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هداءاإل

:إىل

اإلمام علي بن أبي طالبأمري الكالم

ساًنارا وإحبطاعتِهما بِاللذيِن أمرني ربي:وإىل

.والدي الكرميني

شد أزري ووقف معي وساندنيمن: وإىل

.إخوتي وأخواتي وأصدقائي

هذا اجلهدأهدي هلم مجيعا
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٦

دمة اللجنة العلميةمق

، ومل يقدر صدر أن يضم فكره، يف خطبة) ًعليا(مل يستطع الزمن أن خيتزل 

ّوأنى لكتاب أن يسطر فضله وهو الفكر ، فه والكتاب املفتوح يف عامل التكوين، ٍ

ولعل ما ضم هنج البالغة من نتف ، املخزون يف آفاق النفس من غري تدوين

ًما أرخاه املؤرخون عىل فضائله من حجب التقييم كافيا عىل عظمة و، البيان ُ

إخفاءشخصيته يف كل جوانب العظمة وهو دليل عىل أن هلذا العلم املقهور بني 

ّالرواة وتعسف املؤرخني حقيق عىل الباحث أن يعيد النظر ملا خلفه هذا احلرمان  ّ

طبه دون أن يكون هلذا اخلزين ٍراو خلإىلًالفكر اإلنساين ليحيل عليا من انتكاسه 

ولعل ذلك ناتج ، الفكري الثر حضوره يف حياتنا الثقافية أو يف حضارتنا العامة

ٍعن أسباب التضييع ألعظم تراث يشهده الفكر اإلنساين منذ نشوئه وهو تراث 

ًعيل املدخورين خطبة أو موعظ أو حكمة يعالج هبا أمرا من أمور احلياة أو شأنا  ً ٍ

ًوموجودا ضمن ، ًنسان فتجده حارضا يف صياغة العقل اإلنساينمن شؤون اإل

الرتتيب الثقايف الذي جيمع شتات الفكرة ويدفع يف نسق الثقافة أن تنتظم يف 
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٧..............................................................................................مقدمة اللجنة العلمية

ُمنظومة عملية ال يستثنى عنها من هنا نجد رضورة البحث يف هذا الكم اهلائل، ٍ

ال عىل سبيل املقطوعة من الفكر الذي جتاوز القراءة العابرة ما مل يكن هناك بحث 

وتعاطيه ٌمعاجلة املفردة التي تناوهلا عيل يف حضوره الثقايف أساسبل حتى عىل 

.الفكري

ًتعطي بعدا آخر يف استخدام املفردة- ًمثال - فصيغة املبالغة  وصياغة ، ُ

فاملبالغة ببنائها الرصيف أو ، ويف حديث عيل احلكيم، الفكرة عند عيل اخلطيب

، ي يقدمها اإلمام مفردة بناء فكري تسهم يف انساق احلكمةتركيبها النحو

ٌهو عيل اإلمام تستظل احلكمة بظل هكذا .. ودواعي اإلبداع، ومهارات الفن
ًوتستويف ا لرباعة بكامالته حتى يأخذ بتالبيب الفصاحة فيقودها خطيبا ، كلامته

.وتنقاد له عاجزة

املوسومة الشيباين حيدر هادي خلخالاألستاذمن هنا نجد أن دراسة 

تأيت ضمن هذه السياقات الفنية واحلاجة )أبنية املبالغة وأنامطها يف هنج البالغة(بـ

فقد بذل الوسع ، بحوث الرصفية والدالليةالتي سعت يف تقديم روائع الالعلمية 

هنج البالغة التي إبداعاتيف حتقيق بحث حيتاجه الباحثون يف تسليط الضوء عىل 

.ٍألي من جهد جهيد يستحق الثناء وجدير بالتقديرنور لرتى الحجبت 

عن اللجنة العلمية

علي الحلوالسيد محمد
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٨

مةاملُقد

ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ ْ ِ

ِّاحلمد هللاِ رب العاملني َوالصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،ُ ً ُ ُ ِسيدنا ،َّ

َحممد النبي األمني ِّ ٍ ِّوصحبه الغر امليامني،طيبني الطاهرينِوعىل آله ال،ُ ُ ُأما بعد،ِ ّ:

َفإن كتاب  ٌّرافد ثر للغة العربية وعلومها)هنج البالغة(َّ ٌفهو معني ،ٌ

وهو ،ُّيتلو القرآن الكريم والسنة النبوية،والبالغة واإلتقان،للفصاحة والبيان

َّألنه ضم فرائد الكلم؛من وحيهام ،الذي عليه العربيةوروائع اإلبداع النظمي ،َّ

.وإعجازه وبيانه،َّوفيه جتلت لغة القرآن الكريم

َّما مر دفعني إىل أن أختذ من  ْ ًميدانا تطبيقيا لدراستي هذه)هنج البالغة(َّ ً،

ْفاستقر الرأي بعد استشارة األستاذ املرشف عىل أن يكون موضوع البحث هو

ٌرصفية نحوية دالليةٌدراسة"أبنية املبالغة وأنامطها يف هنج البالغة ( ٌ ٌَّ َّ ُفرشعت ) "َّ

بتحقيق ،ًمعتمدا عىل رشح ابن أيب احلديد يف توثيق النصوص،َأمجع مادة البحث

إال يف بعض النصوص املستندة إىل رواية أكثر ،األستاذ حممد أبو الفضل إبراهيم

.ًتداوال بني رشوح النهج
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٩.............................................................................................................املقدمة

ه يتناول أبنية املبالغة وأنامطها َّألن؛وكان هذا البحث رصفيا نحويا دالليا

فال ، من إشارات تثري املعاين الداللية،وتلك األنامط،َوما يرتتب عىل هذه األبنية

بل تتعدامها لتكسب املعاين ،تقف الداللة عند البناء الرصيف أو النمط النحوي

.بالغة خاصة

يف ،العربيةوهيدف هذا البحث إىل استقصاء صور املبالغة وأنامطها يف اللغة 

.مع تطبيقات تلك الصور من هنج البالغة،الرصف والنحو

؛فتأيت من جانبني- وال أقول هذه الرسالة- أما أمهية هذا املوضوع

ّبحث مستقل - فيام أعلم- إذ مل يكتب فيه،ندرة هذا املوضوع وجدته: أحدمها

و كالم يتلو يف فه،عظمة النص املدروس:واآلخر،جيمع شتاته ويبسط القول فيه

ُوإعجازه وأرساره كتاب اهللا تعاىل املنزل عىل خري رسله،بالغته وإتقانه ُ َ حممد َ

).صىل اهللا عليه وآله وسلم(

َّيقع يف شقني رئيسني- ًإذا- فالبحث َاملبالغة باملفردة أو البناء :َأحدمها؛ِ

.املبالغة بالرتكيب النحوي:واآلخر،الرصيف

ٍبحث أن يقسم عىل مقدمةوقد اقتضت طبيعة ال ِّ َّ ،ِوأربعة فصول،ٍومتهيد،ْ

.وخامتة بنتائج البحث

ِّبينت يف املقدمة سبب اختيار موضوع البحث ُ ًوعرضت فيها جممال ،َّ

.لفصوله وما يلحق هبا
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................١٠

ُأما التمهيد فقد تناولت فيه  ّ ، )َاملبالغة عند اللغويني والبالغيني واملفرسين(َ

ُفعرفت فيه املبالغة  ِّوأهم صورها عند اللغويني ،ُثم عرضت ملعناها،يف اللغةَّ َ

َثم أحلقت ذلك بأهم األلفاظ املرادفة للمبالغة،والبالغيني واملفرسين َِّ ُ َ.

