


 

 

ُيعّد احلديث النبوي الرشيف املصدر الثاين من مصادر الترشيع بعد القرآن الكريم 
ومصداقًا من مصاديق السنة النبوية)))*، ومّثل مرجعية فكرية، لغوية، أدبية مهمة عند 
املسلمني، ومن ثم فإّن العودة إليه تعني االنتهال من َمعنٍي الينضب السّيام بعد الدراسات 
اللغوية، واألدبية، والبالغية منها عىل وجه اخلصوص، وتعني أيضًا منح مصداقية متمّيزة 

 .للنتاجات اللغوية،  واألدبية انطالقًا من مصداقّية حديث النبي املصطفى

بِنا ـ يف تعريف االقتباس ـ أنَّ األخذ من احلديث النبوي الرشيف نوُع  َمّر  وكام 
من أنواِع االقتباس ولِقرب االماممن النبي)))، والتصاقِه بِه، استطاع اإلفاَدِة من 
كالمِه فضّمنه خطبه،  وكتبه، وحكمه، ومواعظه، فتداخل كالُمه بكالم رسول اهللحّتى 

أصبح »ككالم رسول اهلل ألّن ُمستقامها ِمن َقليٍب ومفرغهام ِمن َذنوب«))).

*  باعتبار تقسيمها إىل حديث الرسولوعمله، وقراره .   (((
)))   ترّبى االمام يف ِحجر النبي، وحامى عنه، وَنَصه عند ظهور االسالم قبل َغريه ِمن قريش،  وبني 
هاشم،  ثم ماكان بينهام ِمَن املصاهرة التي افضت إىل النسل االطهر دون غريِه من االصهار . ينظر:مناقب 
البهبوري، املكتبة  عيل بن ايب طالب، عيل بن حممد الشافعي ابن املغازيل ت))48(هـ، حتقيق:حممد باقر 
ابوسامل  الدين  كامل  الرسول،  ال  مناقب  السؤال يف  مطالب  ص:404،  هـ،   ((94 االسالمية، طهران، 
حممد بن طلحة الشافعي ت))65( ه، النجف االرشف، )د.ت(، ص:0) . ينظر:رشح هنج البالغة البن 
االداب، جامعة  كلية  دكتوراه  دراسة  منشد،  كاظم  االمامجود  اعتزاليةعن  رؤية  املعتزيل  احلديد  ايب 

البصة، منشورات ذوي القربى، قم، 84)) هـ، ص:405 .
هذا قول  الرشيف الريض تعقيبا عىل قوله:)) احَلَجُر الَغصب يِف الداِر َرهٌن عىل خراِبا ((كام نقله ابن ايب   (((

احلديد. ينظر: رشح ابن ايب احلديد.ج9)/66.





لقد تنوع اقتباسه من احلديث النبوي، من تراكيبه، ونصوصه وكثريًا ما كان يوشح 
كالمه به، مثلام وشحه بمفردات من القران الكريم وآياته، وانفتح عىل كالم رسول اهلل 
كانفتاحه عىل كتاب اهلل، فجريًا عىل لسانه يف خطبه، وكتبه، ومواعظه، وسيسّلط الضوء 

 . عىل أنواع هذه االقتباسات، وتتبعها يف نصوص االمام

يِف .  ِ ِكيب ِمَن احَلِديِِِث النرََّبوي الشرَّ : اقتباُس ألترَّ لاً أورَّ

يف مل َيُكن ِمثل حضور املفردة  صحيح أنَّ حضور تراكيِب احلديِث النَّبوي الرشَّ
أمثلِة ذلك  وِمن  النَّهجي  النص  للدلِة يف  وباّثًا  فاعاًل،   كان حضورًا  أنَّه  إاّل  القرآنية،  
اقتباسِه للرتكيب املتآلف ِمن امُلفرَدَتني امُلَتالِحَقَتني)ُحلَوٌة َنِضٌة(،  قوله:))أّما بعد،  
ا ُحلوٌة َخِضٌة،  ُحّفت بالشهواِت،  وحَتّببت بالعاجلِة،  وراقت  َفاينيِّ ُاحّذركم الدنيا ِفإهنَّ
بالقليِل،  وحتّلت باآلماِل،  وتزّينت بالَغروِر،  التدوم َحربُتا،  والُتؤَمن َفجعُتها،  َغّرارٌة 
ارٌة،  حائِلٌة زائِلٌة،  ناِفَذٌة بائِدٌة،  أّكالٌة غّوالٌة...(()))وأوردها يف خطبة قبلها،  والتي  َضّ
قال فيها:)) احلمد هلل غري مقنوٍط من رمحتِه،  وال ُمستكَنٍف من عبادتِِه،  الذي الترَبح 
نيا داٌر ُمنَي هلا الفناُء،  وألهِلها منها اجلالُء،  وهي ُحلوٌة  منُه رمحٌة وال ُتفَقد له نِعمٌة،  والدُّ

اِظِر...(())).  َخِضٌة،  وقد َعجَلت للطالِب،  والَتبَست بقلِب النَّ

)ُحلَوٌة  بأهنا  للدنيا   الرسول وصف  يف  كثريًا  املفردتان  هاتان  وقعت   
ـِــَرٌة()))،  ووصفها تارة أخرى )َخِضٌة ُحلوٌة()4).  َخضـ

رُكم ألدنيا فإهّنا  يف قوله:) إنَّ الدنيا ُحلوٌة َنِضٌة(، ويف قوله:)إيّن ُاحذيِّ

)))  هنج البالغة، خ)07)(، ح)/6)) . 
املصدر السابق، خ)44(، ح)/)9 .   (((

ينظر:صحيح مسلم ايب احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري ت))6)(هـ،  دار الفكر، بريوت، ج89/8.   (((
و:سنن ابن ماجة، احلافظ ابو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ت)75)(هـ، حتقيق حممد فؤاد، دار الفكر، بريوت، 

ص:5)). و:السنن الكربى، امحد بن احلسني بن عيل البيهقي ت)458(هـ، دار الفكر، بريوت، ص:)55. 
 )4) ينظر:مسند امحد، ج)/7، ج68/6. و:سنن الدارمي، عبد اهلل بن برام الدارمي ت)55)(هـ، مطبعة 
االعتدال، دمشق، )د.ت(، ح)/0) و:صحيح البخاري، ح)/ 7))،  ح)/4))،  سنن الرتمذي، حممد 

ابن عيسى الرتمذي ت)79)(هـ، حتقيق عبد الرمحن عثامن، ط)دار الفكر، )40)هـ،  ح)/7)) .





حلوة نضة( كالمها جاء بالتوكيد، غري أّن كالم الرسولهو إخبار َعِن الّدنيا،  ويف 
فإهّنا(،  ثم  فإيّن،   بأداتني توكيدتني )  قول االمامحتذيرمنها،  وأحاط حتذيره هذا 
عّلل سبب حتذيره منها بيان صفاتا من خالل مجل وصفية قصرية متناسقة بحروفها، 
ّضارة(،   )غّرارة  يف  املبالغة  صيغ  ستحض  منها،   التحذير  يف  ولالمعان  واسجاعها، 
ق باملفردات: )َغّرارة  )اّكالة غّوالة(بنسق سجعي صاحبه فنٌّ بديعٌي هو اجلناس، واملتَحقيِّ

ارة،  حائِلة زائِلة،  ناِفدة بائِدة(.  َضّ

لفظتان  منها  َخِضة(،  )ُحلوة  ـ  امُلقَتَبس  ـ  بوصِفها  د  َمهَّ أن  بعد  كله  هذا  جاء 
حتمالن داللة واضحة تلقي بظالهلا يف النص، إهّنام لفظتان ُمكنتزتاِن، يف اخلطبة األوىل، 
بدأ كالمه بذّم الدنيا والتحذير منها،  وحافظ عىل حديثه عنها يف معظمها ثم ذكر مآل 
ليوم  وسيعودون  ُعراة)))  ُحفاة  القبور  إىل  يعودوا  أن  بعد  فيها،  واملخدوع  املغرتبا، 

احلساب ﴿ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ    ﴾))). 

ختم بذه االية التي تنتهي بالتوكيد، مثلام بدأ به خطبته األخرى – مورد الشاهد 
– فقد بدأها بحمد اهلل وتعظيمه بصفات عديدة ثم َعرج إىل ذكر الدنيا فوصفها بتعبرِي 

رسوِل اهلل.

والزبري:  طلحة  قولهيف  يف  الباغية(،  )الفئِة  للرتكيب  اقتباسه  ذلك  ومن 
م ليطلبون حّقًا ُهم  ))واهلل ما أنكروا عيّل ُمنكرًا،  وال َجعلوا بيني وبينُهم َنَصفًا،  وإهنَّ
وه  َتَركوه،  وَدمًا هم َسَفُكوه،  فإن ُكنَت رشيَكهم فيه فإنَّ هُلم نصيبهم منُه،  وإن كانوا ُولُّ
ل َعدهِلِم للحكِم عىل أنفِسِهم،  وإّن َمعي بصرَيِت : ما  لبُة إاّل َقبَلُهم،  وإّن أوَّ دوين فام الطَّ

بَهُة امُلغِدقُة(())). ُة،  والشُّ ا للِفَئِة الباغية فيها احَلام واحُلمَّ ،  إهنَّ َلبَّسُت وال ُلبيَِّس عيلَّ

َعاّمر  يارس))يا  بن  لَعاّمر   املصطفى قوِل  يف  وردتا  الباِغيُة(ُمفردتان  )الِفئُة 

)))  ينظر:هنج البالغة،  ح)/9)) . 
)))  سورة االنبياء/ 04)  . 

)))  هنج البالغة، خ))))(،  ج)/ 7) .





الباغيُة(()))،  الفئُة  بأّنه))تقتله  عاّمر  مقتل  عن  إخباره  يف  أو  الباِغَيُة(()))،  الفئُة  تقتلك 
وجاءتا باملعاين املرتاكبة، وأراد أن ُيوِجز بام صفات َمن تكّلم عنهم، و بيان والتوكيد 

واالجياز ِعرَبمُها، وَقد َتّم له ذلك .

وتواجدت بعُض الرتاكيب الدالة عىل أثِر احلديِث الرشيِف حيثام ُوِجَدت وهي 
ا تبوح بمرجعيتها يف أقوال املصطفى  مثل الرتاكيب: )حظائر  وإن كانت قليلة إاّل أهنَّ
َفر()4)،  و )ُطوبى ملن(، وهذا أالخري له أكثر ِمن موقع يف نصوِص  القدس()))، ) َوعثاء السَّ

:ـٍِر)5)، وأخرى بَِتغيري َطِفيف، كام يف أقوالِه اإلمام،  فتأت تارًة ِضمَن حديث ٍُمباشــ
. ))فُطوبى لِِذي َقلٍب َسليٍم أطاَع َمن هيديِه(()))- 1

. ))ُطوبى لنفٍس أّدت إىل رهبا فرَضها(()))- 2
))ُطوبى ملن ذَكَر املعاَد، وعمل للحساِب، وقَنَع بالكفاِف، وريض َعن اهلل(())).- 3
))ُطوبى للزاِهدين يف الّدنيا الراغبني يف أآلخرِة...(())).- 4

. ))ما قاَل الناُس ليشٍء » ُطوبى له » إّل وقد خّبأ له الدهُر يوَم ُسوء(()11)- 5

مسند أمحد ج)/)6)،  سنن الرتمذي،  ج5/)))، الكايف، الشيخ الكليني ت)9))(هـ، حتقيق عيل اكرب   (((
غفاري، مطبعة احليدري، ط)، طهران، 88)). ج5)/))،  املعجم الوسيط،  سليامن بن امحد الطرباين،  
الدين  نور  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  ج7/)9).  م،   (995 احلرمني،  دار  احلسيني،   ابراهيم  حتقيق 

اهليثمي ت)807(هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، 988)م، ج7/ )4)،  بحار االنوار،  ج9)/4)) .
وسائل  تفصيل  ج86/8)،   مسلم،  صحيح  ج)/07)،  البخاري،  صحيح  ج97/4)،  أمحد،  )))  مسند 
الشيعة،  حممد بن احلسن احلر العاميل ت)04))(هـ،  حتقيق مؤسسة ال البيت الحياء الرتاث، ط) مطبعة 

قم املرشفة، ج5)/9)) .
ينظر:هنج البالغة، خ )87(، ج)/ 67) .   (((

)4)  املصدر السابق،  ك )45(، ج) /)9.
كام سيمر بنا يف االقتباس للحديث النبوي الرشيف يف قوله:) ُطوبى مِلَن َشغلُه عيُبُه َعن عيوِب النَّاس(.   (5(

ينظر: هنج البالغة، خ))7)(، ج)/6))- 7)). 
)6) املصدر السابق، خ)0))(، ج)/ ))) .

)7)  املصدر السابق،  ك)45(، ج)/84 .
 )8)  املصدر السابق،  ق)44(، ج)/)6) .

املصدر السابق،  ق)04)(، ج)/)7) – 74) .  (9(
املصدر السابق،  ق)86)(، ج)/))) .  ((0(





احلديث  يف  وردت  كام  اجلر)الاّلم(  بحرف  املفردة  هذه  اقرتان  إىل  النظر  مع 
النبوي:))طوبى مِلَن شغله عيُبه عن عيوِب الناس(())).

 ومن ذلك اقتباس الرتكيب:)بادروا باألعامِل( يف قوله:))بادروا بأعاملِكم 
بادروا   ((:الكريم النبي  قول  عن  ورد  مّما  وهو  اهلل(()))،  جرياِن  مع  تكونوا 
باألعامِل(()4)  بقوله:))بادروا   بدأها التي  األحاديث  من  غريه  أويف  باألعامل(()))  

أو)) بادروا ألعمَل(()5)  واعتمد مفردة)بادروا(يف مواضع عديدة يف النهج)6).

إليه  املضاف  الرسولمن خالل  الداخل يف كالم  )أفَضل(  التفضيل  واسم 
قوله:))أفَضل  يف  مقتبسًا  ـ  ظّله  نجد  أمحزها(()7)  العبادِة  :))أفَضل  قوله  يف 
)9)،  وهو معادل  للقول:)ما  ها  األعامِل ما أكَرهَت نفَسَك عليه(()8)،  أمحزها:أي أَشقَّ

أكَرهَت نفَسك( عليه .

  اشرتك حديثهمع احلديث النبوي بالرتكيب،  وإن اختلف نوع املضاف إليه، 
إاّل أهّنام يوصالن إىل معنًى واحٍد، وإن كان يف احلديث النبوي لفظ عموم )العبادة( ويف 
قول اإلمام لفظ خصوص )األعامل(، باعتبار األعامل مصداقًا من مصاديق العبادة . 

ينظر: الباب االول،  الفصل االول،  ص:66، الفصل الثاين،  ص:89، 94.  (((
)))  هنج البالغة،  خ )78)(،  ج)/6)) .

مسند امحد،  ج)/04،  سنن الرتمذي،  ج)/0)) .  (((
احلرمني،  دار  احلسيني،  ابراهيم  حتقيق  ت)60)(هـ،   الطرباين  امحد  بن  سليامن  االوسط،  )4)  ينظر:املعجم 

)د.ت(، ح)/56)، و: بحار االنوارح6 /9)،  ح74 /76). 
هنج البالغة، خ)0))(، ج)/))).  (5(

)6)   ينظر:هنج البالغة،  خ ))0)(، ح)/)0،  خ )0))(، ح)/ 4))،  خ )85)(ح)/54،  خ )78)(،  
ح)/4)) . 

)7) بحار االنوار، ج67/)9). النهاية يف غريب احلديث،  ابن االثري ت)606(هـ،  حتقيق طاهر امحد الزاوي، 
وحممود حممد ألطناحي، مؤسسة  اسامعيليان،  ط، 4ج)/))4.

)8) هنج البالغة،  ح )49)(،  ح)/ 07)،   وينظر: رشح ابن ايب احلديد، ح)/76.و رشح ابن ميثم البحراين، 
ح)/578 . 

 )9) رشح ابن ايب احلديد ج0)/76 . 





املقابل للمفردة)أمحزها(، وِكال احلديثني إخبار ـ من ِوجهِة  املعنى  وكذالك يف 
ٍة ـ تفيد فائدة اخلرب، ويداّلن عىل النصح واإلرشاد .  نظٍر بالغيَّ

عفَوها  وُخذ  تقَهرها،  وال  با  وارفق  العبادِة  يف  نفَسك  وقوله:))وخاِدع 
ونشاَطها،  إاّل ما كان مكتوبًا عليَك مَن الفرائِض(()))- وهو اآلخر مقتبس من احلديث 
النبوي – ال يتناقض مع القول السابق، إذا ما نظرنا إىل امور عديدة أوهلا:إّن احلديث 
املعاجلة  مقام  يف  جاء  الثاين  القوَل  وثانيها:إنَّ  العبادات،  أفضِل  بيان  مقام  يف  االول 
وهو)احلارث  بعينِِه  شخٍص  إىل  ُموّجهًا  كان   – الثاين   – وثالثها:إنَّه  نفَسه،  أرهَق  مِلَن 

اهلمداين()))*.

ثانيا :اقتباُس احلديِث النبويِّ املباِش .

الكالم  يف  املقتبس  إيراد  يشرتط  الذي  االقتباس،  مصطلح  تعريف  بحسب 
االقتباس،  دائرة  من   املصطفى أقوال  إيراد  من  كثري  خيرج  منه(()))،   أّنه  ))العىل 
ويندرج حتت باب آخر، َأاَل وهو )االستشهاد()4)بسبب إيراد تلك األحاديث واألقوال 
ا من الرسولبسبب تقديمها بعبارة تصح بذالك، وقد ُتوحي اليه، مثل)قال  عىل أهنَّ
رسوُل اهلل، قال يل، أخربين، أنبأين، سمعته يقول ..(، لذلك ال يتبّقى إاّل القليل جدًا من 
شواهد هذا النوع من االقتباس، من ذلك قوله:))أحبب حبيبَك هونًا ما، عَسى أن 
يكون بغيَضَك  يومًا ما، وابِغض بغيَضَك َهونًا ما، عسى أن يكون حبيبَك يومًا ما(()5)، 

.(6(وهذا القول هو عني ما قاله الرسول

هنج البالغة، ك)69(، ح)/)4) .   (((
* هو احلارث بن عبد اهلل بن كعب بن اسد بن نخلة بن حرث بن سبع بن صعب بن معاوية اهلمداين، وكان   (((

أحد  الفقهاء،  له قول يف الفتيا،  وكان صاحب االمام . رشح ابن ايب احلديد، ج8)/)) .
ينظر:التمهيد.   (((

البالغة، خ))7(، ح)/4))، ح)/6))، خ)05)(، ح)/4))، ك)47(، ح)/85، 76،  )4)  ينظر:هنج 
87، ح)45(ح)/)6)  . 

املصدر السابق، خ)68)(ح)/ 7)).  (5(
املتقي اهلندي ت)975(هـ، حتقيق بكري حياين، مؤسسة الرسالة، بريوت، )د.ت(،  العامل،  )6)  ينظر: كنز 
بحار  و:    . الزوائد، ج88/8  االوسط ح6/)0)،  جممع  املعجم  الرتمذي، ح)/)4)،  و:  ج4/9)، 

االنوار، ح)74/7). 





إنَّ استحضار احلديث بنّصه وأفراده من غري مقدمة أو تعليق، يرتك النّص يسبح 
يف فضاٍء رحب  ويفتح العقَل عىل مصاعيه، ويتخّطى به حدود الزماِن واملكاِن، ليكون 

ها إىل ألناس كافة إىل يوم الدين  ُموجَّ

 ومن ذلك أيضا قولهيف إحدى حكِمه:))ما عاَل َمن اقَتَصد(()))، وقد روي 
هذا احلديث   بلفظِه)))عن رسول اهلل، وبرواية أخرى:))ما عاَل امرؤ اقتصد(()))، 
يف األوىل يكون اقتباسًا مبارشًا، ويف األخرى ُيعّد اقتباسًا غري مبارش، وكالمها خرب خرج 

إىل النفي؛نفي الفقر عن االقتصاد .

عيوِب  عن  عيُبه  شغله  ملَن  ُطوبى  الناس؛  وعظية:))ياأّيا  خطبة  وقاليف 
الناس، وطوبى مِلَن لزم بيَته وأكَل قوَته، واشتغَل بطاعِة رّبِه، وبكى عىل خطيَئتِِه، فكان 
ِمن نفسِه يف شغل، والناس منُه يف  راحة()4) وقوله من قول الرسول:))ُطوبى ملَن  
غلُه عيُبه عن عيوِب النَّاس(()5) . وُطوبى شجرٌة يف اجلنَّة )6) فيصبح املعنى كنائيًا ُيراد با 

املعنى اآلخر للمفردة، وكأنَّ معنى القوِل :)اجلنُة ملَن شغلُه عيُبه عن عيوِب النَّاس(. 

)))   هنج البالغة، خ)40)(، ج)/85) .
)))   جممع الزوائد ومنبع الفوائد، ج0)/)5)و: اجلامع الصغري، ج)/500، و:املعجم الكبري، ج 0)/09). 

 . اقتَصد(  َمن  . وروي )العاَل  االنوار، ج 47/68)، ج 60/75، ج 00)/))، ج )0)/)  بحار     (((
ينظر:املعجم االوسط،  06/5)، ج65/6) .

هنج البالغة،  ))7)(، ج)/6)) .  (4(
مؤسسة  املجيدالسلفي،  عبد  محدي  حتقيق  ت)454(هـ،  القضاعي  سالمة  بن  حممد  الشهاب،  مسند   (5(
ينظر:منهاج  ج)/4)).  للراوندي،  الرباعة،   ينظر:منهاج   . ج)/58)  985)م،   بريوت،  الرسالة، 
الرباعة،  للخوئي، ج)/67).  وجاء بصيغ أخرى مثل: )ُطوبى مِلَن َوَجد يف صحيفتِِه استغفارًا َكثريًا(.  
ماجه،  ابن  سنن  َعَمـُله(.ينظر:  وحُسن  عمرِه  طاَل  مِلَن  و)ُطوبى  ج)/54)).  ماجة،  ابن  ينظر:سنن 
ج)/)7).  و)ُطوبى مِلَن تواَضَع ِمن غرِي َمنقصٍة( .  ينظر: سنن ابن ماجة، ج4/)8).  و)ُطوبى لَِعبد 

ـِِه ...( .  ينظر: سنن ابن ماجه، ج59/9). أخـَذ بعناِن َفرســــ
)6)   ينظر: بحار االنوار،  ج5)/07)، ج 0)/ 9))،  ج ))/0))، ج8)/40) .





يف غرِي املباِش ) ألَقريِب ( . ثالثااً : اقتباس احلديث النرَّبِوي الشرَّ

 هلذا النوع من االقتباس نامذج ليست بالقليلة يف ثنايا نصوص النهج)))، وبإمكان 
النبوية،   األحاديث  للمشهور من  ِحفظ  ذا  كان  لو  منها  كثرٍي  يَده عىل  أن يضع  املتلقي 
واحتّل مساحًة واسعًة من النصوص النهجية، وإن كانت أقّل من املساحة القرآنية، إاّل 

ا بدت كظاهرٍة وسمت كثريًا من تلك النصوص . أهنَّ

 قد يأت احلديث املقتبس – أحيانًا – مع تغيرٍي طفيف بالتقديم والتأخري، وقد يأت 
مع الزيادة والنقصان َتَبعًا لسياِق املَقال .

ُه يغِدُر،  وَيفُجُر،  ولوال َكراهيَّة   قال:))واهلل ما معاوية بأدهى ِمّني،  ولكنَّ
الَغدِر لكنُت من أدهى النَّاس،  ولكن كلُّ َغدرٍة َفجرٌة،  ولكليِّ َفجرٍة َكفرٌة،  ولُِكليِّ غادٍر 

ِديَدِة(())). لِواٌء ُيعَرُف بِه يوم القيامِة،  واهلل ما ُأسُتغَفُل باملَكيَدِة،  وال ُأسَتغَمُز بالشَّ

بحرف  األمر  ذلك  ويؤكد  رصيح:)واهلل(،  بقسٍم  ظاهر  أمٍر  عىل   أقَسَم
ة ثانية بحرِف الاّلم)لكنت(، وأراد  د غدَر معاوية وفجوَره َمرَّ الباء)بأدهى(،  بقدر ما أكَّ
بذلك توكيَد أمر ظاهر، وهو أنَّه لوال كراهية الغدِر ألصبَح ِمن أدهى الناس، هنا اظهار 
للسبب،  والذي َمنعُه هو أنَّ األمر يبدأ بالغدِر، مرورًا بالفجوِر والكفر لينتهي بسخِط 

اهلل، حني يفضح الغادر بلواء يدلُّ عىل غدرِه يوم القيامة، وهذه نتيجة .

القيامِة  يوم  لواء  غادٍر  لكليِّ   ((  :قوله من  اقتباس  الواقع  يف  الكالم  وهذه 
ُيعرُف بِه(())).

خ))6))   ج)/86،  خ)60)(،  ج)/)8،  خ)58)(،  ج)/)))،  خ)64)(،  البالغة،  مثال:هنج  )))  ينظر 
ج)/97، خ))7)(، ج)/09)، خ )94)(، ج)/04)، خ)09)(، ج)/0))،  ك)7)(، ج)/  ))، 
ج)/)5)،  خ)5(   ك))(ج)/)5)،  ج)/87،  ك)48(،  ج)/)4،   ك)))(،  ج)/4)،   ك)8)(، 

خ)54(، ج)/64)، خ)45)(، ج)/85)، خ)44)(، ج)/07).
)))  هنج البالغة، خ)95)(ج)/06) . 

