــي المـــرة االولـــىإذ ...  :نكـــارالمختلفـــة المســـوقة فـــي معـــرض التـــردد واإل

  ).لیكم لمرسلونإنا إ(: الثانیة
  :ل في هذه اآلیة یجد نفسه أمام ظاهرتینموالمتأ

موافقـــة لتلـــك  يقزوینـــلیهـــا الإشـــار أجـــزاء التـــي حـــوالهم، فجـــاءت األأالمخـــاطبین معلومـــة  أنَّ  :ولـــىاأل 
  .حوالاأل

ــة للتــدلیل علــى وجــود مــوقفین مختلفــین، اآلیــة لــم تســق العبــارة فــي صــیاغتین مختلفتــین،  نَّ أ :والثانی
لـیكم إنـا إ: (ن قولـه تعـالىأل ؛ول داًال على التـرددن یكون الموقف األأالمقیاس البالغي، یفترض (فبمقتضى 

: نكـــار وتكـــذیب بـــدلیل قولـــه تعـــالىإ رفـــض و  ، موقـــفلموقـــفن اأكیـــد، مـــع و لتلداة واحـــدة أتضـــمن ) مرســـلون
ن لــه إ؛ فــ)لــیكم لمرســلونإإنــا : (فــي قولــه تعــالى) إنَّ (الــالم فــي خبــر  مجــئأمــا ). فكــذبوهما، فعززنــا بثالــث(

نكـــار قـــائم فــــي داللـــة االهتمـــام بمعالجـــة الموقـــف دون الداللــــة علـــى تغییـــر شـــيء فـــي الموقــــف نفســـه، فاإل
  .)٢(مر كذلكالحالتین، والتكذیب مست

ن البالغیـین رأوا أنَّ المـتكلم یـورد أ ،ن نستدل على مرونة الصـیغ فـي مواجهـة المواقـفأیمكننا ((إذن 
، ویالحـظ فـي ذلـك وقـوعهم فـي تنـاقض لـم إدًا بـأداة واحـدة استحسـانًا ال الخبر في مواجهـة المتـردد مؤّكـ لزامـًا

وربما كـان المـتكلم غیـر عـابىء . یة لدواعي الموقفن التأكید استجابة داخلأومعنى ذلك . یحسبوا له حسباناً 
 ومـا ورد فـي. )٣())همیته في نفسـه وتحسسـه لدواعیـهألقي كالمه بقدر ما یُ نَّ إ نكار المنكر، و إو أبتردد المتردد 
  .یؤكد هذا -كما سیأتي –نهج البالغة

قتضـــى الخبـــر الجـــاري علـــى م(وقـــد عـــرض البالغیـــون هـــذا التقســـیم الثالثـــي للخبـــر تحـــت مصـــطلح 
م علـى الوجـوه المــذكورة، وهـي الخلـو مــن الخـراج الكــإویسـمى : ((اني، قــائالً ز لـى هــذا أشـار التفتـاإ ؛ و )الظـاهر
ــ)ولفــي األ(التأكیــد  ، )فــي الثالــث(نكــار ، ووجــوب التأكیــد بحســب اإل)فــي الثــاني(د استحســانًا ، والتقویــة بمؤكَّ

  .)٤())الحخراجًا للكالم على مقتضى ظاهر الإ
لــى هــذا أشــار خبــر علــى خــالف مقتضــى الظــاهر، وقــد یخــرج ال وكثیــرًا مــا یخــرج : ((قــائالً  التفتــازانيوإ

لیـه إذا قـدم إكالسـائل؛ وذلـك  -وهـو خـالي الـذهن –الكالم على خالف مقتضى الظاهر، فیجعل غیر السـائل
استشــراف لیــه ویستشـرفه إر وینظـر خبــفحینئــذ یتطلـع غیــر السـائل إلـى ال. بـه الیـه مئمـا یلـوح لــه بـالخبر ویــو 

                                                        
  .١٦- ١٣/ یس )١(
  .٥٤٠- ٥٣٩: لة الخبریةمالج: ینظر )٢(
  .٥٤١- ٥٤٠ الجملة الخبریة: ینظر )٣(
  .١/٨١ :شرح التفتازاني )٤(



 

 ٦ 

  التمھید
وا: وتأمل في قوله تعـالى. الطالب المتردد َُم ِذیَن َظل َّ ي ال وال تـدعني : معنـاه .)١(َوَال ُتَخاِطْبنِي فِ

یا نوح في شأن قومك، واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك، فهذا كالم یلوح بالخبر تلویحًا مـا، ویشـعر بأنـه قـد 
غراق هـل صـاروا محكومـًا علـیهم بـاإل: هـمنَّ أاطـب فـي حق علیهم العذاب، فصار المقام، مقـام أن یتـردد المخ

، أي محكوم علیهم باإلإمؤكدًا ب) نهم مغرقونإ( :م ال؟ فقیلأ   .)٢())غراقنَّ
 ة؛ كقـول حجـل بـن نضـل)٣(نكـارذا بدا علیه شـيء مـن أمـارات اإلإوقد ینزل غیر المنكر منزلة المنكر 

  :)٤(الباهلي
  ماحیهم رِ فَ  ِك مِّ ني َع إنَّ بَ   هُ َح مْ ارضًا رُ َع  یقٌ قِ شَ  اَء َج 
؛ لكـن مجیئــه واضـعًا الـرمح علـى العـرض مـن غیـر التفــات بنـي ن فـي أفالشـاعر ال ینكـر  عمـه رماحـًا

وطـــب ن ال رمـــح فـــیهم، بـــل كلهـــم عـــزل ال ســـالح معهـــم، فنـــزل منزلـــة المنكـــر، وُخ أمـــارة انـــه یعتقـــد أوتهیـــؤ، 
ن فــیهم رماحـًا لمــا التفــت أحیــث لــو علـم میـة بــأن فیــه مـن الضــعف والجـبن بر كــم واسـتهزاء؛ كأنــه یهخطـاب ت

لیــه القزوینــي بشــأن هــذا إوعلــق الســبكي، علــى مــا ذهــب . )٥(لفــت الكفــاح، ولــم تقــوَ یــده علــى حمــل الرمــاح
ال مؤكـد واحـد، فمـن إن هـذا الخبـر لـیس فیـه وفیما قال المصـنف نظـر، أل: ((، لیقول)…جاء شقیق: (البیت

، ویكـــون مـــن القســــم الســـابق، ویكـــون فیــــه هـــذا التأكیـــد الواحــــد بیــــاً لن یكـــون طأنكــــاري؛ جـــاز إنـــه أیـــن لنـــا أ
  .)٦())استحسانیًا ال واجباً 

ْن یبالغ في اإل ُثمَّ : نكار، والمتردد منزلة المنكـر، وبیانهمـا فـي قولـه تعـالىوقد ینزل المنكر منزلة مَ
ِة تُ  قَِیاَم ُكْم َیْوَم الْ نَّ ِ ُتوَن، ُثمَّ إ َمیِّ َ ُكْم َبْعَد َذلَِك ل نَّ ِ ن إ و  –ثبـات المـوت تأكیـدینإفقـد أكـد  ،)٧(ْبَعُثونَ إ

ْن یبـالغ فـي إنكـار المـوت لتمـادیهم فـي الغفلـة واإل ؛كان مما ال ینكر عـراض وذلك لتنزیل المخاطبین منزلة مَ
ن كـان ممـا إ و  -ثبات البعـث تأكیـدًا واحـداً إوأكد … )تموتون(، دون )میتون(عن العمل لما بعده؛ ولهذا قیل؛ 

ـــ نـــهینكـــر؛ أل ـــأًا بـــر دلتـــه ظـــاهرة، كـــان جـــدیأكانـــت  المَّ ـــأا ال ینكـــر؛ بـــل أمَّ ُ ل زَّ ن یعتـــرف بـــه، أو یتـــردد فیـــه، فن
علـى ) تبعثـون(المخاطبون منزلة المترددین تنبیهًا لهم على ظهور أدلته، وحثًا على النظـر فیهـا، ولهـذا جـاء 

  .)٨(صلاأل
تجـد فـي تعلیلـه : ((بتعلیلـه هـذا؛ فیقـوللیـه القزوینـي، إویعلق الدكتور جلیل رشید فالح؛ على ما ذهـب 

دلــة البعـث أظهـر مــن أدلـة المـوت؛ فكیــف جـاءت آیــة ألیــه مـن أنَّ إنــه لـم یكـن دقیقــًا فیمـا ذهـب أذلـك . نظـراً 
                                                        

  .٣٦ /هود )١(
  .١/٨٢: شرح التفتازاني )٢(
  .٩٦-١/٩٥: یضاحاإل: ینظر )٣(
  .١/٧٢: معاهد التنصیص: ینظر )٤(
  .١/٨٢:شرح التفتازاني: ینظر )٥(
  .١/٢١٣: فراح في شرح تلخیص المفتاحعروس األ) ٦(
  .١٦، ١٥/ المؤمنون )٧(
  .١/٩٦: یضاحاإل: ینظر )٨(



 

 ٧ 

  التمھید
؛ لالموت بتأكیدین، وآیة البعث بتأكیـد واحـد؟ فمـن ینكـر المـوت ویغفـل عـن التهیـؤ لـه، فهـو  لبعـث أشـد إنكـارًا

علـى صـورة االسـم لقـرب ) میتـون(فمجيء . لبعث والحساببابباله أدنى تفكیر بل الغافل عن الموت ال یمر 
ضـــافة إلـــى داللـــة أعمـــق فـــي مجیئـــه علـــى االســـمیة، وهـــي أن إة ســـاعة، وقوعـــه، وتعـــرض المـــرء لـــه فـــي آیَّـــ

. موات؛ فجاءت اللفظـة معبـرة عـن حـالهم علـى صـورة تنسـاب بقـوة إلـى أعمـاق النفـوسالغافلین هم أشبه باأل
ــــعَ بْ تُ (أمــــا  یعقــــب المــــوت، وهــــو آت علــــى  أمــــرٌ  ن البعــــثَ ؛ فــــأن اللفظــــة جــــاءت علــــى صــــورة الفعــــل؛ أل)َن وْ ُث
  .)١())يخالترا

   :إنَّ الخبر مؤلٌف من ثالثة محاوٍر، هي: ؛ أستطیع القولرَّ سًا على ما میوتأس
  
  
  

  
  

  
حــــتمًال للصــــدق، والكــــذب؛ وكانــــت محــــاوره مكونــــات للخبــــر، وكــــان التأكیــــ رُ مُ د مــــن ولمــــا كــــان الخبــــ

  :فیأتي التأكید بالنظر إلى واحٍد من ثالثةٍ . ستلزم التأكیدیمن محاورِه  نَّ كال أثبت . مستلزمات الخبر
  .التأكید بالنظر إلى حال المخاطب) ١(
  .التأكید بالنظر إلى حال المتكلم) ٢(
  .ة الموضوعالتأكید بالنظر إلى أهمیَّ ) ٣(

، فقســموا أضــرب )حــال المخاطــب: (ولعلــى المحــور األ البالغیــون اهتمــامهم -كمــا مــرَّ  –وقــد قََصــر
. المكملــین للخبــر_ )أهمیــة الموضــوع(، و)حــال المــتكلم( -وأهملــوا المحــورین. الخبــر ومؤكداتــه علــى أساســه

ى بهــم هــذا إلــى بــبعٍض، وأدَّ  –حیانــاً أ –همــال نقصــان قواعــدهم الخبریــة، وتضــارب بعضــهافنـتج عــن ذلــك اإل
ـءلغـاإكمـا أنَّ . زیلهم االفتراضـي لـهتأویلهم لحال المخاطـب، وتنـ ب العـالم بـالخبر؛ نـتج عنـه هم لحـال المخاَط

فتـــراض االتبــاس حــال المخاطـــب الجاهــل بــالخبر، بـــالمتردد فیــه، بــالمنكر لـــه، وكانــت رذیلــة هـــذا االلتبــاس؛ 
ــ. قتحمــت المقیــاس البالغــي للخبــر اقتحامــاً اقــد  .الً المخــاطبین أحــو لن یالبالغیــ لمخــاطبین وا بــه أحــوال ار فسَّ

أحـــواٌل عارفـــة  -وكمـــا تبـــد ، وهـــي)خـــروج الخبـــر المؤكـــد عـــن مقتضـــى الظـــاهر( =بتنزیلهــا منزلـــة االفتـــراض
ق الخبــر یالــذي ســ -)المجازیــة(، أو )الحقیقیــة( –همیــة الموضــوعرْت أخبارهــا بالتأكیــد؛ ألمــا ُصــدَّ نَّ إ للخبــر؛ و 
  .من أجلها

  :دات الخبرمؤكَّ ) ٣(
مَّا كـان التنـوع یسـتلزم التصـنیف؛ دات الخبر؛ عت مؤكَّ وَّ لقد تن فت أسـالیب التأكیـد ُصـنَّ بتنوع أسالیبه، وَل

  :تينواعها؛ وبیان ذلك في اآلوفقًا أل
                                                        

  .٥٤٤: الجملة الخبریة )١(

  )خاطبالم(                     )كالمال(                         )المتكلم(
  
  

 )المتلقي(                )الموضوع(          )المتحدث(



 

 ٨ 

  التمھید
  التأكید بالحرف: أوالً 

ـلقد تعددت وتنوعت وصنّ  . حرفـاً ) تسـعة وعشـرین: (وفـق فائـدتها؛ فبلغـتعلـى رفیـة؛ حدات الفت المؤكَّ
، إْن، أنَّ : (فمنهــا التأكیــد بــالحروف المشــبهة بالفعــل ، لكــْن، كــأْن، ، ، أْن، كــأنَّ إنَّ ؛ )النافیــة للجــنس" ال"لكــنَّ

قٌّ : كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى ِ َح َد هللاَّ ِنَّ َوْع َك ، )١(إ ُوَن ُیْزلِق َ ُروا ل ِذیَن َكَف َّ اُد ال ِْن َیَك َوإ
ْبَصاِرِھمْ  َ أ ِ ُھُ ، و)٢(ب ُمْشِرِكیَن َوَرُسول َ َبِريٌء ِمْن الْ َنَّ هللاَّ َالَّ َیْرِجُع  ،)٣(أ َفَال َیَرْوَن أ َ أ

ْوًال  ْیِھْم َق َ ل ِ يٌّ ، و)٤(إ ٌب ُدرِّ ا َكْوَك َھ نَّ َ ُة َكأ َجاَج ُھ ، )٥(الزُّ َنُكْم َوَبْیَن ْن َبْی ْم َتُك َ َْن ل أ َك
ةٌ  َودَّ ِدیدٌ ، و)٦(َم ِ َش َذاَب هللاَّ نَّ َع َِك َكاَرى َول ُس ِ ْم ب ا ُھ َكاَرى َوَم اَس ُس َرى النَّ ، )٧(َوَت
 َارُ ل ْنَھ ا اْألَ ْن َتْحتَِھ ِري ِم اٌت َتْج ُھْم َجنَّ َ ُھْم ل َقْوا َربَّ ِذیَن اتَّ َّ اُب َال ، )٨(ِكْن ال ِكَت َك الْ َذلِ

  .)٩(َرْیَب فِیھِ 
ــ ْر نحــو ، )ِمــْن، البــاء، ال، الكــاف): (الزائــدة(دات الحرفیــة؛ التأكیــد بحــروف الصــلة ومــن المؤكَّ َیْغفِ

ُكمْ  ِ وب ْن ُذُن ْم ِم ُك َ یظٍ ، )١٠(ل َحفِ ِ ْیُكْم ب َ ا َعل َن َ ا أ ةِ  ،)١١(َوَم قَِیاَم ْوِم الْ َی ِ ُم ب ْقِس ُ ، )١٢(َال أ
 ُِمیُع الَبِصیر لِِھ َشْيٌء َوُھَو السَّ ْیَس َكِمثْ َ   .)١٣(ل

ــا: (والتأكیــد بحرفــي التنبیــه ْیِھْم : قولــه تعــالى نحــو؛ )أال، أمَ َ ْوٌف َعل ِ َال َخ اَء هللاَّ ْولَِی َ ِنَّ أ َال إ َ أ
  :)١٥(؛ وقول صخر الهذلي)١٤(ْم َیْحَزُنونَ َوَال ھُ 

                                                        
  .٥ /اطرف )١(
  .٥١ /القلم )٢(
  .٣ /التوبة )٣(
  .٨٩ /طه )٤(
  .٣٥ /النور )٥(
  .٧٣ /النساء )٦(
  .٢ /الحج )٧(
  .١٩٨ /آل عمران )٨(
  .٢ /البقرة )٩(
  .٤ /نوح )١٠(
  .١٠٤ /امنعاال  )١١(
  .١ /قیامةال )١٢(
  .١١ /الشورى )١٣(
  .٦٢ /یونس )١٤(
  .٢/٩٥٧: شرح أشعار الهذلیین: ینظر )١٥(



 

 ٩ 

  التمھید
ا والذي أبكى وأضحك والذي رُ أمات وأحیا والذي أمرُ     أمَ   هُ األمْ

ـــ ف: (االســـتقبال يومـــن التأكیـــد الحرفـــي، التأكیـــد بحرف َك : قولـــه تعـــالى نحـــو؛ )الســـین، َســـوْ ئِ َ ْول ُ أ
 ُ ُمْؤِمنِ ، و)١(َسَیْرَحُمُھْم هللاَّ ُ الْ ْجًرا َعِظیًماَوَسْوَف ُیْؤِت هللاَّ َ   .)٢(یَن أ

َجَننَّ : ، نحـــو قولـــه تعـــالى)نـــوني التوكیـــد الثقیلـــة والخفیفـــة(وِمـــَن التأكیـــد بـــالحرف؛ التأكیـــد بــــ  ُیْس َ ل
اِغِرینَ  َیُكوَن ِمَن الصَّ َ اِصَیةِ ، و)٣(َول النَّ ِ َنْسَفَع ب َ ْد : ؛ نحو قوله تعالى)قد(والتأكید بـ . )٤(ل َق

ونَ  ُمْؤِمُن َح الْ َ ْفل َ ــْن (والتأكیــد بحــرف النفــي . )٥(أ ي: ؛ نحــو قولــه تعــالى)َل ْن َتَرانِ َ والتأكیــد بـــ . )٦(ل
َعاءِ : ؛ نحــو قولــه تعــالى)االبتــداء دُّ ِمیُع ال ََس ي ل ِنَّ َربِّ الواقعــة فــي جــواب ) الــالم(والتأكیــد بـــ . )٧(إ

ِالَّ : ؛ نحو قوله تعـالى)لوال(، و)لو( ٌة إ ا آلَِھ َْو َكاَن فِیِھَم ُ ل ْیُكْم ، )٨(هللاَّ َ ِ َعل ُل هللاَّ ْوَال َفْض َ َول
ْیَطانَ  ُتْم الشَّ َبْع ُھ َالتَّ ـــا(والتأكیـــد بـــــ . )٩(َوَرْحَمُت َال : ؛ نحـــو قولــــه تعـــالى)أمَّ یَم َف َیتِ ا الْ مَّ َ َفأ

رْ  َتِطیَع : ؛ كقولــه تعـــالى)الضـــمیرین(والتأكیــد بــــ . )١٠(َتْقَھ ْن َتْس َ َك ل نَّ ِ َك إ َ ْل ل ُ ق َ ْم أ َ ل َ ي أ َمِع
 ً   .)١٢())شكرَت أنت: ((وقولك، )١١(َصْبًرا

  سمالتأكید باال: ثانیاً 
نهـج لـذا سأقصـر الحـدیث علـى مـا ورد منهـا فـي : دات االسـمیة؛ بـاختالف فصـائلهالقد تنوعت المؤكَّ 

نحــو ) المفعــول المطلــق المؤكــدَّ لعاملــه(بالمصــدر  فمنهــا التأكیــد :مؤكــدات) ةســت(؛ فقــد وردت فیــه البالغــة
ونَ : ؛ نحـو قولــه تعـالى)ضـمیر الفصـل(بــ  ، والتأكیـد)قمـُت قیامـاً (: قولـك ُمْفلُِح ْم الْ َك ُھ ئِ َ ْول ُ ، )١٣(َوأ

ا: ؛ نحو قوله تعالى)ضمیر الشأن(والتأكید بـ  َن َ ِالَّ أ َھ إ َ ل ِ ُ َال إ َنا هللاَّ َ نِي أ نَّ ِ ؛ )النعـت(والتأكیـد بــ  ،)١٤(إ

                                                        
  .٧١ /التوبة )١(
  .١٤٦ /النساء )٢(
 .٣٢/ یوسف) ٣(
 .١٥/ العلق) ٤(

 .١/ المؤمنون) ٥(
 .١٤٣/ األعراف) ٦(
 .٣٩/ إبراهیم) ٧(

 .٢٢/ األنبیاء) ٨(
 .٨٣/ النساء) ٩(
 .٩/ الضحى) ١٠(
 .٧٥/ الكهف) ١١(

  .١/٩٦: شرح ابن عقیل) ١٢(
  .٥ /البقرة )١٣(
  .١٤ /طه )١٤(



 

 ١٠ 

  التمھید
وِر نَ : كقوله تعـالى ي الصُّ ح َ فِ َذا ُنفِ ِ َدةٌ َفإ ٌة َواِح قولـه  نحـو ،)الحـال المؤكـدة(والتأكیـد بــ  ،)١(ْفَخ

اِحًكا: تعــالى َم َض ًراو، )٢(َفَتَبسَّ ِ ْدب ى ُم َّ : نحــو قولــه تعــالى، ، والتأكیــد اللفظــي والمعنــوي)٣(َول
 َُبون ُمَقرَّ ئَِك الْ َ ْول ُ ُوَن، أ ق ِ اب ُوَن السَّ ق ِ اب ُّ ، و)٤(َوالسَّ َمَالئَِكُة ُكل ْجَمُعونَ َفَسَجَد الْ َ   .)٥(ُھْم أ

  بسالیالتأكید باأل: ثالثاً 
منهــا فــي الكتــب ) أربعــة(كــرت ذُ  ،، أســالیب تــؤدي وظیفــة التأكیــد)ةتســع: (نهــج البالغــة لقــد ورد فــي

، )القسـم(سـالیب النحویـة، التأكیـد بــ فمـن األ. أخـرى) خمسـةٍ (بـ  نهج البالغةكتاب  نفرداالنحویة والبالغیة، و 
اذبونوهللا :نحــو قولـــه تعــالى افقین لك ھد إنَّ المن ســـالیب البالغیــة التأكیـــد بــــ ومـــن األ. )٦( یش

وٍم : ، نحــو قولــه تعــالى)القصــر( ُ َدٍر َمْعل َق ِ ِالَّ ب ُھ إ ُ ل ا ُنَنزِّ االقتبــاس مــن القــرآن (والتأكیــد بـــ  ،)٧(َوَم
، والشـمس یـل سـكناً اللهـم خـالق االصـباح، وجاعـل الل(( :)لى اهللا علیـه وآلـه وسـلمصـ(؛ كقول الرسول )الكریم

، أقـِض عنـي دینـي، واغن ْل : نحـو قولـه تعـالى ؛)التـذییل(والتأكیــد بــ  ،)٨())ي مـن الفقـرنـوالقمـر حسـبانًا ُ َوق
َباِطَل َكاَن َزُھوًقا ِنَّ الْ َباِطُل إ َحقُّ َوَزَھَق الْ   .)٩(َجاَء الْ

ــ ــأمَّ علــى وجــود ) االســتدالل(د بـــ التأكیــ: ؛ فهــينهــج البالغــةدة التــي انفــردت بكتــاب ا االســالیب المؤكَّ
، )علیــه الســالم(مــا هــو مرغــوٌب عنــد فضــیلته  كــلَّ  فــي حــبَّ ) الترغیــب(والتأكیــد بـــ  ه،البــاري ســبحانه وتنزیهــ

ُ نفـس فضـیلته )التنفیـر(والتأكید بـ  ـْن یخـاطبهم)علیـه السـالم(، عمـا تنفـره نفـي قیـد (والتأكیـد بــ فیـه،  ؛ ورغبـة مَ
؛ وذلـك للتنزیـه المطلـق للبـاري سـبحانه، وسـیأتي بیـان )مال صفة الموصوفك(والتأكید بـ  ،)صفة الموصوف

  .ذلك

                                                        
  .١٣ /الحاقه )١(
  .١٩/ النمل  )٢(
  .١٠ /لالنم  )٣(
  .١١- ١٠/ الواقعة) ٤(
  .٣٠/ الحجر) ٥(
  .١ /المنافقون )٦(
  .٢١ /الحجر )٧(
  .٢/٢١٧: شاكرهادي شكر: نواع البدیع، البن معصوم المدني، تحأنوار الربیع في أ )٨(
  .٨١ /سراءاإل )٩(
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الفصل 
ُ   الثاني : ؛ إذ ورد فـينهـج البالغـة فـي سمي، وما یجري مجـراه، مـن أقـل أسـالیب التأكیـد إیـراداً كید االأعد التی

كیـد أالتالتوكیـد اللفظـي والمعنـوي، : نحـوكیـد دون غیـره؛ أفمنها مـا أفـاد الت .موضعٍ ) تيئاوم خمسینو ثمانیة (
د لعامله(بالمصدر  ـحـال( ، وبــ)تنعال( بـو ، )المفعول المطلق المؤكِّ ومنهـا مـا یجمـع بـین ). دة لعاملهـاال المؤكَّ

وبیــان هــذا فــي ). الشــأن(و، )الفصــل: (كیــد بالضــمیرأكیــد؛ كالتأوفائــدة الت –التــي وضــع لهــا –فائدتـه الحقیقیــة
  :اآلتي

  المبحث األول
  )كید ال غیرأیفید الت( باسمٍ  كیدأالت

  :تيوعلى النحو اآل موضعٍ ) ثالث ومئة: (في نهج البالغةفي ورد هذا 
  التوكید اللفظي والمعنوي: أوالً 

، أغـراض كـل منهمـا مـن حـدهما، )النحـوي(سـتنبط ا؛ و )معنـويٍ (و، )لفظـيٍ (م النحویون التوكید إلـى قسَّ 
  :وبیان ذلك في اآلتي. د له، أو المكرر إیاهر المؤكَّ ب، من سیاق الخ)البالغي( و
  :التوكید اللفظي )أ(

  :مدخل -
صـــطالح البالغـــي ؛ باال)٢()التكـــرار(و، )١()التكریـــر(صـــطالح النحـــوي، و، باال*)التوكیـــد اللفظـــي( إنَّ 

عــادة لــه رإنمــا هــو تكریــ(( ؛ )٤())ویجــري فــي األلفــاظ كلهــا أســماء كانــت أو أفعــاًال أو حروفــاً (( .)٣())للفــظ وإ
الَّ : ؛ نحو قوله تعالى)٥())رانها بالعطفاقتفاألكثر . فأن كان جملة(( َُموَن، ُثمَّ َك ْوَف َسْوَف َتْعل  َس

ونَ  َُم شــاً ): ((لى اهللا علیــه وآلــه وســلمصــ(؛ نحــو قولــه )٧(وأحیانــًا تــأتي بدونــه ،)٦(َتْعل یْ َن قُرَ اِهللا َألْغــُزوَ ، ))وَ

                                                        

بـن یعـیش، ابـن جنـي، و ابـن السـراج، والتكریـر الصـریح عنـد اسـم عنـد هو التكریر الصریح أو التثنیة عند سیبویه، وتكریر اال: التوكید اللفظي *
  .والتوكید العام عند العلوي، والتوكید الصناعي عند الزركشي

  .٢/٣٨٤: ، البرهان٢/١٧٦: ، الطراز٣/٣٩: ، شرح المفصل٣/١٠١: ، الخصائص٢/١٧: ، األصول٥١: التوابع في كتاب سیبویه: نظری
  .١/٣٠٤:، اإلیضاح، القزویني ٢٠٤: بن األثیرالور، ثظوم من الكالم المننالجامع الكبیر في صناعة الم: ینظر) ١(
: اعتین، البن هالل العسـكرين، الص٢٣٥: ، تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة ٣/٧: شاعر، البن األثیرفي أدب الكاتب وال رالمثل السائ: ینظر) ٢(

  .٢/٧٣: ، العمدة، البن رشیق١٩٩
: ، التراكیــب اللغویــة٢/٢١٤، شــرح ابــن عقیــل ٣/٣٩: ، شــرح المفصــل٣/١٠١: ، الخصــائص٢/١٧: األصــول: وینظــر .٣/١٠٢: الكتــاب) ٣(

  .٣/٤٢٤: ، النحو الوافي١٠٧
  .١/٣٣١: ح الكافیةر ش) ٤(
  .٣/١٤٧: ضیاء السالك) ٥(
  .٤-٣ /التكاثر) ٦(
  .٣/١٤٧: ضیاء السالك: ینظر) ٧(
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الفصل 
ن كــان . (()١(ثـالث مــرات  الثاني ، أو ضــمیرًا منفصــًال منصــوباً اوإ صــلى اهللا علیــه وآلــه (قولــه : نحـو )٢())ســمًا ظـاهرًا

ا أمرأٍة نكحت بغیر أذ): ((وسلم   :)٤(وقول الشاعر ،)٣())ن موالها فنكاحها باطٌل باطٌل باطلٌ أیُّمَ
إنَّه*  اَء َف إیَّاَك إیَّاَك الِمرَ   * َف

ن كان ضمیرًا منفصًال مرفوعاً (( د به كلُّ ضمیٍر متَّصـل، نحـو –وإ ـَك  ،قمـَت أنـَت : جاز أن یؤكَّ وأكرمتُ
ن كــان ضــمیرًا م. ومــررُت بــَك أنــَت  ،أنــَت  ِصــ –الً تصــوإ ــد، نحــو ل بــهوصــ اَل بمــوُ ــكَ : المؤكَّ . عجبــت ِمنــَك منِ

؛ كقولك ن كان فعًال او حرفًا جوابیًا   :)٦(وقوله، )٥())قام قام زید: وإ
ْثَ◌نَة إنََّها *  وُح ِبُحبِّ بَ ُ   *َال َال َأب

ن كان الحرف المراد توكیده غیر جـوابي، وجـب أمـران د مـع التوكیـد مـا : وإ ـَا عَ ُ فَصـل بینهمـا، وأن ی ُ أن ی
ض دصل بالمؤكَّ اتَّ  ا : نحـو قولـه تعـالى ،راً مإن كان مُ ا َوِعَظاًم ُتْم ُتَراًب ْم َوُكن تُّ َذا ِم ِ ْم إ ُك نَّ َ ُدُكْم أ َیِع َ أ

ُكْم ُمْخَرُجونَ  نَّ َ ـ )أنكـم(، فــ )٧(أ وفصـل  ،)عـدی(األولـى الواقعـة مفعـوًال ثانیـًا للفعـل  )كـمنأ(لــ دة الثانیـة مؤكَّ
، نحــو  وأن یعــاد هــو او ضــمیره. بینهمــا بــالظرف ومــا بعــده  إنَّ (أو  )زیــدًا إن زیــدًا فاضــل إنَّ (إن كــان ظــاهرًا

  .)٨(ولىالأ، وهو )زیدًا إنه فاضل
التوكیــد اللفظــي أوســع اســتعماًال مــن التوكیــد المعنــوي؛ (( ویــرى الــدكتور فاضــل صــالح الســامرائي أنَّ 

: التوكیـد المعنـوي فعـال والحـروف والجمـل، بخـالفألاسماء النكرات والمعـارف ویكـون فـي الأه یكون في نَّ ال
ــأف ــ نهــج البالغــةومــا ورد فــي  ،)٩())الســماء المعــارف فقــطأه یكــون فــي نَّ د مــا ذهــب الیــه، إذ كــان التوكیــد یؤیّ

  .، أكثر استعماًال من التوكید المعنوي"علیه السالم"مام اللفظي في كالم اإل
  :)١٠(التوكید اللفظي على قسمین )هـ ٦٣٧ت (الثیر الجوزي أقسم ضیاء الدین بن 

  :)١١(ب المتنبيی، ومنه قول أبي الط)َأسرْع أِسرعْ ( :في اللفظ والمعنى، نحو قولك تكریرٌ : األول
مْ أرَ مِ  َل راني وَ  لَ ثْ وَ ليِجیْ ِ   ِمْث لي َعْنَد ِم◌ْ ل ِ مْث   امُ قَ م مُ هِ ثل

 عــن نهــيٌّ : ةمــر بالطاِعــالأ؛ فــإن )وال تعصــني يعنــاط(فــي المعنــى دون اللفــظ، نحــو قولــك  تكریــرٌ : والثــاني
  .١المعصیة

                                                        
  .٢٨٣: ستانيجلسلسنن أبي داود، : ینظر) ١(
  .١/٣٣١: شرح الكافیة) ٢(
  .٢/٢٣٦: سنن أبي داود: ینظر) ٣(
  .٣/٦٥: خزانة األدب: ینظر .رشيلرحمن القُ ، البیت للفضل بن عبد اجالُب  اء وللشرَّ دعَّ  الى الشرَّ : عجزه) ٤(
  .١٥٠-٣/١٤٨: ضیاء السالك)  ٥(
  .٧٩: دیوان جمیل بثینة: ینظر) ٦(
  .٣٥ /المؤمنون) ٧(
  .١٥١-٣/١٥٠: ضیاء السالك :ینظر) ٨(
  .٤/٥٢٩: معاني النحو) ٩(
  .٢٠٩-٢٠٤: ،الجامع الكبیر ٤٤-٣/٧المثل السائر : ینظر) ١٠(
  .١٠٢ :الدیوانشرح : ینظر) ١١(
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الفصل 
  :من هذین القسمین ینقسم الى مفید، وغیر مفید وكلٌّ   الثاني

  :فالتكریر المفید
 ُ نمــا ی فعــل ذلــك للداللــة علــى عظــم محــل الشــيء، الــذي یــأتي فــي الكــالم تأكیــدًا لــه وتشــییدًا مــن أمــره وإ

  .تضاعهكررت فیه كالمك، واإلشعار بفخامة شأنه وعلو قدره، أو للداللة على حقارته واإلعالم بهوانه وا
  :والتكریر غیر المفید

، من غیر حاجة إلیه الیأتي في الكالم إالَّ  ثًا   .َعبَ
لألافالقسم    :یأتي على ضربینو ، )اللفظ والمعنى(في ، یوجد من التكریر وَّ

  :التكریر المفید في اللفظ والمعنى: الضرب األول
  :ویأتي في صورتین، هما

  :األولى
ى، داًال على معنىً واحٍد، والمقصود منـه غرضـان مختلفـان، كقولـه یأتي فیها التكریر في اللفظ والمعن

ْوَكِة َتُكوُن : تعالى َنَّ َغْیَر َذاِت الشَّ وَن أ ُكْم َوَتَودُّ َ َھا ل نَّ َ ائَِفَتْیِن أ ِْحَدى الطَّ ُ إ ْذ َیعُِدُكْم هللاَّ ِ َوإ
ِھ َوَیْقَط َكلَِماتِ ِ قَّ ب َح قَّ الْ ْن ُیِح َ ُ أ ُد هللاَّ ْم َوُیِری ُك َ َل ل قَّ َوُیْبِط َح قَّ الْ افِِریَن، لُِیِح َك َر الْ ِ َع َداب

ُمْجِرُمونَ  َْو َكِرَه الْ َباِطَل َول   .)٢(الْ
خـتالف مـا جـيء بـه هـا هنـا النَّ إ ، تكریر في اللفـظ والمعنـى؛ و )ولیحق الحق… یحق الحق: (ففي قوله

ختیــار ذات الشـــوكة افیمــا فعــل مــن بیــان لغرضــه (، والثــاني )رادتــینالأتمییــز بــین (ول الأ المــراد، وذلــك انَّ 
  .ه ما نصرهم والخذل أولئك إال لهذا الغرضعلى غیرها لهم، ونصرتهم علیها، وأنَّ 

  :الثانیةوالصورة 
: ؛ كقولـه تعـالىواحـدٌ  المعنـى، داًال علـى معنـى واحـد، والمـراد بـه غـرٌض و یأتي فیها التكریـر فـي اللفـظ 

 ُع ِ ب َِّذي آَمَن َیاَقْوِم اتَّ ْنَیا َوَقاَل ال دُّ ُ ال اة َحَی ِذِه الْ ا َھ َم نَّ ِ اَقْوِم إ اِد، َی َش یَل الرَّ ِ ب ِدُكْم َس ْھ َ ونِي أ
َراِر  َق َي َداُر الْ ِنَّ اْآلِخَرَة ِھ یـا .. .یـا قـوم(تكـرار فـي اللفـظ والمعنـى، وهـو  ،قـولالففـي  )٣(َمَتاٌع َوإ

ـــه تعـــالى. )٤(مـــن الغفلـــةة التنبیـــه لهـــم، واالیقـــاظ د؛ فإنـــه إنمـــا كـــرر نـــداء قومـــه هـــا هنـــا لزیـــا)قـــوم : ومنـــه قول

                                                                                                                                                                             
  .٢٠٤: الجامع الكبیر: ینظر)  ١(
  .٨ -٧ /األنفال) ٢(
  .٣٩-٣٨  /غافر) ٣(
  .٢٠٧-٢٠٦: الجامع الكبیر: ینظر) ٤(
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الفصل 
َبانِ   الثاني ذِّ ا ُتَك ُكَم َيِّ آَالِء َربِّ أ ِ ــ )أحــدى وثالثــین(تكــرر قولــه تعــالى فــي الســورة الكریمــة  َفب ؛ وذلــك )١(رةً مَّ

عظامًا لحالها   .)٢(تقریرًا لآلالء وإ
  :التكریر غیر المفید في اللفظ والمعنى: الضرب الثاني

  :)٣(من ذلك قول المتنبيففقط،  ؛ ألنه ال یأتي إال بمعنىً واحدٍ وهو الذي یكون وجوده وعدمه سواًء 
ُت بالهمِّ الذي َقْلَقل الَحشا َقلَق   ُكلُهنَّ قِالقلُ  َقالِقَل ِعیسٍ    َف

: ، وهـو الحركـة، أي یقـولدٍ حـاو أربع مرات، وجمیعهـا دالـة علـى معنـىً  )القلقة، والقالقل(ورد فیه ذكر 
  .)٤()ًا سراع الحركة كلهن متحركاتوحركت بالهم الذي حرك الحشا نوق(

وغیـر  مفیـدٌ  :، فذلك ضـربان)المعنى دون اللفظ( :ن التكریر، وهو الذي یوجد فيم ا القسم الثانيوأمَّ 
  .مفیدٍ 

  :ویأتي في صورتین، هما: التكریر المفید في المعنى دون اللفظ :الضرب األول
  :الولىأ

داللتــه علــى الجــنس والعــدد، منــه نحــو ختلفــین مُ  وذلــك لیــدل علــى معنیــین ؛یــأتي التكریــر فــي المعنــى
دٌ : قولـه تعـالى ٌھ َواِح َ ل ِ َو إ ا ُھ َم نَّ ِ ْیِن إ َن ْیِن اثْ َھ َ ل ِ ُذوا إ ِخ ُ َال َتتَّ اَل هللاَّ ؛ فالفائـدة مـن تكریــر )٥(َوَق

نسـیة فراد والتثنیـة یـدل علـى الجالأ، هي أن االسم الحامل لمعنى )إله واحد(و )إلهین اثنین(المعنى في قوله 
  .به على القصد إلیه والعنایة به والعدد المخصوص، فدلَّ 

  :والصورة الثانیة
ه، هــو نــ، والفائــدة م)نيعصــأطعنــي وال ت: (یــأتي التكریــر فــي المعنــى لیــدل علــى معنــى واحــد؛ كقولــك

ـ. )٦(تثبیت الطاعـة فـي نفـس المخاطـب، والتقریـر لهـا فـي قلبـه ُ لبي اعـتحتهـا التوكیـد الـذي أشـار الیـه الث رجدوی
مـن سـنن العـرب؛ وذلـك أن تتبـع الكلمـة لكلمـة علـى ] اإلتبـاع[وهو (( :تباع؛ قائالً ، في باب اال)هـ ٤٢٩ت (

  .)٧())جائع نائع: كقولهم ؛ًا وتوكیداً عابوزنها وریها إش

                                                        
، ٦١، ٥٩، ٥٧، ٥٥، ٥٣، ٥١، ٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٨، ١٦، ١٣/ الرحمن) ١(

٧٧، ٧٥، ٧٣، ٧١، ٦٩، ٦٧، ٦٥، ٦٣.  
  .٢/١٧٦: ازالطر : ینظر) ٢(
  .٣٤: دیوانالشرح  :ینظر) ٣(
  .٢٠٩-٢٠٧ :الجامع الكبیر: ینظر) ٤(
  .٥١ /النحل) ٥(
  .٢١١-٢٠٩ :الجامع الكبیر: ینظر) ٦(
  .٥٦٦: قا وآخرونسمصطفى ال: فقه اللغة وسر العربیة، للثعالبي، تح) ٧(
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الفصل 
  :التكریر غیر المفید في المعنى دون اللفظ: الضرب الثاني  الثاني

كقــول أبــي  ،)١())ختلفتــان تــدالن علــى معنــى واحــدلفظتــان متــرد وهــو ان : ((أشــار إلیــه العلــوي، قــائالً 
  :)٢(تمام

ا بَ َن الصَّ یْ وَعَها بَ ُ ب ثاً             َقَسمَ الزَّماُن رُ ولَها وَدبورَها َأْثَال ُ َقب   وَ
لفظتـــان تـــدالن علـــى معنـــى واحـــد، وهمـــا اســـمان للـــریح التـــي تهـــب مـــن ناحیـــة  )القبـــول(و )الصـــبا( فــــ
، نحـو )تقویتـه بمرادفـه معنـى( ):هــ ٦٨٦ت (بـن النـاظم ااطلـق علیـه  وهذا الضرب من التكریـر، ،)٣(المشرق

  .)٤()یا محمد مَ دِ قَ  اَء َج : (قولك

                                                        
  .٢/١٧٧: الطراز) ١(
  .٥٩: الدیوان: ینظر )٢(
  .٢/١٧٧: الطراز: ینظر) ٣(
  .٢١٠ :لفیة ابن مالك، البن الناظمأشرح : ینظر) ٤(
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الفصل 
    الثاني

  
  
  

  :في اآلتي ُخطاطه التوكید اللفظيوعلى وفق ما تقدمَّ، تكون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 والمقصود منه

  المفید
 )واحد داٌل على معنى(

 ُ  ال مقصٌد من ذكره

 التكریر اللفظي

 تكریر المعنى واللفظ تكریر المعنى دون اللفظ

  غیر المفید
 )داٌل على معنى واحد(

  المفید
 )داٌل على معنیین مختلفین(

  غیر المفید
 )داٌل على معنى واحد(

ُ  والمقصود منه  ال مقصٌد من ذكره

  غرضان
 مختلفان

  غرٌض 
 واحدٌ 

  غرٌض 
 واحدٌ 
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الفصل 
ُ و   الثاني   :ؤتى بالتوكید اللفظي، ألغراض كثیرة، أشار الیها النحویون، وهيی

  .متكلم ضرر غفلة السامع عنهدفع الیأن ) ١(
  .أن یدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط) ٢(

ضــرب زیــد (نحـو … ذا قصـد أحــد هــذین االمـرین فــال بـد أن یكــرر اللفــظإفــ : ((جـاء فــي شـرح الكافیــة
فربمــا ظــن  )ضــرب زیــد نفســه( :نــك لوقلــتهنــا التكریــر المعنــوي الاه وال یــنْج  )ضــرب ضــرب زیــد(أو ، )زیــد

  .)١()) )عمرو(بناء على أن المذكور  )نفسه( :فقلت )ضرب عمرو(نك أردت بك أ] السامع[
، وهو على نوعینأن یدفع المتكلم ظن السامع به تجوَّ  )٣(   :)٢(زًا

  :ولال أ
مـا تنسـب الفعـل الـى الشـيء مجـازًا وانـت تریـد زًا فـي ذكـر المنسـوب، فربَّ أن یظن السـامع بـالمتكلم تجـوَّ 

او ، )ضــرب ضــربًا شــدیداً (وانــت تریــد ، )قتــل زیــد: (منســوب الیــه، كمــا تقــول المبالغــة ال أن عــین ذلــك الفعــل
  ).غیر كامل(، وانت ترید )هذا باطل( :تقول

  :والثاني
فـراد المنسـوب الیـه مـع أزًا ال في اصـل النسـبة بـل فـي نسـبة الفعـل الـى جمیـع أن یظن السامع به تجوَّ 

 هكثیــرة فیـدفع هــذا الـوهم بـذكر كلــه واجمـع واخواتــنـه یریـد النســبة الـى بعضــها؛ الن العمومـات المتخصصـة أ
  . وكالهما وثالثتهم واربعتهم ونحوها

والنـوع غـراض التوكیـد اللفظـي، هـو تـابع الو ، )زًا فـي ذكـر المنسـوبجـوَّ تان یظن بـه : (فالنوع األول
ي هـــو غـــرض یشـــترك فیـــه التوكیـــد اللفظـــو ، )ان یظـــن بـــه تجـــوزًا فـــي ذكـــر المنســـوب إلیـــه المعـــین: (الثـــاني

غــراض التوكیــد ابع التـهــو غــرض و ، )زًا فــي نســبة الفعـلأن یظـن الســامع بــه تجـوَّ : (الثالــثالنــوع والمعنـوي، و 
  .المعنوي

وائـــل أإذا طـــال الكـــالم وخشـــي المـــتكلم علـــى الســـامع نســـیان ((وقـــد یعمـــد المـــتكلم الـــى تكـــرار اللفـــظ  )٤(
: نحـو قولـه تعـالى ،)٣())سـیه ذلـك طـول الكـالمكرر له اللفظ قائمـًا فـي نفسـه متمكنـًا مـن ذهنـه لـئال ین ،الكالم
 ُھْم َبنَّ َال َتْحَس وا َف ُ ْم َیْفَعل َ َما ل ِ ْن ُیْحَمُدوا ب َ َتوا َوُیِحبُّوَن أ َ َما أ ِ ِذیَن َیْفَرُحوَن ب َّ َال َتْحَسَبنَّ ال

لِیمٌ  َ ُھْم َعَذاٌب أ َ َعَذاِب َول َمَفاَزٍة ِمْن الْ ِ   ).بنَّهمفال تحس… ال تحسبنَّ (فالتكریر في  ،)٤(ب
: كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى )٥(وقـــد یــــكون المقصــــود منـــه تقویـــة الحــــكم وتمــــكینه فـــي ذهـــن الســـامع وقلبـــه )٥(
ُعْسِر ُیْسًرا ِنَّ َمَع الْ ُعْسِر ُیْسًرا، إ ِنَّ َمَع الْ   .)١(َفإ

                                                        
  .٣٢٩-١/٣٢٨: شرح الكافیة) ١(
  .٥٣٢-٤/٥٣٠: ، معاني النحو١/٣٢٩: شرح الكافیة: ینظر) ٢(
  .٤/٥٣٢: معاني النحو) ٣(
  .١٨٨ /آل عمران) ٤(
  .٤/٥٣١: معاني النحو: ینظر) ٥(
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الفصل 
غــراض التــي أقرَّهــا النحویــون، بــل یخــرج مجــازًا إلــى أغــراض ألاوال یقتصــر التوكیــد اللفظــي علــى تلــك   الثاني

  :ذلكد له، او الخبر المكرر إیاه، من درك من سیاق الكالم المؤكَّ تُ  –ونیأشار الیها البالغ –خرأُ 
ونَ : تأكید اإلنذار، كما في قوله تعـالى) ١( َُم ْوَف َتْعل الَّ َس وَن، ُثمَّ َك َُم  )٢(َكالَّ َسْوَف َتْعل

  .)٣(داللة على أن اإلنذار أبلغ وأشد )ثم(في ف
قّي الكالم بالقبولِ زیادة التنبی(( )٢( َل اَل : كمـا فـي قولـه تعـالى ،)٤())ه على ما ینفي التهمة؛ لیكمل تَ َوَق

اعٌ  ْنَیا َمَت دُّ ُ ال اة َحَی َما َھِذِه الْ نَّ ِ َشاِد، َیاَقْوِم إ یَل الرَّ ِ ْھِدُكْم َسب َ ُعونِي أ ِ ب َِّذي آَمَن َیاَقْوِم اتَّ  )٥(ال
  .لغرضا لذلك )یا قوم… یاقوم(فإنه كرر فیه النداء 

لَّق(( )٣( تَعَ اَل : كما في قوله تعـالى ،)٦())وقد یكرر لتعدُّد المُ ْذ َق ِ ُمْرَسلِیَن، إ َبْت َقْوُم ُنوٍح الْ َكذَّ
ُُكْم  ل َ أ ْس َ ِطیُعونِي، َوَما أ َ َ َوأ ُوا هللاَّ ق ِمیٌن، َفاتَّ َ ُكْم َرُسوٌل أ َ نِّي ل ِ ُوَن، إ ق َال َتتَّ َ ُخوُھْم نُوٌح أ َ ُھْم أ َ ل

ْیِھ ِمنْ  َ ِطیُعونِي َعل َ َ َوأ ُوا هللاَّ ق َِمیَن، َفاتَّ َعال َى َربِّ الْ ِالَّ َعل ْجِري إ َ ِْن أ ْجٍر إ َ : فكرر قولـه .)٧(أ
ــعــل ؛ لیؤكــده عنــدهم مــع تعلیــق كــلُّ واحــٍد منهمــا بعلــٍه؛ فج)فــاتقوا اهللا وأطیعــونِ ( ل كونــه أمینــًا فیمــا  ةعلَّ األوَّ

  .)٨(غراض فیما یدعوهم إلیهألاه من وَّ لخطمعه فیهم، و  مَ ْس ة الثاني َح بینهم، وجعل علَّ 
َف : وقــد یكــرر الخبــر للتعجــب منــه، كمــا فــي قولــه تعــالى) ٤( َل َكْی تِ ُ مَّ ق َر، ُث دَّ َف َق َل َكْی تِ ُ َفق
رَ    .)١٠(فأعید الخبر تعجبًا من تقدیره وأصابته الغرض ،)٩(َقدَّ
َِّذي آَمَن : الترغیب في قبول النصح، كقوله تعـالى )٥( یَل َوَقاَل ال ِ ب ِدُكْم َس ْھ َ ُعونِي أ ِ ب َیاَقْوِم اتَّ

ِنَّ اْ  ْنَیا َمَتاٌع َوإ ُ الدُّ َحَیاة َما َھِذِه الْ نَّ ِ َشاِد، َیاَقْوِم إ َراِر الرَّ َق َي َداُر الْ َرَة ِھ ر رَّ فقـد ُكـ ،)١١(آلِخ
  .)١٢(، لتعطیف قلوبهم))یا قوم((

  :)١٤(صغرالأفمن ذلك قول مروان  ،)١٣(التلذذ بذكر المكرر) ٦(

                                                                                                                                                                             
  .٦-٥/ الشرح) ١(
  .٤-٣ /التكاثر) ٢(
  .٣/٢١: البرهان ،١/٣٠٤: اإلیضاح: ینظر) ٣(
  .١/٣٠٤: اإلیضاح) ٤(
  .٣٩-٣٨ /غافر) ٥(
  .١/٣٠٤: اإلیضاح) ٦(
  .١١٠-١٠٥ /الشعراء) ٧(
  .١٣-٣/١٢: المثل السائر: ینظر) ٨(
  .٢٠-١٩ /المدثر) ٩(
  .٣/١٣: رالمثل السائ: ینظر) ١٠(
  .٣٩-٣٨ /غافر) ١١(
  .٣/١١: البرهان: ینظر) ١٢(
  .١٧٨: لجنديدرویش ا. د علم المعاني،: ینظر) ١٣(
  .١٢/٧٢: األغاني: ینظر) ١٤(
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الفصل 
ُ َسقَ   الثاني مُ على َنْجدٍ  ى اهللا عدِ     َنْجدًا والسََّال ُ   ویاَحـبَّذا َنْجٌد على النَّأي والب

بْغَداد دون ُت نظر    ي أرَى نجدًا وهیهات من ْنجدِ لَّ عَ لَ     هاــإلى َنْجٍد وَ
ةُ : كقوله تعـالى ،)١(وقد یكرر اللفظ في مقام التعظیم والتهویل) ٧( َحاقَّ ا الْ ُة، َم َحاقَّ : وقولـه ،)٢(الْ
 َقْدِر َُة الْ ْیل َ ْدَراَك َما ل َ َقْدِر، َوَما أ َِة الْ ْیل َ َناهُ فِي ل نَزلْ َ ا أ نَّ ِ   .)٣(إ

  :)٥(كقوله الحسین بن مطیر یرثي معن بن زائدة ،)٤(ّسرإظهار التح) ٨(
ٍن أنت أوُل ُح أ عْ   عاً جْض ت للسماحة مَ من األرِض ُخطَّ     رةٍ ـفْ ـیا قبرَ مَ

  وقْد كان منه البرُ والبــحرُ مترعاً     كیف واریت جوَدهِ  نٍ عْ ویا قبرَ مَ 
  :داللتھُ  -

؛ یحمــلُ  )ثمانیــة وثمــانین: (، فــينهــج البالغــةورد التكریــر اللفظــي فــي  ة، وبیانهــا دالالت عــدَّ  موضــعًا
  :في اآلتي

  :داللُة تكریر اللفظ والمعنى) أ(
اثنـــین : (، فــيحــدٍ وا غـــرضٍ ول، داًال علــى معنــىً واحــٍد، نهــج البالغـــةورد تكریــر اللفــظ والمعنــى، فـــي 

؛ وعلى النحو اآلتي )وخمسین   :موضعًا

                                                        
  .٢/٧٥: العمدة: ینظر) ١(
  .٢-١ /الحاقة) ٢(
  .٢-١ /القدر) ٣(
  .١٧٩-١٧٨: درویش الجندي. ، دعلم المعاني: ینظر) ٤(
  .١٥/٣٣٦: األغاني: ینظر) ٥(
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الفصل 
  تكریر الحرف: أوالً   الثاني

  :)المنادى(، و)رف النداءح(تكریر ) ١(
 تأكيد التنبيه:  

ــــه "، وهــــو قولــــه )واحــــدٍ (وضــــٍع م، وللغایــــة المــــذكورة، فــــي )المنــــادى+ حــــرف النــــداء (ورد تكریــــر  علی
  ":السالم

  
ــِك َع (( - ــا، إلیْ ــا ُدْنیَ ــا، یَ ـا ُدْنیَ ــیَ ْفِت؟ الَحـاَن ِحیُن رَّضــِت، أمْ إلــىَّ تََشــوَّ ــري، ال ! ِك هیهــاتنِّـى، أِبــى تَعَ ُغــرِّي َغیْ

  .)١())َحاَجة لي ِفیِك 
 ُ ، الــدنیا، مســتفهمًا عــن تعرضــها بــه وتشــوقها، أســتفهام أســتنكار فكــرر نــداءها؛ "علیــه الســالم"خاطــب ی

 ُ   .ریداها على ما تُ عِد اغترِاره بها، أو موافقته إیَّ تأكیدًا وتبنیهًا على ب
  :تكریر الضمیرین) ٢(

، وبیانها في اآلتي )أحد عشر: (في نهج البالغةفي ورد تكریر الضمیرین    :موضعًا
  :كید الضمیر المتصل بالمتصلأت) أ(

د الضمیر المتصل ؤكَّ ُ ا : بالمتصل؛ نحو قوله تعـالى -كما مرَّ  –ی قَِیا ُغَالًم َ َذا ل ِ َقا َحتَّى إ َ َفانَطل
َھُ  ْن  َفَقَتل َ َك ل نَّ ِ َك إ َ ْل ل ُ ق َ ْم أ َ ل َ َقْد ِجْئَت َشْیًئا ُنْكًرا، َقاَل أ َ َغْیِر َنْفٍس ل ِ ًة ب َت َنْفًسا َزِكیَّ َقَتلْ َ َقاَل أ

ـَك إنَّـكَ : (كید الضمیرین ها هنا في قولهأفت ،)٢(َتْسَتِطیَع َمِعي َصْبًرا نمـا جـيء بـذلك للزیـادةٍ  .)َل فـي  وإ
  .)٣(رة على مرة، والوسم بعدم الصبرمكافحة العتاب على رفض الوصیة م

ت علىمواضع،  )٤()ستة: (ورد توكید الضمیرین المتصلین في نهج البالغةوفي    :دّل
 كالمالرغبة المتكلم في تقوية كيد أت:  
  

  ":مسالالعلیه "قوله 
لیــَك ِمــْن تَْحــِت (( - ْجَنــا ِإ ــا َخرَ نَّ اِغِبــیَن فــ… ْكَنــانِ ال أَ ْســتاِر وَ ألَ االَّلُهــمَّ ِإ ِتــرَ مَ ِاجــیَن َفْضــَل ِنعْ رَ ِتــَك، وَ ْحمَ َك، ي رَ

تِ  َنْقمَ َخاِئِفیَن ِمْن َعَذاِبَك وَ ُهمَّ إنَّا خرْجنا إلیكَ … كَ وَ كَ الّل یْ َك ما ال یخفى َعَل   .)٥())، َنْشُكو إلیَ

                                                        
  .٢/٣٢٢: ٧٥نهج البالغة م ) ١(
  .٧٥-٧٤/ الكهف) ٢(
  .٢٠٥-٢/٢٠٤: المثل السائد: ینظر) ٣(
  .٢)٣٢٦/ ( ١ج: نهج البالغة: ینظر )٤(

  .٢)٢٨٢( ، ١١٣، ٧٤/ ٢ج
  .١/٣٢٦: ١٤٣نهج البالغة خ ) ٥(
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الفصل 
علیــه "ستســقاء، وقــد ورد فیهمــا توكیــد الضــمیرین فــي قولــه فــي اإل" لیــه الســالمع"هــذا مــن كــالٍم قالــه   الثاني

سـتنزال الرحمـة مـن البــاري افـي " علیـه السـالم"، جـيء بهمـا؛ تأكیـدًا لشـدة رغبــة فضـیلة )إنـا خرجنـا": (مسـالال
  .بحانهُس 
  :كید الضمیر المتصل بالمنفصلأت) ب(

ًة ف: صل، نحو قوله تعـالىنفالضمیر المتصل بالم -كما مرَّ  –دیؤكَّ  ْوَجَس فِي َنْفِسِھ ِخیَف َ َ◌أ
نَّكَ  ِ َنا َال َتَخْف إ لْ ُ َى ُموَسى، ق ْعل ْنَت اْألَ َ انفـى للخـوف  )إنَّك انت: (؛ فتوكید الضمیرین في قوله)١(أ

 ِ فأنـــت (أو ، )علـــىألاال تخـــف إنـــك : (ولـــو قـــال تعـــالى. والقهـــر لبـــةِ غَ لْ مـــن قلـــب موســـى، واثبـــت فـــي نفســـه ل
  .)٢()إنََّك أنت األعلى: (لم یكن له من التقریر واإلثبات لنفي الخوف ما لقوله )علىألا

دلـــت مواضـــع؛  )٣()خمســـة: (، فـــي)صـــلنفالمتصـــل بالم: (كیـــد الضـــمیرینأ، ورد تبالغـــةنهـــج الوفـــي 
  :على
 تأكيد اإلثبات:  

  

  ":مسالالعلیه "قوله 
یاكم كما قال أخو هوازن(( -   *فكنت أنا وإ

رَ  ْنعَ ِري ِبمُ تُكمْ أمْ رْ ىأمَ وا النُّْصَح إال    ِج الِّلوَ مْ تَْستَِبیُن ◌ُ َفَل   )٤(َحى اْلَغدِ ضَّ
ا": (مسالالعلیه "لضمیرین ها هنا في قوله كید اأفت لیـه ع"وجـه تمثَّلـه ((، أقـوى وأدعـى لقبـول )فكنُت أنَ
یــاكم فــي نصــیحتي ونهیــي مــن الحكومــة ومخــالفتكم أمــري المســتدعیة لنــدامتكم : بالبیــت" الســالم إنــى كنــت وإ

  .)٥())على التفریط كهذا القائل مع قومه حیث نصح لهم فعصوه فلحقهم من الندامة والهالك
  

  ":علیه السالم"وقوله 
- )) ُ ْد ُفِرَغ ِمْنه َسلَّمَ َق ِه وَ یْ ُ َعَل ا َجاَء بِه رُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا ا مَ َأْنتُمَ َجْدُت َأنا وَ   .)٦())وَ

": مســالالعلیــه "كیــد الضــمیرین فــي قولــه أوت .هــًا لطلحــة والزبیــركــان موجَّ " لیــه الســالمع"فخبــر قولــه 
  .سهما المتلقیة لهفن قریرًا له فيتتاكیدًا للمعنى، و  ؛ جيء بهما؛)وجدُت أنا(

                                                        
  .٦٨-٦٧/ طه) ١(
  .٢/٢٠٥: رالمثل السائ: ینظر) ٢(
  .٩٦ /١ج: نهج البالغة: ینظر) ٣(

  .٢٧٢، ١٨١، ١٨٠، ٦/ ٢ج

  .١/٢٣: األصمعیات: ینظر. هو درید بن الصمة من بني جشم بن معاویة بن بكر بن هوازن *
  .١/٩٦: ٣٥نهج البالغة خ ) ٤(
  .١/٢٧٤: شرح البحراني) ٥(
  .٢/٦: ١٩٨نهج البالغة خ ) ٦(
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الفصل 
  تكریر االسم: ثانیاً   الثاني

، ولـــدالالت )أربعـــة وثالثــین( :، فــي)المفعـــول المطلـــق(، و)المفعـــول بــه(جــاء تكریـــر االســم  ، موضـــعًا
  :ة، هيعدَّ 
  :تكریر المفعول به) ١(
 ـ :تأكيد التحذير  ،)١(، موضـعاً )خمسـة عشـر: (ذیر، فـيع مفعـوًال علـى التحـورد تكریر لفظ الجاللة، الواقُ

  ":علیه السالم"من ذلك قوله 
  
َ فــي (( - َ اهللا َ فــي جیــراِنُكمْ … یتــامِ الأاهللا َ اهللا َ فــي القــرآنِ … واهللا َ اهللا َ فــي الصــالةِ … واهللا َ اهللا َ … واهللا واهللا

بُِّكمْ  َ في بیت رَ َ في الجهادِ … اهللا َ اهللا   .)٢(.)..اهللا
تكریـر التحـذیر  ه، جـاء فیـ"السـالم مـاعلیه"سـن والحسـین حلل، "السـالم علیـه"هذا الكالم من وصـیة لـه 

همیتهـا مـور دون غیرهـا؛ وذلـك تأكیـدًا وتمییـزًا لهـا مـن غیرهـا، وتعظیمـًا الألاقترنًا بهـذه من الباري سبحانه، مُ 
، )همـا السـالمعلی(ا مـالتحـذیر له رَ رَّ ؛ لهـذا ُكـ)صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم(عند الباري سـبحانه ورسـوله الكـریم 

  .من اهللا سبحانه فیها، أو ترك االلتزام بها
  

  :"علیه السالم"وقوله 
وِقهِ (( - َدَعُكمْ ِمْن ُحُق أْستَوْ ُكمْ ِمْن ِكتَاِبِه، وَ َظ َها النَّاُس فیما اْستَْحَف َ أیْ َ اهللا   .)٣())واهللا

ْن یخـاطب ، تحذیر"علیه السالم"كرر   ،)كتابـه المجیـد(وهـو  أمـرهم بحفظـه، اهم مـن مخالفـة ربهـم فیمـمَ
  .اها، التي استودعهم إیَّ )حقوقه(وامره ونواهیه، وهي أوترك االلتزام ب

  
  ":علیه السالم"قوله و 
ْأِیِه مَ (( - ُض ِبرَ ْنُق ُكمْ وال یَ ُْشِكي َشْجوَ ْن َال ی َ َأْن تَْشُكوا إلى مَ َ اهللا ُكمْ فاهللا رمَ َل ْد أُبْ   .)٤())ا َق