َوأما الفصل األول فقد كان بعنوان  ُ ّ ،َّوقد ضم مبحثني،)َأبنية املبالغة(َ

َتناولت يف األول منهام األبنية املعدولة عن اسم الفاعل َ َوذكرت يف اآلخر األبنية ،ُ ُ

.املعدولة عن اسم املفعول

ًوأما الفصل الثاين فقد كان خمصصا لـ َّ ّ وجاء يف ، )َاملبالغة باألبنية االسمية(َ

) املبالغة باجلموع(:والثاين،)َاملبالغة بأسامء األفعال(:َاألول؛ثالثة مباحث

َبأبنية وأساليب"املبالغة (:والثالث ).ُأخر"َ

ّوأما َاملبالغة باألبنية الفعلية(ُالفصل الثالث فقد درست فيه َ وما فيها معنى ،َ

َوقد قسمته عىل أربعة مباحث،)الفعلية ُ َتناولت يف األول منها ؛َّ َاملبالغة باألبنية (ُ

ُودرست ،)َاملبالغة باألبنية الفعلية املزيدة(ُوعرضت يف الثاين لـ،)َّالفعلية املجردة

املبالغة بمصادر (َواشتمل املبحث الرابع عىل ،)ُّلغة بعدم الترصفاملبا(يف الثالث 

).ُأخر

ُفتناولت فيه،فقد كان لدراسة املجال النحوي) األخري(أما الفصل الرابع

ًفذكرت فيه أربعة عرش نمطا نحويا داال عىل املبالغة،)أنامط املبالغة النحوية( ََ َ ُ.

ُوأحلقت هذه الفصول بخامتة َّنت فيها أهم نتائج البحثَّبي- َ َ وجاء يف - ُ
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١١...........................................................................................................املقدمة

َقديمها -َّآخر البحث قائمة بروافده ضمت كتب اللغة والنحو والرصف

وتفاسريه ،وكتب علوم القرآن،وكتب البالغة،واملعجامت اللغوية- َوحديثها

ًوإعجازه وقراءاته فضال عن رشوح هنج البالغة والدراسات والبحوث املتعلقة ،ِ

.به

َأو النمط ،ًنهجي يف هذه الدراسة قائام عىل ذكر البناء الرصيفوكان م

ًالنحوي أوال َثم أتلومها بأمثلة وشواهد من القرآن الكريم،َ َأو ،َأو السنة النبوية،َ

َأو نص احلديث النبوي لبيان أثرمها يف ،ِوكان إيراد النص القرآين.َالشعر أو النثر َ

َالنص العلوي َّوأنه من وحيهام،َ ِأما إيراد النص الشعري،َ َأو النثري فقد كان ،َ

ِّكي أمهد بذلك ،َأو داللة معينة يف لغة العرب وشعرهم،لبيان ورود نظم معني ُ

َثم أرشع أحلل الشاهد العلوي،للشاهد املدروس من هنج البالغة َ ُ ِموازنا إياه بام ،َ ً

ًمعضدا،َيناظره أو يقاربه من تلك األمثلة والشواهد َأو ،لة البناء الرصيفدالِّ

ُوقمت مع ،ُالرتكيب النحوي عىل املبالغة بداللة السياق والقرائن األخرى عليها

ًذلك برشح ما حيتاج إىل بيان من نصوص النهج معتمدا يف ذلك عىل رشوح هنج 

برشح ) هنج البالغة(و،َالبن أيب احلديد) رشح هنج البالغة(:وأمهها،البالغة

البن منظور ) لسان العرب(:وأبرزها،وعىل املعجامت اللغوية،الشيخ حممد عبده

الذي أصدره جممع اللغة العربية ) املعجم الوسيط(و،َّللزبيدي) تاج العروس(و

.بالقاهرة
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................١٢

:ِويمكن اإلشارة إىل مسائل

ًاقتضت طبيعة املادة املدروسة أن يطول الفصالن األول والثالث موازنة  َْ ْ

َلكثرة أبنية املبالغة الواردة يف هنج البالغة يف الفصل ؛بالفصلني الثاين والرابع

.َوكثرة األبنية الفعلية وما فيها معنى الفعلية يف الفصل الثالث،َاألول

َاقتضت رضورة البحث تكرار عدد من أقوال اإلمام يف غري ) عليه السالم(ْ

.َالشتامل ذلك القول عىل أكثر من شاهد،موضع من الرسالة

ٍا من أثر يف حتليل ِملا هل؛َادثة التي قيل فيها النص املستشهد بهُذكرت احل َ

.هِالشاهد ورشح

َّآثرت اختصار أسامء املصادر املطولة ،املحتسب البن جني:من مثل،ُ

للدكتور صباح ،َواألبنية الرصفية يف ديوان امرئ القيس،والكشاف للزخمرشي

.ِّينة تبني املرادعىل العنوان بقرمدال،وما شاكلها،السامل

َّألن ِحمكوم بوقت وحجم حمددين اجتزأَإنجاز الرسالةَ ِّت بمثال واحد لكل ٌ ٍ ُ

ًحالة وأحلت عىل الشواهد املامثلة يف اهلامش مراعيا االستشهاد الوايف ُ واإلجياز ،َ

.غري املخل

َاعتمدت يف ترتيب أغلب أبنية املبالغة وأنامطها عىل شهرة البناء الرصيف أو  َ ُ

ومقصودي من هذه الشهرة هو كثرة ورود ،النمط النحوي يف الداللة عىل املبالغة

.َالبناء أو النمط يف كتب اللغة والنحو والرصف
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١٣...........................................................................................................املقدمة

َاعتادت أغلب البحوث التي درست األبنية الرصفية عىل االكتفاء  َ

باستخراج البناء الرصيف من النص املدروس من دون حتليله يف ضوء القرائن 

؛َّغري أن هذه الدراسة اعتمدت عىل حتليل البناء يف ضوء القرائن،لنصاملحيطة با

َملا لتلك القرائن من أثر يف داللة ذلك البناء َّوالسيام أن هذه الدراسة قد اختذت ،ِ

ٌّوهو نص حي قيل يف سياقات وظروف خمتلفة،ًمن هنج البالغة ميدانا هلا ٌّ.