)))  مسند ايب اجلعد، عيل بن اجلعد اجلوهري، حتقيق ايب القاسم عبد اهلل البغوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
)د.ت(. ص: 07) .   و: صحيح البخاري،  ج8/)6 .   و: بحار االنوار، ج)97/9)،  وقد ورد هذا 
احلديث بطرٍق ختتلُف قليال عن صيغته األوىل . ينظر:مسند أمحد ج)/ 6) . ويرى ابن ايب احلديد ان كالم 

االمامحديث صحيح مروي عن النبي . ينظر:رشح ابن ايب احلديد، ج0)/66) .





بالغدر،  ونتيجة  العمِل  َسَببًا المتناِع  النَّص،  لكونِِه  بَِطَريَف  فاحلديث إذن أخذ 
للنّص،  واستكامل  البناِء الرسدي  بمثابة مجلة،  اشرتكت يف    فأورده  به،   للعمل 
،  ويف مُجٍل قصريٍة،  مسجوعٍة لُِتقِض إىل حمّصلة أظهرت  معناه،  يف تسلسٍل استداليلٍّ

السبَب والنتيجَة يف آن . 

قول  يف  هو  كام  القيامة(  مجلة)يوم  عىل  به(  )يعرف  االماممجلة  قّدم 
الرسولولعّل سياق الكالم – الذي يدور حول حمور الغدر، وصاحبه – هو الذي 
جعله يقّدم)ُيعَرف به(للتوكيد،  والتخصيص، إذ مل يكن احلديث عن )يوِم القيامِة( بقدر 
ما كان عن صاحب ذلك اللواء، وكأّنه أراد أن يعود بالضمري املسترت يف)ُيعَرف بِه( إىل 

معاوية، وهو حَمل الشاهد .

 وكذلك قوله:))... َأاَل وايّن مَل اَر كاجلنِة نام طالُبها، وال كالناِر ناَم هارُبا،  
إىل  الّضالُل  بِِه  رَّ  جَيُ اهُلَدى  به  يستِقم  مل  الباطُل، وَمن  َيُضرُه  َمن الينفعُه احلقُّ  وإّنه  َأاَل 
الّردى...(()))، األمُر الَّذي أشار إليه احلديث النبوي الرشيف:))ما رأيت مثل النار نام 

هارُبا وال مثل اجلنة نام طالُبها(()))

  ،االمام حديث  و)مل(يف  النبوي  احلديث  النفي)ما(يف  عىل  ان  النصَّ ارتكز 
وكالمها اعتمد التشبيه، )مثل(و)الكاف(، ومع هذين الفرق بأنواع االدوات،  نلحظ 
نصيِّ  يف  اجلنة  يف  الكالَم  وقّدم  احلديث  يف  الناِر  يف  الكالَم  قّدم  إذ  وتأخريًا،  تقدياًم 

. االمام

داه إىل توكيِد ذلك النفي،  واخراجِه  ومل يقتص كالُمه  عىل النفي فقط،  بل تعَّ
. ٍِة اعتمدت التشبيه عيَنه يف حديِث رسوِل اهلل بصورٍة بيانِيَّ

الفكر  دار  ت)))9(هـ،  السيوطي  الدين  جالل  الصغري،  .اجلامع  خ)7)(ج)/68-67  البالغة،  )))  هنج 
. ينظر:املعجم  الروايات  يف  عىل)واردها(  بتقديم)طالبها(  )د.ت(.ج)/496.  وجاء  بريوت،  العريب، 

االوسط، ج)/77)، ج4/)7، ج9)/0)، بحار االنوار، ج74/)9)، كنز العامل، ج6)/)0) .





حتدث  يف خطبته عن الدنيا،  وحثَّ عىل العمل ليوم غٍد )َأاَل وإّن اليوَم 
رًا عىل العمل)يف أياِم أملِه قبل حضوِر أجلِه..(،   ذيِّ املِضامُر وَغدًا السباُق(، ثم يمض حُمَ
وحديثه كان دعوة للفوز باجلنة قبل الدعوة لتجنب النار،  فالغاية اجلنة،  )َأاَل وإّن اليوَم 
ُة(،  من هنا قّدم ذكر اجلنة عىل ذكر النار،  وإحضار  املضامُر،  وغدًا السباُق،  والَسَبقُة اجَلنَّ
استغرابه،   لتوكيد  تأت  وقد  وامهيتها،   احلقيقة،   هذه  توكيد  عىل  دّل  التوكيد)وإين( 

وسخريتِِه منها . 

إنَّ سياق املقال، وُمقتىض الكالم هو الذي َعدَل باإلمامإىل مثل هذا التقديم 
حديث  يف  دالالُته  وتفّرعت  معانيه،  ترّسبت  قد  النبوي  احلديث  أّن  املهم  والتأخري، 

اإلمام، فطغى بداللته يف بنية النصيِّ .

وامتداد بنية النص النبوي، يف نسق كالمه، واعتامد صيغتي النفي والتشبيه 
يف قوله: ))ال عقَل كالتدبرِي، وال كرَم كالتقوى،  وال قريَن كحسن اخللِق،  وال 
مرياَث كاألدِب،  وال قائَد كالتوفيِق،  وال جتارَة كالعمِل الصالِح،  وال ربَح كالثواِب،  
وال َوَرَع كالوقوِف عند الشبهة،  وال زهَد كالزهِد يف احلراِم،  وال علَم كالتفِكر،  وال 
عبادَة كأداِء الفرائِض...(()))، ومها صيغتان تقودان إىل حص وتوكيد ما قاله،  وهذا من 

قوله: ))ال عقَل كالتدبرِي،  وال ورَع كالكِف،  وال َحَسَب َكُحسِن اخُلُلِق(())).

نبويًا  اقتبس حديثًا  َعن نصتِه،   تقاعسوا  املدبر ألصحابه حني  ذّمه  مورِد  ويف 
واهلل  وإّنكم  ناِصٍل،  بأفَوَق  ُرِمَي  فقد  بُِكم  ُرِمَي  ))ومن  ُموّبخًا:  قال  حني  رشيفًا)))، 
لكثرٌي يف الباحاِت قليٌل حتَت الرايــاِت(()4)،  وهذا نقيض ما قال الرسول ماِدحًا 

هنج البالغة، خ))))(، ج)/77) .  (((
ج6/4))،   الزوائد،  جممع  ج)/750،   ج)/8)4،  الصغري،  اجلامع  ج)/0)4)،   ماجة،   ابن  )))  سنن 

بحار االنوار، ج59/74 .
ينظر: منهاج الرباعة،  للراوندي، ج)/95). وينظر: بج الصباغة،  للتسرتي، ج0)/589.  (((

)4)  هنج البالغةخ)66(، ح)/)))-4))  . 





َمِع (( )))  . األنصاَر: )) إّنكم لتكثرون ِعنَد ألَفزِع، وتقّلون ِعنَد ألطَّ

املؤكدات  من  َحشٍد  أكرب  استدعى  ثم  هؤالء،  حقيقة  َقَسمُه)واهلل(لتوكيد  جاء 
اياِت(()))-  ، القسم،   اّلالم(:))إّنكم واهللِ لكثرٌي يف الباحاِت، قليٌل حتَت الرَّ متّثلت يف)إنَّ
َرغبًة منهيف توكيِد حال هؤالء، وَتَيّقنِِه منهم،  واملفردات)الباحات، الرايات(كنايتان 
لم والَغنائِِم))) ، وقليلون يف ساحات احلروب  عن الغنائم واحلرب،  إهّنم كثرُي يف السيِّ
أنَّ مقابلهام من لوازم  مِع، كام  بِن، والطَّ اجلُّ الرايات، وهذان الوصفان من لوازم  حتت 

الشجاعِة، وِعّزِة النفس، لذلك مدح الرسول األنصاَر بعكس هذه األوصاف. 

قليل(ومعنوي  املفردتني:)كثري،  يف  ظاهر  الطباق؛لغوي  من  نوعني  إزاء  نحن 
متثل يف تناقض املعنيني)الباحات والرايات( .

ملنظوميته  اعتامدًا  للحديث،  العكسية  الداللية  اإلحالة  اإلماميف  نجح 
املعنوية، ومنظومته الداللية،  تاركا إدراك القيمة اإلحيائية للمتلقي حني يستذكر حديَث 

رسوِل اهللِ يف األنصار .

ُكم ُحكُمُهم َعن ِعلِمِهم،   وكذلك قوله يف حقيِّ أهِل البيت: ))ُهم الَّذين خُيرِبُ
وصمُتُهم عن منطِقِهم، وظاهُرُهم عن باطنِِهم،  ال خيالفوَن اليِّديَن،  وال خيتِلُفون فيِِه،  
فهو بيَنُهم شاهٌد صادٌق،  وصامٌت ناطٌق(()4)،  وهو من قوله : ) إيّن تارك فيكم 
الثقلني،  ما إن متسكتم بام لن تضّلوا بعدي،  كتاب اهلل وعرتت أهل بيتي،  فإهّنام لن 

يفرتقا حّتى َيِردا عيل أحلوض ()5).

ِعنَد  وتكثرون  مِع،  ألطَّ ِعنَد  َلتِقلون  اّنكم   (( بصيغة:  وورد  ج)/)44.   ، أحلديث،  غريب  يف  )))  النهاية 
ألَفَزِع((. تفسري القرطبي،  ابو عبد اهلل حممد بن أمحد ألقرطبي ت))67(هـ،  دار احياء الرتاث العريب،  
مؤسسة التاريخ ألعريب،  بريوت، )د.ت(، ج4)/5)).  وينظر:منهاج الرباعة، للراوندي، ج)/95)..

ورد بصيغة : ) الباحة ، والراية( بصيغة االفراد يف رشح اخلوئي . ينظر: منهاج الرباعة، ج5/)))  (((
)))  ينظر:رشح ابن ميثم البحراين، ج)/)4) .

هنج البالغة، خ))4)(، ج)/)4.  (4(
)5) بحار أالنوار، ج99/47). وينظر: السنن ألكربى، للنسائي،  ابو عبد الرمحن أمحد بن شعيب 
ألنسائي ت))0)(هـ،  حتقيق د.عبد ألغفار سليامن، وسيد  كرسوي، دار الكتب ألعلمية، بريوت، 

)99)م، ج45/5. سنن الدارمي، ج)/))4. مسند ايب اجلعد، ص:97).





َردى(  يف  يعيدوكم  ولن  هدى  ِمن  خيرجوكم  )لن   ،فإهّنم لذلك 
ين( اسٌم جامٌع، ومن َمصاديِقِه )كتاب اهلل(. واملفردة)الديِّ

أهِلِه، وانكر  َتُكن من  باملعروِف  وقال يف وصيته البنه احلسن:))... وأُمر 
املنَكر بيدَك ولسانَِك وبايِن َمن فعله بجهِدَك، وجاِهد يف اهلل َحّق جهاِدِه، وال تأخذك يف 
ده احلديُث النبويُّ  اهلل لومُة الئِم، وُخض الغمراِت للحقيِّ حيُث كان(()))،  وهذا ما أكَّ
يستِطع  مل  فإن  فبلسانِِه،  يستِطع  مل  فإن  بيدِه  فليغرّيه  ُمنَكرًا  منُكم  رأى  الرشيف:))َمن 
الصالح، وحّث عىل فعله،  للعمل  فبقلبِِه وذلك أضعُف اإليامن(()))،  وكالمها دعوة 

والتصّدي للمنكر كّل بحسب قدرته، بالَيِد، أو اليِّلساِن، أو بالقلب .

دعا احلديُث النبوي إىل ذلك بفعل األمر يف إحدى ِصيغ األمر، الفعل املضارع 
ه(، وكالم االمامجاء بصيغة النَّصح واحلّث عىل إنكارِه باليِد،  والم األمر )فلُيَغرييِّ

واللسان، بعد التمهيد يف احلّث عىل فعل املعروف،  واألمر بالعمل به . 

وملّا كان اإلمام اليريد مدافعة الباطل بالقلب فقط ِمن ِقَبِل ابنِه احلسنال 
ِة واملدافع عنها ِمن َبعدِه وعليه ومدافعة  نجد أملقطع)ومن مل يستِطع فبقبله(، فهو اِمام األمَّ
الباطل باليد واللسان، وعليه ان يباين من فعله جيهده، وأن جياهد يف اهلل حق جهاده، وأاّل 
تاخذُه يف اهلل لومُة الئِم، حتى لو تطّلب األمُر خوَض الغمرات حيثام كانت، والّدليُل 
عىل ذالك ما نجد يف كالمهلسائر الناس حني يدعوهم إىل دفع الباطل، ومدافعته، 

باليِد،  واللساِن، أو بالقلِب، كلٌّ بحَسِب استطاَعتِه ))). 

والدليل اآلخر هو قوله:))وجاِهد يف اهلل َحّق جهاده وال تأخذك يف اهلل لومُة 
الئِم((وهذا مّما يتخّطى الدفع بالقلب فقط، وكذلك دفع الباطل ولو خيوض الغمرات 

املصدر السابق، ك)))(، ج)/44.  (((
)))   مسند امحد، ج)/0) .

ينظر:هنج البالغة، ق))7)(، ح)/)4)، ق)74)(، ح)/)4، ق)75)(، ح)/44) .   (((





)ولفظ اخلوض مستعار ملعاناة الشدايد،  والدخول فيها لطلبه احلق()))،  ومن هنا ندرك 
فائدة التصف باحلديث ليناسب مقام املقال، وليطابق مقتىض احلال . 

َنصب  عاجلِهم  يف  العباِد  وَاعامُل  ُمنِجح،  دواٌء  ))الصدقُة   :قوله وكذالك 
َاعُينِِهم يِف آِجِلِهم(()))، وهذا املعنى مأخوذ من قول املصطفى:))داُووا َمرضاُكم 
دقِة(()))،  فقوله أمٌر رصيح بفعل األمر)داُووا(.وقول اإلمام املقتبس يف معناه  بالصَّ
هِن  خرٌب فيه)فائدُة اخلرب(يفيد السامع معنًى جديدًا مل يكن يعلم به من قبل، فهو خاِل الذيِّ

اللِة . من هذه املعلومة التي جاء با اإلماُم يف اجياٍز ُمكّثِف الدَّ

وقوله : )أعامُل العباِد يِف عاجلِهم َنصَب أعينِهم يف آجِلِهم( ُمقَتبس من قوله 
تعاىل : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
)4)،  واملقطع األول يف   ﴾ ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
اآليه املباركة هو حمّل الشاهد،  فام نعمله أآلن وهو نصب أعيننا سنجده ـ يوم احلساب 

ـ حمضًا،  نصب أعيننا. 

وهكذا تلمح مرة أخرى َعرضًا وترغيبًا باألسلوب اخلربي امُلوحي باألمر امُلَحبَّب 
النحوية من حيث كوهنا  األساليِب  باختالِف  يكن  مل  القولني  بني  والفارق  للمتلقي،  
رِح ليلتقيا يف  أدوات،  أو البالغية من حيث كوهنا أساليب، بقدر ما كان اختالفًا يف الطَّ
دقِة فقط،  وامُلتبنّي بحرف اجلر)الباء(،   نقطه واحدة، فالرسولَحَص التداوي بالصَّ

والذي يوحي باحلص والتخصيص، واملعزز لذلك قولهبالدواء املنجح .

)))  رشح ابن ميثم البحراين، ج)/64) . 
)))  هنج البالغة، ح)6(، ح)/)5) . 

السنن الكربى ج)/)8)، كنز العامل، ج0)/))، بحار االنوار، ج0)/99، ج59/، )6ج)5/6)،   (((
ج)6/)7)، ج78/)0) 

آل عمران/0) . وينظر: رشح ابن ايب احلديد، ج8)/80..  (4(





رابِعااً : اِقتباُس احلديِث النبويِّ غرِي ُمباِشٍ )ألَبِعيد(، )املَعَنِوي(. 

هو نوٌع ال يِقّل شيوعًا عن سابقِه يف سطوِر النصوص النهجية)))، ومتّثل بتحفيز 
اخلزين الثقايف عند املتلقي ذي االطالع عىل احلديث النبوي الرشيف واملحاولة الرجوع 
به إىل معاين تلك األحاديث، وصياغتها يف تشكيل بنائي جديد ينسجُم وسياق النصيِّ 

الوارد فيه .

لقد هَنَل االماممن معاين احلديث النبوي، مثلام كان األمُر مع املعاين القرانية 
فكانا منطلقًا لعملية اإلبداع عنده .

و قولهعند خروجه لقتال أهل البصة:))مايل ولقريش ! واهلل لقد قاَتلَتُهم 
كافريِن،  ألقاتِلّنُّهم َمفُتوننِي،  وإيّن َلصاِحبِِهم باألمِس كام أنا صاحُبُهم اليوم! (())).

التمّعن  وعند  وبينهم)))،  بينه  ملا  اإلنكاِر  سبيِل  عىل  ولُِقَريش(استفهاٌم  )مايل   
ونون  م،  والالَّ وَقد،  خالل)الَقَسِم،  من  التوكيد  أدوات  إفراغ  مغزى  ندرك  النص  يف 
النص  البالغي نستطيع تصنيف هذا  التصنيف  النَّص، وبحَسِب  التوكيد(املجتمعة يف 

خ))6)(،  ج)/86،  خ)60)(،  ج)/)8،  خ)58)(،  ج)/)))،  خ)64)(،  البالغة،  ينظر:هنج   (((
ج)/))،  ك)7)(،  ج)/0))،  خ)09)(،  ج)/04)،   ،)(94( خ  خ))7)(ج)/09)  ج)/97، 
ج)/)))،  ك))6(،  ج)/)9،  ج)/87ك))5(،  ك)48(،  ج)/)4،  ك)))(،  ك)8)(ج)/4)، 
ح)45)(،  ج)/،  ح)0)(  ج)/64)،  ح)54(،  ج)/)5)-)5)،  ح)5(،  ج)/)5)،  ح))(، 
ج)/85)، ح)44)(، ج)/07)، ح)87)(، ج)/)))، ح))4)(، ج)/4))، ح)89)(ج)/47)، 

ح)444(ج)/59) .
ما  تتمة لكالمه وهي:) واهلل  احلديد يف رشحيه  ايب  ابن  .يورد  البالغة، خ)))(ج)/78-77  )))  هنج 
ل : أدمَت لَعمِري  ريُش ااّل انَّ اهلَل اختارنا عليِهم ،  فأدخلناُهم يِف َحّيِزنا فكانوا َكام قاَل االوَّ َنَقمت ِمّنا  ُقَ
عِلّيًا،   ن  ـُ َتك ـــم  ـَ ول العال  َوهبناَك  راوَنحُن  ـَ الُبحــ ة  امُلُقرشَّ بِد  بالزَّ ــَك  ـَ وأكل صامـحًا  املَحَض  رُشَبَك 
ِمّنا  َتنِقم  راينظر:رشح ابن ايب احلديد، خ)))(ج)/47). وبصيغة:)) ما  ـَ مــ َوُحطنا َحوَلَك اجُلرَد والشُّ
ُقريش.....((،  يف رشح اخلوئي .   ينظر: منهاج الرباعة،  ج7/))).وأورد ابن ميثم البحراين تتمة أخرى 
هلذه اخلطبة يف رشحه فقال:« وقد ُنِقَلت يف متام هذه اخلطبة يف بعض النسخ: لتضّج قريُش َضجيَجها ان 

أنا َعليِهم » .رشح ابن ميثم البحراين، ج)/66) . َتُكن ِفينا الُنُبّوُةواخلالَفُة، واهلِلِ ما أتينا اليِهم ااّل اّنا اجرَتَ
نظر املكان نفسه .  (((





احلديث  يف   الرسول تأكيد  من  مأخوذ  التوكيد  هذا  وَلَعّل  انكاِرّيًا،  خربًا  باعتباره 
التأويل كام   :))ستقاتلهم عىل  الذي أشـار إىل هذا األمر، إذ جـاء عنه لعيل 

قاتلتهم عىل التنزيل(()))، جاء التوكيد بحرف)السني( .

 اتِه تديدًا، الِسّيام إذا تذكرنا أنه ًا – حيمل يف َطيَّ وقوله – وإن كان خربيَّ
قاله عند خروجه لقتال املارقني من قريش )فهو تديٌد بأن يوِقع بينُهم القتاَل عىل ِفَتنِتِهم 

وَضالهِلِم عىل الديـــن ())).

َوَوعيَده هلؤالء،   التوكيد داللٌة أخرى ُتظهر غَضَبه، وَسخِطِه،   ولتزاحم أدوات 
وقد َخَتَمه بقولِه: )وإيّن َلصاحبهم باألمِس، كام أنا صاحبهم اليوم !(،  وهو تصيح بأنَّ 
حاله مل يتغرّي اليوم َعاّم كان عليه يف االمس عند قتاله املرشكني مع رسول اهلل، وال فرَق 

بني قتالِه للمرشكني عىل التنزيل، وقتاله للامرقنَي والناكثنِيَ واخلارجنِيَ عىل التأويِل.

عة،   والسَّ يِق  الضيِّ عىل  مها  وَقسَّ َوقّلَلها،   َفكثَّرها،   األرزاَق  َر  وقال:))وَقدَّ
رَب  والصَّ كَر،   الشيِّ بِذلَِك  ولَيخَترِب  وَمعُسوِرها،   بَِميُسوِرها،   اراد  َمن  لَيبَتيِل  فيها  َل  فَعدَّ
ِمن َغنِييِّها وَفِقرِيها،  ُثمَّ َقَرَن بِِسَعتِها َعقابِيَل فاَقتِها،  وبَِسالَمتِها َطواِرَق آفاِتا،  َوبُِفَرِج 
َرَها...(( ))).  َمَها وأخَّ ها،  وَقدَّ َ أفَراِحَها ُغَصَص أتراِحَها َوَخَلَق اآلَجاَل فأطاهَلَا،  وَقصَّ

لقد رّصح النبي األعظم باملعنى نفسه يف قوله:))إنَّ إعطاَء هذا املال ِفتَنٌة وإمساَكُه 
ِفتَنٌة(()4).

ُموَجز  توكيدي  بخرٍب  لنا  قّدمت  عليهام،  عطف  وما  ومعموليها،  (الناصبة  )إنَّ
ومكّثف هذه احلقيقة التي فصل اإلمام القول فيها بحشٍد لفظيٍّ متناسٍق،  انتظم يف 
عة، َميسِورها وَمعسورها،  يق والسَّ ِطباقاٍت َمسجوَعٍة من  املفردات:)كّثرها وقّللها، الضَّ

املناقب، ص:)6، بحار االنوار، ج 8)/4)) .  (((
هنج البالغة، خ )56(، ج)/)0) .  (((

)))  املصدر السابق، خ)87(، ج)/77) .
مسند امحد، ج58/5. جممع الزوائد، ج)/87.  (4(





من  زاد  ها(والذي  َ وَقصَّ أطاهَلا  وأتراُحها،  أفراُحها  وآفاُتا،  َسالمتها  وَفقريها،  نييِّها  َغِ
مجالّية النصيِّ وأثره يف املتلقي هو انتهاء تلك املفردات بحرِف املَديِّ ذي الوقع الكبري يف 
االذن والتصور الكرب َقدٍر ِمَن االنفتاح الَكّمي لتلك التصورات، وكأّن تلك املفردات 
قد انفتحت عىل مصاعيها لُتعِطي أكرَب ما تستطيع من معانيها بفضِل هذا املّد امُلنفتِح 

إىل ما الهناية .

َر األرزاَق فَكثََّرها عند امُلورِس وَقّلَلها ِعنَد امُلعرِس،  أراد اإلمامبقولِه انَّ اهلَل َقدَّ
عند  وكثرُتا  والَفقر(،   )الغنى  إىل  حُتيالن  مفردتان  مها  عِة(  والسَّ يِق  الضيِّ عىل  مها  )َقسَّ
لُه يف  امُلعرِس اختباٌر  ابتالًء له يف اإلنفاِق احَلالِل وإخراِج احلقوِق،  وِقّلتِها عند  امُلورِس 
الشكَر  أراد بميسوِرها،  ومعسوِرها،  وليخترب بذلك  َمن  فيها  )ُعّد  َعَدِمِه،   أو  رِب  الصَّ
عند  الصرب  واختبار  الغني  عند  الشكر  اختبار  يعود  إذ  وفقرِيها(،   غنييِّها  من  والصرَب 
بَِحَسِب الرتتيِب يف قوله،  واألمر يف كليهام فتنٌة،  وكّل منهام قد ينجح يف  الفقري 

االختبار أو يفشل فإعطاؤُه )يف الغنى( ِفتنٌة،  وإمساِكِه)يف اَلفقِر(ِفتَنٌة .

َبنّي االرتباط  أن  بعد  الفتنة، السّيام  تلك  لقد جاء قوله تفصياًل وبيانًا ألسباب 
باألتراح،  واألفراح  واآلفات،  والسالمة  والضيق،  الّسعة  بني  امُلحتمل  املوضوعي 
وقّصها  لبعِض،  فأطاهلا   – الكبري  االختبار  ميدان  فهي   – اآلجاِل  يف  األمر  وكذلك 

لآلخر، فقّدمها وأَخرها، وهذا كله فتنة واختبار .