ــــ ْن تحــــذیرهم ِمــــ" علیــــه الســــالم"كــــرر  شــــكي حــــزنهم؛ وذلــــك أن المشــــتكى إلیــــه  ْن أْن یشــــكوا الــــى مَ ُ ال ی
ـ ثـم ینهـاهم عـن ان  .مـر المشـكوكالأهـًال للـرأي فـي مثـل ذلـك أه لـم یكـن والمستشار إذا لم یسـهم الشـاكي همَّ
  .)٥(لهم من الرأي الصائب" علیه السالم"ینقض برأیه الفاسد ما قد أبرمه هو 

  
                                                        

  .٤٤٠، ٣٨٨، ٣٦٧، ٢٣٦، ١٧٠/ ١ج: نهج البالغة: ینظر) ١(
  .٢٥٦، ٤)٢٣٢(، ٢)١٣٢(، ١٠٢، ٩٤، ٨٢/ ٢ج

  .٢٣٢-٢/٢٣١: ٤٧نهج البالغة ك ) ٢(
  .١/١٧٠: ٨٥نهج البالغة خ ) ٣(
  .١/٢٣٦: ١٠٤خ  نهج البالغة) ٤(
  .١/٤٩٧: يحرانشرح الب: ینظر) ٥(
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الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثاني

ا(( - َ في أعزِّ ِعبَ َ اهللا ُكمْ سبیل اْلَحـقِّ ال أَد اِهللا، اهللا َضَح َل ْد َأوْ َ َق ، َفإنَّ اهللا ُكمْ أَحبِّها إلیْ أنـارَ ، ْنفِس علیكم، وَ وَ
 ُ َقه رُ   .)١())ُط

رًا إیَّ عباد اهللا، مؤكَّ " لیه السالمع"یخاطب  لهـي فـي إلآاهم مـن العقـاب دًا لهم بتكریر لفظ الجاللة ومحذَّ
الـــنفس العاقلــة إذ هـــي الباقیـــة بعــد المـــوت، ولهــا الثـــواب وعلیهـــا ((هـــا إلـــیهم، وهــي لــیهم وأحبَّ األنفـــس ع أعــزَّ 

العقــاب، وفیهــا الوصــیة، وغایــة هــذا التحــذیر حفــظ كــل نفــس ممــا یوبقهــا فــي اآلخــرة، وذلــك باالســتقامة علــى 
  .)٢())سبیل اهللا

ــِة الُســ(( - َق َ فــي الطَّبَ َ اهللا ــِذیَن الَ فْ ثــمِّ اهللا ى ِمــَن اَّل ُ َل أْهــِل الب كیَن والمحتــاِجیَن وَ ســاِ ُهــمْ ِمــْن اْلمَ ــَة َل ْؤســى  ِحیَل
  .)٣())والزَّمَني

لمــا واله مصــر، فــأمره أن یتعهــد هــذه  *كتبــه لألشــتر النخعــي" علیــه الســالم"لــه  هــذا الكــالم مــن عهــدٍ 
بحانه فـي مـن البـاري ُسـاه یَّـإرًا حذَّ ل القول فیهم؛ لمزید العنایة بهم، مُ الطبقة من الناس، لضعف حالهم، وفصَّ 
  .التغافل عنهم، وذلك بتكریر التحذیر له

  
  ":علیه السالم"وقوله 

راته وَ (( - َت وَغمَ وا الموْ اِدرُ بَ َة القیامةُ اوَ ُزوله، فإن الغایَ َأعدُّوا له قبل ُن ِه، وَ وِل َل ُحُل بْ ه َق هُدوا َل َ  ...مْ َ اهللا فـاهللا
ا ما! َعِباَد اهللاِ  إَن الدَّْنیَ نٍ هٌ ِبكُ ضیَف السَّاَعُة في َقرَ َأْنتُمْ وَ ى َسَنٍن، وَ   .)٤())مْ َعَل
أمـرهم باالسـتعداد لـه، وهـذا االسـتعداد یكـون  القـول فـي المـوت وغمراتـه، ومـن ثـمَّ " علیه السالم"ل صَّ ف

 )االســتعداد(ذلــك " لیــه الســالمع"، وعلــل )تقــوى اهللا(عمــال هــي ل هــذه األوَّ أبمبــادرتهم لالعمــال الصــالحة، و 
م أردف ذلـك، بتكریـر تحـذیرهم مـن البـاري سـبحانه فیـه، أو تـرك االسـتعداد ثـ، ة الموت هـي القیامـةُ كون غایب

  .ي الباقیةهخرة ذلك التحذیر؛ بأن الدنیاماضیة على سنٍن، وهذا یستلزم كون اآل الً لع، مُ ]الموت[له 
  

  ":علیه السالم"وقوله 
َ في كِ (( - َ اهللا ِر الْ فاهللا َفْخِر الْ َح بْ یَِّة، وَ َنانِ !َجاِهلیَّةِ مَ الِقُح الشَّ فُخ الشیطانِ *، فإنَّهُ مَ ناِ مَ   .)١())، وَ

                                                        
  .١/٣٦٧: ١٥٨نهج البالغة خ ) ١(
  .١/٦٤١: شرح البحراني) ٢(
  .٢/٢٥٦: ٥٣نهج البالغة ك ) ٣(

وشـهد الیرمـوك،  ،شـتر، أمیـر، مـن كبـار الشـجعان، ادرك الجاهلیـة، وسـكن الكوفـةهو مالك بن الحارث النخعي المعـروف باال: األشتر النخعي *
: األعـالم). هــ ٣٧ت (، فقصـدها فمـات فـي الطریـق )مصـر(وواله ، "علیـه السـالم" مـع علـي نیـام صـفیأا، وشهد یوم الجمـل، و ههبت عینه فیوذ
٦/١٣١.  
  .٢/٨٢: ٢٣٦نهج البالغة خ ) ٤(



١٠١ 
 

 

 

الفصل 
كباره، فكــرر التحــذیر مــن اهللا تســاعلــى  )اهللا هلعنــ(فــي ذم إبلـیس " لیــه الســالمع"مـن جملــة كــالم، قالــه   الثاني

ر، وما یقع تحت هذا المعنى من الرذائل   .تعالى للمخاطبین من سلوك طریقته، أو اقتفاء أثره في الِْكِب
  
  ":مسالالعلیه "قوله و 
َخا(( - آِجِل وَ ْغي؛ وَ َ في َعاجِل اْلبَ َ اهللا ـفاهللا بـةِ مَ َق ُسـوِء َعاِ ْلـِم؛ وَ ـى،  ِة الظُّ ْظمَ ُ َدةُ إِبلـیَس الع ْصـیَ إنَّهـا مَ ـِر، َف الِكبْ

ِكیدَ  مَ رَىتُ وَ   .)٢())هُ الُكبْ
عتبـار وعیـده ا؛ وذلـك ب)هعاقبتـ(و، )الظلـم(و، )البغـي(تحـذیرهم مـن اهللا تعـالى فـي " لیه السالمع"كرر 

لــى مــا یســتدعي مــن الهــالك فــي االخــر  ،تعــالى عنــد التلــبس بــالبغي ، ومــا یســتلزمه ةوالنظــر فــي تلــك الحــال وإ
  .)٣(ر من سوء العاقبةالتكبّ 

صــب علـــى ؛ وقـــد نُ "علیــه الســالم"ســم المتكـــرر فــي أقوالـــه هــو اال )لفــظ الجاللـــة(أن كمــا هــو واضـــح 
َ ( :، التقدیر*التحذیر َ  أحذروا اهللا   .ل، توكیدًا لفظیًا لألوَّ )اهللا(سم الثاني ، واال)اهللا

 علیـه "مواضع، كما فـي قولـه  )٤()ثمانیة( :ورد تكریر المفعول به، داًال على اإلغراء، في :تأكيد اإلغراء
  ":السالم

  
  .)٥())اِئَض، أدُّوَها إلى اِهللا تَُؤدُِّكمْ إلى اْلَجنَّةِ ر اِئَض اْلفَ رَ ْلفَ ا(( -

ـــــه الســـــالمع"خاطـــــب  ـــــاد اهللا لِ وَّ أفـــــي " لی ـــــزام (فـــــأمرهم بجملـــــة أمـــــور، كـــــان منهـــــا : خالفتـــــه، عب االلت
ر االلتـزام بهـا لتقویـة الحكـم فیهـا وهـو ر ، فكـتـؤدي بهـم الـى الجنـةِ  ،ك، بكـون تأدیتهـال لهم ذالً عل، مُ )ائضر بالف
  ).االلتزام بتأدیتها(

  :"لیه السالمع" هلو وق
َل، ُثمَّ ا(( - مَ َل اْلعَ مَ ةَ اْلعَ َة النَِّهایَ َ . لنَِّهایَ ع رَ ع اْلوَ رَ رَ واْلوَ بْ رَ الصَّ بْ َة ُثمَّ الصَّ َة االستقامَ امَ   .)٦())واالِستَق

                                                                                                                                                                             

  .١٣/٢٤١: اللسان: البغض والعداوة، ینظر: الشنان *
  .٢/٩٤: ٢٣٨نهج البالغة خ ) ١(
  .٢/١٠٢: ٢٣٨نهج البالغة خ ) ٢(
  .٢/٢٦٠: شرح البحراني: ینظر) ٣(

  .٣/١٨٨: شموني، شرح األ))یه المخاطب على أمر مكروه لیتجنبهبوهو تن((أسلوب التحذیر  *
  .٤٣٦، ٥)٤١٨( ، ٤٠٠، ٣١٦/ ١ج :نهج البالغة: ینظر) ٤(
  .١/٤٠٠: ١٦٨نهج البالغة خ ) ٥(
  .١/٤١٨: ١٧٧ج البالغة خ هن) ٦(



١٠٢ 
 

 

 

الفصل 
النهایــة (الـذي یلــزم عنـه  )العمـل الصــالح(بلــزوم  نمر بـه المخـاطبیأیــ" علیــه السـالم"هـذا مـن كــالٍم لـه   الثاني

الــورع (و، )علیــهِ  الصــبرُ (نهــا عالتــي یلــزم ، )الســتقامة فــي العمــلأ(، وهــي العاقبــة الحســنة، وبلــزوم )المفرحــة
  .كید حكم االلتزام بهاأمور؛ لتالأااللتزام بهذه " لیه السالمع"، فكرر )فیه
  
  :"لیه السالمع" هلو وق
ْسكِ !! د اهللاِ ااْلِجَهاَد اْلِجَهاَد عب(( - عَ نِّي مُ إ ْخرُ أَال وَ اَح إلى اِهللا َفْلیَ وَ اَد الرَّ ْن َأرَ مي هذا، َفمَ وْ   .)١())ْج رٌ في یَ

ـْن یخـاطبهم " لیه السـالمع"أمر  االلتـزام (، فكـرر )الـرواح إلـى اهللا تعـالى(الـذي یلـزم عنـه  )داالجهـ( ـبـمَ
  .تزام بهلاال ملحك" علیه السالم"؛ تأكیدًا منه )مر الجهادأب

تضح مما مرَّ  ، *اءغـر صـبت جمیعهـا علـى اإلمـة، نُ هـذه االلفـاظ المتكـررة فـي هـذه األقـوال المتقدَّ أنَّ : یّ
، والجهادَ : (رقدیتال ، والورعَ   ).الزموا الفرائَض، والعمَل، والنهایة، واالستقامة، والصبرَ
 موضــعین( :ورد تكریــر المفعــول بــه، داًال علــى اإلغــراء والتحــذیر معــًا فــي :تأكيــد اإلغــراء بالتحــذير( ،

  ":علیه السالم"هما قوله 
  
تِ (( - َأِفْق َأیُُّها السَّامعُ ِمْن َسْكرَ ِتكَ اَك، وَ َف قْظ ِمْن َغْفَل ْستَِمعُ  ...ْستیْ ُها المُ اْلَحَذرَ اْلَحَذرَ َأیّ   .)٢())َف

ُ الســامِ " علیــه الســالم" یخاطــُب  ُ لندائــه، فیــأمر  ع فلــة فــي غظ مــن الالتــیقَّ (و، )مــن ســكرة الجهــل اإلفاقــةِ ( بـــ ه
كیـد الحكـم فـي ذهـن أوذلـك لت ؛"معلیـه السـال"ا أمرهم بـه ممر، بتكریر لزوم الحذر فیألاذلك  َب ، ثم عقَّ )الدنیا

  ).لزوم الحذر من سكرة الجهل، والغفلة في الدنیا(السامع، وهو 
  

  ":علیه السالم"وقوله 
رَ  وَ الحُذرَ الحَذرَ فَ (( - ْد َستَرَ َحتَّى كأنَّه َقْد َغَف َق   .)٣())اِهللا َل

وذلــك تأكیــدًا  ؛البـار ، ثــم أردفـه بالقســم)لــزوم الحــذر مـن غضــب البـاري ســبحانه": (علیــه السـالم"كـرر 
كــون ســتر ب كعلــًال ذلــمُ  ؛)لــزوم الحــذر مــن معصــیة الخــالق وغضــبه: (للمخــاطبین علــى" علیــه الســالم"منــه 

هلهـم بـه، ملزوم الحذر من غضب البـاري سـبحانه فیمـا أ(الخالق لهم، كان كغفرانه عنهم، وهذا یستلزم منهم 
  .)وهم في معصیته

                                                        
  .١/٤٣٦: ١٨٣نهج البالغة خ ) ١(

ُ : ((راءغأسلوب اإل *   .١/١٧٠الهمع )): حمد علیهوهو إلزام المخاطب العكوف على ما ی
  .٣٥٤-١/٣٥٣: ١٥٣نهج البالغة خ ) ٢(
  .٢/٣١٢: ٣٠نهج البالغة م ) ٣(



١٠٣ 
 

 

 

الفصل 
ــ   الثاني ، وهــو )واحــدٍ (ردت هــذه الداللــة فــي تكریــر المفعــول بــه، فــي موضــٍع و  :هتأكيــد اإلغــراء بتحريــك الهمَّ

  :"لیه السالمع"قوله 
  
َجد الَجد أیَّها الَغاِفلُ … (( -   .)١())واُل

لـزوم (كـررًا إیـاه؛ وذلـك تأكیـدًا للغافـل عـن الحكـم، وهـو ، مُ الغافل، فیـأمره بالجـدَّ " لیه السالمع"یخاطب 
  ).همَّ هتحریك ال( ، وهذا یستلزم منه)نیاالجّد في الدُّ 

  : تكریر المفعول المطلق) ٢(
  :ةمواضع، وبدالالت عدَّ  )سبعة( :ورد تكریر المفعول المطلق في

 راءغتأكيد اإل:  
  ":علیه السالم"، وهو قوله )واحدٍ (للغایة المذكورة في موضٍع و جاء تكریر المفعول المطلق؛ 

  
ــدَّمَ للوثبــِة یــدًا وأّخــرَ للنكــوص رجــالً (( - ــْد َق داً فَ  َق ــوُد الَحــقِّ،  *َصــمَ ْنَجلــيَ لُكــمْ َعمُ ، حتــى یَ ُتْم َصــمدًا ْن َ َوأ

َُكمْ  ْعَمال َ َْن َیتَِرُكْم أ ُ َمَعُكْم َول َْوَن َوهللاَّ ْعل   .)٣()٢(اْألَ
ــأ" علیــه الســالم"یخاطــب  لنكــوص ل رَ دًا وأّخــیــقــد قــدم للوثبــة ( :فقولــه .ینام صــفَّ صــحابه فــي بعــض أیَّ

ن شـجعوا نكـص وهـرب ،مـرهمره الاد معاویة وانتظـایة عن تردنك((، )الً ْج رَ  ه أردفـ ثـمَّ ، )٤())إن جبنـوا وثـب، وإ
الـى  .والمسـتقبل ،الحاضـرو  ،، وفي كل االزمنـة الماضـي)هملزوم القصد لعدوَّ (؛ تأكیدًا على )الصمد(بتكرار 

ُ ن یظهـــر لهـــم نـــور الحـــقَّ أ داً ا: التقـــدیر(( .كتـــب لهـــم  النصـــر، وی دًا َصـــمَ ـــه  ،)٥())ْصـــمدوا َصـــمَ ثـــم أردفـــه بقول
  .وتنویهًا لمنزلتهم عند اهللا" لیه السالمع"تعالى؛ تشجیعًا منه 

  َّر والترغيبتأكيد التحس:  
  :لیه السالمع"، وهما قوله )موضعین( :یر المفعول المطلق، وللغایة المذكورة فير ورد تك

  

                                                        
  .١/٣٥٤: ١٥٣ج البالغة خ هن) ١(

دَ (، مادة ٣/٢٥٨: اللسان: القصد، ینظر: مدالَص  *   .)َصمَ
  .٣٥ /محمد) ٢(
  .١/١٣٣: ٦٥خ : ةنهج البالغ) ٣(
  .١/٣٣٦: شرح البحراني) ٤(
  .٥/١٧٥: براهیمإمحمد أبو الفضل : شرح نهج البالغة، البن ابي الحدید، تح) ٥(



١٠٤ 
 

 

 

الفصل 
ُ هذا الدَّاِء الّدويَّ (( -  الثاني لَّْت أطبَّاء َن الْ … *اللَُّهمَّ َقْد مَ مُ الـِذیَن دُ أیْ وْ لـى َق َقـرؤوا اْلقـرآَن إلِ اُعـوا ِإ ؟ وَ ـوهُ ِبُل َق سـالِم َف
 ُ ه ، وَ وهُ ـأحَكمُ اِف یَّ َف اَدَهــا وَأَخـُذوا بــَأْطرَ وا السُّـیوَف أْغمَ ِدهـا، وَســلبْ َال ــَه اللقـاِح إلــى أوْ َل ـوا وَ ُ ه ِل ــال فوَ جــوا إلـى اْلِقتَ

؟ ًا ًا َصّف َصّف ِض زْحفًا زْحفًا وَ   .)١())األرْ
ــ)علـى الحــرِب  البقــاءِ ( ، یــأمر فیـه أصــحابه بـــ"علیــه الســالم"لـه  كــالمٍ  هـذا مــن جملــة ا خرجــوا عــن ، فلمَّ

لیــه ع"تــرك االلتــزام بــه، شــكا أمــرهم الــى البــاري ســبحانه؛ وذلــك لتحقیــق فعــل الملــل مــنهم فــي نفســه و ، أمــرهِ 
، بالسـؤال عـن أصـحابه )اهللا الشـكایة الـى( ردفالمـرض المـؤلم، ثـم أ :، أي)الـداء الـدويَّ ( یًا له بــنَّ كمُ " السالم
فـي  ، ففصـل القـول فـي صـفاتهم الحسـنة، وكـرر التـزامهم بـاوامرهِ )طـالقألا، على سبیل هالتزموا بأوامر (الذین 
ــ؛ )اً ًا صــفَّ صــفَّ (و، )زحفــًا زحفــاً ( :قولــه تركــوا االلتــزام (رًا علــى هــؤالء القــوم، وترغیبــًا بهــم ألصــحابه الــذین تحسَّ

، وتــرك الخــروج "لیــه الســالمع"االلتــزام بــاوامره (ك مســالكهم، وهــذا یســتلزم مــنهم ي ســلفــ )بالبقــاء علــى الحــرب
  .)عنها
 تأكيد الحمد:  

  ":علیه السالم" همواضع؛ كما في قول) أربعة: (ورد تكریر المفعول المطلق؛ وللغایة المذكورة في
  
ا تُ  مَّ الَّلُه (( - على مَ طي، وَ تُعْ ْأُخُذ وَ ا تَ ُد على مَ َك الحمْ افَل تَلي، حمدًا یكون أرضـى الحمـد لـك، وأحـبَّ عَ تَبْ ي وَ

ُحجـُب عنـك وال یقصـر  ا خلقـَت، ویبلـَغ مـا أردَت، حمـدًا ال ی الحمد إلیَك، وافضل الحمِد عندك، حمدًا یمألُ مَ
 ُ   .)٢())نى مدُدهُ فدونك، حمدًا ال ینقطع عددهُ وال ی

األخــــذ، : فــــيعلــــى كــــل حــــال، ، حمــــد فیهــــا اهللا ســــبحانه "لیــــه الســــالمع"لــــه  ةهــــذا الكــــالم مــــن خطبــــ
ة، وهـو كونـه أرضـى الحمـد هللا، وأحبـه الیــه، تـباعتبـار كیفی :عتبـاراواالبـتالء، وفـي كـل  ،العافیـةو واإلعطـاء، 

وأفضله عنده، ثم باعتبار كمیته، وهو كونه یمأل ما خلق، ویبلغ ما أراد كثـرة، ثـم باعتبـار غایتـه، وهـو كونـه 
نَّمـا أو  ،)٣(نـى مـددهفوهـو كونـه ال ینقطـع عـدده، وال ی ،ادتـهمبـار حجب عنه وال یقصـر دونـه، ثـم باعتیال  تـى إ

" لیـه الســالمع"ه شـائبة، ثـم كـرر ب؛ لیـدل علـى الحمـد الخــالص الـذي ال یشـو )حمـداً (بالمصـدر " لیـه السـالمع"
  .ه الحمد دون سواهاقِ ستحقِ عبتار، تأكیدًا الاللباري سبحانه، على كل حاٍل، وفي كل  الحمدُ 

                                                        

  .)دوي(، مادة ١٤/٢٧٧: اللسان: المؤلم، ینظر: الدوّي  *
  .١/٢٨١: ١٢٠نهج البالغة خ ) ١(
  .١/٣٧٣: ١٦١نهج البالغة خ ) ٢(
  .١/٦٤٥: شرح البحراني: ینظر) ٣(



١٠٥ 
 

 

 

الفصل 
  :سم فعلٍ ا تكریر) ٣(  الثاني

  :)هاتیْ هَ ( ماضٍ  تكریر اسم فعلٍ ) أ(
  وهــو قولــه )واحــدٍ (موضــع : ؛ وللغایـة المــذكورة، فــي)هیهــات(ورد تكریــر  :التحقيــر دومــاً و تأكيــد البعــد ،
  ":علیه السالم"
  
لــى (( - زَّاهــا، وإ ــوا َعــْن اْلــدُّنیا ُن َهــاَت … هــاً خــرِة والَّ الآُكوُن َهــاَت َهیْ ــا فــاَت ! َهیْ ــاَت مَ ــْد َف ــا َذَهــَب، َق ، وَذهــَب مَ

لها  اِ ضِت الدُّنیا لحال بَ مَ ْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَظِرینَ وَ َماُء َواْألَ ْیِھْم السَّ َ   .)٢()١(َفَما َبَكْت َعل
ـیأمر فیه المخاطبین بان یكـون حـالهم فـي الـدنیا، حـال المتنـزّ " علیه السالم"من كالم له هذا  ا هین عمَّ

ــإرین مــن شــدة الشــوق ي اآلخــرة، حــال المتحیَّــحــرم اهللا علــیهم، ویكــون حــالهم فــ ل القــول بــذكر لیهــا، ثــم فصَّ
هم ءكـررًا لهـم جـزامـروا بـه، مُ غریاتهـا، أو تحـذیرًا لهـم مـن فعـل النقـیض بمـا أُ وذلـك تحـذیرًا لهـم مـن مُ  ؛اهحوالأ

ْعـَد الرجـوع إلـى الـدنیا: (أي )هیهـات هیهـات( :في قوله ُ مضـاء الـدنیا إ حـوالهم فیهـا و أ؛ وذلـك لفـوات وذهـاب )ب
ثــم خــتم باالیــة ((، )ســتبعاد الهــروب مــن عقــاب البــاري ســبحانها(هــذا الجــزاء هــو  عــنهم لحــال بالهــا، وثمــرةُ 

  .)٣())اد المبالغة في تحقیر شأنهمر أ… اقتباساً 
  :)آه(مضارع  تكریر أسم فعلٍ ) ب(
  ع شوقاً تأكيد التوّج:  

  ":علیه السالم"، في قوله )واحدٍ (وضٍع م: ؛ وللغایة المذكورة، في)آه(ورد تكریر 
  
ــیــا ُكمَ (( - قــيَ الــدَّهُرُ *لُ یْ ــا بَ ــاُقوَن مَ ُ بَ ــاء مَ ــاءٌ واْلعَل ــمْ َأْحیَ هُ اِل وَ ــوَ ُ اِهللا فــي  ...؛ َهَلــَك ُخــزَّاُن اَألمْ ــاء َف ُأولِئــك ُخَل

ِتِهم ْؤیَ قأ إلى رُ الدُّعاةُ إلى ِدیِنه آِه آِه َشوْ ِضِه وَ   .)٤(!))َأرْ
یخبــره عــن منزلــة العلمــاء العظیمــة عنــد اهللا تعــالى، فد النخعــي، ابــن زیــ لیــمكُ " علیــه الســالم"یخاطــب 

تهم هــذه تبعــث فــي نفــس اإلمــام شــوقًا إلــیهم، لهــذا كــرر افهــم خلفــاء اهللا فــي أرضــه، والــُدَعاة إلــى دینــه، وســم
قًا إلــى علــى توجعـه شــو " علیـه الســالم"مضـافًا إلــى الشــوق، تأكیـدًا منــه  )آه آه(ه فــي قولــه التـأوّ " علیـه الســالم"

  .رؤیتهم

                                                        
  .٢٩ /الدخان) ١(
  .٢/٨٨: ٢٣٧نهج البالغة خ ) ٢(
  .٢/٢٣٠: شرح البحراني) ٣(

، كان شریفًا مطاعًا في قومه شـهد صـفین مـع "علیه السالم"ل بن زیاد بن نهیك النخعي، تابعي ثقة، من أصحاب علي بن أبي طالب یهو كم *
  .٦/٩٣: عالماأل). م ٧٠١(-)هـ ٨٢(لي، وسكن الكوفة، وروى الحدیث، قتله الحجاج ع
  .٢/٣٤٢: ١٤٣نهج البالغة م ) ٤(



١٠٦ 
 

 

 

الفصل 
  )المبنیة للمجهول( تكریر الجملة الفعلیة: ثالثاً   الثاني

علیــه "قولــه  وهــو، )واحــدٍ ( ، فــي موضــعٍ نهــج البالغــةورد تكریــر الجملــة الفعلیــة المبنیــة للمجهــول فــي 
  ":مسالال
  
ــِد المطلـِب (( - ــوَن … یـا بنــي َعبْ وُل ِتــَل أِمیـرُ المــؤمنین، أال: تَُق ِتــَل أِمیـرُ المــؤمنیَن، ُق نَّ ِبــال تَْقــُت◌ْ  !ُق إالَّ  يَّ ُل

  .)١())قاتلي
ــــلَ (الخبــــر المكــــرر،  نَّ أفــــي هــــذا القــــول،  ــــلَ … قُتِ د بــــوعنوهــــم ب" علیــــه الســــالم" ههلــــأ، صــــدر عــــن )قُتِ
ـــْن ال علـــم لـــه بفائـــدة الخبـــر، وهـــأالمطلـــب، ونطقهـــم بـــه،  علیـــه "قتـــل أمیـــر المـــؤمنین ( يفـــاد المخاطـــب، مَ

  :، أمَّا تكریرهم له، أفاد")السالم
 ستعظام المتلقي للخبرا:  

هتمــام المتلقــي بالحــدث دون أبنــت الشــاطئ إلــى داللــة الفعــل المبنــي للمجهــول علــى : الــدكتورة تأشـار 
ــدِ ْح مُ  ُ ثَ ؟ فبالتأكیــد ستتســع "علیــه الســالم"فكیــف إذا تكــرر الفعــل المبنــي للمجهــول؟ وقــرن بــأمیر المــؤمنین  )٢(ه

أن " علیــه الســـالم"ظام المتلقــي للخبــر بكاملـــه، ولمــا أراد ســـتعاتشــمل داللــة فداللــة الفعــل المبنــي للمجهـــول، 
حــدث الحـدث( هتمـام المخــاطبین بــار ِصـقْ یَ  ـ)قاتلــه(وهـو ، )مُ لــه،  )تـلقلا(كـم فاعـل الفعــل لهــم ُح  ح، وأن یوضَّ

ـقُ : تقولون(كرر خبر قولهم، وهو  ـلَ  ...لَ تِ لنَّ ! أال(، ثـم أردف ذلـك بحكـم فاعـل الفعـل، وهـو )قُتِ ـال تقـتَ إال  يَّ ِب
تلزم تـرك قتـل سـ،علـى قتـل قاتلـه ال غیـره؛ وهـذا ی)بني عبد المطلـب(ألهله ": علیه السالم"؛ تنبیهًا منه )قاتلي

  .هر غی
یـــؤتى بـــه لتأكیــــد أغـــراض الكــــالم البـــًا مــــا  نهـــج البالغــــةنَّ التوكیـــد اللفظـــي فــــي أ: یتَّضـــح ممـــا مــــرَّ 

  .المجازیة
  :تكریر المعنى دون اللفظ )ب(

َق بیــان تكــرار  ،  )ســتَة وثالثــین( :، فــينهــج البالغــةالمعنــى دون اللفــظ، وقــد ورد هــذا فــي َســبَ موضــعًا
، والتضــمو  )أربعـة وعشـرین( :كیـد بعطـف أحــد المتـرادفین علـى اآلخـر فیهــا فـيأكـان الت  :كیـد بالتـذییل فــيأعًا

دف لــه تبــاع اللفــظ المــرااكیــد بأمواضــع، والت )ثالثــة( :ه فــيضــدكیــد األمــر بــالنهي عــن أمواضــع، وت )ســبعة(
  :، وبیانها في اآلتي)موضعین( :في

                                                        
  .٢/٢٣٢: ٤٧نهج البالغة ك ) ١(
، الجملــة الفعلیــة فــي نهــج البالغــة، أطروحــة ٢٢٤-٢٢٢: عائشــة عبــد الــرحمن. اإلعجــاز البیــاني للقــرآن ومســائل ابــن االزرق، د: ینظــر) ٢(

  .٥٠: ماجستیر، محمود عبد حمد الالمي
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الفصل 
  منه في المعنى كید بعطف أحد المترادفین على اآلخر أو ما هو قریٌب أالت: الً أوَّ   الثاني

  :مدخل -
نمـا یحسـن اوهـذا إنمـا یجـيء عنـد : كیـد، قـائالً أأشار الزركشي إلى هذا النمط مـن الت خـتالف اللفـظ؛ وإ

 ُ ى{: جمــل كقولــه تعــالىویكــون فــي ال ،)١(كیــدأقصــد منــه التبــالواو، وی َل ــَأوْ ــَك فَ ــى َل َل ــمَّ َأوْ ى، ُث َل ــَأوْ ــَك فَ ــى َل َل  ،)٢(}َأوْ

هــذا الشــاهد القرآنــي الــذي استشــهد بــه الزركشــي، هــو مــن قبیــل تكریــر اللفــظ والمعنــى، ال المعنــى  ویبــدو أنَّ 
ات ویكثــر ویجــيء هــذا الــنمط فــي المفــرد. دون اللفــظ، كمــا قــال الزركشــي؛ وذلــك التفــاق اللفــظ والمعنــى فیــه

ًما: كقولــــه تعــــالى ،)٣(فیهــــا ا َوَال َھْض ًم اُف ُظلْ َال َیَخ ا َوَال و، )٤(َف اُف َدَرًك َال َتَخ
  .)٥(َتْخَشى

  :داللتھ -
خـر أو مـا هـو قریـب منـه فـي المعنـى الآحـد المتـرادفین علـى أكیـد بعطـف أ، ورد التنهج البالغـةوفي 

، كــان عطــف الجمــل الم)ثالثــة وعشــرین( :فــي وعطــف  ،موضــعاً  )خمســة عشــر( :ترادفــة فیهــا فــي، موضــعًا
  :مواضع، وبیانهما في األتي )ثمانیة(المفردات فیها في 

  :عطف المفردات المترادفة) ١(
 مواضــع، كمــا فــي قولــه )أربعــة( :فــي وللغایــة المــذكورةد عطــف المفــردات المترادفــة ور  :تأكيــد المعنــى :
  ":علیه السالم"
  
َحانَ (( - ــمَّ َأْنَشــَأ َســبْ ــُث تْ تالطِ الأ َق◌َ هُ َف ــاًء مُ ــأْجرَى فیهــا مَ َســكاِئَك الَهــواِء َف َجــاِء، وَ اِء وَشــقَّ اَألرْ ، ْجــوَ هُ ــارُ مــًا تَیَّ

هُ  ارُ تَراِكمًا َزخَّ تْن الرِّ . مُ هُ َعلىَ مَ َل ِة، والزَّْعَزِع اْلقاِص یَحمَ اِصَف   .)٦())ةِ فَ ِح العْ
، )والزعـزعَ القاصـفة: (ى قدرة اهللا تعـالى، فقولـهفي نسبة إیجاد العالم إل" علیه السالم"هذا من كالٍم له 

تحـرك األشـیاء بقـوة : شـدة جریانهـا، وریـح زعـزع: عصـف الـریح((إذ أن ). الـریِح العاصـفة: (هو إرداف لقوله
نمـــا كـــرر معنـــى قولـــه علـــى طریـــق عطـــف المفـــردات : فثبـــت أن معناهـــا ،)٧())وتزعزعهـــا الـــریح الشـــدیدة، وإ

  .ة الباري سبحانهنعقریرًا لكمال صتیح العالیة وشدتها، و المترادفة؛ تأكیدًا لقوة الر 
  ":علیه السالم" هلو وق

                                                        
  .٢/٤٧٢: البرهان: ینظر) ١(
  .٣٥-٣٤ /القیامة )٢(
  .٢/٤٧٢: البرهان: ینظر) ٣(
  .١١٢ /طه)  ٤(
  .٧٧ /طه) ٥(
  .١/١٧: ١نهج البالغة خ) ٦(
  .١/٩٧: شرح البحراني) ٧(
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الفصل 
ةً، وَ (( -  الثاني َقْسوَ ًة وَ ا ِمْنَك ِغْلَظ ِدَك َشَكوْ َل ُد، فأنَّ َدَهاقیَن أْهل بَ عْ ا بَ ةً اَأمَّ ارًا وجفوَ   .)١())ْحِتَق

: سـوء معاملتـه لهـم، فقولـه حد عماله، كتبه لشكایه أهل بلده مـنأ، إلى "علیه السالم"هذا من عهٍد له 
ةً ( ، هـــو )جفـــوةً : (وقولـــه ،)٢()قســـوة القلـــب وشـــدته(: ، هـــوواحـــدٍ  ، إذ همـــا بمعنـــىً )ةً ظـــِغلْ : (إرداف لقولـــه )قَْســـوَ

نمـا قصـد  ،)٣()ضـد البـرّ (، فهمـا )حتقـاراً ا: (إرداف لقوله تكریـر المعنـى المـرادف علـى طریـق " علیـه السـالم"وإ
  .في نفس المخاطب العطف؛ إلثبات الشكوِة وتقریرها

  
  ":علیه السالم" هلو وق
ـٌة، وأَ ال تَشتَ (( - َل ـَدها َحمْ عْ ـٌة بَ َل ، وال َجوْ ـَدَها َكـرٌَّة عْ ُكمْ َفـرٌَّة بَ یْ ْلَجَنـوِب دَّنَّ َعَل ـوا لِ وطُِّن وَقَهـا، وَ عطـوا الُسـیوَف ُحُق

َصاِرَعَها، وَ  روا أنفسُكمْ على الطَّ امَ   .)٤())فيّ ْلَح ، والضرِب الطَّ ىِّ عِن الدَّْعسِ ذمُ
الضــــرب : (أصــــحابه عنــــد الحــــرب فــــالقول ،"علیــــه الســــالم"ذا الكــــالم مــــن جملــــة أوامــــر، أمــــر بهــــا هــــ
الضـرب والطعـن :عنـى سـواء، إذ المـراد منهمـام؛ وهمـا فـي ال)الطعـن الدعسـىِّ (: لقـوللإرداف ، هـو )الطلحفي
نمـــا كـــرر  ،)٥(الشـــدید ـــه؛ لتقویـــه مضـــمون مـــا حـــثَّ " علیـــه الســـالم"وإ لیـــه وهـــو الضـــرب الشـــدید هم عمعنـــى قول

  .ستعدادهم لمقاومتهم والتمكن من طعنهماعدائهم، وهذا یستلزم ال
  ُالتناسب ةراعام:  

مــن  –حیانــاً أ –"علیــه الســالم"ین الجمــل؛ لــذا یقصــد بــ راعــاة التناســبلخطابــة، مُ لنة مــور المحّســألامــن 
 )أربعـة( :ناسـب؛ وقـد ورد هـذا فـيبعضها على أآلخر؛ الحفاظ علـى هـذا الت فترادفة بعطتكریر الكلمات المُ 

  ":علیه السالم"مواضع، منها، قوله 
  
ـرَ وانٍ (( - بِّـه، َغیْ ت رَ لَّـَغ ِرسـاَال بَ َشـاِهدًا َعلـىَ اْلَخْلـِق، َف هُ داعیـًا إلـى اْلحـقِّ، وَ َسَل ق أرْ ـوال مُ ، وَجاَهـَد فـي رٍ صِّ

عَ  ِن ذِّ اِهللا أْعَداَءهُ، غیر واهٍن وال مُ بَ اٍر، إمامُ مَ ن تَّقى، وَ   .)٦())ْهتََدىاُصر مَ
: فقولـه. )لى اهللا علیـه وآلـه وسـلمصـ(لرسـول اهللا " علیـه السـالم"وصـاف، ذكرهـا أهذا الكالم من جملة 

عذِّرٍ ( ق: (لقولـه هـو إردافٌ ، )غیر واهًن وال مُ ـغیـرَ واٍن وال مُ غیـر : (وكالهمـا فـي المعنـى سـواء، فقولـه، )رٍ صِّ
  .)٧()غیر ضعیٍف (: ، أي)غیر وانٍ (و، )واهنٍ 

                                                        
  .٢/١٥٥: ١٩نهج البالغة ك ) ١(
طَ (، مادة ٥/٨٧: ، مقاییس اللغة٧/٤٤٩: لسانال: ینظر) ٢(   .)َغَل
رَ (مادة ، ٤/٢٠٨ :اللسان:ینظر) ٣(   .)جفا(ادة ، م١٤/١٤٨): َحَق
  .٢/١٥٠: ١٦نهج البالغة ك ) ٤(
  ).دعس(، مادة ٤/٢٤٤): طعن( مادة ، ٢/٢١٥): طلحف( مادة ، ٣/١٩٦): ضـرب( مادة ، ١/٩٥: الـقاموس الـمحیط: ینظر) ٥(
  .١/٢٧٢: ١١٥نهج البالغة خ ) ٦(
  ).وهن(و ،)ننو (، مادة ١٣/٤٥٣: لسانال: ینظر) ٧(
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الفصل 
ـــ: (وكـــذلك قولـــه  الثاني قصَّ ــــْن : (لـــهقو و . العتـــذار نـــوع مـــن انـــواع التقصـــیرفأ؛ )رٍ ذَّ ال معـــ(و، )روال مُ إمـــامُ مَ

االهتـداء الـى سـبیل : وهـي، یحمـالن داللـًة واحـدةً، )هتـدىا(و، )اتقى( ن، فالفعال)هتدىابصرُ من (و، )قىاتَ 
نمَّ  )١(الرشاد   .فاظًا لسجع الكالمه؛ حِ معنى قوله بعطف المرادف ل" علیه السالم"ا كرر وإ

  
  ":علیه السالم" هلو وق
الِئَكتـهِ ُثمَّ فَ (( - ارًا مـْن مَ ُال، َفمأل هُنَّ َأْطـوَ تـُة فـي ... تََّق ما بین السَّمواِت اْلع مـنهمُ الثَّابَ رضـیَن السُّـفلى الَ أوَ

، والمارقـُة ِمـن السَّـماِء الْ  ُهمْ ـلْ عُ أْقـدامُ ـیَن ر مضـ… َا أعنـاُقهمیَ بْ ـْن دُ  وبٌة بیـنُهمْ وَ أســتارُ مَ وَنُهـمْ ُحُجـُب الِعـّزِة، وَ
ةِ    .)٢())القْدرَ

هـو إرداف  )أسـتار القـَدرةِ : (فقولـه. نواعهـاأصـفات المالئكـة و بیـان فـي  "علیه السالم"هذا من كالم له 
نَّ ، وهمـــا فــي المعنـــى ســـواءٌ )ُحجـــب العـــّزةِ : (لقولــه مـــا كــرر معنـــى قولـــه علـــى طریــق عطـــف المـــرادف لـــه، ، وإ

  .تناسبراعاةً للمُ 
  :عطف الجمل المترافة) ٢(
 تأكيد المعنى:  

علیــــه "منهــــا قولــــه  ،)٣(موضــــعاً  )أحــــد عشــــر: (ورد عطــــف الجمــــل المترادفــــة؛ وللغایــــة المــــذكورة، فــــي
  ":مسالال
ِتِه الحرامِ (( - یْ َض علیكم َحجَّ بَ َفرَ مـاً … وَ ائـْدین َحرَ ْلعَ ، وِل ٍم َعْلمًا الى لإلْسَال تَعَ لهُ ُسبحاَنهُ وَ ـ ،َجعَ َض َحقَّـه، َف رَ

حانه ؛ فقال ُسبْ اَدتَهُ ُكمْ ِوَف یْ َكتََب َعَل ، وَ هُ َجَب َحجَّ َتَطاَع : وأوْ ْن اْس ِت َم َبْی جُّ الْ اِس ِح ى النَّ َ ِ َعل َّ ِ َو
َِمینَ  َعال َ َغنِيٌّ َعْن الْ ِنَّ هللاَّ یًال َوَمْن َكَفَر َفإ ِ ْیِھ َسب َ ل ِ   .)٥()٤(إ

ـــه": (علیـــه الســـالم"فقولـــه  ـــ(، و)فـــرض َحقَّ ـــیكم وفادتـــه(، و)هأوجـــَب َحجَّ ـــه ، هـــو إردافٌ )كتـــب عل : لقول
نَّ ءٌ ، فمعنى الجمیع سوا)فرض علیكم حج بیته الحرامِ ( ادف ر معنـى قولـه بعطـف المـ" علیه السـالم"ما كرر ، وإ

  .وجوب التزام الخلق بهو له، ثم ذكر خطاب الباري سبحانه الموجب للحج؛ تأكیدًا ألهمیة الحج، 
  

                                                        
  .)هدى(، مادة ٦/٤٢:  اللغة ییساق، م١٤/١٠٢: لسانال: ینظر) ١(
  .١/٢١: نهج البالغة: وینظر .١/١٩: ١نهج البالغة خ) ٢(
  .٧٣/ ٢ج. ١٧٣، ١٠١، ٢)٩٩(، ٩٠ ،٢٧-٢٦، ٢٣-٢٢، ٣)٢٥/ ( ١ج: نهج البالغة: ینظر) ٣(

  

  .٩٧/ آل عمران) ٤(
  .١/٢٥: ١نهج البالغة خ) ٥(
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الفصل 
  ":المعلیه الس" هلو وق  الثاني

ــدین المشــهور(( - هُ بال ، أرَســَل هُ ُســوُل رَ ــُدهُ وَ ــدًا َعبْ أْشــَهُد أنَّ محمَّ ــاُس  ...وَ ــُل  والنَّ فــي ِفــتٍَن اْنَجــَذمَ فیُهــا َحبْ
ُ … الدِّینِ  َناِهله ُدوا مَ رَ وَ ، وَ َسالَِكهُ اُعوا الشیطاَن َفَسلكوا مَ   .)١())أَط

، ، إذ همـا فــي المعنـى ســواءٌ )فسـلكوا مســالكه( :هـو إرداٌف لقولــه )ووردوا مناهلــه" (علیــه السـالم"فقولـه 
المعنــى علــى طریــق عطــف الخبــر المــرادف لــه، تأكیــدًا علــى ســلوكهم مســالك الشــیطان " علیــه الســالم"فكــرر 

  .تهم لهعومناهلِة، وهذا مما یقرر طا
  
  ":علیه السالم" هلو وق
ِه وآل(( - یْ ُ َعَل دًا َصلَّى اهللا حمَّ َث مُ عَ َ ُسبحاَنهُ بَ بَّـوةً؛ إنَّ اهللا ـدَّعي ُن ، وال یَ أُ ِكتابـًا ْقـرَ ِه، ولیَس أَحـٌد ِمـَن ألعـرب یَ

َحلَّتَُهمْ  وَّأهُمْ مَ ِتَها… فَساَق النَّاس َحتَّى بَ فـي َسـاَق ا واِهللا واْن ُكْنُت َل ْفُت *أمَ ُ ـا َضـع لَّـْت ِبَحـذا ِفیِرَهـا، مَ ، َحتَّـى وَ
َال َج  ُ وَ   .)٢())ْنُت ب

 )صــلى اهللا علیـه وآلـه وســلم(أشـار فیهـا إلــى فضـیلة الرسـول " معلیـه الســال"هـذا الكـالم مـن خطبــه لـه 
، ثـم ذكـر فضـیلة نفسـه، فأثبـت لهـا أنـه كـان مـن سـاقتها إلـى أن في مبعثه، وهو سوقه للخلق إلى دین الحـقَّ 

ـــ ُ تولَّ  وهمـــا، )ال جبنـــُت (و، )مـــا ضـــعفُت : (بن، ثـــم أردف ذلـــك بقولـــهوال ُجـــ ت بأســـرها مـــن غیـــر عجـــز اعتـــراه

ِ ُع  لما وتقریراً  عنه والجبن العجز صدور لعدم تأكیداً  ؛*لمعنىا في مترادفان   .)٣(شجاعته من مَ ل
  
  ":السالم علیه" هلو وق
ُ الَ أ َخَضعِت (( - ، شیاء هُ َذلَّْت  َل نةً  وَ ستكیَ ◌ِ ظَ لِعَ  مُ   .)٤())تهِ مَ

ــت( "الســالم علیــه" فقولــه ذلَّ نمــا ،)لــه األشــیاء خضــعت( :لقولــه إرداف هــو ،)لعظمتــه مســتكینة وَ  ركــر  وإ
  .سبحانه الباري لعظمة هاوذلّ  خضوعها إلثبات له؛ المرادف ذكر طریق على قوله معنى "السالم علیه"
  

                                                        
  .٢٧-٢٦/  ١: ٢نهج البالغة خ) ١(

  .١/٢٦٥: شرح البحراني: ینظر .ربحكتائب الل): ساقتها(الضمیر في  *
  .١/٩٠: ٣٣نهج البالغة خ ) ٢(

ُ َح ( ، مادة١٣/٨٤): عَف َض (، مادة ٩/٢٠٣: لسانال :ینظر .ضد القوة: الضعف والجبن *   .)َن ی
  .١/٢٦٥: شرح البحراني :ینظر) ٣(
  .٢/٧٣: ٢٣٢نهج البالغة خ ) ٤(
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الفصل 
  ":السالم علیه" هلو وق  الثاني

ُ على نفِسهِ عِ (( - دًا أَعاَنهُ اهللا اِد اِهللا إلیِه َعبْ ، وسـلَك سـبیلهُ، … باَد اِهللا؛ إنَّ ِمْن أحبِّ ِعبَ ـهُ َصرَ طریَق ْد أبْ َق
َنـارَ  َف مَ َعـرَ ــاوَ َ ِغمَ ـع َقَط ، وَ ، و رَ هُ ـرى بأاهُ ُ تَِنَهـا، َفُهــوَ ِمـَن الیقـیِن َعلــىَ ثَ وْ ستمسـَك مـن اْلع ِمـَن الَِحبـاِل ِبأمْ ِقَهــا، وَ

سِ  ء الشمْ   .)١())ِمْثل َضوْ
ــ"علیـه الســالم"هـذا الكــالم مـن خطبــة لــه  ــ ْن ، أشــار فیهـا إلــى صـفات مَ مــن : (ه اهللا سـبحانه، فقولــهیحبّ

سـتعارةً، اسـبیل اهللا وأوامـره : ، فـي كـون المـراد منهمـا)والحبـال بأمتنهـا: (عنـى قولـهقرب مـن می )العرى بأوثقها
ك بها، وكذلك الحبل، وكـان أجودهـا مـا ثبـت وتمـتن العروة كما تكون سببًا لنجاة من تمسَّ  أنَّ  ،وجه المشابهه

مـن أهـوال اآلخـرة وهـي كذلك طریق اهللا المـؤدي إلیـه یكـون لزومـه والتمسـك بـأوامره سـببًا للنجـاة  ،ولم ینفصم
ـــه تأكیـــدًا لقـــوة " علیـــه الســـالم"؛ لـــذا كـــرر )٢(نقطـــاع لهـــااوأوامرهـــا حبـــال ال  ،نفصـــام لهـــااعـــروة ال  معنـــى قول

  . سبحانه وأوامرهِ كهم بسبل اهللاتمّس 
  
  ":علیه السالم" هلو وق
ـــ(( - مْ ُق ِر ِحـــیَن َفِشـــالأُت ِبـــَف وامْ ـــلِ . ..ُل اِصـــُف، وَ  كاْلَجبَ وَ ُكـــهُ الَق ـــمْ یُكـــْن الِ ال تَُحرِّ واِصـــُف؛ لِ ـــهُ العَ حـــٍد َال تُِزیُل

َ مُ  غْ مَ ْه◌َ فيَّ َال لِقائٍل فيَّ مَ زٌ ٌز، وَ   .)٣())مَ
فقمـُت ( :فقولـه .هأصـحاب على سائر "علیه السالم" بات فضیلتهثهذا الكالم ورد في معرض افتخاره وإ 

ال : (هــو إرداف لقولــه، )صــفالتزیلــه العوا( :، وقولــه"علیــه الســالم" فضــیلة شــجاعتهى لــإإشــارة ، ..).بــاألمر
ُ القواِصـــُف تحرَّ  نّ ، وهمـــا فـــي المعنـــى ســـواءٌ )كـــه معنـــى قولـــه علـــى طریـــق عطـــف ": الســـالم علیـــه"مـــا كـــرر ، وإ

ِ المرادف له؛ تقریرًا لما ُع  ْ مُ  يَّ فـ دٍ حـكـن ألیلـم : (قولـهو . علـى الحـقَّ " علیه السـالم"ثبات فضیلته  نم مَ ل ـٌز ه ، )مَ
ـــٌز (و ْغمَ  رَ رَّ ُكـــو  ،)٤(الغیبـــة بالعیـــِب ): الغمـــز(و، )الهمـــز( نَّ إا مترادفـــان فـــي المعنـــى؛ إذ همـــ، )ال لقائـــٍل فـــيَّ مَ

ــ أكمـــل " علیــه الســالم"فضـــائله  د أنَّ المعنــى هــا هنــا لیتقـــرر عــدم وجــود عیـــب فیــه یعــاب بــه، وهـــذا ممــا یؤكَّ
  .هافضائل سائر الصحابة وأتمُّ 

  
  ":علیه السالم" هلو وق
ُطیــعُ إذا أَ (( - ـْن ال ی نیـُت ِبمَ ُت مُ ُجیـُب إذا َدَعــوْ ُت، وال ی ـرْ ْستَْصــرِ أ… مَ تغخُقـومُ فـیُكمْ مُ ، وأنـاِدیُكمْ مُ ثـًا ، فــال وَّ ًا

راً  ، وال تُطیعون لي َأمْ ًال وَن لي َقوْ ُ   .)٥())تَْسمع

                                                        
  .١/١٧٣: ٨٦ة خ غنهج البال) ١(
  .١/٤٠٨: بحرانيشرح ال: ینظر) ٢(
  .٩٩-١/٩٨: ٣٧نهج البالغة خ ) ٣(
  .)َز مَ غَ ( مادة ،٥/٣٩٠: لسانال: ینظر) ٤(
  .٣٩:١/١٠١نهج البالغة خ ) ٥(



١١٢ 
 

 

 

الفصل 
تغوِّ أُ : (فقولــه. فــي ذم المتقاعــدین عــن القتــال" علیــه الســالم"هــذا مــن كــالٍم لــه   الثاني  هــو إردافٌ ، )اً ثــنــادیكم مُ

ستصــر أقــومُ فــی: (لقولــه : لقولــه هــو تأكیــدٌ ، )ال تُطیعــون لــي أمــراً (و، )فــال تســمعون لــي قــوالً : (وقولــه ).اً خكم مُ
ُت (و، )ال یطیــع إذا أمـــرُت  .(.. جیــُب إذا َدعـــوْ ُ معهـــم، وكــرر معنـــى القـــول  حالــهِ " علیـــه الســـالم"، فــذكر )ال ی

  .فیهم على طریق ذكر المرداف له؛ لتأكید الذم لهم، وشدة ابتالئه بهم
  
  ":علیه السالم" هلو وق
ِتــهِ (( - وَّ ُ ب ــاِم ُن تْمَ ــِه إلنجــاز ِعَدِتــه، وإ یْ ى اهللا َعَل ــدًا صــّل حمَّ ُ ْســبَحاَنهُ مَ ُ عَــَث اهللا ــٌل  ...بَ ئــٍذ مَل مَ وْ ِض یَ وأهــُل األرْ

نتَ  اءٌ مُ قٌة، وأْهوَ رِّ تََف ْلِحٍد في مُ َخْلِقه، أو مُ شبٍِّه هللا بَ َن مُ یْ تَشتِّتٌَة، بَ ، وطرائُق مُ ٌة ـرِه؛ ْسِمهِ اِشرَ شـیر إلـى َغیْ ، أوْ مُ
ةِ  َذهُمْ ِبمكاِنِه ِمَن الجهاَل َن الضاللِة، وَأنَق   .)١())َفَهداهُمْ به مَ

 )فهـداهم بـه مـن الضـاللة: (مـن معنـى قولـه یقـرُب  )هِ أنقـذهم بمكانـه مـن الجهالـ": (علیـه السـالم"فقولـه 
معنـى قولـه؛ تأكیـدًا " علیه السـالم" كررو ، )لى اهللا علیه وآله وسلمص(م یفي كون اهتداء الخلق بالرسول الكر 

  ).صلى اهللا علیه وآله وسلم(هتداء وانتفاع الخلق به ال
 تأكيد التعظيم:  

  ":السالمعلیه "هي قوله  ،)٢(مواضع )أربعة: (وردت الجمل المتعاطفة المترادفة؛ وللغایة المذكورة في
ُ القرآن ظاهره أنیٌق، وباطنـه عمیـٌق، ال تَْفنـى عجائبـ نَّ وإ (( - ـه ُ ، وال تنقصـنى غرائب ، وال تُْكَشـُف الظلمـاُت هُ

  .)٣())إالَّ به
وهمـــا فـــي المعنـــى  )فـــى عجائبـــهنْ التَ : (لقولـــه هـــو إردافٌ ، )غرائبـــه ينضـــال تنق": (علیـــه الســـالم"فقولـــه 

نمـــا كـــرر ســـواءٌ  المعنـــى علـــى طریـــق ذكـــر العطـــف المـــرادف لـــه؛ لتعظـــیم عجائـــب القـــرآن " علیـــه الســـالم"، وإ
ــمُ  غرائبــه؛ لكونــهو  مــن ذلــك، جـــذب " علیــه الســـالم"غایــة اإلمــام  نَّ أویبـــدو  .زل مـــن العظــیم البــاري ســبحانهنّ

  .تعالىجاز كالمه عسبحانه، وتدبر إ هالخلق إلی
  
  ":علیه السالم" هلو وق
اِفع، وَ (( - ِر النَّوَ اَد اِهللا باْلِعبَ وا بافاتَِّعظوا ِعبَ اطِ السَّ  ىِ الْ آْعتَِبرُ   .)٤())عِ وَ

فــاتعظوا عبــاد اهللا : (مــر، وهــو قولــهلأل هــو إردافٌ ، )الســواطعِ  ىِ الْ آعتبــروا بــاو ": (ســالمعلیــه ال"فقولــه 
نمـا كــرر سـواءٌ ، وهمـا فـي المعنـى )بـالعبر النوافـع بآیـات القــرآن  ظتَّعـااالو عتبـار، األمـر باال" علیـه السـالم"، وإ

  .اةالكریم؛ لتعظیم أهمیتها باالتعاظ بها واالنتفاع منها في مختلف جوانب الحی

                                                        
  .٢٣-١/٢٢: ١البالغة خ  نهج) ١(
  .٢)٧١/ (٢ج .١٦٧، ٥٨/ ١ج: نهج البالغة: ینظر) ٢(
  .١/٥٨: ١٨نهج البالغة خ ) ٣(
  .١/١٦٧: ٨٤نهج البالغة خ ) ٤(
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الفصل 
    الثاني

  ":علیه السالم" هلو وق
ِیه اللیَّالي وَ  َحوالِ الأفي  ال یتغیَّرُ بحاٍل، وال یتبدَّلُ (( - لِ ُ والظَّالمُ الأْ وال تُبْ یاء غیِّرهُ الضِّ ُ ، وال ی   .)١())یَّامُ

، أشار فیه إلى توحید الباري سبحانه وتنزیهـه باعتبـارات مـن الصـفات، "علیه السالم"هذا من كالم له 
ُ (و، ..).ال تبلیــه(و، .)..ال یتبــدل(و، ..).غیــرتال ی( :منهــا قولــه ُ الضــیاء ه ــرُ ، ســواءٌ  ، فــالمعنى فــیهنَّ .)..ال یغیِّ

یتغیــر مــن حــال إلــى ال ال ینتقــل و : ((البــاري ســبحانه أنَّ هــو ، "علیــه الســالم"كالمــه مــن د االمعنــى المــر  إذ إنَّ 
  .سةله؛ تعظیمًا لذاته المقدّ المعنى على طریق عطف المرادف " علیه السالم"فكرر  ،)٢())حال
  كید بالتذییلأالت: ثانیاً 

  :مدخل -
: أو كمــا قــال أبــو هــالل العســكري ،)٣(تعقیــب الجملــة بجملــٍة تشــتمل علــى معناهــا للتوكیــد: هــو التــذییلُ 

فهمـه، وهـو ضـد  ْن د عند مَ هو إعادة األلفاظ المترادفة على المعنى بعینه حتى یظهر لمن لم یفهمه ویتوكّ ((
ن تلــك المــواطن تجمــع وینبغــي أن یســتعمل فــي المــواطن الجامعــة والمواقــف الحافلــة؛ ال ،ة والتعــریضاإلشــار 

اللفــاظ علــى المعنــى الواحــد أالبطــيء الفهــم، والبعیــد الــذهن، والثاقــب القریحــة، والجیــد الخــاطر، فــإذا تكــررت 
  .)٤())ح للكلیل البلیدوضد عند الذهن اللقن و توكَّ 

  :هما ،)٥(للتذییل ضربانو 
  :لاالوَّ 

ـــه تعـــالىإال یخـــرج مخـــرج المثـــل لعـــدم اســـتقالله ب ـــه، كقول َك : فـــادة المـــراد وتوقفـــه علـــى مـــا قبل َذلِ
ُورَ  َكف ِالَّ الْ َما َكَفُروا َوَھْل ُنَجاِزي إ ِ   .)٧(، تذییلٌ )وهل نجازي إال الكفور( :فقوله ،)٦(َجَزْیَناُھْم ب

  :الثانيو 
ِنَّ : تعــالىســتقالله بنفسـه، كقولــه یخـرج مخــرج المثــل ال ُل إ َباِط َق الْ قُّ َوَزَھ َح اَء الْ ْل َج ُ َوق

َباِطَل َكاَن َزُھوًقا ولـذلك یخـرج  ،عـن السـابق وهـو مسـتقلٌ  تـذییلٌ  )ان الباطـل كـان زهوقـاً : (فقوله ،)٨(الْ
  .مخرج المثل

                                                        
  .٢/٧١: ٢٣٢البالغة خ نهج ) ١(
  .٢/١٨٩: شرح البحراني) ٢(
ــر وبیــان إعجــاز القــرآن، البــن ابــي االصــب تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر: ینظــر) ٣( : ، الطــراز١/٣٠٧: ، اإلیضــاح٣٨٧: المصــري عوالنث
  .٣/٦٨: ، البرهان٣/١١١
  .٣٨٧: الصناعتین) ٤(
  .٣٠٨-١/٣٠٧: اإلیضاح: ینظر) ٥(
  .١٧ /سبأ) ٦(
  .٨١ /سراءاإل )٧(
  .١٠٣: إعجاز القرآن، الباقالني )٨(
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الفصل 
  :داللتھ -  الثاني

عد ا ُ   :هماالمتكلم منه إحدى فائدتین،  ، یقصد)١())ضربًا من التأكید((لتذییل ی
َباِطَل َكاَن : ا تأكید منطوق كالم، كقوله تعالىإمَّ  )١( ِنَّ الْ َباِطُل إ َحقُّ َوَزَھَق الْ ُْل َجاَء الْ َوق

  .)٢(َزُھوًقا
مَّ ) ٢(   :)٣(الذبیاني ا تأكید مفهومه، كبیت النابغةوإ

ُب   همُّ لُ ال تَ  ولسَت بمستبٍق أخاً  ٍث َأيُّ الرجاِل المهذَّ   على َشعَ
  .مفهومهل لصدره، وتحقیقٌ فإن عجز البیت تذییٌل 

 : مواضـع، دل فـي جمیعهـا علـى )سـبعة( :ول مـن التـذییل، فـيالأ، ورد الضـرب نهـج البالغـةوفي 
  :تأكيد منطوق الكالم

  

  ":علیه السالم"قوله 
- )) ُ ه ُ وْحَدهُ َال َشریَك َل َأْشَهُد َأْن َال الَه إالَّ اهللا   .)٤())وَ
، لیس (( - ُ   .)٥())معه إلهٌ غیرهُ واشهد أْن ال الَه إال اهللا
َناِء الدُّ (( - َد َف عْ وُد بَ ُ ع َحاَنهُ یَ نَّه ُسبْ إ ُ وَ ه عَ َء مَ ْحَدهُ ال َشيْ ا وَ   .)٦())ْنیَ

ُ : (فقولــه ــه ُ (، و)وحــده ال شــریك َل واشــهد أن ال : (لقولــه ، تــذییلٌ )ال شــيء معــه(، و)لــیس معــه إلــهٌ غیــره
نه سبحانه(و، )إله إال اهللا ُ  ...وإ ، و ؛ وهي في المعن)وحده تأكیـد تفـرد  ؛، بـذلك"علیـه السـالم"نما قصـد إ ى سواءٌ

  .الباري سبحانه بالوحدانیة المطلقة
  
  ":علیه السالم" هلو وق
ِك َحِقیرٌ … نیایا دُ (( - ُل أمَ ، وَ ِك یِسیرٌ رُ َخَط ، وَ ُشِك قصیرٌ یْ َة فیها، َفعَ ْجعَ ، ال رَ لَّْقتُِك ثالثًا ْد َط   .)٧())َق

نمــا قصــد )طلقتــك ثالثــاً ( :ولــه، تــذییل لق)ال رجعــة فیهــا: (فقولــه علیــه "، إذ همــا فــي المعنــى ســواء، وإ
  .الكالم منطوق؛ بذلك تأكید "السالم

  
  ":علیه وسلم" هلو وق

                                                        
  .١/٣٠٩: اإلیضاح: ینظر) ١(
  .٨١ /سراءاإل) ٢(
  .٥٦: الدیوان: ینظر) ٣(
  .٢٦٤، ١٦٧/ ١ج: ، ینظر١/٢٦: ٢نهج البالغة خ) ٤(
  .٩٧-١/٩٦: ٣٥نهج البالغة خ) ٥(
  .٢/٧٣: ٢٣٢نهج البالغة خ ) ٦(
  .٢/٣٢٢: ٧٥نهج البالغة م ) ٧(



١١٥ 
 

 

 

الفصل 
َنْفِسها(( -  الثاني ْق لِ ِرَها، ولمْ تُْخَل ْت لَِغیْ   .)١())الّدَنیا ُخلَِق

 سـتعداد فیهـا، هـو نفـٌي اال إثبـات ؛ إذ إنَّ )الدنیا ُخلقـت لغیرهـا( :، تذییل لقوله)ولم تُخلق لنفسها: (فقوله
نَّ  الـــدنیا  ، المعنـــى علــى طریـــق التـــذییل لــه؛ تأكیـــدًا للمخــاطبین علـــى إنَّ "علیـــه الســالم"مــا كـــرر للتلــذذ بهـــا، وإ