ِيكن ليجعل من اجلرد اإلحصائي َّإىل أن البحث مل- هنا- وجتدر اإلشارة

َسواء أكانت يف املفرد - لعدد مرات ورود الصورة الواحدة من صور املبالغة

ِهدفا يسعى إىل حتقيقه كي ال يكون اجلرد اإلحصائي - َأو يف الرتكيب،والبنية ً

ًنفسه غالبا عىل الغاية الرئيسة للبحث وهي التحليل الداليل يف ضوء البنية  ُ

وملا ،ِّواستجالء اجلوانب البالغية يف كل موضع جرى االستشهاد به،والرتكيب

َّوكنت أجد أن من الشواهد عىل ، )هنج البالغة(كانت دراستي شاملة نص  َ

ُّاستعامل معني ما يمكن حتديده يف أثناء العمل من دون أن يكون العد واجلرد مها  ْ َ

َلذا كنت أذكر عدد مرات ورود بعض االستع،ْبرأسه امالت بسبب تكامل الرؤية ُ

ويف هذا داللة عىل قلة االستعامل له بموازنة ،فال بأس بذكرها،اإلحصائية عنها

َّاالستعامالت األخر وإن كنت أرى أن الشاهد الواحد من نص هنج البالغة يكفي  ُْ ِ ُ

.ليكون دليال لغويا

ًوأخريا ُأرجو أن أكون قد وفقت فيام عزمت عليه.. .َ ُ ْ َّهنا خالصة وحسبي أ،َ
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................١٤

ِفإن أصبت فذلك من توفيق اهللا تعاىل وكرمه ،وحصيلة عناء طويل،جهد جهيد ُ َ ْ ِ

ُّوإن كانت األخرى فالكامل هللا وحده وهو ويل التوفيق ُ ْ ِ.

 
 

 )١( 

ِّأن احلمد ِهللا رب العاملنيُوآخر دعوانا ُ ْ َ ِ ٍلواته وسالمه عىل نبينا حممد وصَ َّ ُُ ِّ ُ ُ ُ

.ِوآله الطاهرين

حيدر

النجف األشرف 

ـه١٤٣٣شوال 

.٧٣:ديوانه): رمحه اهللا(البيت من اخلفيف وهو للشيخ أمحد الوائيل ) ١(
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١٥

التمهيد

:املبالغة يف اللغة-١

لتبيان معنى املبالغة يف اللغة البد من الوقوف عىل بعض املعاين التي وردت 

).بلغ(يف املعجامت اللغوية للجذر اللغوي 

َواملبالغة أن تبلغ من العمل جهدك«:)هـ١٧٥ت(قال اخلليل ُ ُ ْ«)١(.

َاالنتهاء إىل أقىص املقصد :ُالبلوغ والبالغ«َّأن )هـ٤٢٥ت(وذكر الراغب 

ًواملنتهى مكانا كان أو زمانا ً ّأو أمرا من األمور املقدرة،ُ ً«)٢(.

ًبلغ اليشء يبلغ بلوغا وبالغا«: )هـ٧١١ت(وقال ابن منظور  ً َُ وصل :ُ

.)٣(»وانتهى

، هتذيب اللغة: وينظر، )بلغ(٤/٤٢١: إبراهيم السامرائي. مهدي املخزومي ود. د: تح، العني) ١(

).بلغ(٨/١٣٩: جمموعة من األساتيذ: تح، األزهري

، تاج العروس من جواهر القاموس: وينظر، )بلغ(١٤٤:صفوان عدنان: تح، مفردات ألفاظ القرآن) ٢(

).بلغ(٢٢/٤٤٥:جمموعة من األساتيذ: تح، َّالزبيدي

).بلغ(٨/٤١٩:لسان العرب) ٣(
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................١٦

ًهذه الدالالت صح أن تطلق املبالغة وصفا ملن يبذل أقىص الغاية من ومن  ُ َّ

ِفاملبالغة ومادهتا مؤرش هناية األمر،وطاقته يف األمر،جهده
ُ ُ وعىل ذلك قول ،ُ

ُّوتبالغ فيه املرض واهلم«: )هـ٥٣٨ت(الزخمرشي  ُ َ .)١(»إذا تناهى: َ

إىل الغاية والكفاية َّوخالصة ما تقدم أن املبالغة يف اللغة تعني الوصول 

ًواالجتهاد يف االنتهاء إىل أقىص املقصد واملنتهى مكانا كان أو زمانا أو وصفا ًَ ً ،

َمقصودة لدواع تتعلق باملتكلم أو باملخاطب-ًإذا- فهي .َأو بظروف املقال،ٍ

:املبالغة يف اصطالح اللغويني والبالغيني واملفرسينـ٢

َّال خيفى عىل مطلع أن  هي امليادين التي ) التفسري(و) البالغة(و) اللغة(َّ

ما ) ظروف املقال(أو ،)َاملخاطب(أو ) املتكلم(تستدعي يف حمددات تتصل بـ 

ّيبالغ فيه قصدا هلدف بعينه ال يتحقق إال بسبيل تلك املبالغة ً َ َّوال يتحصل املراد ،ُ

.هباّعند املستمع أو القارئ إال

السيام ) التفسري(و) البالغة(و) اللغة(:منٍّوحمور الدراسة التحليلية يف كل

هو تلك اإلحياءات الداللية ،التفسري القائم عىل بيان بالغة الكلمة أو الرتكيب

ًوهو يتأمل حملال،أو الرتكيب عىل ذهن املتلقي،التي ترشق هبا الكلمة املفردة ِّ.

ِوإزاحة مل،ًوسأوجز القول يف هذه الفقرة بام يفي دفعا لإلطالة ،ا حيسن تركهً

ٍّمقترصا عىل ذكر رؤية كل من  املعتمدين ) املفرسين(و) البالغيني(و) اللغويني(ً

.١/٧٥:حممد باسل عيون السود: تح، أساس البالغة) ١(
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١٧..........................................................................................................التمهيد

َّمتمثال بذوي السبق يف ،يف عرفه) املبالغة(لـ) التفسري اللغوي الداليل(نهج م ً

.ميدانه العلمي

:يف اصطالح اللغويني-أ

َّتكاد كتب اللغة جتمع عىل أن اسم الفاعل حيول إىل ُ َّ ِ نحو ،ُأبنية أخرىُ

ّفعال( ْومفعال،َوفعيل،َ .)١(للمبالغة والتكثري..) .ِ

ًغري أن املبالغة يف األبنية املعدولة عن اسم الفاعل تعد وسيلة من الوسائل  َُّّ

.اللغوية للمبالغة

إذ ،مرادفة ألدائه بكثرة)هـ١٨٠ت(فاملبالغة يف أداء الفعل عند سيبويه 

ُأفعلت(اليرشكه يف ذلك ) َفعلت(عىل ) َّفعلت(باب دخول يقول يف :تقول«:)ْ

ُكرسهتا وقطعتها َ ُكرسته وقطعته ومزقته:قلت،فإذا أردت كثرة العمل،َ ُ ُْ ََّّ ْ ْ َّ. ..