ويف خطبة له  قال بعد محد اهلل، والثناء عليه: ))... وإنَّ حممدًا عبُده ورسوُله 
أرسلُه بأمِره صاِدعًا،  وبذكرِه ناطقًا،  فأّدى أمينًا،  ومىض َرشيدًا،  وخّلف فينا رايَة احلقيِّ : 

َمن تقّدمها َمَرق،  وَمن خَتّلف َعنها َزهق،  وَمن َلَزمها حَلِق،  دليُلها َمكيُث الكالِم(())).

انصبَّ احلديُث بأسلوب رسدي خربي، وألن السامع له انئذ مل يكن خايل الذهن 
الفائدة، هو خرب للتذكري، وحامال معنى حديث  من هذا اخلرب،  لذلك ُعّد خرب الزم 

)))  هنج البالغة، خ )96(، ج)/)9) .





رايَة  فينا  النص)وَخّلف  مفردات  عليه  والدالة  الناس  بني  وانترش  شاع  رشيف  نبوي 
(، وَقَصد با قول املصطفى: ))إيّن تارٌك فيُكم الثقلني، كتاَب اهللِ وعرتِت، ما  احَلقيِّ

اِن متسكُتم بام لن َتِضّلوا بعدي أبدًا(())).

وقوله: )َمن تقّدمها مرق،  وَمن ختّلف عنها زهق،  وَمن لزمها حَلق( يعود إىل 
قوله : » مثل أهل بيتي مثل كسفينِه نوح َمن َركبها َنجا،  وَمن خَتّلف َعنها َغرق)))،  
تلك  والعرتة)))  الكتاب  الثقالن،  واملقصود بام:    ،) احلقيِّ معا يف)رايِة  احلديثان  امتزج 
الراية التي َخرَس َمن وَضعها خلف َظهِرِه، وتقّدم عليها،  أو َمن خَتّلف َعنها وتركها،  

فاألّول خارٌج ِمَن الدين،  والثاين هالٌك،  والفائُز َمن لزمها 

العرتة)4)،  ِمن  إليه  املشار  ُه  ألنَّ  نفسه الكالِم(يعني  َمكيث  وقوله:)دليُلها 
مري امُلتَِّصل)اهلاء( يعود إىل الراية املتقّدم ذكرها، كناية عن أّن الكتاب ال ُيفاِرقه،   والضَّ

وهو الُيفاِرق الكتاب بَِحَسِب َمضموِن احلديث الرشيف. 

وَدع  تعرفه  ما  النبوية))ُخذ  األحاديث  معنى  من  با  انطلق  ٍة  إبداعيَّ ٍة  آليَّ ويف 
ما  َيعنِيه(()6)، واحلديث:))َدع  ما ال  َترِكِه  املَرِء  ماالَتعِرف(()5)،  و))َمن ُحسِن إسالِم 

يريبك إىل ما ال يريَبك(( )7).

)))  ينظر: منهاج الرباعة،  للراوندي، ج)/58). وينظر: منهاج الرباعة،  للخوئي، ج58/7).ورد احلديث 
بصيغ عديدة تنفق كلها يف املعنى نفسه .ينظر:املعجم الصغري،  ج) /)))،  املعجم االوسط، ج0/4)،  

املعجم الكبري،  ج)/66، بحار االنوار،  ج))/08)، ج5)/9))،  ينابيع املودة، ج)/89  . 
)))  جممع ألزوائد، ج68/9).كام ورد بصيغ أخرى متقاربة.ينظر: ينابيع املودة، لذوي القربى، الشيخ سليامن بن ابراهيم 
احلنفي ت)94))(هـ،  حتقيق سيد عيل مجال ارشف احلسيني،  مطبعة اسوة،  )د.ت(  ج)/90. و:أملعجم ألكبري، 

للطرباين، ج)/9)). و:بحار االنوار، ج 8)/47)، ج))/05)، ج7)/))).و:كنز العامل، ج))/4 
)))  رشح ابن ايب احلديدج70/7 . 

)4)  ينظر:املكان نفسه 
ال  مؤسسة  ت)0)))(هـ،   الطربيس  النوري  املحقق  املسائل،  ومستنبط  الوسائل،  مستدرك   (5(

البيتالحياء الرتاث، 408)هـ،  ج7)/5) . 
)6)  صحيح مسلم،  ح)/6)))، املعجم الصغري، ج) /)4، املعجم االوسط، ج)/5)) . 
البخاري،  ح)/4، سنن الدارمي،  ج)/9)، ج)/45)، جممع الزوائد، ج0)/5)) .   (7(





بنية  يف  ُمدجَمًا  احلديثني  معنى  جتىلَّ  بغريه  أم  بقصد  أكانت  سواء  ٍة،  يَّ َتناصيِّ ٍة  وبِآليَّ
والتبع  َمثواك،   فأصلح   .  .  .((:احلسن اإلمام  وصيته  يف  جديدة  نّصية  شكلّية 
آخرَتك بدنياك،  وَدع القوَل فيام التعِرف،  واخلطاب فيام مل ُتًكلَّف،  وامِسك َعن طريٍق 

الِل َخرٌي ِمن ركوِب األهواِل(( ))). إذا ِخفت َضالَلَته،  فإنَّ الكفَّ عند َحريِة الضَّ

أن  يرى  إذ  واحدة،  دفعة  النّص  يف  لتُصّب  احلديثني  معاين  تواشجت  لقد   
القول:)ودع القوَل فيام التعرف(من قول املصطفىاألول والقول:)واخلطاَب فيام 
مل ُتَكلَّف(من احلديث الثاين، والقول : )وامِسك َعن طريٍق إذا ما ِخفَت َضاللَته( من 

احلديث النبوي الثالث ))). 

 ترّسبت معاين األحاديث وتوّزعت بني سطور النص وثناياه،  وبكلامت يسريات 
»إّن قيمة العبارة الفنية تتضّخم بمقدار ما جتنح إىل السهولة واليرس« ))).

،  فذكر)قابيل(ِضمنًا، وما أحلق بِه   ويف كالٍم موَجٍز ُمكّثف يف ذميِّ إبليس والَتكربُّ

ِمن آثام:  )). .  .وال تكونوا كاملتكرّب عىل ابِن اّمِه،  ِمن غرِي ما َفضٍل َجعله اهللُ فيه ِسوى 
الَغَضِب،   ناِر  ُة يِف قلبِِه من  احَلِميَّ الَعَظمُة بنفِسِه ِمن َعداوِة احَلَسِد، وَقدحت  ما أحَلقِت 
وَنَفَخ الشيطاُن يِف أنِفِه من ريِح الِكرَب الذي أعَقَبُه اهلل بِه الندامِة، وألزَمُه آثاَم القاتلنِيَ إىل 

يوِم القياَمِة(()4).

:))ما ِمن َنفٍس ُتقَتل ُظلاًم  ويرى التسرتي يف رَشِحه أنَّه ُمقَتَبس ِمن احلديِث النبوييِّ
ل ِكفٌل ِمنها، وذلَك ألّنه أّوَل َمن َسّن الَقتَل(()5)،  ذابت مالمح  ااّل كان َعن ابِن آدم االوَّ
احلديث البنائية لَتُحلَّ حَمّلها داللته املعنوية بلغٍة داّلٍة، قادرٍة عىل الَعطاٍء واالقناٍع،  عىل 

)))  هنج البالغة،  ك)))(، ج)/44 .
ينظر: رشح ابن ايب احلديد،  ج6)/50 .   (((

))4)هـ،   مشهد،  االسالمية،   البحوث  جممع  البستاين،   حممود   . د  القران،   صور  يف  فنية  )))  دراسات 
ص:46. 

)4)  )4( هنج البالغة، )87)(، ج)/65) .
)5)  بج الصباغة،  التسرتي، ج)/5)-6).وينظر: تاريخ الطربي، ج) /97-96 .





جع، فكان احلديُث  ّسد يف َهيكٍل ِمن اجِلناس امُلخَتِلط بالسَّ ِوفَق بِناٍء صوتٍّ أّخاذ وقد جَتَ
ٍة، وَمعاٍن ِصيغت بصورٍة بارَعٍة ملا دعا  من نسيِج كالِمِه فأضحى َنّصًا ُنِسَج برَِباعِة لفظيَّ
ين وُيدِرك املتلقي تلك  إىل َعدِم التَكرّب كام َفعل قابيل فلحقته النَّدامُة واآلثاُم إىل يوِم الديِّ

اإلشارِة الضمنية – يف الَكالمني – إىل)قابيل(دوَن التَّصيَح باسِمِه .

ُه الرسوُلوما عّللُه،  ألّنه – قابيل – )أّول َمن  وكالمهَمبنّي عىل ما أَقرَّ
َسّن الَقتَل( 









انِي ألَفصُل الثَّ

َوِظيفُة االقِتَباس

أملبـَـحَثُ األوَّل: ألوَظِيَفُة الدّالليَّة

انِي: ألوَظِيَفُة الَفنِيــَّة أملبَحَثُ ألثَّ









 مَدخَل :

وّظف اإلمام ما اقتبس من القرآِن واحلديِث النبوي يف نصوصه بطرٍق شّتى، من 
خالل توظيف املعاين والدالالت، واإلشارات يف اآلية، أواحلديث.

إنَّ استحضارمهاـ  بالطرق املختلفةـ  مل يكن استحضارًا شكليًا، بل هو سعيٌّ نحو 
التوظيف، واالستقدام الداليل ، وسعي نحو قصدّية َمرجّوة ، وُمبتغاة مل يكن الغرض 
نُة َحَدٍث كالمٍي ذي  منها التزيني فقط، فالنص ليس عماًل إبداعيا فقط، إّنام هو »ُمَدوَّ

وظائف ُمَتَعّدَدة « ))).

كان اإلمام  ُمدِركًا ألثر النصيِّ يف التوظيف، فمثلت معلاًم واضحًا من معامل 
النص النهجي عنده من هنا نجد نصوصه ذات أثر يف خدمة اإلنسانية، واحلضارة، فهو 
أدب وظيفي أوعىل األقليِّ كانت الوظيفة من مرتكزاته األساسية)))، حيث ُيوظف كّل 

يشء من أجل اهلدف.

حني تكّلم يف خطبه ، وكتبه، ومواعظه ، مل يكن غرضه الرسد التارخيي امُلجّرد ملا 
يقتبسه، بقدر ماكان يبتغي استنطاق احلدث ، واخلروج به إىل توظيف ُمثِمر لإلسهام يف 
بناء اإلنسان واملجتمع ، فالقصدية والغرضية، والوظيفية كانت َنصب َعيَنيه يف أغلب 
األحيان إذ مل يكن النصُّ ِعنده بمعزل عن احلياة، فهو إمام األمة ، وقائُدها ، وُمرشُدها، 
التي يستطيع با توجيه نّصه  الفنيَّة  القدرة عىل توظيف النص، لتمكنه من أدواته  وله 
نحو الَقصدية امُلبَتغاة يف توجيه األحداث ، وإحداث األثر فيها، أو من خالل » كشف 

 ((( َمكنونات الذات ثم إيصاهلا إىل امللتقى

د اجلوانب، والناتج عن  ويدرك املتلقي لنصوص النهج الغرض الوظيفي امُلتَعديِّ

حتليل اخلطاب الشعري  إسرتاتيجية التناص د حممد مفتاح، ص:0))  (((
ينظر: من روائع النهج، ص:5).  (((

)))  املصدر نفسه، ص: 5.





تفعيل اخلزين املعنوي للنصوص املقتبسة فيه، وال َتِقلُّ أمهية الوظيفة عن أمهية اإلبداع، 
التوظيفية،  املستويات  من  نوعني  الفصل  وسيشمل  اإلبداع،  لذلك  استثامرًا  باعتباره 

املستوى الداليل، واملستوى الفّني، وبيان ما هلذين املستويني من أقساٍم وفروٍع  .

أملبحَثُ األوَّل: ألتوظيف الدَّاللِي

َسُيسّلّط الضوء يف هذا املبحث عىل أبرز االجتاهات الرئيسة يف التوظيف الداليل، 
ٍة هي: )وظيفة التوكيد ، وظيفة التذكري والتنبيه، وظيفة الرشح  وامُلَتَمّثل يف أنامٍط وظيفيَّ
والتعليل ، وظيفة الرّتغيب والرتهيب ، وظيفة التحذير ، وظيفة اإلجياز ، وظيفة املدح 

والذم ، وظيفة الرسد ، وظيفة النصح واإلرشاد ، وظيفة التعظيم والتحقري(. 

أولاً : َوظيفُة الترَّوِكيد. 

احتّل التوكيُد منزلًة كبرية يف الدراسات النَّحوية ، واللغوية ، والبالغية فهو »يف 
العربية من أساليبها املعروفة ، الغنى للمتحدث عنه، سواء يف اللغة أم يف الكالِم الدارج 
ة ، وجُييب عىل التساؤل أخرى ،  ويرّد عىل إنكاِر ُمنكر ثالثة ، ويف  ، فاملتحدث خيرب مرَّ

احلالتني األخريني  جيد نفسه ُمضطّرا إىل تكرار الكالم أحيانًا توثيقًا ومتكينًا..« ))).

خلِقك،  أعضاِء  بِتبايِن  َشبَّهَك  َمن  أَن  وأشهد   ((:قوله ذلك  شواهِد  ومن 
وَتالُحِم َحقاِق َمفاِصِلِهم امُلحَتِجَبة لتدبرِي حكمتَِك ، مل َيعِقد َغيَب َضمريِه َعىل َمعرَفتِك 
إذ   ، املَتبوِعني  َعِن  ابِِعني  التَّ ؤ  َترَبُّ َيسَمع  مل  لَك، وكأنَّه  نِدَّ  بأنَُّه ال  باليقني  َقلُبُه  ُيبارِش  ومل 

ـِرّب العاملـني (( ))). ويُكم ب يقولون: تاهللِ إن ُكّنا َلِفي َضالٍل ُمبنِي ، إذ نسيِّ

قول هؤالء املخدوعني ملَن أضّلوهم مأخوٌذ من القرآن بصورة مبارشة)))، عرب 

لسنة )00)،  القادسية، جملد)، ع )،  التوكيد يف سورة فصلت، هادي عبد عيل هويدي، جملة  أسلوب   (((
ص:)7).

)))  هنج البالغة، خ)87(، ج)/)6) ـ )6) 0
سورة الشعراء/ 98-97 .  (((





االقتباِس وقد جاء بيانًا، وتوكيدًا ملآل موقفهم حينئذ، وجالًء للحقيقة احلتمية ملن َظّن 
َمـُه . اخلالَق كاملخلوِق، فَشبَّهُه، وَجسَّ

م )تاهلل،  الصيغُة البنائية لآليِة املباركة حتمل توكيدًا ظاهرًا وامُلتَمظِهر بالَقَسِم والالَّ
لفي(، فأفاد اإلمام من هذا املَلَمح التوكيدي لتوكيد ما أراد بيانه من معنى، وهو ندم 

أولئك الذين ساووا بني اخلالق واملخلوق، فأصبحوا يف َضالٍل ُمبني. 

وللتوكيد عىل عظيم أمِر الصالة، واحَلّث عليها، اقتبس آيتنِي من كتاب اهلل، يف 
إحدى خطبه، يف نّص مكّثف ، لتبث أثرها الداليل التوكيدي، يف روح املتلقي، وُتدخله 
الِة وحافظوا عليها، واستكثروا ِمنها، وتقّربوا  يف دائرِة اليَّقني، فقال:))تعاَهدوا أمَر الصَّ
حني  النار  أهِل  جواِب  إىل  تسمعون  أاَل  موقوتًا،  ِكتابًا  املؤمنني  عىل  كاَنت  ا  فإهنَّ ِبا، 

نَي (())). َُصليِّ ُسئِلوا:َما َسَلَكُكممْ يِف َسَقَر َقاُلوا مَلمْ َنُك ِمَن املمْ

اقتبس اآلية بمعناها يف قوله:﴿مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس     ﴾)))، 
باستحضاِر  بفعل األمر)َتعاهدوا(، وَعّززه  ابتدأه  الَّذي  النصيِّ  ها)))، يف  بنصيِّ واألخرى 

هذين االقتباسني. 

تكاد تكشف   ، الصالة  إىل  والعائدة بضامئرها  ِبا(   ، ِمنها   ، وقوله:)َعليها 
عن حقيقة مهمة ألمر الصالة ، وكأنه أراد القول بإحاطتها ، وشموليتها لكّل عمٍل من 

أعامِل املرِء يف الدنيا .

جواب  خالل  من   ، الظاهرة  أمهيتها  أّكد  موقوتا(  )كتابًا  فرضها  توكيد  وبعد 
التاركني هلا ، انه جواب مكتنز الداللة ، واألثر، من هنا يدرك املتلقي مقدار ما كان هلا 
ا من العبادات املهّمة  من القدرة عىل إثبات صّحة احتجاجه  يف تأكيد أمهيتها ، وأهنَّ

هنج البالغة، خ) 94) (، جـ )/04).  (((
الَة  ُتممْ َفَأِقيُموا الصَّ َننمْ َمأمْ َ ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعىَل ُجُنوبُِكممْ َفإَِذا اطمْ ُكُروا اهللَّ الَة َفاذمْ ُتُم الصَّ )))  من قوله تعاىل:) َفإَِذا َقَضيمْ

ُقوتًا ( ، النساء/)0) . ِمننَِي ِكَتابًا َمومْ ُؤمْ الَة َكاَنتمْ َعىَل املمْ إِنَّ الصَّ
)))   سورة املدثر/)4 ـ )4 .   





يف نظِر الشارع ))).

واحلكمة  اخلطاب  يف  توكيدًا  باستحضاره  القرآين  للنص  مُماثل  توظيف  وهناك 
والكتاب ))). 

للحديث النبوي الرشيف دوُره يف التوكيد، كقوله يف كتاٍب إىل بعِض ُعاّمله 
احلسَن  أنَّ  لو  معاوية:))واهللِ  إىل  وَهرَب  املال،  بيِت  أمواِل  ِمن  رَسَق  أن  بعد  ُموّبخا، 
بإرادة، حتَّى  ِمّني  َهوادة، والَظَفرا  َفَعلَت ما كان هلام عندي  ي  الذَّ مثَل  َفعال  واحلسني 
 :املصطفى قول  أثر  فيه  ويبدو  َمظلتِِهام(()))،  عن  الباطَل  وأزيل  ِمنُهام،  احلقَّ  آخذ 

َدهـا ()4) . ـَ )واّلذي نفيس بيِدِه لو أّن فاطمة بنت حممد رَسقت لقطعُت يـ

لقد دخل احلديث النبوي الرشيف برتكيبه، ومعناه يف كالمه فبّث فيه دفقًة 
من التوكيِد دالة عىل رفضِه للظلِم  والباطِل، وإن قام بام أقرب الناس إليه 0   

ثانيااً : َوِظيفُة التذكرِي والَتنبيه. 

واعَترِبوا  النَّواِفع،  بالِعرَبِ  اهللِ  عباَد  فاتَِّعظوا   ((:قوله التوظيف  ذلك  ومن 
كر واملَواِعظ، َفَكأن َقد َعِلَقتُكم  ُذِر الَبوالَِغ وانَتِفعوا بالذيِّ واِطِع، وازَدِجُروا بالنُّ باآلِي السَّ
ياَقُة إىل  ِة، وانقطَعت منُكم َعالئُق األمنَِيِة، َوَدمَهتُكم ُمفِظعاِت األُموِر، والسيِّ خمالُب املَنيَّ
الِورِد املَوُرود، وكّل َنفٍس َمَعها سائٌق وَشِهيد، سائٌِق يسوقها إىل حَمرِشها، وشاهٌد يشهُد 

َعليها بِعمِلها (()5).

يف النصيِّ إشارة اقتباسية ُترجعنا إىل قوله تعاىل: ﴿ ڎ  ڎ ڈ    ڈ  ژ  ژ    

)))  ينظر:رشح ابن أيب احلديد، حـ 0)/60)  0
)))  ينظر:خ )55)(، حـ )/)7، خ)87)(، حـ )/74)، ك)8 ( جـ ) /4) 

هنج البالغة، ك ))4(، جـ )/74   0  (((
)4)   )6( السنن ألكربى، للنسائي، ج4/4)).سنن ألنسائي، ج75/8.

)5)  ))( هنج البالغة، خ))8(، ج)/46) 0 





﴾)))، استعمل اإلمام النص القرآين بتغري طفيف يف إبدال حرِف )الفاء( بحرف )الواو( 
كٍة  لضورة سياقية استدعت جميء حرف الفاء الداّل عىل املبارشة ، بصورٍة بيانيٍة ُمتحريِّ

ابتغى من ورائِها التذكري بيوم احلساب واالستعداد له.

وختم خطبًة وعظ با أصحاَبه بقوله تعاىل:﴿ ک   ک  ک  گ   گ  گ   
گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ       ڻ    ﴾)))، بعد 
ا الغافل وال ُينبِئَك مثَل َخبرِي إّن ِمن  أن قاَل:))فاحَلذر احَلذر أّيا املسَتِمع، واجّلد اجّلد أيُّ

كِر احلكيم، التي عليها ُيثِيب وُيعاِقب، وهلا َيرَض ويسخط ...(())). عزائِم اهلل يف الذيِّ

)احَلذر احَلذر، اجَلد اجَلد(إشارتان حتذيريتان، بدأ بام الكالم للفت االنتباه، وشّد 
السامع، ومُتَهدان ملا أراده باآلية املباركة) إذ نّبه باقتباِس اآليِة عىل أّن الواعَظ له خبرٌي 

بأحواِل طريق اآلخرة وأهواهِلا، وال خيرب بحقائِق األمور كالعارِف با()4).

كر  وتكّرر مثل هذا األمر يف غري موضع، حني ختم مذكرًا، وُمَنبيِّهًا بآٍي ِمَن الذيِّ
احَلِكيم)5). 

مساُق  واألجُل  ِفراِره،  يف  منه  يفّر  ما  الٍق  امرٍئ  كّل  الناس  ا  وقال:))أيُّ
النفٍس، واهَلَرُب ِمنُه موافاُتُه(()6).

بروٍج  يف  كُنتم  ولو  تعاىل:)  قوله  فراره(من  من  منه  مايفّر  امرئ  وتذكريه)كّل 
مشّيدة ()7).

ومن قوله تعاىل:﴿ ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ   ەئ  

)))   سورة ق/)).  
سورة فاطر/4) .  (((

هنج البالغة، خ)49)(، ج)/56  .  (((
)4)  رشح ابن ميثم البحراين، ج)/)6 . 

ينظر:هنج البالغة، خ)0))(، ج)/)))، حيث ختم هذه اخلطبة باآلية))0)(من سورة آل عمران.   (5(
هنج البالغة، خ)45)(، جـ )/45 .   (6(

سورة النساء/78   (7(





وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ   ﴾))). 

ا الناس(،  املالحظ أنَّهساَق كالَمه يف معرِض التذكرِي، وامُلدَرك من قولِه:)أيُّ
ي إىل التعبرِي القرآين أو معناه،  وأقام داللته اعتامدًا عىل الَعوِد احَلتمي يف ذهِن امُلتلقيِّ
الِسّيام وانَّه َيعود إىل ُمرتكزاٍت قرآنيٍة ُتعّد من أولويات احلفظ ِعند كثرٍي من املسلمني 

الرتباطِه بقضيٍة مهمٍة، أال وهي قضيُة املوِت. 

ِح والترَّعِليل .  ثالثااً : َوظيفُة الشرَّ

وكثريًا ما اعتمداالقتباس، ووّظفه للرشح، والتعليل، ومِمّا يرجتى أن يقوم 
املفرس بتسليط الضوء عىل املفاهيم القرآنية لُتسِفر عن معانيها، غري أنَّ األمام استعان 
بالنصيِّ القرآين لُيَفرسيِّ بِه بعَض املعاين واملفاهيم التي ُيريد بياهنا للمتلقي ِعرَب االقتباس.

من ذلك قوله يف خطبة له بذي قار ، وهو متوّجـه إلـى البصـرة ، ذاكـرًا النبـي 
بِه  ورتَق   ، دع  الصَّ به  فلمَّ   ، ربيِّه  وَبّلَغ رساالِت   ، بِه  ُأِمَر  بام  فَصدَع   ((:املصطفـى
غائِِن  مل بنَي ذوي األرحاِم َبعد العداَوِة الواِغرِة يف الصدور ، والضَّ الَفتق ، وأّلَف بِه الشَّ

القادحة يف القلوب(()))

النصُّ يف مقام الثناء عىل املصطفى، وبيان فضلِه عىل األمة، واملفردات)َصدَع، 
رتَق، فتَق( استحضت معها ِظالاًل من املعاين الساندة هلذا الرشح، وهي إحاالت إىل 
ٿ   ﴾ )))، وكذلك قوله تعاىل:    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   آيات قرآنية، منها: ﴿ 

﴿ گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  
ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ﴾)4)، وكذلك: ﴿چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  

سورة اجلمعة /8 .    (((
)))  هنج البالغة، خ)6))(، ج)/ )5)  .

سورة احلجر/94 .   (((
)4)  سورة األنبياء/ 0) . 





ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ﴾))) .

به،  وُعرفت  با  عرف  نّصًا  معها  تستدعي  واحدة  مفردًة  نجد  أن  الصعب  من 
ي استضافها.  فيصبح حضورها طاغيًا، وُموِحيًا يف النّص الذَّ

غم ِمن كوهنا مفردات، إاّل أّن ما يرافقها من عبارات مكّثفة أّدت وظيفَة  وعىل الرَّ
 . ِح والبيان ملا قام بِه رسوُل اهلل الرشَّ

لقد كانت إشارات دالة، أحسن اإلمام توظيفها يف النص، مثلام فعل يف مواضع 
أخرى))) .