  .ستعداد فیها ال للتلذذ بهات لاللقِ ُخ 
  مر بالنهي عن ضّدهألاكید أت: ثالثاً 

ـإوهـو  ؛ )اطعنـي وال تعِصــني: (ون بقـولهمویــنحلـه ال –كمــا مـرَّ  -لرداف األمـر بـالنهي عــن ضـده، ومثَّ
  .عن المعصیة مر بالطاعة؛ نهٌي فإن األ

  :دلت علىمواضع،  )ثالثة( :كید فيأرد هذا النوع من التو  نهج البالغةوفي 
 رشادتأكيد النصح واإل:  
  

  :"علیه السالم"قوله 
ــــ(( - ــــإنَّ الَجاِهــــل المُ ؛ َف ــــًا نُّت َال تَْســــَأل تَعَ قُّهــــًا وَ متعِّنــــَت شــــبیهٌ مِ لِبیهٌ بالعــــاتعلِّمَ َشــــَســــْل تََف نَّ العــــالِمَ اُل ، وإ

  .)٢())بالَجاِهلِ 
،  نَّ إذ إ؛ تحقیـق لهـذا التوكیـد؛ )فقَّهًا وال تسـأل تعنتـاً تَسْل ": (علیه وسلم"ففي قوله  األمـر بالسـؤال تفقهـًا

نمــا قصــد  هــو نهــٌي  ، وإ  ؛مــرد األتكریــر المعنــى علــى طریــق ذكــر النهــي بعــ" علیــه الســالم"عــن الســؤال تعنتــًا
  .لتأكید نصح وأرشاد السائل ال غیره

  
  :"علیه السالم"وقوله 

ِة اْإلنـاِء، … َها النَّاُس َأیُّ (( - ابَ ٌة َكُصـبَ ابَ ـَق ِمْنهـا إالَّ ُصـبَ بْ ـمْ یَ لَّـْت َحـّذاَء، َفَل نَّ الدَُّنیا َقْد وَ وإ بََّهااأال  َأَال . ْصـَط
نَّ  ُكٍل ِمْنُهمَ الآوإ ِل ْت، وَ َل ْد أْقبَ ة َق وا ِمْن أبِخرَ وَن، فكوُن ُن وا ِمْن َأبنَ ا بَ َال تَكوُن   .)٣())ْنیااِء الدُّ نَ اِء اآلخرِة، وَ

" علیـه السـالم"، فقصـد )وال تكونـوا مـن أبنـاء الـدنیا: (، هـو نهـي لقولـه)فكونوا مـن أبنـاء اآلخـرة: (فقوله
  .تكریر المعنى على طریق ذكر النهي بعد األمر؛ لنصحهم وأرشادهم

  
  ":لسالمعلیه ا"وقوله 

الوالدُّ (( - ، وَ ُ َنـاء ِنىَ لها الَف ُ ْنیا َدارٌ مُ ِتُكمْ ِمـَن الـزَّاد، … ْهلَِهـا ِمْنَهـا الَجـالء ـا بَحْضـرَ وا ِمْنَهـا بَأْحَسـِن مَ تَِحُل ـارْ َف
الَ  وا ِمْنَها  أْكثرَ ِمَن البَ ُ ب ال تَْطُل اِف، وَ َق اْلَكَف َال تَسألوا ِفیَها َفوْ   .)٤())غِ وَ

                                                        
  .٢/٤١١: ٤٨٢الغة م نهج الب) ١(
  .٢/٣٨١: ٣٢٦نهج البالغة م ) ٢(
  .١٤٢/١٠٥ نهج البالغة خ) ٣(
  .١/١٠٩: ٤٥نهج البالغة خ ) ٤(
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الفصل 
ــ  الثاني ـ"علیـه السـالم"ه ففـي قولـه هـذا، نبَّ معــه  ل ال بـدَّ ارتحـاال نَّ أرهم بــ، المخـاطبین علــى معایـب الـدنیا، وذكَّ

بـالنهي عـن ضـده، وهـو  كثـم أردف ذلـ ،)١()التقوى واألعمال الصالحة(ستصحاب أحسن الزاد، أال وهو امن 
ر باالرتحـــال عـــن األمـــ ؛ إذ إنَّ )وال تطلبـــوا منهـــا أكثـــر مـــن الـــبالغ(، و)لوا فیهـــا فـــوق الكفـــافأوال تســـ: (قولـــه

نمــا قصــد . عــن الســؤال فیهــا، والطلــب منهــا الــدنیا، هــو نهــٌي  تكریــر المعنــى علــى الطریــق " علیــه الســالم"وإ
  .خرةد بزاد التقوى؛ لكونه أفضل مسلك یؤدي الى اآلالمذكور لنصح المخاطبین بالتزوّ 

  كید باتباع اللفظ، المعنى المرادف لهأالت: رابعاً 
، وأشــار إلیـــه )ادفــه معنــىً ر ة بمتـــتقوی( علــى هــذا الـــنمط مــن التوكیــد بـــ –رَّ مــكمـــا  –بــن النــاظماأطلــق 

 نهــج البالغــةفــي هــذا ورد  وقــد). جــائع نــائع(، و)جــاَء قــدمَ محمــد: (تبــاع، نحــو قولــكالثعــالبي، فــي بــاب اال
  :، داًال على)موضعین( :في
 تأكيد المعنى:  
  

  ":علیه السالم"قوله 
صباُحُ ظُ (( - همات ، َكشَّافُ اٍت لمَ مْ بْ اٍت، ِمْفتاُح مُ   .)٢(..)).َعَشوَ

ــ: (فــي بیــان صــفات المتقــین، فقولــه" علیــه الســالم"هــذا مــن كــالٍم لــه  یــرادف معنــى ، )اف عشــواتكشَّ
سـتعار لنـور المعرفـة لمـا یشـتركان فیـه مـن كـون كـل مُ  )مصـباح(لفـظ  نَّ ؛ ألسـتعارةً ا) صباح ظلماتمُ (: قوله

تبـاع االمعنـى علـى طریـق " علیـه السـالم"مـا كـرر نَّ إ ؛ و )٣(له مستعارٌ  )فاكشَّ (منهما سببًا للهدى، وكذلك لفظ 
  .كید الوصف لهمأاللفظ بمرادفه استعارةً؛ لت

                                                        
  .١/٢٩٥:شرح البحراني : ینظر) ١(
  .١/١٧٤: ٨٦نهج البالغة خ ) ٢(
  .١/٤٠٨: شرح البحراني: ینظر) ٣(
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الفصل 
  ":مسالالعلیه "وقوله   الثاني

ــاتِّ (( - َ فیمــا لــدیك، و َف ــاِق اهللا ــرْ فــي َحقَّ تــِه؛ فــإن للطاعــِة اِه علیــَك، و نُظ جــْع إلــى معرفــِة مــاال تُعــَذرُ بجهالِ رْ
ة َنْهَجةً المًا واضحةً أْع  حجَّ مَ ةً، وَ ًال َنیِّرَ   .)١())، وُسبْ

ـة(فقولـه . إلـى معاویـة" علیه السـالم"له  هذا من عهدٍ  َجـة(و )محجَّ ْ ه وهمـا  )٢())الطریـق الواضـحة): ((نَ
  .تباعخر على سبیل االكید لآلأت
  التوكید المعنوي: لثانيقسم اال
  :مدخل -

ل بمعنــاه((هــو : ، قــائالً *)التوكیــد المعنــوي(بــن جنــي، اعــرَّف  ت (وقــال ابــن یعــیش  .)٣())تكریــر األوَّ
مــررُت (و، )رأیــتكم أنفســكم(و، )رأیــت زیــدًا نفســه: (تكریــر المعنــى دون لفظــه، نحــو قولــك ((هــو ): هـــ ٦٤٣

هــو التــابع الــذي یزیــل عــن متبوعــه الشــك، : (()هـــ ٧٦١ت ( نصــاريفــه ابــن هشــام االوعرَّ  ،)٤()) )بكــم ُكلَّكــم
  .)٥())اه الحقیقي الظاهر، وعدم إرادة العموم والشمولحتمال إرادة غیر معناو 

نفســه، وعینــه، وأجمـع، وأجمعــون، وجمعــاء، وجمــع، وكلهــم، وكالهمــا، : وللتوكیـد المعنــوي الفــاٌظ، هــي
ـــ  جمـــع التســـتعمل إالَّ ، فكلهـــا توابـــع العصـــعون، وكتعـــاء وبصـــعاء، وكتـــع، وبصـــبا أكتعـــون، وأوكلتاهمـــا، فأمَّ

ٌن (و، )ُكـلٌّ : (وهنـا سأقصـر الحـدیث علـى لفظـین، همـا ،)٦(بعـده، وال تسـتعمل منفـرده ؛ وذلـك لورودهـا فـي )َعـیْ
  .نهج البالغةكتاب 

  :)ُكل (لفظة التوكید المعنوي ب) أ(
ــ ،)٧(علــى اإلحاطــة والعمــوم )لٌّ ُكــ(تــدل  م عــدم والتأكیــد بهــا لــدفع تــوّه  ،)٨(ســم المعرفــة فقــطد بهــا االویؤكَّ

ـــد بكــــل((، )٩(الشـــمول  القــــومَ ُكلَّهـــم، واشـــتریت العبــــدَ  أكرمـــُت : فتراقهــــا، نحـــوا جـــزاء یصـــحُّ أذو  إالَّ  ...وال یؤكَّ
ــ ـــ ،)١٠())هكلَّ  ،)١١(رفــع مــا كــان یحتملــه اللفــظ مــن إرادة البعضــیة بــه: ي معناهــافــومــا  )ُكــل ( وفائــدة التوكیــد ب

                                                        
  .٢/١٧٨ :٣٠ نهج البالغة ك) ١(
  ).ججح( مادة، ١/٢١٠ :القاموس المحیط) ٢(

بـن السـراج، والتوكیـد ابن جني، وابن یعیش، وهو مـا یجـيء لألحاطـة والعمـوم عنـد اهو التوكید غیر الصریح عند سیبویه، و : التوكید المعنوي *
ح شـر ،٣/١٠٤: ، الخصائص٥٠: التوابع في كتاب سیبویه: ینظر .بن عقیل، والزركشيابن هشام، و االخاص عند العلوي، والتوكید المعنوي عند 

  .٢/٣٨٤: ، البرهان٢/٢٠٦: ، شرح ابن عقیل٣/١٣٨: ضیاء السالك ،٢/١٧٦: ، الطراز٢/١٩: ، االصول٣/٤٠: المفصل
  .٣/١٠٤: الخصائص) ٣(
  .٣/٤٠: شرح المفصل) ٤(
  ). ٢(، هامش رقم ٣/١٣٨: ضیاء السالك) ٥(
  .١/٣٢٩: ، شرح الكافیة٣/٤٠: شرح المفصل: ینظر) ٦(
  .٢/٤٠٤: رح االشموني، ش٢/٢١: األصول: ینظر) ٧(
  .١٦٥: اللمع: ینظر) ٨(
  .٢/٢٠٧: قیلع، شرح ابن ١/٢٦٦: جملال، شرح ٣/٤٠: شرح المفصل: ینظر) ٩(
  .١/٣٣٤: شرح الكافیة) ١٠(
  .١/٢٦٦: شرح الجمل: ینظر) ١١(
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الفصل 
ــ)ُكـــلِّ ( ویضــاف لـــ  الثاني ســـم اال مُ ْكــعـــراب ُح وحكمـــه فــي اإل ،)١(راد والتــذكیر وفروعهــافد بـــاإل، ضــمیر یطـــابق المؤكَّ

  .)٢(دالمؤكَّ 
نِ َع (لفظة التوكید المعنوي ب) ٣(   :)یْ

ـد بهـا لرفـع المجـاز عـن الـذات؛ تقـول ،)٣(، حقیقـة الشـيء)العین(المقصود بلفظ  ، )جـاء الخلیفـة(: ویؤكَّ
ُ قَ ي خبــره أو ثَ ئالجــا فیحتمـل أنَّ  ــلــه  ،)٤(حتمــالرتفــع ذلــك االأ –، او بهمــا)العـین(بـــ ، أو )الــنفس( دت بـــ، فـإذا أكَّ

 د بهـــا إالَّ وال یؤّكـــ ،)٥())یقصـــر المعنـــى الحقیقـــي علـــى الـــذات وحـــدها ویركـــز فیهـــا((، )العـــین( التوكیـــد بــــألنَّ 
ــ وتضــاُف  ،)٦(االســم المعرفــة وحكمهــا فــي اإلعــراب، حكــم ، )٧(…د بــاإلفراد والتــذكیرإلــى ضــمیر یطــابق المؤكَّ

  .)٨(د، فهي تابعة لهاالسم المؤكّ 
، )أقبــَل األمیــرُ بنفســه: (هــا بالبــاء الزائــدة؛ زیــادة فــي التوكیــد، نحــو، بجــواز جرّ )العــین(ختصــت اوقــد 

لیسـت زائـدة بمعنـى  )البـاء(هـذه  أنَّ : ((ویذهب الدكتور فاضل صالح السـامرائي إلـى… )أقبلت هنٌد بعینها(و
 أنَّ  ،تفیــد البــاء مــانَّ إ ، و )خــوك نفســهأقبــل أ( مثــلُ  )قبــل أخــوك بنفســهأ( :حــذفها وذكرهــا ســیان فلــیس قولنــا نَّ أ

  .)٩())هتمام الزائداللخرى، إنها یؤتى بها د فعل ذلك وما كان متوقعًا منه أن یفعل أو بعبارة أُ المؤكّ 
  :)١٠(وللتوكید المعنوي غرضان، هما

  :لاألوَّ 
ضـاٍف إلـى المؤّكـد، ولـه لفظـان  ُ (؛ وذلـك نحـو )العـین(، و)الـنفس: (ما یرفع تـوهُّمَ مُ  فــ )جـاَء زیـٌد نفسـه

ـــ )ســهنف( ه: (مَ أن یكــون التقــدیر، وهــو یرفــع تــوهُّ )زیــدٍ ( توكیــٌد ل ُســوُل جــاء زیــٌد (، وكــذلك )جــاء خبــرُ زیــٍد؛ أو رَ
  ).عینه

  :الثانيو 
ٌ (وهو مـا یرفـع تـوهم عـدم إرادة الُشـموِل، والمسـتعمل لـذلك  ، وكلتـا، وجمیـع ِكـَال ، وَ ، )كـل( فیؤكـد بــ )ُكـلٌّ

ـ(ا موقعــه، نحـو وقـوع بعضـه مـا كـان ذا أجـزاء یصـحُّ  )جمیـع(و ُ جـاء الركـب ُكلُّ ُ أو جمیعـه هــا، القبیلـة كلُّ (و، )ه
، (و، )هم أو جمـیعهمالرجال ُكلُّ (، و)أو جمیعها ـنَّ ُ هنَّ أالهنـداُت ُكله ُ المثنـى المـذكر،  )كـال( د بــویؤّكـ). و جمـیع

ما(المثنى المؤنث، نحو ) كلتا( وبـ، )جاء الزیدان كالهما(نحو    ).جاءْت الهنداُت كلتاهُ

                                                        
  .٢/١٢٢: ، الهمع٢/٢٠٧: بن عقیلاشرح : ینظر) ١(
  .١٦٥: اللمع: ینظر) ٢(
  .١/٢٦٦: شرح الجمل: ینظر) ٣(
  .٤/٥١٣: معاني النحو: ینظر) ٤(
  .٢٩: نواعه، وطرق استخدامهأ: التوكید) ٥(
  .١٦٥: اللمع: ینظر) ٦(
  .٢/٢٢٠: ، المطالع٢/٢٠٧: شرح ابن عقیل: ینظر) ٧(
  .١٦٥: اللمع: ینظر) ٨(
  .٤/٥١٥: معاني النحو) ٩(
  .٢٠٨-٢/٢٠٦: عقیل نشرح اب: ینظر) ١٠(
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الفصل 
  :اللتھد -  الثاني

، و  )ثالثة عشر: (في نهج البالغةفي ورد التوكید المعنوي،    : داللتین؛ وبیانهما في اآلتيلموضعًا
  :)ُكل (ه ظالتوكید المعنوي بلف) أ(
  حــــد عشــــرأ: (؛ وللغایــــة المــــذكورة، فــــي)كــــل (ورد التوكیــــد بلفظــــه  :العمــــوم والشــــمول ةفــــادإتأكيــــد( 

  ":علیه السالم"منها قوله ، )١(موضعاً 
  
اِنٍع َعِزیز(( - مَ إنَّك تُْلِجئَُها إلىَ َكْهٍف َحِریٍز، وَ وِرك ُكلَِّها إلى إلِهك، َف ْئ َنْفَسَك في ُأمُ ِ أْلج   .)٢())وَ

فیـه توكیــد معنـوي بلفظــه و ، )ا الســالممـعلیه(للحسـن بـن علــي " لیـه الســالمع"لــه  ةیصـقولـه هـذا مــن و 
ـا( َ التوكـل علـى اهللا واإلنابـة إلیــه ((ة الشـمول فیمـا أمـره بـه، وهـو حتمـال عـدم أراداجـيء بهـا لرفـع  مـانَّ ، وإ )ُكلِّه

  .)٣())مرغوب أو مرهوب في كلَّ 
  

  ":علیه السالم"وقوله 
نَّما َذلِك بمنزلِة الِحكْ (( - ِفیَها الْغنِ … التي هي حیاٌة للقلِب المیِِّت  مةِ وإ ةُ  ىَ وَ مَ   .)٤())ُكلُّهُ والسََّال

ى كلــه نــا الغهــوفی( :، كــان منــه قولــه*)الحكمــة(، یصــف فیــه "ملیــه الســالع"قولــه هــذا مــن كــالٍم لــه ف
وأراد بالسـالمِة، سـالمة النفـوس مـن … نى النفس عن كـل شـيء وكمالهـا بهـاغ ؛أراد بالغنى((، إذ )والسالمة

نَّما ، )٥())عذاب الجهل   .، لیحمل كالمه على العموم ال غیره)هكلّ (، بلفظه "علیه السالم" هدأكّ وإ
  

  ":سالمعلیه ال"وقوله 
مُ ُكلُُّهمْ (( - اَل القوْ َق اٌب، عجیُب السحِر خفیٌف ِفیه: َف ْل َساِحرٌ َكذَّ   .)٦())بَ

نما جـيء بهـا؛ )كلهم(، توكید معنوي بلفظه "لیه السالمع"وله قفي  یشـمل التوكیـد هـؤالء القـوم فـي ل، وإ
  .على اإلحاطة والعمومبها لتوكید انسبة القول إلیهم، فدل 

  

                                                        
  .٤٠٩، ٣١٠/ ١ج: نهج البالغة: ینظر) ١(

  ٤٠٦، ٣٩٤، ٣٩٢، ٣٥٩، ٢٨٢، ٢٥٨، ١٨٢، ١١٥، ٣٠/ ٢ج
  .٢/١٨٢: ٣١نهج البالغة ك )  ٢(
  .٢/٣٦٤: شرح البحراني) ٣(
  .١/٣١٠: ١٣٣نهج البالغة خ ) ٤(

  .١/٥٧٥: شرح البحراني: ینظر .خرةالآالحكمة في لسان الشریعة، هي العلم النافع في  *
  .١/٥٧٥: شرح البحراني) ٥(
  .٢/١١٥: ٢٣٨نهج البالغة خ ) ٦(
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الفصل 
  ":معلیه السال"وقوله   الثاني

وا أْنفُ (( - ـَة َفَصـبَّرُ اِقبَ ـوا العَ ُ ب َل ُ علـى أَقـواٍم َط ـهُ اهللا َخفُِّف ُ َقْد ی الِة ثقیٌل، والحقُّ ُكلُّهُ ثقیل، وَ َذلَِك على الوُ ، وَ َسـُهمْ
ُعوِد اهللا لهم وْ وا بِصْدِق مَ ِثُق وَ   .)١())وَ

أمــره فیــه بجملــة . صــرٍ ، كتبــه لألشــتر النخعــي لمــاواله علــى م"لیــه الســالمع"قولــه هــذا مــن كتــاٍب لــه ف
والحـق ( :، ثـم أردف ذلـك بقولـه)وذلك على الوالة ثقیـل( :فیما أمره به بقوله فأوامر، ثم أشار إلى ثقل التكلی

ــ(، بلفظــه )الحــق(توكیــد كلمــة  ، فخــصَّ )كلــه ثقیــل ــهــا، ولــم یَ كلّ  الحــقَّ  ؛ وذلــك لیشــمل التوكیــد معــانيَ )هكّل  :لقُ
ـ ثقیـلٌ  والحـقُّ ( وقـد یخففــه اهللا ( :بحانه، فــي قولـهلـى فعلــه، ثـم نسـب تخفیفـه إلــى البـاري ُسـتشــجیعًا لـه ع ؛)هكّل

  .؛ ترغیبًا له فیه.)…
  

  ":علیه السالم"وقوله 
حاَنه(( - ُ ُســبْ آِن، قــال اهللا ــرْ ــین كلمتــیِن ِمــَن الُق ــهُ بَ َ : الزُّْهــُد ُكلُّ اَتُكْم َوال ا َف ى َم َ ْوا َعل َس ْ ْیَال َتأ  لَِك

َما آَتاُكمْ  ِ فرح ب ،)٢(َتْفَرُحوا ب لمْ یَ أَس على الِماضي وَ ْن لم یَ مَ هِ ال آوَ فیْ رَ   .)٣())تي فقْد َأَخَذ الّزْهَد ِبَط
ــه(، بلفظـه )الزهــدُ (، المخصـوص بالتوكیــد "لیــه الســالمع"أكـد  هــا، ؛ لیشــمل التوكیـد دالالت الزهــد كلَّ )كّل

إن اإلنســان الزاهــد ال ( فثبــت، .ال غیرهــا)الفــرح(و، )الحــزن(والتــي تقــع بــین كلمتــین مــن القــرآن الكــریم، وهمــا 
  .)یفرح بما أتاه وال یخزن على ما فاته

  
  ":علیه السالم" هلو وق
اِئَض یَ (( - َض على َجواِرِحَك ُكلَِّهـا َفـرَ ُحاَنهُ قد َفرَ َ سب ، فإنَّ اهللا لمُ ْل ُكلَّ ما تَعْ ْل ال تَُق مُ؛ بَ َل ْل ماال تَعْ ْحـتَجُّ ال تَُق

مَ القیامةِ  وْ َك یَ یْ   .)٤())ِبَها َعَل
نَّ البــاري ســبحانه قــد ال ؛مــا نعلــم لّ علــم، وعــن قــول ُكــنعــن قــول مــا ال  ٌي نهــ" لیــه الســالمع"فــي قولــه ف

جارحة مـن جـوارح اإلنسـان فـرائض تحـتج علیـه یـوم القیامـة، فجارحـة العـین، تحـتج بـالنظِر،  فرض على كلَّ 
؛ لیـدل التوكیـد )كلهـا( ة، بلفظـ)ارحـكجو ( :توكیـد قولـه" علیه السالم"وجارحة اللسان تحتج بالنطق؛ لذا قصد 

  .بها على اإلحاطة والشمول
  :)نٍ یْ َع (التوكید المعنوي بلفظة ) ب(
 ـــالحكم نٍ (ورد التوكیـــد بلفظـــة  :تأكيـــد حقيقـــة المـــذكور ب ؛ )موضـــعین: (وللغایـــة المـــذكورة، فـــي ،)َعـــیْ

  :"علیه السالم"وبیانهما في قوله 
                                                        

  .١/٢٥٨: ٥٣نهج البالغة ك ) ١(
  .٢٣ /الحدید) ٢(
  .٢/٤٠٦: ٤٤٨نهج البالغة م ) ٣(
  .٢/٣٩٤: ٣٨٨نهج البالغة م ) ٤(
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الفصل 
    الثاني

رِِه (( - وِب َغیْ ُ ر في ْعی ْنَ َنَظ مَ َذلِك وَ َنْفِسِه َف ِضیَها لِ َها ُثمَّ رَ أْنَكرَ ِنهِ الأَ َف یْ   . )١())حمُق ِبعَ
ـــه ف نمـــا جـــيء بهـــا؛ لرفـــع و ، )بعینـــه(توكیـــد معنـــوي بلفظـــه " علیـــه الســـالم"فـــي قول رادة غیـــر إحتمـــال اإ

  .، هو المعني بالحكم ال غیره)األحمق(المذكور  نَّ أ، فدل التوكید على )علیه السالم(المذكور من كالمه 
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُة بعیَنهـا َعلـىَ الأَعلىَ أَحِدِهمُ القضیُة في ُحْكـٍم مـن  تَِردُ (( - ـِرُد تلـَك القضـیّ ُـمَّ تَ أِیـِة، ث ْحُكمُ ِفیَهـا ِبرَ ـیَ حكـاِم، َف

رِِه فیحُكمُ فیها بخالِف قِولهِ    .)٢())غیْ
وفیـه توكیـد معنـوي بلفظـه  .یـاتالفخـتالف العلمـاء فـي ا ، في ذمَّ "علیه السالم"هذا الكالم من خطبة له 

نَّ )بعینها(   .بالحكم المذكور لها )القضیة(المذكور قه یما جيء بها لتقریر حق؛ وإ
، هـو )ل ُكـ(من توكید كالمـه بلفظـه " علیه السالم" ایة التي قصدها اإلمام عليٌّ غال نَّ أ: یتضح مما مر

، مـن ))علیـه السـالم((أمـا غایتـه . اطـة والعمـوم منـهإفادة العموم والشمول فیه، وهذا یسـتلزم، إزالـة عـدم اإلح
 يالمــذكور هــو المعنــ نَّ ألداللــة علــى : ، فهــي لتقریــر حقیقــة الشــيء بــالحكم، أي)نٍ یْ َعــ(توكیــد كالمــه بلفظــه 

  .راد، وهذا هو المُ "علیه السالم"بالحكم ال غیره، وهذا یستلزم رفع احتمال إرادة غیر المذكور من كالمه 
  )المفعول المطلق(د بالمصدر التأكی :ثانیاُ 

  :مدخل -
، )٣())توكیــــدًا لعاملــــه، أو بیانــــًا لنوعــــه، أو عــــدده: هــــو المصــــدر، المنتصــــب: ((المفعــــول المطلــــق إنَّ 

ــ(المفعــول المطلــق  نَّ أل؛ حیــث أجمــع النحویــون علــى وَّ ألالقســم اوالــذي یعنینــا هنــا  ــ) د لعاملــهالمؤكَّ ُ بــه  ىوتی
) جلوســاً (و) قیامــاً ( فـــ) جلســُت جلوســاً (و، )قمــُت قیامــاً : (، نحــو قولــك)٤(عــللتأكیــد الحــدث الــذي یــدل علیــه الف

ضـربت ( :المصـدر هـو عـوض عـن تكـرار الفعـل مـرتین، فقولـك((ویـرى الزركشـي ان  .)٥(كیـدأد التر جـمهما ل
الـدكتور  وقـد ردَّ  )٦(، ثم عدلوا عن ذلك واعتاضـوا عـن الجملـة بـالمفرد)ضربت ضربت(: بمنزلة قولك )ضرباً 

. لغــي التوكیــد اللفظــيكــذلك ال وهــذا لــیس بســدید ولوكــان االمــرُ (( :اضـل صــالح الســامرائي هــذا القــول قــائالً ف
فهــذا تعبیــر وذاك . د إذا أرادتأن العــرب قــد تكــرر الفعــل مــرتین إذا أرادت ذلــك وقــد تــأتي بالمصــدر المؤّكــ

                                                        
  .٢/٣٨٦: ٣٥٥نهج البالغة م ) ١(
  .١/٥٨: ١٨ نهج البالغة خ) ٢(
  .٢/١٦٩: لیقن عشرح اب) ٣(
، ٢/٢٠٥: مسالكلوضح ا، أ٨٤: الكافیة في النحو، ١٨٥یة فرح الواش ١/١١١: شرح المفصل، ١٣١: اللمع ،١/٢٢٨: الكتاب: ینظر) ٤(

  .٢/١٢١: ضیاء السالك، ١/١٨٦ :حاشیة الخضري
  .٢٩٩: المطالع: ینظر) ٥(
  .٢/٣٩٢ :البرهان) ٦(
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الفصل 
، )تحــدَّث محمــد تحــّدثاً (و، )مــدتحــدَّث تحــدَّث مح: (نحــو قــول المــتكلم )١())تعبیــر وكــل یــؤدي غرضــًا ومعنــى  الثاني

قـد یظـن المـتكلم ان السـامع لـم یسـمع الكلمـة  :زالـة الـوهم مـن السـامع أو المخاطـب، أيول، هـو إلألافـالقول 
زالـــة مـــا قـــد یتبـــادر الـــى ذهـــن أو انصـــرف ذهنـــه الـــى فعـــل آخـــر، فكـــرر المـــتكلم الفعـــل مـــرتین؛ ال) تحـــدَّث(

ل الـوهم مـن أن الفاعـل لـم اأز ) تحـدثاً (فالمصـدر ) محمـد تحـدثاً  تحـدث(ا القـول الثـاني أمَّ . المخاطب من شكٍّ 
  .)٢(اً ث حقَّ الفاعل قد قام بالتحدّ  نَّ أثبت أأو فعًال قریبًا منه، و  هفعل مالزم امنَّ إ یفعل ذلك و 

  :)٣(د ثالثة أشیاءوینوب عن المصدر المؤكَّ 
  ).أحببته مقه(و ،)فرحُت جذالً : (مرادفة، نحو :ولاأل 
ا: فـــي االشـــتقاق، منـــه قولـــه تعــالى هیــمالق :الثـــانيو  ْرِض َنَباًت ْن اْألَ َتُكْم ِم ْنَب َ ُ أ  :قولـــهو ، )٤(َوهللاَّ
ْیِھ َتْبتِیال َ ل ِ ْل إ   ).تبتال(و، )إنباتاً (صل الأ، و )٥(َوَتَبتَّ
  ).غتسل غسالً ا(و، )توضأ وضوءاً : (سم مصدر غیر علم، نحوا :الثالثو 
  :داللتھ -

  :، ولغایتین، هما)٦(مواضع) تسعة(ل المطلق المؤكد لعامله في ورد المفعو  نهج البالغةوفي 
 ــ :تأكيــد نســبة الفعــل الــى الفاعــل مواضــع، ) ســتة: (دًا بالمصــدر؛ وللغایــة المــذكورة فــيورد الخبــر مؤكَّ

  ": لیه السالمع"منها قوله 
  
  .)٧())بتداهُ أِبتداءاً اأْنَشأ الخْلق إنشاًء، و (( -

 ،)أنشـــأ( :قولـــه وهـــو الفعلـــین، بعـــد ،)ابتـــداءاً (و، )إنشـــاًء : (، وهـــو قولـــهبالمصـــدرین" علیـــه الســـالم"أتـــى 
 یكـن لـم لمـا تعـالى البـاري فـإن ؛ظـاهر تینالقضـیَّ  هـاتین وصـدق ،تعـالى اهللا الـى الفعلـین لنسـبة تأكیـداً  ،)ابتدأ(و

  .)٨(له تداؤهاب صدق الجرم وجوده قبل موجوداً  العالم یكن لم ولما منه، اإلنشاء صدق الجرم بغیره مسبوقاً 
  

  ":السالم علیه" وقوله

                                                        
  .٢/٥٧٥: معاني النحو) ١(
  .المصدر نفسه: ینظر) ٢(
  .١١٥-١/١١٤: حاشیة الصبان: ینظر) ٣(
  .١٧ /نوح) ٤(
  .٨ /المزمل) ٥(
  .٤٥٢، ٤٣٢، ٣٧٦، ٣٢٩، ٢٢٥، ٢)١٥( /١نهج البالغة ج: ینظر) ٦(

     .٣٠٩، ٤٣/ ٢ج
  .١/١٥: ١ نهج البالغة خ) ٧(
  .١/٩٧: شرح البحراني: ینظر) ٨(



١٢٣ 
 

 

 

الفصل 
ثلَّتُهمْ  فلو(( -  الثاني ْقلِكَ  مَ وا وقد المشُهودةَ، ومجالسُهمْ  ،المحمودةِ  مقاوِمُهمْ  في لِعَ لِهم، دواویـَن  َنَشـرُ ُغـو  أعمـاِ َفرَ  اوَ

ةِ لمُ  روا بها مرواأُ  وكبیرةٍ  صغیرةٍ  ُكلِّ  على أْنفِسِهمْ  حاَسبَ ُهـوا أوْ  َعْنَهـا، فقصَّ ـَففَ  َعْنَهـا ُن لـوا فیهـا، وارَُّط َحمَّ  ِثقـلَ  وَ
همز أو  ، ارُ هُمْ وا وظُهورَ ، فنشجوا ِبَها، االستقاللِ  عن فضعُف   .)١())*نحیباً  وتجاوبوا نشیجًا

َھُ  ُیَسبِّحُ  :تالوته عند قاله "السالم علیه" له كالم من هذا ُغُدوِّ  فِیَھا ل الْ ِ الٌ  َصاِل،َواال ب  َال  ِرَج
یِھمْ  ِھ اَرةٌ  ُتلْ عٌ بَ  َوال تَِج نْ  ْی ِر  َع ِ  ِذْك  تأكیــداً  ؛)نشــجوا( الفعــل بعــد ،)نشــیجاً ( بالمصــدر جــيءف .)٢(هللاَّ

 اوهــاٍم، مــن الــذهن الــى تبــادری امــ كــل أزال المصــدر، فــذكر ،)تعــالى اهللا ذكــر عــن المقصــر( الــى الفعــل لنســبة
  .حقیقةً  بالبكاء قام )رالمقّص ( الفاعل ان واثبت

  
  ":السالم علیه" وقوله

خالطةً  لنَّاَس ا خالطوا(( - تُّمْ  إْن  ،مُ َها مُ عَ ُكوا مَ ْن  علیُكم، بَ   .)٣())إلیُكمْ  حنُّوا عُشتمْ  وإ
خالطــةً ( بالمصــدر " الســالم علیــه" أتـى  "الســالم علیــه" صــدقه علــى تأكیــداً  ،)خــالطوا( األمــر فعــل بعــد )مُ

  .لیهمإ والحنین علیهم بالبكاء ذلك؛ لهم الً لمع به، أمرهم فیما
  

  ":مالسال علیه" وقوله
ُ  َصلَّى اهللاِ  رسولِ  في كان ولقد(( - م علیهِ  اهللا ـكَ  كـاٍف  وسـّل ِة،الأ فـي َل َدلیـلٌ  سـوَ ـكَ  وَ بِهـا، الـدُّنیا مِّ ذَ  علـى َل  وعیْ

ُ  َصلَّى هِر،طاأل طیِب الأ بنبیِّكَ  َفتَأسَّ  ... َسلَّم، علیهِ  اهللا َعزاًء  ،ىتَأسَّ  لِمْن  ْسوةً أُ  فیهِ  فإنَّ  وَ  وأَحـبُّ  .تعـزَّى لِمْن  وَ

بادِ    .)٤())*َقْضماً  الدُّْنیاَ  َقَضمَ  .ِثرهِ ال  قتصُّ والمُ  بنبیِّه، ىتأسَّ المُ  اهللاِ  إلى الِعَ
 اهللا لىصـ( الرسول نَّ أ على تأكیداً  ؛)قضم( الفعل بعد ،)قضماً ( بالمصدر جيء "السالم علیه" قوله ففي

ـــ ،)الـــدنیا قضـــم( :بالحـــدث قـــام )وســـلم وآلـــه علیـــه ،حقَّ  ان وقـــرر ،الحـــدیث عـــن الـــوهم زالأ )قضـــماً ( فالمصـــدر ًا

  .مجازاً  ال فعالً  بالحدث قام الفاعل
 التنزيه تأكيد:  

  ":السالم لیهع" قوله منها ع،ضموا )ثالثة( :في المذكورة، لغایةلو  بالمصدر؛ داً مؤكَّ  الخبر ورد
  
  .)١())إلْنعاِمهِ  َشْكراً  أحمْدهُ (( -

                                                        

  .أجاب بعضهم بعضًا یتناحبون: وتجاوبوا به، أشد البكاء: والنحیب .صوت البكاء: النشیج *
  ).٤(م هامش رق، ٢/٢١٢: شرح عبده، ٢/٣٧٧: اللسان: ینظر

  .٢/٤٣: ٢١٧نهج البالغة خ ) ١(
  .٣٧-٣٦ /النور) ٢(
  .٢/٣٠٩: ١٠نهج البالغة م ) ٣(

  .١٢/٤٨٧: اللسان: ینظر، تناول منها قدر الكفاف: م الدنیاضق *
  .٣٧٦- ١/٣٧٥: ١٦١نهج البالغة خ ) ٤(
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الفصل 
ُ أ( للفعــل ،)راً كْ ُشــ( :قولــه وهــو دف،االمــر  بالمصــدر "الســالم علیــه" أتــى  الثاني  وشــكره حمــده علــى تأكیــداً  ؛)حمــده

 ال والشـكر الحمد نال تعالى؛ هللا المطلق والتنزیه التعظیم المخاطبین من یستلزم وهذا سبحانه، للباري الخالص
  ".ثناؤه جل" هللا إال یكون

  
  ":السالم علیه" وقوله

أشَهدُ (( - ُ  إالَّ  إله ال أْن  وَ واِفقُ  شهادةً  اهللا ُ   .)٢())الَّلَساَن  والقلُب  اإلعالَن، سِّرُّ لا فیها ی
 شـائبة مـن خلوصـها علـى اً تأكیـد ؛)أشـهدُ ( الفعـل بعـد ،)شـهادةً ( :قوله وهو بالمصدر، "السالم علیه" أتى

ــ ثــم ،بــاهللاِ  والجحــود النفــاق  والقلــب اإلعــالن، الســر یوافــق التــي هــابأنَّ  شــهادته، بوصــف كلــذ ".الســالم علیــه" دأكَّ

  .)٣(عنه هو سمع وفیما هربَّ  عن غبلَّ  فیما الكذب من "السالم علیه" لنفسه تنزیهاً  اللسان،
ُ  :القول وصفوة   :هما ائدتین،فل ؛البالغة نهج في لعامله دالمؤكَّ  المصدر ذكری

  .مجازاً  ال حقاً  بالحدث قام الفاعل ان :أي الفاعل، الى الفعل نسبة تأكید )١(
  .سبحانه للباري التنزیه تأكید )٢(

  :اآلتي في وبیانها مواضع؛ )ستة( :في ،نهج البالغة في هذا ورد وقد لكالم؛ل اً كیدأت التابع، یرد أحیاناً 
  :بالنعت التأكید :ثالثاً 

  :مدخل -
 :نحـو :األول فمثال به، قتعلَّ  ما صفات من وأ صفاته، من صفة ببیان :متبوعه لالمكمَّ  التابع، :النعُت 

ــو  ،)٤()أبــوه كــریمٍ  برجـلٍ  مــررت( :نحــو :الثــاني ومثـال ،)كــریمٍ  برجــلٍ  مـررُت ( ُ  :نحــو متبوعــه، لتخصــیص بـه ؤتىی
 بزیـــدٍ  مـــررُت ( :قولـــك هنـــوم ،)الـــرحیم الـــرحمن اهللا بســـم( :تعـــالى قولـــه نحـــو مدحـــه، أو ،)الخیـــاط بزیـــدٍ  مـــررُت (

 وأ ،)الفاسـق بزیـدٍ  مـررت( :قولـك ومنـه ،)الـرجیم الشـیطان مـن بـاهللا فاستعذ( :تعالى قوله نحو ذمه، أو ،)الكریم
ُ  مــا وهــذا –)٥(تأكیــده أو ،)المســكین بزیــد مــررت( :نحــو علیــه، التــرحم ــِإَذا{ :تعــالى قولــه نحــو –نقصــده ِفــَخ  فَ ُ  ِفــي ن

ــورِ  ْفَخــةٌ  الصُّ اِحــَدةٌ  نَ ـــ )٦(}وَ  :تعــالى قولــه ومنــه ،)نفخــة( مــن مفهومــة )الوحــدة( نأل ؛)نفخــة( لـــ تأكیــد ): واحــدة( ف

                                                                                                                                                                             
  .١/٣٢٩: ١٨٨نهج البالغة خ ) ١(
  . ١/٤٥٢: وینظر، ١/٢٢٥: ١٠٠نهج البالغة خ ) ٢(
  .١/٤٨٦: شرح البحراني: نظری) ٣(
  .٢/١٩١: بن عقیلاشرح : ینظر) ٤(
 .١٩٢-٢/١٩١: شرح ابن عقیل، ٣/٣٠١: اوضح المسالك، ٥١٢: ابن هشام االنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب: ینظر) ٥(

  .١٦٩: الشلوبین، التوطئة
  .١٣ /الحاقة) ٦(
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الفصل 
الَ   الثاني ُ  َوَق ُذوا ال هللاَّ ِخ لَ  َتتَّ ِ ْینِ إ ْینِ  َھ َن ا اثْ َم نَّ ِ وَ  إ ھٌ  ُھ َ ل ِ دٌ  إ ايَ  َواِح یَّ ِ اْرَھُبونِي َفإ  ):اثنــین( فـــ ،)١(َف

  .)٢()الهین( لـ تأكید،
  :داللتھ -
 ـ الخبر ورد :ابعالت متبوع تأكيد  قولـه فـي وبیانهـا مواضـع؛ )ثالثـة( :فـي ،نهـج البالغـة فـي بالنعـت، داً مؤكَّ

  ":السالم لیهع"
  
- )) ُ ــه َث عَ ــ بَ ٍة، فــي الَّلٌ ُض◌ْ  اُس والنَّ ــرَ َنــٍة، فــي وَن بطاخــوَ  َحیْ ــدْ  ِفتْ ُ أ ســتهوتُهمْ ا َق ، واســتزلَّتُهمُ  ،الهــواء ُ ــاء  الكبری

ُ  الَجاِهلیَّةُ  وأستخفَّتُُهمْ  ء   .)٣())الَجهَال
 ،)وســلم وآلــه علیــه اهللا لىصـ( الرســول فضــیلة بیــان فـي لقاهــاأ ،"الســالم علیــه" لـه خطبــة مــن الكــالم هـذا

نَّ  ،نعــٌت  )الجهـالء( لفــظ وفیـه  مفهــومٌ  )الجهــل( معنـى نَّ أل ؛)الجاهلیــة( :قولـه وهــو متبوعـة، لتأكیــد بـه جــيء مـاوإ

  ).الجاهلیةَ ( من
  

  ":السالم علیه" وقوله
رى َحتّى(( - اِبٍس، َقبَساً  أوْ َق َأَنارَ  لِ ماً  وَ نكَ  َفُهو لَِحابٍس، َعَل ُ وُن، َأمی َأمُ ُ  اْلمَ ـًة، وبعیثـكَ  الـدِّین، یوم دكوشهی مَ  ِنعْ

ةً  بالحقِّ  رسولكَ و  ْحمَ   .)٤())رَ
َ  مــن هــذا فقولــه  لفـــظ فیــه وجــاء ،)وســلم وآلــه علیــه اهللا لىصــ( يبــالن ذكـــر فــي "الســالم علیــه" لــه خطبــه

وُن (   .ذاته المنعوت من مفهومٌ  النعت معنى نال ؛)أمینك( :قوله وهو لمتبوعه، تأكیداً  به جيء ،نعٌت  )المأمَ
  

  ":السالم علیه" هوقول
واا(( - ادعِ  ْعمُل َصـداً  علیُكمْ  أنَّ  اهللا، بَ ونـاً  َأنِفسـُكمْ  مـن رَ ُ ، ِمـْن  وُعی اِرِحُكمْ ـاظ َجـوَ ـوَن  ِصـْدقٍ  وُحفَّ ْحفُظ  أعمـالُكم یَ

َعددَ  ُكمْ  ال سكم،اأنف وَ ةُ  ِمنهم تَْستُرُ ْلمَ لٍ  ُظ یْ   .)٥())َداجٍ  َل
 معنـــى نَّ أل ،)لٍ لیـــ( :قولـــه وهـــو لمتبوعـــه، تأكیـــداً  بـــه جـــيء نعـــٌت، )داجٍ ( لفـــظ "الســـالم علیـــه" قولـــه ففـــي

  ).اللیل( من مفهومٌ  )الظالم(
  :دةالمؤكَّ  بالحال التأكید )٢(
  :مدخل -

                                                        
  .٥١/ النحل) ١(
  .٢١٧ :القرآن الكریمأسالیب التوكید في  :ینظر) ٢(
  .١/٢١٤: ٩٤نهج البالغة خ ) ٣(
  .١/٢٣٨: ١٠٥ج البالغة خ هن) ٤(
  .١/٣٦٨: ١٥٨خ : نهج البالغة )٥(
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الفصل 
ُ  التــي الحــالُ  هــيو   الثاني  المبــرد وذهــب الجمهــور، مــذهب واثبتهــا(( ،)٢(قبلهــا ممــا أو ،)١(بــدونها معناهــا ســتفادُ ی

وَ  :تعــالى قولــه نحــو ؛)بـدونها( األول فمــن ،)٣())نكارهــاإ الــى والسـهیلي قُّ  َوُھ َح ًقا الْ دِّ  :فقولــه ،)٤(ُمَص
ـلَ  هإنَّ  إذ له، دةالمؤكَّ  الحال ذكر دون معلومٌ  الخبر ومعنى دة،مؤكَّ  حال ،)مصدقاً (  إال یكـن لـم الحـقَّ  هـو كـان امَّ

ْیُتمْ  :تعالى قوله نحو ؛)قبلها مما( الثاني ومن .له صدقاً مُ  َّ ِرینَ  َول ِ  مـن مسـتفاد ،)مـدبرین( فمعنـى )٥(ُمْدب

  .)٦()ولیتم(
  :ثالثة قسامٍ أ لىع دةالمؤكَّ  الحال قسمُ تنو 

  :لعاملها دةالمؤَكَ◌◌ّ  الحال:رابعاً 
ــ :عاملــه وافــق وصــٍف  كــلَّ  وهـي ْوا َوال :تعــالى قولــه نحــو لفــظ، دون معنــى اإمَّ ي َتْعَث  ْرِض اْألَ  فِ

ِدینَ  ــــ ؛)٧(ُمْفِس ، معنـــى أو ،)الفســـاد( هـــو )العثـــي( ف َناكَ  :تعـــالى قولـــه نحـــو ولفظـــًا لْ ْرَس َ اِس  َوأ  لِلنَّ

 ً   .)٩(ومعنى لفظاً  للعامل موافقة وهي ،)الكاف( من حال )رسوالً ( فـ ،)٨(َرُسوال

                                                        
  .٢/٥٦٧: شمونيالأشرح : ینظر) ١(
  .٧٤٠، ٢/٧٠٨: معاني النحو: ینظر) ٢(
  .٤/٣٩: الهمع) ٣(
  .٩١ /البقرة) ٤(
  .٢٥/ التوبة) ٥(
  .٢/٧٠٨: معاني النحو: ینظر) ٦(
  .٦٠/ البقرة) ٧(
  .٧٩/ النساء) ٨(
  .٢/٥٦٧: ونيمشرح االش ،١/٦٥٣: شرح ابن عقیل، ١٦٣: المرتجل: ینظر) ٩(
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الفصل 
  :لصاحبها دةالمؤكَّ  الحال :والثاني  الثاني

،( هي الفاٍظ، في تتضُح  ، كافًة ، جمیعًا  :تعـالى قولـه فـي كمـا الحال، صاحب لتوكید تُذَكرُ  ،)عامةً  قاطبًة
 َْو ْرِض  يفِ  َمنْ  َآلَمنَ  َربُّكَ  َشاءَ  َول ُھمْ  اْألَ ُّ ّ◌  حال ،)جمیعاً ( فـ )١(َجِمیًعا ُكل  ،)٢()مـن( لــ دةمـؤَك◌َ

  .)٣()الناسِ ( لـ دةمؤكَّ  حال ،)كافة( ،)قاطبة( فـ ).كافةً  أو قاطبةً  الناُس  جاَء ( :قولك ونحو
  :الجملة لمضمون دةالمؤَكَ◌◌ّ  الحال :والثالث

نقل غیــر ثابتـــةُ  حــالٌ  هــي ،بـــمُ ــذكرُ  ٌة  التـــي هــي آخـــر، بمعنــى او )٤(لـــه وتوضــیحاً  ر،بـــخال لمعنــى توكیـــداً  تُ

 ُ  بالشــعر مشــهور المتنبــي ان ومعلــومٌ  ،)شـاعراً  يبــالمتن هــو( :كقولــك قبلهــا، الجملـة مضــمون مــن معناهــا سـتفادُ ی

ّ◌  حـال ،)شاعراً ( فـ به، معروف  وواضـح ،)عطوفـاً  أبـوك محمـد( :قولـك ونحـو .قبلـه الجملـة لمضـمون دةمـؤَك◌َ

  .)٥(قبله الجملة لمضمون دةمؤكَّ  حال ،)عطوفاً ( فقولك .وةبالأ لوازم من العطف أن
ــدة الحــال جملــة النحویــون وقیَّــد  ســمین،ا مــن معقــودة تكــون نأ(( :وهــي بشــروٍط، الخبــر لمضــمون المؤكِّ

ــ الحــال فــي والعامــل لهمــا، عمــل ال ،)٦())جامــدین تین،فمعــر   :تقــدیره ضــمر،مُ  فعــل ســیبویه، عنــد فهــو دة،المؤكَّ
ُ ( وأ )ذلــك أعــرُف ( ــه  نحــو ،)٨(خــروف البــن خالفــاً  مضــمناً  المبتــدأ وال للزجــاج، خالفــاً  مــؤوالً  الخبــر ال ،)٧()أحقَّ

وفاً  أُحقُّه :التقدیر ،)عطوفاً  أخوكَ  زیدٌ ( :قولك ؛ سـماً ا أو فعالً  المبتدأ یكون نأ یجوز فال ؛)٩(َعُط شـتقًَّا  هـذا نَّ أل مُ

 یوصـف وال لـه، ثبـاتإ والفعـل لـه، الثابتـة أوصـافه من وصف ربذك للخبر، توكیداً  یكون ماإنَّ  االحوال من النوع
)١٠(.  

دة وللحال   :هي ؛)١١(النحویون ذكرها غراٌض أ الجملة لمضمون المؤكِّ
  ).معروفاً  أخوك هو(و ،)معلوماً  خالدٌ  هو( :نحو الیقین؛ لبیان تكون أن )١(
  ).جواداً  حاتم ناأ(و ،)كریماً  أبوك أنا( نحو وللفخر؛ )٢(
  ).كامالً  الرجلُ  نتأ(و )منعماً  ربُّنا هو( نحو یم؛وللتعظ )٣(
  ).مقهوراً  الجاني هو( نحو وللتحقیر؛ )٤(
  ).إلیك فقیراً  عبدك ناأ( نحو وللتصاغر؛ )٥(

                                                        
  .٩٩/ یونس) ١(
  .٧٤١-٢/٧٤٠: معاني النحو: ینظر) ٢(
  .٣١١-٤/٣١٠: المقتضب: ینظر) ٣(
  .٢/٦٤: شرح المفصل: ینظر) ٤(
  .٢/٧٤١: معاني النحو: ینظر) ٥(
  .٢/٥٦٩: شرح االشموني) ٦(
  .٦٥- ٢/٦٤: شرح المفصل: ینظر) ٧(
  .١١٢: التسهیل: ینظر) ٨(
  .٢/٥٦٩ :شرح االشموني: ینظر) ٩(
  ).١(هامش رقم ، ٤/٣١٠: المقتضب:ینظر) ١٠(
  . ٢/٧٤١: معاني النحو، ١١٢: التسهیل، ٤/٣١٠: المقتضب: ینظر) ١١(
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الفصل 
  ).قاتالً  سعیدٌ  انا( نحو وللوعید؛ )٦(  الثاني

  ).مرحوماً  المسكین هو( نحو وللترحم؛ )٧(
  ).هربَّ  رحمةِ  من مطروداً  العاصي هو( نحو وللذم؛ )٨(
  ).یتوب لمن غافراً  ربُّنا هو( نحو ولالطماع؛ )٩(

  .له دةالمؤكَّ  الخبر سیاق یحددها التي غراضالأ من ذلك لغیر بها ویؤتى
   :داللُتھا -

دة الحال وردت   :هما ولغایتین، مواضع؛ )ثالثة( :في ،نهج البالغة في المؤكِّ
 اللفظ دون المعنى في عاملها تأكيد:  

  ":السالم علیه" قوله وهو ؛)واحدٍ ( موضعٍ  في المذكورة، وللغایة املها؛لع المؤكدة الحال وردت
  
شـــ(( - مْ ْشـــىَ  يیَ ـــاِل، حالمـــرِ  مَ ْختَ تصـــفَُّح  اْلمُ یَ ُ  وَ ـــه ُ  َذَنبَ َجناَحـــه ُ  وَ ْهِقـــه َق ُ ی لِه، لَِجمـــالِ  َضـــاِحكاً  َف باِ بیغِ  ِســـرْ  وَأَصـــاِ

  .)١())ِوَشاِحهِ 
 مـن حـال ،)ضـاحكاً ( :فقولـه .الطـاووس خلقـه عجیب فیها یذكر ،"السالم علیه" له خطبة من الكالم هذا

  .القهقهةُ  یستلزم الضحك نَّ أل ؛اللفظ دون المعنى في لعاملها دةمؤكَّ  وهي ،)یقهقه( في الضمیر
 العموم تأكيد:  

ــلا الحــال وردت  لیــهع" قولــه وهمــا ،)موضــعین( :فــي المــذكورة، وللغایــة ؛)جمیعــاً ( بلفــظ لصــاحبها؛ دةمؤكَّ
  ":السالم

  
ةُ  َأحِدهمُ  على دُ تَرِ (( - حُكمُ  حكاِم،الأ من ُحكمٍ  في القضیّ نَها ةُ القِضیَّ  تلكَ  تَردُ  ُثمَّ  ،برأیِه◌ِ  ِفیَها َفیَ یْ رهِ  َعلىَ  ِبعَ  َغیْ

ـِه، بخـالِف  ِفیهـا فیحُكمُ  َضـاةُ  مـعُ تیج ثـمَّ  قوِل ، الـذي مـاماإل ِعْنـدَ  بـذلِكَ  الُق ُ فَ  استَقضـاهُمْ ُب ی ـمْ  صـوِّ ، آراَءهُ  جمیعـًا
لُهُه  ُهمْ  واِحٌد، ونبیُُّهمْ  واحٌد، مْ وإ ُ   .)٢())واِحدٌ  ِوَكتاب

ـ حـال ،)جمیعـاً ( :فقولـه .الفتیا في العلماء اختالف ذمَّ  في ،"السالم علیه" له ةخطب من الكالم هذا  دةمؤكَّ
نما ،)آراَءْهم( في للضمیر   .عموماً  الرأي تصویب كیدألت بها جيء وإ

  
  ":السالم علیه" قولهو 
واو (( - قدِّمةَ  أنَّ  اعلمْ مِ  مُ ُ  القوْ ،ُعی ُهمْ وَن  وُن ُ ُعی ةِ  وَ ُهمْ  اْلمِقدِّمَ ُ ِئع َال یَّاُكمْ  ،َط وا َنَزْلتُمْ  فإَذا َق،والتفرُّ  وإ ، فـانِزُل  جمیعـًا

ذا تَحلتُمْ  وإ وا ارْ   .)٣())َجِمیعاً  فارتِحُل

                                                        
  .١/٣٩٣: ١٦٦نهج البالغة خ ) ١(
  .١/٥٨: ١٨نهج الیالغة خ  )٢(
  .٢/١٤٤: ١١بالغة ك نهج ال) ٣(
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الفصل 
ـ حـال ،)اً جمیعـ( :فقولـه .العـدوَّ  الى بعثة جیشاً  بها ىوصَّ  ،"السالم علیه" له وصیة من الكالم هذا  الثاني  دةمؤكَّ

نمــا ،)ارتحلــوا(و ،)انزلــوا( فــي )الــواو( للضــمیر  وهــو ،"الســالم علیــه" بــه أمــرهم فیمــا العمــوم لتأكیــد بهــا جــيء وإ

  .واالرتحال النزول حالتي في واالجتماع االتحاد
ـ الحـال أنَّ  مرَّ  مما ضحیتَّ   فهـي كیـد،أالت داللـة سـوى داللـة ةأیَّـ التـؤدي "السـالم علیـه" كالمـه فـي دةالمؤكَّ

 الجملـة فـي تـراه مـا بتوكیـد تكتفـي بـل جدیـد؛ معنـى الجملـة الـى التحمـل(( الـراوي فتحـي كـاظم الـدكتور قال كما

  .)١())المعاني من
  الثاني المبحث

  )وغیره التوكید یفید( سماب التاكید
، )وتسعین أحدى( :في ،نهج البالغة في هذا ورد   :اآلتي في ذلك وبیان موضعًا

  :)الشأن ضمیر( بـ التأكید )١(
  :مدخل -

ر( إنَّ   :)٢(الكــوفي باالصــطالح )المجهــول ضــمیر(و البصــري، باالصــطالح )هالقّصــ( أو ،)الشــأن ضــمیَ
 هـو( :نحـو العوامـل، حسـب علـى أ،ر ومسـتت ومتصـالً  منفصـالً  ویكـون لیفسـرها، الجملـة قبـل میتقدَّ  غائٌب  ضمیرٌ 

نما ،)٣()قائمٌ  زیدٌ  كان(و ،)قائمٌ  زیدٌ  إنَّه(و ،)قائمٌ  زیدٌ  ي :تعـالى قولـه نحـو ،)٤(والتعظـیم للتفخـیم به یؤتى وإ نِ نَّ ِ  إ

ا َن َ ُ  أ َ  هللاَّ ھَ  ال َ ل ِ َّ  إ ِال ا إ َن َ ــ مــرالأ وجملــة(( :قـائالً  الجرجــاني، القــاهر عبــد أشـار هــذا والــى للتأكیــد، وأ ،)٥(أ  هأنَّ
 تكریـر مجـرى یجـري ذلـك ألن ه؛لـ والتقدمـه علیـه، التنبیـه بعـد لـه عالمـكأ مثـل غفالً  بغتة الشيء عالمكأ لیس

 یـذكر أن مـن لـه افخـم ذلـك كـان فُسِّـرَ  ثـم أْضـِمرُ  إذا الشـيء، إن :قالوا ههنا ومن .واألحكام التأكید في اإلعالم

ا :تعــالى قولــه فــي ضــرورة نعلــم أنــا هقــالو  مــا صــحة علــى ویــدل .إضــمار /تقدمــة غیــر مــن َھ نَّ ِ ى َال  َفإ  َتْعَم

ْبَصارُ  ، فاً وشر  فخامةً  )٦(اْألَ  أبـداً  السبیل وكذلك ،)التعمى األبصار فأنَّ ( :قولنا في شیئاً  منها النجد وروعًة

  .)٧())قصة ضمیر فیه كان كالم كل في

                                                        
  .١٩٤: أسالیب التوكید في القرآن الكریم) ١(
  .١٣٩: المطالع، ٢/٤١٠: البرهان، ٢٨٣: شرح الوافیة، ٣/١١٤: شرح المفصل: ینظر) ٢(
  .١٤٩ :الكافیة في النحو: ینظر) ٣(
  .٢/٤١٠: البرهان، ٣/٢٠: المغني في النحو، ٣/١١٤: شرح المفصل: ینظر) ٤(
  .١٤ /طه) ٥(
  .٤٦ /لحجا) ٦(
  .٢٤٦: دالئل اإلعجاز) ٧(
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الفصل 
  :داللتھ -  الثاني

 التعظيم تأكيد:  
) ومائــة ینعشـر و  الثــةث: (، فـي، وللغایـة المــذكورةضـمر الشــأنالكـالم مؤّكــدًا ب ورد ،نهــج البالغــة وفـي

  .)٢(موضعاً ) یناربعة و تسع: (، ومنفصًال في)١(موضعاً ) سبعینأربعة و : (ناسخ في؛ جاء متصًال بالموضعٍ 
  

  ":السالم علیه" وقوله
هُوَ (( - َفعُ  وَ رْ ه یَ ا في َصاِحبَ ُ  الدُّْنیَ ه ُ یََضع ةِ  في وَ   .)٣())اآلِخرَ

ـه، غیـر فـي لمالـه الواضـع فـي "السـالم علیـه" لـه كـالمٍ  من فالقول ـر .أهلـه غیـر وعنـد حقَّ  التبـذیر عـن فنفَّ

 مـن ُألقـي مـا لتعظـیم تأكیـدًأ ؛)هـو( الشـأن بضـمیر ،...)یرفع وهو( :الخبر وُصدَّر ،)اآلخرة في ویضعه( :بقوله

  .خبرٍ 
  
ُت (( - َعِجبْ ْن  وَ ـوَ  اهللاِ  في ئكَّ  لِمَ هُ ـرَى وَ ـُت  .اهللاِ  َخْلـقَ  یَ ـْن  وَعِجبْ َت  َنِسـىَ  لِمَ ـوْ ـوَ  المَ هُ ـرَى وَ ـْن  یَ ـوُت  مَ مُ ـُت  .یَ َعِجبْ  وَ

ْن  هُوَ  اُألخرى النَّشَأةَ  أْنَكرَ  لِمَ رَى وَ   .)٤())اُألولى النَّشَأةَ  یَ
ـــَب   رؤیـــة مـــع ؛)اُألخـــرى النشـــأة منكـــر(و ،)لموتـــه الناســـي(و ،)اهللا فـــي الشـــاكّ ( :مـــن "الســـالم علیـــه" تعجَّ

ـــ منــه المتعجــب ــقِ ( ل ــْن (و ،)اهللا َخّل ــا ).اُألولــى النشــأة(و ،)یمــوت مَ مَّ  ُصــدَّرت ؛التعظــیم یســتلزم التعجــب كــان وَل

  .لتعظیمها تأكیداً  ؛)هو( الشأن بضمیر األخبار
  :)الفصل ضمیر( بـ التأكید )٢(
  :مدخل -

 ال ،)٥(الكـــوفي باالصـــطالح )دعامـــةال( أو ،)عمـــادال( أو البصـــري، باالصـــطالح ،)الفصـــل ضـــمیر( إنَّ 
 وأن معـرفتین بـین یقـع وأن قبلـه، سـملال ومطابقتـه المنفصـلة، الرفـع ضـمائر مـن كونـه :بشـروطٍ  إالَّ  كـذلك یكون

 هجعلــی نحــویینال وبعــض ،الخلیـل عنــد لــه موضــع وال .)٦(والخبـر المبتــدأ أصــله مــا او وخبـره المبتــدأ بــین یفصـل
                                                        

  ).48(صفحة ) 2(، هامش )42(صفحة ) 5(، هامش )40(صفحة ) 4(هامش  :ینظر) ١(
، ٣١٠، ٢٩٩، ٢٨١، ٢٥١، ٢)٢٥٠(، ٢٤٩، ٢١٢، ١٨٧، ١٨٣، ١٦٦، ١١٣،١٣١، ٨٥، ٥٦، ٣٦، ٣٢/ ١ج: نهج البالغة: ینظر) ٢(

٤٦٦، ٤٤٨، ٤٣٧، ٣٥٩.  
، ٣٦٣، ٢)٣٤٤(، ٣)٣٣٤(، ٣٢٦، ٣٥٨، ٢)٣٤٤(، ٣)٣٣٤(، ٣٢٦، ٢٨٥، ٢٧٢، ١٦٨، ١٥٩ ،١١٩، ٧٤، ٣٩، ٢٨، ٢٧، ١٣/ ٢ج

٣٩٨، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٦٩.  
  .١/٢٩٤: ١٢٦نهج البالغة خ  )٣(
  .٢/٣٣٤: ١٢١نهج البالغة م  )٤(
حاشیة ، ١٤١: لعاالمط، ٢٨٢: یةفشرح الوا، ٣/١١٠: شـرح الـمفصل، )١٠٠( سألةم ،٢/٧٠٦: اإلنـصاف، ٢/٣٨٩: الكتاب: ینظر) ٥(

  .١/١٣٥: الخضري
النحو ، ١/٣٧٧: نصاريال أابن هشام ، شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة، ١١١-٣/١١٠: شرح المفصل، ٢/٢٨٩: الكتاب: ینظر) ٦(

  .١/٢٤٥: الوافي



١٣١ 
 

 

 