ِّجيول: وقالوا َ َيكثر اجلوالن: أي، ُ ِ ُباب افعوعلت وما «ويلحق هبذا ما ذكره يف،)٢(»ُ

.)٣(»هو عىل مثاله

َّوأشار سيبويه أيضا إىل أن  ُاملصدر قد يبنى عىل غري بنائه املعهود إلفادة ً

حممد عبد اخلالق : تح، ّاملربد، واملقتضب، ١/١١٠:عبد السالم هارون: تح، كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٢/١١٢: ُعضيمة

.٤/٦٤: كتاب سيبويه) ٢(

.٤/٧٥: السابق) ٣(
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................١٨

.)١()اللعب(يف ) َّالتلعاب(و،)اهلذر(يف ) َّالتهذار: (نحو،معنى التكثري واملبالغة

َعام ذكره سيبويه عن املبالغة وأبنيتهاًوفضال َسواء ما كان منها بصيغ - ّ ِ

َأو بزيادة مبنى الفعل بال،املبالغة املعروفة لدى اللغويني َأو بنائه عىل ،تضعيفَ

َّفإنه التفت إىل مسائل -َأو بصوغ املصدر عىل غري بنائه املعهود،مبنى خمتلف

ّأخرى للمبالغة تقوم عنده عىل احلذف واتساع الكالم ُ)٢(.

وتصحيح اللفظ عىل ،ًباب وقوع األسامء ظروفا(ُوآية ذلك ما ذكره يف 

ُسري عليه الليل:وتقول«:بقوله)املعنى ِعني ليل ليلتكت،َ ،وجتري عىل األصل،َ

كام ،َّولكنه يكثر،َوإنام تعني بعض الدهر،ُسري عليه الدهر:كام تقول يف الدهر

َوعسى أن ال يكون جاءه إال مخسة ،جاءين أهل الدنيا:يقول الرجل ْ

.)٣(»فاستكثرهم

ُومن املسائل أيضا ما نقله سيبويه عن أستاذه اخلليل بقوله ن وسألته ع«:ًَ

ٌموت مائت:قوهلم ٌوشغل شاغل،ٌ ٌوشعر شاعر،ٌ ٌ إنام يريدون املبالغة :فقال،ِ

.)٤(»واإلجادة

ُأما ابن جنّي  ،صاحب اجلهود الكبرية يف الدراسات اللغوية)هـ٣٩٢ت(ّ

.٤/٨٤:السابق: ينظر) ١(

َاألصول البالغية يف كتاب سيبويه وأثرها يف البحث البالغي: ينظر) ٢( .٣٥٠: امحد سعيد حممد. د، ُ

.١/٢١٨:كتاب سيبويه) ٣(

.٣/٣٨٥: السابق) ٤(
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١٩..........................................................................................................التمهيد

َوبيان أرسارها فقد حظيت املبالغة منه بعناية واضحة كام يظهر ذلك يف كتابيه 

.ويف الرتاكيب،للمبالغة يف اللفظة املفردةإذ عرض ،)املحتسب(و) اخلصائص(

:ويمكن تلخيص صور املبالغة عند ابن جني عىل النحو اآليت

:يف اللفظة املفردة نرى املبالغة يف الصور اآلتية

(َزيادة املبنى كام يف ّفعال(و، )٢()َّفعل(و، )١()افتعل:  ،)٤()َتفاعل(و، )٣()َ

.)٥()افعوعل(و

َفعال(:كام يف،بالغةالعدول عن حال اللفظ للم .)٦()َفعيل(معدول عن ) ُ

.)٧()راوية(و، )ّعالمة(:نحو،زيادة هاء آخر اللفظ للمبالغة

َمفعلة(بناء  ْ َأرض مسبعة(:نحو،للداللة عىل كثرة اليشء اجلامد باملكان)َ ْ َ ٌ (

.)٨(أي كثرية السباع

.٣/٢٦٤:حممد عيل النجار: تح، اخلصائص: ينظر) ١(

.٢/١٥٥: السابق: ينظر) ٢(

.٢/٦:ِعيل النجدي وآخرين: تح، املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: ينظر) ٣(

.٢/١٣٤: السابق: ينظر) ٤(

.لصحيفة نفسهاالسابق نفسه وا: ينظر) ٥(

.٣/٢٦٧:اخلصائص: ينظر) ٦(

.٢/٢٠١:السابق: ينظر) ٧(

.٢/١٣٦:املحتسب: ينظر) ٨(
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................٢٠

.)١()رُوشع،ُوهبت،ُقضو(:نحو،يفيد القوة واملبالغة)ُفعل(بناء 

َّوجتدر اإلشارة إىل أن ابن جني قد استمد أصول فكرة  زيادة املبنى (َّ

ّوعن أيب العباس املربد ،ُمن اخلليل وسيبويه كام ذكرت قبل قليل) للمبالغة َ

.)٢(َّكام رصح بذلك يف خصائصه)هـ٢٨٥ت(

:أما يف الرتاكيب فتأيت املبالغة عند ابن جني يف الصور اآلتية

ُإذ يعدل عن احلقيقة إىل املجاز ،ند ابن جني أقوى من احلقيقةفهو ع،املجاز

.)٣(لرضب من االتساع والتوكيد واملبالغة

.)٤(التشبيه املقلوب

ْرجل صوم(:نحو،الوصف باملصدر للمبالغة َ ٌ()٥(.

ٌشعر شاعر(:نحو،ُوصف اللفظة بام يشتق منها للمبالغة والتوكيد ٌ ِ()٦(.

ًبن جني يستعمل أحيانا كلمة َّومن اجلدير بالذكر أن ا ويريد هبا أكثر )أبلغ(َ

َفعال(وذلك «:ويظهر ذلك من قوله،ًمبالغة َطوال(:نحو،)َفعيل(يف معنى ) ُ ُ (

.٣٤٨و٢/٢٢٥: اخلصائص: ينظر) ١(

.٢٦٥-٣/٢٦٤:السابق: ينظر) ٢(

.٤٤٤-٢/٤٤٢:اخلصائص: ينظر) ٣(

.١/٣٠٠: السابق: ينظر) ٤(

.١٠٧و٢/٤٦:املحتسب: ينظر) ٥(

.٢/٩٣:السابق: ينظر) ٦(
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٢١..........................................................................................................التمهيد

إذ ال يمكننا ،ْفهو ال يمكن أن يريد هنا أكثر بالغة،)١()»َطويل(فهو أبلغ معنى من 

ُاملفاضلة بني كلمة وأخرى خارج السياق ٍ)٢(.