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعاىل:﴿  قوله  واستحض 
پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ       ﴾)))، ليعلل به فقال:))التأمنّن 
ُم  َقومْ المْ إاِلَّ   ِ اهللَّ َر  َمكمْ َمُن  َيأمْ َفال  وتعاىل  سبحانه  لقوله  اهلل،  عذاب  األمة  هذه  خري  عىل 
ِح  َييمَْأُس ِمنمْ َرومْ إِنَُّه ال  وَن والتيأسّن لرش هذه األمة من روح اهلل لقوله تعاىل  ارِسُ َ اخلمْ

.(4(ُم المَْكاِفُروَن َقومْ ِ إاِلَّ المْ اهللَّ

وقال ابُن أيب احلديد: »واالحتجاج با جّيد الُشبهَة فيِه «)5).

من ذلك أيضًا قوله: ))بعَث اهلُل رساًل بام َخّصهم بِه من َوحيِِه ، وجعلهم 
دِق  ُة هلم برتِك أالعذاِر إليهم ، فدعاُهم بلساِن الصيِّ ُحّجًة له عىل َخلِقِه لئال جَتب احلجَّ

.(6()) إىل سبيِل احلقيِّ

والقول : ) وجعلهم حّجة له عىل خلقه لئال جتب احلجة هلم برتك األعذار إليهم( 

)))  سورة املائدة /67 .   
)))  ينظر:الفصل األول، ص :6)-)).  

)))  سورة يوسف/87.
)4)  هنج البالغة، خ)77)(، حـ)/44) ـ 45) .

)5)  رشح ابن أبى احلديد، جـ9)/74) .
)6)  هنج البالغة، خ)40)(، ج)/6) .





ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ﴿  : تعالـــى  قوله  من 
ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ﴾))(، ويف هذا تعليل ظاهر اعتمده من أصل اآلية املقتبسة 

مع إبدال بسيط يف بعض مفرداتا .

وقال مقتبسًا من قول رسول اهلل: ) إّن أخوف ما أخاف عليكم اتيِّباع أهلوى 
وطول األَمل ، أّما اهلوى فإنَّه َيِصّد عِن احلق ، وأما طول األمِل فُينيِس اآلخرة))): ))و 

إّن أخوف ما أخاف عليكم؛ اّتباع اهَلوى وطول األمل(())). 

واستحضمن قول املصطفى:))إّياكم واحَلَسد ، فإنَّ احلَسَد يأكل احلسناِت 
كام تأكل الناُر احلطَب(()4)، يف قوله: ))وال حتاَسدوا فإنَّ احلسَد يأكُل اإليامَن كام 
النبوي الرشيف، وإن كان بيشٍء من  الناُر احلطب(()5)، وهو توظيف للحديث  تأكُل 

التصف املقصود، وهو يف مقام  التعليل أيضًا )6) .

ألمّهية  نظرًا  املتلقي  فهم  دائرة  ُيَوّسع  أن  اإلمام  أراد  احلديث  هذا  باستخدام 
املوضوع الذي طرحه، فهو مل يقف عند حدوِد هنيه عن احلسد، بل أعطى تعلياًل لذلك، 
فهو هنُي ُمعّلل، وّضح فيه سبب النهي عن احلسِد فاستحض احلديَث النبوي الرشيف، 

وربطُه مع ما سبقه بالرابطة:)فإّن(.

قد يأت بالنصيِّ القرآين ليرشحه، أو يوّضح معناه، كقولهُمفرّسًا قوله تعاىل: 
﴿چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

)))  سورة النساء/65).
بحار األنوار، ج75/67.  (((

هنج البالغة، خ)7)(، ج)/68.  (((
ينظر:صحيح الرتمذي ، جـ 78/5) ـ 79) . صحيح البخاري حـ )/)7)، املعجم املفهرس أللفاظ   (4(

احلديث النبوي الرشيف حـ 6/))   .
)5) هنج البالغة، خ))8(، جـ)/49 .

)6)   ينظر خصائص اجلملة العربية يف هنج البالغة، ص:50) .





))العدل:اإلنصاف،  فقالُمفرّسًا:   ،(((﴾ ژ     ژ   ڈ   ڎڈ  
عليه  اّتفق  صحيح  تفسرُي  احلديد:))وهذا  أبى  ابُن  وقال  واإلحسان:التفضل(()))، 
النصوص  يف  فقط،  األمثلة  هذه  عند  التوظيف  هذا  يقف  ومل  كافة(()))،  املفرّسون 

النهجية)4). 

ِهيب : غيِب والترَّ رابعااً : وظيفُة الترَّ

للرتغيِب والرتهيِب دورمها يف نصوص النهج، إلدراكه ما هلذين األمرين 
من أمهية يف األمر باملعروف، والنهي عن املنكر بطريقة ال يظهر هذا األمر والنهي رصحيًا 

بألفاظه املعهودة.

ولقد وّظف قوَله تعاىل: ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ      گ   تعاىل:﴿ک   وقوله   ،(5(﴾ گ     گ  
)6)، مرّغبًا يف وصّيٍة   ﴾ ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

له قبيل وفاته ملّا ضَبُه ابُن ملجم)لع(: ))أنا باألمِس صاحبكم واليوم عربٌة لكم، 
َن فاَلفناء ميعادي ، وإنمْ أعُف فالعفو يل  وغدًا مفارقكم، إنمْ أبَق فأنا ويّل دمي ، وإنمْ أفمْ
ُقرَبة ، وهو لكم سّنٌة فاعفوا: »َأاَلحُتّبون أنمْ يغفر اهلُل لكم « واهللِ ما فجأين من املوِت واِرٌد 
كِرهته ، والطالٌع أنكرَته ، وما كنت إاّل كقارٍب ورد ، وطالٍب وجد »وما عند اهلل خرٌي 

لألبرار«(()7).

سورة النحل/90 .  (((
هنج البالغة، خ))))(، حـ)/40).  (((

)))  رشح ابن أيب احلديد، جـ9)/054وينظر:منهاج الرباعة ، للخوئي ، ج0)/00).  وينظر:يف ظالل هنج 
البالغة ، ج)/55). 

ينظر: هنج البالغة، حـ6/)7)، حـ 77/9، حـ 8)/)))، حـ 9)/74).  (4(
)5)   سورة النور/)).

)6)   سورة آل عمران/ 98).
)7)  هنج البالغة، وصية)))(، جـ)/4) ـ 5).





بنسٍق صوٍت منسجٍم حزين يلقي قوله تعاىل يف وصيته ُمغريًا بالعفو، ليصلوا بِه 
إىل مغفرة اهلل، يف مُجل خربيَهٍ مسجوعٍة، تبعتها مجٌل رشطية، حاضة اجلواب، يتلوها 

أمٌر عّززه بعرٍض، وإغراء إهل ي حيُث عىل العفو ، ُويرّغب فيه. 

ذلك  قبل  نفسهمؤكدًا  عن  يتحّدث  حني  كبريًة  نقلًة  باملتلقني  بعدها  ينتقل 
وارٌد  املوت  منفيتني بحريف)ما( و)ال(:)ما فجأين من  بقسٍم رصيٍح)واهلل(سبق مجلتني 
كِرهته والطالٌع أنكرته(ثم أّكد قوله هذا باسلوب القص املتحقق بالنفي واالستثناء)ما 
اخلري  هناك  حيث  التوكيد،  أنواع  من  نوع  وجد(وهو  وطالٍب  ورد،  كقارٍب  إاّل  كنت 

لألبرار)وما عند اهلل خرٌي لألبرار( اّنه عرٌض، وترغيٌب، وكالٌم حممول عىل الندب))).

 ولعب قوله تعاىل ﴿ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئ   ﴾ )))، دورًا يف الرتغيب وبث األمل يف النفوس، حني اقتبسها 
عىل  الضوِس  َعطف  َشامِسها  بعد  علينا  الدنيا  َلَتعطَفنَّ   ((:قوله عقب  وتالها 

ولِدها(())).

خصائصها  إحدى  عليها  دّلت  مكنية  استعارة  يف  الشموس  بالناقِة  الدنيا  شّبه 
والضوس:السّيئة  راكبِها،  عىل  َتستعيص  التي  هي  الَشموس  والناقة  وهي)شامسها(، 

اخللق، والتي َتَعّض حالبها، غري أهّنا مع ذلك تعطف عىل ولِدها. 

عىل  الدنيا  أّن  املعنى  فيكون  والقرب،  املبارشة  عىل  (يدّل  يف)لتعطَفنَّ والالم 
قساوتا مع اتباع أهل البيتستعطف عليهم وإذا كان هذا األمر ُمستغربًا كغرابِة 
به، ورّغَب يف  األمر وقرَّ أّكد هذا  اإلمام  فإن  منها،  أو االقرتاب  ناقٍة شموس   ركوِب 
حصولِه يف أقرب وقٍت، وبذا يّتسم النّص بوضوِح املعنى والقدرة عىل التشويق وزرِع 

األمِل يف النفوس.

)))  ينظر:رشح ابن أبى احلديد، جـ 5)/))).
سورة القصص/5 .ينظر:بج الصباغة، التسرتي حـ )/495.  (((

)))  هنج البالغة، ح)09)(، جـ )/98)  





لقد تكّلم بام حيرك فيهم األمل الراقد ، واألمنيات اخلامدة لتكون منارًا يف بحٍر 
من  هلم  هة  امُلوجَّ النفسية  الضبات  بفعل  واالنكساِر   ، واألحزان   ، اهَلميِّ من  ُمتالطٍم 

الناكثنَي، واملارقنَي، واخلارجني. 

ومن شواهد التوظيف الداليل لالقتباس ليؤدي دوَر الرتهيب قولهُمذّكرًا 
وُمرّهبًا من عذاب يوِم املحرش ، واالستعداد لذلك اليوم الذي ُتبعَثر فيه القبور:))فكيَف 
بُكم لو تاهت بكم األموُر، وُبعثَرت القبوُر: »هنالك تبلو كّل نفٍس ما أسلفت، وُرّدوا 

إىل اهللٍ موالهم احلّق وَضّل عنهم ما كانوا َيفرَتون« (())) 

بدأ كالَمه باستفهاٍم ال عىل سبيل السؤال، بل للتذكري والرتهيب من تلك احلال، 
حني يرتكون الدنيا وما فيها ، وخيرجون من قبورِهم وحفرِهم كلٌّ بعملِه، انه استفهام 

ُمغّطى بنربِة الرتهيب.

به من  يرتبط  ملا  النفوس،  الكبري يف  له وقعه   ((( القبوُر(تركيٌب قرآينٌّ ُبعثرت  و) 
إنه  وذكر،  حّل  أينام  بِه  واقرتنت  رافقته،  معنوية،  ِظالٍل  من  حيمل  وبام  ُمنّفرة،  َمعان 
استدعاء ملعاٍن خفّية ُأَخر، خفية بألفاظها حاضة بآثارها، وُتستحَض من خالل السياق 

الذي استنفرها من اخلزيِن الثقايف للمسلم عىل وجِه اخلصوص. 

والبيان  والبالغة،  الفصاحة  قرآنيتني هلام من  ُمفردتني  ُمتكّون من  تركيب  وهو 
والظهور، ماال يمكن لغريمها أن تثبت من املعاين امُلنَبِعثة عنهام »فاأللفاظ القرآنية هلا من 

الفصاحِة والبالغِة، والبياِن والظهوِر ماال  ُيدانيها كالم « ))).

 (4( النصيِّ يف  امُلنَتقاة  واآلية  الرتهيب،  تعزيز  عىل  ساعد  القرآين  النص  وإحضار 

)))  هنج البالغة، ح))))(، ج)/ 74) .
" االنفطار/4 . ثَِرت  مْ ُقُبوُر ُبعمْ من قوله تعاىل: "  َوإَِذا المْ  (((

أساليب البيان يف القرآن، ص:)8 .  (((
)4)   سورة يونس/0)  .





ِتا فيفزعون إىل الَعمل))). ترهيٌب، وختويٌف بتلك األهوال ليذكروا ِشدَّ

منقلبها  وسوء  الدنيا،  خداع  من  وحتذيرًا   ، ترهيبًا  نلمح  أخرى  خطبة  ويف 
، وحِلاٍق  ، وَعَطٍب(()))، وأهلها))عىل ساٍق وسياق  فهي))داُر حرٍب وَسلٍب، وهَنٍب 
ِه ،  يِه ، وُمرَتِفٍق بَخديَّ وِفراٍق(()))، وهم بعد فراقها بني))عاضٍّ عىل يديِه، وصاِفٍق بكفَّ
وزاٍر عىل رأيه، وراجٍع عن عزِمِه(()4)، ما العمل))وقد أدبرت احليلُة ، وأقبلت الغيلُة 
والَت حنَي َمناص!َهيهات ، َهيهات! قد فاَت ما فات ، وذهَب ما ذهب ومَضت الدنيا 

حلاِل وباهِلا! فام بكت عليهم السامُء واألرُض وما كانوا ُمنظرين(()5).

بعد تصوير بياين متحرك بفعل اجلمل الفعلية، تطّل اآلية بداللتها عىل الرتهيب، 
بم  واملراد  السامء،  عليه  تبكي  لن  سوف  هلا،  يعمل  ومل  اآلخرة،  نيس  ملن  والتهويل، 
املالئكة وأهل األرض ـ ألهنم ال يستحقون أن يتأسف عليهم)6)، ويرى ابن أيب احلديد 

أن املراد املبالغة يف حتقري شأهنم)7).

 خامسااً : وظيفُة الترَّهديِد والَوعيِد : 

اخذ االقتباس دوره الواضح يف التهديد والوعيد ، فانسّلت كلامتهكالسيوف 
هام يف قلوب من َقَصدهم من خالل االقتباس ، ومن أمثلة ذلك ما جاء يف كتاٍب  والسيِّ
فقال:))000وأنا  دًا  قرآنّيٍة)8)ُمّهددًا،وُمَتَوعيِّ بآيٍة  ، وقد ختمه  معاوية  إىل  أرسله   له
،َشديٌد  بإحساٍن  هلم  والتابعنَي  واألنصار،   ، املهاجرين  مَن  َجحفٍل  يف  نحوَك  ُمرِقٌل 

)))  تفسري ابن ميثم البحراين، ج)/50).
)))  ينظر:هنج البالغة، ح)68)(، ج)/ 59). 

ينظر:املكان نفسه.  (((
املكان نفسه.  (4(

املصدر نفسه، ج)/60).  (5(
)6) ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج))/ 9).

)7) املكان نفسه.
)8) سورة هود / )8.





ِم وقد  زحاُمُهم ،ساِطٌع َقتاُمُهم ، ُمترَسبِلني رِسباَل املوِت ، أحّب اللقاء إليهم لقاِء ربيِّ
ٌة ، قد َعرفَت مواِضَع َنصاهِلا يف أخيَك وخالَِك  ٌة ، وسيوٌف هاشميَّ ٌة َبدريَّ َصِحبتُهم ذريَّ

.((((( املنَي بَِبِعيد َك ، وأهِلَك » وما هَي مَن الظَّ وَجديِّ

إن ورود اآلية يف تديد الكافرين بحجارة من سّجيل ينذر بالوعيد،وكان خطابه 
القتل  وقوع  إمارة،بدليل  من  هلم  ليس  ما  أمره،وطلبوا  عن  خرجوا  املوحدين،ملا  مع 

والدماء بينهم،وبقرينة التصيح حني اقتبس اآلية وما هي من الّظاملني ببعيد«. 

  واتساق اجلمل،وانتظامها يف هندسة إيقاعية حاّدة كان له الوقع يف نفس املتلقي، 
بام يعّزز الوعيد ويرفده؛ )شديد زحامها،ساطع قتامه ،مترسبلني رسابيل املوت(.

معاوية  يعلم  اهلاشمية،والتي  البدرية،والسيوف  بالذّرية  معاوية  تديده  وبعد 
امِلنَِي بَِبِعيٍد،وعند  أثرها،وأفعاهلا يف بدر وحنني؛ استحض قوله تعاىل: َوَما ِهَي ِمَن الظَّ
الرجوع إىل سياق اآلية املباركة نجد أن الضمري املتصل يعود إىل نار جهّنم،وسياق كالم 
بنار جهنم باعتبارها سرتدي  اإلمام يشري إىل السيوف،عند ذلك ندرك معنى تشبيهها 

معاوية فيها.

﴿ې  ې  ې   تعاىل:  بقوله  أيضا،مهددًا   معاوية  إىل  بعثه  مماثل  كتاب  وله    
منه  اهلُل  ُيصيَبَك  أن  واحَذر   00(( له:  كتب  أن  بعد   ،(((﴾ ائ    ائ      ى   ېى  
َعتني  ًة غرَي فاِجَرٍة:َلئِن مَجَ ابَِر!فإيّن ُأويل لَك باهلَل ألييِّ بعاجِل قارَعٍة مَتَسُّ األصَل،وَتقَطُع الدَّ
 .(((((وإيَّاَك جواِمُع األقداِر ال أزاُل بباَحتَِك » َحتَّى حيُكم اهلُل ُبيَننا،وهَو خرُي احلاِكِمني

  ويف ذلك غليُظ الوعِد بعذاٍب شديٍد)4)، وَيقسم له َقَساًم غري فاجر أن َلو اجتمع 
بِه يف ساحة احلرِب،ال ينصُف منها حتى حيكم اهلُل بينهام بام ستؤوُل له املعركة.

)5(  هنج البالغة، ك) 8)(،ج)/ 40.  (((
)))  سورة األعراف/087

)))  هنج البالغة،ك)55(،ج)/4))0
)4)  ينظر:رشح ابن ميثم البحراين،جـ )/467 





وَسيفًا  شاِماًل  ُذاًل  َبعِدي  َسَتلَقون  أنَّكم  ))أما   :  قوله ذلك  أمثلة  ومن 
من  توظيفي  اقتباس  القول  هذا  ويف  ِسنًَّة(()))،  فيُكم   الظاملون  َيتَِّخُذها  وأثرًة  قاِطعًا، 
قول الرسول خماطبا األنصار: )) ستلقوَن بعدي أثرًة  فاصربوا حّتى  تلقوين عىل 

احَلوض (( ))). 

سادسااً : َوِظيفُة اإلجياِز والَتلخيص .

لإلجياز مكانُته البارزة يف البالغة العربية،فهو أصُلها،وروحها)))، وأصبح موضع 
عناية البالغيني، واللغويني،والنقاد القدماء واملحدثني وإن كان بعُضُهم قد أطلق عليه 

ُمسّمياٍت جديدًة)4) .

كمنارات  جاءت  كلامت  بضِع  يف  كبرية  أفكارًا  ُيبلور  أن   اإلمام استطاع 
احلديث  من  قرآنية،وإضاءات  قبسات  من  إفادته  بفضِل  النص،  زوايا  مضيئة،تكشف 
أصحابه:كيف  بعض  من  ُسئَِل  حني   قوله ذلك  مصاديق  الرشيف،من  النبوي 
دفعكم قوُمُكم عن هذا املقام وأنتم أحّق به؟ فقال:))...حاول القوُم إطفاء نور اهللِ من 
ا  َوبِيئًا ، فإن ترتفع عنَّ َينبوِعه ، وَجَدحوا بيني وبينهم رِشبًا  ِمصباحِه ، وَسّد َفواِره من 
وعنُهم حِمن البَلوى  أمحلُهم مَن احلّق عىل حَمِضِه،وإن تكن األخرى« فال تَذَهب نفُسك 

عليِهم حرسات إنَّ اهلل عليٌم بام يصنعون«(()5). 

 )َجَدحوا بيني وبيَنُهم رِشبًا َوبِيئًا(: أي َخلطوه،وَمزجوه، وأفَسدوه،والويبء:ذو 
قد  وبينهم  بيَنه  كانت  التي  احلال  استعارة تصحييه،وكأّنه جعل  الوباء واملرض،وهذه 

)))  هنج البالغة،خ)57(ج)/ )0).
)))  صحيح البخاري،ج04/5). صحيح مسلم،ج)/09).    مسند امحد،ج)/57.  سنن النسائي،ج5/8)). 

وورد بصيغة : ))  فاصرِبوا حّتى تلقوين ، وَموعدكم أحَلوض ((.صحيح ألبخاري ، ج5/4)).
)))  فن االستعارة ص: )))

)4)  سامها حمسن أطيمش بالتكثيف عند ما حتدث عن الصورة البيانية يف الشعر.ينظر:دير املالك،دار الرشيد 
للنرش،بغداد،)98)م،ص:)7)،ص:)7) 

)5)  هنج البالغة،خ)57)(،جـ )/80 ـ )8 .





رِب  بالصَّ ،أو  بالسميِّ خُيلط  الذي  كالرشاب  والسقم  الوباء  مظّنة  القوُم،وجعلها  أفسدها 
فيفسد ويويُبء))) .

الذي  احلق  عىل  محلهم  املحن  هذه  عنه  اهلُل  كشف  أمرين؛فإن  بني  هنا  واحلال   
تكن  حَمِضه(،وإن  املاء)عىل  من  يشء  خيالطه  ال  الذي  املحض  باطل،كالّلبِن  ُيامزِجه  ال 
عليهم  نفسك  تذهب  احلّق،فال  سبيل  عن  وابتعدوا  الباطل  اختاروا  اآلخر،أي:إن 

حرسات، وهو اقتباٌس قرآيُن ظاهر))).

ا   بذا خّلصت اآلية املوضوع كله،وجعلته يف بؤرة داللية مركزة أمام املتلقي،ألهنَّ
نه من ِقيٍم دالليَّة ُمتعالية .  جاءت نتيجة ملا قدمه اإلمام،وملا َتَتضمَّ

واستدعى قوله تعاىل:﴿ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    
حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  
مب  ىب  يب  جت  حت  خت﴾)))، ليوظفها يف قوله:))اللهم ال 
أمور  عىل  قومه،فدّلت  مع  أمرِه  عن  شديٍد  بإجياٍز  َعرّب  لقد   ، يقولون(()4)  باِم  ُتؤاخِذين 

عديدة؛منها ظلمهم له،وعدم طاعتهم له، وبراءته مما فعلوا . 

وقال: ))فبادروا بأعاملِكم تكونوا مع جرياِن اهلِلِ يف دارِه،رافق بم رسَله،وأزاَرُهم 
ُلُغوبًا  تلقى  أن  أجساَدهم  أبدًا وصاَن  ناٍر  تسمع حِسيس  أن  أسامَعُهم  مالئكَته،وأكرم 

.(5(((َعِظيِم ِل المْ ُ ُذو المَْفضمْ تِيِه َمنمْ َيَشاُء َواهللَّ ِ ُيؤمْ ُل اهللَّ ونصبًا: َذلَِك َفضمْ

إنَّ مآل العمل الصالح ِرفقِة اّلرسِل واملالئكِة،وصيانة األسامع عن النار واألجساد 

)))  رشح ابن أبى احلديد جـ 9 / 99)0 
)))  ينظر:املصدر نفسه،جـ 00/9) 

)))  سورة البقرة /86).
)4) هنج البالغة،خ)88)(،جـ )/87) 0 

)5)  هنج البالغة،خ)78)(،ج)/6)) – 7)).





َفت اآليُة لضغط  عن اللغوب والنََّصب، هذا هو فضُل اهللِ الذي ُيؤتيِه َمن يشاء، لقد ُوظيِّ
املعنى ، وتلخيصه، وإجيازه، واستطاع أن جيعلها مثرية ، ودالة إىل معنى مكتنز يف ذهن 

املتلقي، من خالل تعليق املعنى يف ذهنه عرب هذه اآلية،فكانت وسيلة ال غاية عنده  . 

  ومتظهر التلخيص عرب آلية االقتباس يف قولهملا سأله رجل عابد يدعى)مهام(
ِق اهلَل  عن صفات املتقني، وكأّنه ينظر إليهم،فتثاقل اإلمام عن جوابه،ثم قال له يا مهام اتَّ

 .(((فإّن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون :وأحسن

 مل يتحمل مهام هذا التخليص ، والتكثيف ، فطلب جوابًا غريه)))، إّن تلخيصًا 
حتمل كلامُتُه إشارات ، وتداعيات متنوعة.

يف   املعنى وإجيازه قوله لتلخيص  النبوي الرشيف   واستعار من احلديث 
لُه ما تكره  لنفِسَك واكَره  لغرِيَك ما حتب  : ))00 فأحبِب  احَلَسن  له البنه  وصيٍة 
حيّب  ما  ألخيِه  حيّب  حتَّى  أحُدُكم  ُيؤِمن  ))ال   :الرسـول قول  من  وهو  هَلا(()))، 
مني  لنفِسِه (()4)، أضاف االقتباس إضاءات جديدة للنص، وجاء جمّسدًا للرفض الضيِّ
يِف  من خالل َطرح النقيض له،وامُلسَتوحى ِمَن النفي الصيح يف احلديِث النَّبوِي الرشَّ

م :  سابِعااً: َوظيفُة املدِح والذرَّ

ولالقتباِس وظيفٌة يف املدح والذّم،استطاع اإلمام أن ُيفيد من هذا التوظيف يف 
مع  ينسجم  بام  املتلقي،وتظهر  عند  اإلمتاَع  حتقق  ِحسييِّة  لصور  حاملة  نصوصه،فبدت 

فِض،فيتفاعل معها. شعورِه يف حالَتِي الَقبوِل والرَّ

فها يف املدِح والذمّ ، ومن هذه الرتاكيب  واقتبس بعضًا من الرتاكيب القرآنية فوظَّ

)))  هنج البالغة،خ)88)(،ج)/85)0 
)))  ينظر:رشح ابن أبى احلديد،ج0)/86)0 

)))  هنج البالغة،وصية)))(،ج)/5)0 
)4)   السنن الكربى،ج9/6)5.   املعجم الكبري،للطرباين،ج08/8).