الفصل 
 بـــه یـــؤتىو  )٢())النعـــت خبـــرٌ  بعـــده مـــا بـــأنَّ  الســـامع إعـــالم ورهـــالجم عنـــد وفائدتـــه(( ،)١(خبـــره بعـــده ومـــا مبتـــدأ  الثاني

  .)٤(واالختصاص للحصر :وقیل ،)٣(كیدألتل
  :داللتھ -
 اإلسناد طرفي تخصيص تأكيد:  

؛ )عشر تسعةَ ( :في المذكورة وللغایة ل،صالف ضمیر ورد ،نهج البالغة وفي  بـین متوسـطاً  جاء موضعًا

 كمــا ؛)٦(مواضـع )عشـرة( :فــي والخبـر المبتـدأ بـین متوســطاً و  ،)٥(مواضـع )تسـعة( :فـي والخبــر المبتـدأ أصـله مـا

  ":السالم لیهع" قوله في
  
، هُوَ  مُ اإلسال(( - ، هـو والتصـدیقُ  التصـدیُق، هـو والیقـیُن  الیقـیُن، هـو والتسلیمُ  التَّْسلِیمُ ارُ  هـو واإلقـرارُ  اإلقـرَ

، ُ ُ  األداء   .)٧())العملُ  هو واألداء
 ،)بالتصــدیقِ  الیقــین(و ،)بــالیقین التســلیم(و ،)بالتســلیم اإلســالم( تخصــص لمــا ،"الســالم علیــه" قولــه ففــي

  .باآلخر منهما كل تخصیص تأكید ثبت ).بالعملِ  األداء(و ،)داءِ الأب إلقرارا(و ،)باإلقرار التصدیق(و

                                                        
  .١/١٣٥: حاشیة الخضري، ١٤٨: الكافیة في النحو: ینظر) ١(
  .١٤٣: المطالع) ٢(
  .٢/٤٠٩: البرهان، ٢٨٢: شرح الوافیة، ٣/١١١شرح المفصل  :ینظر) ٣(
  .٦٩-١/٦٧: الهمع: ینظر) ٤(
  .)48(صفحة ) 6(، هامش )43(صفحة ) 4(هامش  :ینظر) ٥(
  .٤٤٨، ١٨٧ /١ج :البالغة نهج: ینظر) ٦(

  .٤٠٤ ، ٣٩٢، ٦)٣٣٤/ (٢ج
  .٢/٣٣٤: ١٢٠نهج البالغة م ) ٧(



 

 ١٣٢ 
 

الفصل 
فمنهــا مــا ورد فــي  ؛نهــج البالغــةمــن  موضــعٍ ) ئــةاأربعــة وثالثــین وثمانم: (ورد التأكیــد باالســلوب فــي  الثالث

، )القصــر(التأكیــد بـــ : كتــب البالغیــة؛ نحــوال، ومنهــا مــا جــاء فــي )القســم(بـــ التأكیــد : الكتــب النحویــة؛ نحــو
ج رِ دْ مــن تكــرار المعنــى دون اللفــظ، أُ ولمــا كــان التــذییل نوعــًا  –)التــذییل(، والتأكیــد بـــ )االقتبــاس(والتأكیــد بـــ 

، والتأكیـد )االسـتدالل(التأكیـد بــ : ومنها ما ورد في كتاب نهج البالغة؛ فانفردت به، وانفـرد بهـا؛ نحـو -تحته
كمــال صــفة (، وأخیــرًا التأكیــد بـــ )نفــي قیــد صــفة الموصــوف(، والتأكیــد بـــ )التنفیــر(، والتأكیــد بـــ )الترغیــب(بـــ 

  :ك في اآلتيوبیان ذل). الموصوف
  المبحث االول

  )ةة والبالغیَّ النحویَّ (سالیب الكتب االتأكید ب
ثمانیـــة وثالثـــین : (فـــي ،نهـــج البالغـــةفـــي ، )االقتبـــاس(، و)القصـــر(، و)القســـم(ورد التأكیـــد بأســـلوب 

  :موضٍع؛ وبیانها في اآلتي) ئةاوستم
  التأكید بالقسم: أوالً 
  :مدخل -

 َ : القســـم، بالتحریـــك((: قـــائالً ) هــــ ٧١١ت (أشـــار ابـــن منظـــور  م هـــو الحلـــف والیمـــین، والـــى هـــذاَســـالق
: وقــد أقســمَ بــاهللا واستقســمه بــه وقاســمه. الیمــین، وكــذلك المقســم، وهــو المصــدر مثــل المخــرج، والجمــع أقســام

  .)٢())وهي االیمان: ةأصله من القسام: ویقال(( ،)١())…تحالفوا: وتقاسم القوم .حلف له
ر الطلبــي، ولمــا كــان غیــر طلبــي جعلــه ابــن جنــي ضــربًا مــن نشــاء غیــوهــو ضــرب مــن ضــروب اإل

 ائلٍ ســورب  )٣())…القســم ضــرٌب مــن الخبــر یــذكر؛ لیؤكــد بــه خبــر آخــر علــم أنَّ إ((: ضـروب الخبــر؛ إذ قــال
ــ: یســأل ـــ! جعــل ابـــن جنــي القســم ضـــرب مــن ضــروب الخبــر؟ مَ لِ جعــل غیــره القســـم ضــربًا مــن ضـــروب  مَ وِل

خبــار أأن اصـل أســالیب االنشـاء غیــر الطلبـي هــي ((تعلیـل ذلــك یعـود الــى  نَّ أیبــدو ! نشـاء غیــر الطلبـي؟اإل
ـ: ، وهـووهـذا الجـواب أثـار سـؤاًال آخــرَ . )٤())نقلـت الـى معنـى االنشـاء نشــاء سـند الـى اإلسـم القسـم حـین أُ تَّ ا مَ ِب

ــ یســتدعي  نشــاء غیــر الطلبــي؛ لكونــه الســند الــى اإلأُ : قــولأ ســند الــى الخبــر؟ســم حــین أُ تَّ ا مَ غیــر الطلبــي؟ وِب
سند الى الخبر؛ لكونه یحتمل الصـدق، والصـدق لذاتـه، وكمـا هـو معـروف ان الخبـر لطلب، وأُ امطلوبًا وقت 

خبـــار التـــي وردت فـــي القـــرآن القســـم بمثابـــة األ نَّ أ -واهللا اعلـــم –قـــوٌل یحتمـــل الصـــدق والكـــذب لذاتـــه، فـــأرى
ن اهللا تعـــالى، والرســـول الكـــریم عـــ الكـــریم، والحـــدیث الشـــریف التـــي ال تحتمـــل ســـوى الصـــدق؛ لكونهـــا صـــادرة

، فكـذا الحـال فـي القسـم فأنـه ال یحتمـل سـوى الصـدق، وهـذا االحتمـال یعـود الـى )لى اهللا علیه وآله وسلمص(
. فبقســمه هــذا قــد زال احتمــال الكــذب منــه، وأكــد احتمــال الصــدق فیــه -عــز وجــل –قســم قــد أقســم بــاهللامان ال

                                                        
  .٢٥٢- ٢/٢٥١: أساس البالغة: وینظر). مَ َس قَ (مادة . ١٢/٤٨١ :لسانال )١(
  .٤/١٦٢: مجمل اللغة )٢(
  .تعلیق المحقق في الصفحة نفسها: ، وینظر٢٥٥: اللمع )٣(
  .٢/٦٦: علم المعاني، بسیوني عبد الفتاح )٤(



 

 ١٣٣ 
 

الفصل 
ثبــات؛ إأن الغــرض مــن القســم توكیــد مــا یقســم علیــه مــن نفــي أو علــم ا: ((الً ئوالــى هــذا أشــار ابــن یعــیش قــا  الثالث

، : تقول   .)١())ما أكدت خبرك لتزیل الشك من المخاطبنَّ إواهللا القومنَّ
ســالیبه، وتعــدد المقســم بــه؛ لــذا أكثــرت  )٢())م اللغــاتدَ القســم قــدیمًا فــي حیــاة الشــعوب ِقــ((ولمــا كــان   

حتــى یصــح التوكیــد ) المــتكلم والمتلقــي( :نــد الطــرفین أيالبــد ان یكــون المقســم بــه مــن الشــرف والعظــم ع((
س او اســم قــدّ إمــا اســم الجاللــة أو صــفاته او مخلوقاتــه او اســم كتــاب مُ : فغالبــًا مــا یكــون المقســم بــه )٣())بــه

  .)٤(أحد انبیائه
  :)٥(أقسم بثالثة اشیاء -عز وجل –ان اهللا) هـ ٧٩٤ت (وذكر لنا الزركشي 

ْجَمِعینَ فَ : بذاته، قال تعالى) ١( َ ُھْم أ نَّ َ ل َ َنْسأ َ َك ل   .)٦(َوَربِّ
ا : وبفعلــه، قــال تعــالى) ٢( ٍس َوَم ا، َوَنْف ا َطَحاَھ ْرِض َوَم ا، َواْألَ ا َبَناَھ َماِء َوَم َوالسَّ

اَھا   .)٧(َسوَّ
َذا َھَوى، َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى: وبمفعوله، قال تعالى) ٣( ِ ْجِم إ   .)٨(َوالنَّ

مــع ) الــواو، والبــاء(ویــؤتى بـــ  )٩()الــواو، والبــاء، والتــاء، والــالم: (، وهــي*عــة أحــرف مشــهورةوللقســم أرب
ففیهمـا معنـى التعجـب وال یقسـم مـع التـاء ) التـاء، والـالم(كل محلـوٍف بـه، مـن االسـماء الظـاهرة خاصـة، امـا 

االســم المقســم بــه،  ، وهــي فــي االصــل أحــرف جــر تجــرُّ )١٠(مــع لفــظ الجاللــة ومــع الــالم اال فــي التعجــب الَّ إ
ولمــا  ،)١١(وتــرتبط بفعــل القســم الظــاهر او المضــمر ارتباطــًا معنویــًا كارتبــاط احــرف الجــر بالفعــل او شــبیهه

كثــر اقترانهــا بفعــل القســم او المقســم بــه ســمیت احــرف القســم؛ فاكتســبت داللتــه، وهــي التوكیــد؛ لــذا سأقصــر 
  :االتيوبیانها في  ،نهج البالغةفي الحدیث على ما ورد منها 

                                                        
  .٩/٩٠: شرح المفصل  )١(
  .١٥ :سالیب القسم في اللغة العربیة، كاظم فتحي الراويأ )٢(
  .١٦: ر الموسويسماء اهللا تعالى وصفاته في القرآن الكریم، اطروحة ماجستیر، حیدر مصطفى الهجأ )٣(
  .١٥٦- ١٥٥: ، أسالیب التأكید في اللغة العربیة، الیاس دیب١/٥٢٢: جملالشرح : ینظر )٤(
  .٤٧/ ٣: البرهان: ینظر )٥(
  .٩٢/ الحجر )٦(
  .٧- ٥/ الشمس )٧(
  .٢- ١/ النجم )٨(

، نحو ) مُ (وتصبح  بضم المیم والنون وكسرهما،" من"وغیره، انها خمسة أحرف بزیادة ) هـ ٣١٦ت (ذكر ابن السراج  * بحذف النون تخفیفًا
ُن ربي (   :حرف قسم كما في قول الشاعر" جیر"وقیل قد یرد ) مُ ربي الفعلنَّ (و) فعلنَّ ألمُ

  عما قلیل اینا المقهور    جیر لیعلمنَّ : قالوا قهرت فقلُت 
  .٣/٤٢٨: شرح االشموني ،١/٣٤٤: االصول في النحو: فینظر في هذین. القاً طولم اجد هذین الحرفین في نهج البالغة ا

  .٤/٥٣٩: معاني النحو: ینظر )٩(
  .٢٠٢: ، الحلل٤٩٦/ ٣: الكتاب: ینظر )١٠(
  .١٥٩: سالیب التأكیدأ، ٣/٤٩٦: الكتاب: ینظر )١١(



 

 ١٣٤ 
 

الفصل 
  :الواو) ١(  الثالث

وللقسـم : ((مة أحـرف القسـم؛ وذلـك لكثـرة اسـتعمالها، والـى هـذا أشـار سـیبویه، اذ قـالتقع الواو في مقدَّ 
ُ أوالمقســـم بـــه   )١())...ثـــم یـــدخالن علـــى كـــل محلـــوف بـــه. دوات فـــي حـــروف الجـــر؛ واكثرهـــا الـــواو، ثـــم البـــاء

یِم : ىوتخـتص باالســم الظــاهر، وال تــدخل علــى المضــمر؛ كقولــه تعــال َحِك ْرآِن الْ ُ ق أقســمُ : ، أي)٢(َوالْ
  .)٣(بالقرآن الحكیم

َ بْ مُ  )الواو( نَّ أوذهب النحویون الى  المخـرج والمعنـى، : ؟ لكونهما متقاربتین مـن جهتـین)الباء(من  د له
والجمــع او االلصـــاق  ،امــا المخــرج فكالهمــا شـــفوي وامــا المعنــى، فالبـــاء تفیــد االلصــاق، والــواو تفیـــد الجمــع

  .)٤(قاربانمت
  :الباء) ٢(

ُ أ؛ لكونهـا )٥(أصل أحرف القسم، كذلك قال علماء النحـو والتفسـیر ح بفعـل صـرَّ وسـع حـروف القسـم اذ ی
ل علـــى الظـــاهر والمضـــمر فضـــًال عـــن كونهـــا حـــرف اضـــافة ومعنـــاه االلصـــاق خالقســم معهـــا ویضـــمر، وتـــد

لقسـم االسـتعطافي، والـى هـذا أشـار واختصاصـها بالطلـب وا )٦(فاضافت معنى القسم الى المقسم به والصـقته
ســتخبرني؟ ابــاهللا : بهــا الطلــب والقســم االســتعطافي، فـال یقســم فیهمــا بغیرهــا؛ نحــو اخــتصَّ : ((الً ئالسـیوطي قــا

، وال  ،امـا بقیـة أحـرف القسـم ،)٧())وباهللا هل قام زید؟ أي اسـالك بـاهللا متحلفـاً  فیحـذف فعـل القسـم معهـا وجوبـًا
  .)٨(مقسم به ظاهراً ذا كان الإ الَّ إیقسم بها 

  :التاء) ٣(
والتفخــیم كمــا فــي قولــه  -كمــا مــرَّ  -معنــى التعجــب: فلهــا معنیــان زیــادة علــى القســم؛ همــا )التــاء(امــا 

ُرونَ : تعالى ُتْم َتْفَت ا ُكْن ُنَّ َعمَّ ل َ أ ُتْس َ ِ ل َّ ، ولـم تـرد فـي القـرآن الكـریم *وتخـتص بلفـظ الجاللـه .)٩(َتا
َْصَناَمُكمْ : تعالى؛ نحو قوله )١٠(اال وهي معه ِكیَدنَّ أ ِ َألَ َّ فـي قولـه  )التـاء(: قال الزمخشري )١١(َوَتا

                                                        
  .٢/٣١٧: ، المقتضب٣/٤٩٦: الكتاب )١(
  .٢ /یس )٢(
  .٤١٧: ، المطالع٢/٣٢٩: الفوائد: ینظر )٣(
  .٢٣٧- ٤/٢٣٦: معه، ال٣٢٠-٢/٣١٨: المقتضب: ینظر )٤(
، ٦/٣٢١: البحر المحیط، ابو حیان االندلسي ١/٥٢٤: ، شرح الجمل٩/٩٩: ، شرح المفصل٢٠٣: ، الحلل٣٦: معاني الحروف: ینظر )٥(

  .٤١٦: ، المطالع١/١١٦: بیبلمغني ال
  .٦/٣٢١: ، البحر المحیط١/٤٩٦: لجملا، شرح ٩/٩٩: شرح المفصل: ینظر )٦(
  .٢/٣٨ :معهال )٧(
  .صدر نفسهالم )٨(
  .٥٦ /النحل )٩(

  .١٧٢: صف المبانير ، ٣/٤٩٩: نظر الكتابی. وهذا شاذُ . الكعبةِ  ّب رَ ي، وتَ تربَّ : حكى االخفش انه سمع عن العرب قولهم *
  .٤/٥٤٠: معاني النحو: ینظر )١٠(
  .٥٧ /االنبیاء )١١(



 

 ١٣٥ 
 

الفصل 
یـه مـع بدل من الواو، وفیها زیادة معنى التعجب، كأنـه تعجـب مـن تسـهیل الكیـد علـى یـده وتأتَّ  >تاهللا<تعالى   الثالث

  .)١(وقهره ذو نمرو تُ ُع 
) هـــ ٢٨٥ت (، امــا المبــرد )٢(كــالم العــرببكثــرة وقوعــه فــي  )الــواو(بـــ  )التــاء(بــدال إوقــد علــل ســیبویه 

تــراث مــن اصــل وراث : ابــدالهما، فقــالوا بــدال بینهمــا الــى كونهمــا صــوتین شــفهیین، فصــحَّ فقــد علــل وقــوع اإل
فـــي ذلــك وخـــالفهم ابــو حیـــان ) هـــ ٥٧٧ت ( )٥(وابــن االنبـــاري )٤(ووافقــه الزجـــاجي )٣(وتجــاه مـــن اصــل وجـــاه

، ووافقــه مــن المحــدثین، عبــاس حســـن، اذ )٦(معنــى لهــذا االبــدال الــذي ال یــرى أي) هـــ ٧٤٥ت (االندلســي 
  .)٧())صیالن في القسم ولیسا نائبین فیه عن الباءأالصحیح ان الواو والتاء : ((قال

ــــ، وُع اهللاِ  ر، ولعمــــیمــــُن اهللاِ ا: وللقســــم الفــــاُظ كثیــــرةُ منهــــا ، ، وبعــــزة اهللاِ ، وقعــــدك اهللا، وعهــــد اهللاِ اهللاِ  رِ مْ
وفیـــه معنـــى  بـــاب مـــا عمـــل بعضـــه فـــي بعـــضٍ ((وذكـــر ســـیبویه هـــذه االلفـــاظ تحـــت  )٨(...ولعمـــرك، ولعمـــري

  :لذا سأقصر الحدیث على ما ورد منها في نهج البالغة؛ وبیانها في اآلتي ؛)٩())القسم
  ُن اهللاِ مُ یْ ا

یمـیُن االنسـان وغیـره، وهـو الحلـف؛ ولهـذا : ، والیمـین)١٠(أصل اللفـظ یمـین اهللا، والجمـع ایمـُن، وایمـان
  .)١١()ما اقسم به ایمن اهللاِ ( و ،)قسمي ایمن اهللاِ : (اسم اختص به القسم؛ یقال: منای

، نــه اســمٌ أ؟ فــذهب البصــریون الــى ســمٌ اام  أهــو حــرفٌ  –ایمــن –ولقــد اختلــف النحویــون فــي هــذا اللفــظ
ــ(علــى وزن ) ایمــن(بــدلیل ان ) یمــین(نــه جمــع أویــذهب الكوفیــون الــى  ، وهــو وزن یخــتص بــه الجمــع، )لأْفعُ

عـن ) هــ٣١١ت (والزجـاج ) هــ ٣٨٤ت (الرمـاني  انها وصلت لكثرة االسـتعمال وشـذَّ  الَّ إهمزته، همزة قطع و 
  .)١٢(في القسم حرف جرٍّ ) ایمن(المذهبین؛ فذهبا الى ان 

ـ((: سـیبویه هـذا الحـذف قـائالً وعلـل ؛ )ایـمُ (فتصـبح ) ایمـُن (وغالبًا ما تحذف النـون مـن   مُ اهللاِ وكـذلك أیْ
ن اللفـظ اذا أاعلـم ((: وقـال ابـن بعـیش )١٣())كثر في كالمهم، فحذفوه كمـا حـذفوا غیـرهأن ذا أ الَّ إ، اهللاِ  ُن مُ وأیْ 

                                                        
  .١/١١٦: مغني اللبیب: ینظر )١(
  .٢/١٤٤: الكتاب: ینظر )٢(
  .٢/٣١٩: المقتضب: ینظر )٣(
  .٧٣-١/٧٢: شرح الجمل: ینظر )٤(
  .١٧٥: سرار العربیةأ: ینظر )٥(
  .٦/٣٢٢: البحر المحیط: ینظر )٦(
  .٢/٤٨٨: النحو الوافي )٧(
  .١٠٦- ٨٧أسالیب القسم : ینظر: یلصلمزید من التف )٨(
  .٤/٢٤٠: الهمع: وینظر. ٥٠٤- ٣/٥٠٢: الكتاب )٩(
  ).یمن(، مادة ٥٧٠-٤/٥٦٦: غة، مجمل الل٤٦٠- ١٣/٤٥٨ :لسانال: ینظر )١٠(
  ).نمی(مادة  ،٦/٢٢٢١: الصحاح )١١(
  .٣٧٢: ذو ، ظاهرة الشذ٢/١٦٠: ، االشباه والنظائر)٥٩(مسألة  ١/٤٠٤: االنصاف: ینظر )١٢(
  .٥٠٣- ٣/٥٠٢: الكتاب )١٣(



 

 ١٣٦ 
 

الفصل 
كثر فـي السـنتهم واسـتعمالهم آثـروا تخفیفـه وعلـى حسـب تفـاوت الكثـرة یتفـاوت التخفیـف ولمـا كـان القسـم ممـا   الثالث

  .)١())یكثر استعماله ویتكرر دوره بالغوا في تخفیفه من غیر جهة واحدة
ز ابـن اسم یلزم الرفع باالبتـداء واجـاز ابـن درسـتویه جـره بحـرف القسـم، وجـوَّ ) ایمُ ( نَّ أ: مما مرَّ  ضحیت

  .)٢(قسمي ایمن اهللاِ : رًا والمحذوف مبتدأ؛ التقدیربعصفور ان یكون خ
عمرُ اهللاِ    َل
ـالعَ (( ُ مْ ـر، والع ُ مُ ــر، والع ـقــد طـال َع : یقـال. الحیـاة: رمْ ُ مْ ــوُع  ره : قــالوا فــاذا اقسـموا ره، لغتـان فصـیحتان،مْ

ـــعَ لَ  ـــعَ لَ : والعـــرب تقـــول فـــي القســـم… مـــارْع َأفتحـــوا ال غیـــر، والجمـــع ! كرُ مْ ـــعَ ري ولَ مْ رك، یرفعونـــه باالبتـــداء، مْ
ـالعَ (( :ویقـال. )٣())رك قسمي او یمني أو مـا أحلـف بـهمْ عَ لَ  :ویضمرون الخبر كأنه قال ُ  رُ مْ ـوالع … البقـاء: رمْ

ُ : تأویله: قال –في االیمان –ك اهللارَ مْ وَع  ُ : أي: ركَ عمَّ سألُت اهللا ان ی   .)٤())قاءكطیل بَ ی
 )٥())لعمــر اهللا المقســم بــه: الفعلــن، كأنــه قــال لعمــر اهللاِ : وذلــك قولــك((: شــار ســیبویه الــى هــذا قــائالً أو 

ــر(فــالالم فــي  مْ عَ ــَع (هــي الم االبتــداء، وجــيء بهــا لتوكیــد القســم و) َل مرفــوع باالبتــداء، والخبــر مضــمر، ) رُ مْ
  .)٦(لعمرك ما أقسم به او حلفي: یرالتقد

  :والقسم نوعان، هما
ْرآِن  :ویســتدل علیــه بحــرف القســم؛ نحــو قولــه تعــالى :)الظــاهر(القســم الصــریح أو ) ١( ُ ق س، َوالْ ی

ُمْرَسلِینَ  َِمْن الْ َك ل نَّ ِ َحِكیِم، إ   :)٨(او بفعل القسم؛ كقول زهیر. )٧(الْ
نًا لَ    مِ رَ بْ حیٍل ومُ حاٍل ِمْن َس  كَلَ◌◌ّ  على  تُما دْ جِ مَ السیدان وُ عْ نِ یمیْ

؛ كقولــه تعــالى ٌة : او بــالحرف والفعــل معــًا اَءْتُھْم آَی ئِْن َج َ انِِھْم ل ْیَم َ َد أ ِ َجْھ َّ ا ِ ُموا ب ْقَس َ َوأ
َھا ِ ُیْؤِمُننَّ ب َ   .)٩(ل

ـــه )١٠(ویســـتدل علیـــه بالقرنیـــة اللفظیـــة او المعنویـــة :)المقـــدر(القســـم غیـــر الصـــحیح او ) ٢( ، كمـــا فـــي قول
َالقٍ  :تعــالى ْن َخ َرِة ِم ي اْآلِخ ُھ فِ َ ا ل َتَراهُ َم ْن اْش ََم وا ل ْد َعلُِم َق َ ئِْن : وقولــه ،)١١(َول َ ل

                                                        
  .٩/٩٤: ح المفصلر ش )١(
  .٢/٤٠: ، الهمع١/١٠١: مغني اللبیب: ینظر )٢(
  ).عمر(، مادة ٦٠٢-٤/٦٠١: لسانال )٣(
  .٣/٤٠٩: مجمل اللغة )٤(
  .٣/٥٠٢: الكتاب )٥(
  .٨٣ :الالمات، الزجاجي: ینظر )٦(
  .٣-١ /یس )٧(
  .٧٩: الدیوان: ینظر )٨(
  .١٠٩ /امنعاال  )٩(
  .٥٣٩- ٤/٥٣٨: ، معاني النحو٤/٢٦٠: ، الهمع١/٥٢٠: ، شرح الجمل١٥٠: التسهیل: ینظر )١٠(
  .١٠٢/ البقرة )١١(



 

 ١٣٧ 
 

الفصل 
مْ   الثالث ُرَجنَّ َمَعُك َنْخ َ ِرْجُتْم ل ْخ ُ ْنُكْم : وقولــــه ،)١(أ ِدیَن ِم ُمَجاِھ َم الْ َ ى َنْعل ُكْم َحتَّ َونَّ ُ َنْبل َ َول

ْخَباَرُكمْ  َ َُو أ ِریَن َوَنْبل ِ اب   .)٢(َوالصَّ
وا  :وممــا یبــین القرنیــة المعنویــة فــي القســم المقــدر، قولــه تعــالى وُت ُ ِذیَن أ َّ اَق ال ُ ِمیَث َذ هللاَّ َخ َ أ

ھُ  ُننَّ ُتَبیِّ َ ِكَتاَب ل   .)٤(على القسم) میثاق(، دلت لفظة )٣(الْ
ـد( :في) َقدْ + الالم () ١( َق لیل كثیـرًا ویسـتغنى الـد: ((ار ابـو حیـان االندلسـي الـى هـذا الموضـع، قـائالً شـأ :)َل

هـي جـواب ) الـالم(، و)واهللا لقـد: (التقـدیر )٥())بالجواب عن القسم؛ قال ابن مالك لوقوعه بعد لقد او بعد لئن
  .)٧(أو الالم الى تعقب القسم كما سماها ابن فارس )٦(القسم

ِئْن (: ، في)إْن الشرطیة+ الالم () ٢( ه بـان مـا مؤذنـفیـه الـالم علـى حـرف الشـرط  تدخل((: قال الزجاج :)َل
  ).واهللا لئن: (، التقدیر)٨())ربعدها جواب قسم مضم

ســأل ســیبویه الخلیــل عــن هــذا الموضــع، إذ  :)لــتفعلنَّ : (فــي) مضــارع مقتــرن بنــون التوكیــد+ الــالم () ٣(
إنمــا جــاءت علــى نیــة : إذا جــاءت مبتــدأة لــیس قبلهــا مــا یحلــف بــه، فقــال) لــتفعلنَّ (وســألته عــن قولــه ((: قــال

  .)٩())یتكلم بالمحلوف به الیمین وان لم
ـــة القســـم: (والقســـم مؤلـــف مـــن جملتـــین ـــة جـــواب القســـم(، و)جمل ـــة القســـم، فهـــي جملـــة ) جمل أمـــا جمل

وال . )١١(جملـة إنشـائیة ، وأما جملة جواب القسم، فهي فـي األصـل جملـة خبریـة وفـي االسـتعطاف)١٠(نشائیةإ
لـى هـذا أشـار عبـد القـاهر ال یتم معنـى القسـم إالَّ  اعلـم أنَّ القسـم ((: قـائالً ) هــ ٤٧١ت (جرجـاني بوجودهـا، وإ

أحلـف بـاهللا وتسـكت بـل یجـب ان : لما كان موضعه على ان یؤكد به كالم لم یجز السكوت علیه؛ فال تقـول
، إالَّ : تــأتي بالمقســم علیــه فتقــول ــُف بــاهللا الفعلــنَّ ؛ )١٢())دتــه ونفیــت عنــه الشــك بــان اقســمت علیــهانــك اكَّ  أحلِ
ــــا ابــــن ی ــــة ((: عــــیش جملتــــي القســــم قــــائالً ولهــــذا وصــــف لن ــــا فكانتــــا كالجمل والقســــم والجــــواب جملتــــان تالزمت

لـــى هــذا أشـــار المبــرد قـــائالً  )١٣())الواحــدة : وال یتحقـــق ـهـذا الوصـــف إال بوجــود رابـــط یــربط القســـم بجوابــه، وإ

                                                        
  .١١ /الحشر )١(
  .٣١ /محمد )٢(
  .١٨٧/ آل عمران )٣(
  .٤٠: أسالیب القسم: ینظر )٤(
  .١/٢٤٥: البحر المحیط: وینظر .٢/٤٩٣: ارتشاف الضرب )٥(
  .٩٢:وير الالمات، اله )٦(
  .)٢(، هامش رقم ٧٦: المصدر نفسه: ینظر )٧(
  .٨٢: هإعراب الجمل واشباه الجمل، فخر الدین قباو : ، ینظر٢/٦٥٩: اعراب القرآن المنسوب للزجاج )٨(
  .٣/١٠٦: الكتاب )٩(
  .٢/٨٦٢: المقتصد: ینظر )١٠(
  .٤٣: خلیل أحمد عمایرة. ، اسلوب التوكید اللغوي، د١٥٤: أسالیب التأكید: ینظر )١١(
  .٧٨: الالمات، الزجاجي: وینظر. ٢/٨٦٢: المقتصد )١٢(
  .٩/٢٢: شرح المفصل )١٣(



 

 ١٣٨ 
 

الفصل 
وكــذلك … القــومنَّ  واهللاِ : ، تقــول)الــالم(ببعضــها فمــن ذلــك  للقســم أدوات تصــله بالمقســم بــه، وال یتصــل إالَّ ((  الثالث

  .)١())…واهللا الضربك: ، تقول)ما(في النفي، و) ال(وكذلك … زیدًا لمنطلق نَّ إ واهللاِ : تقول) نَّ إ(
ـــ(( : عـــن هـــذا قـــائالً  )هــــ ٥٧٧ت ( ویجیـــب ابـــن االنبـــاري  ،)بـــالالم(جعلـــوا جـــواب القســـم  مَ فـــان قیـــل لِ

ـــن القســـم وجوابـــه لَ ال: قیـــل) ال(و ،)مـــا(و ،)نَّ إ(و مـــا تتعلـــق احـــدى نَّ إ لجمـــل تقـــوم بنفســـها و ا كانـــا جملتـــین وامَّ
 ،)الـالم(جعلـوا بینهمـا بأربعـة أحـرف حـرفین لإلیجـاب وهمـا .. .الجملتین باألخرى برابطة بینهما وبین جوابها

  .)٢()) )ما(و ،)ال(وحرفین للنفي وهما ) إنَّ (و

                                                        
  .٢/٣٣٣: المقتضب )١(
  .٢٧٨-٢٧٧أسرار العربیة،  )٢(



 

 ١٣٩ 
 

الفصل 
    الثالث

  
  
  

  :ویمكن أن نضع الخطاطة اآلتیة للتركیب القسمي
  
  
  
  

  

 التركیب القسمي

 جملة إنشائیة )إنشائیة في القسم االستعطافي(جملة خبریة أو 

 تركیب القسم تركیب جواب القسم

 ...)أو اهللا تعالى ) + (لفظ القسم(

 )فعلیة أو اسمیه(جملة   +    الرابط

 روابط جملة القسم المثبتة

 المقسم به) + اسمیه(أو ) فعلیة(جملة + حرف القسم 

+ 
  فاعل
 مقدر

  فعل القسم
 ظاهر أو مضمر

  )ال(
مْ (   )َل
  )إْن (
 )ما(

  )الم االبتداء(
  )الم جواب القسم(
 )إنَّ (

  )الباء(
  )الواو(
  )التاء(
 )الالم(

 ابط جملة القسم المنفیةرو 



 

 ١٤٠ 
 

الفصل 
  :داللتھ -  الثالث
ـــؤتى بالق ُ ، وحـــذا النحـــاة حـــذو )١())اعلـــم أنَّ القســـم توكیـــد لكالمـــك((: ســـم لتأكیـــد الكـــالم، قـــال ســـیبویهی

؛ وال یعنــي هــذا ان معنــاه مقتصــرٌ علــى التوكیــد فحســب، بــل قــد یخــرج إلــى معــاٍن )٢(ســیبویه فــي داللــة القســم
وبعـض العـرب . بوفیهـا معنـى التعجـ ))!تـاهللا: وقـد تقـول((: ، قـال سـیبویه*ُأخر منهـا التعجـب واالسـتعطاف

، قـال أمیـة بـن أبـي )٣(، فیجيء بالالم، وال تجيء إال ان یكون فیهـا، معنـى التعجـبهللاِ . یقول في هذا المعنى
  :)٤(عائد

ى على األیاِم ذو حید شْ بِ   ِهللا یبَق   اُن واآلُس یَّ رٍّ به الظَّ خَ مَ مُ
ا معنى االستعطاف، أو    :)٥(یه باآلتيباصطالح النحاة، فیستدل عل) القسم االستعطافي(أمّ

  .من بین أحرف القسم) الباء(فقد اختصت به ): الباء(حرف القسم، ) ١(
ــك أعــْن (و ،)هــل تــرحم الضــعیف؟ بــاهللاِ : (، كقــول القائــل)٦(جــواب القســم، إذا كــان جملــة إنشــائیة) ٢(  بربِّ

جــواب علــى جملــة القســم، ومجــيء ) البــاء(، فنــوع القســم هنــا؛ اســتعطافي بــدلیل، دخــول حــرف القســم )أخــاك
ــت علــى االســتفهام، وجــواب القســم فــي المثــال الثــاني جملــة إنشــائیة ) أعــن أخــاك: (القســم، جملــة إنشــائیة دلَّ

ــــت علــــى األمــــر ــــا إذا جــــاء جــــواب القســــم جملــــة خبریــــة، فهــــو قســــمٌ خبــــري، نحــــو. دلَّ بــــاهللا ألســــاعَدنَّ : (وأمَّ
  .جملة خبریة) ألساعدنَّ ..(.، فجواب القسم )الضعیف

نشـائیة فـي االسـتعطافي ان: وصفوة القول ؛ )٧(القسم جملة یؤكد بهـا جملـة خبریـة فـي القسـم الخبـري وإ
  .)٨())أنَّ كّل قسمٌ هو ضرٌب من التوكید ولیس كل توكید قسماً ((لذا 

ثمانیـــة (موضـــٍع، ذكـــرُت منهـــا ) ئتياســـتة وثالثـــین ومـــ(، ورد التأكیـــد بالقســـم، فـــي نهـــج البالغـــةوفـــي 
ها) عشر   :أذكر ما تبقى على وفق أنواعه، وفي اآلتي؛ وس)٩(موضعًا في محاّل

  :)ظاهرالقسم ال(ـ التأكید ب) أ(
  :موضٍع؛ موزَّعًا على اآلتي) ئةاوعشرین وم ىحدأ: (ورد هذا في

                                                        
  .٣/١٠٤: تابالك )١(
  .٢/٨٦٢: المقتصد ،١٥٢: ، التسهیل١/٢٠٤: ، المقرب٢٣٧: ، التوطئة٩/٩٣: شرح المفصل: ینظر )٢(

عني السؤال وطلب المعونة، ینظر: االستعطاف * ُ   .٣٢: أسالیب القسم: ی
  .٣/٤٩٧: الكتاب )٣(
سب إلى أمیه بن أبي عائذ في خزانة األدب )٤( سب الشطر الثاني منـه إلـى . ذلیین، وشرح اشعار الهذلیین، وقد خال منه دیوان اله٤/٢٣١: ُن وُن

  .٣/٢مالك بن خالد الخناعي في دیوان الهذلیین 
  .٣٣: أسالیب القسم: ینظر )٥(
  .١٥١: التلخیص: ، ینظر)األمر، والنهي، والتمني، واالستفهام، والنداء: (أسالیب اإلنشاء؛ هي )٦(
  .١/٥٢٠: ، شرح الجمل٢٣٧: ، التوطئة٧/٥٧: شرح المفصل: ینظر )٧(
  .١٦٥: أسالیب التوكید في القرآن الكریم )٨(
  .)70(صفحة ) 3(، هامش )68(صفحة ) 3(، هامش )41(صفحة ) 5(هامش  :ینظر )٩(



 

 ١٤١ 
 

الفصل 
  :)الواو(التأكید بـ ) ١(  الثالث

؛ و ) ستة وثمانین: (في )الواو(بحرف القسم ورد التأكید    :یینغایتلموضعًا
 تأكيد اإلثبات:  

ـــ   ســـتة : (، وللغایـــة المـــذكورة، فـــي)لفـــظ الجاللـــة(المقتـــرن بــــ ) الـــواو(دًا بحـــرف القســـم ورد الكـــالم مؤكَّ
  ":لیه السالمع"، منها قوله )١(موضعاً ) وثالثین

  
ْسلِِمیَن (( - ورُ المُ ْت أمُ ا َسلِمَ نَّ مَ اِهللا ُألَسلِّمَ وَ   .)٢())وَ

ـا عزمـوا علـى البیعـة" لیه السالمع"هذا من كالم، قاله  للمنافسـة فـي " لیـه السـالمع"تركـه فـأخبرهم ب. لمَّ
مـن ذلـك اسـتقامة " لیـه السـالمع"هذا األمر مهما سلمت أمور المسـلمین مـن الفتنـة، ویبـدو أنَّ غایـة فضـیلته 

ثبات ذلك في النفس المتلقیـة یسـتلزم التأكیـد؛ لـذا ُصـدِّر القـول بالقسـم البـار )٣(أمورهم وسالمتهم من الفتن ؛ وإ
  .توثیقًا له

  
  ":السالم لیهع"وقوله 

هرَ الَحقُّ َفُكنَت ِفیِه َضِئیًال َشخْ (( - قْد َظ اِهللا َل   .)٤())ُصكَ َفوَ
ســِهر الطــائي" لیــه الســالمع"هــذا مــن كــالٍم قالــه  ــرج بــن مُ ُ بضــؤولة شخصــه " لیــه الســالمع"؛ فكنــى *للب

ثبـات ذلـك یسـتلزم التأكیـد، لـذا ُصـدِّر القـو )٥(عند ظهور الحقُّ عن حقارته في زمن العـدل ل بالقسـم؛ إثباتـًا ، وإ
  .وتوثیقًا له، وقلعًا إلنكاره فیما ُألقيَّ له من خبرٍ 

  
  ":لیه السالمع"وقوله 

ِني ِمْن ُعراقِ (( - ُن في َعیْ اُكمْ َهِذِه َأْهوَ ُدنیَ ْجُذومٍ  *واِهللا َل ِد مَ   .)٦())ِخْنِزیٍر في یَ

                                                        
 ،٢٢٥ ،٢١٨ ،٢١٧ ،١٤٢ ،١٣٨ ،٢)١٣٦( ،١٢٤ ،٩٩ ،٢)٩٣( ،٩١ ،٢)٧٨( ،٧٧ ،٧١ ،٥٦ ،٥٢ ،٤٠ /١ج: نهج البالغة: ینظر )١(

٤٥٩ ،٤٤٢ ،٤٣٥ ،٤٠٨ ،٣٨٤ ،٣٧٧ ،٢٨٩ ،٢٨٥ ،٢٧٥ ،٢٦٧ ،٢٣٤.  
  .٤١١ ،٤٠٢ ،٣٥٩ ،٣٤١ ،٤١٢ ،٢٨١ /٢ج

  .١/١٤٢: ٧٣ نهج البالغة خ )٢(
  .١/٣٥١: شرح البحراني: ینظر )٣(
  .١/٤٤٢: ١٥٨نهج البالغة خ )٤(

ُرج بن مُ  * في (ر طيء بنجد، اختار أبو تمام كانت إقامته في دیا. شاعر، من معمَّري الجاهلیة: ر بن جالس بن األرت الطائيهِ ْس هو الب
  .١٧-٢/١٦: اإلعالم. أبیاتًا من شعره) الحماسة

  .٢/٥٥: شرح البحراني: ینظر )٥(

راق * ُ ق، وهو العظم: الع   .١٠/٢٤٢: اللسان: ینظر. جمع َعرْ
  .٢/٣٥٩: ٢٣٣ نهج البالغة م )٦(



 

 ١٤٢ 
 

الفصل 
ثبات ذلك " لیه السالمع"ففي قوله، أشار   الثالث یسـتلزم التأكیـد؛ لـذا ُصـدِّر القـول إلى هون الدنیا وحقارتها، وإ

، إثباتــًا وتوثیقـــًا لمضــمونه، ورّدًا لِمــا عســـاه یعــرض لألذهــان الضــعیفة فـــي حــقَّ  لیـــه ع"فضــیلته  بالقســم البــارُّ
  ".السالم

 تأكيد النفي:  
ــ   خمســة : (، وللغایــة المــذكورة فــي)لفــظ الجاللــة(المقتــرن بـــ ) الــواو(دًا بحــرف القســم ورد الكــالم مؤكَّ

  ":لیه السالمع"، منها قوله )١(موضعاً ) ینوثالث
  
ــهِ (( - یْ ُ َعَل ــيِّ َصــلى اهللا ــئُُكمْ ِبــِه، َعــْن النبَّــيِّ اُألمِّ ــذي أنبِّ َة، إنَّ الَّ َأ النَّســمَ رَ ــ بَ ــَق الَحبَّــَة، وَ الــِذي َفَل ــا . َفوَ اِهللا مَ وَ

لَّ  بَ َال َجِهَل السَّاِمعُ َكَذَب المُ ، وَ   .)٢())ُغ
ریــد أن یخبــر بــه، مــا أخبــر بــه إلــى النبــي " ســالملیــه الع"ســند أففــي قولــه،  ُ لى اهللا علیــه وآلــه صــ(مــا ی

مــن " لیــه الســالمع"فضــیلته ) الســامع(، و)لى اهللا علیــه وآلــه وســلمصــ(الرســول ) المبلــغ(؛ وذلــك لتنزیــه )وســلم
ثبـــات ذلـــك یســـتلزم التأكیـــد؛ لـــذا ُصـــدِّر الخبـــر بالقســـم؛ تأكیـــدًا لنفـــي رذیلـــة الكـــذب عنهمـــا  لیهمـــا ع"الكـــذب، وإ

  ".السالم
  

  ":لیه السالمع"وقوله 
بي َعنِّي(( - س! اْغرُ ال أْسَل تَْستَِذلِّیني، وَ ِك َف وِدیني *َفوَ اِهللا ال َأِذلُّ َل تَُق ِك َف   .)٣())َل

، تأكیدًا لنفي صدور فعـل ذلـك" لیه السالمع"صدَّر  عـن  –)أسـلس(، و)أذلُ ( -خبر قوله، بالقسم البارُّ
  ".لیه السالمع"فضیلته 

  بالنظر لحال المخاطب[تأكيد شرطية القول[:  
) خمسـة عشـر: (، وللغایـة المـذكورة فـي)لفـظ الجاللـة(مقترنًا بــ ) الواو(دًا بحرف القسم ورد الكالم مؤكَّ 

  ":لیه السالمع"؛ منها قوله )٤(موضعاً 
  

                                                        
 ،٣١٥ ،٣١٣ ،٣٠٦ ،٢٩٤ ،٢٢٥ ،٢٢٠ ،٢)١٨١( ،١٢٣ ،٢)١١٩( ،٨٤ ،٧٦ ،٦٣ ،٢)٥٣( ،٢)٤١( /١ج: نهج البالغة: ینظر )١(
)٤٦٨ ،٤١٩ ،٢)٤١٥( ،٢)٤١٢( ،٤٠٥ ،٢)٣٨٨.  

  .٣٧٣ ،٣٦٨ ،٣٦٣ ،٣١٥ ،٢٩٤ ،٢٨٣ ،٢٢٧ ،٢٢٢ /٢ج
  .١/٢٢٥: ١٠٠ نهج البالغة خ )٢(

ٌن سهل: شيء سلٌس، أي: یقال * یّ   .٦/١٠٦: اللسان: ینظر. َل
  .٢/٢٢٧: ٤٥ نهج البالغة ك )٣(
  .٤٢٦ ،٤١٤ ،٣٣٧ ،٢٧٦ ،١٤٥ ،١١٦ ،٥١ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٤(

  .٤٠٦ ،٢٧٨ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٢٠٨ /٢ج



 

 ١٤٣ 
 

الفصل 
ــوْ (( -  الثالث َل ـــُت َعْنَهــا، وَ لَّیْ مــا وَ ــى ِقتـــالِي َل ُب َعَل ـــرَ ْت العَ ــاَهرَ ــوْ تََظ ْعُت  واِهللا َل َســـارَ اِبَهــا َل ُص ِمـــن ِرَق ــرَ َكنـــِت الُف أمْ

یَها َل   .)١())ِإ
لــو أمكنـــت (، و")لیــه الســالمع"لــو تعاونــت العــرب علــى قتالـــه : (شــرطیة القـــول" لیــه الســالمع"صــدَّر 

ـــــا َ ه ُص مـــــن ِرقاِب ـــــرَ ـــــت عنهـــــا: (، ومـــــا یلـــــزم عنهمـــــا)الفُ ی ـــــدًا ) لســـــارعُت إلیهـــــا(، و)لمـــــا ولَّ ؛ تأكی بالقســـــم البـــــارّ
ْن ینكر هذالمضمونهم   .ا، ورّدًا إلنكار مَ

  :)الباء(التأكید بـ ) ٢(
 يرذتأكيد التح:  

، وللغایة المذكورة في موضعٍ ورد الكالم مؤكَّ    ":لیه السالمع"؛ وهو قوله )واحدٍ ( دًا
  

ُكمْ (( - ـوُن ُ ْت ُعی َسـاَل ، وَ ُكمْ اْنِمیاثـًا ُ لـوب اَثْت ُق وْ اْنمَ باِهللا َل هْ  –وَ یـِه أوْ رَ ْغبـٍة إَل تُمْ فـي ِمـْن رَ ـرْ ُـمَّ ُعمِّ ، ث ـٍة ِمْنـهُ َدمـًا بَ
ا ةٌ  –الدُّْنیَ ا باِقیَ ا الدُّْنیَ   .)٢())مَ

ـْن " لیه السالمع"ففي قوله، حذَّر  مـا الـدنیا (ومـا یلـزم عنهـا ) …لـو انماثـت(یخـاطبهم بشـرطیة القـول  مَ
؛ تأكَّ )باقیةٌ    .لكیدًا للتحذیر، وقلعًا ألوهامهم المنافیة لذ؛ وُصدِّرت بالقسم البارّ

  :)الباء(، و)أقسمُ (التأكید بـ ) ٣(
 تأكيد الوعيد:  

، وللغایة المذكورة فيورد الكالم مؤكَّ      ":لیه السالمع"منها قوله  )٣(مواضع) خمسة: (دًا
  

ُكمْ (( - في َداِر َعُدوِّ ، وَ ِرُكمْ ِدي َغیْ ِرُفْنَها في أیْ تَعْ ا َقلیل َل َة، َعمَّ یّ ني ُأمَ ِسمُ باِهللا یا بَ أُْق   .)٤())َف
ـهٌ لبنـي ُأمیَّـة، ومحـوره عـن " لیه السالمع"فكالمه  ة الـدنیا، وابتهـاجهم بهـا، وتمكـنهم (( موجَّ تطعَّمهـم لـذَّ

مرتهــا فـي یــد ((بانتقـال " لیـه الســالمع"فتوعــدهم  )٥()) )لى اهللا علیــه وآلـه وسـلمصـ(منهـا بعـد الرســول  الـدنیا وإ
ثبات ذلك یستلزم التأكید؛ )٦())غیرهم من اعدائهم   .لذا ُصدِّر الخبر بالقسم؛ تأكیدًا للوعید؛ وإ

  ":لیه السالمع"وقوله 
اِرعُ (( - ْت ِمّنى إلیَك َقوَ َصَل وَ اِء، َل ُض االْستبَق عْ َال بَ وْ أُْقِسمُ باِهللا أنَّهُ َل ْظمَ وتنهُش  *وَ عُ العَ   .)١())اللَّحمَ  تَْقرَ

                                                        
  .٢/٢٢٥: ٤٥ نهج البالغة ك )١(
  .١/١١٧: ٥٣ نهج البالغة خ )٢(
  .٢٣٥ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٣(

  .٢٩٨ ،٢١٦ ،١٥٦ /٢ج
  .١/٢٣٥: ١٠٤ نهج البالغة خ )٤(
  .١/٤٩٥: شرح البحراني )٥(
  .١/٤٩٦: انيح البحر ر ش )٦(



 

 ١٤٤ 
 

الفصل 
لوصـلت : (، ومـا یلـزم عنهـا)…لـوال بعـض: (مـن خـالل شـرطیة القـول" لیـه السـالمع"ففي قولـه، توّعـد   الثالث

نمـــا ُصـــدِّر )٢())وكنـــى عـــن شــدتها بكونهـــا تقــرع العظـــم وتهلـــس اللحــم((، )معاویــة(، بالمخاطـــب )…منــى ، وإ
  .القول بالقسم؛ تأكیدًا للوعید

  :)التاء(التأكید بـ ) ٤(
 تأكيد التعظيم:  

، وللغایة المذكورة، في   ":السالم لیهع"، وهو قوله )واحدٍ (موضٍع : ورد الكالم مؤكدًا
  
اِت (( - امَ الَكلِمَ تَمَ امَ الِعَداِت، وَ تْمَ إ ِت، وَ یَغ الرَِّساَال لِ ُت تَبْ ْد ُعلِّمْ َق   .)٣())تاِهللا َل

علمـــه بكیفیـــة تبلیـــغ الرســـاالت، وأدائهـــا، وعلمـــه بإتمـــام كلمـــات اهللا ((" لیـــه الســـالمع"ففـــي قولـــه، ذكـــر 
وتمـــام (، و)إتمــام العــدات(، و)تبلیـــغ الرســاالت(ان ولمــا كــ. )٤())تعــالى ومــا وعــد بــه المتقـــین فــي دار القــرار

؛ تأكیــدًا لتعظیمهــا )لفــظ الجاللــة(مقترنــًا بـــ ) التــاء(بحــرف القســم " لیــه الســالمع"، أقســم فخمــةٌ  مهــامٌ ) الكلمــات
  ".لیه السالمع"وسمو منزلتها، ورّدا ما عساه یعرض لألذهان من أوهام في حقِّ فضیلته 

  :وتأسیسًا على ما مرَّ أقول
، )التــاء(امتالكــه : ؛ بــدلیل)البــاء(، و)الــواو(كــد مــن القســم بحــرف آ، أقــوى، و )التــاء(إنَّ القســم بحــرف ) ١(

ــا كــان التعجــب هــو. لمعنــى التعجــب ) انفعــال(یتخیــل لــي أنَّ لفظــة . )٥())انفعــاٌل قــدیمٌ فــي نفــس البشــر((: ولمّ
ـا كـان . غالبـًا ال یسـتطیع المـرء مقاومتهـا). القـوة(تدل علـى  رادفـًا للیمـین، اكتسـب داللتـه وهـي) القسـم(ولمَّ : مُ

ة(( ــدرَ : فــي حــرٍف واحــٍد، ونــتج عنهمــا) قــوَّة القســم(، و)قــوَّة التعجــب(، فاجتمعــت قوتــان؛ وهمــا )٦())القــوَّة والقُ
صـداٍق  ، خیـرُ نهـج البالغـةفـي لهـذه الداللـة، ونـدرة مجیئهـا ) التـاء(وامتالك حـرف القسـم ). التعظیم(داللة  مُ

  .على ذلك
ــــواو(كــــد مــــن القســــم بحــــرف آ، أقــــوى و )البــــاء(إنَّ القســــم بحــــرف ) ٢( ــــة : ؛ بــــدلیل)ال انفرادهــــا بتأكیــــد دالل

  .نهج البالغة، وقلَّة القسم بها في )التحذیر(و ،)الوعید(
  :)مایْ (التأكید بـ ) ٥(
 تأكيد الوعيد:  

                                                                                                                                                                             

  .٨/٢٦٥: اللسان: ینظر. شدائد الدهر: قوارع *
  .٢/٢٩٨: ٧٣ نهج البالغة ك )١(
  .٢/٤٨٩: شرح البحراني )٢(
  .١/٢٧٨: ١١٩ نهج البالغة خ )٣(
  .١/٥٤٦: شرح البحراني )٤(
  .٤/٦٥٢: النحو يمعان )٥(
  .٤/٥٣٦: المصدر نفسه )٦(



 

 ١٤٥ 
 

الفصل 
منهـا قولـه  )١(موضـعاً ) عشـرخمسـة : (، مقترنًا بلفظ الجاللة، وللغایة المـذكورة، فـي)ایم(ورد التأكید بـ   الثالث

  ":لیه السالمع"
  
- )) ُ ضًا أَنا ماِتُحه ُهمْ َحوْ نَّ َل مُ اِهللا ألفِرَط ایْ   .)٢())وَ

لجمعــه الجنــد ) فــراط الحــوضإ(لفــظ  رفاســتعا. ألصــحاب الجمــل" لیــه الســالمع"هــذا مــن كــالم، قالــه 
ــد القــول )٣(المتـولي لــذلك "لیـه الســالمع"، انــه هــو )أنــا ماتحـه: (وتهیئـة أســباب الحـرب، وكنَّــى بقولـه مـا ُأكِّ نّ ، وإ

  .بالقسم، تأكیدًا للوعید
  

  ":لیه السالمع"وقوله 
ِدي(( - عْ اَب ُسوٍء بَ بَ ُكمْ أرْ یََّة َل تَِجُدنَّ بني ُأمَ مُ اِهللا َل ایْ   .)٤())وَ

ــد القــول" لیــه الســالمع"ففــي قولــه  ــا ُأكِّ نمَّ ــا ســیكون لهــم مــن بنــي ُأمیــة؛ وإ ــْن یخــاطبهم عمَّ بالقســم  نبَّــه مَ
  .البار؛ تأكیدًا للوعید

ِري(التأكید بـ ) ٦( مْ عَ   :)َل
 تأكيد النفي:  

ري(ورد التأكید بـ  مْ عَ   ":لیه السالمع"؛ منها قوله )٥(موضعاً ) ثالثة عشر: (، وللغایة المذكورة، في)َل
ُهودُ (( - ُ َال بهمُ الع ْت ِبُكمْ وَ اَدمَ ا تََق ري مَ مْ عَ َل   .)٦())وَ

  .قوله، بالقسم؛ تأكیدًا للنفي "لیه السالمع"َصدَّر 
  .؛ بدلیل داللة كل منهما)ريمْ عَ لَ (كد من القسم بـ آ، أقوى و )ایم اهللا(إذن، التأكید بـ 

  :التأكید بالقسم المضمر) ب(
 تأكيد اإلثبات:  

ـــه ) ســـبعة وتســـعین: (ورد التأكیـــد بالقســـم المضـــمر، وللغایـــة المـــذكورة، فـــي ؛ منهـــا قول لیـــه ع"موضـــعًا
  ":السالم

  
                                                        

  .٤٢٤ ،٣٩٨ ،٣٢٢ ،٣١٦ ،٣١٤ ،٢٨٨ ،٢٣٣ ،٢١٠ ،١٢٠ ،٩٣ ،٤٩ ،٤٥ /١ج: نهج البالغة: ینظر )١(
  .٢٨٠ ،٢٢٧ ،٤٦ /٢ج

  .١/٤٥: ١٠ نهج البالغة خ )٢(
  .١/١٩٠: شرح البحراني: ینظر )٣(
  .١/٢١٠: ٩٢ نهج البالغة خ )٤(
  .٤١٠ ،٣٩٩ ،١٨١ ،١٧٥، ١٢٠، ٦٨ ،٩٣ ،٩٢ ،٧٠ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٥(

  .٢٦٦ ،١٣٨ ،٩١ ،٧٦ /٢ج
  .١/١٨١: ٨٨ نهج البالغة خ )٦(



 

 ١٤٦ 
 

الفصل 
ِئَكِتـهِ (( -  الثالث َال ٍك ِمـْن مَ َل مَ مَ ُدْن أْن َكاَن فطیمًا أْعَظ م ِمْن َل سّل ِه وَ یْ ُ َعَل ُ ِبِه َصلَّى اهللا َن اهللا ْد َقرَ َق َل ـْد ُكْنـُت … وَ َق َل وَ

هِ  ِصیِل أَثرَ ُأمِّ اعَ الَف هُ اتِّبَ ُ   .)١())أتَِّبع
). لى اهللا علیـه وآلـه وسـلمصـ(، شرح فیه حاله مع رسـول اهللا "لیه السالمع"هذان الخبران من كالم له 

إلـى جبرائیـل، واقترانـه بـه إشـارة إلــى ) لى اهللا علیــه وآلـه وسـلمصـ(فأشـار بالملـك الـذي قرنـه سـبحانه بالرسـول 
یــه بتربیــة نفســه القدســیة  ، بإفاضــة العلــوم ومكــارم األخــالق مــن حــین صــغره )لى اهللا علیــه وآلــه وســلمصــ(توّل

لى اهللا علیــه صــ(ي ذكــر معــرض أحوالــه معــه إلــى تربیــة الملــك لــه ثــم أشــار فــ). لى اهللا علیــه وآلــه وســلمصــ(
علــى ســائر الطــرق المؤدیــة إلــى اهللا ) لى اهللا علیــه وآلــه وســلمصــ(نــه حصــل بتبعیَّتــه لــه ألــیعلم  ؛)وآلــه وســلم

ــــد ُكــــ)٢(ســــبحانه نَّمــــا ُأكِّ  ؛ توثیقــــًا لمضــــمونهما، وردَّاً ..).واهللا لقــــد: (منهمــــا بالقســــم المضــــمر، التقــــدیر َلٌ◌ ، وإ
  .لإلنكار

  
  ":لیه السالمع"وقوله 

ِئْن َأمِ (( - لَ َل رَ َشيءٌ فأْقبَ ا َأْدبَ َقلَّمَ َل ، وَ لَّ عَ َل ا وَ بَّمَ رُ ِئْن َقلَّ الَحقُّ، َفَل َل َل، وَ قدیمًا َفعَ ُل َل اِط   .)٣())رَ البَ
ــ"لیــه الســالمع"هــذان الخبــران مــن كــالٍم لــه  ــئِْن أمــر الباطــل: (ا بویــع بالمدینــة؛ فقولــه، لمَّ تــوبیٌخ ..) .َل

، وألهـل "لیـه السـالمع"بما یشـبه االعتـذار لنفسـه ..) .ولئن قلَّ الحقَّ : (ألهل الباطل على كثرة الباطل، وقوله
تـه نمـا أكـد ُكـًال منهمـا بالقسـم المضـمر. )٤(الحـق فـي قلَّ ـئِْن : (التقـدیر. وإ ؛ توثیقـًا لمضـمونهما، وقلعــًا ..).واهللا َل

ْن ینكر هذا   .إلنكار مَ
  

  ":یه السالمعل"وقوله 
َج الَحقُّ ِمن َجْنِبهِ (( - ْخرُ اِطَل َحتّى یَ نَّ البَ بَ ْفتُوِنیَن … ُألْنُق نَُّهمْ مَ اِتَل   .)٥())وألَُق

تنبیـهٌ ..) .فألنقـبنَّ : (عنـد خروجـه لقتـال أهـل البصـرة؛ فقولـه" علیـه السـالم"هذان الخبران من كـالٍم لـه 
ـــة قتالــه لهـــم، أال وهـــي..) .مقــاتلنهوال: (وقولـــه. علــى مـــا علیـــه خصــومه مـــن الباطـــل فتنـــتهم : تنبیـــهٌ علـــى عّل

                                                        
 ،١٣٥ ،١٢٢ ،٢)١٢٠( ،١٠٧ ،١٠٤ ،٩٢ ،٣)٧٩( ،٧٧ ،٢)٦١( ،٦٤ ،٥٣ ،٤٧ ،٣٤ /١ج: وینظر. ٢/١١٣: ٢٣٨ نهج البالغة خ )١(

٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٧٦ ،٣)٣٧٥( ،٣٧٢ ،٣١٧ ،٣١١ ،٢٩٣ ،٢٨٤ ،٢٧٧ ،٢٦٧ ،٢٤٥ ،٢٤١ ،٢)٢١٨( ،٢١٦ ،١٨١ ،١٦٥ ،١٣٨، 
٢)٤٧٠( ،٤)٤٥٨( ،٣)٤٤٥( ،٤٢٨ ،٤١٥ ،٢)٤١٢( ،٣٨٣.  

 ،٣٣٠ ،٣١٧ ،٢٨٥ ،٢١٧ ،٢٠٧ ،١٧٦ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٤٢ ،١١٤، ٣)١١٣( ،١٠٣ ،٩٧ ،٦٣ ،٥٤ ،٣٥ ،٣١ ،٩ ،٥ /٢ج
٣٩٧ ،٣٨١.  