:الح البالغينييف اصط-ب

وقد ،َّوعرفوها بتعريفات كثرية،لقد تناول القدماء من البالغيني املبالغة

فلم ،ويف التشبيه بخاصة، َّانصب جهدهم يف معاجلتها عىل املبالغة يف الشعر بعامة

ّيكن ملبالغة اللفظة املفردة مكان يف جل دراساهتم إال يف بعض إشارات قليلة ِّ وقد ،ٌ

.من زاويته اخلاصةٌّعرض هلا كل 

ًهي أن يذكر الشاعر حاال من «:)هـ٣٣٧ت(فاملبالغة عند قدامة بن جعفر  ْ

فال يقف ،األحوال يف شعر لو وقف عليها ألجزأه ذلك يف الغرض الذي قصده

.)٣(»حتى يزيد يف معنى ما ذكره من تلك احلال ما يكون أبلغ فيام قصد له

َوسع يف موضوع درسهفقد ت)هـ٣٩٥ت(ّأما أبو هالل العسكري  وحاول ،َّ

ًمعلام )ِالصناعتني(حتى صار كتابه ،ْأن جيمع له من الشواهد ماال نجده عند غريه َ

ْأن تبلغ باملعنى أقىص «فاملبالغة عنده )٤(ًومؤثرا فيمن بعده،ًجديدا جلهود من قبله

،ب مراتبهوأقر،تقترص يف العبارة عنه عىل أدنى منازلهوال،وأبعد هناياته،غاياته

.٣/٢٦٧: اخلصائص) ١(

.٥٥:عايل رسحان، املبالغة يف البالغة العربية تارخيها وصورها: ينظر) ٢(

.٥٠:نقد الشعر) ٣(

.١٣٦:منري سلطان. د، البديع تأصيل وجتديد: ينظر) ٤(
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................٢٢

ْ﴿يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عام أرضعت :ومثاله من القرآن قول اهللا تعاىل َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ ُ َ َ ََ َّ
ٍ ِ ُّ ُُ ْ

ُوتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى﴾ ُ َِ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ََّ َ ََ َُّ ٍَ ِ ُ من / احلج [َ

ًتذهل كل امرأة عن ولدها لكان بيانا حسًن: ولو قال،]٢:اآلية ٍ ًوبالغة كاملة، اُّ ً،

ِألن املرضعة أشفُق عىل ولدها ملعرفتها بحاجته ؛َّوإنام خص املرضعة للمبالغة ِ َ َ َّ

.)١(»إليها

فهو ،فللمبالغة عنده حديث آخر)هـ٤٧١ت(ُأما عبد القاهر اجلرجاين 

ًعىل الرغم من أنه مل يفرد هلا بابا خاصا ُ َّقد حتدث عنها يف أثناء حتليله للنصوص؛َّ

واملجاز ،)٣(واالستعارة،فربط بينها وبني الغرض من التشبيه،)٢(اللغوية

.)٤(احلكمي

وإفادة بعض ،)٥(ًوأشار اجلرجاين أيضا إىل إفادة بعض صور القرص للمبالغة

.٣٦٥:وحممد أبو الفضل إبراهيم، عيل حممد البجاوي: تح، الكتابة والشعر: كتاب الصناعتني) ١(

.١٤١:ديع تأصيل وجتديدالب: ينظر) ٢(

.٢٤٩و ٢٢٣: أرسار البالغة: ينظر) ٣(

ًويسمى أيضا جمازا : املجاز احلكمي. ٢٩٤-١/٢٩٣:حممود حممد شاكر: تح، دالئل اإلعجاز: ينظر) ٤( ً

يعني غري الفاعل فيام ، ّوهو إسناد الفعل أو معناه إىل مالبس غري ما هو له بتأول، ًوإسنادا جمازيا، ًعقليا

حممد عيل ، ّكشاف اصطالحات الفنون والعلوم: ينظر. ُوغري املفعول به فيام بني للمفعول، للفاعلُبني 

: عبد اهللا اخلالدي. د: ترمجة، رفيق العجم. د: تقديم وإرشاف ومراجعة، عيل دحروج: تح، التهانوي

٢/١٤٥٦.

.١/٣٣٢:دالئل اإلعجاز: ينظر) ٥(
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٢٣..........................................................................................................التمهيد

.)١(طرائق التقديم للمبالغة

َّاتضح مما تقدم أن مفهوم املبالغة يدور يف تراثنا البالغي ر ُعىل الرغم من تغاي- َّ

ِحول الوصول باملعنى إىل أقىص غاياته- مصطلحاته وتفاوت العبارة عنه َ)٢(.

:)٣(ّوللبالغيني والنُّقاد ثالثة مذاهب يف املبالغة

ُوحجتهم ،وال من مجلة فضائله،َّأهنا غري معدودة من حماسن الكالم:األول

َعىل هذا هي أن خري الكالم ما خرج خمرج احلق من غري إفراط وال ت قال ،فريطَّ

ّابن حجة احلموي  َ ُوعند أهل هذا املذهب أن املبالغة مل تسفر عن «:)هـ٨٣٧ت(َ َّ

وقصور ،ّومل يفر الناظم إىل التخييم عليها إال لعجزه،غري التهويل عىل السامع

َمهته عن اخرتاع املعاين املبتكرة َّألهنا يف صناعة الشعر كاالسرتاحة من الشاعر إذ ؛ِ

.)٤(»ُفيشغل األسامع بام هو حمال وهتويل،عاين الغريبةأعياه إيراد امل

ِّأهنا من أجل املقاصد يف الفصاحة والبيان:الثاين َ لقول ابن األثري ؛َّ

ُفإن أحسن الشعر أكذبه«:)هـ٦٣٧ت( َ .)٥(»بل أصدقه أكذبه،َّ

.١/١٣٢:السابق: ينظر) ١(

.٣٤٨:ول البالغية يف كتاب سيبويهاألص: ينظر) ٢(

- ٣/١١٧:العلوي، الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: أخذت هذا التقسيم من) ٣(

١١٩.

.٢/٨:عصام شقيو: تح، خزانة األدب وغاية اإلرب) ٤(

.٣/١٩١: وبدوي طبانة، أمحد احلويف: تح، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر) ٥(
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................٢٤

ٌأهنا فن من فنون الكالم:الثالث ومتى كانت جارية عىل ،ٌونوع من حماسنه،َّ

ُفأما الغلو فهو «:)هـ٤٥٦ت(قال ابن رشيق ،اإلغراق والغلو فهي مذمومةجهة  ُ

ويقع فيه االختالف ال ما سواه مما ،الذي ينكره من ينكر املبالغة من سائر أنواعها

إىل كثري ،ُّبينت ولو بطلت املبالغة كلها وعيبت لبطل التشبيه وعيبت االستعارة

.)١(»من حماسن الكالم

َأما من عاب املبالغة فقد أخطأ«:)هـ٧٤٥ت(َوقال العلوي  َّفإن املبالغة ،ّ

َولوال أهنا يف أعىل مراتب علم البيان ملا ،ٌفضيلة عظيمة ال يمكن دفعها وإنكارها ِ َّ

.)٢(»ًجاء القرآن مالحظا هلا يف أكثر أحواله

،ًفهي ليست كذبا،ومن هنا ال يمكن رفض املبالغة القرتاهنا بالكذب

.)٣(ة املعنى وتقويته وتوكيدهفغايتها زياد

:املبالغة يف اصطالح املفرسين-ت

ًشغلت املبالغة وطرائقها حيزا كبريا يف الدالالت القرآنية منذ البدايات  ً ِّ

َّإذ لو تتبعنا ذلك لتبني لنا أهنا من املصطلحات املنصوص ،ُاألوىل للتفسري القرآين

.وتبيني دالالهتا،رآنعليها منذ املراحل األوىل لتفسري مفردات الق

.٢/٥٥:حممد حميي الدين عبد احلميد: تح، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده) ١(

.٣/١١٩:الطراز) ٢(

.١٧٦:والبديع تأصيل وجتديد، ٩١:السيد امحد صقر: تح، الباقالين، إعجاز القرآن: ينظر) ٣(
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٢٥..........................................................................................................التمهيد