)حزب اهلل( يف كتاب أرسله إىل عامله يف البصة)عثامن بن حنيف( ، وقد َبَلغه أّنه ُدِعَي 
ا َفرَضها ؛ وَعَركت  إىل وليمِة قوٍم من أهلها:ومِمّا جاء  فيه: ))ُطوبى لنفٍس أّدت إىل َربيِّ
ليِل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افرتشت أرضها  بَجنبِها ُبؤَسها ، وَهَجرت يف الَّ
مضاِجِعهِم  عن  وجتاَفت   ، معادِهم  خوُف  م  عيوهَنُ أسهَر  َمعرٍش  ،يف  ها  كفَّ وتوّسدت   ،
م« أولئك  م شفاُهُهم ، وتقّشعت بطوِل استغفاِرِهم ذنوُبُ م ، ومَههمت بذكِر ربيِّ جنوُبُ
ِق اهلل يا ابَن ُحَنيف ، ولَتكِفك أقراُصَك؛  حزُب اهلل ، أال إنَّ حزَب اهللِ ُهُم املفِلحون » فاتَّ

ليكون مَن الّناِر خالُصك(())).

بعد نصح وارشاٍد البن حنيف، وتذكرٍي باآلخرة، ختَم كتابه بذا املقطع، حاّثًا إّياه 
ها()))،  مِلَن َطّوع نفَسه عىل تأدية الفرائض، وَعرَكها:)َصربَّ عىل التقوى، فالفوز واجلّنة 
عىل ُبؤٍسها ، وَطّوع نفَسه عىل هجر النوم والكرى ، ومل يكن له فراش إاّل األرض ، ومل 
املعاد، واخلوُف منه، وجتافت  ، وكان يف معرٍش شغلهم ذكُر  إاّل الكف)))  تكن وساده 

عن مضاجِعِهم جنوُبم ـ وهو لفظ ٌمن ألفاظ الكتاب العزيز ﴿ گ  گ   ڳ  
عىل  ِم  ربيِّ ذكُر  وكثر   ،(4(﴾ ں    ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

م بطوِل االستغفار، فأولئك ُهم حزُب اهلل . شفاِهِهم، وزالت ذنوُبُ

م حزب اهلل الفائزون برمحتِِه، وَمّهد  بعد بياِن صفاِت املؤمنني َخُلَص إىل مدحِهم بأهنَّ
هم  هلذا املدح بمدٍح ضمني حتّقق بفعل الرتكيب القرآين امُلقَتَبس »وجتاَفت عن مضاجِعِ
م  ، وقد يستقلُّ لفٌظ واحٌد ـ العبارٌة كاملة ـ برسِم صورة شاخَصة،تارة بجرسه  جنوُبُ

الذي يلقيه يف األذن،وتارة بظّله الذي يلقيه يف اخليال، وتارة باجلرس والظّل مجيعًا)5).

كتاٍب  يف  الذميِّ  موارد  إىل  االقتباس  توجيه  فنّية  مقدرة  من  يمتلك  بام  واستطاع 

)))   هنج البالغة،ك)45(ج)/084   
)))   ينظر:رشح ابن أبى احلديد،جـ 6)/))) 

)))  ينظر:املكان نفسه 0  
)4)  سورة السجدة/6)

)5)  ينظر:النقد األديب أصوله ومناهجه، سيد قطب، دار الرشوق، ط 4)4)،8 هـ، لسنة )00)م، ص:46.





بعثه إىل ) املنذر بن اجلارود(وقد خاَن يف بعِض ما واّله من أعامل)) أما بعد فإنَّ صالَح  
أبيَك ماَغّرين منَك،وظننت أنََّك تتبع هدَيه،وتسلك سبيَله، فإذا أنَت فيام ُرِقَي إىلَّ عنك 
وتصُل  آخرتِك  بخراِب  دنياَك  ر  ُتعميِّ عتادًا  آخرتَِك  إىل  تبقي  انقيادًا،وال  هَلواَك  َتدع  ال 
عشريَتك بقطيعِة ديَنك وألن كان ما َبلَغني عنَك حقًا،جلمل أهِلَك وَشسِع َنعِلَك خري 

ِمنك(())).

زخر النَصُ باالقتباسات القرآنية فغدت ومضات بني ثناياه تدّل عىل معاٍن جاءت 
با معها،إذ مثل قوله : )ال َتَدع هلواَك انِقيادًا( شاهدًا عىل ذلك،فهو انعكاس لقوله 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ       ٻ    ٻ   ﴿ٱ   تعاىل: 
﴾ )))، وكذلك يف قوله:)وتعمر دنياك  ٹ    ٹ    ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

بخراب آخرتك(، فهو يعيدنا إىل قوله تعاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  
ڇ   چ   چ       چ   تعاىل:﴿  وقوله   ،(((﴾ ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ  
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
 ((:قوله يف  أثره  ظاهر   (4( ڱ﴾  ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ  

وتصل عشريتك بقطيعة دينك ((.

َفَمن اّتبع هواه،وباَع آخرَته بدنياه،وَعّمرها بخراِب آخرتِِه - وهو تصوير كاشف 
خرٌي  َنعِلِه  أهِلِه،وَسشِع  مجُل  يكون  أن  الطبيعي  من  كان  ـ  الذّم  مورد  يف  اإلمام  ساقه 
ُه اإلمام  منه،وما كان الوصول إىل هذه املقارنة باألمر املمكن لوال هذا التمهيد الذي َصبَّ

عىل ذلك الشخص عرب توظيف النصوص القرآنية املقتبسة . 

س فيه االقتباس لذميِّ أولئك الذين انقلبوا عىل أعقاِبِم بعـد  وَثّمة مثل آخر كرَّ

هنج البالغة،ك))7(،حـ )/45)  (((
)))   سورة اجلاثية /))0  وينظر :بج الصباغة،التسرتي،حـ 8/)))    
)))   سورة البقرة/086    وينظر:بج الصباغة، التسرتي،حـ 8/)))0 
)4)  سورة التوبة /4).   و ينظر:بج الصباغة، التسرتي، حـ 8/)))0





وفـاة رسـول اهلل  بقوله  :)) 000 حّتى إذا قبَض اهلُل رسوَله  رجع قوٌم 
بُل، واّتكلوا عىل الوالئِج ، ووصلوا غرَي الّرحم،وهَجروا  عىل األعقاِب، وغالتهم السُّ
الّسبب الذي ُأِمروا بِموّدتِه ونقلوا البناء عن رّص أساِسه،فبنوه بغرِي موِضِعِه()))، ويبدو 
اِت ُقلمْ  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُ ِعَباَدُه الَّ ُ اهللَّ انعكاس النصيِّ القرآين: ) َذلَِك الَِّذي ُيَبرشيِّ
 َ نًا إِنَّ اهللَّ َلُه ِفيَها ُحسمْ رَتِفمْ َحَسَنًة َنِزدمْ  َبى َوَمنمْ َيقمْ ُقرمْ َة يِف المْ ََودَّ رًا إاِلَّ املمْ ِه َأجمْ َأُلُكممْ َعَليمْ ال َأسمْ

َغُفوٌر َشُكوٌر (، جلّيًا ))) يف بيان صورة الذم هلؤالء. 

وخرج باالستفهام املتتابع إىل غرض جمازي آخر،وهو الذم يف أحد كتبه املرسلة 
إىل معاوية جوابًا: ))00 ثم ذكرَت ، ما كان من أمري وأمر عثامن،فلَك أن جُتاب عن 
ن بذَل له نصَته فاستقعَدُه،  هِذه لرمحك منه،فأّينا كان أعدى لُه ؟ وأهدى إىل مقاتلِه؟ أمَّ
كال  عليه؟،  قَدُرُه  أتى  حّتى  إليه  املنون  وبّث  عنه  فرتاخى  استنَصه  أّمن  ُه؟  واستكفَّ
قنَي منكم، والقائلنَي إلخواهِنِم َهُلمَّ إلينا وال يأتوَن البأَس إاّل  امُلَعويِّ واهلل: لقد علم اهلُل 

قليـاًل(())).

نحن إزاء سيل من األسئلة االستنكارية،الّدالة عىل الذميِّ واالستهجاِن يف َنَسقٍ من 
اجلمل احلادة بوقعها، واملتحقق بذه االستفهامات واالستنكارات)كال(، و)القسم(، 
حتى يصل اإلمام إىل ذروة الذّم ملعاوية باستدعاٍء قرآيٍن رصيح)4)، لَيعِقد به تشبيهًا له 

بمن تكلمت اآليُة عنهم، مثلام وصفه - يف كتاب آخر بعثه له - بالشيطان)5) 

ہ   ہ   ہ    ۀ   ﴿ۀ   تعاىل:  قوله  توظيف  يف  احلال  وهكذا 
ہ  ھ  ھھ  ھ  ے    ﴾ )6)، يف ذّم هذا النوع من الناس املوجود يف كّل زمان 

)))  )5( هنج البالغة،خ)46)(، جـ )/49-48 . 
)6(  سورة الشورى/)).  (((

))( هنج البالغة،ك)8)(، جـ )/8) ـ 9)   (((
)4)  ))(سورة األحزاب/8)0 

)5)  ))(ينظر:هنج البالغة،ك)44(،جـ )/077 
)4( سورة البقرة/044   (6(





ومكان فقال: ))لعن اهلُل اآلمريَن باملعروِف والتاركنَي له، والناهنَي عن املنكر والعاملنَي  
واعتمد  إنشائي،  أسلوٍب  إىل  االستنكاري  االستفهامي  األسلوب  عن  فعدل  به(()))، 
الرتكيبني،ويف  يف  الواضح  بالَنَسِق  والطباق،ُمتحققان  املوازنة،  ومها  البديع،  من  فنَّني 
األلفاظ: )اآلمريَن، الناهنَي(، )املعروف واملنكر(، )التاركني له،العاملني به(، واملشرتكة 
ح بالذّم،قال ابن  بعامل واحد وهو)َلَعن( العائد إىل اهلل جل وعال، والفعل)َلَعَن( ُيصيِّ

أيب احلديد: » ومن قوله ظاهر الذّم بالقول: لعن«))).

األحبار  عن  حديث  من  املباركة،  اآلية  تستصحبه  الذي  باملعنى  الذّم  وجاء   
وال  دقِة  بالصَّ يأمرون  يتَّبعوَنه،أو  وال   حممد باّتباع  أقاربم  يأمرون  كانوا  الذين 

قون))).  يتصدَّ

وله نامذج أخر هلذا النوع من التوظيف)4) .

ثامنااً: وظيفةُ  النصِح واإلرشاد .

تأثرٍيمبارٍشعىل  من  هلا  سواها،ملا  من  أكثر  اخلطب  يف  التوظيف  هذا   ويتجىّل   
اجلمهور حيث يستثمر اخلطيُب العقل اجلمعي لدى اجلمهور يف إحداث اإلثارة امُلشار 

.(5(إليها

من أمثلة ذلك قوله يف كالم كان يويص به أصحابه، ومما جاء فيه:)) تعاَهدوا 
ا كانت عىل املؤمنني  ، فإهنَّ أمَر الصالة ، وحافظوا عليها واستكثروا منها ،وتقّربوا با 
ِكتابًا موقوتًا،أال تسمعون إىل جواِب أهِل النار حيث ُسئِلوا : َما َسَلَكُكممْ يِف َسَقَر ،َقاُلوا 

))) هنج البالغة،خ)5))(،جـ )/7)0 
رشح ابن أبى احلديد،جـ )/7)0   (((
ينظر:من كنوز القرآن،ص:74)0   (((
)4)  هنج البالغة،خ)8)(ج)/86). 

)5)  التفسري البياين، ص:5.





نَي، وإهنا لتحّت الذنوب حتَّ الورق، وتطلقها إطالق الربق(())). َُصليِّ مَلمْ َنُك ِمَن املمْ

  تقاسم النصَّ اقتباسان ؛ األول من قوله تعاىل: » حافظوا عىل الصلوات والصالة 
الوسطى، وهو اقتباس غري مبارش ، والثاين متثل يف صورته الظاهرة يف النص)))، واآلية 
املقتبسة اقتباسًا مبارشًا أتت داعمة ، وُمعّززة لتوكيد أمهية الصالة ، و احلفاظ عليها ، 

ومها يف مقاِم التَّذكرِي ، والَوعِظ ، والنصِح واإلرشاد .

  كام وّظف قوله تعاىل:﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ    ڎ   ڈ   ڈ       ﴾ )))، يف قوله:)واهلل مستأديكم شكره ومورثكم أمره()4)، 

مع االختالف بني صيغتي األمر واإلنشاء يف كل منهام، إال أهّنام يشريان إىل هدف واحد 
وهو شكر اهلل.

  وقال: )) إذا حّييت بتحّية فحّيي بأحسن منها،وإذا أسِدَيت إليك يٌد فكاِفئها 
تعاىل:   قوله  إىل  بنا  يعود  قول  وهو   (5()) للبادي  ذلَك  مع  عليها،والفضُل  ُيريب  بام 
 ،(6(﴾ حت        خت  مت    جت   مب      ىب  يب          ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب    ﴿
باألمر،عرب  التصيح  عليه،بفعل  مايدّل  إىل  حيتاج  ال  جليًا  واإلرشاد  الوعظ  يبدو 
الفعل)َحييِّي(،والنزوح باآلية من صيغة اجلمع إىل اإلفراد يف قوله، الذي جاء خمتلفًا 

الختالِف امُلخاطِب يف كلٍّ منهام. 

 ومن قول املصطفى:))قد أفلَح َمن ُرِزَق َكفافًا وقّنعُه اهلُل باِم آتاه(()7)،ليوظفه 
يف النصح واإلرشاد بقوله:))وال تسألوا فيها فوَق الكفاِف وال تطلبوا منها أكثر 

)))   هنج البالغة،خ) 94)(،ج)/04)
سورة البقرة / 8)).   (((
سورة القصص/)7.  (((

هنج البالغة،خ)6))(،ج)/)6)’  (4(
)5)  هنج البالغة،خ))6(،ج)/64).

)6)  سورة النساء/ 86.
صحيح مسلم، ج)/)0).  (7(





ٍة  ِمَن البالغ ((، وإذا قارنا بني القولني نجد أنَّ احلديَث النبوي الرشيف بصيغٍة إخباريَّ
تفيد فائدة خربية،وكالم اإلمامجاء بصيغة إنشائية تفيد األمر احلامل للنصح بني 

جوانحِه،وهلذا النوع من التوظيف أمثلة أخرى))) 

ينظر:هنج البالغة،خ))6)(،ج)/67)،خ) 5))(،ج)/50)، ق)40)( ،ج)/85).  (((





املبحُث الثاني

 التوظيف الفن

 

عند  واإلمتاع  اإلفهام،  خلق  يف  الفني  الداليل،والتأثري  التأثري  يتعاضد 
عن  وتكشف  النص،  ُتنري  إضاءات  إىل  ليوصالن  بينهام  فيام  املتلقي،ويمتزجان 

مضامينه،وتظهر مجالية بنا ئه بام له من آثار صوتية، أو تركيبية، أو تصويرية.

ينتج  فاجلملة،وما  الكلمة  إىل  احلرف  من  املستوى  هذا  يف  احلديث  ينطلق  و 
عنها من آثار بيانية،وهذا يعني حتمية البدء بالتوظيف الصوت ملاله من عالقة باحلرف 
والكلمة،مرورًا بالتوظيف النحوي لعالقته باجلملة ،ثم الوقوف عند التوظيف البالغي 
سياقية،وسيتوّزع  عالقات  من  اجلمل  بني  العربية،وما  للجملة  البياين  باألثر  لعالقته 
الفصل عىل أهم تلك التوظيفات،والتي توّزعت إىل توظيف صوت، وتوظيف نحوي،و 

فّني 

وِت . ل اً: التوظيُف الصرَّ أورَّ

نصوصه،وجعلها  يف  الصوت  اجلانب  من   االقتباس  توظيف  من  اإلماُم  متّكن 
تنهض بالنّص معنى ومبنى، فُتضِفي عليه مسحة مجالية هلا أثُرها الكبري يف املتلقي.

إنَّ الرتكيَب الصوت - للمفردات واجلمل - ضمن بنية نسيجية حُمكمة يستجلب 





معه مسحة مجالية ال تقّل يف تأثريها عن الكشف الداليل يف النص،فالنّص األديب له قدرة 
خلق األثر اجلاميل املستحصل باملعاين واأللفاظ مثلام له القدرة عىل خلق األثر الداليل، 
السّيام إذا ما عدنا إىل غايتي العمل األديب ومها اإلفهام واإلقناع))) ،واجلانب الصوت 
املتلقي ومقدرته اإلحيائية،وهو اجلامع بني استكامل  الداليل عند  تنامي األثر  يسهم يف 

املعنى وتزيني املبنى .

   واالقتباس فنٌّ أديٌب له احلظ الكبري يف مجالية النص باعتباره فّنًا بديعًا )))، ويف 
له)))،  تعريفه  يف  هـ،  ت)6)6(  الرازي  الدين  فخر  يرى  كام  وتفخيمه  الكالم  تزيني 

وكذلك من وجهة نظر املفهوم احلديث باعتباره آلية من آليات التناص)4).

   لقد ازدان النص النهجي باألثر الصوت بفعل االنسجام والتالؤم بني احلروف 
عىل  بظالله  يلقي  موسيقيًا  نسقًا  تضفي  التي  املالئمة  األلفاظ  باختبار  واملفردات،أو 

املعاين املراد نقلها )5). 

منهم  كثري  التحاق  جنده،وعدم  ترّدد  وصف  قولهيف  ذلك  مصاديق  من    
ما  ابالكم  دعوُت،ال  إذا  جُيِيُب  أَمرُت،وال  إذا  ُيطيُع  ال  بَِمن  إخواهنم:))ُمنيُت  لنصة 
َة حتِمُشكم، أقوُم فيكم ُمستصخًا،  يَّ مَحِ َربَُّكم،أما ديٌن جيمُعُكم،وال  بنِصُكم  تنتظرون 
األمور عن  َف  َتكشَّ أمرًا،حتَّى  ُتِطيعون يل  قواًل،وال  َتسمعوَن يل  فال  ّوثًا  ُمَتغيِّ وأناديُكم 
إخوانُِكم  َنِص  إىل  دعوُتُكم   ، مراٌم  بُِكم  يبُلُغ  وال  ثأٌر،  بُِكم  ُيدَرك  املساءِة،فام  عواِقِب 
َفَجرَجرُتم َجرجَرَة اجَلَمِل اآلرَس، وَتثاقلُتم َتثاُقَل النيِّضِو األدَبر ثم َخرَج إيلَّ ِمنُكم ُجنيٌد 

إعجاز  دراستهم  عند  واللغويني  واملفرسين  والبالغيني  الكالميني  بحوث  يف  باجلامل  البيان  اقرتن     (((
القرآن، ومها من أهم مهامت علم الداللة. ينظر:آيات االبتالء،د. حامد عبد اهلادي حسن،جملة دراسات 

إسالمية،بغداد،ع))(،)00)م،ص:6.
)))   ينظر:التمهيد، ص : 8.

)))   هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، ص: 47).
)4)   مجالية التناص، د . عبد امللك مرتاض، جريدة اجلزيرة،ع 879))،السنة،4)4)هـ ،السعودية، صفحة 

فنون . 
)5)   ينظر:خصائص اجلملة العربية يف كتاب هنج البالغة، ص : 5





. (((((  ِت َوُهممْ َينمُْظُروَن َومْ اَم ُيَساُقوَن إىَِل املمْ ُمتذائٌِب َضعيٌف » َكَأنَّ

  كشفت طالئع النص عن َضَجراالمام  وترّبِمِه،وسخِطه من تردد هؤالء،إىل احلديِّ 
ح فيه بذلك،فمىض ُموّبخًا بأسلوب استفهامي تعجبي)أما دين جيمعُكم،وال  الَّذي رَصَّ
بِكم  ُيدرك  قال:)فام  استغاثة،لذلك  استصاخ،وال  ينفع معهم  حشمَة حتمشُكم(، فال 

ثأر،وال يبلغ بِكم مرام(.

 عرج بعدها إىل رسم صورة بيانية ، تشبيهية ، يصاحبها حشٌد صوت ثقيل عرب 
احلروف) التاء، الثاء ، واجليم ، واخلاء ، وامليم( ليَعربيِّ عن مرارِة املوقف ، وثقله،فيصبح 
الصوت جزءًا متماًم لبيان صورة هؤالء الذين مل خيرج منهم إاّل)ُجَنيد ُمَتذائِب( إمعانًا 
رِجرون أنفَسهم  منه يف التقليل ، فهم ليسوا سوى)ُجَنيد( ُمضطرب)))، خرجوا وهم جُيَ
َجرَجرة اجلمِل األرَسيِّ ، وهو أكثر ما يكون عند اإلعياِء ، والتََّعِب))) ، وبتثاقلهم كانوا 

كالنيِّضِو األدَبر ، وهو البعرُي املهزول)4).

 كشف التوظيف الصوت عن معنى اإلمام،مثلام كشفت عنه الصورة البيانية، إن 
اَقلُتم( تفضح ترددهم،وكراهيتهم للخروج  مل يكن أكثر منها، فاملفردات)َجرَجرُتم ، اثَّ
من خالل هذا الوقع الثقيل للحروف،وكأنَّنا نرى تساقطهم عىل األرض ، والتحاقهم 
ع، من جمموعة عنارص حتمل بني طياتا تصويرًا َحركيًا بارعًا، وفعااًل تأتى  الثقيل وامُلتَقطيِّ

بفضِل احلشِد الصوت، ومّما صاحَبُه من تصوير بياين تشبيهي .

وبتالؤم  الكلية،وموسيقاه  صورته  يف  املشهد  بناء  لتكمل  اآلية)5)  أتت  ثم   
داليل،وصوت،فالتشبيه )كأنام( ينسجم مع التشبيه البليغ )َجرَجرُتم َجرَجرة(، و)َتثاقلُتم 

)))   هنج البالغة،خ )8)( ج)/86.
)))   ينظر: رشح ابن أيب احلديد،ج)/7)).

)))   ينظر:املكان نفسه. 
)4)   ينظر:املكان نفسه.

)5)   سورة الفلق/).





يف  جاء  ثقيل،وطويل،والذي  سرٍي  عن  أخرى  مرة  يف)ُيساقون(يكشف  واملّد  تثاقل(، 
حشٍد صوت ثقيل من خالل احلروف)النون، القاف، والتاء(.

املتلقي دور الصوت الذي كان بمثابِة موسيقى تصويرية ملشهٍد ُصوري  يدرك 
ك،فغدا النّص ِعرب التوظيف الصوت لآلية لوحًة موسيقيًة ُمتعددة املقاطع املتالئمة  ُمتحريِّ
مع بعِضها،حتى ليكاد املتلقي يسمع صوت احتكاك هؤالء باألرض وهم ُيساقون كرهًا 
عِف التي وصلوا إليها،فلم  م ُيساقون إىل املوِت داللة عىل حالِة الضَّ إىل ماال حُيبُّون،وكأهنَّ
ة،والتي ُتوحي بتثاقِل األجسام الَّتي يرفعها الرافعون يف  جيدسوى هذه اآلية امُلعربيِّ
جهد،فيسقط يف أيديم بثقل كثقل حروفه)الباء،والتاء،واجليم،واحلاء،والضاد،والنون
اِتا شيئًا من املعنى العام للفظ«))). ،وامليم(،إذ« لكّل صوٍت داللٌة خاّصٌة حتمل بنَي طيَّ

  وعند خروجهإىل الشام قال:))احلمُد هللِ كّلام َوَقب ليٌل وَغَسق،احلمُد هلِل 
كّلام الَح َنجٌم وَخَفق،احلمُد هللِ غري َمفقوِد األنعام،وال ُمكافئ األفضال(())).

  كان هذا املقطع بداية خلطبته ، فجاء بِجمل متوازنة ، متساوقة يف التوزيع الصوت 
، وعدد املفردات ، وتشابه حروفها والتي شكلت املفردة القرآنية بعضًا منها ، )َوَقب ، 

َغَسق( ، ومها من قوله تعالـى :﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ﴾ ))).

ت  ليٌل،واشتدَّ دخل  هلل،كلام  احلمد  ودوام  ثباِت  عىل  تداّلن  اسميتان  مُجلتان   
ظلمُتُه،وكلام ظهر نجٌم واختفى،بنسٍق صوٍت مجيل حُييل سامَعه إىل جوٍّ عرفاين.

األنعام  ذلك  عىل  يدّل  صوت  بنسق  حمكومتني  بأخريني  اجلملتني  هاتني  واتَبَع   
، واإلقبال الواسع ، والكبري والداّل عليه باملساحِة الواسعِة يف حروف املديِّ يف كليهام ، 

)أنعام ، افضال(.

)))   األضداد يف اللغة، حممد حسني آل ياسني، مطبعة املعارف، ط)، بغداد،974)م، ص:75—76.
)))   هنج البالغة،خ)47(،ج)/)9.

)))  الفلق/).