  .٢/٢٧٦: شرح البحراني: ینظر )٢(
  .٤٢٤ ،٤١٣ ،٢)٤١٢( ،٢١٦ ،٦٣ ،٢)٥٣( /١ج: وینظر. ١/٥٣: ١٦ نهج البالغة خ )٣(

  .٢٩٥ ،٢٦٩ ،١١٧ ،١١٢ ،٤٧ ،٣٨ /٢ج
  .١/١٩٩: شرح البحراني :ینظر )٤(
  .٣٤٣ ،١٣٨ ،٩١ ،١/٩٠ج: وینظر. ٩١- ١/٩٠: ٣٣ نهج البالغة خ )٥(

  .٢٨١ ،٢)٢١٦( /٢ج



 

 ١٤٧ 
 

الفصل 
ــ. )١(اللتهم علــى الــدینضــو   الثالث نمــا ُأكَّ ؛ )واهللا ألقــاتلنهم.. .واهللا ألنقــبنَّ : (التقــدیر. رمد ُكــًال منهمــا بالقســم المضــوإ

  .إثباتًا لهما في النفس المتلقیة
، أنَّ القسم الصریح، أقوى و    .ل داللة كل منهمار؛ بدلیمكد، من القسم المضآیتضح مما مرَّ

  التأكید بالقصرِ : ثانیاً 
  :مدخل -

غةً    .)٣(محبوسات فیه: أي )٢())حور مقصورات في الخیام: ((الحبس، قال تعالى: القصر ُل
، هو ـا : تخصیص أمر بآخر مخصـوص؛ ویقـال أیضـاً ((: واصطالحًا إثبـات الحكـم للمـذكور ونفیـه عمَّ

ُ )٤())عداه لى هذا أشـار السـیو و ، )الحصر(وهو  مصطلح آخر) القصر(رادف مصطلح ، وی ـا ((: ي قـائالً طإ أمَّ
وال أجــُد فرقــًا بــین التســمیتین  )٥())الحصـر، ویقــال لــه القصــر؛ فهــو تخصــیص أمــر بـآخر بطریــق مخصــوص

  .)٦(مصطلٌح نحوي) الحصرُ (بالغي، و مصطلٌح ) القصر(سوى ان 
خـرى، أُ  تـارة والخبـر علـى المبتـدأ ویجري القصر بین المبتدأ والخبر، فیقصـر المبتـدأ تـارة علـى الخبـر،

  .)٧(وبین الفعل والفاعل، والفاعل والمفعول، والمفعولین، وكذلك بین الحال وصاحبه
ل مـــن تنــــاول أســـلوب القصــــر مـــن البالغیــــین هــــو عبـــد القــــاهر الجرجـــاني، ومــــا نجـــده فــــي كتــــب  وأوَّ

ـــة اجتمـــاع  فـــي " مـــاإنَّ "معنـــى  حة أو توضـــفـــي جملـــة واحـــد" إال"و" مـــا"اللغـــویین، شـــذرات یســـیرة تتعلـــق بدالل
  .)٨(الكالم

  :داللتھ -
وتأدیــة معنــاه یكــون بطرائــق ، )٩())تأكیــد علــى تأكیــد القصــر لــیس إالَّ ((): هـــ ٧٣٩ت (قــال القزوینــي 

الَّ : (عــدَّه، هــي مــا وبیــان ، )لكــْن (، و)بــل(، و)ال(العطــف بـــ (، و)التــأخیرتقــدیم مــا حقــه (و) إنَّمــا(، و)النفــي وإ
  :في اآلتي ج البالغةنهورد منها في 

  )الَّ إ النفي و (القصر بـ : ولىأل ا

                                                        
  .١/٢٦٦: شرح البحراني: ینظر )١(
  .٧٢/ الرحمن )٢(
  ).رَ َص قَ (، مادة ٢/٢٥٦: ، أساس البالغة٥/٩٥: لسانال: ینظر )٣(
محمد . د قراءة ُأخرى، ، البالغة العربیة،١٧٤: ، جواهر البالغة١٣٧: ، التلخیص٥٠٧: مفتاح العلوم، السكاكي: وینظر .٢/٤٩: االتقان )٤(

  .٢/٦: ، بسیوني عبد الفتاح، علم المعاني٢٦٠: عبد المطلب
  .٢/٤٩: االتقان )٥(
 .١: عبد الستار مهدي علي. أسالیب القصر في اللغة العربیة، د: ینظر  )٦(

  .٥٠٧: مفتاح العلوم: ینظر )٧(
  .١٥٠: البحث البالغي عند العرب: ینظر )٨(
  .١/١٢٢: اإلیضاح )٩(



 

 ١٤٨ 
 

الفصل 
، قـــــال عبــــد القـــــاهر )١(فــــي كــــل جملـــــة اســــمیة أو فعلیـــــة؛ معنــــى القصــــر) النفـــــي واالَّ (یفیــــد اجتمــــاع   الثالث

ر خبــاالختصــاص یكـون فــي ال نَّ أكـان الــذي ذكرتــه مـن ) الَّ إ مــا و (ذا كــان الكــالم بــ إواعلــم أنـه ((: الجرجـاني
 كفیكـــون المعنـــى انـــ: )قـــائم الَّ إ مـــا زیـــدٌ ( :تقـــول: دأ إْن قـــدمت الخبـــر أوضـــح وأبـــینإْن لـــم تقدمـــه وفـــي المبتـــ

 )زیـد الَّ إمـا قـائم (: تقـولو اختصصت القیام من بین االوصاف التي یتوهم كـون زیـد علیهـا بجعلـه صـفة لـه، 
، فقـد قصـرت فـي االول الموصـوف علـى الصـفة .فیكون المعنى انك اختصصت زیـد بكونـه موصـوفًا بالقیـام

داة مـــن أبـــل یشـــمل أي ) مـــا(داة النفـــي أوال یقتصـــر النفـــي علـــى  )٢())وفـــي الثـــاني الصـــفة علـــى الموصـــوف
النهـــــي  ،وغیرهـــــا، ومثـــــل النفـــــي فـــــي هـــــذا) ســـــكون النـــــون وكســـــر الهمـــــزةب(ْن إ دوات النفـــــي كلـــــیس، ومـــــا، و أ

  .)٣(واالستفهام
سـمیة االتخصـیص  فـي كـل جملـة  أفـاد] الَّ إ+ النفـي [تركیـب ((هـذا : شار الزركشي قـائالً أوالى هذا   
ینَ : ؛ نحــو قولــه تعــالى)٤())أو فعلیــة لِ وَّ اِطیُر اْألَ َس َ ِالَّ أ َذا إ ِْن َھ  :أو شــبهه نحــو قولــه تعــالى )٥(إ
 ُُْكم ل ِالَّ َبَشٌر ِمثْ وهو مـا حـذف ) االستثناء المفرغ أو الناقص( ویینوهو باصطالح النح )٦(َھْل َھَذا إ

ة وال یـــرى الــدكتور مهـــدي المخزومـــي أیَّـــ )٧()الَّ إ(جملتـــه منفیـــة وغیـــر تامــة قبـــل فیــه المســـتثنى منـــه، وكانــت 
ــــین القصــــر  ــــالنفي واالســــتثناء(عالقــــة ب مــــن ) الَّ إ بــــالنفي و (ولــــیس القصــــر ((: ؛ لهــــذا قــــال )االســــتثناء(و ،)ب
 الَّ إفـل اجتمـع الطلبـة فـي الح(: خراج شيء من حكم دخل فیه غیـره، نحـوإاالستثناء  نَّ االستثناء في شي؛ ال

  .)٨())ثبات الحكم للشيء بتوكیدهإخراج، ولكنه إ، ولیس في القصر )خالداً 
الَّ (وأشــــار عبــــد القــــاهر الجرجــــاني إلــــى أســــلوب القصــــر بـــــ  واعلــــم أن قولنــــا فــــي : ((، قــــائالً )النفــــي وإ

فیـت مـا أنك اختصصت القیام من بین األوصاف التـي یتـوهم كـون زیـد علیهـا ون): ما زید إالَّ قائم... (الخبر
ــــام عنــــه ــــام نحــــو أن یكــــون جالســــًا أو . عــــدا القی ــــافي القی فإنَّمــــا نعنــــي أنــــك نفیــــت عنــــه األوصــــاف التــــي تن

ــا إذا قلنــا.... مضــطجعاً  لــم نــرد أنــه لــیس فــي الــدنیا قــائم ســواه، إنمــا نعنــي مــا قــائم ) مــا قــائم إالَّ زیــد: (كمــا أنَّ
  .)١٠(االستثناء مباشرة، فحكم المقصود علیه هو بعد أداة )٩())حیث نحن وبحضرتنا

                                                        
  .٦٣: أسالیب التأكید :ینظر )١(
  .٣٢٧-٣٢٦: دالئل االعجاز )٢(
  .٢/٢٦: من بالغة النظم العربي )٣(
  .٢/٢٤٠: البرهان )٤(
  .٢٥ /االنعام )٥(
  .٣ /االنبیاء )٦(
  .٦٣: اسالیب التأكید: ینظر )٧(
  .٢١١: یققواعد وتطب ،في النحو العربي )٨(
 .٣٢٧: دالئل االعجاز )٩(
  .١٤٨: التلخیص: ینظر )١٠(



 

 ١٤٩ 
 

الفصل 
یكـون البـدء فیـه بنفـي الحكـم مـن غیـر المقصـور علیـه، ) الَّ إ مـا و (القصـر بــ  ّن أ((یتضح لنا مما مرَّ     الثالث

االســلوب فــي  نَّ أفكــ. د بــهفــر لیحصــر فیــه الحكــم ویقصــر علیــه وی) الَّ إ(ثــم یجــاء بهــذا المقصــور علیــه بعــد 
  .)١())القصر تفصیل یعقبه التخصیص والحصر

الَّ  النفـــي(ورد القصـــر بــــ  ،بالغـــةنهـــج الوفـــي  موضـــٍع، وعلـــى النحـــو ) ئتياســـتة عشـــر ومـــ: (، فـــي)وإ
  :االتي

  :)إالَّ (، و)ال(القصر بـ ) أ(
 ـــــ  :تأكيــــد االختصــــاص ــــة المــــذكورة، فــــي)إال(، و)ال(ورد القصــــر ب ) ةئــــاوعشــــرین وم ىحــــدا: (، وللغای

  ":علیه السالم"منها قوله  )٢(موضعٍ 
  
ُ اتُ ضرْ مَ  الُ نَ تُ  الَ وَ (( -   .)٣())هَ تِ اَع طَ بِ  الَّ إ ه

؛ )الَّ إ(، و)ال(ر الخبـر بــ قَصـحصر طاعة الباري سبحانه فـي مرضـاته تعـالى؛ " علیه السالم"راد أا مَّ لَ 
  .تأكید الختصاص المذكور بها

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ُ  الَ وَ (( -   .)٤())بالجدِّ  الَّ إِ  الحقُّ  كُ رَ دْ ی
؛ تأكیـدًا الختصـاص )الَّ إ(، و)ال(دراك الحـق؛ قصـر الخبـر بــ إ حصر الجد فـي" علیه السالم"راد ألما 

  .المذكور بها
  :)إالَ (، و)ما(القصر بـ  -
 تأكيد االختصاص:  

علیـــه "؛ منهـــا قولـــه )١(موضـــعاً ) تســـعة وأربعـــین: (؛ وللغایـــة المـــذكورة، فـــي)الَّ إ(، و)مـــا(ورد القصـــر بــــ 
  ":السالم

                                                        
  .١٣٥: عبد الستار الجواري. نحو المعاني، د )١(
 ،٢)٢١٠( ،٢٠٨ ،٢)٢٠٦( ،١٨١ ،٢)١٧٤( ،١٦٧ ،١١٨ ،١٠٦ ،١٠٣ ،٩٥ ،٨٧ ،٨٤ ،٥٨ ،٢)٥٤( ،٢٦ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٢(
)٣١٩ ،٢)٣٠٣( ،٣٠٢ ،٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٨٧ ،٢٧٧ ،٢٦٧ ،٢٦٤ ،٣)٢٥٨( ،٢٤٨ ،٢٤٤ ،٢٤٢ ،٢٣٤ ،٢٣٠ ،٢٢٥ ،٢)٢١١، 
)٤٣٣ ،٤٢٣ ،٤١٦ ،٤١٥ ،٤١٠ ،٤٠٣ ،٤٠٠ ،٣٧٠ ،٣٦٠ ،٣٥٧ ،٣٥٥ ،٢)٣٥١( ،٢)٣٥٠( ،٣٣٥ ،٦)٣٣٠.  
 ،٢١٢ ،٢٠٥ ،٢)١٩٩( ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٤٥ ،١٣٩ ،١١٥ ،٢)١١١( ،٢)٨٠( ،٧٩ ،٧٤ ،٤٧ ،٢)٤٠( ،٢٩ ،٢٨ ،٢٤ ،٢)٢١( ،١٣/ ٢ج

٣٢٩ ،٤)٣٢٨( ،٣٢٦ ،٢)٣٢٤( ،٣٢٠ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٨٩ ،٢٧٢ ،٢٦١ ،٢)٢٥٣( ،٢٤٩ ،٤)٢٤٧( ،٢)٢٤٠( ،٢٢٩ ،٢٢٢، 
٣٥٢ ،٣٥١ ،٢)٣٥٠( ،٣٣١ ،٣٣٠.  

  .١/٣٠٢: ١٢٩ نهج البالغة خ )٣(
  ١/٨٤: ٢٩نهج البالغة خ  )٤(



 

 ١٥٠ 
 

الفصل 
    الثالث

  .)٢())قاً ادِ َص  الَّ إ قُ طِ ا أنْ مَ (( -
ـــلَ  ؛ تأكیـــدًا )الَّ إ(، و)مـــا(حصـــر صـــفة الصـــدق فیمـــا نطـــق بـــه، قصـــر الخبـــر بــــ " علیـــه الســـالم"راد أا مَّ

  .الختصاص المذكور بها
  :الَ إ(، و)لم(القصر بـ  -
 ٣(، موضــعاً )ثالثــة وعشــرین: (، وللغایــة المــذكورة، فــي)الَّ إ(، و)لــم(ورد القصــر بـــ  :تأكيــد االختصــاص( 

  ":علیه السالم"منها قوله 
  
ُ دَ نْ َق عِ بْ یَ  مْ لَ فَ (( - ُ نْ مِ  مْ ه ُ مُ اْس  الَّ إِ  ه   .)٤())ه

ـ" علیه السالم"لما أراد  هم دون االقتـداء بـه، قصـر الخبـر خّصـ ْن حصر بقاء اسـم القـرآن الكـریم عنـد مَ
  .؛ تأكیدًا لالختصاص)الَّ إ(، و)لم(بـ 
  :)الَ إ(، و)لیس(القصر بـ  -
 تأكيد االختصاص:  

ـــــ  ــــة المــــذكورة، فــــي)الَّ إ(، )لــــیس(ورد القصــــر ب ــــه  )٥(موضــــعاً ) ســــتة عشــــر: (؛ وللغای ــــه "منهــــا قول علی
  ":السالم

  
  .)٦())و ساٍع حافدٌ أ، دٌ اجِ َس  كٌ لَ مَ  هِ یْ لَ َع وَ  الَّ إ اٍب هَ إ عُ ِض وْ السموات مَ  اقِ بْ طَ أفي  َس یْ لَ وَ (( -

؛ )الَّ إ(، )لــیس(طبــاق الســماوات، قصــر الخبــر بـــ أحصــر وجــود المالئكــة فــي " علیــه الســالم"لمــا اراد 
  .تأكیدًا لالختصاص

  :)اال(، و)ھل(القصر بـ  -
 تأكيد االختصاص:  

                                                                                                                                                                             
 ،٣٧٥ ،٣٣١ ،٣٠٦ ،٢٨٤ ،٢)٢٦٣( ،١٣٨ ،١٢٨ ،١٢٠ ،١١١ ،٩٢ ،٧٧ ،٧٠، ٦٣، ٦١، ٤٩، ٣٤ /١ج: نهج البالغة: ینظر )١(

٤٦٩ ،٤٥٢ ،٤٢٤ ،٢)٤٢٠( ،٤١٧ ،٢)٤١٦( ،٣)٤١٥( ،٤٠٩.  
  .٤٠٨، ٣٩٢ ،٣٨٠ ،٣٧٤ ،٣٦٣ ،٣٤٥ ،٣١٢ ،٢٨٢ ،٢٧٧ ،٢٠٩ ،٢)١٧٦( ،١٦٣ ،١٥٩ ،١١٦ ،٢)١١١( ،١٠٣ ،٦٧ ،٦٦/ ٢ج
  .١/٤١٥: ١٧٦نهج البالغة خ  )٢(
  .٤٣٨ ،٣٣٥ ،٣٠٤ ،٢٩٤ ،٢٥٨ ،٢٥٧ ،١٧٨ ،١٤٢ ،١١٦ ،١٠٧ ،١٠٥ ،٩٦ ،٧٠ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٣(

  .٣٥٣ ،٣٥٠ ،٢٥٣ ،٢٣٤ ،١٨٥ ،١٦٩ ،١٥٣ ،٤٠ ،٢٦ /٢ج
  .١/٣٣٥: ١٤٧نهج البالغة خ  )٤(
  .٣١٠ ،٣)٢٦٦( ،٢٣٦ ،١٩٦ ،٧٣ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٥(

  .٤٠٩ ،٣٩٥ٍ ،٣٧٣ ،٣٣٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،١٧٦ ،٢٤ /٢ج
  .١/١٩٦: ٩٠نهج البالغة خ  )٦(



 

 ١٥١ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"؛ منها قوله )١(مواضع )خمسة: (؛ وللغایة المذكورة، في)الَّ إ(، و)هل(ورد القصر بـ   الثالث

  
ِ خُ  لْ هَ وَ (( -   .)٢())الةٍ ثَ في ُح  الَّ إ مْ تُ قْ ل

ِ "علیــه الســالم"فقولــه  ــ، ســؤال علــى ســبیل التقریــر ل لرعــاع النــاس ) الحثالــة(كــر، وتخصــیص لفــظ ذُ  امَ
  .الختصاصاتأكید ل؛ )الَّ إ(، و)هل(ر الخبر بـ ِص ما قُ نَّ إ و . وتخلفهم

  :)الَ إ(، و)لن(القصر بـ  -
 تأكيد االختصاص:  

  ":علیه السالم"منهما قوله  )٣()موضعین: (؛ وللغایة المذكورة، في)الَّ إ(، و)لن(ورد القصر بـ 
  
ُ لُ امِ َع  الَّ إ رِ یْ خَ بالْ  وزَ فُ یَ  ْن لَ وَ (( -   .)٤())ه

  .ر عامل الخیر بالفوز به؛ تأكیدًا لالختصاصِص ، قُ "علیه السالم"ففي قوله 
قـال عبـد القـاهر . نكـار؛ فهـو اإل)الَّ إ النفـي و (، المقصورة بـ "علیه السالم"قواله أا حال المخاطب في مَّ أ

ـــو ((: الجرجـــاني مـــر ینكـــره ، فیكـــون لأل)كـــذا الَّ إكـــذا، وان هـــو  الَّ إ مـــا هـــذا(ثبـــات نحـــو ا الخبـــر بـــالنفي واإلأمَّ
  .)٥())مر على ما قلتهقلته لمن یدفع أن یكون األ… مصیب الَّ إما هو : المخاطب ویشك فیه فاذا قلت

                                                        
  .٣٠٢ ،٣٠١ ،٢٥٩ ،١٥٧/ ١ج: نهج البالغة: ینظر )١(

  .٢/١١٥ج
  .١/٣٠٢: ١٢٩نهج البالغة خ  )٢(
  .٣٩٨ ،٢٠٥ /٢ ج: نهج البالغة: ینظر )٣(
  .٢/٢٠٥: ٣٣نهج البالغة ك )٤(
  .٣١٧: دالئل االعجاز )٥(



 

 ١٥٢ 
 

الفصل 
  )ماإنَّ (القصر بـ : والطریقة الثانیة  الثالث

ع الخبـر مـع حـرف توكیـد، ینصـب االسـم ویرفـ -بكسـر الهمـزة وتشـدید النـون –)إنَّ : (مركبة من) ماإنَّ (
نهــا ؛ أل)هالمهیئــ(هــذه تســمى ) مــا(و )٢())مــن العمــل أصــلها مــا منعــت إنَّ : قــال النحویــون((، )١(الكافــة) مــا(

ا َیْخَشى : نحـو قولـه تعــالى. )٣(فعـال بعـد ان كانــت مختصـة باالســماءللـدخول علــى األ) إنَّ (ء تهـّي  َم نَّ ِ إ
اءُ  ََم ُعل اِدِه الْ َ ِمْن ِعَب ، تؤدیهـا )إنَّ (ن هـذه المالزمـة تغییـر فـي الوظیفـة التـي كانـت وقـد نـتج مـ(( )٤(هللاَّ

ّ◌ إالكلمتین  نَّ منفردة، أل أصـبح لهـا بعـد التركیـب معنـى جدیـد،  همنهمـا معنـى علـى حـد ذا ركبتا، وكان لكـًل◌َ
، أو بعبـارة كـم جدیـد، وقـد تغیَّـحو  وضـح مــن أرت داللتهـا مـن كونـه توكیـدًا عادیـًا الـى كونـه قاصـرًا أو حاصـرًا

  .)٥())داً لى كونه توكیدًا مشدَّ إفًا فَّ خه توكیدًا مكون
ـــ((بـــل هــي  ؛)إنَّ + مـــا (غیـــر مركبـــة مــن ) مــانَّ إ(ویــرى ابـــن درســتویه وبعـــض الكـــوفیین أن  بهم اســـم مُ

ــمبمنزلـة ضــمیر الشــأن فــي التضــخیم واالبهــام، وان الج وقــد ردَّ ابــن  )٦())بهــا عنــه خبــرٌ رة لــه، ومُ لــة بعـده مفسَّ
اري حـذو ابـن درسـتویه فـي و وحـذا الـدكتور احمـد عبـد السـتار الجـ. )٧(ًا نافیًا لـهالقول ردَّ  هشام االنصاري هذا

ـــًال لـــه؛ قـــائالً عذلـــك م هـــذه شـــبیهه فـــي معناهـــا بمـــا یعـــرف عنـــد اهـــل العربیـــة بضـــمیر  )مـــا( والحـــق أنَّ (( :ل
ُ  )القصــة(أو ضـمیر  ،)الشـأن( ، ویبـرز أحیــان أُ قــدَّ الـذي ی ُھ : قولــه تعـالى خـرى، كمــا فـير مسـتترًا أحیانــًا نَّ ِ إ

ا ا َوَال َیْحَی َم َال َیُموُت فِیَھ َُھ َجَھنَّ ِنَّ ل ُھ ُمْجِرًما َفإ ِت َربَّ ْ َو : قولـه تعـالىو  ،)٨(َمْن َیأ ْل ُھ ُ ق
دٌ  َح َ ُ أ مــٍر فیــه ذي بــال ومعنــى ذي خطــر فیكــون الكــالم أل ىهــذا االسـلوب یــراد بــه تهیئــة مــن یتلقــ ،)٩(هللاَّ

ــإل ءد والمهــيهــو الممهــ… ضــمیر الشــأن، یتلــق الكــالم بمــا یســتحق مــن انتبــاه  ْن لقــاء الحكــم بحیــث یتلقــاه مَ
  .)١٠())ومن عنایة واهتمام

مـا إثبـاٌت لمـا یـذكر بعـدها ونفـي لمـا نَّ إومعنى ((: ؛ فهي للقصر، جاء في لسان العرب)إنما(ا داللة أمَّ 
مــا ینطلــق زیــٌد، ولقصــر الشــيء نَّ إ: ء؛ كقولــكيلقصــر الحكــم علــى شــ "مــاإنَّ ((": وقــال الزمخشــري )١١())ســواه

ة بعـــدَّ ) صــرحال(لمعنــى القصـــر ) إنمـــا(وعلــل البالغیـــون إفــادة . )١٢())إنمـــا زیــٌد كاتـــٌب : علــى الحكـــم؛ كقولــك
                                                        

  .٨٩: ، معاني الحروف٣٨: ، الجنى الداني١/٣٧: مغني اللبیب: ینظر )١(
  .١/١٢٥: االیضاح: وینظر. ١٣/٣١: لسانال )٢(
  .١/٣٠٨: اللبیب مغني: ینظر )٣(
  .٢٨ /اطرف )٤(
  .٢٣٩- ٢٣٨: في النحو العربي، نقد وتوجیه )٥(
  .١/٣٠٨: مغني اللبیب )٦(
  .المصدر نفسه: ینظر )٧(
  .٧٤/ طه )٨(
  .١ /االخالص )٩(
  .١٣٤: نحو المعاني )١٠(
  .٤/١٩٨: القاموس المحیط: ، وینظر)أنن(، مادة ١٣/٣١: لسانال )١١(
  .١/١٨٠: الكشاف )١٢(



 

 ١٥٣ 
 

الفصل 
بـا أ، فاقتصـرت جمیعهـا علـى االداة ذاتهـا، فـي حـین نجـد )١()اال(و ،)ما(ها متضمنة معنى نّ أها همَّ ألیالت عت  الثالث

ـ)إنمـا(داة القصر ألسیاق الذي وردت فیه حیان االندلسي یجمع بین االداة وا فـادت أداة أهـا قـال إنَّ  ْن ، ناقـدًا مَ
وفـي (( :فقـال). مـانَّ إ(د مـن السـیاق الـذي وردت فیـه معنى القصر قد تولَّ  نَّ أدًا لهم على ؤكَّ القصر بذاتها، ومُ 

النافیــة دخــل  )مــا(صــر، وكونهــا مركبــة مــن حهــا للالفــاظ المتــأخرین مــن النحــویین وبعــض أهــل االصــول أنَّ 
النحو، والـذي نـذهب بـركیٌك فاسٌد، صادر عـن غیـر عـارف  فأفادت الحصر، قولٌ  ؛ثباتي لإلتال) إنَّ (علیها 

ـأالحصـر ال یفهـم مـن  نَّ أها ال تـدل علـى الحصـر بالوضـع كمـا نَّ ألیه إ ذا فهـم إ و … )مـا(ت بــ خواتهـا التـي كفَّ
  .)٢())ت علیهدلَّ ) إنما( ما یفهم من سیاق الكالم، ال أنَّ نَّ إف ؛حصر

  :هي) ماإنَّ (سلوب القصر بـ أومن المعاني التي یفیدها 
یجـاب الفعـل إاعلـم أنهـا تفیـد الكـالم بعـدها (( : شـار الجرجـاني قـائالً ألى هذا إ ، و ثبات والنفي معاً اإل ) ١(

غیـره، ن تنفـي أن یكـون الجـائي أ، عقـل منـه أنـك أردت )ي زیـدنإنمـا جـاء(: ذا قلـتإلشيء ونفیه عن غیره؛ ف
وهـي أنـك تعقـل معهـا  ،أن لها مزیه ، إالَّ )جاءني زید ال عمرو(: فمعنى الكالم معها شبیه بالمعنى في قولك

جـاءني زیـد ال : (واحـدة ولـیس كـذلك االمـر فـي یجاب الفعل لشيء ونفیـه عـن غیـره دفعـة واحـدة، وفـي حـالٍ إ
مـر ظـاهرًا فـي أن الجـائي زیـد، وال یكـون هـا تجعـل االنَّ أومزیـة ثانیـة وهـي . نك تعقلهمـا فـي حـالینإ، ف)عمرو

  .)٣()) )جاءني زید ال عمرو: (ذا جعلت الكالم بل فقلتإهذا الظهور 
، قــائالً أوأشــار الیـــه الجرجـــاني : التعـــریض) ٢( ذا اســـتقریت وجــدتها أقـــوى مـــا تكـــون إنـــك أاعلـــم ((: یضـــًا

ن التعــریض بــأمر هــو مقتضــاه، نحــو ذا كــان ال یــراد بــالكالم بعــدها نفـس معنــاه، ولكــإواعلـق مــا تــرى بالقلــب 
ــ ابِ : ا نعلــم أن لــیس الغــرض مــن قولــه تعــالىأنَّ َب لْ وا اْألَ ُ ْول ُ ُر أ َذكَّ ا َیَت َم نَّ ِ أن یعلــم الســامعون  ،)٤(إ

ــ  ْن ظــاهر معنــاه، ولكــن أن یــذم الكفــار، وأن یقــال إنهــم مــن فــرط العنــاد، ومــن غلبــة الهــوى علــیهم فــي حكــم مَ
مــنهم فــي أن ینظــروا ویتــذكروا كنــتم كمــن طمــع فــي ذلــك مــن غیــر أولــى  طمعــتم إنعقــل، وأنكــم  يلــیس بــذ
هــــذا  نَّ أوالســــبب فــــي ذلــــك ((: لمعنــــى التعــــریض؛ قــــائالً ) انمــــا(فــــادة إوعلــــل الجرجــــاني ســــبب  )٥())االلبــــاب

ثبــات والتصــریح ن الكــالم معنــى النفــي مــن بعــد اإلأن تضــمَّ ) إنمــا(التعــریض إنمــا وقــع بــأن كــان مــن شــأن 
كـان مجـرد وصـف الولـى . یتـذكر أولـو االلبـاب: سقطت من الكالم فقیـلاذا إ و . ر ممن ال یعقلبامتناع التذك

نهم یتــذكرون، ولــم یكــن فیــه معنــى نفــى للتــذكر عمــن لــیس مــنهم، ومحــال أن یقــع تعــریض لشــيء أااللبــاب بــ
  .)٦())لیس له في الكالم ذكر وال فیه دلیل علیه

                                                        
  .٥١٠: مفتاح العلوم: ینظر )١(
  .١/١٢١: ، االیضاح١/٦١: البحر المحیط: ینظر )٢(
  .٩: أسالیب القصر: ، وینظر٣٢٠: دالئل االعجاز )٣(
  .١٩/ الرعد )٤(
  .٩: أسالیب القصر: ، وینظر٣٣٤-٣٣٣: دالئل االعجاز )٥(
  .٣٣٥: المصدر نفسه )٦(



 

 ١٥٤ 
 

الفصل 
وســیلة مؤدیــة ((: نهــاإوهــي فــي مقــام التعــریض؛ قــائًال ) إنمــا(ویصــف لنــا الــدكتور عبــد الفتــاح الشــین   الثالث

نهـــا تصـــل الـــى الغـــرض مـــن غیـــر ان تـــذكر الطـــرف مـــؤثرة معـــًا فضـــًال عـــن ایجازهـــا، أمـــا انهـــا مؤدیـــة؛ فأل
المقابل، ومؤثرة من ناحیة انك تـوحي بـأن تـرك التصـریح بمـا یخـالف مـا أثبتـه هـو مـن الوضـوح بمكـان، كمـا 

  .)١())انًا بأنه ال یلیق أن یوازن بین ما أثبت وما نفىحیأان االكتفاء بالمثبت یوحي 
، ولغایات ثالث) ثالثٍة وتسعین: (في) إنما(، ورد القصر بـ نهج البالغةوفي    :موضعًا

  :)إنما(القصر بـ ) أ(
 منهـا قولـه  )٢(موضـعاً ) وتسـعین دىاحـ: (، للغایة المذكورة، فـي)إنما(وردت  :ثبات والنفي معاً تأكيد اإل
  :"السالمعلیه "
  
نَّ وَ (( -   .)٣())رآَن ا القُ نَ مْ كَّ ا َح مَ إ

ر دَّ إثبـات الحكـم للقـرآن؛ ُصـ" علیـه السـالم"ولمـا أراد . فـي التحكـیم" علیـه السـالم"فالقول من خطبة لـه 
  .تأكیدًا للمراد، وهذا یستلزم نفي حكم غیره) إنما(الخبر بـ 

  
  ":علیه السالم"وقوله 

نَّ (( -   .)٤())اهللاِ  الُ مَ  الُ ا المَ مَ وإ
ــولَ . وتــب علــى التســویة فــي العطــاءعنــدما ُع " علیــه الســالم"هــذا مــن كــالٍم قالــه  " علیــه الســالم"ا أراد مَّ

  .؛ تأكیدًا له ونفیًا لغیره)إنما(ر بـ دَّ إثبات الخبر، ُص 
  

                                                        
  .٣٠١: فتاح الشینسالیب القرآن، عبد الأالمعاني في ضوء  )١(
، ٢٩٤، ٤)٢٩١(، ٢٨٤، ٢)٢٧٦(، ٢٦٣، ٢٣٦ ،٢٢١، ١٩٠، ١٨١ ،١٦٣، ١١٤، ١٠٠، ٦٦، ٦٢ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٢(
)٤٣٢، ٤١٤، ٤٠٨، ٤٠٤، ٤٠٠، ٣٧١، ٣٦٧، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٠، ٣٣٥، ٣٣٠، ٣٢٢، ٣٢٠ ،٣٠٩،٣١٠ ،٢)٢٩٩(، ٢)٢٩٦ ،

٢)٤٦٩(، ٤٤٨ ، ٤٤١، ٤٣٨.  
، ١٩٢، ١٩١، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٣، ١٦٩، ١٦٠، ١٥٧، ١٣٤، ١٢١، ٩٣، ٧٢، ٧٠، ٦٢، ٦٠، ٥١، ٣٦، ٣٥، ٢٨، ٢)١٢(، ٣ ٢/ج

٣٥٦، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣١٦، ٣١٠، ٣٠٤، ٢٩٤، ٢٩٠، ٢٨٣، ٢٧٧ ،٢٦٨، ٢)٢٥٩(، ٢٥٤، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١١، ١٩٨ ،
٤٠٣، ٤٠٢، ٤١٠، ٤٠٠، ٣٨٩، ٣٨٠.  

  .١/٢٩١: ١٢٥ خنهج البالغة  )٣(
  .1/294 :126 نهج البالغة خ )٤(



 

 ١٥٥ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

  .)١())اماً ي أیّ نِ دَ بَ  مْ كُ رَ اوَ ارًا َج َج  ُت نْ ما كُ نَّ إ وَ (( -
علـى، ولـم یكـن لهـا میـل صـلة بـالمأل األتَّ نفسـه القدسـیة كانـت مُ  نَّ أتنبیه علـى " السالم علیه"ففي قوله 

ن یكــون كالمــه تنبیهــًا أویحتمــل . لـى البقــاء فــي الــدنیا، ومجــاورة أهلهــا فیهــا، فكانــت مجاورتـه لهــم بدنــه فقــطإ
ثبـات ذلـك ونفـي . )٢(علـى وجـود أمـر آخـر غیـر البـدن وهـو الـنفس" علیه السالم"منه  غیـره یسـتلزم التأكیـد، وإ

  .؛ تأكیدًا للمراد)إنما(ر الخبر بـ دَّ لذا ُص 
  :الزائدة) فاالك(، والتأكید بـ )إنما(القصر بـ  -
  ثبات التشبيه ونفٌي لما سواهإتأكيد:  

  ":علیه السالم"، هما قوله )موضعین: (ن، وللغایة المذكورة، فيیدًا بهذین المؤكدورد الخبر مؤكَّ 
  
ِ ثَ ما مَ إنَّ (( - ُ ِض تَ ْس یَ  ةِ مَ لْ اج في الظُّ رَ السَّ  لِ ثَ مَ كَ  مْ كُ نَ یْ ي بَ ل   .)٣())اَه َج لِ وَ  ْن مَ  هِ بِ  يء

ــمَ  نَّ أتنبیــه علــى " علیــه الســالم"ففــي قولــه  ــبیــنهم مَ " علیــه الســالم"ل فضــیلته َث ل الســراج فــي الظلمــة، َث
ون بنــور علومــه وهدایتــه الــى بعــین لــه، یستضــیئوالمتَّ " علیــه الســالم"ووجــه الشــبه، أن الطــالبین للهداتــه منــه 

حــوالهم بالظلمـــة، أوهــذا التمثیــل یســتلزم تشــبیه . رشــد كمــا یهتــدي الســالكون فــي الظلمــة بالســراجالطریــق األ
ثبـات التمثیـل ونفـي غیـره یسـتلزم التأكیـد؛ إ و  )٤(فـیهم" علیـه السـالم"ونسبتهم بـالمغمورین فـي الـدنیا لـوال وجـوده 

  .الزائدة؛ تأكیدًا للمراد) كافال(، و)إنما(د الخبر بـ كَّ لذا أُ 
  

  ":علیه السالم"وقوله 
  .)٥())یباً ِص زًال خَ نْ وا مَ أمُّ یٌب فَ دِ َج  لٌ زِ نْ مَ  مْ هِ بِ  ابَ نَ  رٍ فْ َس  مٍ وْ قَ  لِ ثَ مَ ا كَ یَ نْ الدُّ  رَ بَ خَ  ْن مَ  لُ ثَ ما مَ إنَّ (( -

ــتنبیــه علـى حــال الــدنیا مـن ضــرورة زوالهـا، وانتقالهــا، ومَ " علیـه الســالم"ففـي قولــه  ــل أهلهـا مَ َث ل القــوم َث
ثبــات التمثیــل، ونفــي غیــره، یســتلزم التأكیــد؛ لــذا إ ، و )٦(المسـافرون المفــارقون لمنــزٍل جــدیٍب الــى منــزٍل خصــیٍب 

  .الزائدة،؛ تأكیدًا للمراد) الكاف(، و)إنما(د الخبر بـ كَّ أُ 

                                                        
  .١/٣٤٠: ١٤٩نهج البالغة خ  )١(
  .١/٦٠٧: شرح البحراني: ینظر )٢(
  .٢/٧٦: ٢٣٣ نهج البالغة خ )٣(
  .٣/٥٠٠: ، في ظالل نهج البالغة٢/٢٠٤: شرح البحراني: ینظر )٤(
  .٢/١٨٧: ٣١نهج البالغة ك  )٥(
  .٢/٢٧٣: شرح البحراني: ینظر )٦(



 

 ١٥٦ 
 

الفصل 
  التأكید باالقتباس: ثالثاً   الثالث

  :مدخل -
، وهـو هنـا یلتقـي مـع )١(مـن معظـم النـار شـیئاً  ذَ َخـَأ: نـاه، ومع)قتبسا(هو مصدر الفعل : غةً االقتباس لُ 

كـل شـيء ((  الـذي مـن معانیـه أنَّ ) منَّ َضـ(، هـو مصـدر الفعـل غـةً معنـى التضـمین لُ  نَّ ؛ وذلـك أل)التضمین(
  .)٢() ))یاهإ(نته جعلته في وعاء فقد ضمَّ 

، كـذلك قــال )٣())أنـه منـه ن الكـالم شــیئًا مـن القـرآن، أو الحـدیث، ال علــىیضـمَّ  ْن أهـو ((: صـطالحاً او 
ــ: (فــه بقولــه، وعرَّ )التضــمین الحســن(اه ابــن االثیــر وســمّ . القزوینــي ُ ] التضــمین[ا فأمَّ كتســب بــه الحســن الــذي ی

 ُ   .)٤())خبار النبویةاآلیات واأل نمَّ َض الكالم طالوة فهو أن ی
، )االقتبــــاس: (فــــانفرد االول –)التضــــمین(، و)االقتبــــاس( –ق علمــــاء البــــدیع بــــین هــــذین اللفظــــینوفــــرَّ 

، بتضـمین الكـالم بــ )التضـمین: (وتخصـص الثـاني). االخبـار النبویـة(، أو )القرآن الكـریم(بتضمین الكالم بـ 
  .)٥()النشر(، أو )الشعر(

  :)٦(، على وجهین)االقتباس(ویرد التضمین الحسن 
  .والخبر بجملتهما ذكر اآلیةُ ي، وهو أن تُ كلَّ  تضمیُن  :حدهماأ

  .رج بعض اآلیة والخبر في ضمن كالمٍ دْ زئي، وهو أن تُ تضمین ُج  :والثاني
  :داللتھ -

داللـــة  ، ولمـــا كـــان االقتبـــاس هـــو التضـــمین؛ ثبـــت أنَّ )٧()التأكیـــد: (لمـــا كانـــت داللـــة التضـــمین، هـــي
  .یضاً أ) التأكید: (االقتباس هي
، وجزئیـــاً  قتـــبسا، نهـــج البالغـــةوفــي  ) ثمـــانین: (فـــي أمیــر المـــؤمنین مـــن القـــرآن الكـــریم، اقتباســًا كلیـــًا

، أفادت داللة واحدة، هي   :موضعًا
  بكالم الباري سبحانه" عليه السالم"تأكيد كالم فضيلته:  
؛ ) خمسة وعشرین: (ورد هذا في :التأكید باالقتباس الكلي) أ(   :"علیه السالم"قوله  اهمنموضعًا
  

                                                        
  .٦/١٦٧: لسانال: ینظر )١(
  .٢/٢٦٠:معجم المصطحات البالغیة : وینظر. ٢٥٨- ١٣/٢٥٧: نلساال )٢(
  .٢٦٨: ، علم البدیع، بسیوني عبد الفتاح٢٣٥- ٢/٢٣٤: مختصر التفتازاني: وینظر: ٢/٥٧٥: االیضاح )٣(
  .١٤٢- ١٤٠: بیرحتحریر الت: وینظر. ٣/٢٣٥: المثل السائر )٤(
  .٤/٥١٤: راح، عروس االف٩٤: عجاز القرآن، الرمانيإالنكت في : ینظر )٥(
  .٣/٢٣٥: المثل السائر: ینظر )٦(
  .٢٦٢: ، جوهر الكنز٢/٤٠: ، االتقان١/٣٩٨: معترك االقران: ینظر )٧(



 

 ١٥٧ 
 

الفصل 
ــذَ (( -  الثالث ُ  ل اهللاِ ْضــفَ  كَ لِ ُ َشــیَ  ْن ِمــ یــهِ ؤتِ ی ُ  اء ِ : ، اقتبــاس لآلیــة)١())ظــیمِ العِ  و الفضــلِ ذُ  واهللا ُل هللاَّ َك َفْض َذلِ

َعِظیِم  َفْضِل الْ ُ ُذو الْ   .)٢(ُیْؤتِیِھ َمْن َیَشاُء َوهللاَّ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ  الَ وَ (( - َقابِ : ، اقتباس لآلیة)٣())اِب اللقَ أب زُ نابِ ی لْ اْألَ ِ   .)٤(َوَال َتَناَبُزوا ب
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ِ ا نَّ إ(( - نَّا إلیِه  لهِ ل ْیِھ َراِجُعونَ : ، اقتباس لآلیة)٥())راجعونوإ َ ل ِ ا إ نَّ ِ ِ َوإ َّ ِ ا  نَّ ِ   .)٦(إ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ـ دُ ُج ْسـیَ  هللا(( - ُ َل ـ ه ي : اقتبـاس لآلیـة ،)٧())هـاً رْ كَ عـًا وَ وْ طَ  ضِ الرْ أَ وَ  مواِت فـي السَّـ ْن مَ ْن فِ ُجُد َم ِ َیْس َّ ِ َو

َماَواِت َواْألَ    .)٨(ْرِض َطْوًعاالسَّ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
  .)١٠(َوَالَت ِحیَن َمَناٍص : اقتباس لآلیة ،)٩())اصٍ نَ مَ  َن یْ حِ  َت الَ وَ (( -

                                                        
  .١/٤٤١: ١٨٤ خنهج البالغة  )١(
 .٢١/ الحدید )٢(
  .١/٤٤٧: ١٨٤ خنهج البالغة  )٣(
  .١١ /الحجرات )٤(
  .١/٣٠٢: نهج البالغة: وینظر .١/٤٧٠: ١٩٥نهج البالغة خ  )٥(
  .١٥٦ /البقرة )٦(
  .٢/٦٨: ٢٣١نهج البالغة خ  )٧(
  .١٥ /الرعد )٨(
  .٢/٨٨: ٢٣٧خ نهج البالغة  )٩(
  .٣ /ص )١٠(



 

 ١٥٨ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

ُ  فرَ غْ یَ  ْن أَ  وَن حبُّ تُ  الَ أ(( - َُكمْ : اقتباس لآلیة ،)١())مْ كُ لَ  اهللا ُ ل ْن َیْغفَِر هللاَّ َ َال ُتِحبُّوَن أ َ   .)٢(أ
  
  ":علیه السالم"قوله و 
ْبَراِر : ، اقتباس لآلیة)٣())برارِ لألَ خیرٌ  اهللاِ  دَ ا عنْ مَ وَ (( - ِ َخْیٌر لِْألَ   .)٤(َوَما ِعْنَد هللاَّ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ كأنَّ (( - َمْوِت وَ : قتباس لآلیـةا، )٥())روَن ظُ نْ وهم یَ  لى الموِت إ وَن اقُ َس ما ی َى الْ ل ِ ُوَن إ َما ُیَساق نَّ َ ْم َكأ ُھ

  .)٦(َینُظُرونَ 
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ ون، وَ لَ الْع أ مُ نتُ أوَ (( - م : ، اقتباس لآلیة)٧())مْ كُ الَ مَ م أْع كُ رِ تْ یَ  ْن لَ وَ  مْ كُ عَ مَ  اهللا ون وهللا معك وانتم االعل

  .)٨(ولن یتركم أعمالكم
  

  ":علیه السالم"وقوله 
هُ َبْعَد ِحینٍ : باس لآلیة، اقت)٩())حینٍ  دَ عْ هُ بَ أَ بَ نَ  نَّ مُ لَ عْ تَ لَ وَ (( - َ َُمنَّ َنَبأ َتْعل َ   .)١٠(َول
  

                                                        
  .٢/١٥٩: ٢٣نهج البالغة ك  )١(
  .٢٢/ النور )٢(
  .٢/١٥٩:  ٢٣نهج البالغة ك  )٣(
  .١٩٨ /آل عمران )٤(
  .١/١٠٢: ٣٩نهج البالغة خ  )٥(
  .٦ /االنفال )٦(
  .١/١٣٣: ٦٥ نهج البالغة خ )٧(
  .٣٥/ محمد )٨(
  .١/١٣٨: ٧٠نهج البالغة خ  )٩(
  .٨٨/ ص )١٠(



 

 ١٥٩ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

ـ بَّ رَ ِبـ مْ یكُ وَّ َس نُ  یٍن، إذْ بِ ٍل مُ الَ ي َض فِ ا لَ نَّ إن كُ  تاهللاِ : وَن ولُ قُ إذ یَ (( - ِْن : ، اقتبـاس لآلیـة)١())یَن مِ الَ العَ ِ إ َّ ا َت
یكُ  ْذ ُنَسوِّ ِ یٍن، إ ِ فِي َضَالٍل ُمب َ ا ل َِمینَ ُكنَّ َعال َربِّ الْ ِ   .)٢(ْم ب

  
  ":علیه السالم"وقوله 

َ اتَّ َفـ(( - ـتَ  الَ وَ  هِ اِتـقَ تُ  قَّ َحـ قوا اهللا ِ ْسـمُ  مْ نـتُ أوَ  الَّ إِ  منَّ وتُ مُ ِھ : قتبـاس لآلیـةا، )٣())وَن مُ ل قَّ ُتَقاتِ َ َح وا هللاَّ ُ ق اتَّ
ْنُتْم ُمْسلُِمونَ  َ ِالَّ َوأ   .)٤(َوَال َتُموُتنَّ إ

  
  ":المعلیه الس"وقوله 

ــ(( - ــ الَ َف ــَع  كَ ُســفْ نَ  ْب هَ ذْ تَ َ  نَّ إِ ، اٍت رَ َســَح  مْ هِ یْ َل ــبِ  لــیمٌ عِ  اهللا ُ نَ ْصــا یَ مَ ْذَھْب : ، اقتبــاس لآلیــة)٥())وَن ع َال َت َف
َما َیْصَنُعونَ  ِ َ َعلِیٌم ب ِنَّ هللاَّ ْیِھْم َحَسَراٍت إ َ   .)٦(َنْفُسَك َعل

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ُ انِ طَ یْ الشَّ  َب زْ حِ  إنَّ  الَّ إ ،طانِ یْ الشَّ  حزُب  كَ ولئِ أُ (( - ْزُب : ، اقتبـاس لآلیـة)٧())وَن اسـرُ خَ الْ  مُ ، ه َك ِح ئِ َ ْول ُ أ
َخاِسُرونَ  ْیَطاِن ُھْم الْ ِنَّ ِحْزَب الشَّ َال إ َ ْیَطاِن أ   .)٨(الشَّ

  

                                                        
  .١/١٨٩: ٩٠نهج البالغة خ  )١(
  .٩٨-٩٧ /الشعراء )٢(
  .١/٢٦٧: ١١٣نهج البالغة خ  )٣(
  .١٠٢/ آل عمران )٤(
  .١/٣٨٤: ١٦٣ خنهج البالغة  )٥(
  .٨ /فاطر )٦(
  .١/٤٥١: ١٨٧نهج البالغة خ  )٧(
 .١٩ /المجادلة) ٨(



 

 ١٦٠ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

ُ مَ ْس ال تَ أ(( - ـ :والُ ؟ قـاَ رَ قَ ي َسـمْ فِ كُ كَ ا سلَ مَ : والُ ئِ ُس  یَن حِ  ارِ النَّ  لِ هْ أَ  اِب وَ لى َج إ وَن ع ، )١())یَن لَّ َصـن المُ ِمـ كُ مْ َنـَل
ینَ : اقتباس لآلیتین ِّ ُمَصل َْم َنُك ِمَن الْ ُوا ل َكُكْم فِي َسَقَر، َقال َ   .)٢(َسل

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ِ ي ذَ فِ  إنَّ (( - ِ  رةً بْ عِ لَ  كَ ل ِعْبَرًة : ، اقتباس لآلیة)٣())ىشَ خْ یِ  ْن مَ ل َ ِنَّ فِي َذلَِك ل   .)٤(لَِمْن َیْخَشىإ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
َى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ : ، اقتباس لآلیة)٥())یرٌ دِ ٍء قَ يْ شَ  لَّ لى كُ َع  كَ إنَّ (( - َك َعل نَّ ِ   .)٦(إ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
- )) ُ ــه ــبْ تَ  كَ نالِ ــْفــنَ  لُّ و ُكــُل ــ لــى اهللاِ إِ وا دُّ رُ وَ  ْت فَ لَ ْســا أَ ٍس مَ ُ وْ مَ ــ مْ ُه نْ َعــ لَّ َضــ، وَ قَّ الَحــ مْ اله ــفْ وا یَ انُ ا َكــمَ ، )٧())وَن رُ تَ

لَّ : اقتباس لآلیـة قِّ َوَض َح ْوَالُھْم الْ ِ َم ى هللاَّ َ ل ِ وا إ َفْت َوُردُّ َ ل ْس َ ا أ ٍس َم و ُكلُّ َنْف ُ َك َتْبل ُھَنالِ
  .)٨(َعْنُھْم َما َكاُنوا َیْفَتُرونَ 

  

                                                        
  .١/٤٦٦: ١٩٢نهج البالغة خ  )١(
  .٤٣- ٤٢/ المدثر )٢(
  .٢/١٥: ٢٠٤نهج البالغة خ  )٣(
  .٢٦ /النازعات )٤(
  .٢/٥٠: ٢٢٠لبالغة خ انهج  )٥(
  .٨ /التحریم )٦(
  .٢/٥٢: ٢٢١ خنهج البالغة  )٧
  .٣٠ /یونس )٨(



 

 ١٦١ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

ـالـى الَج  مْ ُه بَّ ا رَ قوْ تَّ ا یَن الذِ  یقَ سِ وَ (( - ـزُ  ةِ نَّ ى : ، اقتبـاس لآلیـة)١())راً مَ َ ل ِ ْم إ ُھ ْوا َربَّ َق ِذیَن اتَّ َّ یَق ال َوِس
ِة ُزَمًرا َجنَّ   .)٢(الْ

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ــفَ (( - ــَع  ْت َكــا بَ مَ ــ همُ یْ َل ُ مَ السَّ ــوَ  ُض الرْ أَ و  اء ــنْ وا مُ انُ ا َكــمَ ْیِھْم  :، اقتبــاس لآلیــة)٣())یَن رِ َظ َ ْت َعل ا َبَك َفَم
ْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَظِرینَ السَّ    .)٤(َماُء َواْألَ

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ــنــا وَ نَ یْ بَ  ْح تَ ا اْفــَنــربَّ (( - ــخَ  َت ْنــأَ و  قَّ ا بــالَح َنــمِ وْ قَ  َن یْ بَ ا : ، اقتبــاس لآلیــة)٥())یَن الفــاتحِ  رُ یْ َتْح َبْیَنَن ا اْف َن َربَّ
َفاتِ  ْنَت َخْیُر الْ َ َحقِّ َوأ الْ ِ   .)٦(ِحینَ َوَبْیَن َقْوِمَنا ب

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ُ  مَ كُ ْح ى یَ تَّ َح (( - ُ ا وَ نَ نَ یْ بَ  اهللا ُر : ، اقتباس لآلیـة)٧())َن یْ مِ اكِ الَح  رُ یْ خَ  وَ ه ُ َبْیَنَنا َوُھَو َخْی َحتَّى َیْحُكَم هللاَّ
َحاِكِمینَ    .)٨(الْ

  

                                                        
  .٢/٨٢: ٢٣٦نهج البالغة خ  )١(
  .٧٣ /الزمر )٢(
  .٢/٨٨: ٢٣٧ خنهج البالغة  )٣(
  .٢٩ /الدخان )٤(
  .٢/١٤٩: ١٥نهج البالغة ك  )٥(
  .٨٩ /االعراف )٦(
  .٢/٢٦٩: ٥٥نهج البالغة ك  )٧(
  .٨٧ /االعراف )٨(



 

 ١٦٢ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

ــ إنَّ (( - ــأوَل ــل یمَ براهِ إبــ اسِ ى النَّ ــاتَّ  َن ذیِ لَّ ُ ــ بــيُّ ذا النَّ َهــوَ  وهُ بع ــ یَن ذِ والَّ ى : ، أقتبــاس لآلیــة)١())واآمُن َ ْول َ ِنَّ أ إ
ِذیَن آَمُنوا َّ ِيُّ َوال ب َبُعوهُ َوَھَذا النَّ ِذیَن اتَّ َّ ل َ ْبَراِھیَم ل ِ إ ِ اِس ب   .)٢(النَّ

  
  ":علیه السالم"وقوله 

َما َكَسَبْت َرِھیَنةٌ : ، اقتباس لآلیة)٣())ةٌ ینَ هِ رَ  ْت بَ َس ا كَ مَ ٍس بِ فْ نَ  لُّ وكُ (( - ِ   .)٤(ُكلُّ َنْفٍس ب
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ  لكَ ، ذَ ةَ رَ ا واآلخِ یَ نْ الدُّ  رَ سِ خَ (( - َك : ، اقتباس لآلیة)٥())یُن بِ المُ  اُن رَ ْس الخُ  وَ ه ْنَیا َواْآلِخَرَة َذلِ َخِسَر الدُّ

ینُ  ِ ُمب ُخْسَراُن الْ   .)٦(ُھَو الْ
؛ ذكـرت منهـا  )خمسـة وخمسـین: (رد هذا فيو  :التأكید باالقتباس الجزئي) ب( مواضـع فـي ) أربعـة(موضـعًا

  :ى في اآلتيوبیان ما تبقَّ . )٧(هامحالَّ 
  

  ":علیه السالم"فقوله 
ُ یَ لْ ُع وَ (( - ُوًظا: ، اقتباس لآلیة)٨())وظاً فُ ْح فًا مَ قْ َس  نَّ اه َماَء َسْقًفا َمْحف َنا السَّ   .)٩(َوَجَعلْ
  

                                                        
  .٢/٣٢٧: ٩٢نهج البالغة م  )١(
  .٦٨ /آل عمران )٢(
  .٢/٣٨٤: ٣٤٩نهج البالغة م  )٣(
  .٣٨ /المدثر )٤(
  .٢/٣٨٥: ٣٥٠نهج البالغة م  )٥(
  .١١ /الحج )٦(
  ).51(صفحة ) 4(هامش  ،)47(صفحة ) 5(هامش  ،)22(صفحة ) 8(هامش ، )21(صفحة ) 3(مش ها: ینظر )٧(
  .١/١٨: ١نهج البالغة خ  )٨(
  .٣٢ /نبیاءاأل  )٩(



 

 ١٦٣ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

، بِ رْ كًا مَ مْ َســـوَ (( - ـــغَ فوعـــًا ـــَع  رِ یْ ـــمَ ٍد : ، اقتبـــاس لآلیـــة)١())اَه مُ َع دْ ٍد یَ ِر َعَم َغْی ِ َماَواِت ب َق السَّ َ َخل
  .)٢(َتَرْوَنَھا

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ِزیَنٍة ا: ، اقتباس لآلیة)٣())ِب الكواكِ  نةِ یَ زِ ا بِ َه نَ یَّ زَ  مَّ ثُ (( - ِ ْنَیا ب َماَء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزیَّ نَّ ِ َكَواِكبِ إ   .)٤(لْ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
، وقَ طِ تَ ْســراجًا مُ یهــا َســرى فِ ْجــأَ وَ (( - ــیرًا وًرا : ، اقتبــاس لآلیــة)٥())یــراً نِ رًا مُ مَ یِھنَّ ُن َر فِ َقَم َل الْ َوَجَع

ْمَس ِسَراًجا   .)٦(َوَجَعَل الشَّ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ الْ  واِت مَ ن الَس یْ ا بَ مَ  قَ تَ فَ  مَّ ثُ (( - َماَواِت : اقتباس لآلیـة ،)٧())الع َنَّ السَّ ُروا أ ِذیَن َكَف َّ َْم َیَرى ال َول َ أ

ْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُھَما   .)٨(َواْألَ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ مألَ فَ (( - ـكَ رْ ال یَ  ودٌ ُج ُسـ همْ نُ وارًا من مالئكته، مْ طْ أ نَّ ه ُ ِ َیْس: ، اقتبـاس لقولـه تعـالى)٩())وَن ع َّ ِ ْن َو ُجُد َم

ْرِض  َماَواِت َواْألَ َُھ َیْسُجُدونَ  :، وقوله)١٠(فِي السَّ   .)١١(َول
  ":علیه السالم"وقوله 

                                                        
  .١:١/١٨ نهج البالغة خ )١(
  .١٠ /لقمان )٢(
  .١:١/١٨ نهج البالغة خ )٣(
  .٦ /الصافات )٤(
  .١:١/١٨نهج البالغة خ  )٥(
  .١٦ /نوح )٦(
  .١:١/١٩الغة خ نهج الب )٧(
  .٣٠ /نبیاءاأل  )٨(
  .١:١/١٩نهج البالغة خ  )٩(
  .١٥ /الرعد )١٠(
  .٢٠٦ /االعراف )١١(



 

 ١٦٤ 
 

الفصل 
ـــــَز تَ یَ  الَ  وَن افُّ َصـــــوَ (( -  الثالث افُّونَ : ، اقتبـــــاس لقولـــــه تعـــــالى)١())وَن ایُل َنْحُن الصَّ َ ا ل نَّ ِ : ، وقولـــــه)٢(َوإ

ا ًّ اِت َصف افَّ   .)٣(َوالصَّ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ــــمُ وَ (( - ْم َال : ، اقتبــــاس لآلیــــة)٤())وَن مُ أَ ْســــیَ  الَ  وَن بُح سَّ اِر َوُھ َھ ِل َوالنَّ ْی َّ الل ِ ُھ ب َ بُِّحوَن ل ُیَس

ُمونَ  َ   .)٥(َیْسأ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
  .)٧(َال َیْفُتُرونَ : ، اقتباس لآلیة)٦())انِ بدَ الْ أ رةِ تْ فَ  الَ وَ (( -

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ نَ مَ أُ  مْ ُه نْ مِ وَ (( - ِمینُ : ، اقتباس لآلیة)٨())یهِ ْح◌ِ ى وَ لَ َع  اء وُح اْألَ ِھ الرُّ ِ   .)٩(َنَزَل ب
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ِ ُس لى رُ إ ةٌ سنَ لْ أوَ (( - َمَالئَِكِة ُرُسًال : ، اقتباس لآلیة)١٠())هِ ل   .)١١(َجاِعِل الْ
  

                                                        
  .١:١/١٩نهج البالغة خ )١(
  .١٦٥/ الصافات )٢(
  .١ /الصافات )٣(
  .١/١٩: ١ خنهج البالغة  )٤(
  .٣٨ /فصلت )٥(
  .١:١/١٩نهج البالغة خ  )٦(
  .٢٠ /نبیاءاأل  )٧(
  .١:١/١٩نهج البالغة خ  )٨(
  .١٩٣/ الشعراء )٩(
  .١:١/١٩نهج البالغة خ  )١٠(
  .١ /فاطر )١١(



 

 ١٦٥ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

ِ  ةُ ظَ فَ َح الْ  مُ ُه نْ مِ وَ (( - ْیُكْم َحَفَظةً : اس لقولـه تعـالىقتبا، )١())هِ بادِ عِ ل َ ُل َعل ِنَّ : ، وقولـه)٢(َوُیْرِس َوإ
ََحافِِظینَ  ْیُكْم ل َ   .)٣(َعل

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ِ تَ خْ مُ (( - ى : قتباس لقوله تعـالىا، )٤())رهِ مْ أَ ه وَ ائِ َض قَ بِ  وَن فُ ل َ ِرِه َعل ْم َ وِح ِمْن أ الرُّ ِ َمَالئَِكَة ب ُل الْ ُیَنزِّ
اُء ِم ْن َیَش اِدهِ َم لِّ : ، وقولـه)٥(ْن ِعَب ْن ُك ِھْم ِم ْذِن َربِّ ِ إ ِ ا ب وُح فِیَھ رُّ ُة َوال َمَالئَِك ُل الْ زَّ َتَن

ْمٍر  َ   .)٦(أ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُھْم َخَزَنُتَھا: ، اقتباس لآلیة)٧())هِ انِ نَ جِ  بواِب أل ةُ نَ دَ والسَّ (( - َ   .)٨(َوَقاَل ل
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ِ  بةُ َسـانَ والمُ (( - ـل ــ مِ ائِ وَ َق ـكْ رش أَ العْ ٍذ : قتبــاس لآلیـةا، )٩())مْ ُه افُ تَ ْوَقُھْم َیْوَمئِ َك َف ْرَش َربِّ ُل َع َوَیْحِم

  .)١٠(َثَمانَِیةٌ 
  

  ":علیه السالم"وقوله 
◌ِ تِ َح نِ ْج أَ بِ (( - ْجنَِحةٍ : قتباس لآلیةا ،)١١())همْ َ ولِي أ ُ   .)١٢(أ

  ":علیه السالم"وقوله 
ٍ َمْسُنونٍ : ، اقتباس لآلیة)١٣())َسنََّها بالماءِ (( -   .)١(ِمْن َحَمإ

                                                        
  .١/١٩: ١نهج البالغة خ  )١(
  .٦١ /االنعام )٢(
  ١٠ /االنفطار )٣(
  .١:١/١٩نهج البالغة خ  )٤(
  .٢ /النحل )٥(
  .٤ /القدر )٦(
  .١:١/١٩نهج البالغة خ  )٧(
  .٧١ /الزمر )٨(
  .١:١/١٩نهج البالغة خ )٩(
  .١٧ /الحاقة )١٠(
  .١:١/١٩نهج البالغة خ )١١(
  .١ /فاطر )١٢(
  .١/٢٠: ١نهج البالغة خ )١٣(



 

 ١٦٦ 
 

الفصل 
    الثالث

  ":علیه السالم"وقوله 
ْت (( - َزبَ لَِّة َحتَّى َل َها باْلبَ َال َط   .)٣(ِمْن ِطیٍن َالِزبٍ : ، اقتباس لآلیة)٢())وَ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ْت (( -   .)٥(ِمْن َصلَْصالٍ : ، اقتباس لآلیة)٤())َحتَّى َصْلَصَل
  

  ":لسالمعلیه ا"وقوله 
  .)٧(َوَنَفْخُت فِیِھ ِمْن ُروِحي: ، اقتباس لآلیة)٦())وِحهِ رُ  ْن ا مِ یَه فِ  خَ فِ نَ  مَّ ثُ (( -
  

  ":علیه السالم"وقوله 
َها وَ  ا أْذَهانٍ ذَ (( - ِجیُل ُ ◌َ ی تصَّ َهاِفْكٍر یَ ْختَِدمُ اِرَح یَ ُف ِبَها وَجوَ ْمَع : ، اقتباس لآلیة)٨())رَ ْم السَّ ُك َ َوَجَعَل ل

ْفئَِدةَ َواْألَ    .)٩(ْبَصاَر َواْألَ
  

                                                                                                                                                                             
  .٢٦/ الحجر )١(
  .١/٢٠: ١نهج البالغة خ )٢(
  .١١/ الصافات )٣(
  .١/٢٠: ١نهج البالغة خ )٤(
  .٢٦/ الحجر )٥(
  .١/٢٠: ١نهج البالغة خ )٦(
  .٢٩/ الحجر )٧(
  .١/٢٠: ١نهج البالغة خ )٨(
  .٩/ لسجدةا )٩(



 

 ١٦٧ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

، َفَســــَجُدوا إالَّ (( - ُ  َأْســــُجُدوا آلَدمَ ــــه ِبیَل َق ــــیَس وَ لِ بْ ْم : ، اقتبــــاس لآلیــــة)١())ِإ ُھ ُّ ُة ُكل َمَالئَِك َجَد الْ َفَس
ْبلِیسَ  ِ ِالَّ إ ْجَمُعوَن، إ َ   .)٢(أ

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ـــِة ا(( - َق ُزوا ِبْخلِ ـــزَّ تَعَ ْلَصـــالِ وَ وا َخْلـــَق الصَّ َهُن اْســـتَوْ ، وَ ـــارَ ـــه تعـــالى، حكایـــة عـــن إبلـــیس)٣())لنَّ   ، اقتبـــاس لقول
 ٍْقَتُھ ِمْن ِطین َ ْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخل َ َنا َخْیٌر ِمْنُھ َخل َ   .)٤(أ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ةُ (( - ِهمُ الشِّْقوَ ْت َعلیْ بَ َغَل ََبتْ : ، اقتباس لآلیة)٥())وَ َنا َغل ْیَنا ِشْقَوُتَنا َربَّ َ   .)٦(َعل
  

  ":علیه السالم"وقوله 
- )) َ◌ ُ النَّ ـــاه اهللا َأْعَط ِت : ، اقتبـــاس لآلیـــة)٧())ْظـــرةَ َف َوْق ْوِم الْ ى َی َ ل ِ ِریَن، إ ُمنَظ ْن الْ َك ِم نَّ ِ َفإ

ُوِم  َمْعل   .)٨(الْ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
- )) ُ َغَد ِفیَهـا ِعیَشـتَه َك : ، اقتبـاس لآلیـة)٩())ُثمَّ َأْسَكَن آَدمَ َدارًا َأرْ َت َوَزْوُج ْن َ ُكْن أ اآَدُم اْس ا َی َن لْ ُ َوق