ٌ﴿واُهللا غني حليميف رشحه لقوله تعاىل )هـ٦٨ت(ُفلم يرصح ابن عباس ٌِّ َِ ََ﴾

إنام رشح .وال بمفهومه عن املبالغة،بمصطلح املبالغة]٢٦٣:من اآلية/البقرة [

) بلوغ الغاية والكامل يف األمر(معناها بام يدخل يف معنى املبالغة بأدق تعبري وهو

،)١(ُالذي كمل يف حلمه:)احلليم(و،ُالذي كمل يف غناه:)لغنيا(:إذ قال

األبلغ ،ًإذا، فهو،وأعىل ما يشتمل عىل حماسن اخلصال،هو الذروة)الكامل(و

.واألكثر

ففي ، تعني متام القدرة واستحكامها)هـ٣١١ت(َّواملبالغة عند الزجاج 

ُ﴿أمل تعلم أن اهللاَ له ملك:قوله تعاىل ْ َ َُ ُْ َّْ َ ََ ْ ِالساموات واألرض وما لكم من دون اِهللا من َ ِِ ُ ْ َ َِّ ْ َُّ َ ِ َ

ٍويل وال نصري﴾ ِ َ َ ٍَّ ومعنى امللك يف اللغة متام القدرة «:قال] ١٠٧:البقرة[ِ

ْواستحكامها فام كان مما يقال فيه ملك سمي امللك ُ ٌ ِ وما نالته القدرة مما يقال فيه ،َ

ْمالك فهو ملك ُإذا بالغت ،)هُُ العجني أملكملكت(:وأصل هذا من قوهلم،...ِ

ِيف عجنه ْ َ«)٢(.

َ﴿وقال :ففي قوله تعاىل،واملبالغة عند الزخمرشي بلوغ الغاية يف املعنى َ

ِالذين ال يرجون لقاءنا لو ال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا لقد استكربوا يف  ُ َ َّ ْ َ ْ ُ َْ َ َ َْ َْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََّ َُْ َ ِ َ َ

ُأنفسهم وعتوا ع ْ َ ََ ْ ِ َِ ُ ًتوا كبريا﴾ْ ِ َ َّوعتوا وجتاوزوا احلد يف «:قال]٢١:الفرقان[ ُ َ َ

ُّدر املنثور يف وال، ٣/٨٩: صدقي مجيل العطار: تح، الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر) ١(

.١٢٣:والبديع تأصيل وجتديد، ٢/٤٣:السيوطي، التفسري باملأثور

.١/١٩١:عبد اجلليل عبده شلبي: تح، معاين القران وإعرابه) ٢(
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................٢٦

ُوقد وصف العتو بالكبري،...الظلم َّيعني أهنم مل جيرسوا عىل ،فبالغ يف إفراطه،ُ

ّوأقىص العتو،َّألهنم بلغوا غاية االستكبارّإال،هذا القول العظيم ُُ«)١(.

َّ﴿إن اهللاَ : ففي قوله تعاىل،احلدثُتنبئ بقوة وقوع واملبالغة عند الزخمرشي ِ

ُيدافع عن الذين آمنوا﴾ َ َُ َ ُِ َِّ :فمعناه)يدافع(ومن قرأ «:قال] ٣٨:من اآلية/ احلج[ ِ

َّألن فعل املغالب جييء أقوى ؛كام يبالغ من يغالب فيه،يبالغ يف الدفع عنهم

.)٢(»وأبلغ

ري من األحيان كلمة َّومما جيب التنبيه عليه هنا أن الزخمرشي يستعمل يف كث

ِ﴿ليس كمثله :والدليل عىل ذلك قوله يف قوله تعاىل،بمعنى أكثر مبالغة) أبلغ( ِ ِْ ََ َ ْ

،فنفوا البخل عن مثله،قالوا مثلك ال يبخل«:]١١:من اآلية/ الشورى[ٌء﴾َْيش

؛قصدوا املبالغة يف ذلك فسلكوا به طريق الكناية،وهم يريدون نفيه عن ذاته

ّنفوه عمن يسد مسدهَّألهنم إذا ،ّوعمن هو عىل أخص أوصافه فقد نفوه عنه،ّ

أنت ال :كان أبلغ من قولك،العرب ال ختفر الذمم:ونظريه قولك للعريب

.)٣(»ختفر

ًوقد كانت استدالالت الزخمرشي عىل املبالغة كثرية بسب كثرة اآليات 

التفسري الكبري : وينظر، ٣/٨٨:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل) ١(

.٢٤/٧٠:الرازي، ومفاتيح الغيب

.٣/١٥:الكشاف) ٢(

.٤٦٣-٣/٤٦٢:الكشاف) ٣(
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٢٧..........................................................................................................التمهيد

ِملتسقة مع مفهوم ِواألساليب الفصيحة التي يستشهد هبا يف تفسريه ا،القرآنية

.)١(املبالغة عنده

ْ﴿فهل :يف قوله تعاىل)٢(ومن صور املبالغة التي ذكرها املبالغة يف االستفهام َ َ

ُأنتم منتهون﴾ َ ْ ُُّ ْ يف قوله )٣(واملبالغة يف املجاز احلكمي،]٩١:من اآلية/ املائدة[ َ

َ﴿تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حز:تعاىل َّ َ ُ ََ َ ْ َ ْ َِ ْ ْ ُِ ُِ ُ َ .]٩٢:من اآلية/التوبة [ ًنا﴾َّ

َ﴿يا أهيا :يف قوله تعاىل)٤(ًوارتبطت املبالغة عند الزخمرشي أيضا بالنداء ُّ َ

ُالناس اعبد َُّ ْ ْوا ربكم الذي خلقكمُ ُ َُ َُ َ ََّ ِ يف قوله )٥(وباألمر] ٢١:من اآلية/ البقرة[﴾َّ

ْ﴿ليكفروا بام آتيناهم وليتمتعوا فسو:تعاىل ُ َ َُ َ َ ْ ْ ُ ََ َُّ َ َِ ِِ َف يعلمون﴾ْ ُ ََ ْ إىل ، ]٦٦:العنكبوت[َ

.غري ذلك من صور املبالغة عنده

َّومن كل ما سبق نستطيع أن نتبني اجتاهني رئيسني للمبالغة عند القدماء ْ ؛َِّ

املبالغة يف الوصف ويعني عدم :واآلخر، َاملبالغة يف اللفظ أو الصيغة: َأحدمها

بل تتجاوزه ،السامع أو القارئاالكتفاء بالصفة التي توصل املعنى املحدد إىل

.١٣٢:املبالغة يف البالغة العربية: ينظر) ١(

.٢٩٥-٦/٢٩٤:البقاعي، ونظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ١/٦٤٢:الكشاف: ينظر) ٢(

.٢/٢٠٨:الكشاف: ينظر) ٣(

: فضل إبراهيمحممد أبو ال: تح، السيوطي، واإلتقان يف علوم القران، ١/٢٢٦:الكشاف: ينظر) ٤(

٣/٢٨٣.