القلوُب،وُمّدت  إليَك  أفَضت  ))الّلهمَّ   : العدوَّ لقي  قولهإذا  يف  وكذلك   
ح  رصَّ قد  األبداُن،الّلهم  األقداُم،وُانِضَيت  وُنِقلت  األبصاُر،  األعناُق،وَشخَصت 
نا،وكثرة  َنبِيَّ َغيبة  إليك  نشكو  إّنا  األضغاِن،اّللهم  َمراِجُل  نآن،وجاَشت  الشَّ مكتوُم 

نا،وتَشّتت أهوائِنا؛ ربَّنا افَتح َبيَننا وَبنَي قوِمنا باحَلّق،وأنَت خرُي الفاحِتِني«(())). َعدويِّ

بفعل  ببعضهام  بالصورِة،واإليقاع،وامُلتَِّحدَين  ملحوظ  بنحٍو  النص  زخر    
ترابط ٍعضوي،وقد مجع بينهام فنٌّ بديعٌي حتقق باجلناس يف املفردتني)أفَضت،أنَضت(، 
وأفَضت القلوب:أي َخرَجت،وأنَضت األبداُن:هزلت،وخروج القلِب هو َمقصديتها 

ٌه إليه. هلل،وخروجها ُمتوجَّ

ُمتناِغٍم مع املفردة التي  بيَننا...(جاء بنسٍق  افَتح    وانتخاب اآليِة املقتبسة) ربَّنا 
بدأ با املقطع)اّللهم(،وكالمها ُيفِصح عن أسلوٍب دعائٍي التفت حوله مفرداُت النصيِّ 

بنسٍق صوت ُمَتجانِس.

ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   :﴿ڭ   تعـاىل  قولـه  ف  وظَّ  له خطبة  ويف    
ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ  
بأهِلها، وُأخرجُتم من حضنِها،  الدنيا  مت  ))...وانَصَ فقال:   ،(((﴾ ې  ى   
موقٍف  ًا،ويف  غثَّ رثًا،وسميُنها  جديُدها  وصاَر  انقىض،  شهر  أو  َمىض،  كيوم  فكانت 
ُمَتغييٍِّظ  هَلُِبها،  ُبها،ساطٍع  جَلُ َكَلُبها،عاٍل  شديد  ِعظام،وناٍر  مشتبهٍة  املَقام،وأموٍر  َضَنِك 
َقراُرها،ُمظلمٍة  َوعيُدها،َغمٍّ  وقوُدها،خُميٌف  ُخوُدها،ذاك  َسعرُيها،بعيٌد  ج  َزفرُيها،ُمَتأّجّ
ُزُمرًا،  ِة  اجَلنَّ إىل  م  ربَّ اتَّقوا  الَّذيَن  وِسيَق  أمورها،«  فظيعٍة  قدوُرها،  أقطاُرها،حاميٍة 

واطمأَّنت بم الداُر(())).

  توّزعت الثنائية السجعية يف النّص ، باملفردات ) بأهِلها ، من حضنِها ( ، )َمىض، 

))(  هنج البالغة،ك)5)(،ج)/7).  (((
))(  الزمر/)7.  (((

)4(  هنج البالغة،خ)85)(،ج)/55).  (((





ليكتمل رسم صورة   ، ُمرتادفة  ملفردات أخرى  ، بجوار أسجاع  ،َغثًا(  ًا  )رثَّ  ، انَقىض( 
ح يف استحضار تقابالٍت لفظيٍة ، وُمرتادفاٍت  رة ملثوى الطالبني للدنيا ، َرسٌم َتوضَّ ُمَنفيِّ
مقاربة  إىل  النّص  تكّلف،فيحيل  دونام  ٍة،َمسجوعٍة  قصرية،َوصفيَّ مُجٍل  ويف  توكيدية، 

ًا. ٍة،فتمنحه ُبعدًا موسيقيَّ ِشعريَّ

  إن حرف املد يف ذيل اآلية)زمرًا(جاء متناغاًم مع هنايات اجلمل القصرية قبلها، 
وهي: )هليبها ،سعريها،ضمورها، وقودها ، وعيدها، قرارها، أقطارها، قدورها(،والداّلة 

مجيعها عىل رصخة نكاد نسمعها، وصورة نكاد نراها.

ف النصَّ القرآين توظيفًا صوتيًا كاشفًا عن الصورة املراد    ويف نّص ُمقارب وظَّ
ائِر،وَمن ال ينَفعُه حاِضُ  خائر،وُتبىل فيِه الرسَّ إيصاهلا ،فقال:))اعملوا لِيوٍم ُتدَخر له الذَّ
ها َشديد ، وقعُرها َبعيد، وحليُتها  ُلبيِّه فعاِزُبُه عنُه أعجز، وغائُِبُه أعَوز، واّتقوا نارًا َحرُّ

َحديد ، ورَشاُبا َصديد(())) .

  يبدي النص إطاللة ضمنية إىل قوله تعاىل: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ   ﴾))).
اسُتبِدَلت نارًا )نكرة( بالنار )املعرفة( لإلمعان يف الرتهيب،والتنفري، وهي ذات 
املفردات  ِمن َصديٍد، فرسمت  َحديد)))، ورَشاٍب  ِمن  َبِعيد، وقيود  وَقعٍر   ، َشديد  حّر 
)َشديد، َبعيد، َحديد، َصديد( نسقًا سجعيًا يلفه جناٌس ُمؤثر ُيوحي بضبات، ولسعاٍت، 
واخَلوِف،  التَّيه،  مَن  بظالٍل  َمفتوحٍة،تلقي  النار،وبفضاءاٍت  من  بقطع  ُرِسمت  وكأهّنا 
ياع، وتكّفلت احلروف)احلاء،والراء،والشني، والقاف، والعني،واجليم(  هبِة، والضَّ والرَّ
لت النَص ترهيبًا،وحتذيرَا »بضبات صوتية ُمنتظمة تولََّدت من  بتعزيِز هذا املعنى،ومَحّ

)))   املصدر السابق،خ)6))(،ج)/))).
)))   التحريم/6.

)))   ينظر: رشح ابن أيب احلديد،ج0/7)).





جِع«)))، ومنحته قوة تعبريية ، بام هلا من دعم صوت َعّزز الصورَة،وأصبح ُمرتَكزًا  السَّ
هلا،فاللفظ العريب- كسائِِر األلفاِظ األخرى- رمٌز صوتٌّ للتعبرِي عن معنى))).

 :ومل يكن احلديث النبوي الرشيف بِمنأى عن مثل هذا التوظيف، ومن قوله   
)) آيُة أملنافِق ثالثة؛ إذا َحّدث َكَذب، وإذا َوَعَد أخَلف، وإذا اؤمُتَِن َخان (()))،اذ اقتبس 
هذا املعنى فقال واصفًا عمرو بن العاص:))إنَّه َليقول فيكِذب ، وَيِعد فيخُلِف ، 
وُيسأل فَيبَخل ، وُيسأل فيلِحف ، وخيون العهَد ، ويقطُع األل(()4)،واملالحظ أّن أداة 
التوكيد )إّن( وحرف الالم يف )ليقول( توغل يف الذّم،وحرف العطف الفاء ، والداّل 
ما  رسعان  يقول  حني  عمرو-   - إنَّه  يقول  أن  به  اإلمام  أراد  والفورية،  التتابع  عىل 
يكذب،وإذا َوَعد رسعان ما خيلف وإذا ُسئِل رسعان ما يبخل ، وإذا َسأل رسعان ما 

يلحف ، مع انه خيون العهد .

 وأّكد صفَة اخليانة بتكرار معناها،حني عّززها بقوله:)ويقطع األل(، واألل:هو 
مع  الذميمة،السيَّام  الصفات  تتابع  يعكس  صوتيًا  تتابعًا  األلفاظ   ومنحت  العهد)5)، 
وجود مفردة قرآنية كان هلا أثرها يف استكامل الصورة الكلية،املتأليِّفة من ُصوٍر متجاورة 

ٍة،ُمتساوِقة،وُمتالِزمة. ،وبوحداٍت لفظيَّ

  واملعنى وإن كان يرسم الُقبح،والذم غري أنَّه جاء بنسٍق لفظٍي مجيل ،يكاد يرسم 
موسيقى ساخرة لصورٍة ساخرة ُيدرُكها املتلقي ِمن أّوِل َوهَلة.

ع أحيانًا ما اقتبسه من آية ـ أو بعضها ـ أو حديث نبوي رشيف يف سياق    وُيَطويِّ
النص املستضيف ،كام فعل يف قوله تعاىل:﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ﴾)6)، يف كالم 

)))   خصائص اجلملة العربية يف كتاب هنج البالغة،ص:0).
)))   ينظر: البحث النحوي عند األصوليني،د. مصطفى مجال الدين،دار الرشيد،بغداد،980)،ص:95).
)))   صحيح البخاري، ج)/4) وجاء احلديث بصيغة :« َعالماُت أمُلناِفق...« . صحيح مسلم، ج)/ 56.

)4)   هنج البالغة،خ)80(،ج)/45).
)5)   ينظر: رشح ابن أيب احلديد،ج5/6)).

سورة االنفطار/6 .  (6(





له قاله عند تالوته هلذه اآلية،ومما جاء فيه: ))يا أيا اإلنسان ، ما َجّرأَك عىل ذنبَِك ، وما 
لَكِة نفِسك ؟ أما ِمن دائَِك ُبُلوٌل ، أم ليَس ِمن نوِمَك يقَظٌة ؟  َغّرَك بربيَِّك ، وما أنساك َبَ

أما َترَحم ِمن نفِسَك ما َترَحم ِمن َغرِيَك ؟...(())).

  بدأ كالَمه بام بدأت به اآليُة بمخاطبة اإلنسان املفرد والقصد كل إنسان، ثم جاء 
بأسئلٍة عىل سبيل التقريِع والتَّوبيخ)))، مل يكن الغرض منها االستفهام ، ما الذي جّرأك 
عىل ذنبَِك ؟، ما الذي َغّرك بربيَِّك ؟... وملا كان املخاطب بصيغة املفرد حرص عىل ذكر 

املفرد )الذنب( ، ال اجلمع )ذنوبك( .

  وبعد التمهيد بالقول:)ما َجّرأك عىل ذنبَِك(،والقتباس:)ماَغّرك بربيَِّك( تالها 
ياقي . بقوله:)وما آنسك بَلَكِة نفِسك(، فأصبحت من بناء النصيِّ السيِّ

  مل يأت بذكر)الكريم(املذكور يف اآلية ألن سياق املقال يف نصهسياق تقريع 
وتوبيخ، وعند االّطالع عىل النص بأكمله نجده، قد بني عىل االستفهام االستنكاري 
باألداة)ما( يف مساحة كبرية منه، ثم يسأل أما ِمن شفاء ِمن هذا الداء؟ ، أما ِمن 
يقَظٍة ِمن هذا النَّوم؟ ، أما ِمن رمَحٍة هلذِه النَّفس بعد جرأتا عىل ذنبِها ؟ وهي أسئلة عىل 

سبيِل جتاهل املعروف))).

 ولو أنَّه جاء باآليِة كاملًة مع الذكر)الكريم( ملا استقاَم السياق ،ال لفظًا وال 
معنًى،غري انَّه أدرك ذلك فأحسن تطويع اآلية يف النص،ألّن اخلطبة تدور حول موضوع 
ظاهر وجيل، استوحاه منها عند قراءتا،ثم طّوع معناها يف كالمِه من خالل رصف مفرداٍت 
وت والرتادف املعنوي ،بسلسلِة االستفهاماِت  َنَسَج منها سياَق كالِمِه ُمستعينًا بالتَّناغم الصَّ

ة ، وانتقاء هذه العبارات يدّل عىل مبلِغ عنايته بالَّلفِظ واجلرس .  االستنكارّية امُلعربيِّ

)))  هنج البالغة،خ)8))( جـ )/40) .
)))  ينظر: رشح ابن ميثم البحراين ،جـ  )/40).

)))   ينظر:املكان نفسه.





: الَتوظيُف النرَّحوي  ثانِيااً

وهلا  صاِرم  نحوٌي  نظاٌم  وحيكمها  عاليٍة)))،  جتّلياٍت  ذات  كونيٌة  ظاهرة  اللغُة    
القدرة عىل َكشِف مايف الفكر البرَشي من معاٍن،وتصورات))) .

احلروف  مع  بالتَّعامِل  يبدأ  الذي  النحوي  بنظاِمها  امتازت  العربية  واللغة    
أن  جدًا  العسري  من  لغويًا  استعاماًل  ق  ليحقيِّ والسياقات  اجُلَمِل  عند  وينتهي  والكلامت 

َنخرج ِمنه .

ما  أّن  إاّل  واِسَعِة  ُمشرتَكٍة  البالغي والنحوي يف مساحٍة  اجلانبان  تداخل    وقد 
أوتعريٍف  وتأخريٍ،  أوتقديٍم  وذكر،  َحذٍف  من  يطرأعليها  وما  العربية  باجلملة  ق  َيتعلَّ
وتنكرٍي ـ وغريها كثري ـ يبقى يف ِصلب امُلعاجَلِة النَّحوية، وِمن أولوياتا،وان ُأفِرَدت له 

مساحات كبرية يف املصنفات البالغية .

ِمن  َيعرتيا  وما  العربية  اجلملة  توظيف  حول  النحوي  التوظيف  ويتمحور   
تغرياٍت ُتفض إىل َتغيرٍي يف الدالالت ، ومتتد تلك التغيريات ليدخل يف حّيزها كلُّ ما 
اليل  ٍه هلا أثُرها يف الَعطاِء الدَّ تقدم ذكُره من أحواِل اجُلملِة ،وما يسَتتبَِعه من أساليٍب نحِويَّ
امئر وانعكاساتا الداللية عند استبداهِلا ِمن  للجمل والنصوص ، وسيبدأ احلديُث بالضَّ

حاٍل إىل حال أثناء عمليِة االقتباس .

امئر.   أ- الضرَّ

   من ذلك مثال حني انتقل بالضمرِي من حالة اجلمع إىل حالة اإلفراد يف كتاٍب 
له أرسله إىل جرير عبد اهلل البجيل، ملا أرسله إىل معاوية : ))أما بعد فإذا أتاَك كتايب 

)))  حد اللغة بني املعيار واالستعامل ،د.عبد السالم املسدي ، جملة األقالم،ع السنه العارشة ،مايس ،985) 
دار الشؤون  الثقافية  العامة والنرش، بغداد ،ص :6

)))  ينظر : املكان نفسه





ه بنَي حرٍب جُملَيٍة ، أو ِسلٍم خُمزَيٍة،  فامِحل معاويَة عىل الَفصِل ، وُخذُه باألمِر اجَلزِم ثم َخرييِّ
الم (())). لَم فُخذ بيعَتُه والسَّ فإنَّ اختاَر احلرَب فانبذ إليِه ، وان اختار السيِّ

 الكتاُب بعباراته القليلة محل معاٍن مُكّثفة،ودالالت خُمتزله تبوُح با املفرداُت، 
ڻ   ڻ   ڻ   ں       ں   ڱ    ﴿ تعاىل:  قوله  واستلهم)))   ، وأصواِتا   ، بحروِفها 
ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ﴾))) ،  مع إبدال)انبذ إليه( بـ)انبذ إليهم( لتناسب 
ه إىل جرير بن عبد اهلل لَيخرج إىل معاويَة ، وهو مفرد،يف حني كانت  سياِق حديثِه امُلوجَّ
ذلك صيغَة  فاسَتدعى  امُلرشكني  قتاِل  إىل   للخروج  واملؤمننَي   ، النبيَّ  اآليُة  حتّث 

اجلمع يف اآلية ، واإلفراد يف كتاب اإلمام .

ويأخذ التعبري َنَمطية أخرى،حني ينتقل بالكلمة من ضمري املخاطب إىل ضمري 
من  ليبلوهم)4)بداًل  للقوِل  ه  اضطرَّ مّما   الرسول عن  حديث  حصل  كام  الغائب 

)يبلوُكم( التي جاءت يف مورد االقتباس)5).

 ( :أو مثلام جرى يف حتويل الضمري من صيغه الغائب)6)،  إىل املخاطب يف قوله
ال تأِخُذَك ِسَنٌة وال َنوم ()7)،  يف خطبة هيمن فيها عنُص الدعاء والتي بدأها بالقول: )اللهم 
لَك احلمد عىل ما َتأخذ وتعِطي...(، والسياق هو سياق خطاب ودعاء)لك احلمُد، تبتىل، 

احلمُد لك، احلمُد إليك، احلمُد عنـَدك، ما أردت، حُمجب عنَك، دوَنك، َعَظَمَتك .( 

)))   هنج البالغة ك )8( حـ )/9 .
)))   ينظر : رشح ابن أيب احلديد جـ 4)/ 7).  

)))  سورة األنفال /58 .
)4)   ينظر: هنج البالغة،خ) 40)(،ج)/ 6).

ٌة  َنُكممْ َأنمْ َتُكوَن ُأمَّ ٍة َأنمَْكاثًا َتتَِّخُذوَن َأيمْاَمَنُكممْ َدَخاًل َبيمْ ِد ُقوَّ هَلَا ِمنمْ َبعمْ تِي َنَقَضتمْ َغزمْ )5)   قال تعاىل: ) َوال َتُكوُنوا َكالَّ
َتِلُفوَن(.   النحل/ )9. ُتممْ ِفيِه خَتمْ ِقَياَمِة َما ُكنمْ َم المْ َننَّ َلُكممْ َيومْ ُ بِِه َوَلُيَبييِّ اَم َيبمُْلوُكُم اهللَّ ٍة إِنَّ َبى ِمنمْ ُأمَّ ِهَي َأرمْ

نمْ َذا  ـَ ِض مـ رمْ َ اَمَواِت َوَما يِف األمْ ٌم َلُه َما يِف السَّ ُخُذُه ِسَنٌة َوال َنومْ وُم ال َتأمْ َقيُّ يُّ المْ َ ُ ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو احلمْ )6)   قال تعاىل: ) اهللَّ
ِمِه إاِلَّ باَِم َشاَء َوِسَع  ٍء ِمــــنمْ ِعلمْ َفُهممْ َوال حُيِيُطوَن بيَِشمْ َ َأيمِْديِممْ َوَما َخلمْ َلُم َما َبنيمْ نِِه َيعمْ َدُه إاِلَّ بِإِذمْ َفُع ِعنمْ الَِّذي َيشمْ

َعيِلُّ المَْعِظيمُ ( .   . البقرة/ 55).  َو المْ ـُ ُظُهاَم َوهــــــــ َض َوال َيُؤوُدُه ِحفمْ رمْ َ اَمَوات َواألمْ ُه السَّ ِسيُّ ُكرمْ
)7)   هنج البالغة، خ)55(،ج)/ 70.





ذُف . ب- احَلَ

    وهو صورٌة أخرى من صور التوظيف النحوي ذي الداللِة الواضحِة يف اجلملة 
ملا يعرتيا من نقص يف تركيبها البنائي ، لضورة داللية .

حر وهو عنده ) باٌب،    وَشبَّه الشيُخ اجلرجاين ت ))474،47( هـ احلذَف بالسيِّ
كِر  الذيِّ َترك  بِه  َترى  فإنَّك  حِر  بالسيِّ األمِر،شبيٌه  عجيُب  املأَخِذ،  لطيُف  املسلِك،  دقيُق 

مِت يف اإلفاَدِة...())). كر،والصَّ أفَصح ِمن الذيِّ

 وهلذا املفهوم ـ احلذف ـ مصاديق كثرية منها : 

1- َحذُف الفاعل .  

  كقوله:))أقوااًل بغري عمل(()))، وهو ُمقَتَبس مـن قوله تعاىل: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  
 :ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ﴾ )))، إنه اقتباس ملعنى اآلية الكريمة والتقدير يف قوله
َتدّل  قرينٍة عقليٍة  الفاعل وجود  ولعّل سبب حذف  بغري عمل(()4)،  أقواال  ))تقولون 

ح حذف اإلجياز . عليه باعتبارِه كالمًا مع املخاطب وهو الفاعل ، وهنا يتوضَّ

2- َحذُف امُلضاف .

ومن أمثلته قوله:)) فّروا إىل اهلل (()5)، أي إىل رمحة اهلل ، وهو تعبري جمازي 
إليه  واملضاف  املضاف  بني  إضافة   املضاف،  حذف  من  النوع  هذا  ويقابل  واضح، 
َمطاعم  ِمن  ، وَمرشبًا بِمرشب  بَِمأكل  َمأكاًل  َظلم  مِمَّن  كقولة: ))... وسينتقم اهلل 
يِف (()6)، واّلذي  السَّ رِب واملَِقِر، ولباس شعار اخلوِف ، وِدثاِر  الصَّ العلقم ، وَمشاِرِب 

)))   دالئل اإلعجاز،ص:))).
)))   هنج البالغة،خ)8)(،ج)/)7.

)))   سورة البقرة/ 44.
)4)   ينظر: خصائص اجلملة العربية، ص: )9.

)5)   رشح ابن أيب احلديد،ج)/79).   
)6)   هنج البالغة خ ))5)( ج)/69





يعوُد بِنا إىل قوله تعاىل: ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  
ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ﴾)))، حيث أضاف املفردَة )شعار(إىل لِباِس 
يًا لداللٍة َمرُجوٍة وهي املبالغة يف خوِف هؤالء النَّ التعبرَي بشعاٍر َيدلُّ عىل  اخلوِف َتَوخيِّ

قرب اخلوِف منهم النَّ الشعار أقرب للَجَسِد))) مِمّا سواه من أنواع اللباس.

ال َخطايا غرِيِه(()))،واملقتبس من    وجتىّل يف وصفه ألبغض اخلالئق فقال:))مَحَّ
 ِ بَِغريمْ ممْ  وهَنُ ُيِضلُّ ِذيَن  الَّ َزاِر  َأومْ َوِمنمْ  ِقَياَمِة  المْ َم  َيومْ َكاِمَلًة  َزاَرُهممْ  َأومْ ِمُلوا  )لَِيحمْ املباركة:  اآلية 
ٍم َأال َساَء َما َيِزُروَن()4)،والتقدير: هو مّحال خطايا غرِيِه ، وُحِذَف امُلبتدأ لوجود قرينٍة  ِعلمْ

ٍة تدالِن َعليـه)5). ٍة وِسياقيَّ عمليَّ

  ج-  الترَّقديُم والترَّأِخري .

    وهو حاٌل من أحواِل اجلملة العربية، ذو قدرة عىل العطاء الداليل، وَينبثق عن 
تغرّي يف َموقعي امُلسَند وامُلسَند إليه ، َتغرّي يف املواقِع ُيصاحبه َتغرّي يف املَعاين والدالالت ، 
وهو كذلك يمثل » استجابة لدوافع نفسية فرضتها احلالُة الشعورية ، واألبعاد النفسية 

للمتكلم ، واملعنى املراد نقله إىل السامع«)6) .

امِح بنَي امُلسند وامُلسَند إليه،   والنَّ التقديَم والتأخرَي يعتمُد،حركيًة يف مساحِة السَّ
ِة للوصوِل إىل َمثاَبة ٍ دالليَّة ُمرجَتاة. وَيمنح النص مقدارًا يف احلريَّ

)))   سورة النحل /))).
 ،)85( ج)/5)،خ  البالغة،خ))8(  وينظر::هنج  ج)/0644  البحراين  ميثم  ابن  رشح  ينظر:     (((

ج)/56).
)))  هنج البالغة خ)6)( ج)ـ/047

)4)   سورة النحل/5). وسورة العنكبوت/)).
)5)   خصائص اجلملة العربية يف كتاب هنج البالغة ص:)8.

يف  ينظر:الصاحبي   . اللغة  حرية  ألوان  من  لون  والتأخري  التقديم  يف  إليه  واملسند  للمسند  احلركة  حرية    (6(
فقه اللغة وسنن العربية يف كالمها، ابن فارس،ص:64). ينظر:بحوث لغوية، د.امحد مطلوب،دار الفكر 
هنج  كتاب  يف  العربية  اجلملة  ينظر:خصائص    .400  – عامن،987)م،ط)،ص:4)  والتوزيع،  للنرش 

البالغة،ص:97.





 وهلذا الفن وجوه عديدة تتصل باملبتدأ واخلرب ، والفعل والفاعل واملفعول به، 
ض عنه ِمن والداٍت  َيَتَمخَّ واجلار واملجرور ، وَمدى تقّدم كل منهام عىل اآلخر ، وما 

داللية.

ثَِرتمْ ()))، تقّدم ما كان حقه التأخري،إنه تقديم  ُقُبوُر ُبعمْ   ويف قوله تعاىل:) َوإَِذا المْ
نقله،لقد أعاد  املراد  له داللته ،وجاء لدوافع نفسية فرضتها احلالة الشعورية ،واملعنى 
ُبنَي  َقد  الدنيا:))...الَّتي  وصف  يف  اآلية  هلذه  املعتاد  النحوي  الرتكيب   اإلمام
أهِل  ُمغرَتٌِب،َبنَي  ُمقرِتٌب،وساِكُنها  ها  بِناُؤها،َفمَحلُّ اِب  بِالرتُّ َفناُؤها،َوِشيَد  باخَلراِب 
ٍة ُموِحِشني،وأهٍل َفراٍغ ُمَتشاِغلني،ال َيسَتأنِسوَن باألوَطاِن ،وال َيتواَصلوَن َتواُصَل  لَّ حَمَ
اِر،... َفكيَف بُِكم لو َتناَهت بُِكم األُموُر،  اجِلرياِن، َعىَل ماَبيَنُهم ِمن ُقرِب اجِلواِر،وُدُنويِّ الدَّ
امُلعتاد مع أدواِت السؤال عىل سبيِل  الُقُبوُر؟(()))، وإعادة الرتكيب النحوي  وُبعثَِرِت 
واعتبار،يف  َحريٍة  يف  امُلتلقي  تَضع  ُمتناغَمِة  وحدٍة  يف  َبّناء  نسيجًا  االستنـكار)))شّكلت 

تساؤله:)َفكيَف بُِكم لو َتناهت بُِكم األُمور،وبعثَِرت الُقُبوُر ؟؟؟(.