َة َوُكَال ِمْنَھا َرَغًدا َحْیُث ِشْئُتَما َجنَّ   .)١٠(الْ
  ":علیه السالم"وقوله 

- )) ُ ـه تَ َعَداوَ لِیَس وَ بْ هُ ِإ رَ َحذَّ َك َولَِزوْ : ، اقتبـاس لآلیـة)١١())وَ َ ُدوٌّ ل َذا َع ِنَّ َھ اآَدُم إ ا َی َن لْ ُ َال َفق ِجَك َف
ِة َفَتْشَقى َجنَّ ُكَما ِمْن الْ   .)١(ُیْخِرَجنَّ

                                                        
  .١/٢١: ١البالغة خ نهج )١(
  .٧٤-٧٣/ ص )٢(
  .١/٢١: ١نهج البالغة خ )٣(
  .٧٦/ ص )٤(
  .١/٢١: ١نهج البالغة خ )٥(
  .١٠٦/ المؤمنون )٦(
  .١/٢١: ١نهج البالغة خ )٧(
  .٨١-٨٠/ ص )٨(
  .١/٢١: ١نهج البالغة خ )٩(
  .٣٥/ البقرة )١٠(
  .١/٢١: ١نهج البالغة خ )١١(



 

 ١٦٨ 
 

الفصل 
    الثالث

  ":علیه السالم"وقوله 
ـالمُ  ارِ دَ بِ  هِ لیْ َع  ةٌ اَس فَ نَ  َعُدوُّهُ  هُ رَّ تَ غَ اْ فَ (( - ـرافَ مُ وَ  امِ َق ـأ ةِ َق ِھ : قتبـاس لقولـه تعـالىا ،)٢())ارِ رَ البْ ْی َ ل ِ َوَس إ َفَوْس

ْیَطانُ  ُھَما : ، وقوله)٣(الشَّ ُغُروٍر َفَدالَّ ِ   .)٤(ب
  

  ":علیه السالم"وقوله 
َ بَ فَ (( - َُھ َعْزًما: قتباس لآلیةا، )٥())هِ نِ هْ وَ بِ  ةَ یمَ زِ عَ ه، والْ كَّ شَ بِ  ینِ قِ الیَ  اع َْم َنِجْد ل   .)٦(َفَنِسَي َول
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ طَ بَ هْ أَ فَ (( - َطا ِمْنَھا َجمِ : قتباس لآلیةا، )٧())ةِ لیْ البَ  لى دارِ إ ه ِ   .)٨(یًعااْھب
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ  مْ لَ وَ (( - ُ  لِ خْ ی ُ انَ َح بْ ُس  اهللا ـلْ خَ  ه ُ َق ا : قتبـاس لآلیـةا، )٩())لٍ َسـرْ مُ  بـيٍّ نَ  ْن ِمـ ه َال فِیَھ ِالَّ خ ٍة إ مَّ ُ ْن أ ِْن ِم َوإ

  .)١٠(َنِذیرٌ 
  ":علیه السالم"وقوله 

ائٌِق : قتبـــاس لآلیـــةا، )١١())هیدٌ ِشـــوَ  قٌ ائِ ا َســـَهـــعَ ٍس مَ ْفـــنَ  لُّ ُكـــفَ (( - ا َس ٍس َمَعَھ لُّ َنْف اَءْت ُك َوَج
  .)١٢(َوَشِھیدٌ 

  
  ":علیه السالم"وقوله 

                                                                                                                                                                             
  .١١٧/ طـه )١(
  .١:١/٢١ نهج البالغة خ )٢(
  .١٢٠ /طه )٣(
  .٢٢ /االعراف )٤(
  .١:١/٢١نهج البالغة خ  )٥(
  .١١٥ /طه )٦(
  .١:١/٢٢نهج البالغة خ )٧(
  .١٢٣/ طه )٨(
  .١:١/٢٢نهج البالغة خ  )٩(
  .٢٤ /فاطر )١٠(
  .١/١٦٨: ٨٤نهج البالغة خ  )١١(
  .٢١/ ق )١٢(



 

 ١٦٩ 
 

الفصل 
ــفَ (( -  الثالث ُ لَّ الغ َصــبَ ــهِ  ى اهللا ــى َع َضــمَ ، وَ ةِ یَح ِصــفــي النَّ  مَ وســلَّ  علی ــى الطّ َل ــى الْ إا َعــدَ ، وَ ةِ ریَق ــكْ حِ ل ــعِ وْ مَ والْ  ةِ مَ  ةِ َظ

یِل َربِّ : قتباس لآلیةا، )١())ةِ نَ َس َح الْ  ِ َى َسب ل ِ َحَسَنةِ اْدُع إ َمْوِعَظِة الْ ِحْكَمِة َوالْ الْ ِ   .)٢(َك ب
  

  ":علیه السالم"وقوله 
قِینَ : قتباس لآلیةا، )٣())یَن قِ تَّ للمُ  ةَ بَ العاقِ  نَّ إفاصبروا، ف(( - ُمتَّ عاقَِبَة لِلْ ِنَّ الْ ْر إ ِ   .)٤(َفاْصب
  

  ":علیه السالم"وقوله 
َِمینَ َیْوَم : ، اقتباس لآلیة)٥())اماً قیَ ُخُضوعًا و (( - َعال اُس لَِربِّ الْ ُوُم النَّ   .)٦(َیق
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ِجَبالُ : قتباس لآلیةا، )٧())ُض رْ األَ  مُ هِ بِ  فْت َج رَ وَ (( - ْرُض َوالْ   .)٨(َیْوَم َتْرُجُف اْألَ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ  لَ عَ َج لَ (( - ُ لَ  اهللا َُھ َمْخَرًجاَوَمْن یَ : قتباس لآلیةا، )٩())جاً رَ خْ ا مَ مَ ُه نْ مِ  ه َ َیْجَعْل ل ِق هللاَّ   .)١٠(تَّ

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ لُِكلِّ َشْيٍء َقْدًرا: ، اقتباس لآلیة)١١())راً دْ قَ  ءٍ يْ شَ  لَّ لكُ  لَ عَ َج (( -   .)١٢(َقْد َجَعَل هللاَّ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ لمَ َع  مْ رتُ رَ إن أْس (( - َُم َما ُیِسرُّ : قتباس لآلیةا، )١٣())ه   .)١٤(ونَ َیْعل

                                                        
  .١/٢١٤: ٩٤نهج البالغة خ  )١(
  .١٢٥/ النحل )٢(
  .١/٢٢٠: ٩٧ نهج البالغة خ )٣(
  .٤٩ /هود )٤(
  .١/٢٢٧: ١٠١نهج البالغة خ  )٥(
  .٦ /طففینمال )٦(
  .١/٢٢٧: ١٠١نهج البالغة خ  )٧(
  .١٤/ المزمل )٨(
  .١/٣٠٣: ١٣٠نهج البالغة خ  )٩(
  .٢ /الطالق )١٠(
  .١/٤٣٧: ١٨٤نهج البالغة خ  )١١(
  .٣ /الطالق )١٢(
  .١/٤٣٩: ١٨٤نهج البالغة خ  )١٣(
  .٧٧ /البقرة )١٤(



 

 ١٧٠ 
 

الفصل 
    الثالث

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ َس فْ نَ  ْت َه تَ شْ اا یمَ فِ  هُ دْ لَّ خُ ویَ (( - ُُسُھْم َخالُِدونَ : قتباس لآلیةا، )١())ه نف َ   .)٢(َوُھْم فِي َما اْشَتَھْت أ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
َحاًفا: ، اقتباس اآلیة)٣())وافُ َح وا الْ لُ أَ إْن َس (( - لْ ِ اَس إ ُوَن النَّ ل َ   .)٤(َال َیْسأ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ُ امُ قَ ْس ى أَ شَ خْ فاًء ال تُ شِ ال وَ (( - ٌة : قتباس اآلیـةا، )٥())ه َفاٌء َوَرْحَم َو ِش ُْرآِن َما ُھ ق ُل ِمْن الْ َوُنَنزِّ

ُمْؤِمنِینَ    .)٦(لِلْ
  

                                                        
  .١/٤٣٩: ١٨٤نهج البالغة خ  )١(
  .١٠٢ /نبیاءاأل  )٢(
  .١/٤٥٠: ١٨٧نهج البالغة خ  )٣(
  .٢٧٣/ البقرة )٤(
  .١/٤٦٤: ١٩١نهج البالغة خ  )٥(
  .٨٢/ االسراء )٦(



 

 ١٧١ 
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

ِ  یةً آو (( - ِنَّ فِي َذلَِك َآلَیاتٍ : قتباس لآلیةا، )١())مَ وسَّ تَ  ْن مَ ل ِمینَ  إ ُمَتَوسِّ   .)٢(لِلْ
  ":علیه السالم"وقوله 

ــ(( - ــوالجِ … ضــیَن الرَ أوَ … علــى الســمواِت  ْت َضــرِ هــا ُع نَّ إِ … ةِ اَنــالمَ أَ  اَء دأ مَّ ُث ا : قتبـاس لآلیــةا ،)٣())البَ نَّ ِ إ
ِجَبالِ  ْرِض َوالْ َماَواِت َواْألَ َى السَّ َماَنَة َعل   .)٤(َعَرْضَنا اْألَ

  
  ":علیه السالم"وقوله 

َماِء : قتباس لآلیةا، )٥())هِ رِ مْ ال ةٌ رَ خَّ َس مُ  رُ یْ فالطَّ (( - َراٍت فِي َجوِّ السَّ ْیِر ُمَسخَّ َى الطَّ ل ِ َْم َیَرْوا إ ل َ أ
 ُ ِالَّ هللاَّ   .)٦(َما ُیْمِسُكُھنَّ إ

  
  ":علیه السالم"وقوله 

ُ نَ به أبْ  قةُ دَّ َص (( - َق عَ : ، اقتباس لآلیة)٧())ةِ یَّ مِ الَح  اء َقْد َصدَّ َ َبُعوهَُول ُھ َفاتَّ ْبلِیُس َظنَّ ِ ْیِھْم إ َ   .)٨(ل
  

  ":علیه السالم"وقوله 
َغْیِب ِمْن َمَكاٍن َبِعیدٍ : ، اقتباس لآلیة)٩())یدٍ عِ بَ  ٍب یْ غَ فًا بِ ذْ قَ (( - الْ ِ ُوَن ب   .)١٠(َوَیْقِذف

                                                        
  .١/٤٦٥: ١٩١نهج البالغة خ  )١(
  .٧٥/ الحجر )٢(
  .١/٤٦٧: ١٩٢نهج البالغة خ  )٣(
  .٧٢ /االحزاب )٤(
  .٢/٦٨: ٢٣١ خنهج البالغة  )٥(
  .٧٩/ النحل )٦(
  .٢/٩٢: ٢٣٨نهج البالغة خ  )٧(
  .٢٠/ سبأ )٨(
  .٢/٩٢: ٢٣٨نهج البالغة خ  )٩(
  .٥٣ /سبأ )١٠(



 

 ١٧٢  
 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   الثالث

ُ وْ مَ  اٍت نَ بَ  ْن مِ (( - َتْ : قتباس لآلیةا، )١())ودةٍ  ء تِل ُ َيِّ َذْنٍب ق أ ِ َْت، ب ُ ُسئِل َمْوُءوَدة َذا الْ ِ   .)٢(َوإ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
نَّ وَ (( - ـ هِ ي هـذِ فِ  كَ لَ  إ ُ … وضـاً رُ فْ یبًا مَ ِصـنَ  قةِ دَ الصَّ ، ، والغـارِ والمـدفوعوَن  ، والسـائلوَن ، والمسـاكیُن الفقـراء مُ
ا : قتبــاس لآلیــةا، )٣())بیلِ بــن الِســاو  ْیَھ َ اِملِیَن َعل َع اِكیِن َوالْ َمَس َراِء َوالْ َق ُ ف َدَقاُت لِلْ ا الصَّ َم نَّ ِ إ

یلِ  ِ ب ِ َوِاْبِن السَّ یِل هللاَّ ِ َغاِرِمیَن َوفِي َسب َقاِب َوالْ ُوُبُھْم َوفِي الرِّ ل ُ َفِة ق َّ ُمَؤل   .)٤(َوالْ
  

  :"علیه السالم"وقوله 
ـــــ(( - ْن : قتبـــــاس لآلیـــــةا، )٥())كَ اَحـــــنَ َج  مْ ُهـــــلَ  ْض فِ اخْ َف َك ِم َبَع ْن اتَّ َك لَِم ْض َجَناَح َواْخفِ

ُمْؤِمنِینَ    .)٦(الْ
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ِ بْ َح بِ  امِ َص عتِ واالْ (( - ِ َجِمیًعا: ، اقتباس لآلیة)٧())هِ ل َحْبِل هللاَّ ِ   .)٨(َواْعَتِصُموا ب

مــن االقتبــاس الكلــي والجزئــي مــن نــور القــرآن الكــریم؛ تأكیــد " علیــه الســالم"ویبــدو أن غایــة فضــیلته 
  .بكالم الباري سبحانه" علیه السالم"كالمه 

                                                        
  .١٠٩- ٢/١٠٨: ٢٣٨النهج البالغة خ  )١(
  .٩- ٨/ التكویر )٢(
  .٢/١٦٥: ٢٦نهج البالغة ك  )٣(
  .٦٠/ التوبة )٤(
  .٢/١٦٧: ٢٧نهج البالغة ك  )٥(
  .٢١٥ /شعراءال )٦(
  .١٨١/ ٢: ٣١نهج البالغة ك  )٧(
  .١٠٣/ آل عمران )٨(



 

 ١٧٣  
 

الفصل 
  المبحث الثاني  الثالث

  )نهج البالغة(التأكید باسالیب كتاب 
ي قیـد صـفة نفـ(و ،)فیـرنالت(و، )الترغیـب(، و)األستدالل(من التأكید بـ " علیه السالم" غایة فضیلته إنَّ 

؛ إنمـــا هـــي توجیـــه الخلـــق إلـــى جنـــاب اهللا والتفـــاتهم إلـــى حضـــرته )كمـــال صـــفة الموصـــوف(، و)موصـــوفال
  سبحانه  ستدالل على وجود الخالق من خالل مخلوقاته، وتنزیهباال القدسیة، وهذا ال یتحقق إالَّ 

ـإ عن صفات المخلوقات بنفي القیـد عنهـا، و  نقصـان بكمـال د خلقـه بهـا، وتنزیـه أفعالـه سـبحانه عـن الثبـات تقیّ
صـفاته، والترغیــب فــي كــل الفضــائل المحققــة لــذلك، والتنفیـر عــن كــل الرذائــل المانعــة عــن الوصــول إلــى اهللا 

أســالیب، ) خمســة(عــًا فــي ، موزَّ نهــج البالغــةمــن  موضــعٍ  )ســتة وتسـعین ومائــة: (، وقــد ورد هــذا فــيسـبحانه
  :وبیانها في اآلتي

  التأكید بالترغیب: أوالً 
 غب فيهرَّ ُم تأكيد فضيلة ال:  

عـــًا فـــي الموضــــوعات موزَّ  ،موضــــعاً ) تســـعة وتســـعین(ورد التأكیـــد بالترغیـــب، وللغایـــة المــــذكورة، فـــي 
  :اآلتیة

  :"علیهم الصالة والسالم" )هالرسول وآل(الترغیب في فضیلة ) ١(
  ":علیه السالم"، منها قوله )١(موضعاً ) ثمانیة وعشرین: (ورد هذا في

  
َسلَ (( - یَ َأرْ هُ في االْص هُ ِبالضِّ َقدَّمَ ـاِء، وَ ـَل ِبـِه الصُّ َذلَّ ـَب، وَ َغالِ رَ ِبـَه المُ َسـاوَ ـاِتَق، وَ ـَق ِبـِه المَف تَ اِء، َفرَ بَة، ِطَف وَ ُ ع

الٍ  ِشمَ میٍن وَ الَل َعْن یَ َسهََّل ِبِه اْلُخُزوَنَة، َحتَّى َسرََّح الضَّ   .)٢())وَ
. وبعـض فوایـده ،) علیـه وآلـه وسـلمصلى اهللا(إلى بعض فضائل النبي " علیه السالم"ففي قوله، أشار 

نــوار اإلســالم الهادیــَة فــي ســبیل اهللا إلیــه، ومنهــا مســتعار أل) الضــیاء(فمــن فضــائله إرســاله بالضــیاء، ولفــظ  
ن كان الكـل مـنهم مُ ضنبیاء في الفألاعلى سائر  .تقدیمه ومـن فوایـده كونـه رتـق بـه المفـاتق،  .صـطفىیلة، وإ

بــه الصــعوبة، وســهل بــه خزونــة  ذلــل، ومنهــا كونــه ســاور بــه المغالــب و قــهوكنــى بهــا عــن أمــور العــالم المتفرّ 
 وغایــة فضــیلته. )٣(ح الضــالل والجهــل عــن یمــین النفــوس وشــمالهارَّ ســطریــق اهللا بهدایتــة فیهــا إلــى غایــة أن 

  .ب فیهرغَّ من ذلك، إنما هي تأكید فضیلة المُ " علیه السالم"
  

                                                        
 ،٣٧٩ ،٣٥٠ ،٣٤٥ ،٣٣٩ ،٣٣٢ ،٣٢١ ،٢٤٣-٢٤٢ ،٢٣٤ ،٢٣٢ ،٢١٥ ،٢١٤ ،١٤٠ ،٧٣ ،٢٨ ،٢٦/ ١ج: نهج البالغة: ینظر )١(

٤٦٥ ،٤٦٤ ،٤٥٦ ،٤٤٩ ،٤٢٣ ،٤١٠ ،٤٠٣.  
  .  ٢٧٧ ،١٣٨ ،٨٠ ،٦٥ ،١٧/ ٢ج

  . ٢/١٧: ٢٠٦نهج البالغة خ ) ٢(
  . ٢/١٤٤: شرح البحراني: ینظر) ٣(



 

 ١٧٤  
 

الفصل 
  ":علیه السالم" وقوله  الثالث

ِضــعُ ِســ(( - وْ ــمْ مَ ــاُل ِدیِنــهِ هُ ِجبَ ُكُهــوُف ُكتُبــه، وَ ِئــُل ِحَكِمــِه، وَ وْ مَ ــِةُ◌ ِعْلِمــِه، وَ ْعیبَ ِِه، وَ ــر َجــأُ َأمْ َل ــامَ : رِِّه، وَ ِبِهــمْ َأَق
َأْذَهَب ا اَد َفراِئِصهِ اْنِحَناَء ظْهرِِه، وَ ِتعَ   .)١())رْ

كمـال أســتعداد  ؛ منهــا)علــیهم الصـالة والسـالم( إلــى فضـائل آل النبـي" علیـه السـالم"ففـي قولـه، أشــار 
سـرار اهللا وحكمتـه، وأنهـم الناصـرون لـه والقـائمون بـأوامر اهللا، والـذابون عـن الـدین أل "علیهم السـالم"نفوسهم 

اسـتعارة لنفوسـهم الشـریفة، ووجـه الشـبه، ) العیبـة(علمـه، ولفـظ  ةَ وبهم یقوم سلطانه؛ وكونهم عیبـ أفإلیهم یلتج
ع فیهـا، كانـت أذهـانهم الطـاهرة حافظـة للعلـم عـن عدمـه، وبكـونهم لما كان من شأنها حفظ ما یـود العیبةَ  نَّ أ

راســـتها وتفســـیرها وعنـــدهم علمهـــا ودهـــل حفظهـــا أمرجعـــًا لحكمتـــه إذا ضـــلت عـــن أذهـــان غیـــرهم، وبكـــونهم 
وتأویلهــا، وبكــونهم جبــال دیــن اهللا ســبحانه، بهــم یعتصــم عــن وصــمات الشــیاطین، وبكــونهم أعضــادًا یشــدون 

مـن ذلـك إنمـا هـي تأكیـد فضـیلة " علیـه السـالم"وغایـة فضـیلته . )٢(ظهره ویؤیـدون أمـره مونأزره سبحانه ویقوّ 
  .ب فیهرغَّ المُ 
  :)التقوى(الترغیب في فضیلة ) ٢(

  ":علیه السالم" ، منها قوله)٣(موضعاً ) ثالثین: (ورد هذا في
  
ــٌق (( - ِعتْ ــاٍد، وَ عَ ةُ مَ َذِخیــرَ ــاُح َســَداٍد، وَ ى اِهللا ِمْفتَ ــِإنَّ تَْقــوَ لَ َف ــْنَجُح ِمــْن ُكــلِّ مَ َكــٍة؛ ِبَهــا یَ َنَجــاٌة ِمــْن ُكــلِّ َهَل َكــٍة، وَ

تَُنالُ  ْنُجو اْلَهاِرُب، وَ یَ   .)٤())الرََّغاِئُب  الطَّالُِب، وَ
كونهــا مفتــاح الصــواب والعــدل فــي : علــى فضــیلة تقــوى اهللا بأوصــاٍف " علیــه الســالم"ه ففــي قولــه، نبَّــ

ســـتقامة علـــى الصـــواب عتبـــار كونهـــا ســـببًا لالاب) المفتـــاح(لفـــظ " علیـــه الســـالم"القـــول والعمـــل، واســـتعار لهـــا 
وكونهـا . وكونها مـن أنفـس الـذخایر المشـفّع بهـا فـي المعـاد. والقصد في صراط اهللا المستقیم إلى ثوابه المقیم

ســـتیالء حكـــم الخـــالص الـــنفس العاقلــة مـــن ) العتــق(لفـــظ " علیــه الســـالم"عتقــًا مـــن كـــل ملكــة، واســـتعار لهـــا 
؛ لكونهــا ســببًا لنجــاة النــاس مــن ) النجــاة(علیهــا لفــظ  لــقَ طِ وكونهــا نجــاة مــن كــل هلكــة، وأُ  .شــیاطینها مجــازًا

، وبهمـا )٥(إذ بها ینجح الطالـب لثـواب اهللا فـي اآلخـرة، وینجـو بهـا الهـارب مـن عـذاب اهللا. الهلكات األخرویة
  .ب فیهتأكید فضیلة المرغَّ من ذلك، إنما هي " علیه السالم"غایة فضیلته  نَّ أویبدو . تنال الرغایب

                                                        
  .١/٢٨: ٢ نهج البالغة خ) ١(
  .١/١٦٥: شرح البحراني: ینظر) ٢(
 ،٣٨٠ ،٣٦٧ ،٣٦١ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢١٣ ،١٦٩ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٥ ،١٥١ ،١٤٩ ،١٢٨ ،٨٠ ،٦٨/ ١ج: نهـــــج البالغـــــة: ینظـــــر) ٣(

٤٦٠ ،٤٥٧ ،٤٥٤ ،٤٤٤ ،٤٤١ ،٤٣٩ ،٤٣٣.  
  . ٢٣١ ،٢٠٣ ،١٧٨ ،١٤٥ ،٨٥ ،٨١ ،٧٧ ،٥٦/ ٢ج

  .٢/٥٦: ٢٢٥نهج البالغة خ ) ٤(
  .٢/١٥٥: شرح البحراني: ینظر) ٥(



 

 ١٧٥  
 

الفصل 
  :)الدعاء(الترغیب في فضیلة ) ٣(  الثالث

  :"علیه السالم"منها قوله . )١(موضعاً ) سبعة وعشرین: (ورد هذا في
  
ْصِف اْلَجِمیلِ (( - ْن تُ . الَّلُهمَّ َأْنَت َأْهُل اْلوَ إ وٍل، وَ ْأمُ رُ مَ ْل َفَخیْ ْن تَُؤمَّ َداِد الِكثیِر؛ ِإ مُ مَ رْ والتَّعْ أْكرَ ُجوٍّ َج َف   .)٢())رْ

ــ ســتحقاقه الوصــف بأشــرف طرفــي  النقــیض، اعلــى أنــه تعــالى بحســب " علیــه الســالم"ه ففــي قولــه، نبَّ
هـل أمـه، هـو عمـن جزئیـات ن جزئـي د ثنائـه وحمـده بـالنظر إلـى كـلَّ كان اهل الوصف الجمیل، وباعتبـار تعـدّ 

  .نما هي تأكیُد فضیلة المرَّغب فیهمن ذلك؛ أ" علیه السالم"، ویبدو أنَّ غایة فضیلته )٣(التعداد الكثیر
  :)الجهاد(الترغیب في فضیلة ) ٤(

  ":علیه السالم" ؛ منها قوله)٤(مواضع) سبعة: (ورد هذا في
  
واِب اْلَجنَِّة، َفتََح (( - اٌب ِمْن أبْ ُد؛ َفإنَّ اْلِجَهاَد بَ عْ ا بَ ُ أمَّ ِدرْ  ه ـاُس التقـوى، وَ بَ ـوَ لِ هُ اِئـِه، وَ یَ ِل ِة َأوْ ُ لَِخاصَّ عُ اِهللا اهللا

قةُ  ِثیَ ُجنَّتُهُ اْلوَ نُة، وَ   .)٥())اْلَحِصیَ
؛ إذ منــه )مــن أبــواب الجنــة اً بابــ(كونــه : علــى فضــیلة الجهــاد باوصــاٍف " علیــه الســالم"ه ففــي قولــه، نبَّــ

السـالك إلـى اهللا إلـى البـاب  –مـارة بالسـوءألاوهو النفس  ،)للعدو الخفي(، أو )للعدو الظاهر( –یعبر المجاهد
درع (، و)لبـاس التقـوى(وكونـه . ة، والعبـادةفتحه اهللا للمخلصین له تعالى في المحبَّ  ة، وهو باٌب جنّ األعظم لل

ــ ،)الجنــة(، و)الــدرع(، و)اللبــاس(لفــظ " علیــه الســالم"ســتعار لهــا ا؛ و )جنتــة الوثیقــة(و، )اهللا الحصــینة ح ثــم رشَّ
او ســـوء  العـــدوّ  قـــي شــرّ نســان یتَّ اإل المشـــابهة أن هجـــوو خیـــرتین بوصــفي الحصـــانة والوثاقــة، الأاالســتعارتین 

ویبـدو . )٦(هتـه مـا یخشـاه مـن عـدوّ ، وبدرعـه وجنّ بـردٍ  وأ العذاب یوم القیامة كما یتّقي بثوبـه مـا یؤذیـه مـن حـرٍّ 
  .من تعداد أوصاف الجهاد؛ إنما هي تأكید فضیلة المرغَّب فیه" علیه السالم"أن غایته 

                                                        
  .٣٢٧ ،٤)٣٢٦( ،٢) ٣٠٤( ،٣) ٢.٦( ،٢٠٥ ،٤)١٤٦( ،٣)١٤٠( ،٢)١١٠/ (١ج: نهج البالغة: ینظر) ١(

  .٣)١٤٩( ،٢)٢٢( ،٢١ ،١٦/  ٢ج
  . ١/٢٠٥: ٩٠نهج البالغة خ) ٢(
  . ١/٤٦٤: شرح البحراني: ینظر) ٣(
  .٢٨٧ ،٢٧٥ ،٢٥٥ ،٧٥/ ١ج: نهج البالغة: ینظر) ٤(

  . ٢٧٩ ،٨٣ ،٤/ ٢ج
  . ١/٧٥: ٢٧نهج البالغة خ) ٥(
  . ٢٤١-١/٢٤٠: شرح البحراني: ینظر) ٦(



 

 ١٧٦  
 

الفصل 
  :)القرآن(الترغیب في فضیلة ) ٥(  الثالث
  ":علیه السالم" ؛ منها قوله)١(مواضع) ثالثة: (في ورد هذا

  
ــرِّىُّ (( - ال ــاِفعُ وَ ُ النَّ اء ــَف بــیُن، واْلشِّ ــورُ اْلمُ النُّ ِتــیُن، وَ ــُل اْلمَ ــهُ اْلَحبْ إنَّ ؛ َف ــاِب اِهللا ُكمْ ِبَكت ــیْ َعَل ــا وَ ُة قِ النَّ اْلِعْصــمَ ، وَ عُ

عْ  لِِّق، َال یَ تَعَ ْلمُ النََّجاةُ لِ سِِّك، وَ تَمَ ْلمُ ُْستَعْ  جُّ وَ لِ ِزیُغ َفی َال یَ ، وَ امَ َق ُ ی ةُ الرَّ تَ َف هُ َكْثرَ َال تُْخلُِق وُج السَّمْ  دَّ َب، وَ ُل وْ   .)٢())عِ وَ
ـــ ؛ ولفـــظ )الحبـــل المتـــین(كونـــه : علـــى فضـــیلة القـــرآن الكـــریم بأوصـــاٍف " علیـــه الســـالم"ه ففـــي قولـــه، نبَّ

وكونــه . الهــوى فــي ُدِركــات الجحــیممســتعار لــه، ووجــه المشــابهه كونــه ســببًا لنجــاة المتمســك بــه مــن ) الحبــل(
. هتــداء بــه إلــى المقاصــد الحقیقیــة فــي ســلوك ســبیل اهللامســتعار لــه باعتبــار اال) النــور(؛ ولفــظ )نــورًا مبینــاً (

بدیـة كــالعلوم، ومــا األللعطشـان مــن مـاء الحیــاة ) النــافع الــرّي (مــن ألـم الجهــل، وكونـه ) الشــفاء النـافع(وكونـه 
وكونـه . ؛ لكونـه سـببًا للنجـاة مـن المهلكـات األخرویـة)نجاة للمتعلق(، و)مسكعصمة للمت(وكونه . شابه ذلك

جُّ فیقــامْعــال یَ ( ال یطلــب منــه العتبــى : ، أي)ال یــزیخ فیســتعتب(و. ؛ إذ لــیس هــو كســائر اآلآلت المحسوســة)وَ
ردیـــد فـــي الت: ، أي)ال تُخلقـــه كثـــرة الـــردِّ (وكونـــه . والرجـــوع إلـــى الحـــق، كمـــا یفعلـــه ســـائر الحكـــام مـــن النـــاس

القــرآن  ســماع واســتهجن إالَّ ألاتــه ّج نظــم إذا كثــرت تالوتــه م وأ شــرنلســنَة وولــوج األســماع؛ فــإن كــل كــالم الأ
ـألافإنه ال یزال عضـًا طریـًا یـزداد علـى طـول التكـرار فـي كـرور  ؛الكریم . )٣(ة فـي القلـوب وحسـناً عصـار محبّ

  .رآن المجید؛ إنما هي تأكید فضیلة المرغب فیهمن ذكر أوصاف الق" علیه السالم"غایة فضیلته  ویبدو أنَّ 
  :)الصالة(الترغیب في فضیلة ) ٦(

  ":علیه السالم" ؛ منهما قوله)موضعین: (ورد هذا في
  

ـ(( - بوا ِبَها؛ فإنََّها َكاَنْت على اْلمُ رَّ تََق وا ِمْنَها، وَ أْستَْكِثرُ َها، وَ یْ وا َعَل َحاِفُظ ِة، وَ َال َّ رَ الص اَهُدوا َأمْ نیَن ِكتَابـًا ْؤمِ تَعَ
ُقوتاً  وْ   .)٤())مَ

إلــى فضــیلة الصــالة؛ فــامر بتعاهــد أمرهــا، والمحافظــة علیهــا؛ وذلــك " علیــه الســالم"أشــار : ففــي قولــه
ها نزعـات الشـیطان بریـاٍء فیهـا أو التفـات بحوال نفسه حال الصالة ومراقبتهـا حـذرًا أن تشـو بافتقار اإلنسان ال

د. عنها ثـم باألسـتكثار منهـا والتقـرب بهـا إلـى اهللا؛ لكونهـا . اء أركانهـا كمـا هـيثم بالمحافظة على أوقاتهـا، وإ
وهـو ) مفروضـاً (أفضل العبادات والقرب إلیه سبحانه؛ وفضیلة ذلك، انهـا كانـت علـى المـؤمنین كتابـًا موقوتـًا 

  .من ذلك، تأكید فضیلة المرغب فیه" علیه السالم"، ویبدو أن غایته )٥(لفظ القرآن الكریم
  :)سالماإل(غیب في فضیلة التر ) ٧(

                                                        
  . ٤٠٠، ٣٦٢، ٣٠٨/ ١ج: نهج البالغة: ینظر) ١(
  .١/٣٦٢: ١٥٦ البالغة خنهج ) ٢(
  .١/٦٣٨: شرح البحراني: ینظر) ٣(
  .٢/١٧٠: وینظر .١/٤٦٦: ١٩٢خ : نهج البالغة) ٤(
  .٢/٨٨: شرح البحراني: ینظر) ٥(



 

 ١٧٧  
 

الفصل 
  ":علیه السالم" ؛ وهو قوله)واحدٍ (ورد هذا في موضٍع   الثالث

  
ــذي (( - مَ ِدیــُن اِهللا الَّ َنْفِســِه، وَ اإنَّ هــذا اْإلســَال اهُ لِ َف ــامَ اْصــَط أَق ــرةَ َخْلِقــِه، وَ اهُ ِخیَ أْصــَف ِنــِه، وَ هُ َعلــىَ َعیْ َنعَ ْصــَط

َحبَِّتــهِ  ــهُ َعلــىَ مَ ــاَن الأأذلَّ . َدَعاِئمَ َ  ْدیَ َضــع وَ ِتــِه، وَ َحادِّیــه اِبِعزَّ َخــَذَل مُ ِتــِه، وَ امَ أَهــاَن َأْعــَداَءهُ ِبَكرَ ــَل برْفِعــِه، وَ ْلِمَل
كَ  ِة ِبرُ الَل َكاَن الضَّ َهَدمَ َأرْ اِضهِ نِ ِبَنْصرِِه، وَ ْن َعِطَش ِمْن ِحیَ َسقى مَ   .)١())ِه، وَ

طریقـــًا إلــــى : ؛ أي)لنفســـهاصـــطفاه (إلـــى فضــــائل اإلســـالم، بكونـــه " علیـــه الســـالم"ففـــي قولـــه، أشـــار 
صــطفاه ا(وكونــه  .علــى علــم منــه بشــرفه وفضــیلته: ، أي)ه علــى عینــهنعاصــط(وكونــه . معرفتــه، ونیــل ثوابــه

لیــه خیــر خلقــه محمــد وآلــه هاصــطفى للبعثــه بــ: ، أي)خیــر خلقــه  لَّ ذأوأقــام دعائمــه علــى محبتــه تعــالى، و . وإ
ائـه بكرامتـه، وخـذل معادیـه بنصـر أهلـه، وهـدم أركـان ه، ووضـع الملـل برفعـه، وأهـان أعددیان بعـزّ ألاسبحانه 

؛ إلفاضـة علـوم الـدین علـى نفوسـهم )يقسال(عار تساته، وسقى من عطش من حیاضه، و ه وقوّ نالضاللة برك
لعلمـاء اإلســالم الــذین هـم أوعیتــه وحیاضــه الـى تــرده العطــاش ) الحیــاض(وكــذلك اسـتعار لفــظ . وكمالهـا بهــا

  .ب فیهرغَّ من ذلك تأكید فضیلة المُ " علیه السالم"ویبدو أن غایة فضیلته . )٢(من العلوم والحكمة الدینیة
  :)ةالجنَّ (الترغیب في فضیلة ) ٨(

  ":علیه السالم" ، وهو قوله)واحدٍ (ورد هذا في موضع 
  
َال یَ (( - هــا، وَ مَ ُ ِطــعُ َنِعی ْنَق ــاٌت، َال یَ اِوتَ تََف َنــازُل مُ مَ اِضــالٌت، وَ تََف َجــاٌت مُ قِ ظْ َدرَ ــُن مُ َال عَ ــُدَها، وَ ْهــرمُ َخالِ َال یَ هــا، وَ مَ ُ ی

َها َأُس َساِكُن بْ   .)٣())یَ
مراتـــب (، و)درجـــات متفاضـــلة(كونهـــا : علـــى فضـــیلة الجنـــة بأوصـــاٍف " علیـــه الســـالم"ه نبَّـــ ففـــي قولـــه،

نســـان ؛ ألن الكمـــال الـــذي حصـــل لإل)ال ینقطـــع نعیمهـــا(وكونهـــا . ؛ للوصـــول إلـــى نیـــل ثمـــار الجنـــة)متفاوتـــة
ن البـاري هـو الجـواد المطلـق إادة فـي الجنـة ملكـات ثابتـة فـي جـوهرة، ال تـزول وال تتغیـر؛ إذ فاستحق به سـع

بـدي مطلـوب بالـذات غیـر ممنـوع الأن النعیم ؛ ال)ال یظعن مقیمها(وكونها . خل من جهته وال منعبالذي ال 
ن الهـرم مسـتلزم للتعـب ال ؛)الییـأس سـاكنها(و، )خالـدها رمال یه(وكونه . منه؛ فال یكون مهروبًا عنه بالذات

" علیـه السـالم"لـذا كانـت غایتـه  ؛)٤(والنصب وكذلك البؤس عن الضعف؛ فهذه اللـوازم منفیـة عـن أهـل الجنـة
  . ب فیهرغَّ إنما هي تأكید فضیلة المُ  ؛من ذلك

  التأكید بالتنفیر: ثانیاً 
  ر عنهنفَّ تأكيد رذيلة الُم:  

                                                        
  .١/٤٦٢: ١٩١نهج البالغة خ ) ١(
  .٢/٨١: شرح البحراني: ینظر) ٢(
  .١/١٦٨: ٨٤نهج البالغة خ ) ٣(
  .١/٣٩٩: شرح البحراني: ینظر) ٤(



 

 ١٧٨  
 

الفصل 
، موزعًا في الموضوعات اآلتیة) ثالثین( :ورد التأكید بالتنفیر، وللغایة المذكورة في  الثالث   :موضعًا

  :)الدنیا(التنفیر عن رذیلة حب ) ١(
  ":علیه السالم" منها قوله )١(موضعاً ) أربعة وعشرین: (ورد هذا في

  
َهــا،(( - زَّاُل مُ ُن َال تَْســَل َهــا، وَ اُل ــُدومُ أْحوَ ــٌة، َال تَ وَف رُ عْ لَغــْدِر مَ بْا ــٌة، وَ َف وْ ُف ْح ِء مَ اٌت  َدارٌ بــاْلبَال ــارَ تَ ــٌة، وَ َف لِ ْختَ اٌل مُ أْحــوَ

مِ  ـــرْ ْســـتَْهَدَفٌة، تَ اٌض مُ َهـــا فیَهـــا أْغـــرَ نَّمـــا أْهُل إ ، وَ ـــُدومٌ عْ ـــاُن ِمْنَهـــا مَ اَألمَ ، وَ ومٌ ـــْذمُ ـــیُْش فیهـــا مَ فٌة، اْلعَ تََصـــرِّ یِهمْ مُ
اِمَها تُْفِنیِهمْ ِبِحمَ   .)٢())ِبِسَهاِمَها، وَ

ــ معروفـــة (، و)مقرونــه بـــالبالء(نیا، بــذكر معائبهـــا، فهـــي الـــد بَّ عــن ُحـــ" علیـــه الســـالم"ر ففــي قولـــه، نفَّ
خـرى، ، تـارة بعـد أُ )أحوالهـاوتصـرف خـتالف ا(مـن آفاتهـا، و) ال تسـلم نُزَّالهـا(و، )حوالهـاأال تـدوم (، و)بالغدر
؛ لكثـرة مخاوفهـا، ومـا )معـدوماً مـان منهـا الأ(لزامه العاقبـة المهلكـة، وكـون ت؛ ألس)العیش فیها مذموماً (وكون 

ـــبالءیلـــز  ) الرمـــي(و، )األغـــراض(واســـتعار لفـــظ  ،)أهلهـــا فیهـــا اغراضـــًا مســـتهدفه(وكـــون . م تصـــرفتها مـــن ال
مـن " علیـه السـالم"ویبـدو أن غایـة فضـیلته . )٣(یقاع المصـایب بهـم؛ إل)السهام(و، )االستهداف(ح بذكر ورشَّ 

  .ر عنهذلك؛ إنما هي تأكید رذیلة المنفَّ 
  :)الغضب(التنفیر عن رذیلة ) ٢(

  ":علیه السالم" ، وهما قوله)موضعین: (د هذا فيور 
  
رِة ِمَن الشَّیطانِ (( - إنَّهُ ِطیَ إِیَّاَك والَغَضَب؛ َف   .)٤())وَ
إنَّه ُجْنٌد من ُجنوِد إبلیَس اوَ (( -   .)٥())ْحَذِر اْلَغَضب؛ َف

ــ" علیــه الســالم"ففــي قولــه، حــذَّر  ــرَ طِ : (ر عنــه بــذكر معائبــه، فهــومــن الغضــب، ونفَّ ، )شــیطانة مــن الیَ
  .من ذلك؛ إنَّما هي تأكید رذیلة المنَّفر عنه" علیه السالم"ویبدو أنَّ غایته ). جنٌد من جنود إبلیس(و
  :)الكذب(ة لالتنفیر عن رذی) ٣(

  :"لیه السالمع" ، وهو قوله)واحد(موضٍع : ورد هذا في
  
مانِ (( - َجاِنٌب ْلإلیَ إنَّهُ مُ وا اْلَكِذَب؛ َف ُ   .)٦())َجاِنب

                                                        
  .٤٢٤ ،٢٥٨ ،٢٦٥ ،٢٦٢ ،٢٥٧ ،٢٢٩ ،٢٢١ ،١٨٠ ،١٦٩ ،١٦٣ ،١٥٢ ،١٥٠ ،١٠٩ ،٨٩ ،٨٠/ ١ج: نهج البالغة: ینظر) ١(

  .٢٩٠ ،٢٣٤ ،٩١ ،٨٧ ،٨٦ ،٥٨ ،٥١/ ٢ج
  .٢/٥١: ٢٢١ نهج البالغة خ) ٢(
  .٢/١٤٩: شرح البحراني: ینظر) ٣(
   .٢/٣٠١: ٧٦نهج البالغة ك ) ٤(
  .٢/٢٩٣: ٦٩نهج البالغة ك ) ٥(
  .١/١٧١: ٨٥الغة خ نهج الب) ٦(



 

 ١٧٩  
 

الفصل 
ـنبمجانبـة الكـذب، و " علیـه السـالم"، أمر ففي قوله  الثالث ولعـل غایـة  ،)فإنـه مجانـٌب لإلیمـان: (ر عنـه بقولـهفَّ

  .من ذلك؛ إنما هي تاكید رذیلة المنفَّر عنه" علیه السالم"فضیلته 
  :)الحسد(التنفیر عن رذیلة ) ٤(

  :"علیه السالم"، وهو قوله )واحدٍ ( موضعٍ : ورد هذا في
  
َال تََحاَسُدوا َفإ(( - َب وَ ا تَأُكُل النَّارُ اْلَحَط اَن َكمَ أُكُل اِإلیمَ   .)١())نَّ اْلَحَسَد یَ

ـنعن الحسد، و " علیه السالم"ففي قوله، نهى  فـق أربـاب تّ اوقـد ). ((ه یأكـل اإلیمـانفإنَّـ: (ر عنـه بقولـهفَّ
ـا  :وأنـه مضـر بـالنفس والجسـد… ه مـن اعظـم أبـواب الشـیطان التـي یـدخل بهـا علـى القلـبالقلوب على أنَّـ أمَّ

ـ ...بالنفس، فألنه یذهلها ویغرق فكرهـا باالهتمـام بـأمر المحسـود ا بالجسـد؛ فألنـه یعـرض لـه عنـد حـدوث وأمَّ
عـــــراض للـــــنفس طـــــول الســـــهر وســـــوء االغتـــــذاء ویعقـــــب ذلـــــك رداءة اللـــــون وســـــوء الســـــجیة وفســـــاد ألاهـــــذه 
  .ر عنهتأكید رذیلة المنفَّ  "علیه السالم"وكانت غایته . )٢())المزاج

  :)التباغض(لتنفیر عن رذیلة ا) ٥(
  ":علیه السالم" ، وهو قوله)واحدٍ (ورد هذا في موضٍع 

  
ةُ (( - لَق إنََّها اْلحاِ اَغُضوا؛ َف َال تَبَ   .)٣())وَ

ـر عنـه بقولـه" علیـه السـالم"ففي قولـه، نهـى  واصـل هـذا اللفـظ ((، )فأنهـا الحالقـة: (عـن التبـاغض، ونفَّ
اب الشـر ثـم صـار مـثًال وقـد وقـع هـا هنـا بموسى ونحوها للنـواهي وأسـمستعار مما یحلق الشعر كال] الحالقة[

نها سبب لحلق الشعر واستیصاله، كـذلك التبـاغض سـبب ألستیصـال أستعارة، ووجه المشابهة موقعه من اال
  .ر عنهتأكید رذیلة المنفَّ  "لیه السالمع" وغایته. )٤())الخلق بعضهم بعضاً 

                                                        
  .١/١٧٢: ٨٥نهج البالغة خ ) ١(
  .١/٤٠٤: شرح البحراني) ٢(
  .١/١٧٢: ٨٥نهج البالغة خ ) ٣(
  .١/٤٠٤: شرح البحراني) ٤(



 

 ١٨٠  
 

الفصل 
  :)ملالا(التنفیر عن رذیلة إطالة ) ٦(  الثالث

  ":علیه السالم" ، وهو قوله)واحدٍ ( ورد هذا، في موضعٍ 
  
وا َأنَّ اوَ (( - مُ ْكرَ الأْعَل ْنِسي الذِّ ُ ی ْقَل، وَ ُْسِهي اْلعَ َل ی وا . مَ ُ َأْكِذب ورٌ الَ أَف ْغرُ هُ مَ ُ َصاِحب ، وَ إنَّهُ ُغرورٌ َل؛ َف   .)١())مَ

ــر عنــه بقولــهالأعــن إطالــة " علیــه الســالم"ففــي قولــه، نهــى  فــأن  ؛)أنــه یوجــب ســهو العقــل: (مــل، ونفَّ
وكونــه . بعــد حصــوله بــهمــل أبــدًا مشــغول الفكــر بمــا یأملــه ویرجــوه، وفــي كیفیــة تحصــیله وكیفیــة العمــل ألا
) ُ ذكــر اهللا تعــالى بعــد المــوت مــن أحــوال اآلخــرة؛ وذلــك باســتغراقه فیمــا یأملــه مــن أحــوال : ، أي)نســي الــذكری

، وصــاحبه مغــرور(وكونــه . الــدنیا مــن " علیــه الســالم"ویبــدو أن غایــة فضــیلته . )٢(جــب تكذیبــهلــذا و  ؛)غــرورًا
  .نهعر ذلك، تاكید رذیلة المنفَّ 

  )االستدالل(التأكید بـ : ثالثاً 
 تأكيد وجود الباري سبحانه :  

  ":علیه السالم" منها قوله، )٣(موضعاً ) ربعیناو  الثهث(ورد التأكید باالستدالل؛ وللغایة المذكورة 
  
ـ(( - ـاْلحمْ جِتهــُدوَن؛ بِذي ال یَ ُد هللا الَّ َال یــؤدِّي َحقَّـهُ اْلمُ ـادُّوَن، وَ مــاَءهُ اْلعَ ُْحصـى َنعْ َال ی ـهُ القــائلوَن، وَ لــغ ِمدَْحتَ

ـنِ  ُص اْلفَط ـهُ َغـوْ َناُل َال یَ ـِم، وَ ُد الِهمَ عْ ُ ْدرُكهُ ب ُ ـیْ . الَّذي ال ی َال  َس الـذي َل ُجـوٌد، وَ وْ ـٌت مَ َال َنعْ ْحـُدوٌد، وَ ِتِه َحـدٌّ مَ لِِصـَف
ْقــ ْدرَ وَ ِئــَق ِبُق ــُدوٌد؛ َفطــرَ الخَال مْ َال أجــٌل مَ ــُدوٌد، وَ عْ ـــداَن ٌت مَ یَ ــُخوِر مَ تَّــَد بالصُّ وَ ِتــِه، وَ ْحمَ ــاَح ِبرَ یَ َنَشــرَ الرِّ ِتــِه، وَ

ِضهِ    .)٤())َأرْ
ـاتنزیهه تعالى، بالـدالئل الیقینیـة، عـن " علیه السالم"ففي قوله، أراد   نهاحبسـالع العقـول البشـریة لـه ّط

ــ ن؛ وذلــك لــبطال)ال یبلــغ مدحتــه القــائلون": (الســالمعلیــه " قولــهب ه تعــالى مــن مــا تحكــم بــه اوهــامهم فــي حقَّ
؛ وذلـــك لتنبیـــه الغـــافلین مـــن مراقـــد الطبیعـــة علـــى لـــزوم شـــكر اهللا )ال یحصـــى نعمـــاءه العـــادون(و. الصـــفات

ــــي َح وال یــــؤدَّ (و. ســــبحانه، واالعتــــراف بنعمــــه المســــتلزم لــــدوام إخطــــاره بالبــــال ُ قَّ ن نعــــم اهللا ؛ ال)دونالمجتهــــ ه
ــمِ (و. لــزم مــن ذلــك أنــه ال یمكــن مقابلتهــا بمثــل ،ســبحانه ال تحصــى ْعــُد الِهمَ ُ ُ ب ْدرُكــه ُ ال ینالــه غــوص (، و)ال ی

؛ ألن صــفات الجــالل ونعــوت الكمــال لمــا كانــت فــي عــدم تناهیهــا والوقــوف علــى حقائقهــا وأغوارهــا )الفطــن
ه تلـیس لصـف(و. حل وال ینتهـي الغـائص فیـه إلـى قـرارتشبه البحـر الخضـم الـذي ال یصـل السـائح لـه إلـى سـا

فیمتنــع أن  ،ه عــن الكثــرة بوجــٍه مــا؛ أذ هــو تعــالى واحــد مــن كــل وجــه منــزَّ )ال نعــٌت موجــود(، و)حــد محــدود
                                                        

  .١/١٧٢: ٨٥نهج البالغة خ ) ١(
  .٤٠٥-١/٤٠٤: شرح البحراني: ینظر) ٢(
 ،٢١٥ ،٢١٢ ،٢٠٣ ،١٩٦ ،١٩٠ ،١٨٨ ،١٨٥ ،١٨٢ ،١٦٩ ،١٥٩ ،١٥١ ،١٣٠ ،١١٣ ،٢٦ ،١٣/ ١ج: نهـــــج البالغـــــة: ینظـــــر) ٣(

٤٦٠ ،٤٥٢ ،٤٣٧ ،٤٣٢ ،٤٣٠ ،٤٢٩ ،٤٢٣ ،٤٠٨ ،٣٩٠ ،٣٨٥ ،٣٦٦ ،٣٥٩ ،٣٤٩ ،٢٦٤ ،٢٤٧ ،٢٤٢ ،٢٣٧ ،٢٢٥ ،٢٢٣.  
  .٨٩ ،٨٤ ،٨١ ،٦٤ ،٥١ ،٢١ ،١٧ ،١٤/ ٢ج

  .١/١٣: ١نهج البالغة خ) ٤(



 

 ١٨١  
 

الفصل 
إذ أنـــه ) ال أجـــل ممـــدود(، و)ال وقـــت معـــدود(و. یكـــون لـــه صـــفة تزیـــد علـــى ذاتـــه كمـــا فـــي ســـائر الممكنـــات  الثالث

ستناد المخلوقات إلـى قدرتـه ووجودهـا ؛ وذلك ال)ر الخالئق بقدرتهفطَّ (و. عددسبحانه لیس معدودًا بل مبدأ لل
؛ وذلـــك لتنبیـــه الغـــافلین علـــى ضـــروب نعـــم اهللا بـــذكر هـــذه النعمـــة الجلیلــــة )نشـــر الریـــاح برحمتـــه(و. عنهـــا

؛ وذلـك لنسـبه نظـام األرض )وتـد بالصـخور میـدان أرضـه(و. لیستدیموها بدوام شكره والمواظبـة علـى طاعتـه
مـن ذلـك وأمثالـه؛ إنمـا هـي تأكیـد وجـود البـاري سـبحانه " علیـه السـالم"غایتـه ویبـدو أن  )١(ى قدرتـه سـبحانهإل

  ).الموجودات الممكنات(ستدالل على خلقه باال
  

  :"علیه السالم"وقوله 
ـ(( - ـمْ یَ ؤیَّـٍة، الـذي َل ـِر رَ الَخـالَِق ِمـْن َغیْ ؤیـٍة، وَ ـِر رُ روِف ِمْن َغیْ ُ ُد ِهللا اْلمع ٌ أْلَحمْ ـًا إْذ َال َسـماء ائمـًا َداِئمَ َزْل َق

ــأَذاَت  َال َف ــٌل ُذو ِفَجــاٍج، وَ َال َجبَ ْحــرٌ َســاٍج، وَ َال بَ ــٌل َداٍج، وَ یْ َال َل ــاٍج، وَ تَ َذاُت إرْ َال ُحُجــٌب  اٍج، وَ ــرَ ْعِوَجــاٍج، اجٌّ ُذو بْ
َال َخْلٌق ُذو  ٌض ذاُت ِمهاٍد، وَ َال أرْ تَدعُ اْلَخْلقِ . ْعِتمادٍ اوَ بْ ُ  َذلَِك مُ اِزُقه رَ لهُ الَخلِق وَ إ ، وَ اِرُثهُ وَ   .)٢())وَ

ه تعـالى بالـدالئل الیقینیـة، عـن أطـالع العقـول البشـریة لـه سـبحانه هـتنزی" علیـه السـالم"ففي قولـه، أراد 
وكونــه . هــًا عــن الرؤیــة بحاســة البصــرنزَّ ، إذ أنــه ســبحانه مُ )المعــروف مــن غیــر رؤیــة" (علیــه الســالم" بقولــه

نـه إ؛ إذ )قائمـاً (وكونـه . سـتحالة عدمـه أزًال وأبـداً ؛ وذلك لكون وجـوب وجـوده مسـتلزمًا ال)اً لم یزل دائم(تعالى 
ألختراعــه لهــم ســبحانه علــى  ؛)مبتــدع الخلــق(وكونــه . حــوالهمســبحانه عــالم بــالخلق أینمــا كــانوا وضــابطًا ال

؛ وذلـك إلیجـاده لهـم )ه الخلـقإلـ(وكونـه . ؛ لكونـه دائمـًا قائمـًا لـم یـزل وال یـزال)وارثـاً (وكونـه . غیر مثال سبق
" علیــه الســالم"وأن غایــة فضــیلته . )٣(ســبحانه علــیهم ة؛ إلفاضــة ســایر نعمــ)رازقهــم(وكونــه . اهمواســتبعاده إیَّــ

  .ستدالل علیهمن ذلك، تأكید وجود الباري سبحانه باال
  كید بنفي قید صفة الموصوفأالت :رابعاً 

علیـه "أمیـر المـؤمنین كیـده، إذ خـصَّ أیده المنفـي لتهو إرداف الوصف بق: د الوصف بنفي قیدهیكأإن ت
فجمیــع  ،، هــذا الــنمط مــن التأكیــد بتنزیــه البــاري سـبحانه عــن صــفات المخلوقــات وتقریــره فــي االذهــان"السـالم

إلـى صـفاٍت  "علیـه السـالم" رت فـي خطـٍب أشـار فیهـاِكـدرجت تحت هذا النـوع مـن التوكیـد، ذُ مواضعه التي أُ 
ـ .د بهـا خلقـهوتقیَّ تفرد الباري سبحانه،  ا كـان سـبحانه كـذلك؛ فـال جـرم مـن تنزیـه وتوحیـده وتمجیـده والثنـاء ولمَّ

ت جمیعهـا ، أدَّ )٤(موضـعاً ) خمسـة عشـر: (فـي نهـج البالغـةبقیـده المنفـي فـي كید الوصـف أعلیه، وقد ورد ت
  :واحدة هيداللة 

  تنزيهالتأكيد:  
  

                                                        
  .٨٨-١/٨٣: شرح البحراني: ینظر) ١(
  .١/١٨٢: ٨٩ نهج البالغة خ) ٢(
  .٤٢٣-١/٤٢٢: شرح البحراني: ینظر )٣(
  .٣)٦٩(، ٣)٦٤/ (٢ج .٩)١٥/ (١ج: نهج البالغة: ینظر) ٤(



 

 ١٨٢  
 

الفصل 
  ":علیه السالم" قوله  الثالث

مزایلـةٍ ٌن ٌال َعْن َحَدٍث كائِ (( - ُ َغیـرُ ُكـلِّ َشـٍئ ال ب ارَنـٍه، وَ َق ُجوٌد ِال َعْن َعَدٍم، مـع ُكـلِّ َشـٍئ ال ِبمُ وْ َفاعـْل ال . ، مَ
َنـــى الحركـــاِت وااللـــهِ  معْ ْأِنُس بـــه، وال . بَ ْســـتَ ـــٌد إذ َال ســـكَن یَ ـیرٌ إذ ال منظـــورَ إلیـــِه ِمـــْن خلِقـــِه ن متوحِّ بصــ

ِحُش لِفِقدهِ  ْستَوْ   .)١())یَ
فـي تمجیـد اهللا تعــالى والثنـاء علیــه، أشـار فیهــا إلـى الصــفات  "علیـه الســالم" ه لــههـذا الكـالم مــن خطبـ

 نَّ إ، إذ )ال عـن حـدث: (، مؤكدًا لها بنفي قیـدها، وهـو قولـه)كائن(د بها الباري سبحانه، وهي بكونه التي تفرَّ 
ال عـن : (یـدها، وهـو قولـهمؤكـدًا لهـا بنفـي ق ،)موجوداً (وبكونه . )٢(الباري سبحانه كائنًا لیس بزمٍن وال بحدث

، )فــاعالً (وبكونــه . )٣(البــاري ســبحانه لــیس بحــادٍث، فانــه تعــالى موجــود مــن حیــث هــو موجــود نَّ إذ إ، )عــدمٍ 
ـــإ((، إذ )لــهال بمعنـــى الحركـــات واآل: (مؤكــدًا لهـــا بقیـــدها، وهــو قولـــه ه ســـبحانه ال یفتقــر إلـــى الحركـــه فـــألن نَّ

ى الحركــة فــي ه عــن الجســمیة فیســتحیل صــدق مســمّ تعــالى منــزَّ مــا یعــرض للجســم، والبــاري معنــى الحركــة إنَّ 
ه تعـالى نَّـإ، إذ )إذ ال منظـور إلیـه مـن خلقـه: (، مؤكـدًا لهـا بنفـي قیـدها، وهـو قولـه)بصیراً (وبكونه . )٤())هقَّ ح

وبكونــــه . البصــــیر هــــو ال منظــــور الیــــه مــــن خلقــــه نَّ إفثبــــت . )٥())بصــــراتحالــــه مــــاال یتحقــــق المُ ((بصــــیر 
بالوحدانیــة ((د البــاري تفــرَّ  نَّ إ، إذ )…إذ ال ســكن یســتأنس بــه: (نفــي قیــدها، وهــو قولــهبمؤكــدًا لهــا ) متوحــداً (

نما ذكر. المتوحد هو ال سكن له نَّ إفثبت  )٦())لذاته صفات البـاري سـبحانه ثـم أردفهـا بنفـي  "علیه السالم" وإ
فات وهــذا یؤكـد تنزیـه ســبحانه عـن صــفات د البـاري تعــالى بهـذه الصـهـا خلقـه؛ إلثبــات تفـرّ بد قیودهـا التـي تقیَّــ

  .المخلوقات
  
  ":علیه السالم"ه لو ق
ــٍة أَجالَهــا، وال تجربــٍة و بــال ر . ..أْنَشــأ الخلــَق إنشــاًء (( - ــِة َنْفــٍس ایَّ امَ َكــٍة أْحــَدَثها، وال َهمَ َال َحرَ َســتَفاَدَها وَ
َب ِفیَهاا   .)٧())ْضطرَ

وال (، و)...وال تجربـــــةٍ (و ،.)..یَّـــــةٍ و ال ر بـــــ(: ربعـــــة، وهـــــو قولـــــههـــــذه القیـــــود األ "علیـــــه الســـــالم" ذكـــــر
بهـا ثـم  ، وهي من شرائط علوم النـاس وافعـالهم التـي ال یمكـن حصـولها إالَّ .)..وال همامة نفسٍ (، و.)..حركةٍ 
ـــة والتجربـــة جیـــة باإلو مـــور بمـــا هـــو كیفیـــة فـــي وجـــوده، فـــأردف الر الأمـــن هـــذه  كـــال  "علیـــه الســـالم" أردف ال

                                                        
  .١/١٥: ١ نهج البالغة خ) ١(
  .١/٩٤: شرح البحراني: ینظر) ٢(
   .المصدر نفسه: ینظر) ٣(
  .١/٩٥: المصدر نفسه) ٤(
  .١/٩٥: شرح البحراني: ینظر )٥(
  .المصدر نفسه) ٦(
  .١/١٥: ١ نهج البالغة خ) ٧(



 

 ١٨٣  
 

الفصل 
اء الكیفیـة عـن ذاتـه المقدسـة، وتنزیهـًا للبـاري فـاإلحـداث والهامـة باالضـطراب؛ تقریـرًا النتستفادة والحركة بباال  الثالث

  .)١(فثبت تنزیه الباري عن صفات المخلوقات. عن أن یكون إیجاده للعالم موقوفًا على شيء منها
  
  :"علیه السالم"ه لو وق
َداِئمٌ (( - َدٍد، وَ اِئمٌ ال بِ  واحٌد َال ِبعَ َق ٍد، وَ دٍ َال ِبَأمَ مَ   .)٢())عَ

ـد كـال "علیه السالم" هذا الكالم من خطبة له  ، اثنـى فیهـا علـى اهللا سـبحانه باعتبـارات مـن التنزیـه، وأكَّ
البـاري سـبحانه  نَّ إ، إذ )ال بعـددٍ : (دًا له بنفي قیده، وهـو قولـهوكَّ ، مُ )واحداً (كونه تعالى : لوَّ فاأل. منها بقیدها

، إذ )ال بأمـدٍ : (ده بنفـي قیـده، وهـو قولـهّكـأ، )دائمـاً (كونه : واالعتبار الثاني. )٣())الوحدة العددیة((هًا عن منزَّ 
ـ) قائمـاً (وأخیـرًا كونـه  .)٤())مسـاوقًا لوجـود الزمـان((دوامة بكونـه  نَّ إ ، إذ )ال بعمـدٍ : (دأ لـه بنفـي قیـده وهـومؤكَّ
 مــا نفــىنَّ إ و  )٥())ات الممكنــةه كســایر الموجــودیــســناد إلــى سـبب یعتمــد علإثابــت الوجــود مــن غیــر ((قیامـه  نَّ إ
ــاثبــات قیــود هــذه الصــفات، إل "علیــه الســالم" تنزیــه تعــالى عــن صــفات  دنفرادهــا بالبــاري ســبحانه، وهــذا یؤكَّ

  .سائر المخلوقات
  
  ":علیه السالم"ه لو قو 
اَدٍة؛ الَ (( - ٍة؛ َغنـــىٌّ ال ِباْســـِتَف ْحـــوِل ِفْكـــرَ قـــدِّرٌ ال بَ ـــٍة، مُ اِب آَل اِعـــٌل َال ِباْضـــِطرَ هُ  َف ُ ِفـــُدهُ ال أَ تَْصـــَحب وقـــاُت، وال تُرْ

اُت    .)٦())...اْألَدوَ
فــي التوحیــد المطلــق للبــاري ســبحانه وتنزیهــه باعتبــارات مــن  "علیــه الســالم" هــذا الكــالم مــن خطبــٍة لــه

وكونــه . ، وقــد مــر هــذا)لــهٍ آال باضــطراب : (مؤكــدًا لهــا بقیــدها وهـو قولــه) فــاعالً (الصـفات منهــا كونــه تعــالى 
موجـود المقـدار الـذي تسـتحقه مـن الكمـال، مـن الوجـود ولواحـق الوجـود  معطیًا لكـلَّ ((ه تعالى نَّ أ: أي) راً قدَّ مُ (
الفكـر مـن لواحـق ((، لكـون )ال بحول فكـره: (وهو قوله ،دًا لها بنفي قیدهامؤكَّ . )٧())جل والرزق ونحوهماالأك