.٣/٢١٣: الكشاف: ينظر) ٥(
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة..............................................................................٢٨

.ُإلكساب دالالت أخرى يتطلبها املعنى املراد إيصاله

َّأن أهم األلفاظ املرادفة للمبالغة هي- ًإمتاما للفائدة- ومما جيدر ذكره َّ:

.)٦(والتفخيم،)٥(واالتساع،)٤(والتكثري،)٣(والشدة،)٢(والقوة،)١(التوكيد

إال ،ياب حتديد مصطلح املبالغة عند اللغوينيوقد يشري هذا الرتادف إىل غ

َّأنه عىل الرغم من فقدان هذا التحديد ممكن أن نعد املعاين املرادفة للمبالغة أشبه 

فتضعيف ؛بالروافد أو الوسائل اللغوية التي تؤدي إىل املعنى الشامل وهو املبالغة

،يسهم يف مبالغتهاموشدة اللفظة أو الرتكيب،البناء يمنحه معنى املبالغة) عني(

.وكذا احلال يف التوكيد وغريه من طرائق املبالغة اللغوية

.٩١: وإعجاز القران للباقالين، ٢/٤٤٦:واخلصائص٤/٧٥و١/١١٠:كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٢٠٧/ ١:واملحتسب، ٢/١٥٥: اخلصائص: ينظر) ٢(

واألبنية الرصفية يف، ٥/٥٣٦:عبد احلميد هنداوي:تح، ابن سيده، املحكم واملحيط األعظم: ينظر) ٣(

.٣٢٣):ُأطروحة دكتوراه خمطوطة(صباح السامل . د، ديوان امرئ القيس

.٣/٢٦٤: واخلصائص، ٢٢٥و١/٢١٧كتاب سيبويه : ينظر) ٤(

.٢/٤٤٩:واخلصائص، ٢١٧-١/٢١٦:كتاب سيبويه: ينظر) ٥(

.١٢٣-٣/١٢٢:والطراز، ١/٢٩٤:دالئل اإلعجاز: ينظر) ٦(
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ولالفصل األ

أَبنية املبالغة
اَألبنية املعدولة عن اسم الفاعل:املبحث األَول

اَألبنية املعدولة عن اسم املفعول:املبحث الثاني
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٣١

مدخل

وقد اختصت مخسة منها ،تلفةتؤدي املشتقات يف اللغة العربية دالالت خم

كام ،وهي تتفاوت يف عدد األبنية التي يتمثل هبا كل منها،بالداللة عىل الصفات

.تتفاوت فيام هو قيايس وغري قيايس من أبنيتها

َّإذ إن داللة ،وقد انامزت أبنية املبالغة عن غريها من املشتقات بتعدد أبنيتها

تقترص عىل األبنية التي حددها سيبويه بخمسة ُالزيادة والتكثري التي عرفت هبا ال 

إذ قد أوردت املعجامت اللغوية ،وإنام تتجاوز ذلك بكثري- كام سنرى-أبنية

ْالتي من املمكن أن نلمح داللة املبالغة فيها من صورة ،ًكثريا من أبنية املبالغة

،والقوة،ةوالشد،كالتكثري،أو مما يفرس به من مفردات رادفت املبالغة،البناء

.أو مما يقرن بتلك األبنية من أبنية املبالغة، ونحوها

َّإذ إن كل عدول عن بناء ،ومما يتصل بكثرة أبنية املبالغة اختالف دالالهتا َّ

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٣٢

ُوللسياق والقرائن األخرى ،ْإىل آخر البد من أن يصحبه عدول عن معنى إىل آخر

.أثر مهم يف الكشف عن اختالف الداللة

بل هناك ،)اسم الفاعل(داللة املبالغة عىل األبنية املعدولة عن ومل تقترص 

وهي ال ختتلف بداللتها عىل القوة ،ًأيضا) اسم املفعول(أبنية معدولة عن 

).اسم الفاعل(واملبالغة عن األبنية املعدولة عن 

اسم (ُسيعنى بدراسة أبنية املبالغة املعدولة عن - ًإذا- فهذا الفصل

:وقد جاء يف مبحثني،)اسم املفعول(دولة عن واملع)الفاعل

).اسم الفاعل(األبنية املعدولة عن :املبحث األول

).اسم املفعول(األبنية املعدولة عن :املبحث الثاين
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٣٣

األبنية املعدولة عن اسم الفاعل:املبحث األول

ًبدءا أود اإلشارة إىل أن اللفظة املفردة كانت أكثر عناية من لد َ َّ ُّ ن اللغويني ً

ًيف اختاذ اسم يدل عىل املبالغة منها يف وقت مبكر نسبيا عنه يف املبالغة يف  ٍ ٍ ّ

َّوهذا ما سيتبني أكثر يف الفصل الرابع إن ،)١(الرتاكيب عىل يد اخلليل وسيبويه

.شاء اهللا تعاىل

ه ِه ومفهومِتوارد مصطلح املبالغة بلفظ«عىل ًزيادة- ذلكمنرغمالوعىل

عند سيبويه)٢(»والتكثري والتشديد يف عمل الفعلملعنى الكثرة واإلجادةفِاملراد

ألبنية املبالغة يفم وضعوا حداَّني القدماء أهنيل عن اللغوِقُفيام نْنلحظمل- 

عىل التكثري َّن يدلالفاعل أريد باسمُه إذا أَّنَام الذي ذكروه هو أَّإن،)٣(كالمهم

ِّحو،واملبالغة جروا اسم َوأ«: ويف ذلك يقول سيبويه،الكالمٍغ معينة يفَل إىل صيُ

.٢٥:املبالغة يف البالغة العربية: ينظر) ١(

.٢٤٩: األصول البالغية يف كتاب سيبويه) ٢(

.١٣٣):ُأطروحة دكتوراه خمطوطة(، َخدجية زبار، املصادر واملشتقات يف معجم لسان العرب: ينظر) ٣(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٣٤

ألنه يريد به ؛)فاعل(إذا كان عىل بناء ،راهُبالغوا يف األمر جمُيْنَالفاعل إذا أرادوا أ

ِّه يريد أن حيدث عن املبالغَّأنّإال، ع الفعلمن إيقا) فاعل(بـما أراد  فام هو ، ةُ

ُفعول(:املعنىااألصل الذي عليه أكثر هذ ّوفعال، َ ْومف،َ ِوفعل،عالِ :َوقد جاء،)َ

.)١(»َفعيل كرحيم

مع،املبالغة هو الزيادة يف املعنىالغرض من أبنية َّنَأضح من قول سيبويهَّتي

،ِّكاملربد:ٌعىل هذا مجع من العلامءه َبعوت،دث الذي يف بناء اسم الفاعلإيقاع احل

َّالرسِوابن .)٢()هـ٧٦٩ت(ل عقيِوابن،)هـ٣١٦ت(اج َّ

ِجرد داللة جتمع االحتاملنيمن الثالثي امل) فاعل(ُفداللة بناء  ٌ الكثرة والقلة :َّ

ِّمل تقم قرينة تعني أحدمهاما  ُ)٣(.