ومتّثلت موافقة السياق يف رصف اجلمل القصرية، والتي جعَل كلَّ اثنتني منها 
يف َسجٍع واحد )باخلراِب فناُؤها ، بالرتاِب بناؤها( ، )حمّلها ُمَقرِتب ،ساكنها ُمغرَتِب(، 
اجلريان(،)  َتواصل   ، بِاألوطاِن  َيسَتأنِسون  )ال  مَتشاِغِلني(،  َفراٍغ  ُموِحشني،  ّلٍة  )حَمَ
ذلك  املضَجع،  ذلك  والثَّرى(،)  اجَلنادل  الَبىل،  بَكلَكلِه   (  ، الدار(  وُدنو  اجِلوار،  ُقرب 

املسَتوَدع(،) األمور،القبور(. 

وبناء الفاعل للمجهول فيه تركيز االهتامم عىل احلدث ، واالستفهام املصاحب 
له  ُيفيد التَّعجب ِمن َهوِل يوٍم ُتبعثر فيِه القبوُر ، والفعل الرباعي) بعثر( يدل عىل احلركة 

واالضطراب. 

)))  سورة االنفطار/4
)))   هنج البالغة ،خ))))( ، ج)/46)-47).
)))   ينظر: رشح ابن ميثم البحراين ، ج)/50).





قوله:))ال  يف  الفاعل  عىل  به  املفعول  تقديم  احلال  مقتىض  فرض  وهكذا 
ون (()))، فهو ِمن قولِه َتعاىل: ﴿ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ      حيىص نعامَءه العادُّ

ڄ  ڄ   ڃ    ﴾))).

 بدأ كالَمه بعد مَحِد هللِِ بأداِةِ النَّفي)ال(، والَّتي َظلَّت أداًة ُمتسلطًة عىل النص َمَع 
غرِيها ِمن أدوات النفي واألصل يف كالمه وفق النظام النحوي)ال حييص العادون نعامءه( 
كثرِتا،وبياِن  عىل  داللة  )نعامئه(،  ب  )نعمة(  إبدال  أوهلام  موضعني؛  يف  التغيري  فوقع 

عظمِة فضِل اهلل، والثانية يف تقديِم املفعوِل عىل الفاعِل داللًة عىل التعظيِم .

،عاّدون،  )قائلون  َ، سياق مجع:  السياق  أنَّ  َنِجد   ، ل  األوَّ باألمِر  ق  َيتعلَّ فيام  أما 
جمتهدون ، مهم ، فطن..( ، وعند الوصول إىل صفات اهلل عز وجل عمد إىل اإلفراد، 
للداللة عىل التوحيد فقال: ) صفتُه ، َحد، نعت ، َموجود ، َمعدود ، أجل( ، وذكر صيغة 
اجلمع للخالئق للداللة عىل شمولية آالئه ونعمه مثل:) فطر اخلالئق ، نرش الرياح ، وتد 

بالصخور...(.

أّما يف التقديِم، فداللة التعظيم هي التي أوجبت ذلك ألنَّ العرب » كأهّنم إّنام 
مون الَّذي بَِبيانِِه أهم هلم ، وهم ببيانِه أعنى ، وإن كانا مجيعًا يامهنم ، ويعنياهنم»))). ُيَقديِّ

وجيري التقديُم والتأخرُي يف بنية النص املقتبس َطلبًا لداللِة ما ، ومَتّثل ذلك يف 
ـ  حنيف  بن  عثامن  ـ  البصة  عىل  عامله  بعثهإىل  كتاب  يف  واملجرور  اجلار  تقديِم 
واِعظا ومذّكرًا بصفات املؤمنني:)) يف َمعرَشٍ أسهَر عيوهَنم خوف معاهِدِهم،وجتاَفت 

ِم شفاُهُهم(()4). َعن مضاِجعِهم جنوُبم، ومَهَهَمت بذكِر ربيِّ

)))   هنج البالغة ، خ))(، ج)/7.
)))   سورة النحل/8)، وينظر: رشح ابن ميثم البحراين ، ج)/48.

)))   الكتاب، أبو برش عمرو بن عثامن قنرب امللقب سيبوبة ت )80)( هـ ، ت عبد السالم حممد هارون،  مكتبة 
اخلانجي مص ،  ط)، 988)م،ج) /4).

)4)  هنج البالغة ك )45(،جـ )/84.





َسَهِر  لبيان  ترشحيية   ،ٍ تفصيلية  ٍة  بدقَّ للمؤمنني  صورة  لرسِم  احلديُث  انصّب    
عيوهِنِم َخوفًا من املَعاد ، وجمافاِة جنوُبم عن املضاِجع خشية وتعبداً ، ومَهَهمِة شفاِهِهم 
بذلك،من  قامت  التي  اآلالِت  الَعِن  األفعال  عن  حديث  وهو   ، والتسبيح  بالذكِر 
عىل  املَضاِجع  و)جُمافاِة   ، املَعاد(  خوِف  عىل  العيوِن  هلا،)َسهر  الفواِعل  عىل  َمها  قدَّ هنا 
اجلنوِب( ، و)مَهَهَمِة الذكر عىل الشفاه ( ، وتكرر مثل هذا التقديم يف مواضع أخرى 

من النهج))).

د-الترَّعِريُف والرَّتنكري : 

ويَعرف بأنَّه » أسلوٌب من أساليِب العرِب يف كالِمها ، وليس له أداة سوى أن 
يأت  ثم  مطلقًا  لكوهنا  التنكري  الكلمة  يف  واألصل   ، التعريف  أدوات  من  اللفظ  خييل 

التعريف ليحص نوعه ويقيده بواحد من أوجه التعريف املعروفة عند النحاة «))).

وملّا كان األصُل يف الكلمِة التنكري نبدأ بِه يف قوله:)) واّتقوا نارًا َحّرها َشديد 
ا َصِديد(( ))). وَقعُرها َبعيد ، وُحليُتها َحديد ، ورَشاُبُ

مّثل املقطُع ِظاًل لقولِه َتعاىل ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  
جئ  حئمئ  ىئ  يئ   ﴾)4) وحَمل الشاهد هو )نارًا( ، والفارق بنَي التَّعرف يف 
التَّعتيِم والتهويِل  ياق  وتنكريها ُيوِغل يف  اآلية ـ والتنكري ـ يف النص هو فارٌق يف السيِّ
ال  رحبٍة  فضاءاٍت  يف  املتلقي  وترتك   ، تصورها  َيمِكن  ال  ُمبَهمة  نكرة  مادامت  منها، 

يستطيع اإلمساك بصورة هلا، فهو إذن تنكرٌي الرادِة اإلباِم والتَّهويِل .

)))  كام يف تقديم اجلار واملجرور يف:) مَن املوِت يف َغمره (، وتقديم )مل يدركُه بٌص( عىل) يدرك األبصاَر(، 
وتقديم  الباطل عىل احلق(. ينظر: هنج البالغة خ )))(، جـ )/78.   و: املصدر السابق خ )55)(، جـ 

)/70.  و: املصدر السابق خ) ))(، ج )/76،خ )88)( ج )/85)، ك )66( جـ )/.9))   
)))  بالغة الكلمة واجلملة واجلمل، د. منري سلطان ، منشاة املعارف اإلسكندرية،988)، ص:66

)))   هنج البالغة خ )6))(،ح )/))).
)4)  سورة البقرة /4).





فها يف قولِه : وهو يقّص   وباملقابل نقف عند املفردة ) راِكس ())) حني عرَّ
ألهِل األمصـار ماجرى بينه وأهل صفني بعد أن وَقَعت احلرُب ثم َطَلبوا منهـ  أصحاب 
ُة،  احُلجَّ عليهم  استباَنت  َطلُبوا،حّتى  ما  إىل  وساَرعناُهم   ...(( الصلـح:  ـ  صفني 
اهَلَلَكِة،وَمن  اهلُل من  أنقذُه  الَّذي  َفهو  ِمنهم  ذلَك  تّم عىل  َفَمن  املَعِذَرُة  منُهم  وانقَطَعت 
اِكس(()))،) َمن َلّج ومَتادى فهو الراِكس ( والتعريف بااللف والالم  َلجَّ ومَتادى فهو الرَّ
هو  ـ  امُلَتامِدي  ـ  إنَّه  القول  وكأنَّهأراد  والَقَص،  التخصيَص  ُويفيد  توكيدًا  َيعكس 

الراكس ليَس ِسواه. 

هـ-  األَسالِيُب: 

االستفهاَم  اإلماُم  َف  وظَّ حنَي   ، النحوي  التوظيف  حييِّز  األساليُب  دخلت     
والتوكيَد ، واألمَر ، والنهَي، والنداَء ، والنفَي ، والتوكيَد يف خطبِِه ، وكتبِِه ، وحكِمِه 

ومواعِظِه. 

الَّذي  والَقصديَّة،والتَّوظيف  الغرضيَّة  َعن  بِمنأى  األساليب  إحضار  يكن  مل 
املؤلفاِت  يف  بِه  ِبا،واقرتَنت  ُعِرَف  التي  أدواُتُه  أسلوٍب  لكّل  ذلَك،إذ  اسَتدعى 

النَّحوية،والبالغية)علم املعاين( عىل َحّد َسواء 

1- أسلوُب الستفهام،

مل يقَتِص االستفهاُم عىل معنى َطلِب الَفهم فقط))) ، بل خيرج إىل دالالت آخرى 
كاإلقراِر ، واالستنكاِر والتعجِب ، ونجح اإلمام يف توظيف هذه األغراض املجازية ، 
والتي انطلقت من َرِحم النحو لدالالٍت يبتغيها ، كقوله يف خطبِة املالحم: ))... أين 

ُ َفَلنمْ جَتَِد  ِلِل اهللَّ ُ َوَمنمْ ُيضمْ ُدوا َمنمْ َأَضلَّ اهللَّ َكَسُهممْ باَِم َكَسُبوا َأُتِريُدوَن َأنمْ َتمْ ُ َأرمْ ِ َواهللَّ َُناِفِقنَي ِفَئَتنيمْ )))   » َفاَم َلُكممْ يِف املمْ
َلُه َسبِياًل »  .النساء/ 88 .

)))   هنج البالغة خ ك )58( حـ )/6)).  
)))  ينظر: مغني اللبيب عن كتاب االعاريب،ابن هشام األنصاري  حتقيق د. مازن املبارك دار الفكر،بريوت 

ط 6 985)م ، ص:))) وينظر: معجم املصطلحات البالغية، وتطورها، مادة )استفهام(





أيَن تؤتون ،  الَغياِهب، وختدعكم الكواِذب ؟ وِمن  املَذاِهب ، وَتتيه بِكم  تذهب بُكم 
عنده  االستفهام  وخرج   ، إيـــاب()))  َغيبٍة  ولكليِّ   ، كتاب  أَجٍل  فلكليِّ  ُتؤَفكون  وأنَّى 
ايَن  إىل أغراض جمازية أخرى كالتعجيِز يف قوله: )أيَن تذهب بُكم الظنوُن ، ِمن 

تؤتون، أنَّى ُتؤَفكون(.

ر مثل هذا االستفهام يف قوله:))َهل ِمن َمناص أو َخالٍص ، أو معاٍذ  وتكرَّ
أو مالٍذ ، أو فراٍر أو حَماٍر؟أم ال ؟ فأّنى ُتؤَفكون؟ أم أيَن تصدقون؟ أم باِمذا َتغرتون(()))، 
َك  َغرَّ ))ما  كقوله:  التعجِب  إىل  به  وخرج  التقريــِع)))،  عىل  تدلُّ  ٌة  استفهاميَّ سلسلٌة 

بِربيَِّك(()4)، وهو قوٌل مأخوٌذ من القرآِن الكريِم)5) .

و إىل التنكري:))ألسُتم يف َمساكن َمن كاَن قبلُكم أطوَل أعامرًا وأبقى آثارًا(()6)وهو 
قول ُمقتبـس)7)، أو لإلغراء كقوله)ع(:))أال حتّبون أن يغفر اهلل لكم (()8)، أو للتحرس 

يف قوله)ع(:))أيَن إخواين الَّذينَ ركبوا الطريَق ومضوا عىل احَلقيِّ ؟(()9).

2- أسلوُب األمر . 

اإلمام  عند  التوظيف  مَن  وافٍر  بنصيٍب  حظيت  التي  األساليب  من  واألمُر   
االستعالء  جهِة  ِمن  الفعل  طلب  كونه  يف  الصف  ه  حديِّ عند  يقف  هنجه،ومل  يف 

)))  هنج البالغة خ )04)( جـ )/ 08)
)))   املصدر السابق،خ )80( جـ )/)4)ـ 44)

)))   رشح ابن ميثم البحراين،ج)/)9).
)4)  هنج البالغة خ )8))( ج )/40) .

)5)  سورة االنفطار/6.
)6)  هنج البالغة،خ )07)(،ج)/ 7))ـ 8)).

َثاَل(.  ممْ َ َنا َلُكُم األمْ بمْ َنا ِبِممْ َوَضَ َ َلُكممْ َكيمَْف َفَعلمْ ِذيَن َظَلُموا َأنمُْفَسُهممْ َوَتَبنيَّ ُتممْ يِف َمَساِكِن الَّ )7)  من قوله تعاىل:)َوَسَكنمْ
سورة إبراهيم/45،

     ينظر: رشح ابن أيب احلديد،ج 7/ 87).
)8)  هنج البالغة ك )))(، جـ )/ 4).

)9)  هنج البالغة )77)(، جـ )/0))ـ ))).





واإللزام)))،وبأدواتِه املعدودة، وإنَّام جاء للنصح واإلرشاد ،كقوله:)).. فاسَتدِركوا 
ا قليٌل يف كثرِي األّيام التي تكون معكُم فيها الغفلُة  َة أّياَمكم،واصرِبوا هلا أنفَسكم فإهنَّ َبقيَّ

والتشاغُل عن املَوِعَظة(()))وهو نصٌح وارشاد اقتبسه من قولِه   تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ﴾))). 

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  قوله  ومن 
الِة،وحافُظوا  پ﴾)4) اخذ هذا املعنى بصيغته األمرية:000000)) تعاَهدوا أمَر الصَّ

َعَليها(()5)،وخرج كثري من األمرعندهإىل ِمثِل هذا األمر)6) .

3- أسلوُب النهي.

 و النهي ، هو طلب الكفيِّ عن الفعل ، ِمن جهِة االستعالء)7) ، وقد خيرج إىل غري 
دعاء مثاًل يف كالم له  يف االستسقاء:  ئيس ، إىل أغراض جمازية أخرى ، كالُّ غرضه الرَّ
) اللهم اِِّنا َخَرجنا إليَك َنشكو إليَك ماال خيفي َعليك ، ِحنَي أجاءتنا املَضايُق الَوِعرة ، 
وأجَلأتنا املقاِحُط امُلجِدَبة وأعَيتنا املَطالُب امُلتَعرسة ، وَتالحَقت علينا الِفَتُن املسَتصِعَبة ، 
نا خائِبنِي والَتقلبنا وامِجِعني ، وال ختاطبنا بذنوبِنا ، وال تقايِسنا  اللهم إّنا َنسألك فال تُردَّ

بأعاملِنا()8). 

تعاىل:  قوله  القرآنية،ويتذكر  ثقافتِه  إىل  املتلقي  يعود  املقطع األخري  عنَد سامِع 

)))   ينظر: معجم املصلحات البالغية ، وتطورها،مادة) أمر(.
)))  هنج البالغة،خ))8(،ج)/48).

)))   سورة الكهف/8).

)4)   سورة البقرة/8)).
)5)   هنج البالغة،خ)94)(،جـ )/ 04) وينظر: ك )7)(،ج)/)).

)6)   ينظر:املصدر السابق خ)94(،ج)/90)،خ))6)(، جـ)/ 98ـ 99،خ )85)(،ج)/ )5)ـ54).
)7)   ينظر :معجم املصطلحات البالغية، وتطورها، ج)/ مادة )هني( .  

)8)   هنج البالغة خ)9))(، جـ )/4) .





ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ﴿ۈ   
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ    ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى  
ی   ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب   ﴾)))، هنا أمٌر خرَج إىل دعاء 

ع ، باستفهاٍم خرج إىل أمٍر جمازي . وَتضُّ

4- أسلوُب النِّداء.

من  وهو   ،  اإلمام نصوص  يف  عديدة  بصور  تراءى  أسلوٌب  هو  النداُء  و 
أساليب الطلب عند الَنحوييِّني، والبالِغييِّني،وُيراد به تنبيه امُلخاَطب))) 

وقد يكون باألداة كقوله  : ))أّيا الناس إّنام أنتم يف هذه الدنيا غرض تنتضُل 
للتنبيه  املعنى،ويستنفره  هذا  ليعزز  األداة)إنام(  عرب  بالقص  قوله  املنايا(()))،وأّكد  فيه  
غرض  عىل  تتبارى  وجعلها  املنايا  فيها  شخص  مكنية  استعارة  برفقة  بيانه  أراد  ما  إىل 

واحد،وهو اإلنسان،وتكّرر مثل هذا األمر يف غري موقع يف النهج)4).

ويستجلب هذا األسلوب أحيانًا بالتكرار اللفظي كقوله:))اهلل اهلل يِف األيتام 
... اهلل يِف جريانِكم ... اهلل اهلل يف القرآن ... اهلل اهلل يِف الصالة ... اهلل يِف بيِت ربيِّكم ... 

اهلل اهلل يِف اجلهاد...(()5).

5- أسلوب النرَّفي.

ِعرب  ل  اإلثبات،وامُلتَحصيِّ خالف  النحوي،وهو  التوظيف  يف  دوُره  وللنفي 
أدواٍت ُقِرَنت بِه)6)وأخرجه اإلمام ـ بقدرتِه الفنية ـ إىل أغراض جمازية أخرى كالتعظيم 

)))   سورة األعراف /55).
)))  ينظر:أساليب الطلب عند النحو بني والبالغيني، د. قيس إسامعيل االلويس بغداد ، 988)ص : 7)).

)))   هنج البالغة،خ ))4)(،ج )/8)،
)4)  ينظر مثًل :خ )80(،ج )/ )4 ،خ))8(،ج)/ 49)،خ))4)(،جـ )/ )4،خ )45)(،ج)/ 86.

)5)  ينظر: ك)46(ج)/86.
)6)  ينظر: معجم املصطلحات البالغية ، وتطورها، مادة)نفي(.





َميؤوٍس من  نِعمتِِه وال  ِمن  خَملٍو  َرمحتِه،وال  َمقنوٍط من  ))احلمُد هلل غري   :قوله يف 
ۀ   ﴿ۀ   تعاىل:  قوله  من  اقتبسه  والذي  عبادتِِه(()))،  ِمن  ُمستنَكف  َمغفرتِه،وال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          

واإلرشاد  النصح  إىل  نقلة  فأنتج   ، النفي  إىل  النهي  صيغة  من  العدول  مع  ۆ﴾)))، 

 ،  ، القنوِط  بالنفي لصفِة  التعظيم يف قوله واملستجلب  املباركة إىل صيغة  يف االيه 
واليأس واالستنكاف ، وله غري موضع آخر))) .

فإن  فقال:))  أعدائِِه  حقيِّ  يف  مبارشًا  اقتباسًا  قرآنيًا  ًا  نصًّ اقتبِس  حني  للنصح  أو 
فال   « األخرى  َتكن  حَمِضه،وإن  عىل  احَلقيِّ  ِمن  امحلهم  البلوى  ن  حِمَ وَعنهم  ا  َعنَّ َترَتِفع 

.(4(((تذَهب نفُسَك عليِهم َحرَسات إن اهلَل عليٌم بام َيصَنعون

ُمبارٍش قريٍب من نّصِه القرآين مع  وخيرج به اإلماُم للتهديِد والوعيِد بلفٍظ غري 
داللٍة توكيدية 

النار:  كقولهعن  أخرى  تارًة  الشك  وينفي  تارًة  التوكيد  بأدوات  تتحّصل 
))وما ِهَي من الظاملني ببعيد(()5) .

وقد يكون لنفي حقيقة ما كقوله  : ))مل ُيوِجس ُموسى عليه السالم ِخيفًة 
ـِه(()6) ، واملقتبسة من قوله تعاىل : ﴿ جث  مث   ىث  يث  حج  مج           جح   ـِـ عىل نفســـ

محجخ  حخ  مخ  جس  حس   ﴾)7).

مُه  َنَتفهَّ اليقني،الذي  القرآين  للنص  استنادًا   موسى عن  اخلوَف  نفى  لقد 

)))   هنج البالغة،خ)44(،ج )/)9.
)))  سورة الزمر/)5.

)))   ينظر مثاًل:خ)77)(،ج)/5)) ،خ))8)(،ج )/45).
)4)  هنج البالغة،خ )84)(،ج )/)8

)5)   املصدر السابق، ك )8)(،ج )/40.
)6)   هنج البالغة،خ))(،ج)/)) .

)7)  طه/76.





كام   ، اخلالص  النفي  عىل  الداللة  بقاء  مع  أو  الَّلبس،  يوضح  الذي  السياق  خالل  من 
يف قوله ُمقتبسًا حديثًا نبويًا رشيفًا: ))ال يستقيم إيامُن عبٍد حّتى َيستقيم قلُبه، وال 
يسَتقيَم قلُبه حّتى يستقيَم لساُنه (()))، أو كام يف قوله: )) ما عاَل َمن اقَتَصد(()))، 

وهو اقتباٌس ملعنًى قرآين))) . 

ولُربَّام ُيوّظف النفَي لدفِع أمٍر ما،وتثبيت نقيَضه،فيكون حينئٍذ بمثابِة نفِي توكيد 
يف آٍن واحٍد،كقوله: ))مل َيِلد َفيكون َمولودًا،ومل ُيوَلد فيصري حَمدودًا(()4).

هاتان اجلملتان ُتشريان إىل قوله تعاىل:﴿ پ  ڀ   ڀ  ڀ   ﴾)5)،وهو قوٌل 
ينفي الصفاَت اإلنسانية عن الذات اإلهلية،واعتمد اإلماُم هذا التعبري القرآين لينفي هذه 
الصفات عن اهلل جلَّ وعال،وهو نفي بمثابِة التوكيِد عىل تنزيِه اهلل عنها،هو نفي صفاٍت 

الثباِت صفاٍت ُمقابلة،إنَّه نفُي السلِب الثباِت اإلجياب.

)- أسلوب التوكيد.

   ويَتحّقق بأدواتِِه املعروفة ، أو باعتامد ِصَيٍغ َتدّل عليه كام يف قوله: )الَت 
هِل إرجاعِه إىل النصيِّ  اقتباس من السَّ حنَي مناص، َهيهات َهيهـات()6)ومقطعه األول 
ٌة: أفادت استحالة العودة واإلرجاع، وأخرى  القرآين الذي استقى منه ،وله إضاءاٌت  دالليَّ
سياقية فنية، أّطلت بالتالؤم الصوت واملعنوي فقوله:) هيهات، هيهات( امتداد صوت 
لذلك التحرس، وتوكيـد وتذكيــر لتلك االستحالة ، وتكـرار املـدود يف ) الت، َمناص، 

يئيِس منـه .  َهيهات، َهيهات( أفادـ  من حيِث الالشعورـ  ذلك التوكيد، واإليغال يف التَّ

)))   املصدر السابق،خ ))7)(،جـ )/4))
)))   املصدر السابق،ق )40)(، جـ )/85).

ِفنَي(. ِ ُرسمْ ُفوا إِنَُّه ال حُيِبُّ املمْ ِ ُبوا َوال ُترسمْ َ ِجٍد َوُكُلوا َوارشمْ )))   من قوله تعاىل: ) َيا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكممْ ِعنمَْد ُكليِّ َمسمْ
األعراف/)) .

)4)  هنج البالغة،خ))8)(،ج)/45).
)5)   اإلخالص/).

)6)   املصدر السابق،خ )86)(،جـ )/60)





تعــــــاىل:  قوله  اقتباس  يف  كام  التوكيد،  عىل  الدالَّة  املبالغة  صيغِة  باعتامد  أو   
 ،(((﴾ ﴿ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې    
اللِة التَّوكيديَّة، وهلا قدرة  ال مفردٌة ُمكتنِزٌة بالدَّ ال َخطايا َغرِيه(()))، ومَحَّ فقال:)) مَحَّ

ٍة .  االشرتاك يف رسِم صورٍة َبيانِيَّ

 ثالثااً : التوظيُف الَبالِغي .

   ُعِرف األدُب العريب بِصَوِرِه البيانية بمختلف أنواعها والقادرة عىل إظهار ما هو 
ية، أو إضفاء صفات ٍ إنسانية عىل اجَلامدات، واحليوانات  عقيل غري حَمسوس بصورة حسيِّ
بام  النّص  الزينة، واجلاملية عىل  أو إضفاء  العواطَف، واإلحساَس،والشعوَر،  فتمنحها 
ُعِرف فيام بعد بالفن البديعي،ويقوم هذا التوظيف عىل َخرِق َمنِطق العالقات املألوفة 

يف اللغة العادية، وخصوصًا يف االستعارة والكناية .