عـود إلـى عــدم ی((، إذ )غنیــاً (وكونـه تعـالى . )٨())بدنیــة، وقـد تنـزه قدســه تعـالى عـن ذلــك ةٍ النفـوس البشـریة بآلـ
لــو حصــل لــه ((، إذ )ال باســتفادة: (دًا هــذا بنفــي قیــده وهــو قولــهمؤّكــ )٩())إلــى شــيٍء مــا مــا حاجتــه فــي شــيءٍ 

                                                        
  .٩٨-١/٩٧: شرح البحراني: ینظر) ١(
  .٢/٦٤: ٢٣١نهج البالغة خ ) ٢(
  .١/٩٢: شرح البحراني) ٣(
  .٢/١٦٨: المصدر نفسه) ٤(
  .٢/١٦٨: شرح البحراني) ٥(
  .٢/٦٩: ٢٣٢ نهج البالغة خ) ٦(
  .٢/١٨٤: شرح البحراني) ٧(
  .المصدر نفسه) ٨(
  .٢/١٨٥: المصدر نفسه) ٩(



 

 ١٨٤  
 

الفصل 
، فتثبـت تنزیـه )١())غنیـاء لـزم كونـه ناقصـًا بذاتـه مفتقـرًا إلـى ذلـك المسـتفادالأشيء باستفادة من خارٍج كسائر   الثالث

  .ات المخلوقاتالباري سبحانه عن صف
  التأكید بكمال صفة الموصوف: خامساً 

) عشـــــرة: (، وقـــــد ورد فـــــيكیـــــد الوصـــــف بكمالـــــه، هـــــو أرداف الوصـــــف بكمـــــال الموصـــــوف بـــــهأإن ت
  :، غایتین، هما"علیه السالم" ، قصد منها فضیلته)٢(مواضع

  ســـتة: (فـــيكیـــد الوصـــف بكمالـــه؛ وللغایـــة المـــذكورة أورد ت :بـــاري ســـبحانهللتأكيـــد التنزيـــه المطلـــق (
  :مواضع، وبیانها في اآلتي

  
البـاِطِن َفـال َشـيَء ال أالحمُد ِهللا (( - ، وَ َقـهُ ء َفوْ ، والظَّاِهر فال َشيْ َدهُ عْ َء بَ ، واْالِخِر َفَال َشيْ هُ َل بْ َء َق يْ ِل َفال َش وَّ

 ُ   .)٣())ُدوَنه
ـــه لیـــة : أربعـــة، اثنـــى فیهـــا علـــى اهللا ســـبحانه باعبتـــارات "الســـالم هعلیـــ" هـــذا الكـــالم مـــن خطبـــه ل االوَّ

ــ فــال : (، أكــده بقولــه)ولألا(كونــه : ولألامنهــا بكمالــه، فاالعتبــار  د كــال واالخرویــة والظاهریــة والباطنیــة، وأكَّ
 ده، أّكـــ)األخـــر: (كمــال االولیـــة تكـــون بســلب قبلیـــه شـــيء عنــه، وأالعتبـــار الثـــاني، قولــه نَّ إ، إذ )شــيء قبلـــه

َ كمـــال األخرویـــة تكـــون بســـلب بعدیَّـــ نَّ إإذ ، )بعـــده ءفـــال شـــي: (، بقولـــه"علیـــه الســـالم" د وأّكـــ. كـــل شـــيء لـــه ه
ــ نَّ إ، إذ )فوقــه ئفــال شــ(، بقولــه )الظــاهر: (االعتبــار الثالــث، وهــو قولــه ة كمــال الظاهریــة تكــون بســلب فوقیّ

كمــال  نَّ إ، إذ )فــال شــيء دونــه( :، بقولــه)البــاطن: (االعتبــار الرابــع، قولــه "علیــه الســالم" شــيء لــه، كمــا أكــد
، مـن ذكـر صـفات البـاري سـبحانه "علیـه السـالم" غایـة اإلمـام نَّ أویبـدو . )٤(باطنیة تكون بسلب شـيء دونـهال

نفـراد هـذه الصــفات المـذكورة بالبــاري سـبحانه، وهـذا ممــا یؤكـد التنزیــه اوأرداف كـل واحـد منهــا بكمالـه؛ تقریــر 
  .المطلق للباري سبحانه

  
  ":علیه السالم" وقوله

ُل ال شَ (( - ُ اْألوَّ ه ة َل اآلِخرُ َال َغایَ ، وَ هُ َل بْ ء َق   .)٥())يْ
ـــلیـــة واآلخرویَّـــاالوَّ : ، فـــي تمجیـــد اهللا تعـــالى وتعظیمـــه، باعتبـــارین"علیـــه الســـالم" مـــن كـــالم لـــه  دة، وأكَّ

ل(كـل مـن الوصـفین بكمالهـا؛ فكمـال  "علیه السالم" نـه، وكمـال عیكـون بسـلب قبلیـه شـيء  –كمـا مـر –)األوَّ

                                                        
  .٢/١٨٥: ح البحرانير ش) ١(
  .٤)٤٧٤(، ٢)١٦٧(، ٤)١٩/ (١ج: نهج البالغة: ینظر) ٢(
  .١/٢١٥:  ٩٥ نهج البالغة خ) ٣(
  .١/٤٧٤: شرح البحراني: ینظر) ٤(
  .١/١٦٧: ٨٤نهج البالغة خ ) ٥(



 

 ١٨٥  
 

الفصل 
نمـا . كمال وجوده یكون غیـر منتهیـًا لغایـة نَّ إإذ ). ة لهالغای: (، قوله)اآلخر(  الثالث ـأوإ الوصـف  "علیـه السـالم" دكَّ

  .هیًا لغایةٍ تبكماله، لتقریر تنزیه الباري سبحانه من أن یكون مسبوقًا بالغیر أو وجوده من
 تأكيد تنزيه أفعال المالئكة عن النقصان:  

  ":السالم هعلی" واضع، وبیانها قولهم) أربعة(ًا هذه الداللة في كید الوصف بكماله، مؤدیّ أورد ت
  
ســبَّ (( - مْ ْلــوَن، وَ تَزایَ َصــافُّوَن ال یَ كعــوَن، ورْكــوعٌ ال ینتصــبوَن، وَ رْ ْغَشــاهُمْ ْســُجوٌد َال یَ وَن، ال یَ ْســأمْ ُحوَن ال یَ

وِن، وال َسْهوُ العقوِل، وال فترة  ُ ی ُ مُ الع ُة النسیانِ أَنوْ   .)١())البداِن، وَال َغْفَل
واحـدة منهـا  لّ د ُكـعلیه السالم، أشار فیها إلى صفات المالئكة وأنواعها وأكَّ " الكالم من خطبه لههذا 

ــأ، )ســجودَ (بكمــال مــراتبهم، فكــونهم  ، )ال ینتصــبوَن : (، اكــده بقولــه)ركــوع(، وكــونهم )ال یركعــون: (ده بقولــهكَّ
َسبَّ (، وكونهم )ال یتزایلوَن : (، بقوله)صافَّون(وكونهم  وَن : (لهبقو ) حونمُ   ).ال یسَأمُ

، مـن سـلب الركــوع عـن السـاجدین، وســلب االنتصـاب عــن "علیـه الســالم" غایـة اإلمــام علـي نَّ أویبـدو 
ــبحین تأكیــٌد لهـا بعــدم النقصــانات الالحقــة؛ : الـراكعین، وســلب المزایلــة عـن الصــافین، وســلب الســأم عـن المسَّ

ن  ـــ ان عبـــاده إالَّ كـــفـــإنَّ الركـــوع وإ إلـــى الســـجود، واالنتصـــاب نقصـــان فـــي درجـــة الراكـــع ه نقصـــان بالنســـبه أنَّ
؛ )٢(فیهـا، وكـذلك السـأم فـي التسـبیح نقُصـان فیـه نقـٌص  بالنسبة إلى ركوعه، وكذلك التزایل عن مرتبة الصفَّ 

ان بكمال مراتبهم   .ولما ثبت هذا، تقرر تنزیه أفعال المالئكة عن النقصَّ

                                                        
  .١/١٩: ١ ج البالغة خهن) ١(
  .١/١١٤: شرح البحراني :ینظر) ٢(



٣١ 

 

 

الفصل 
  المبحث الثاني  األول

  )فید التأكید وغیرهی( التأكید بحرٍف 
  )بالفعله الحروف المشبَّه(كید بـ أالت: أوالً 

  :لى قسمینعبالفعل،  ههتنقسم الحروف المشبَّ 
، لكنَّ : (كید، وهيأحروف تفید الت) ١( ، كأنَّ ، أنَّ   ).إنَّ
علَّ : (كید، وهيأحروف ال تفید الت) ٢(   ).لیَت، َل

منهـا، فتعمـل جمیعهـا  كیـد، وأحكـام ُكـلً أحروفه الت تین القسمین، القسم الذي أفادوالذي یعنینا من هذ
هـــا فیمـــا علـــل  ـع فـــي الخبـــر، وال یتقـــدم مرفـــوع هـــذه الحـــروف علـــى منصـــوبها؛ ألنّ النصـــب فـــي االســـم، والرفــ

مشـبهة سع فیها بتقدیم منصوبها على مرفوعها؛ فهي فروع على تلـك األفعـال الالنحویون مشبهة بأفعال قد أتَّ 
ف األصـولبها؛ والفروع تلـزم طریقـة واحـدة؛ فـال تتصـرَّ  ن كـان الخبـر ممـا ال یظهـر فیـه الرفـع إفـ .)١(ف تصـرّ

  .)٢()إنَّ أمامك عمراً (، و)إنَّ في الدار زیداً : (كالجار والمجرور، والظرف، ساغ تقدیمه، كقولك
ــا فــي  أحــدى وخمســین (فــي  –كیــدألتالمفیــدة ل –بالفعــل ه، فقــد وردت الحــروف المشــبهنهــج البالغــةأمَّ

  :وفق كثرة التوكید بها، وعلى النحو اآلتيعلى ؛ وبیانها، سیكون موضعٍ ) وتسعمائه
  :دة، المكسورة الهمزةالمشدَّ ) إنَّ (كید بـ أتال) ١(

: ، وقیــل)٤()مضــمون الجملــة(، أو لتوكیــد )٣(، ونفــي الشــك عنهــا*حــرف یــؤتى بــه غالبــًا لتوكیــد النســبة
ها مسـبوقة بـالهمزةقریبة ال((إنَّها  ومـن أوجـه الشـبه بینهمـا . شبه بنون التوكید الثقیلة التي تؤكد الفعل، غیر أنّ

هـا تخفـف كمـا تخفـف أن كلتیهما للتوكید، و أ ن نـون التوكیـد یفـتح معهـا الفعـل، وهـذه ینصـب معهـا االسـم، وأنّ
  .)٥())تلك

ُوا : ولـــه تعـــالىنحـــو ق… لـــربط الكـــالم بعضـــه بـــبعض، فـــال یحســـن ســـقوطها((وقـــد یـــؤتى بهـــا  ال َق
َحِكیمُ  َعلِیُم الْ ْنَت الْ َ َك أ نَّ ِ ْمَتَنا إ َّ ِالَّ َما َعل َنا إ َ َم ل   .)٧()٦(ُسْبَحاَنَك َال ِعلْ

                                                        
  .١٦٩: المرتجل، ابن الخشاب: ینظر )١(
  .المصدر نفسه )٢(

  .)١(، هامش رقم ١/٢٧٣: ضیاء السالك: ینظر .سمتوكید نسبة الخبر لال: أي *
  .١/١٢٨: ، حاشیة الخضري٢٠٤: شرح قطر الندى: ینظر )٣(
المغني . ٢/١٦٤: ، اإلیضاح في شرح المفصل١/٢٦٦: ، األصول٤/٢٣٣: الكتاب: وینظر .٢٩٣: المفصل في علم العربیة، الزمخشري )٤(

  .٣٩- ١/٣٧: ، مغني اللبیب١/٣٢٨: الكسوضح المأ، ٣٨٧- ٣٧٩: الداني ىجن، ال١٣٢- ٣/١٢٨: في النحو
  .١/٣١٢: معاني النحو )٥(
  .٣٢ /البقرة )٦(
  .١/٣١٢: معاني النحو )٧(



٣٢ 

 

 

الفصل 
َتْغفُِروا  :، نحو قولـه تعـالى)١(للتعلیل، وهو نوع من التأكید، كما قال ابن جني) إنَّ (وقد ترد   األول َواْس

ُوٌر َرِحیمٌ  َ َغف ِنَّ هللاَّ َ إ   .)٢(هللاَّ
: لمـن قـال لـه" رضـي اهللا عنـه" ربمثابة حرف جواب بمعنى نعم، نحو قول ابن الزبیـ) إنَّ (ما تكون وقلَّ 

  .)٣(نعم ولعن راكبها: ، أي)إنَّ وراكبها(: لعن اهللا ناقة حملتني إلیك
أنــك تـرى لضــمیر األمــر والشــأن معهـا مــن الحســن واللطــف مـا التــراه إذا هــي لــم : ومـن خصائصــها((

َكافُِرونَ : بل تراه ال یصلح إالَّ بها وذلك في مثل قوله تعالىتدخل علیه  ُھ َال ُیْفلُِح الْ نَّ ِ   .)٥()٤(إ
ا مواضع كسر همزتها وفتحها؛ فلسنا بصددها، وقد ُذكرت مفصًال في كتب النحویین   .)٦(أمّ

ین ثالثـسـة و خم: (المكسـورة الهمـزة، المشـددة النـون؛ فـي) إنَّ (، ورد الخبـر مؤكـدًا بــ نهج البالغةوفي 
وفــق علــى ، وبیانهــا؛ ســیكون )٧(موضــعًا فــي محالِّهــا مــن البحــث) خمســین(، ذكــرُت منهــا موضــعٍ ) ةئامســبعو 

  :آلتيفي ادات التي وردت معها؛ و ة التأكید بها، مع نوع المؤكَّ كثر 
  :)إنَّ (بـ  التأكید) ١(
  تعليلالتأكيد:  

ــ كــالمورد ال   لیــه ع"مــن ذلــك قولــه  )٨(، موضــعٍ )هئــماتســعة وثلث: (فــي ، وللغایــة المــذكورة)إنَّ (دًا بـــ مؤكَّ
  ":السالم

ُجوهٍ (( - اٌل ُذو وُ آَن َحمَّ رْ رآِن؛ َفإنَّ الُق ُهمْ بالُق   .)٩())ال تَُخاِصمْ
                                                        

  .١/٢١٥: ، معاني النحو٤٠٧-٢/٤٠٦البرهان : ینظر )١(
  .٢٠ /المزمل )٢(
  .٣٨- ١/٣٧: اللبیب مغني: ینظر )٣(
 .١١٧/ المؤمنون )٤(

 .٣٠٥: دالئل اإلعجاز )٥(

: ، شرح الوافیة١٧٥- ١٧١: ، المرتجل١٩٣: يسالبطلیو  ،خلل من كتاب الجمل، الحلل في إصالح ال١٧٣- ١٧٢: معاني الحروف: ینظر )٦(
  .٤٤٠-٤٣٩: ، نصوص في النحو العربي٢٧٠- ٢٢٣: ، المطالع١٨٥-١٧٨: ، المغني في النحو٣٩٠-٣٨٩

 صــفحة) 3(، هــامش )40(صــفحة ) 4(، هــامش )39(صــفحة ) 4(، هــامش )39(صــفحة ) 3(، هــامش )37(صــفحة  )5(هــامش : ینظــر )٧(
  ).٤٣(صفحة ) ٦(، )٤(، )21(، هامش )42(صفحة  )5(، هامش )42(صفحة  )3(، هامش )41(صفحة  )5(، هامش )41(
 ،٢)١٦٦( ،١٥٢ ،١٥١ ،١٤٧ ،١٣٣ ،١٣٢ ،٢)١٢٨( ،١٢٤ ،٩٣ ،٨٦ ،٧٤ ،٦٦ ،٦٥ ،٢٩ ،٣)٢٦/(١ج: نهج البالغة: ینظر )٨(
)٤)٢٨٧( ،٢٨٥ ،٢٨٢ ،٢٧٥ ،٢٦٧ ،٢٦٢ ،٢٥٧ ،٣)٢٥٦( ،١٥)٢٥٥( ،٢٣٦ ،٢٢٩ ،٢٢٥ ،٢٢١ ،٢١٠ ،٣)١٧٢( ،١٧١ ،٢)١٧٠، 
)٣٨١ ،٣٨٠ ،٣٧٦ ،٢)٣٧٤( ،٢)٣٦٢( ،٣٥٦ ،٣٥٣ ،٣٥٠ ،٣٤٨ ،٣٤٥ ،٣٤١ ،٣٣٦ ،٣٣٥ ،٣٢٤ ،٣١٥ ،٣١٢ ،٣٠٧ ،٢)٢٩٦، 

٤٦٧ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٤٥٦ ،٤٥٤ ،٤٤٩ ،٤٤٣ ،٤٣٩ ،٤٢٤ ،٤٢٠ ،٢)٤١٧( ،٤١٠ ،٢)٤٠٠( ،٣٨٩ ،٣٨٨ ،٣٨٧.  
، ١١٤، ٢)١١٢(، ٢)١١١(، ١١٠، ١٠٤، ٨٧، ٢)٨٥(، ٢)٨٣(، ٨٢، ٨١، ٧٣، ٢)٧١(، ٦٠، ٥٨ ،٢)٥٦( ،٤٧ ،٤٤ ،٤٢ ،١١ ،٢/٣ج

١٨٠، ١٧١، ٢)١٦٩(، ١٦٨، ٢)١٦٥(، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٤، ٢)١٥٣(، ١٥٠، ٢)١٤٨(، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٢، ٢)١٤٠(، ١٣٩، ١٣٢ ،
٢٨٣، ٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٥٠، ٢٤٣، ٢)٢٤١(، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢٢٩، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٤، ١٩٥ ،

)٢)٤٠٣(، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٥، ٣٩٢، ٣٨٨، ٣٨٦، ٢)٣٨١(، ٣٨٠، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧١، ٣)٣٢٦(، ٣٢١، ٣٢٠، ٢٩٨، ٢)٢٩٥ ،
٤١٤، ٤٠٤.  

  .٢/٣٠٢: ٧٧ك نهج البالغة  )٩(
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الفصل 
ـا بعثـه لالحتجـاج إلـى الخـوارج؛ فنهـاه عـن *لعبـد اهللا بـن العبـاس هٌ ، موجـ"لیه السالمع" مهالفك  األول ن أ، لمَّ

ــیحــاججهم بــالقرآن؛ ثــمَّ أردف ذ فــإنَّ ": (لیــه الســالمع"ة مــا استشــرفت نفــس المتلقــي إلــى معرفتــه؛ فقــال لــك بعلَّ
  .؛ لیكون ذلك أدعى إلى قبوله)إنَّ (؛ مؤكدًا بـ )…القرآن 

  
  ":لیه السالمع" ولهوق
كَّ بِ (( - ُف ْلیَ یاَفَة، وَ ْحِسْن ِمْنهُ الضِّ ُ ْلی َة، وَ ابَ رَ ِصْل ِبِه الَق اًال َفْلیَ ْن آتاه اللَّهُ مَ ِط ِمْنـهُ ِه اَألسـیر والْ َفمَ عْ ُ ْلـی ـاني، وَ عَ

زًا ِبَهــرِ اغــاْلفقیــرَ وال ــوْ ــإنَّ َف ــواِب؛ َف تَغــاَء الَث ــوِق والنواِئــِب، ابْ ــِبرْ َنْفَســهُ َعلــى الُحُق ، وْلیَصْ ُف مَ ذِه الِخَصــاِل َشــرَ
َكاِرم الدُّْنیا، و  ُ درِ مَ   .)١())ك فضائُل اآلِخرِة إْن شاَء اللَّه

، ..).لیعط(، و..).لیفُكّ (، و..).فلیصل: (جملة أوامر، وهي قوله "لیه السالمع"ففي كالمه 
؛ كان جوابه، قوله ..).لیصبر(و نَّما أُ  ،)…فإنَّ فوزاً ": (لیه السالمع"؛ أثارت في نفس المتلقي تساؤًال د بـ وإ كِّ
  .؛ لیكون ذلك أدعى إلى قبول أمره)إنَّ (
  

  ":علیه السالم"وقوله 
اَد اْ و أ(( - ُأَحذَّ للَّ صیُكمْ ِعبَ الُّوَن المِضلُّ ِه بتقوى اللَِّه، وَ ِإنَُّهمْ الضَّ اِق؛ َف ُكمْ َأْهَل النَِّف   .)٢())...وَن رُ

ا أوصاهم  ْن یخاطبهم إلى " لیه السالمع"لمّ فُس مَ بتقوى اهللا؛ وحّذرهم من أهل النفاق؛ استشرفت َأنْ
: ذلك التحذیر بعلته؛ وهو قوله" المعلیه الس"معرفة علَّة ذلك؛ وجهلهم بها؛ یستدعي تأكیدها؛ لذا عّقب 

الون ( نَّما ُأكدت بـ ..)فإنَّهم الضَّ   .؛ لیقتلع رفضهم أو إنكارهم لها)إنَّ (، وإ
  
  ":لیه السالمع" هلو وق
- ))... ، َن َأْضالِعُكمْ یْ َلطیفًا بَ اِرُكمْ وَ َدِخیًال ُدوَن ِشعَ اِرُكمْ وَ ارًا ُدوَن ِدَث اَعَة اللَِّه ِشعَ وا َط ُل اْجعَ َق  َف وأمیرًا َفوْ

وِركم ْكتنِ … أمُ ٌز ِمْن متالَِف مُ أوَ فإنَّ طاعَة اللَِّه ِحرْ تَوقَّعٍة، وَ وَقَدةٍ  *ارِ فٍة ومخاِوَف مُ اٍن مُ   .)٣())ِنیرَ
ة یر في األثشارات تإ؛ "لیه السالمع"ففي كالمه  ؛ )طاعة الباري سبحانه(نفس المتلقیة تساؤًال عن عّل

ة ذلك، وهو قول" لیه السالمع"لذا ذكر وجهلهم بها؛ یستلزم التأكید؛  نَّما )…فإنَّ طاعة اهللا حرٌز : (عّل ، وإ
ُ یتبادر إلى )إنَّ (ُأكدت بـ    .فٍض أو انكاٍر لهار ذهانهم من أ؛ إلزالة ما عساه

                                                        

النبوة، فالزم رسول اهللا  د بمكة، ونشأ في بدء عصرلوهو عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب القریشي الهاشمي، و : عبد اهللا بن العباس *
  .٤/٢٢٨: االعالم. الجمل وصفین" لیه السالمع"، وروى عنه األحادیث الصحیحة، وشهد مع علي )لى اهللا علیه وآله وسلمص(
  .١/٣٢٤: ١٤٢نهج البالغة خ  )١(
  .١/٤٤٩: ١٨٧نهج البالغة خ )٢(

  .)أور(مادة  ،٤/٣٥: اللسان: ینظر .ووجههانار شدةُ حر الشمس ولفح ال: األوارُ  *
  .٤٦١- ١/٤٦٠: ١٩١نهج البالغة خ )٣(



٣٤ 

 

 

الفصل 
  :ثباتإلتأكيد ا   األول

قوله ، من ذلك )١(موضعٍ ) ئةاثالثة وخمسین وم: (فيوللغایة المذكورة  ،)إنَّ (دًا بـ مؤكَّ  كالمورد ال
  ":لیه السالمع"

  
ْن َفِرُحوا(( - إ ُهمْ وَ ْشتَدُّ ُحْزُن یَ إِْن َضِحُكوا، وَ ُهمْ وَ ُ وب ُل كي ُق   .)٢())إنَّ الزَّاهدیَن في الدُّنیا تَبْ

ُ أْن ینجذب إلى اهللا إلى " لیه السالمع"أشار في قوله  ْن عساه إلى حال الزاهدین في الدنیا؛ لیهتدي مَ
ثبات ذلك في النفس المتلقیة، یستلزم التأكید، و )٣(كیفیة طریقتهم فیقتدي بهم د الخبر بـ إ ؛ توثیقًا )إنَّ (؛ لذا ُأكِّ

  .؛ ورّدًا ما عساه أن یتبادر إلى األذهان من أوهاٍم تنافي ذلكلمضمونه
  
  ":لیه السالمع" هلو وق
انًا ألْهِل اِإلسالمِ (( - الِة ُقربَ َع الصَّ ْت مَ   .)٤())إنَّ الزَّكاةَ ُجِعَل

إلى أنَّ الزكاة قرینة الصالة في الذكر، في الكتاب العزیز، في " علیه السالم"ي قوله أشار ف
ثبات ذلك في نفس المتلقيو  ،)٥(الفضیلة د الخبر بـ أُ به؛ یستدعي التأكید؛ لذا  تزاملاالمن ثم ، و إ ؛ )إنَّ (كِّ

ْن ینكر هذاتوثیقًا لمضمونه   .؛ وقلعًا إلنكار مَ
  

                                                        
، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٤، ٩٤، ٩٠، ٨١، ٢)٨٠(، ٧٩، ٧٥، ٧٣، ٦٦، ٢)٦٥(، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٥، ٥٢ /١نهج البالغة ج: ینظر )١(

٢)٣٠٣(، ٣٠١، ٣)٢٦٥(، ٢٦٢، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٣٦، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٠٩، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٣، ٢)١٧١(، ١٤٨، ٢)١٢٨(، ١٢٧ ،
٢)٤٢٧(، ٤٢٠، ٢)٤١٩(، ٤١٠، ٤٠٣، ٢)٤٠٢(، ٤٠٠، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٦٨، ٣٦٤، ٧)٣٥٤(، ٣٣٦، ٣٢٩، ٣٢٥، ٢)٣١٥(، ٣١٢ ،
٣)٤٦٧(، ٤٦٣، ٤٦٠.  

، ١٩٣، ١٩٠، ٢)١٨٦(، ١٨٥، ١٨٤، ٢)١٨٢(، ١٨١، ٣)١٦٠(، ١٣٨، ١٣٤، ١٢٧، ١١٤، ٩٧، ٤٢، ٢٩، ٢)٢٦(، ١٣، ٢)١٢( /٢ج
)٣٣٠، ٣٢٩، ٣)٣٢٧(، ٣)٣١٦(، ٢)٣١٥(، ٤)٢٩٢(، ٢٧٣، ٢٦٩، ٢٦٣، ٢٦٠ ،٢٣٧، ٢١٠، ٢٠٢، ٢)٢٠١(، ١٩٩، ١٩٨، ٢)١٩٧ ،

٣٩٦، ٣)٣٩٢(، ٣٩٠، ٣٨٧، ٣٨٣، ٢)٣٨٢(، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٢، ٣)٣٦٩(، ٢)٣٦٨(، ٢)٣٦٥(، ٢)٣٥٩(، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٣٩ ،
٢)٤٠١(، ٤٠٠.  

  .١/٢٦٢: ١١٢نهج البالغة خ )٢(
  .١/٥٣٦: شرح البحراني: ینظر )٣(
  .١/٤٦٧: ١٩٢ نهج البالغة خ )٤(
  .٢/٩٠: شرح البحراني: ینظر )٥(



٣٥ 

 

 

الفصل 
  ":لیه السالمع" هلو وق  األول

ْكٍب (( - ا َكرَ نَّ َأْهَل الدُّْنیَ   .)١())وإ
سرعة ارتحالهم إلى اآلخرة : ، أهل الدنیاة بالركب، ووجه الشبه"علیه السالم"ففي خبر القول، شبَّه 

د بـ . )٢(كسرعة ارتحال الركب ثبات ذلك في النفس المتلقیه، یستلزم التأكید؛ لذا ُأكَّ توثیقًا لمضمونه، ) إنَّ (وإ
  .ْن ینكر هذاوقلعًا إلنكار مَ 

  
  ":علیه السالم"وقوله 

اَعِة اللَّهِ (( - ِر َط ُجٍل كَسَب ماًال في َغیْ ةُ رَ مَ القیامِة َحْسرَ وْ مَ الَحَسراِت یَ   .)٣())إنَّ أْعَظ
، وأهمیة ذلك عند )٤())الجذب عن الكسب الحرام((: من قوله هذا" علیه السالم"إنَّ غایة فضیلته 

  .؛ توثیقًا لمضمونه)إنَّ (م به، یستدعي التأكید؛ لذا ُأكد الخبر بـ وتنبیهه" علیه السالم"فضیلته 
 كالمتأكيد رغبة المتكلم في تقوية مضمون ال:  

  ":لیه السالمع"، من ذلك قوله )٥(موضعاً ) أربعین: (، في، وللغایة المذكورة)إنَّ (دًا بـ مؤكَّ  كالمورد ال
  
ّني أُعوُذ ِبَك َأْن َأْفتَِقرَ (( - ُهمَّ ِإ َهَد  الّل َداَك، َأوْ ُأَضامَ في ُسْلطاِنَك، َأوْ َأْضَط في ِغَناَك، أو َأِضلَّ في هُ

كَ  رُ َل   .)٦())واَألمْ
كَ (( - یْ یَن َعَل لِ كِّ توَ ِة للمُ َ ای مْ بالِكَف هُ یاِئَك، وَأْحَضرُ ّنَك أَنُس اآلِنسیَن َألوِل ُهمَّ ِإ   .)٧())الّل
مُ بِ (( - ّنَك َأْعَل ُهمَّ ِإ   .)٨())يي ِمْن َنْفسِ الّل
َُح فیما أُ (( - یوِن َعال نیتي، وتَْقب ُ ِة الع ّني أُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن تُْحسَن في الِمعَ ُهمَّ ِإ تيالّل ِطُن لَك َسِریرَ   .)٩())بْ
َنا، وتََشتَُّت َأْهواِئَنا" ةَ َعُدوِّ َكْثرَ َة َنبیَِّنا، وَ بَ َك َغیْ یْ َل ّنا نشُكو ِإ ُهمَّ ِإ   .)١٠())الّل

                                                        
 .٢/٤٠٠: ٤٢٣نهج البالغة م ) ١(
 .٢/٦٣١: شرح البحراني: ینظر) ٢(

  .٢/٤٠٣: ٤٣٩نهج البالغة م  )٣(
  .٢/٦٣٥: شرح البحراني )٤(
، ٤٠٨، ٢)٣٨٩(، ٣٧٧، ٣٥٣، ٣٤٠، ٣١٦، ٣١٤، ٢)٣٠٤(، ٢٩١، ٢٠٧، ١٦٣، ١١١، ١١٠، ٨٧ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٥(

٤١٨.  
  .٣٩٧، ٣٨٠، ٣٧٢، ٣٢٧، ٣٠٣، ١٨٣، ١٤٩، ١٢٧، ٢)١١٥(، ٢)١١٤(، ٦١، ٥٣، ٤٨، ٢٩، ٢٦، ٢١، ١٦، ١١، ٨، ٧ /٢ج
  .٢٢-٢/٢١: ٢٠٨نهج البالغة خ  )٦(
  .٢/٥٣: ٢٢٢نهج البالغة خ )٧(
  .٢/٣٢٧: ٩٦نهج البالغة م  )٨(
  .٢/٣٧٢: ٢٨٢نهج البالغة م  )٩(
  .٢/١٤٩: ١٥نهج البالغة ك  )١٠(



٣٦ 

 

 

الفصل 
ٍد واحٍد، طلبیةخبارٌ أ –وفقًا لقاعدة الخبر –"لیه السالمع"فضیلته  كالمإنَّ   األول ؛ وذلك الحتوائها على مؤكِّ

حانه، انتفى القول بأنَّ المخاطب متردد . والمتلقي لها في تردٍد من قبولها ا كان المخاطب هو الباري ُسبْ ولمّ
بالنظر إلى حال نفسه ) إنَّ (ها بـ مثالأأّكد تلك االخبار، و " لیه السالمع"في قبول الخبر، وتقرر أنَّ فضیلته 

  .الكریمة، وشدة رغبته في التضرِّع للباري ُسبحانه
 قدِّمات   :تأكيد نتائج مُ

ُ غالبًا ما تأتي األخبار؛ وكأنَّها نتائج لمقدماٍت، فَ  صد تأكیدها؛ تنبیهًا للمتلقي على أنَّها هي قْ ی
) ستة عشر: (في) إنَّ (ر مؤكدًا لهذا السبب بـ السیاق؛ وقد ورد الخبفي المقصودة؛ لكونها موضع العنایة 

  ":لیه السالمع"، من ذلك قوله )١(موضعاً 
  
- ))، یَّاَك لما فیه ِرَضاهُ فِّقني وإ وَ ُ اِء ُكّل رغبة، َأْن ی َعِظیم ُقدرتِه على إْعَط ِتِه، وَ ْحمَ ِة رَ َسعَ  وأَنا أْسَأُل اللَِّه ِب

ل ْذِر الواِضِح ِإ ُ ِة َعَلى الع اِد، وجمیِل اَألثِر في البالِد، ِمن اِإلَقامَ إِلى َخْلِقه، مع ُحْسِن الثََّناِء في الِعبَ ِه وَ یْ
وَن  ُ تَماِم النِّعمِة، وتضعیِف الكرامِة، وأْن یختِم لي وَلَك بالسَّعادِة والشَّهادِة، إنَّا إلى اِهللا راغب   .)٢())و

عدة أخبار، بدأها بسؤال اهللا شتر النخعي، أخبره فیه ب، كتبه لأل"لیه السالمع"هذا من عهد له 
ن یوفقهما لما فیه رضاه، وأقسم علیه في إجابة سؤاله برحمته التي وسعت كل شيء وبقدرته أسبحانه، 

، فنتج )٣(العظیمة على إعطاء كل رغبة، وختمها بالخاتمة الحسنة بالسعادة وما یوصل إلیها من الشهادة
 ،)إنَّا هللا راغبون": (لیه السالمع"قوله  ين تلك التوطئة، وهم" علیه السالم"عن تلك األخبار، غایة فضیلته 

د بـ  ما ُأكِّ نّ   .ماتالمقصد األساس من تلك المقدَّ  ا؛ لكونه)إنَّ (وإ
  
  ":لیه السالمع" هلو وق
ْستَِحقََّا لِّهذِه المَ (( - رَ مُ مْ یَ َل َك، وَ َدَك بالتَّوحیِد الَّذي ُهوَ َل ْن أْفرَ امُ مَ َق ، وهذا مَ ُهمَّ َك، الّل رَ ماِدح َغیْ َحاِمِد والمَ

 ُ ْجب َك ال یَ یْ بي فاَقٌة إَل ْنعُش ِمْن وَ ال یَ َك، وَ ْسَكَنتََها إالَّ َفْضُل َنا من هذا  رُ مَ ّنَك وُجودَك، َفهْب َل خلَِّتَها إالَّ مَ
اِم ِرَضاَك وأْغننا َعْن مَ  َق ى ُكلِّ شيٍء َقدیرٌ  دَّ المَ نََّك َعَل   .)٤())اَألیدي إلى ِسواَك؛ ِإ
علیه "، ثم عقَّب )…فهب لنا: (هذه توطئة لذكر مطلوبه، وهو قوله" علیه السالم"جاءت أخبار قوله 

د بـ )إنَّك على كل شيء قدیر: (بذكر المقصد األساس من تلك األخبار، أال وهو قوله" السالم ما ُأكِّ نّ ، وإ
  .؛ لكونه موضع العنایة من تلك التوطئة)إنَّ (

                                                        
  .٣٣٥، ٢)٣٣١(، ٣٢٧، ٢٠٦، ١/٥٨ج: نهج البالغة: ینظر )١(

  .٣٣٦، ٢)٢٩٩(، ٢٧٩، ٦٥، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٤، ١٢٣، ٢/٨٠ج
  .٢٦٥- ٢/٢٦٤: ٥٣نهج البالغة ك )٢(
  .٤٦٤- ٢/٤٦٣: شرح البحراني: ینظر )٣(
  .١/٢٠٦: ٩٠نهج البالغة خ )٤(



٣٧ 

 

 

الفصل 
  :ارهظهإتأكيد معتقد النفس و    األول

له؛ لتزاد نفس المتلقي یقینًا به، وقد ورد برازًا إ ظهارًا لمعتقد النفس، و إكید الخبر، أت –یأتي أحیاناً 
دًا بـ  لیه ع"في قوله  وهي، نهج البالغةمواضع، من ) ثالثة: (في، وللغایة المذكورة )إنَّ (الخبر مؤكَّ

  ":السالم
  
الٌِب َحِثیثٌ (( - وَت َط   .)١())*إنَّ اْلمَ
وَن .. ((. - ُ اِجع ِه رَ یْ نَّا إَل إ   .)٢())فإنَّا ِهللا وَ

ل ارٌ َعَلى (() إنَّا هللاِ : (بذكره والخبر الثاني –ریاً طف –، تقلُق النفُس )…إنَّ الموَت (": فالخبر األوَّ إْقرَ
ِسَنا باْلِمْلِك  نَّا إلیه راجعون: (؛ والخبر الثالث)٣())َأْنُف ِسنا بالُهْلِك (() وإ حداهما، إ؛ وبذكر )٤())إْقرارٌ على أْنُف

د فضیلته  هذه األخبار بـ " علیه السالم"تقلق النفس، ویهتز یقینها، وصدور هذا یستلزم التأكید؛ لذا َأكَّ
  .؛ لتزداد النفس المتلقیة یقینًا لهما)إنَّ (
  :تقدیم ما حّقُھ التأخیر(، و)إنَّ (كید بـ أتال -
 ثباتإلتأكيد ا:  

لیه ع"، من ذلك قوله )٥(موضعاً ) سبعین: (ین، وللغایة المذكورة فيبهذین المؤكددًا مؤكَّ  كالمورد ال
  ":السالم

  
نَّ َعَلىَّ (( -   .)٦())ِمَن اللَِّه ُجنًَّة َحِصینةً  وإ

ف من غیلة ابن ملجم؛ لذا " علیه السالم"یقتضي التأكید؛ إذ قاله " علیه السالم"فمقام قوله  ا ُخوِّ لِمَّ
دة) إنَّ (ُصدِّر الخبر بـ  ُ یتبادر إلى أذهان )َعليَّ (، وخبرها المقدم )جنَّةً (سمها المؤخر ال المؤكِّ ًا ما عساه ؛ ردَّ

ْن یخاطبهم في حقِّ فضیلته    ".لیه السالمع"مَ
  

                                                        

  .)حثَّ (، مادة ٢/١٢٩: اللسان: ینظر. سریعٌ : حثیث *
  .١/٢٨٥: ١٢٢ بالغة خنهج ال )١(
  .١/٤٧٠: ، وینظر١/٣٠٢: ١٢٩ نهج البالغة خ )٢(
  .٢/٣٢٧: نهج البالغة )٣(
  .٢/٣٢٧: نهج البالغة )٤(
  .٤٤٨، ٤٣٣، ٣)٤١٨(، ٤٠٨، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣١٥، ٢٨٨، ٢)٢٣٥(، ١٢٦، ٩٠، ٦٣، ٥١، ٤٥ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٥(
، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٥، ٢٢٢، ١٧٨، ١٦٩، ١٦٥، ١٦٠، ١٥٤، ٩٤ ،٩١، ٨٣، ٨١، ٦١، ٤٢، ٤١، ٢)٢٦(، ١٨، ١٢، ٤ /٢ج

٤٠٠، ٣٧٩، ٣٦٤، ٣٦٠، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٣٧، ٢٩٩، ٢٨١، ٣)٢٧٥(، ٢٦٢، ٢)٢٦١(، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢)٢٥٧(، ٢٥٦، ٢٥٣ ،
٤١١، ٤٠٣، ٤٠٢.  

  .١/١٢٦: ٦١ نهج البالغة خ )٦(



٣٨ 

 

 

الفصل 
  ":لیه السالمع" هلو وق  األول

ین(( - یّ   .)١())إنَّ لالستغفاِر درَجة العّل
هًا لقائٍل قال بحضرته" علیه السالم"فقوله   ثكلتك((": لیه السالمع"فقال ، )استغفر اهللا: (كان موجَّ

بجهل المتلقي لما ُألقيَ له، وهذا یستلزم التأكید لئال  ئ، فمقام النص ینب))أتدري ما االستغفار؟! أمُّك
دة ال) إنَّ (یصدر الرفض منه أو اإلنكار له؛ لذا ُصدِّر الخبر بـ  ، )درجة العلیین(سمها المؤخر المؤكِّ

ُ یتبادر إلى ذهن؛ كسر )لالستغفارِ (وخبرها المقدم    .من رفٍض أو إنكاٍر له المخاطب ًا ما عساه
  
  ":لیه السالمع" هلو وق
َحِمُكمْ اللَّه(( - ًة َكئُوداً … تََجهَُّزوا رَ بَ ُكمْ َعَق امَ   ٤.)٢())فإنَّ َأمَ

خرة؛ واالمتثال له یستلزم التأكید؛ في األمر بالتجهیز من الدنیا لآل" علیه السالم"هذا من كالٍم له 
ُ التأخیر؛ لذا ُصدِّر الخبر بـ وأهم ، وخبرها )عقبةً (سمها المؤخر المؤكدة ال) إنَّ (یة ذلك تستلزم تقدیم ما حقَّه

ًا ما عساه یتبادر إلى )أمامكم(المقدم  وهاٍم أذهانهم ِمْن أ؛ تأكیدًا على أهمیة امتثالهم فیما أمرهم به؛ وردَّ
  .نافي ذلكت
  
  ":لیه السالمع" هلو وق
كًا ینادي في ُكلِّ یومٍ إنَّ للَّ (( - َل اجمعوا للفناءِ : ِه مَ ِت، وَ وْ ْلمَ ْلَخراِب لدوا لِ وا لِ ُن ابْ   .)٣())، وَ

ْن یخاطبهم على نداء ما جاء به القضاء اإل" علیه السالم"نبَّه  : لهي في طبیعة الدنیا وغایاتهامَ
دیم من دوال التأكید؛ ُصدِّر الخبر بـ ولمَّا كان التأكید من لوازم التنبیه؛ والتق. )٤()الموت، الفناء، الخراب(
دة ال) إنَّ (   .؛ لیكون ذلك أدعى في قبوله)هللا: (، وخبرها المقدَّم)ملكاً : (سمها المؤخر وجوباً المؤكِّ

                                                        
  .٢/٤٠٠: ٤٢٥نهج البالغة م  )١(
 )ثكل(، مادة ١١/٨٨: لسان العرب: ینظر. الموت والهالك): الثَّكل(.  
 .٢/٤: ١٩٧نهج البالغة خ  )٢(
  .٢/٣٣٧: ١٢٨نهج البالغة م  )٣(
  .٢/٥٤٣: شرح البحراني: ینظر )٤(



٣٩ 

 

 

الفصل 
  :)الم االبتداء(، و)إنَّ (كید بـ أتال -  األول

ً ) إنَّ (تدخل الم االبتداء في خبر  ، كما )١()لقائمٌ  إنَّ زیداً (: ؛ تقولالمكسورة دون سائر أخواتها؛ مؤكدة
امَك لزید(؛ و)داً إنَّ في الداِر لزی: (تدخُل على اسمها إذا فصل بینهما بشبه جملة تقول فكّل من  )٢()اً إنَّ أمَ

  ).اً زید(، واسمها المؤخر وجوبًا )إنَّ (؛ هما خبرٌ لـ )أمامك(، والظرف )في الدار(الجار والمجرور 
، جاءت منها اً موضع) سبعین(في ) الم االبتداء(، و)إنَّ (دًا بـ ، ورد الخبر مؤكَّ نهج البالغةوفي 

داللة  أفادت، )٤(موضعاً ) ثالثة وخمسین( :، وبخبرها في)٣(موضعاً ) سبعة عشر( :مقترنة باسمها في
  :واحدة، هي

 ثباتإلتأكيد ا:  
  

  ":لیه السالمع"في قوله 
َدالً (( - ا بَ لّذْكِر َألْهًال َأَخُذوهُ ِمَن الدُّْنیَ نَّ لِ عٌ وإ یْ َال بَ مْ تَْشَغْلُهمْ تجارٌة وَ ُ َع ، َفَل   .)٥())ْنه

ْن یخاطبهم على فضیلة الذكر وفائدته؛ فقیل هو" علیه السالم"نبَّه  ، )القرآن الكریم: (بقوله هذا مَ
ثبات ذلك في النفس المتلقیة  .)٦()تسبیحه سبحانه وتحمیده وتهلیله وتكبیره والثناء علیه: (وقیل هو یستلزم وإ

سمها المؤخر المقترن بالم المؤكدة ال) إنَّ (كید؛ ولما كان التقدیم داًال من دوال التأكید؛ ُصدِّر الخبر بـ التأ
  .؛ لیكون ذلك أدعى إلى قبوله)للذكر: (؛ وخبرها المقدَّم)ألهالً : (االبتداء

  
  ":علیه السالم" هلو وق
الةِ (( - رَ الصَّ اَهُدوا َأمْ تَُحتُّ … تَعَ نََّها َل قِ الذُّ  وإ رَ وَب َحتَّ اْلوَ   .)٧())ُن

ْن یخاطبهم، بتعاهد أمر الصالة والمحافظة علیها؛ ثمَّ عّقب ذلك، بترغیبهم في " علیه السالم"أمر  مَ
د الخبر بمؤكدین، هما ةأدائِها؛ لعلَّ  ا كان الترغیب یستلزم التأكید؛ لذا ُأكِّ : حتّها للذنوب، حتَّ الورِق، ولمَّ

  .؛ لیكون ذلك أدعى في قبوله)لتحُت : (ي قولهف) الم االبتداء(، و)إنَّ (
  ":علیه السالم" هلو وق
ِهیَن (( - ْكرَ َدَخْلتُمْ ِفیِه مُ اِئِعیَن، وَ وهُ َط ْكتُمُ ى الِمْنهاِج الَّذي تَرَ َل عَ نِّى َل   ١.)١())وإ

                                                        
  .١٢٥- ١٢٤: اللمع: ینظر )١(
  .١٢٥: ، اللمع٢/٣٤٥: المقتضب: ینظر )٢(
  .٤٣٣، ٤٠٨، ٣١٥، ٢٨٨، ٩٠، ٦٣، ٤٥/ ١ج: نهج البالغة: ینظر )٣(

  .٢٨١، ٣)٢٧٨(، ٢)٢٧٥(، ٩١، ٦١، ٤٢ ،٢/٤١ج 
، ٢)٢١٨(، ٢)١٦٦(، ١٦٥، ١٤٥، ٢)١٣٦(، ٣)١٢٨(، ١١١، ٢)٩٣(، ٩١، ٢)٦٤(، ٢)٦٣(، ٦٠، ٢٩ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٤(

٤٦٦، ٢)٤٥٩(، ٤٥٨، ٤٥٣، ٤٣٣، ٤٢٤، ٤٠٢، ٢)٣٨٩(، ٣)٣٨٨(، ٣٦٢، ٣٢٥، ٣٢٠، ٣١٦- ٣١٥، ٢)٣١٥(، ٢٨٤، ٢٥٠ .  
  .٤)٣٧٦(، ٣٦٨، ٣١٥، ٢٩٤، ٢٨٨، ٢٦٣، ٢٦١، ١٧٢، ١٤١، ٢)١١٤(، ٤٩ /٢ج

  .٤٢/ ٢: ٢١٧ نهج البالغة خ )٥(
  .٢/١٣٥: شرح البحراني: ینظر )٦(
 حتت(، مادة ٢/٢٢: اللسان: ینظر. تذهبها: تحُت الذنوب(.  



٤٠ 

 

 

الفصل 
هًا لمعاویة، أشار فیه إلى أنَّ فضیلته "علیه السالم"فخبر قوله   األول وجَّ على " علیه السالم"، كان مُ

وكل ذلك یستلزم ٢)٢())وهو في معرض التخویف والتحذیر والتوبیخ بالنفاق… سالم الواضحةطریق اإل((
 یمكن أن؛ كسرًا ألوهامه التي )لعلى المنهاج: (في قوله) الم االبتداء(، و)إنَّ (التأكید؛ لذا ُأكد الخبر بـ 

  ".علیه السالم"تستنكر ذلك في حقِّ فضیلته 
  
  ":علیه السالم" هلو وق
َقٍة في َفِم َج (( - رَ ُن ِمْن وَ اُكمْ ِعْنِدي َألْهوَ نَّ ُدْنیَ رَ وإ َها َدةا   .)٣())تَْقَضمُ

ْن هم أشدُّ ُحبًَّا " علیه السالم"یخبر  ْن یخاطبهم بشدة تحقیره للدنیا؛ وقبول ذلك عند مَ بقوله هذا، مَ
د الخبر بـ  یمكن ؛ قلعًا ألوهامهم التي )ألهوُن : (قوله في) الم االبتداء(، و)إنَّ (للدنیا یستلزم التأكید؛ لذا ُأكِّ

  ".علیه السالم"تستنكر ذلك في حقِّ فضیلته أن 
  :)الشأن(، وضمیر )إنَّ (كید بـ أتال -
 دًا بهذین المؤكدین، وللغایة المذكورة في :تأكيد التعليل والتعظيم ) تسعة وأربعین: (ورد الكالم مؤكَّ

  ":علیه السالم"منها قوله  )٤(موضعاً 
  
إنَّها تّْدُعو إلى الكهاَنة؛(( - ْحٍر؛ َف رٍّ أوْ بَ ْهتَدى ِبِه في بَ ُ ا ی ُجوِم إالَّ مَ مَ الُن ّل تَعَ یَّاُكمْ وَ مُ  أیَُّها النَّاُس؛ ِإ نجَّ اْلمُ

روا َعلىَ اْسِم اهللاِ . َكاْلكاِهِن، والَكاِهُن َكالسَّاِحِر، والسَّاِحرُ كالكاِفِر، والكاِفرُ في النَّارِ  ُ   .)٥())ِسی
إیماءات تثیر في النفس المتلقیة تساؤًال عن علَّة ذلك التحذیر؛ ومعرفة ذلك " علیه السالم"ففي قوله 

دة بـ " علیه السالم"تستلزم التأكید؛ لذا أردف  ، )الشأن(، المتَِّصله بضمیر )إنَّ (ذلك التحذیر بعلَّته المؤكَّ
زالة ما عساه یتبادر إلى اذهانهم من  ؛ تأكیدًا لتعلیل وتعظیم ما...)فإنَّها تدعو: (وهو قوله ُحذَّر منه؛ وإ

ا كان المنجم مثل الكاهن، والكاهن مثل الساحر، والساحر مثل الكافر؛ . أفكاٍر تشوب ذلك أو تنكره ولمَّ
الزائدة تأكید التشبیه؛ فبهذا وذاك اقتلع إنكارهم للخبر؛ وثبت ) الكاف(فأفادت . ثبت أنَّ المنجم هو الكافر

  .بهتصدیقهم 
  

                                                                                                                                                                             
  .٢/١٤١: ١٠نهج البالغة ك )١(
  .٢/٣١٤: شرح البحراني )٢(
  .٢/٤٨: ٢١٩نهج البالغة خ )٣(
، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣١٠، ٢)٢٨٧(، ٢٦٧، ٣)٢٥٥(، ٢٣٦، ١٧٥، ١٦٦، ١٤٧، ١٣٣، ٣)١٢١(، ٦٦/ ١ج: البالغــة نهــج: ینظــر )٤(

٤٢٧، ٤١٧، ٣٤١.  
، ٣٠١، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٦٣، ٢)٢٦١(، ٢٤٩، ٢)٢١٢(، ٢)١٩٧(، ١٨٧، ١٦٨، ١٦٠، ١٤٧، ١٤٠، ١٣٤، ١٣٠، ٧٣، ٢٦، ٩/ ٢ج
)٣٩٨، ٣٧٦، ٣٦٢، ٣٥٧، ٢)٣١٥. 
  .١/١٤٧: ٧٨نهج البالغة خ ) ٥(



٤١ 

 

 

الفصل 
  ":علیه السالم"وقوله   األول

اد اهللاِ (( - ِة ... ِعبَ ْجعَ ِجى ِمْن رَ رْ ُ ا ی ِر مَ مُ ُ ِة اْلع ْجعَ َجى ِمْن رَ رْ ُ َألَجِل؛ فِإنَّهُ ال ی ْغتََة ْا ُفوا بَ خَا ، وَ َ ل مَ وا اْلعَ اِدرُ بَ َف
ْزقِ    .)١())الرَّ

مَّا كان العمر في تقضَّ ونقصان، وما فات منه غیر عائد بخالف الرزق؛ فإنَّ  ُرجى زیادته َل ه ی
وجبران ما نقص منه في الماضي، وكان العمر الذي من شأنه أن ال یعود ما فات منه طرفًا للعمل ویفوت 

ك العمل بتداركه دت بـ ...)فأنه ال یرجى: (؛ لعلته المذكورة؛ وهو قوله)٢(بفواته، وجب تدارُ نَّما ُأكَّ ) إنَّ (؛ وإ
  .ل وتعظیم ما ُأمروا به؛ لتأكید التعلی)الشأن(المتَّصله بضمیر 

  :)َقدْ (، و)إنَّ (كید بـ أتال -
  قحقَّ اإلثبات المتأكيد:  

علیه "؛ منها قوله )٣(موضعاً ) ستة عشر: (دًا بهذین المؤكدین؛ وللغایة المذكورة؛ فيورد الخبر مؤكَّ 
  ":السالم

  
ْأَخَذهُ (( - اُن ِمْنَك مَ َط ْد َأَخَذ الشَّیْ ٌف َق تْرَ   .)٤())فإنََّك مُ

د بـ صفكان و " علیه السالم"ر قوله فخب نَّما ُأكِّ عالمه بقبح أفعاله، وإ ؛ تأكیدًا )قَدْ (، و)إنَّ (ًا لمعاویة؛ وإ
  .لذلك وأنَّ حصوله ال محال

  :)القسم(، و)إنَّ (كید بـ أتال -
  اإلثباتتأكيد:  

علیه "ا قوله ، منه)٥(مواضع) خمسة: (دًا بهذین المؤكدین، وللغایة المذكورة؛ فيمؤكَّ  كالمورد ال
  ":السالم

  
ا َعلِمَت  اهللاِ فأنََّك و (( - َف األمَ   .)٦())الَقْلِب  ْغَل

                                                        
 .١/٣٦٧: ١١٣نهج البالغة خ  )١(

 .٥٤١-١/٥٤٠: شرح البحراني: ینظر )٢(
  .٤٤٠، ٤٣٤، ٤٢٨، ٤٠٣، ٣٧٧، ٣٦٧، ٢٣١، ٢٠٧، ٨٩ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٣(

  .٢٧٤، ٢٤٠، ٢١٧، ٢١٣، ٢٠٨، ١٨٧، ١٤٠ /٢ج
  .٢/١٤٠: ١٠نهج البالغة ك  )٤(
  .٣٠٦، ١٣٦، ٧١ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٥(

  .٢٨٣، ١٥٦ /٢ج
  .٢/٢٨٣: ٦٤نهج البالغة ك  )٦(



٤٢ 

 

 

الفصل 
بًا بالتهدید لمعاویة؛ و " علیه السالم"فقوله   األول نه محجوب بأغشیة الباطل عن قبول أكان توبیخًا مشوَّ

نَّما أُ )١(الحّق؛ فكأنَّه في غالف منها هنه من أوهاٍم تنافي د بهذین المؤكدین؛ لكسر ما عساه یتبادر لذكَّ ؛ وإ
  .ذلك
  :النافیة للجنس) ال(، و)إنَّ (كید بـ أتال -
 تأكيد نفي جنس المؤكَّد له:  

علیه "منها قوله  ،)٢(مواضع) خمسة: (دین؛ وللغایة المذكورة؛ فيمؤّكدًا بهذین المؤكَّ  كالمورد ال  
  ":السالم

  
- )) ُ َل اللَّه اً  َجعَ اَك َحّط ا َكاَن ِمْنَك ِمْن َشْكوَ   .)٣())لَِسیَِّئاِتَك؛ فإنَّ المرَض َال َأْجرَ ِفیهِ  مَ

) حطَّ السیئات: (بما هو ممكن؛ وهو –المعتل بعلَّةٍ  –لصاحبه" علیه السالم"فقوله؛ كان ُدعاًء منه 
د ). إنَّ المرَض ال أجرَ فیه": (علیه السالم"بسبب المرض؛ ولم یدع له باألجر علیه؛ معلًال بخبره  نَّما ُأكِّ وإ

ُ بهذی   .ن المؤكدین؛ لتأكید نفي جنس المؤكد له وتقریره
  :)السین(و) الشأن( وضمیر ، )إنَّ (كید بـ أتال -
  وتعظيم المخبر عنهبعلم الغيب" عليه السالم"تأكيد اخبار فضيلته ،:  

علیه "، منها قوله )٤(مواضعٍ ) خمسة(؛ وللغایة المذكورة؛ في اتدالمؤكَّ  هدًا بهذورد الخبر مؤكَّ 
  ":السالم

  
اِطل، وال َأكث(( - َال َأْظَهرُ ِمن اْلبَ ٌء َأْخفى ِمن الَحّق، وَ َس ِفیِه َشيْ یْ اٌن َل ِدي َزمَ عْ ُمْ ِمْن بَ ك یْ نَّهُ َسیأتي َعَل إ رَ وَ

هِ  ُسوِل رَ ى اللَِّه وَ   .)٥())ِمن الكِذِب َعَل
إنَّ خفاء الحقَّ إخبارٌ عن زمان یأتي بعده، وقد رأیناه ورأته قرون قبلنا؛ ف" علیه السالم"فقوله 

د )٦(وظهور الباطل علیه أمرٌ ظاهر؛ وكذلك ال أكثر من الكذب على اهللا ورسوله نَّما ُأكِّ بجملة ؛ وإ
  .، وتعظیم المخبر عنهبالغیب" علیه السالم"؛ لتأكید اخبار فضیلته اتمؤكد

                                                        
  .٢/٤٧٧: شرح البحراني: ینظر )١(
  .٢٧٧ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٢(

  .٣١٦، ٢٩٣، ٢٩٢، ١٧٠ /٢ج
  .٢/٣١٦: ٤١م: نهج البالغة )٣(
  .٢)٣٦٤(، ٣٣٢ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٤(

  .٣٩٣، ١١٤ /٢ج
  .١/٣٣٢: ١٤٧ نهج البالغة خ )٥(
  .١/٦٠٠: حرانيشرح الب: ینظر )٦(



٤٣ 

 

 

الفصل 
َنْ (، و)إنَّ (كید بـ أتال -  األول   :)ل

  نفيالتأكيد:  
علیه "، منها قوله )١(مواضعٍ ) أربعة(في  ،دین؛ وللغایة المذكورةدًا بهذین المؤكمؤكَّ  كالمورد ال

  ":السالم
  
اٍك (( - ٍن ِدرَ عْ اِقِفهمْ ُدوَن َط وَ وا َعْن مَ ُزوُل   .)٢())إنَُّهمْ لِْن یَ

لوا عن مواقفهم دون الطعن و ز ی؛ كان تنبیهًا ألصحابه على أنَّ محاربیه لن "علیه السالم"فقوله 
نَّما أُ )٣(المتدارك د بـ ؛ وإ ْن (، و)إنَّ (كِّ   .؛ لتأكید النفي وتقریره)َل

  :)ضمیر الفصل(، و)إنَّ (كید بـ أتال -
  سنادتعليل، وتخصيص طرفي اإلالتأكيد:  

علیه "؛ منها قوله )٤(مواضع) أربعة: (دًا بهذین المؤكدین؛ وللغایة المذكورة، فيورد الخبر مؤكَّ 
  ":السالم

  
اِصي اللَِّه في ا(( - عَ وا مَ اِهَد هُوَ الَحاِكمُ اتَُّق واِت؛ فإنَّ الشَّ   .)٥())لَخَل

بالخشیة من معاصي اهللا؛ استشرفت أنفسهم إلى معرفة علَّة ذلك؛ فعقَّب " علیه السالم"لمَّا أمرهم 
د بـ )فإنَّ الشاهد هو الحاكم": (علیه السالم"بذكر علَّته، وهو قوله " علیه السالم" نَّما ُأكِّ فادتها ؛ إل)إنَّ (؛ وإ

  .سناد بعضهما ببعضٍ فادته تخصیص طرفي اإل؛ إل)هو: (علیل؛ وضمیر الفصلالت
  :)إنَّما(القصر بـ و، )إنَّ (كید بـ أتال -
  تقييدالتأكيد:  

داً  ورد الخبر   ":علیه السالم"؛ منها قوله )موضعین(بهذین المؤكدین؛ وللغایة المذكورة؛ في  مؤكَّ
  
ُكوُن ُحْسُن (( - َد إنَّما یَ بْ بِّهِ  فإنَّ اْلعَ ِفِه ِمْن رَ ْدِر َخوْ ى َق بِِّه َعَل   .)٦())ظنِِّه ِبرَ

                                                        
  .٢٨٩ /١ج: نهج البالغة: ینظر )١(

  .٣٩٨، ٣٠٢، ١٨٦ /٢ج
  .١/٢٨٩: ١٢٤ نهج البالغة خ )٢(
  .١/٥٥٤: شرح البحراني: ینظر )٣(
  .٢)٣٢٦( /١ج: نهج البالغة: ینظر )٤(

  .٣٨٢، ٦٦ /٢ج
  .٢/٣٨٢: ٣٣٠نهج البالغة م  )٥(
  .٢/٢١١ ج: وینظر. ٢/١٦٩: ٢٧نهج البالغة ك  )٦(



٤٤ 

 

 

الفصل 
) ُحسَن الظن بالباري(، و)الخوف من الباري(إلى أنَّ " علیه السالم"ففي خبر القول، أشار   األول

طابق ومالزم لمقدار خوفه منه؛ فزیادته مع زیادته،  تالزمان؛ إذ أنَّ مقدار حسن ظن العبد بربه مُ مُ
د الخبر بـ )١(ونقصانه مع نقصانه نَّما ُأكِّ ید الخبر فیما أشار إلیه ی؛ لتأكید تق)إنَّما(بـ ) القصر(، و)إنَّ (؛ وإ

  .وتقریر مضمونه" علیه السالم"
  :فة، المكسورة الهمزةالمخفَّ ) إْن (كید بـ أتال )٢(

وبین  لیفرق بینهما ؛)الالم(عمالها وتلزمها إ فیجوز إلغاؤها و ((خفف أنَّها قد تُ ) إنَّ (ومن أحكام 
ذا قلت)إْن زیٌد قائمٌ (: النافیة، فإذا قلت ؛ فهي المخففة، وتدخل على أفعال )إْن زیٌد لقائمٌ (: ، فهي النافیة، وإ
نَّما یؤتى بها للتوكید، وأنَّها بمنزلة )٢()))إن كان زیٌد لقائماً (: االبتداء، كقولك   .)٣(المشددة) إنَّ (، وإ

  :داللة واحده، هي، أفادت )٤(مواضع )ثالثة: (فيفقد وردت  ؛نهج البالغةوفي 
 تأكيد اإلثبات:  
  

  ":علیه السالم"قوله 
َأةَ في الجاهلیَّةِ (( - رْ یتََناوُل اْلمَ ْن َكاَن الرَُّجُل َل ْشِرَكاٌت، وإ مُ نَُّهنَّ َل اْلكفِّ َعْنُهنَّ وإ رُ ب ْؤمَ ُن  باْلِفْهِر َأو إْن ُكنَّا َل

ةِ    .)٥())الِهراوَ
ل" علیه السالم"ففي قوله  ْن ُكنَّا لنؤمر: (جاء الخبر األوَّ ْن كان الرجل : (، والخبر الثاني)…وإ وإ

" علیه السالم"ا، إذ نبَّه بهما مالمخففة من الثقیلة؛ وذلك توثیقًا لمضمونه) إْن (، مؤكدین بـ ..).لیتناول
؛ ألنه إذا أمر بالكف عنهنَّ حال كونهنَّ مشركات ففي  حال إظهارهنَّ أصحابه على األمر بالكّف عنهنَّ

  .)٦(دةفسذاهنَّ من المأاإلسالم أولى، وعلَّة ذلك لما في 
  :المشددة، المفتوحة الهمزة) إنَّ (كید بـ أتال )٣(

المكسورة، ) إنَّ (من األحرف المصدریات، ونصَّ النحویون على أنَّها تفید التوكید كـ (() أنَّ (تُعد 
ویقال التوكید ((، )٧())لمسبك منها لم تفد توكیداً حت بالمصدر األنك لو صرَّ : قال. واستشكله بعضهم

فرَّق بینها وبین  ُ المكسورة؛ فإن التأكید في ) إنَّ (للمصدر المنحل ألن محلها مع ما بعدها المفرد؛ وبهذا ی
؛ بل هي ال تؤدي وظیفة التوكید عند الدكتور مهدي )٨())ألحد الطرفین] المفتوحة[المكسورة لإلسناد؛ وهذه 

                                                        
  .٣٤٤- ٢/٣٤٣: شرح البحراني: رینظ )١(
، ٢٢٨: ، الجنى الداني)٢٤(مسألة  ،١/١٩٥: نباريالف، األ خ، اإلنصاف في مسائل ال١/٢٨٤: األصول: ، وینظر٣٩٤: شرح الوافیة )٢(

  .٢٣٠: المطالع
  .١٤٤- ١٤٢: یم، التوكید في القرآن الكر ٤/١١٨: ، التفسیر الكبیر، للرازي١/٤٥٦: مريصیالتبصرة والتذكرة، لل: ینظر )٣(
  .٢)١٤٨(، ٢/١٣ج: نهج البالغة: ینظر )٤(
  .٢/١٤٨: ١٤نهج البالغة ك  )٥(
  .٢/٣١٩: شرح البحراني: ینظر )٦(
  .١/١٢٨: ، حاشیة الخضري٢٠٤: ، شرح قطر الندى١/٢٧٧: األصول: ، وینظر٣٨٧: الداني الجنى )٧(
  .٢/٤٠٧: البرهان )٨(



٤٥ 

 

 

الفصل 
أداة : )إنَّ (ـ ، ومعناهما مختلف ووظیفتهما مختلفة، ف)أنَّ (و) إنَّ (ویجمعون بین ((: إذ قال المخزومي،  األول

تقع في صدر الجملة، ) إنَّ (أداة وصل، أو موصول حرفي، وال داللة لها على التوكید، و) أنَّ (توكید، و
ا الدكتور فاضل صالح ، وهذه الشبهة یردُّه)١())ثنائها، ولیس هناك من جامع یجمعهماأتقع في ) أنَّ (و

: كد من قولكآ) علمُت أنَّ محمدًا قائم: (فقولك… والصواب أنَّها تدل على التوكید((: إذ یقول: السامرائي
دة موقع المفرد، أي .)علمُت محمدًا قائماً (   .)٢())علمت هذا األمر: إضافة إلى إیقاع الجملة المؤكِّ

ائِْت السُّوَق أنَّك تشتري لنا (كقول بعضهم ) علل(بل هي لغة في ) لعل(بمعنى ) أنَّ (وقد تأتي 
  .)٣()شیئاً 

◌َ  كالم، ورد النهج البالغةوفي  ة أربع: (المفتوحة الهمزة، المشددة النون، في) أنَّ (دًا بـ مؤكَّ
دات التي وردت معها، ة التأكید بها، مع نوع المؤكَّ كثر وفق على ؛ وبیانها سیكون موضعٍ ) ئتياوعشرین وم

  :اآلتيفي و 
  :)أنَّ (كید بـ أتال) ١(
  اإلثباتتأكيد:  

قوله من ذلك ، )٤(موضعٍ ) ثمانیة وخمسین ومائة: (في وللغایة المذكورة) أنَّ (دًا بـ مؤكَّ  كالمورد ال
  ":علیه السالم"
  
َها تَ (( - ذا َزَجرَ ضًا لَِغَضِبِه، وإ عْ ُضها بَ عْ مَ بَ تُمْ أنَّ مالِكًا إذا َغِضَب على النَّاِر َحَط لِمْ َ اِبَها أع وَ َن أبْ یْ ْت بَ ثَّبَ وَ

ِتِه؟   .)٥())!َجَزعًا ِمْن َزْجرَ
بجهلهم عمَّا ُسئلوا عنه، وجهلهم  ئ، لمن یخاطبهم، ینب)…أعلمتم: (، وهو قوله"علیه السالم"فسؤاله 

د ال ئینببه  . مهم؛ كسرًا ألوها)أنَّ (بـ  كالمبترددهم فیه أو إنكارهم له؛ وكل منهما یستلزم التأكید؛ لذا ُأكِّ
ْن یخاطبهم وتحذیرهم" علیه السالم"ویبدو أنَّ غایة فضیلته    .من قوله هذا، تخویف مَ

  ":السالمعلیه "وقوله 

                                                        
  .٢٣٢: ، نقد وتوجیهفي النحو العربي )١(
  .١/٣٢٢: معاني النحو )٢(
  .١/٣٢٣: ، معاني النحو١/٤٠: اللبیب مغني: ینظر )٣(
، ١٧١، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٨، ١٥١، ٢)١٤٧(، ١٣٨، ١٣٣، ٣)١١٤(، ١٠٠، ٧٧، ٥٨، ٤٦، ٢٩، ٢٦/ ١ج :نهج البالغة: ینظر )٤(

٢٩٥، ٢٨١، ٢٧٣، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٥٩، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٥، ٢١٧، ٢١٦، ٢٠٧، ١٩٣، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤، ١٧٦ ،
٤٢١، ٢)٤١٩(، ٤)٤١٧(، ٤١٢، ٢)٤١١(، ٤٠٥، ٣٩٩، ٣)٣٩٣(، ٣٩٢، ٣٨٩، ٣٧٦، ٣٦٧، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٠، ٣٢٠، ٣٠٩ ،
٤٥٢، ٤٤٩، ٤٤٦، ٢)٤٤٥(، ٤٤٣، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٣، ٤٢٦، ٤٢٤.  

، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٣، ١٢٨، ١٤٣، ٣)١١٤(، ١١١، ١١٠، ٩٩، ٢)٧٣(، ٢)٧١(، ٢)٦٣(، ٥١، ٤٦، ٥)١٨(، ٤)١٣(، ١٢، ٤/ ٢ج
٢٦٠، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤١، ٢)٢٣٧(، ٢)٢٣٢(، ٢)٢١٦(، ٥)٢١٤(، ١٩٣، ٢)١٩١(، ٢)١٨٨(، ١٨٤، ١٧٨، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١ ،

)٣٦٢، ٣٣٥، ٣٢٦، ٣٠١، ٢٩٨، ٢)٢٩٩.  
  .١/٤٤٠: ١٨٤ نهج البالغة خ )٥(



٤٦ 

 

 

الفصل 
ُسوِل اللَّهِ (( -  األول ِن َعمِّ رَ َع ابْ مَ ِن اللَِّه، وَ یْ وا َأنَُّكمْ ِبعَ   .)١())واعلمُ

لى اهللا علیه وآله ص(اهللا ه على أنَّ طاعته كطاعة رسول صحابتنبیهًا أل(( كان " علیه السالم"فقوله 
د بـ )٢()) )وسلم نما ُأكَّ   .، توثیقًا لمضمونه)أنَّ (، وإ

  
  ":علیه السالم" هلو وق
اِعُدَك ِمَن النَّارِ (( - بَ ُ ا َقرَّ بَك ِمَن اللَِّه ی مْ أنَّ مَ   .)٣())واْعَل

ُ على " علیه السالم"هذا من عهٍد له  ویبدو أنَّ . البصرةِ كتبه لعبد اهللا بن العباس، عند استخالفه إیاه
قرَّ به من اللَّهِ : (من قوله هذا" علیه السالم"غایة فضیلته  ُ ُ فیما ی باعدًا له ، وفعل هذا مرتبط بكونه مُ )ترغیبه

ثبات ذلك،من النار،  د ال وإ   .؛ توثیقًا لمضمونه)أنَّ (بـ  كالموالتزام المخاطب به یستدعي التأكید؛ لذا ُأكِّ
  كالمتقوية التأكيد رغبة المتكلم في:  

  ":علیه السالم"، من ذلك  قوله )٤(مواضع) تسعة: (في وللغایة المذكورة ،)أنَّ (دًا بـ مؤكَّ  كالمورد ال
انٍ أاللَُّهمَّ (( - ُكْن الَّذي كان ِمنا منافسًة في ُسْلَط مْ یَ مُ أنَّهُ َل َل   .)٥())نََّك تَعْ
ِدیَك َعَلى ُقریشٍ (( -   .)٦())ْن أَعاَنُهمْ ومِ . اللَُّهمَّ أنََّك أْستَعْ

ٍد واحٍد؛ یان؛ الطلبخبران  –وفقًا لقاعدة الخبر –"علیه السالم"كالمه إنَّ  حتواء كل منهما على مؤكِّ
حانه، انتفى تردد المخاطب لها؛ ألنَّ . والمتلقي لها في تردٍد من قبولهما ولمَّا كان المخاطب هو الباري ُسبْ

دها بـ "علیه السالم" قرر أنَّ فضیلتهذلك ال یجوز على ذات الباري سبحانه، وت لشدة رغبته ) أنَّ (، إنَّما أكَّ
  .في التضرع للباري سبحانه" علیه السالم"
 دًا بـ  ورد :تأكيد تهيئة النفس المتلقية لغرابة الخبر  :، وللغایة المذكورة في)أنَّ (الكالم مؤكَّ
  ":علیه السالم"في قوله  ، هما)موضعین(
  

                                                        
  .١/١٣٣: ٦٥نهج البالغة خ  )١(
  .١/٣٣٥: شرح البحراني )٢(
  .٢/٣٠١:  ٧٦نهج البالغة ك  )٣(
  .٤٠٨، ٣٠٤، ١١٨ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٤(

  .١٨٠، ١٧٧، ٨٤، ٨١، ٧٨، ٦٥ /٢ج
  .١/٣٠٤: ١٣١نهج البالغة خ  )٥(
  .١/٤٠٨: ١٧٣نهج البالغة خ  )٦(



٤٧ 

 

 

الفصل 
اُل اإل(( -  األول ِص لُه وَكمَ وُصوِف  ىُ َنفْ ] الباري سبحانه[ْخَال ٍة أنََّها َغیرُ اْلمَ فاِت َعْنُه؛ لَِشَهاَدِة ُكلِّ ِصَف الصِّ

ةِ  َف رُ الصِّ ُصوِف أنَّهُ َغیْ وْ   .)١())وَشَهاَدِة ُكلِّ مَ
 ئبیاٌن في أنَّ كمال معرفة الباري سبحانه نفي الصفات عنه، وسیاق الخبر ینب" علیه السالم"فقوله 

حال الصفة تشهد بحاجتها إلى الموصوف وعدم قیامها بدونه وحال الموصوف ((نَّ إابة المراد منه؛ إذ بغر 
نَّما ُأكَّ )٢())تشهد باالستغناء عن الصفة والقیام بالذات بدونها؛ فال تكون الصفة نفس الموصوف د بـ ؛ وإ

  .؛ لتهیئة النفس المتلقیة إلى قبوله)أنَّ (
  :)قدیم ما حقَّھ التأخیرت(، و)أنَّ (كید بـ أتال -
 ثباتإلتأكيد ا:  

علیه "، من ذلك قوله )٣(مواضع) عشرة(في  وللغایة المذكورةدًا بهذین المؤكدین؛ مؤكَّ  كالمورد ال
  ":السالم

  
َك طریقًا ذا مَساَفٍة بعیدٍة، ومشقٍَّة َشِدیدةٍ (( - امَ مْ أنَّ أمَ اْعَل   .)٤())وَ

ا "علیه السالم"نه الحسن كان تنبیهًا الب" علیه السالم"فقوله  ا كان التأكید من لوازم التنبیه، ولمَّ ؛ ولمَّ
دة ال) أنَّ (كان التقدیم من دوال التأكید؛ ًصدِّر الخبر بـ  م )طریقاً (سمها المؤخر المؤكِّ ، وخبرها المقدَّ

  .دعى إلى قبولهأ؛ لیكون ذلك )أمامك(
  
  ":علیه السالم" هلو وق
اَد اللَّهِ (( - وا ِعبَ مُ ُح واْعَل ، وَ اِرحُكمْ ونًا ِمْن َجوَ ُ عی ، وَ ِسُكمْ َصدًا ِمْن أْنُف ُكمْ رَ یْ وَن ، أنَّ َعَل اَظ ِصْدٍق یحفُظ فَّ

ُة لیٍل داجٍ  ْلمَ ؛ ال تسترُكمْ ِمْنُهمْ ُظ الُِكمْ وَعَدَد أنفاِسُكمْ   .)٥())أْعمَ
: تثاًال لقوله تعالى، وام)٦(، لعباد اهللا على رصد الجوارح لهمهاً تنبی" علیه السالم"لمَّا كان قوله 

 َُون َما َكاُنوا َیْعَمل ِ ُھُْم ب ْرُجل َ ْیِدیِھْم َوأ َ ِسَنُتُھْم َوأ لْ َ ْیِھْم أ َ ُوا : ، وقوله)٧(َیْوَم َتْشَھُد َعل َوَقال
ْیَنا َ ُوِدِھْم لَِم َشِھْدُتْم َعل ا كان التأكید من لوازم التنبیه؛ والتقدیم من دوال التأكید؛ ُصدِّر . )٨(لُِجل ولمَّ

                                                        
  .١/١٤: ١نهج البالغة خ )١(
  .١/٩١: شرح البحراني )٢(
  .٤٧٠، ٣٦٨، ٣٥٨، ٣٥٧، ٢٠١، ١٦٥ /١ج: نهج البالغة: ینظر )٣(

  .١٨٩، ١٨٨، ٢٦٢، ٤ /٢ج
  .٢/١٨٨: ٣١نهج البالغة ك  )٤(
  .١/٣٦٨: ١٥٨نهج البالغة خ  )٥(
  .١/٦٤٢: شرح البحراني: ینظر )٦(
  .٢٤/ النور )٧(
  .٢١/ فصلت )٨(



٤٨ 

 

 

الفصل 
َصداً (، المؤكدة السمها المقدم )أنَّ (الخبر بـ   األول ؛ تأكیدًا لما ُألقي لهم، وكسرًا )علیكم(، وخبرها المقدَّم )رَ

 .ألوهامهم المنافیة لذلك

  :)ضمیر الشأن(، و)أنَّ (التأكید بـ  -
 ـدین؛ وللغایـة المـذكورة، فـي :تأكيد اإلثبات والتعظيم ـدًا بهـذین المؤكَّ ) ة وعشـرینأربعـ: (ورد الكـالم مؤكَّ

  ":علیه السالم"؛ منها قوله )١(موضعاً 
  
َشفَّعٌ (( - وا َأنَّهُ َشاِفعٌ مُ مُ اْعَل َ فیه... وَ م القیامِة ُشفَّع وْ رآُن یَ هُ الُق َ َل ع ْن َشَف أنَّهُ مَ   .)٢())وَ

ُ " علیـــه الســـالم"هـــذا مـــن كـــالٍم لـــه  رن ذكـــره ـــُق◌َ أمـــر بـــه الســـامعین أن ینتفعـــوا ببیـــان اهللا فـــي كتابـــه، فَ
ـد الكـالم بــ )٣())ترغیبـًا فـي االقتـداء بـه((فاعة؛ وذلك بالش نَّمـا ُأكَّ ؛ لتأكیـد )ضـمیر الشـأن(المتَّصـلة بــ ) أنَّ (، وإ

  .إثبات التعظیم له، ومن ثمَّ تحصل الرغبه فیه
  

  ":علیه السالم"وقوله 
ى النَّاِر؛ فَ (( - رٌ َعَل یَْس لَِهذا اْلِجْلِد الرَّقیق َصبْ وا َأنَّهُ َل مُ اْعَل وَسُكمْ وَ ُف وا ُن َحمُ   .)٤())ارْ

ــــْن یخـــــاطبهم بالوعیـــــد الرتكـــــاب : (مـــــن قولــــه هـــــذا" علیــــه الســـــالم"یبــــدو أنَّ غایـــــة فضـــــیلته  تـــــذكیر مَ
ذلك باألمر لهم برحمة نفوسـهم؛ تأكیـدًا إلثبـات التعظـیم فیمـا ُأمـروا " علیه السالم"؛ ومن ثمَّ أردف )المعاصي

  .به
  :)لصضمیر الف( ، و)أنَّ (التأكید بـ  -
  نادسإلاثبات، وتخصيص طرفي اإلتأكيد:  

ـــ كـــالمورد ال علیـــه "قولـــه ، هـــامن )٥(، مواضـــع)خمســـة: (دًا بهـــذین المؤكـــدین، وللغایـــة المـــذكورة فـــيمؤكَّ
  :السالم

                                                        
، ٢)٤١٧(، ٣٩٢، ٣٧٤، ٣٥٤، ٣١٠، ٣٠٤، ٢١٦، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٤، ١٤٧، ١٢١، ١٠٠، ٣٦، ٢٦/ ١ج: نهج البالغة: ینظر )١(

٤٥٣، ٤٤٣، ٤٤٠، ٤٣٨.  
 .٣٦٤، ٣٦٢، ٢٧٣، ٢٤٦/ ٢ج

 .١/٤١٧: ١٧٧نهج البالغة خ  )٢(

  .٢/٢٣: شرح البحراني )٣(
  .١/٤٤٠: ١٨٤نهج البالغة خ  )٤(
  .٤)١٨٥(، ٦٦/ ٢ج: البالغة نهج: ینظر) ٥(



 

 

 ١٨٦

  خاتمةال
، والصــــالة والســــالم علــــى ســــیدنا محمــــد وآلــــه الطیبــــین الطــــاهرین، وبعــــد؛ فهــــذه  الحمـــُد ِهللا أوًَّال وآخــــرًا

  :خالصٌة بأهم النتائج التي أسفر عنها البحث
). األســلوب(، و)االســم(، و)الحــرف(لقــد تنوَّعــت أســالیب التأكیــد فــي نهــج البالغــة، فشــملت التأكیــد بـــ 

) ثمانیـة وخمسـین ومـائتي(وباالسـم فـي . موضـعٍ ) تسـعین وسـبعمائة وألفـيسـتة و : (فجاء التأكیـد بـالحرف فـي
  :موضٍع، دارت حول ثالثة محاور، هي) أربعة وثالثین وثمانمائة: (موضٍع، وباألسلوب في

  ).حال المخاطب(التأكید بالنظر إلى ) ١(
  ).حال المتكلم(التأكید بالنظر إلى ) ٢(
  ).أهمیة الموضوع(التأكید بالنظر إلى ) ٣(

  
) ثالثــة وســتین: (تنــوَّع الغایــات مــن التأكیــد؛ فبلغــتنهــج البالغــة وقــد تبــع تنــوَّع تلــك األســالیب فــي 

، ُعرضت بشكل مفصل في محتوى البحث   .غایًة
، كالهمــا علــى فصــاحة واحــدة، والفائــدة منهمــا، توثیــق )التأكیــد(، و)التوكیــد(ثبــت أنَّ  :ففــي التمهیــد

  .الكالم في النفس المتلقیة
لوفي ا   :؛ فشمل)التأكید بالحروف(ُعِرَض  :لفصل األوَّ

) ال(، فـانفردت )ال، البـاء، الكـاف، ِمـْن : (أحـرف، هـي) أربعـة(ورد منهـا ): الحروف الزائـدة(التأكید بـ ) ١(
نفــــي (، و)تأكیــــد إثیــــات التشــــبیه(بـــــ ) الكــــاف(و). النفــــي(، و)تأكیــــد اإلثبــــات(بـــــ ) البــــاء(و). تأكیــــد النفــــي(بـــــ 

  ).تأكید اإلثبات(بـ ) ْن مِ (و). التشبیه
، فــي حــین نهــج البالغــةلــم تــرد نـون التوكیــد الخفیفــة فــي ): نــوني التوكیــد الثقیلـة والخفیفــة(التأكیـد بـــ ) ٢(

  ).خبر جاء بعد نهي(وردت نون التوكید الثقیلة، فأفادت تأكید 
  ).تأكید اإلثبات(انفرد هذا بداللة ): الم االبتداء(التأكید بـ ) ٣(
  ).تأكید شرطیة القول(أفادت هنا ): لوال(، و)لو(الواقعة في جواب ) الالم(د بـ التأكی) ٤(
قترنــًة بغیرهــا ): الحــروف المشــبَّهة بالفعــل(التأكیـد بـــ ) ٥( ــرَ تأكیــد الكــالم بهــا منفــردةً، وقــلَّ التأكیــد بهــا مُ َكُث

دات ، )اإلثبـات(، و)التعلیـل(تأكیـد ): إنَّ (ـ وما یعنینا داللـة انفـراد تأكیـد الكـالم بهـا، فأفـاد التأكیـد بـ. من المؤكَّ
ظهـاره(، واخیرًا تأكید )نتائج مقدَّمات(، و)رغبة المتكلم في تقویة الكالم(و وانحصـر التأكیـد ). معتقد الـنفس وإ

رغبــة المــتكلم فــي (، و)اإلثبــات(علــى تأكیــد ) أنَّ (ودلَّ التأكیــد بـــ ). اإلثبــات(، فــي تأكیــد )إْن (بــالمخفف منهــا 
  ).متقویة الكال

  ).نتیجة القول الشرطي(، بتأكید )لكْن (، و)لكنَّ (، و)التشبیه(، بتأكید )كأْن (، و)كأنَّ (وانفردت 
ا(، و)َأالَ : (التأكید بحرفي التنبیه) ٦(   ).أهمیة المنبَّه علیه(أفاد كالهما، تأكید ): َأمَ
ـــْن : (التأكیــد بحرفــي النفــي) ٧( ل: النافیــة للجــنس) الَ (، و)َل علـــى  :، والثــاني)النفــي(ى تأكیـــد علــ: دلَّ األوَّ

د له(تأكید    ).نفي جنس المؤكَّ



 

 

 ١٨٧

  خاتمةال
َف (، و)الســـین(التأكیـــد بحرفـــي االســـتقبال ) ٨( ، )الوعــــد(علـــى تأكیـــد ) الســـین(دلَّ التأكیــــد بحـــرف ): َســـوْ

، وهـذا )بعلـم الغیـب" علیـه السـالم"إخبـار فضـیلته (و -، هذا ما ُذكر في كتب النحویین والبالغیـین)الوعید(و
َف (في حین اقتصرت داللة التأكید بـ . رد البحث بذكرهما انف   ).الوعد(على تأكید ) َسوْ

  :، وما یجري مجراها، فشمل على)التأكید باألسماء(ُعِرَض : وفي الفصل الثاني
  :التوكید اللفظي والمعنوي، فثبت فیهما) ١(

االصــطالح البالغــي تكــرارٌ للفــظ ، ب)التكریــر(، و)التكــرار(، باالصــطالح النحــوي، و)التوكیــد اللفظــي(أنَّ  -
عادة له ل بمعناه. وإ   .في حین ان التوكید المعنوي، هو تكریر األوَّ

ســـبعة : (، إذ ورد األول فـــينهـــج البالغـــةأنَّ التوكیـــد اللفظـــي أوســـع اســـتعماًال مـــن التوكیـــد المعنـــوي فـــي  -
، والثاني في) وسبعین   .موضعاً ) ثالثة عشر: (موضعًا

  :فظي على وفق التكریر على قسمینقُسَّمَ التوكید الل -
ل ــــى تكریــــر : تكریــــر اللفــــظ والمعنــــى: األوَّ ، )اســــم الفعــــل(، و)االســــم(، و)الضــــمیر(، و)الحــــرف(اشــــتمل عل

  ).الجملة الفعلیة(و
، والتأكیـد بـــ )عطــف أحـد المتـرادفین علــى اآلخـر(اشـتمل علــى التأكیـد بــ : تكریـر المعنــى دون اللفـظ: والثـاني

  ).اتباع اللفظ المعنى المرادف له(، والتأكید بـ )األمر بالنهي عن ضده(، وتأكید )التذییل(
  .وأفاد كّل منهما، دالالت عدَّه، سبق بیانها

  :على قسمین نهج البالغةعلى وفق مجيء ألفاظه في ) التوكید المعنوي(قُسم  -
  ).ولإفادة العموم والشم(انفرد هذا بتأكید ): ُكلٍّ (التأكید المعنوي بلفظة : االول

نٍ (التأكید المعنوي بلفظة : والثاني   ).حقیقة المذكور بالحكم(انفرد هذا بتأكید ): َعیْ
، )تأكیـــد نســـبة الفعـــل الـــى الفاعـــل: (أفـــاد هـــذا داللتـــین، همـــا): المفعـــول المطلـــق(التأكیـــد بالمصـــدر ) ٢(

  ).تأكید التنزیه(و
  ).عتأكید متبوع التاب(انفرد هذا بداللة ): النعت(التأكید بـ ) ٣(
ــدة(التأكیــد بـــ ) ٤( تأكیــد (، و)تأكیــد عاملهــا فــي المعنــى دون اللفــظ: (أفــادت داللتــین، همــا): الحــال المؤكِّ

  ).العموم
  .به) تأكید التعظیم(انفردت داللة ): ضمیر الشأن(التأكید بـ ) ٥(
  .به) تأكید تخصیص طرفي اإلسناد(انفردت داللة ): ضمیر الفصل(التأكید بـ ) ٦(

  



 

 

 ١٨٨

  خاتمةال
  :، فاشتمل على)التأكید باالسالیب(ُعرَض : ل الثالثوفي الفص

  :، ظهر فیه)القسم(التأكید بـ ) ١(
، )شـرطیة القـول(، و)النفـي(، و)اإلثبـات(مـن تأكیـد الكـالم بـه، هـي تأكیـد " علیـه السـالم"أنَّ غایة فضـیلته  -
  ).التعظیم(، و)الوعید(، و)التحذیر(و
، بــدلیل انفــراده مــن بــین أحــرف )البــاء(، و)الــواو(ســم بحــرف أقــوى وآكــد مــن الق) التــاء(أن القســم بحــرف  -

  :القسم بشیئین، هما
 توفّره على التعجب والقسم.  
  تأكید التعظیم(إفادته لداللة.(  
، )الوعیـــد(، بـــدلیل إفادتـــه لـــداللتي تأكیـــد )الـــواو(، أقـــوى وآكـــد مـــن القســـم بحـــرف )البـــاء(أنَّ القســم بحـــرف  -
  ).التحذیر(و
  .ریح أقوى وآكد من القسم المضمر، بدلیل داللة كل منهماأن القسم الص -

  :، وظهر فیه)القصر(التأكید بـ ) ٢(
تأكیــــد (؛ بداللــــة )إنَّمــــا(والقصــــر بـــــ ). تأكیــــد االختصــــاص(بداللــــة ) إالَّ (، و)النفــــي(انفــــراد القصــــر بـــــ 

  ).اإلثبات والنفي معاً 
  :، وظهر فیه)االقتباس(التأكید بـ ) ٣(

، )مواعظــه(، و)كتبــه(، و)خطبـه: (مــن توظیـف كــالم البـاري ســبحانه فــي" علیـه الســالم"أن غایـة فضــیلته  -
  .بكالم الباري سبحانه" علیه السالم"هي تأكید كالمه 

  ).الترغیب(التأكید بـ ) ٤(
  ).التنفیر(التأكید بـ ) ٥(
  ).االستدالل(التأكید بـ ) ٦(
  ).نفي قید صفة الموصوف(التأكید بـ ) ٧(
  ).كمال صفة الموصوف( التأكید بـ) ٨(

  
بارشــــــاد الخلــــــق، والتأكیــــــد بـــــــ ) التنفیــــــر(، و)الترغیــــــب(التأكیــــــد بـــــــ " علیــــــه الســــــالم"فخــــــصَّ فضــــــیلته 

  .بتنزیه الباري سبحانه) كمال صفة الموصوف(، و)نفي قید صفة الموصوف(، و)االستدالل(
  
  

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمین
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Abstract 

Grammatically and rhetorically the term “Emphasis” refers to the 
consolidation and strengthening laid on words in order to confirm and assure 
them, or to the confirmation of our understanding of a vocable by means of 
another. 
 

Styles of emphasis are those different styles mentioned in the book of Nahj 
Al- Balagha, Grammar and rhetoric specialists dealt with “Emphasis”, where its 
styles were cited in their books. The present study, entitled “Emphasis Styles In 
Nahj Al- Balagha”, collects these styles and states the unique styles which 
distinguish Nahj Al- Balagha. I explicated these styles by shedding light upon their 
meanings and aesthetic values. I depended upon the edition examined by 
Muhammad Abu- Al- Fadhl Abraheem, classifying in the footnote, the type of 
text quoted from; as a harangue (H), a message (M), or a sermon (S), relying 
upon the Holy Koran and “The Elucidation of Nahj Al- Balagha by Kamal Al- 
Deen Al- Bahrani”. This was firstly, and upon grammatical and rhetorical, old 
and new, books secondly. 
 

The present study is divided into three chapters in accordance with styles of 
Emphasis. First chapter is letters Emphasis, where all letters are revealed clearly, 
mentioning their affirmative functions as well as their original functions. Second 
chapter is Nouns Emphasis, where all emphatic nouns are handled, comparing 
their confirmatory function to their original one. Third is Emphasis by styles, it 
includes those styles stated in grammatical and rhetorical books in addition to 
Nahj Al- Balagha unique styles. 
 

Since emphasis is a prerequisite of speech, speech is divided into a 
predicate and composition, the predicate is probably either true or false speech 
and composition is not probably true or false, so enunciative speech is our 
concern. This is because its probability to be true or false requires the 
affirmation of probability of one of them in it. 
 

Emphasis is used limitedly for a special purpose. Thus, emphasis has its 
reasons, causes and categories. These reasons are its confirmative predicate. 
These reasons center around three axes: 

1. Emphasis with regard to the addresser. 
2. Emphasis with respect to the addresser. 
3. Emphasis in respect of the topic. 

 
Thus, emphasis plays a great role in affirming meanings and caring 

harmony with situations that require persuasion and eloquence. 
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  .القرآن الكریم -
، مطبعــة مصــطفى البــابي ٣، ط)هـــ٩١١ت (جــالل الــدین الســیوطي : ، تــألیفتقــان فــي علــوم القــرآناإل  -
  .م١٩٥١ –هـ١٣٧٠بي وأوالده، مصر، حلال
مصــطفى أحمـــد : ، تــح)هــــ٧٤٥ت (أبــي حیــان األندلســي : ، تـــألیفارتشــاف الضــرب مـــن لســان العــرب -

  .م١٩٨٩ –ـه١٤٠٩النماس، مطبعة المدني، القاهرة، 
عبــد المعــین الملــوحي، : ، تــح)هـــ٤١٥ت (علــي بــن محمــد الهــروي : ، تــألیفاألزهیــة فــي علــم الحــروف -

  .م١٩٧١ –هـ١٣٩١مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 
، تصــحیح منیــر )هـــ٥٣٨ت (جــار اهللا أبــي القاســم محمـود بــن عمــر الزمخشــري : ، تــألیفأســاس البالغــة -

  .م١٩٨٥، الهیأة المصریة العامة للكتاب ٣عیم القوصي، طمحمد مدني، وزینب عبد الن
 –هــ١٣٩٧، مطبعـة الجامعـة، بغـداد، ١كـاظم فتحـي الـراوي، ط: ، تـألیفأسالیب القسم في اللغة العربیة -

  .م١٩٧٧
ــال الــــدین أبـــي البركــــات عبــــد الـــرحمن بــــن محمـــد بــــن أبـــي ســــعید األنبــــاري: ، تــــألیفأســـرار العربیــــة -   كمـ
  .م١٩٥٧ –هـ١٣٧٧د بهجت البیطار، مطبعة الترقي، دمشق، محم: ، تح)هـ٥٧٧ت (
خلیـل أحمـد عمـایرة، دار الفكــر : ، تـألیفأسـلوب التوكیـد اللغـوي فـي مــنهج وصـفي فـي التحلیـل اللغــوي -

  .األردن –للنشر والتوزیع، عمان
العربــي، ، دار الكتــاب ١فــایز ترحینــي، ط. ، راجعــه وقــدَّم لــه داألشــباه والنظــائر فــي النحــو، الســیوطي -

  .م١٩٨٤ –هـ١٤٠٤بیروت، 
: ، اعتنـى بتصـحیحه وترتیبـه)هــ٢١٦ت (أبي سعید عبد الملك بن قریـب األصـمعي : ، تألیفاألصمعیات -

ُروسي، مراجعة لجنة إحیاء التراث العربي، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت   .ولیم بن الورد الب
، مطبعـــة النجـــاح ١تمـــام حســـان، ط. وي العربـــي، د، دراســـة ابیســـتمولوجیة ألصـــول الفكـــر اللغـــاألصـــول -

  .م١٩٨١الجدیدة، دار الثقافة، 
. د: ، تـح)هــ٣١٦ت (أبي بكر محمد بن سـهل بـن السـراج النحـوي البغـدادي : ، تألیفاألصول في النحو -

  .م١٩٨٧ –هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٢عبد الحسین الفتلي، ط
عائشـــة عبـــد الـــرحمن بنـــت الشـــاطئ، دار . ، دائل أبـــن األزرقي للقـــرآن الكـــریم ومســـناإلعجـــاز البیـــا -

  .م١٩٧١ –هـ١٣٩١المعارف، مصر، 
السـید أحمـد صــقر، دار : ، تـح)هــ٤٠٣ت (أبـي بكـر بـن محمـد الطیـب البـاقالني : ، تـألیفإعجـاز القـرآن -

  .م١٩٦٣المعارف، مصر، 
 –هــــ١٤٠١اآلفـــاق الجدیـــدة، ، منشـــورات دار ٣فخـــر الـــدین قبـــاوة، ط. ، دإعـــراب الجمـــل وأشـــباه الجمـــل -

  .م١٩٨١
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دار : ، الناشـر٣إبـراهیم األبیـاري، ط: ، تحقیـق ودراسـة)هــ٣١١ت (إعراب القرآن المنسوب إلـى الزجـاج  -
  .م١٩٨٦الكتاب اللبناني، بیروت، 

  .م١٩٧٩، دار العلم للمالیین، بیروت، ٤خیر الدین الزركلي، ط: ، تألیفاالعالم -
تمــام حســان، . د: فاضــل مصــطفى الســاقي، تقــدیم. ، دیــث الشــكل والوظیفــةأقســام الكــالم العربــي مــن ح -

  .م١٩٧٧ –هـ١٣٩٧مكتبة الخانجي، القاهرة، 
اح، الناشـــر: أبـــي الفـــرج األصـــفهاني، تـــح: ، تـــألیفاألغـــاني - دار الثقافـــة، بیـــروت، : عبـــد الســـتار أحمـــد فـــرّ

  .م١٩٥٨
ات هبـة اهللا بـن علـي بـن حمـزة العلـوي الحسـني اإلمام ضیاء الـدین أبـي السـعاد: ، إمالءاألمالي الشجریة -

  .لبنان –، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت)هـ٥٤٢ت (المعروف بابن الشجري 
، ٤الـدین عبـد الحمیـد، ط يمحمـد محیـ: كمال الدین األنبـاري، تـح: ، تألیفالفخاإلنصاف في مسائل ال -

  .م١٩٦١مطبعة السعادة، القاهرة، 
 –هــــ١٣٨٨شـــاكر هــادي شــكر، النجــف، : ، ألبـــن معصــوم المــدني، تــحواع البــدیعأنــوار الربیــع فـــي أنــ -

  .م١٩٦٨
عبــد المتعــال الصــعیدي، : ، تــح)هـــ٧٦١(، ألبــن هســام األنصــاري أوضــح المســالك إلــى الفیــة ابــن مالــك -
  .م١٩٦٤، مطبعة محمد علي صبیح وأوالده، ٣ط
موسـى بنـاي العلیلـي، مطبعـة العـاني، : أبي عمـرو بـن الحاجـب، تـح: ، تألیفاإلیضاح في شرح المفصل -

  .م١٩٨٢ –هـ١٤٠٢بغداد، 
، دار ٦محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، ط: ، تـح)هــ٧٣٩ت (، للخطیـب القزوینـي اإلیضاح في علوم البالغة -

  .م١٩٨٥ –هـ١٤٠٥لبنان،  –الكتاب اللبناني، بیروت
  .العربي، القاهرةشفیع السید، دار الفكر . ، تأصیل وتقییم، دالعرب البحث البالغي عند -
مكتبــة : ، الناشــر)هـــ٧٤٥ت (أبــي حیـان أثیــر الــدین محمــد بــن یوسـف األندلســي : ، تــألیفالبحــر المحــیط -

  .السعودیة –ومطابع النصر الحدیثة، الریاض
ــوم القــرآن - : ، تــح)هـــ٧٩٤ت (اإلمــام بــدر الــدین محمــد بــن عبــد اهللا الزركشــي : ، تــألیفالبرهــان فــي عل

  .م١٩٧٢ –هـ١٣٩١هیم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، محمد أبو الفضل إبرا
، مصـــر، )لونجمـــان(محمـــد عبـــد المطلـــب، الشـــركة المصـــریة للنشـــر . ، قـــراءة ُأخـــرى، دالبالغـــة العربیـــة -

  .م١٩٩٧
  .م١٩٧٣أحمد صقر، القاهرة، : ، تح)هـ٢٧٦ت (، ألبن قتیبة تأویل مشكل القرآن -
فتحي أحمد مصطفى علـي الـدین، : حمد عبد اهللا بن علي الصیمري، تحأبي م: ، تألیفوالتذكرة التبصرة -
  .م١٩٨٢ –هـ١٤٠٢، دار الفكر، دمشق، ١ط



 

 

المصادر 
  والمراجع

 
 

  ، ألبــــن أبــــي األصــــبع المصــــريتحریــــر التحبیــــر فــــي صــــناعة الشــــعر والنشــــر وبیــــان إعجــــاز القــــرآن -
اهرة، محمــد توفیــق عویضــة، القــ: حفنــي محمــد شــرف، أشــرَف علــى إصــداره: ، تقــدیم وتحقیــق)هـــ٦٥٤ت (

  .م١٩٦٣ –هـ١٣٨٣
  .م١٩٨٧ –هـ١٤٠٨هادي نهر، . ، دراسة وصفیة تطبیقیة، دالتراكیب اللغویة في العربیة -
محمــد كامــل بركـــات، دار : ، تــح)هــــ٦٧٢ت (بــن مالــك األندلســي ال، تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصـــد -

  .م١٩٦٧الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر، 
مكتبــة : رمضــان عبــد التــواب، الناشــر. د: برجتشتراســر، تصــحیح: ، تــألیفیــةالتطــور النحــوي للغــة العرب -

  .م١٩٨٢الخانجي، مطبعة المجد، القاهرة، 
  .، دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد)هـ٨١٦ت (، الشریف الجرجاني التعریفات -
، دار الفكـر، ٣، ط)هــ٦٠٦ت (ن عمـر الـرازي فخـر الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـ: ، تـألیفالكبیـر التفسیر -

  .م١٩٨٥ –هـ١٤٠٥بیروت، 
  .لبنان –عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت: ، القزویني، تحالبالغة علوم يف التلخیص -
  .م١٩٩١عدنان محمد سلمان، دار الحكمة للطباعة والنشر، . ، دفي كتاب سیبویه التوابع -
ـــة - تمـــام : یوســـف أحمـــد المطـــوّع، إشـــراف: ، دراســـة وتحقیـــق)هــــ٦٤٥ت (الشـــلوبیني  ، ألبـــي علـــيالتوطئ

  .حسان، دار التراث العربي للطباعة والنشر، القاهرة
أحمــد محمــود الهرمیــل، مطبعــة دار التــألیف، : ألبــن هشــام األنصــاري، تــح الجــامع الصــغیر فــي النحــو، -

  .م١٩٨٠ –هـ١٤٠٠مصر، 
: ، تــح)هـــ٦٣٧ت (، ضــیاء الــدین ابــن األثیــر م فــي الكــالم المنشــورالجــامع الكبیــر فــي صــناعة المنظــو  -

  .م١٩٥٦ –هـ١٣٧٥مصطفى جواد، وجمیل سعید، مطبعة المجمع العراقي، 
ــداني فــي حــروف المعــاني - فخــر الــدین : ، تــح)هـــ٧٤٩ت (الحســن بــن قاســم المــرادي : ، تــألیفالجنــى ال

  .م١٩٧٦للطباعة والنشر، العراق،  الكتبمؤسسة دار ، ٢طه محسن، ط: قباوة، ومحمد ندیم فاضل، تح
: ، تقـدیم)هــ٦٣١ت (، عـالء الـدین بـن علـي بـن بـدر الـدین األربلـي جواهر األدب في معرفة كـالم العـرب -

  .م١٩٧٠ –هـ١٣٨٩، المكتبة الحیدریة، النجف، ٢محمد مهدي الموسوي، ط
ــان والبــدیع - : هاشــمي، طبعــة مجــّددة، إشــرافالســید أحمــد ال: ، تــألیفجــواهر البالغــة فــي المعــاني والبی

  .م١٩٩٠صدقي محمد جمیل، 
، لـنجم الـدین أحمـد بـن إسـماعیل بـن األثیـر )تلخـیص كنـز البراعـة فـي أدوات ذوي البراعـة(جوهر الكنز  -

  .منشأة المعارف، القاهرة: محمد زغلول سالم، الناشر: ، تح)هـ٧٣٧ت (الحلبي 
، مطبعــــة )م١٢٨٧ت (الـــدمیاطي الشـــافعي  ، الشــــیخ محمـــدعقیـــل بـــناحاشـــیة الخضـــري علـــى شــــرح  -

  .م١٩٤٠ –هـ١٣٥٩مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 
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ي والرفـاعي بذة األنبـابـ، بتقریـري الجهاحاشیة الصبَّان على شرح األشموني علـى الفیـة اإلمـام ابـن مالـك -
  .على الحاشیة المذكورة، طبعة محمد علي صبیح، مصر

عبــد الســالم : ، تـح)هـــ١٠٩٣ت (، عبـد القــادر بــن عمـر البغــدادي لعــربخزانــة األدب ولــب لبــاب لســان ا -
  .م١٩٨٩مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، : ، الناشر٣محمد هارون، ط

، دار الهـدى ٢محمـد علـي النجـار، ط: ، تـح)هــ٣٩٢ت (أبي الفتح عثمان بن جنـي : ، تألیفالخصائص -
  .لبنان –للطباعة والنشر، بیروت

: ، الناشــر٢محمــد أبــو موســى، ط. د: ، دراســة تحلیلیــة لمســائل علــم المعــاني، تــألیفتراكیــبال خصــائص -
  .مكتبة وهبة، القاهرة

، شـــركة الربیعـــان للنشـــر والتوزیـــع، الكویـــت، ٢مصـــطفى النحـــاس، ط. ، ددراســـات فـــي األدوات النحویـــة -
  .م١٩٨٦ –هـ١٤٠٦

، تعلیــق وشــرح محمــد عبــد المــنعم الخفــاجي، )هـــ٤٧١ت (، لإلمــام عبــد القــاهر الجرجــاني اإلعجــاز دالئــل -
  .م١٩٦٩، مطبعة الفجالة الجدیدة، القاهرة، ١ط
، مكتبـة الطـالب وشـركة ١شاهین عطیة، مراجعة بـولس الموصـلي، ط. د: ، شرح وتعلیقدیوان أبي تمام -

  .م١٩٦٨ –هـ١٣٨٧الكتاب اللبناني للنشر والتوزیع، بیروت، 
  .، دار مصر للطباعة، القاهرة٢حسین نّصار، ط .د: شرح، جمع وتحقیق و بثینة دیوان جمیل -
ـــوان  - ـــن أبـــي ســـلمىدی ـــر ب كـــرم البســـتاني، دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت، : ، تحقیـــق وشـــرحزهی

  .م١٩٦٠ –هـ١٣٧٩
، جمعه وشرحه الشیخ محمد الطاهر عاشور، الشـركة التونسـیة للطباعـة والتوزیـع، دیوان النابغة الذبیاني -

  .م١٩٨٦، قرطاج، تونس
محمـــد : ، تـــح)هــــ٧٠٣ت (، أحمـــد بـــن عبـــد النـــور المـــالقي صـــف المبـــاني فـــي شـــرح حـــروف المعـــانير  -

  .م١٩٧٥الخیاط، مجمع اللغة العربیة في دمشق، مطبعة زید بن ثابت، دمشق، 
مصـــطفى الســـقا، ومحمـــد الزفـــزاف، : أبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تـــح: ، تـــألیفســـر صـــناعة اإلعـــراب -

بــــراهیم مصــــطفى، ــــد اهللا أمــــین، ط وإ ــــابي الحلبــــي وأوالده، مصــــر، ١وعب  –هـــــ١٣٧٤، مطبعــــة مصــــطفى الب
  .م١٩٥٤

، دار الحــدیث، )هـــ٢٧٥ت (أبــي داود ســلیمان بــن األشــعث السجســتاني األزدي : ، تــألیفســنن أبــي داود -
  .م١٩٨٨ –هـ١٤٠٨القاهرة، 

، ٢الـدین عبـد الحمیـد، ط محمـد محـي: ، تـح)هــ٧٦٩ت (، بهاء الدین عبد اهللا بـن عقیـل عقیل شرح ابن -
  .م١٩٥٤دار التراث، القاهرة، 

عبــد الســتار : ، تــح)٢٧٥ت ( أبــي ســعید الحســن بــن الحســین الســكري: ، صــنعةشــرح أشــعار الهــذلیین -
  .مكتبة دار العروبة، القاهرة: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، نشر: احمد فراج، مراجعة



 

 

المصادر 
  والمراجع

 
 

، ومعـه كتـاب واضـح )منهج السالك إلى الفیة ابن مالـك(مى شرح األشموني على ألفیة ابن مالك المس -
، مكتبـــة النهضــة المصـــریة، ٣محمـــد محــي الـــدین عبــد الحمیــد، ط: المســالك لتحقیــق مـــنهج الســالك، تــألیف

  .القاهرة
  ابــن النــاظم أبــي عبــد اهللا بــدر الــدین محمــد بــن جمــال الــدین بــن مالــك: ، تــألیفشــرح ألفیــة ابــن مالــك -
  .هـ١٣١٢محمد بن سلیم اللبابیدي، مطبعة القدیس جاورجیوس، بیروت،  :، تصحیح)هـ٦٨٦ت (
، دار )هــ٩٠٥ت (، لإلمـام خالـد عبـد اهللا األزهـري شـرح التصـریح علـى التوضـیح علـى ألفیـة ابـن مالـك -

  .إحیاء الكتب العربیة
اح، صـاحب أبـو جنـ. د: ، تـح)هــ٦٦٩ت (، ابـن عصـفور اإلشـبیلي )الشـرح الكبیـر(شرح جمل الزجاجي  -

  .م١٩٨٠ –هـ١٤٠٠مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 
  .م١٩٨٠ –هـ١٤٠٠لبنان،  –، عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروتشرح دیوان المتنبي -
، ومعــه كتــاب )هـــ٧٦١ت (ابــن هشــام األنصــاري : ، تــألیفشــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم العــرب -

  .عبد الحمید محمد محي الدین: ب، تحر منتهى األ
، ١٣محمـــد محــي الـــدین عبــد الحمیـــد، ط: ، ابـــن هشــام األنصـــاري، تــحشــرح قطـــر النـــدى وبــل الصـــدى -

  .م١٩٦٩ –هـ١٣٨٩مطبعة السعادة، مصر، 
، دار الكتــب )هـــ٦٨٦ت (، لإلمــام رضــي الــدین محمــد بــن الحســن األســترباذي شــرح الكافیــة فــي النحــو -

  .م١٩٨٥ –هـ١٤٠٥لبنان،  –العالمیة، بیروت
هـادي نهـر، مطبعـة الجامعـة، . د: ، ابن هشام األنصاري، تحشرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة -

  .م١٩٧٧ –هـ١٣٩٧بغداد، 
اني علـــى تلخـــیص المفتـــاح للخطیـــب القزوینـــي فـــي المعـــاني ز ، لإلمـــام ســـعد الـــدین التفتـــاشـــرح المختصـــر -

  .یسى البابي الحلبي وشركاه، مصرعبد المتعال الصعیدي، مطبعة ع: والبیان والبدیع، تعلیق
  .هـ١٣٠٢، المطبعة المنیریة، القاهرة، )هـ٦٤٣ت (، ألبن یعیش شرح المفصل -
، دار ٢محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، ط: ، تـح)هــ٦٥٦ت (، ألبـن أبـي الحدیـد المعتزلـي شرح نهـج البالغـة -

  .م١٩٣٧إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، 
، منشـورات مؤسسـة التـاریخ ١، ط)هــ٦٧٩ت (، لإلمـام كمـال الـدین بـن میـثم البحرانـي البالغـة شرح نهج -

  .م١٩٩٢العربي، مطبعة دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 
موسـى بنـاي علـوان العلیلـي، . د: أبـي عمـرو عثمـان بـن الحاجـب، تـح: ، تـألیفشرح الوافیة نظم الكافیة -

  .م١٩٨٠ –هـ١٤٠٠مطبعة اآلداب، النجف، 
مصـــطفى : أبــي الحســـن بـــن فــارس، تـــح: ، تـــألیفالصــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة وســـنن العـــرب فـــي كالمهـــا -

  .لبنان –بدارن للطباعة والنشر، بیروت .الشویمي، مؤسسة آ
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أحمــد عبــد الغفــور : ، تــح)هـــ٣٩٣(، تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري الصــحاح -
  .م١٩٨٧ین، بیروت، ، دار العلم للمالی٤عطار، ط

، مطبعــة الفجالــة الجدیــدة، ١محمــد عبــد العزیــز النجــار، ط: ، تــألیفضــیاء الســالك إلــى أوضــح المســالك -
  .م١٩٦٩ –هـ١٣٨٩القاهرة، 

وكالـــة المطبوعـــات، : ، الناشـــر١فتحـــي عبـــد الفتـــاح الـــدجني، ط. ، دظـــاهرة الشـــذوذ فـــي النحـــو العربـــي -
  .م١٩٧٤الكویت، 

، لإلمــام یحیــى بـن حمــزة بــن علــي بــن إبــراهیم اإلعجــاز ار البالغــة وعلــوم حقــائقالطــراز المتضــمن ألســر  -
  .م١٩٨٢ –هـ١٤٠٢لبنان،  –، دار الكتب العلمیة، بیروت)هـ٧٤٩ت (العلوي الیماني 

كي، مطبعـة عیسـى البـابي الحلبـي وشـركاه، ب، بهاء الدین السـعروس األفراح في شروح تلخیص المفتاح -
  .هـ١٣٧٠مصر، 

ــ - ، دار ٢بســیوني عبــد الفتــاح، ط. ، دراســة تاریخیــة وفنیــة ألصــول البالغــة ومســائل البــدیع، ددیععلــم الب
  .م١٩٩٨المعالم الثقافیة للنشر والتوزیع، 

ـود، ط. ، دراسة بالغیة ونقدیة لمسائل المعاني، دعلم المعاني - ، مؤسسـة المختـار ١بسیوني عبد الفتاح فیّ
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩للنشر والتوزیع، 

  .م١٩٩٠ –هـ١٤١٠داري، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، نحسن الب. ، دالمعاني علم -
  .درویش الجندي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة. ، دعلم المعاني -
  .م١٩٧٠، دار النهضة، بیروت، ٢عبد العزیز عتیق، ط. ، دالمعاني علم -
  ن رشــــیق القیروانــــي األزديأبــــي علــــي الحســــن بــــ: ، وأدبــــه ونقــــده، تــــألیففــــي محاســــن الشــــعر العمــــدة -
  .محمد محي الدین عبد الحمید: ، تح)هـ٤٥٦ت (
بـــراهیم : ، تــح)هــــ٤٢٩ت (أبــي منصـــور الثعــالبي : ، تـــألیففقــه اللغـــة وســـر العربیــة - مصـــطفى الســقا، وإ

 –هـــ١٣٩٢األبیــاري وعبــد الحفــیظ شــلبي، الطبعــة األخیــرة، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأوالده، مصــر، 
  .م١٩٧٢

ُأسـامة : ، تـح)هــ٨٩٨ت (ي م، نـور الـدین عبـد الـرحمن الجـا)شرح كافیة ابن الحاجـب(فوائد الضیائیة ال -
  .م١٩٨٣ –هـ١٤٠٣طه الرفاعي، مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدینیة، بغداد، 

غنیة، دار العلم للمالیین، بیروتفي ظالل نهج البالغة -   .، شرح محمد جواد مُ
  .م١٩٦٦، مصر، ١مهدي المخزومي، ط. وتطبیق، د ، قواعدفي النحو العربي -
  .م١٩٦٤مهدي المخزومي، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، . ، نقد وتوجیه، دفي النحو العربي -
  محمــــد بـــــن یعقـــــوب أبــــي الطـــــاهر مجــــد الـــــدین الشــــیرازي الفیـــــروز آبـــــادي: ، تـــــألیفالمحـــــیط القــــاموس -
  .بة التجاریة الكبرى، مصرالمكت: ، مؤسسة فن الطباعة، الناشر)هـ٨١٧ت (
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، مكتبــة دار الوفــاء ١طــارق نجــم عبــد اهللا، ط. د: ، تــح)هـــ٦٤٦ت (، البــن الحاجــب الكافیــة فــي النحــو -
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧للنشر والتوزیع، جدَّة، 

أبــي محمــد عبـــد اهللا بــن محمــد بــن الســـید : ، تــألیفالجمـــل كتــاب الحلــل فـــي إصــالح الخلــل مـــن كتــاب -
  .م١٩٨٠سعید عبد الكریم سعودي، دار الرشید للطباعة والنشر، بیروت، : ، تح)هـ٥٢١ت (البطلیوسي 

، تحقیـق )هــ١٨٠ت ) (سـیبویه(أبـي بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر المعـروف بــ : ، تـألیفسیبویه كتاب -
  .م١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣عبد السالم محمد هارون، ط ،وشرح

ــاب الصــناعتین - علــي محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو : ، تــح)هـــ٣٩٥ت (العســكري  أبــي هــالل: ، تــألیفكت
  .م١٩٥٢لبنان،  –، دار إحیاء الكتب العربیة، بیروت١الفضل إبراهیم، ط

دار : ، الناشـر)هــ٥٣٨ت (، الزمخشـري الكشاف عن حقائق التنزیل وعیـون األقاویـل فـي وجـوه التأویـل -
  .لبنان –المعرفة، بیروت

، ٢مـازن المبــارك، ط: ، تـح)هــ٣٣٧ت (سـم عبـد الـرحمن بــن اسـحاق الزجـاجي أبـي القا: ، تـألیفالالمـات -
  .م١٩٨٥ –هـ١٤٠٥دار الفكر للطباعة والنشر، 

 –هـــ١٤٠٠، مكتبـة الفـالح، الكویـت، ١یحیـى علـوان البلــداوي، ط: ، علـي بـن محمــد الهـروي، تـحالالمـات -
  .م١٩٨٠

خلیـل بنیـان الحسـون، جامعـة القـاهرة، : كبـري، تـحأبـي البقـاء الع: ، تألیفاللباب في علل البناء واإلعراب -
  .م١٩٧٦

لبنــــان،  –عبـــد الوهـــاب الصــــابوني، مكتبـــة دار الشـــرق للنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت. ، داللبـــاب فـــي النحـــو -
  .م١٩٧٨

  .، دار الفكر للطباعة والنشر٢، ط)هـ٧١١ت (، جمال الدین بن منظور العرب لسان -
  .م١٩٧٣تمام حسان، الهیأة المصریة العامة للكتاب، . ، معناها ومبناها، دالعربیة اللغة -
  .م١٩٧٩حسین محمد محمد شرف، : أبي الفتح ابن جني، تح: ، تألیفالعربیة في اللمع -
، منشـورات ٢أحمـد الحفـوي، وبـدوي طبانـه، ط: ، ابـن األثیـر، تـحالمثل السائر في أدب الكاتـب والشـاعر -

  .م١٩٨٣ –هـ١٤٠٣الرفاعي، الریاض، 
: ، تــح)هــ٥٨١ت (أبـي الفضـل أحمـد بــن محمـد بـن إبـراهیم النیسـابوري المیـداني : ، تـألیفع األمثـالمجمـ -

  .م١٩٥٩ –هـ١٣٥٢، مطبعة السعادة، مصر، ٢محمد محي الدین عبد الحمید، ط
مهــدي المخزومــي، مطبعــة دار المعرفــة، بغــداد، . ، دمنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــوو مدرســة الكوفــة  -

  .م١٩٥٥ –هـ١٣٧٤
علـي : ، تـح)هــ٥٦٧ت (أبي محمـد عبـد اهللا بـن أحمـد بـن أحمـد بـن أحمـد بـن الخشـاب : ، تألیفالمرتجل -

  .م١٩٧٤ –هـ١٣٩٢حیدر، دمشق، 
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محمــد أحمــد جـــاد المــولى، وعلـــي محمــد البجـــاوي، : ، الســیوطي، تـــحالمزهــر فـــي علــوم اللغـــة وأنواعهـــا -
  .بیروتومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر للطباعة والنشر، 

طــاهر ســلیمان حمــودة، دار الجامعیــة : ، الســیوطي، تحقیــق وشــرحالمطــالع الســعیدة فــي شــرح الفریــدة -
  .م١٩٨١ –هـ١٤٠١للطباعة والنشر، 

عبــد الفتــاح : ، تــح)هـــ٣٨٤ت (أبــي الحســن علــي بــن عیســى الرمــاني النحــوي : ، تــألیفالحــروف معــاني -
  .م١٩٨٤ –هـ١٤٠٤المملكة السعودیة،  –جدَّة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ٢إسماعیل شلبي، ط

  .م١٩٨٣، المكتبة األمویة للنشر والتوزیع،٤، عبد الفتَّاح الشین، طالقرآن المعاني في ضوء أسالیب -
  .م١٩٩١فاضل صالح السامرائي، جامعة بغداد، بیت الحكمة، . د ،معاني النحو -
: ، تــح)هـــ٩٦٣ت (بــن أحمــد العباســي  ، للشــیخ عبــد الــرحمنمعاهــد التنصــیص علــى شــواهد التلخــیص -

  .م١٩٤٧هـ ١٣٦٧لبنان،  -محمد محیي الدین عبد الحمید، عالم الكتب، بیروت
  .للطباعة علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي: ، السیوطي، تحك األقران في إعجاز القرآنر معت -
  .باعةعلي رضا، دار الفكر للط. ، نحوها وصرفها، دالمرجع في اللغة العربیة -
 –هـــ١٤٠٦احمــد مطلـوب، مطبعــة المجمــع العلمـي العراقــي، . ، دمعجـم المصــطلحات البالغیــة وتطورهــا -

  .م١٩٨٦
عبـد السـالم محمـد هـارون، دار الفكـر للطباعـة : ، تـح)هـ٣٩٥ت (، احمد بن فارس معجم مقاییس اللغة -

  .م١٩٧٩والنشر والتوزیع، 
ـــــــي النحـــــــو - ــــــــي ف ـــــــدین أبـــــــي المغن ــــــــإلمام تقـــــــي ال ـــــــالح الیــــــــماني النحـــــــوي، ل   الخــــــــیر منصـــــــور بـــــــن ف
عبـــد الـــرزاق عبـــد الـــرحمن أســـعد الســـعدي، دار الشـــؤون الثقافیـــة . د: ، تقـــدیم وتحقیـــق وتعلیـــق)هــــ٦٨٠ت (

  .العامة، بغداد
غنـي اللبیـب عـن كتـب األعاریـب - محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، مطبعـة : ، ابـن هشـام األنصـاري، تـحمُ

  .المدني، القاهرة
أكــرم : ، تــح)هـــ٦٢٦ت (، ألبــي یعقــوب یوسـف بــن أبــي بكــر بــن محمــد بـن علــي الســكاكي العلــوم مفتــاح -

  .م١٩٨١ -هـ١٤٠٠، مطبعة دار الرسالة، بغداد، ١عثمان یوسف، ط
  .     لبنان –، دار الجیل، بیروت٢، الزمخشري، طالمفصل في علم العربیة -
اظم بحـــر المرجـــان، دار الرشـــید للنشـــر كـــ: ، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، تـــحالمقتصـــد فـــي شـــرح اإلیضـــاح -

  .م١٩٨٢الجمهوریة العراقیة، 
محمــد عبــد الخــالق عضــیمة، عــالم : ، تــح)هـــ٢٨٥ت (، ألبــي العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد المقتضــب -

  .لبنان –الكتب، بیروت
ب - احمــد عبــد الســتار الجــواري، وعبــد : ، تــح)هـــ٦٦٩ت (، علــي بــن مــؤمن المعــروف بــابن عصــفور المقــرّ
  .م١٩٧٢ –هـ١٣٩٢، مطبعة العاني، بغداد، ١هللا الجبوري، طا
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فـه، ط. ، دراسة تحلیلیة لمسـائل علـم المعـاني، دمن بالغة النظم العربي - ، ٢عبـد العزیـز عبـد المعطـي َعرَ
  .م١٩٨٤ –هـ١٤٠٥عالم الكتب، بیروت، 

 –هـــــ١٤٠٧غـــداد، احمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري، مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، ب. ، دنحـــو المعـــاني -
  .م١٩٨٧

، دار ٥عبـــاس حســـن، ط. ، دالمتجـــددة النحـــو الـــوافي مـــع ربطـــه باألســـالیب الرفیعـــة والحیـــاة اللغویـــة -
  .م١٩٧٥المعارف، مصر، 

الســید یعقــوب بكــر، دار النهضــة العربیــة . ، دنصــوص فــي النحــو العربــي مــن القــرن الثــاني إلــى الرابــع -
  .م١٩٧٠للطباعة والنشر، بیروت، 

، حققهـا وعلــق )ثـالث رســائل فـي إعجـاز القـرآن(ضـمن ) هــ٣٨٤ت (، للرمـاني ت فـي إعجـاز القــرآنالنكـ -
  .محمد خلف اهللا، ومحمد زغلول سالم، دار المعارف، مصر: علیها

، دار إحیــاء الكتــب العربیــة، عیســى البــابي ١محمــد أبــو الفضـل ابــراهیم، ط: ، تحقیــق وشــرحنهــج البالغــة -
  .م١٩٦٣ –هـ١٣٨٣الحلبي وشركاه، 

الســید محمــد بــدر الــدین : ، للســیوطي، عنــى بتصــحیحههمــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع فــي العربیــة -
  .لبنان –النعساني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت

  
  :قاالتالمو البحوث 

  .م١٩٧٦، ١كاظم فتحي الراوي، مجلَّة آداب المستنصریة، ع. ، دأسالیب التوكید في القرآن الكریم -
  .عبد الستار مهدي علي، كلیة المعلمین، جامعة بابل. ، دسالیب القصر في اللغة العربیةأ -
ــین - ــد الكالمی ــة ودالالتهــا البالغیــة عن ، ٨جلیــل رشــید فــالح، مجلــة آداب الرافــدین، ع. ، دالجملــة الخبری

  .م١٩٧٧
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  : الرسائل الجامعیة
أطروحـة (یـة، حیـدر مصـطفى الهجـر الموسـوي ، دراسـة لغو أسماء اهللا تعالى وصفاته فـي القـرآن الكـریم -

  .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠جمهور كریم الخماس، كلیة اآلداب، جامعة البصرة، . ، إشراف د)ماجستیر
أطروحـــــة (، احمــــد فاغــــدوان ناســـــوتیون منــــدیلي )دراســــة لغویـــــة(، التوكیــــد أنواعـــــه وطــــرق اســـــتخدامه -

ســالمي والعلــوم اإلنســانیة، الجامعــة احمــد الحســن سمســاعه،كلیة معــارف الــوحي اإل. ، إشــراف د)ماجســتیر
  .م١٩٩٥اإلسالمیة العالمیة، مالیزیا، 

محمــد . ، إشــراف د)أطروحــة ماجســتیر(، ســتار علــي یاســین )دراســة نحویــة(، التوكیــد فــي القــرآن الكــریم -
  .م١٩٩٩ –هـ١٤٢٠عبد اللطیف عبد الكریم، كلیة التربیة، جامعة المستنصریة، 

. ، إشـراف د)أطروحـة ماجسـتیر(، محمـود حمـد الالمـي )دراسـة داللیـة(، بالغةالجملة الفعلیة في نهج ال -
 .م٢٠٠١ –هـ١٤٢٢جواد كاظم عناد، كلیة التربیة، جامعة القادسیة، 