 وقد نجح اإلمام ـ أّيام نجاح ـ يف توظيف ذلك كّله يف النص النهجي ، وال 
- ،بل هو وقوف عند  يتعلق األمُر بإثباِت ذلك ـ فهو فارُسها وصاحُب قدحها امُلعىلَّ
بعض من تلك النجاحات، ليتجىّل لنا مقدار توظيفه البالغي بفنونه البيانيه والبديعية ، 
ويف علم املعاين ، بدءًامن التجسيم ، فالتشخيص ، وانتهاءً  عند صوره البيانية التشبيهية 

واالستعارية والكنائية .

 أ- الَتجسيُم والترَّشخيُص .

داِت يف صور جمسمٍة حسيةٍ ، فنرى فيها املعنويات،حتى     التجسيُم هو صياغة امُلجرَّ
نكاد نلمسها،ونراها، وخترج بنا من املجال العقيل إىل املجال احليس))) .

)))   سورة العنكبوت / )).
)))  هنج البالغة،خ )6)(،جـ )/47

)))   ينظر: فن االستعارة، د. امحد عبد الصاوي اهليئة املصية العامة للكتاب، مص،979)م، ص:75)
     وينظر: التصوير الفني يف القرآن الكريم ، سيد قطب ، ص :57 .  





الوظائِف  التجسيَم من  أنَّ  اجلرجاين ت) 474هـ(  القاهر  الشيُخ عبد    ويرى 
األساسية لالستعارة ، فنرى من خالله » املعاين اخلفّية باديةً  جلّيًة )))، والتشخيص هو 
أسلوب حُيي بِه الشاعُر ما ال حياَة له وبه ُتطَلق صفاٌت إنساّنيٌة عىل احليوان ـ واجلامد)))، 
 ٍ َنِصل من خالهلا إىل رؤية  َنِطل عىل فضاءاٍت جديدٍة  ـ  التجسيم والتشخيص  ـ  وبام 

بصيٍة ملكونات معنويٍة من العسري تصورها لوالمها.

من أمثلة ذلك قوله يف خطبة له: )) أَما واهللِ إن كنُت َلِفي ساقتِها ، حتَّى وّلت 
بحذافرِيها،ما ضِعفُت وال جبِنُت ، وأنَّ َمسريي هذا ملثِلها ، َفألنقَبّن الباطَل حتَّى خيُرَج 

احلقُّ ِمن َجنبِِه (( ))).

گ   ﴿گ   تعاىل:  قوله  من  وامُلقَتَبس  االستعاري  التوظيف  يف  التجسيُم  بدأ 
إلينا  نقل  وبذلك   ،(4(﴾ گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    
موقِع  إىل  الذهِن  عاملِ  يف  َمركونًا  كان  ملا  نقل   ، واإلدراك  احلّس  عامل  إىل  ّردًا  جُمَ  ً معنى 
الباطل  تشبيِه  الواقعة يف  املكنية  البالغي لالستعارِة  التوظيف  ِعرَب   ، البصي  اإلدراك 
من َخصائِص  ِخّصيصٌة  َجنِبه( وهي  قولِه:)ِمن  بقرينِة  احلقَّ  ابتلَع  الذي  باحليواِن 

اه الباطُل ( )5) األجساِد،والعبارة تفيد ) وجود احلقيِّ يف الدنيا دائاًم،وان َغطَّ

املَعنوي  أوضح من  ، واحليسيِّ  املعلوِم  إىل  املجهوِل  نقلٌة من  تتحقق  بالتجسيِم   

)))   ينظر:أرسار البالغة، ص:)4 .
وذهب الدكتور شوقي ضيف إىل الَتعامِل َمع الَتجسيِم والتشخيِص كام َتَعامَل َمعهام الغربيون ِحنَي َعزلومها َعِن 

أملجاز. ينظر:الفن ومذاهبه يف الشعر العريب، دار املعارف، مص، ) د. ت(،ص:6)). 
969)م،  ط)،  اللبناين،  الكتاب  حاوي،دار  ايليا  النصوص،  وحتليل  األديب  النقد  يف  ينظر:نامذج    (((
ص:))9. ينظر:االجتاه العقيل يف التفسري عند املعتزلة، د. نص حامد أبو زيد، دار التنوير للطباعة والنرش، 
املعارف، مص،)96)،  دار  القران، سيد قطب،  الفني يف  التصوير  ينظر:   . بريوت،)98)،  ص:07) 

  .64
)))   هنج البالغة،خ )))( جـ )/77. 

)4)  سورة األنبياء/8).
)5)   نفحات الوالية، ج)/86)





ا  أِللَفِة النَّفِس بِه ، وتعودها منذ بدايِة َوعيِها بالعلِم ، أّما النقلُة من احليسيِّ إىل املعنوي فإهنَّ
بمثابِة انتقاٍل من معلوٍم إىل جَمهول))) .

 ، َمورِدِه  َغري  وأوردمُتوه   ، أهِلِه  َغري  باألمِر  أصَفيُتم    ((:قوله أيضا  ومنها 
وسينتقم اهلُل مِمّن ظَلَم ، مأكاًل بمآكل ، ومرشبًا  بِمرشب ِمن َمطاعِم الَعلقِم ، وَمشارِب 
يِف ، واّنام ُهم َمطايا اخَلطيئاِت ، َوَزواِمِل  رِب واملَِقر ولِباِس ِشعار اخِلوف ، وِدثاِر السَّ الصَّ

أآلثاِم(())) .

برتكيٍب  اقرتَنت  معروفة)))  قرآنية  مفردة  وهي  للخطيئة،  مجع  واخلطيئات 
ثالَِثٍة  باستعارٍة  ُة  االستعاريَّ الصورُة  هذه  َزت  وُعزيِّ  ، وَجّسدها  اخلطايا  َجّسم  استعاري 

وهي ، ) لِباِس اخَلوِف( املأخوذ ِمن قوله تعاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ        ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴾)4).

 ونجح يف التوظيف التجسيم يف كتاب بعثه إىل ابن عمه ابن عباس وهو 
عامله عىل البصة، مقتبسًا صورة استعارية جمّسمه ملا هو معنوي من قوله تعــاىل: ﴿
إليِهم،واحُلل  باإلحساِن  أهَلها  َفحاِدث   ( له:  ناصحا  فقال   (5(﴾ ۅ  ۉ  ۉ   ې     

ُعقدَة اخَلوِف َعن قلوِبِم ()6).

ة ، فحذف احلبَل ورمَزلُه بالعقدة التي  َشّبه اخلوَف باحلبِل بجامِع الغلظة والِشدَّ
ِهَي ِمن لوازِمِه، فاخلوف َحبٌل ُيَضييِّق األنفاَس ، ويغل األيدي واألقدام وَيمنعهم عِن 

مص،974)،   ، الثقافة  دار  عصفور،  جابر  د.  والبالغي،  النقدي  الرتاث  يف  الفنية  :الصورة  ينظر     (((
ص:))4.

)))   هنج البالغة،خ ))5)( جـ )/69ـ70.
)))   سورة النساء/))).

)4)   سورة النحل /))).
)5)   طه/7).

)6)   هنج البالغة، ك )8)(، ج)/ 0)    .





عقدة   ، البصِة  أهِل  عن  ُيزيل  أن  البصة  وايل  من   اإلماُم طلِب  لذلك   ، احلركِة 
اخلوِف َعنُهم،مثلام َطلَب موسىِمن َربيِِّه حني قال: )واحُلل ُعقدًة ِمن لِسايِن( .

تؤثر  ا  فإهنَّ وتكشفه  املعنى  ح  ُتوضيِّ حني  ـ  التجسيم  خالل  من  ـ  فاالستعارة   
َلدى  واإلحساَس  الشعوَر  خُياطب   « فاإليضاح  النص،  مع  يتفاعل  وجَتعله  املتلقي  يف 

.(((ي امُلتلقيِّ

ِمثلام  تؤديا  ال  ا  إهنَّ أو   ، األعامل  هذه  بمثل  القيام  عن  تعجز  العادية  اللغَة  إنَّ   
تؤديا االستعارة، وللكشف َعاّم جيول يف الذهن من أفكاٍر الُبدَّ ِمن التوظيف البالغي 
للوصول إىل التجسيم ، وبذلك يتوّضح ما يدور يف َطيَّاِت العقِل والقلِب من دالالت ٍ 

وَمعان ٍ وأحاِسيس))) . 

ومَن التشخيص قوله  يف خطبة له: ))... وَقد أدَبرت احليلُة وأقبلت الغيلُة، 
ومضت   ، ذَهَب  ما  وذَهَب   ، مافات  فات  َقد  هيهات  َهيهات  َمناص؟  ِحني  والَت 
َمّثلت  لقد   ،((())﴾ ڱ    ڳ         ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   ﴿گ   باهلا  حلاَل  الدنيا 
 ٍ ، وإظهارمِها بيئة  السامء واألرض  ق يف تشخيص  حَتقَّ اقتباسيًا توظيفيًا  اآلية)4)مظهرًا 
برشية ٍ من خالل القدرِة عىل فعِل البكاء ، فيصل بنا إىل ذروِة امُلبالغِة يف حتقرِي َشأِن َمن 

تُه الدنيا)5)، فذهَب ِمنها من غري زاٍد ، وقد فاَت مافاَت وذهَب ما ذهب . َغرَّ

ِة ، حني جعل للفتنِة َعينًا ،  احِة النَّهجيَّ ومِلثل هذا التوظيف َنامذج أخرى يف ألسَّ
وللحقيِّ َجَسدًا ، وللنعَمِة أطرافًا)6)

)))   فن االستعارة ،ص 4)).
)))   املصدر السابق،ص:55).

)))   هنج البالغة،خ)86)( جـ)/60).
)4)   سورة الدخان /9).

)5)   رشح ابن أيب احلديد، جـ ))/99.
)/95)،ح)408(جـ  )88)(ج  جـ)/99،ح   )(00( ج)/)8)،خ   )89( خ  البالغة،  هنج  ينظر:     (6(

)/)5)،خ)))( جـ )/78 . 





َست َعنُه َمعاِدُن اجلباِل وَضِحَكت  ومن التشخيِص أيضا قوله:))ولو وَهَب ما َتنفَّ
،وَحِصيِد املَرجاِن(())). ريِّ َعنُه أصداُف البِحار ِمن ِفِلّز الّلَجنِي والِعقيان َونَِثاِرة الدُّ

رها  َعطاِء األرِض وسخائِها حني َصوَّ امُلَتَمثيِّل يف  اظهر عظيَم فضِل اهلل وَكَرمُه 
س  امُلَتَنفيِّ بصورة حيوان يتنفس،أي َشبَّه ما خيرج من بطون اجلباِل ِمن َمعاِدٍن،باحليواِن 
وهي  املستعارله  ُيالئم  ما  لوجود  دٍة  مكنيٍة،جُمرَّ استعارٍة  يف  واإلخراِج  احليويِة  بجامِع 
اجلبال))) ، ومِلِثِل هذا التوظيف َنامذج أخرى َطَغت عىل نصوص النَّهِج منها حني جعَل 
هذا  أخذ  وكأنه  وابسـطها(()))،  اقبضها  الكوفـة  ااّل  يديه:))ماِهَي  بني  جساًم  الكوفَة 

املعنى من قوله تعاىل: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤڦ  ڦ             ڦ  ڦ  
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ    ﴾)4) .

لفِظيٍّ  َتدقيٍق  يف  الَفنَّنِي  هذين  بِفعِل  املعاين  وَتزامَحت  اإلحياءاُت  َتكّثفت  لقد 
ُمنَسِجم . 

ب-التصويُر الَبياين .

جُمّرد  ليست  األدبية  فالنتاجات  األديب،  العمل  ِعامد  البياين  التصويُر  ُيعّد 
ق  يا،فَتَتَدفَّ ُتؤديِّ وظيفٌة  هلا  تكون  أن  َووسيلٌة،والبد  غايٌة  هي  ُمَتَمييِّز،بل  لغوي  أسلوٍبٍ 

دده)5). ِعرَبًا،وِعظات، وَتعلياًم يستمر جَتَ

واإلمام حني يأت بالصورة البيانية املقتبسةـ  أو سواهاـ  ال يأت با وسيلة فقط،بقدِر 
عت الصور  ما تكون هناك غاية ُتصاحبها، وتسري َمعها َيدًا بِيد وبَِتنوع ُمقَتىض احلال َتنوَّ
البيانية امُلقَتَبسة، فمنها  ما ُرِسَم بالتَّشبيه، أو ما كان باالستعارِة،أو الكنايِة،من هنا كان 

)))   هنج البالغة،خ )87( ج)/60) .
)))   ينظر: أساليب التعبري يف القران، ص:597
)))   ينظر: هنج البالغة،خ )08)( ص:0))  .

)4)   سورة األنبياء/04)
)5)   ينظر:الصورة الفنية يف كالم اإلمام )ع(، ص:67 ).





الفنُّ البالغي َمشهدًا ِمن مشاهد التوظيف الفّني بل هو ِعامُدُه، الرتباِطِه بالصورِة، ومن 
ثّم بتأثرِيها يف امُلتلقي .

الَفنيِّي  النسيِج  أحشاِء  يف  َينَغِرس  وتلقائيًا  َفنيًا  انبجاسًا  البيانيُة  الصورُة  ومُتَثيِّل   
ُمرصودة  لألشياء،إهنا  بدائل  إاّل  ليست  والكلامُت  االستعاري)))،  وجِهها  يف  بأكمِلِه 
ة ٍ أكرب لو أمكَنتنا أن َنراها  لَتنقل إلينا َخرَبًا عن األشياِء،َخرَبًا كان بِِوسِعها أن َتبلغه بِدقَّ

ُمبارشًة )))،وَقد يمكن ذلك بالتشبيه واالستعارة والكناية 

1- التشبيه.

الُصور  تِلك  وِمن   ، وأوَضحها  البيانية،  الُصَوِر  ألواِن  مقدمة  التشبيُه يف  ويأت   
َد أعامَل امُلنافقني:)).. َيقولون َفُيَشّبهون، وَيصفوَن  البيانية التشبيهيه قوله بعد أن َعدَّ
ُة النيِّريان: » أولئَك  يطان، ومُحّ ون،قد َهّونوا الطريَق ، وأضَلعوا املَضيق، َفُهم مُلُّة الشَّ َفُيومهيِّ

ِحزُب الشيطاِن أال إنَّ حزَب الشيطاِن ُهم اخَلارِسون » (( ))) .

ُة النريان،ومُها  م مُلُّة الشيطاِن، ومُحّ  بعد بياٍن وصفٍي طويل َخُلَص إىل القوِل بأهنَّ
الغائبة،ثم  التشبيه  بأداِة  ر  وامُلَقدَّ اخَلفي  البالغي  التشبيه  فنيِّ  إىل  استندا  تعبريان 
َمىضلإليغاِل يف َذّمِهم واستكامِل بياِن صوَرِتِم استحض اآلية املباركة)4) ليقول: 

ة ٍ ثابَِتة. يطاِن وُهم خارِسون ِوفَق َحتمّيٍة إهليَّة ٍ َكونِيَّ َبل ُهم ِحزُب الشَّ

من  فضاءاٍت  إىل  املبارشة  املعجمية  معانيها  ِمن  ،وَحّوهلا  النصيِّ ُمفرداَت  َل  مَحَ
املعاين اجلديدة حني َعَقدها برباِط الَتشبيه اخَلِفي،فوَضع امُلتَلقي أماَم ُصوٍر ُمدِهشة مَجيلة 
ًة خاّصًة  ُمؤثيِّرة، وَجعَلُه َيشُعر بيِشٍء ِمن امُلفاَجأِة،واإلدهاش،وهذا ما َيمنح النصَّ مَجاليَّ

بِِه .

)))   ينظر: يف البالغة العربية ، د. رجاء عيد، دار غريب للطباعة ، مص، ط ))د.ت( ص:08) .
)))   ينظر: بنية اللغة: ص: )).

)))   هنج البالغة،خ ) 89)( جـ )/ )9).
)4)   سورة املجادلة/9). 





2- الستعارة.

أّما التصوير االستعاري فقد كان عنصًا ُمَهيِمنًا يف كثرٍي من مواضٍع النَّهج، لقد 
ٍة تشّد املتلقي وُتريض َعيَنيِه َقبَل ُأذَنيه . ُشِحَنت النصوُص بصوٍر بيانّيٍة استعاريَّ

العّز والكربياء (()))، فشّبه  الذي لبس    بدأها بحمد اهلل ))  له  ويف خطبه 
االستعارِة  سبيِل  عىل  للمشبه  بِه  املشبَّه  لفَظ  استعار  ثم   ، معنوي  بلباٍس  وأظَهره  العّز 
التصحييِة ، ثم استنَشَق من )اللبس( الفعل )َلَبَس( بمعنى )اتََّصَف( ، والقرينُة املانعُة 
ِة ، واجلامع  بِعيَّ ِمن إرادة املَعنى األصيل ، هي العّز والكربياء ، عىل سبيِل االستعارِة التَّ
 : بنَي املستعار وامُلستعارله هو )اإلحاطة()))، وَيعود بِنا االقتباُس إىل قوِل املصطفى

ُة إزاري ، َفِمن ناَزَعني واحدًا منُهام ألقيتُه يف النار(())). ))الكربياُء ِردائِي ، والِعزَّ

يف  استعاريًا  ثوبًا  فألبسها  القرآين)4)،  النص  مَن  استعاَرها  استعاريٌة  صورٌة  وله 
قوله:))ذاك حيث َتسكرون ِمن َغرِي رَشاب(()5)، حيث شّبه الغفلة بالسكر،مثلام 
للمعنى  ٍمانعٍة  بقرينة  التبعية،  بالسكر عىل سبيل االستعارة  املوقف  اآليُة هوَل  شّبهت 
احلقيقي)6) ، قوله: )ِمن ِغرِي رَشاب( فالسكر ليس سكرًا حقيقيًا، بل هو نقلٌة عقليٌة 
لها دالالٍت ُموِحَية،وهو  ر طاقَة املفرداِت ومَحّ ٌة ِعرَب االستعامل االستعاري الَّذي َفجَّ جمازيَّ

انزياٌح َكام َعرّب َعنُه الّنقاد الغربيون ِفيام َبعد .

ٍة مجيلٍة َجَعل للباطِل جيوشًا، ولألضاليِل َصوالٍت ِحنَي  ويف صورٍة بيانيٍة استعاريَّ

)))   هنج البالغة،ح )78)(،ج )/)6) .
)))   ينظر: أساليب ألبيان يف القرآن ،  ص :)57 . 

)))   مسند أمحد ،ج)/48) وسنن ابن ماجة ، ص :97)) . وجاء تعبري ) رداء الكربياء( يف أحاديث نبوية 
كثرية. ينظر مثال : صحيح مسلم ،ج)/))) .    و سنن ألد ارمي ، ج)/))) .    

)4)   سورة احلج/).
)5)   هنج البالغة ،خ))8)(،ج)/50).

)6)   ينظر: أساليب البيان يف القران، ص :)57.





َحشٍد  إزاء  ، نحن  والدامغ صوالِت األضاليِل(()))  األباطيِل،  قال:))الدافُع جيشاِت 
للباطِل،واألضاليِل،  ٍة  َحقيقيَّ صورٍة  َعن  ُتفِصح  تكاد  َصوتيٌة  ٌة  َضجَّ تصحبه  ُصَوريٍّ 

ٍة))) . ٍة َتَبِعيَّ باستعارٍة َمكنيَّ

ورائِها داللٌة مقصودٌة وهي  الفاعل من  اسِم  بصيغِة   ) داِمغ   ، داِفع   ( ولفَظَتي 
دوَن  احلقيقِة  عىل  داللٌة  الثَّبات)))،ولالسِم  عىل  داللٍة  من  لالسِم  ،ملا  املبادرُة،والثباُت 
الفعل، وهذا املعنى نلمحُه خَمبوءًا  إثبات ذلك  زماهِنا، فالَغَرض ليس زماَن الفعل،بل 

ِفيَّة املَقُصودة . َخلف كلامِت األمام بِصورِتا االستعارية وصيَغتِها الصَّ

جيد املتلقي نفَسه يف َحشٍد ُصَوِري هادر بالصوِت والصورِة، وعندئذ يلمس ِقيمَة 
االنزياح الَّذي َقَفَز بِِه إىل مساحاٍت َتبَتعُد كثريًا َعِن املَعاين احَلقيِقيَّة لأللفاظ .

وَمثَّلت ُصَورُه هِذِه َمزجيًا ِمَن املعاين القرآنية َمسبوكًة بألفاٍظِ ومفرداٍت انَسَجَمت 
اذ . بِموسيقاها، ومتاَزَجت ألواهُنا ، فهو انشطاٌر َمصحوٌب بِِلباٍس لفظٍي أخَّ

3- الِكنايُة .

وإظهاِرها  البيانية،  الصورة  بناِء  يف  بسهاِمها  َضبت  ـ  بأنواعها)4)  ـ   والكناية 
تلفٍة باختالِف تلك األنواع،وقد َعرّب اإلماُم  بألفاظِه عن معاٍن كان منها  بألواٍن خُمَ
تنويعًا  نصوَصه  فمنحت  وهلة)5)،  ألّول  البعيدة  املعاين  َعن  ُتعربيِّ  والبعيُد،وال  القريُب 

بِك . ًة، فجمعت بنَي جودِة املعنى، وروَعِة السَّ َبيانِيَا،وزينًة لفظيَّ

)))   هنج البالغة،خ)69(،ج)/6)). وينظر: نفحات الوالية: ج9/4.
)))   ينظر: أساليب البيان يف القران، ص:557.

)))   هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، ص:)4.
)4)   ينظر: معجم املصطلحات البالغية، وتطورها، مادة) كناية( .

)5)   باعتبار ان الكناية هي املعنى البعيد لأللفاظ التي تدل عىل معان قريبة وبعيدة .ينظر: معجم املصطلحات 
البالغية ، وتطورها، مادة)كناية(  .





وِمن هذه األلفاظ )األمشاج()))، إذ أسهمت يف بناء ٍ كنائي يف قوله:))عامل الرس 
ِمن َضامئِِر امُلضمرين... وحَمَط االمشاج َمن َمساِرِب األصالِب... وَعوِم َنباِت األرِض 

يِف كثباِن الرماِل(())) . 

فِة  و)حَمط األمشاِج( كناية ٌعن َرِحم املرأة وهي كنايٌة قريبٌة ، ُيراد با نسبة الصيِّ
قت بفعِل اإلضافِة امُلقرَتنة باأللِف واّلالم ، وكذلك احلال يف)َنباِت  للموصوف، وحتقَّ
ونت ِمن تالل الرمال وَتنشأ فيها )))،  األرِض( ، وهي كناية عن األحياء الربية التي تكَّ

فمَنَح الَنصَّ ُبعدًا )ِعرفانِيَّا( ارتفع بالنصيِّ إىل َمشهٍد ِمن َمشاهِد الروح .

بضامئِر  العامل  األموِر،وأصغرها،فهو  بأدّق  اهللِ  علم  عظمَة  ُيظهر  َمشهدًا  أصبح 
َمسارِب األصالِب، وبأحواِل  ِمن  الناس وهم يف حَمط االمشاج  امُلضمرين، وبأحوال 
)نبات األرض( الضعيفة بني كثباِن الرمال الكثيفة،إنَّه مجٌع بني املتناقضاِت التي بتفاوتا، 

وتناقضها تَتجىلَّ عظمُة اهلل. 

البناَء االستعاري ـ يف قوله تعاىل: ﴿ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ   ل  وَحوَّ
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڱ  
ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ﴾)4) إىل بناٍء كنائي حني اقتبَس معنى هذه اآلية امُلباركة 
لَيِصف بناَء القبوِر، فقال:))َقد ُبنَِي َعىل اخَلراِب    َفناُؤها (()5)، أراد القول: إنَّام ُبنَِيت 
الدار،وسعة  َفناِء  بني  التقابل  َصّح  هنا  زواهلا،ومن  احلياة،أو  َخراِب  عىل  ساحاُتا 
أرِضها،وزواِل احلياِة وأفوهِلا، ومل يقل ُبنَِيت باخلراِب،ألّنه من باِب الكنايِة َعن نِسبة )6)، 
فأصَبحت ُصورٌة ُمكّثفة أنارت النّص وأخرجت غايتُه الداللية الواضحة،ألنَّهيف 

َناُه َسِميعًا َبِصريًا (  ،  اإلنسان/) . َتِليِه َفَجَعلمْ َشاٍج َنبمْ َفٍة َأممْ ِنمَْساَن ِمنمْ ُنطمْ َنا األمْ )))   قال تعاىل: ) إِنَّا َخَلقمْ
)))  هنج البالغة،خ )87( جـ)/79)ـ80).

)))   ينظر: أساليب البيان يف التعبري القرآين، ص:))7.
)4)   سورة التوبة /09).

)5)   هنج البالغة ،خ ))))(،جـ )/ 46)ـ 47).
)6)   ينظر: أساليب البيان يف التعبري القرآين، ص : 9)7 .





َمقاِم التَّذكرِي والَوعِظ،والُبّد مَن الوضوح القامِة احلّجة ، وله كنايات ٌأخرى استَمّدها 
يف))) .  ِ ِمن القرآِن الكريِم واحلديِث النبوييِّ الرشَّ

)))   ينظر: هنج البالغة، ق )86)(،ج)/ 95)، خ ) 89(،ج)/ )8)ـ )8).