:أي،ٌرجل جامل وظارف:مثل،عىل الكثرة واملبالغة) فاعل(وقد يدل بناء 

.)٤(مجيل وظريف

َّمن الثالثي املجرد بداللته املطلقة ) فاعل(يظهر مما سبق إحياء املبالغة يف بناء 

.١/١١٠: كتاب سيبويه) ١(

ورشح ابن عقيل ، ١/١٢٣: عبد احلسني الفتيل.د: تح، واألصول يف النحو، ٢/١١٢: َاملقتضب: ينظر) ٢(

.٢/١١١: حممد حميي الدين عبد احلميد: تح، ابن عقيل، لفية ابن مالكعىل أ

. د، واللغة العربية معناها ومبناها، ٣/٢٥٨:عباس حسن.د، والنحو الوايف، ٢/١١٢: املقتضب:ينظر) ٣(

ّمتام حسان ّ:١٦٣.

.١٢٩: أمحد عبد الغفور عطار: تح، ابن خالويه، ليس يف كالم العرب: ينظر) ٤(
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٣٥..................................................................اسم الفاعلعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

ًبناء عىل أن الزيادة يف املبنى كثريا ما تصحبها زيادة يف املعنى،من دون تعيني َّ وهذا ،)١(ً

ٍأمر غري مقصور عىل املشتقات فقط ُ َالفعل واملصدر- ًفضال عنها- بل يشمل،ٌ فقد ،َ

َّرأى ابن األثري أنه ال يوجد ذلك -بالغة وزيادة املعنى لزيادة املبنىالتوكيد وامل:أي- ُ

.)٢(وكالفعل نفسه،كاسم الفاعل واملفعول؛ّإال فيام فيه معنى الفعلية

َّومن املحدثني من عرف أبنية املبالغة َّأبنية متعددة حمولة عن اسم «اَّبأهنَ ٌ

.)٣(»للداللة عىل املبالغة والكثرة،الفاعل املشتق من أفعال ثالثية متعدية أو الزمة

َّوهي تشتق يف الغالب من الفعل الثالثي املجرد ،ًوقد جاءت مأخوذة من غريه،ُ

ّدراك:نحو َّإذا أبقى يف الكأس بقية:وأسأر،َأدرك:من،ّوسآر،َ ْومعطاء)٤(ِ ْومهوان،ِ ِ،

.)٥(،َوأنذر،َأسمع: من،وسميع ونذير،وأهان،أعطى:من

، ورشح شافية ابن احلاجب، ٧/١٥٤: ابن يعيش، ّورشح املفصل، ٢٦٩-٣/٢٦٤: خلصائصا: ينظر) ١(

، واألشباه والنظائر يف النحو، ١/٨٣: ِحممد نور احلسن وآخرين: تح، ريض الدين األسرتابادي

الشيخ أمحد ، وشذا العرف يف فن الرصف، ١/٣٤٨:عبد العال سامل مكرم. د: تح، السيوطي

.٧٦:صالح الفرطويس. ود، هاشم طه شالش.د، يف علم الترصيفواملهذب، ٤٥:احلمالوي

.٢/١٩٨: املثل السائر:ينظر) ٢(

.٢٣٨:املهذب: وينظر، ٩٣: شوقي ضيف. د، تيسريات لغوية) ٣(

).سأر(٢/٦٧٥: أمحد عبد الغفور عطار: تح، اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر) ٤(

ورشح املراح يف ، ٥٨: عيل توفيق احلمد.د: تح، عبد القاهر اجلرجاين، املفتاح يف الرصف: ينظر) ٥(

: تح، السيوطي، ومهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع، ١٢٦: عبد الستار جواد: تح، العيني، الترصيف

.١٦٧):السامل(واألبنية الرصفية ، ٦/٦٠:عبد العال سامل. د

 أزهَق: وزهوق من،

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٣٦

ّوذهب ابن الرس ٌنيةَ  املبالغة واقعة َّإىل أن أب)هـ٦٦٩ت(صفورُعنواب،اجَّ

ِّمفع(موقع  .ما يكون للتكثري واملبالغة- ًغالبا-والتضعيف، )١(بتضعيف العني)لُ

ّويرى العيني ِأن علة جميئها من املزيد )هـ٨٥٥ت(َ ّ ملشتق اإفادة املعنى هي َّ

.)٢(املبالغةمع حلاظمنه ذلك الفعل

،املبالغة فهو الزيادة والعدولأبنيةُيل الذي بنيت عليه أما األساس الدال

ِوقد أومأ إىل هذه الزيادة سيبويه بقوله َخشن:قالوا«:َ ،نَشْاخشو:وقالوا،ُ

.)٣(»َّهنم أرادوا املبالغة والتوكيدكأ:ُوسألت اخلليل فقال

ًويقرب من ذلك ما ذهب إليه سيبويه أيض عىل ُلتَّباب دخول فع(ا يف ُ

ُفعلت َكرسهتا وقطعتها:تقول«:بقوله)أفعلت(ال يرشكه يف ذلك َ فإذا أردت ،َ

ِّجيو:وقالوا.. .،ُقتهَّه و مزُعتَّه وقطُتَّكرس:قلت،كثرة َ العمل َ َأي يكثر اجل،لُ ِ ،َوالنُ

ِّويطوف ِيكثر التطويف:أي،َ َّأن ّإال،ه عريبُّالتخفيف يف هذا جائز كلَّنَواعلم أ،ُ

ّفع( .الذي أفادته زيادة مبنى الفعل بالتضعيف)٤(»اهلا ههنا لتبيني الكثريإدخ) لتَ

َّقاعدة تؤسس إىل أن م إشارة واضحة من سيبويه إىلَّوفيام تقد ُ زيادة املبنى(ٍ

.١/١٢٨: وعبد اهللا اجلبوري، أمحد اجلواري: تح، ّواملقرب، ١/١٢٣:األصول يف النحو: ينظر) ١(

١٢٦: رشح املراح يف الترصيف: ينظر) ٢(

.٤/٧٥: كتاب سيبويه) ٣(

.٤/٦٤: السابق) ٤(
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٣٧..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

.)١(»قوة اللفظ لقوة املعنى«بـجنّيعنها ابنَّالتي عرب،)تؤدي إىل زيادة املعنى

ك َّوذلك أن«:ًني قائالحه ابن جَّساس اآلخر وهو العدول فقد وضأما األ

ًوإما جنس،إىل لفظًإما لفظا،موضعإىلاًموضعيف املبالغة البد أن ترتك إىل جنس ا ّ

َعراض:ِكقولك،ُفاللفظ أبلغ –ًإذا–ُفعراض ،َفهذا قد تركت فيه لفظ عريض،ُ

.)٢(»من عريض

ُوقد مجع ابن جني أسايس الزيادة والعدول إذا أري فإذا «: لغة بقولهدت املباَ

،املعنى بهأوجبت القسمة له زيادةَثم زيد فيها يشء ، َكانت األلفاظ أدلة املعاين

ُوكذلك إن انح ًسمته وهديته كان ذلك دليالرَف به عنِ ِ ِْ َ .)٣(»عىل حادث متجدد لهَ

َصيغ املبالغة املعروفة إنام هي من قبيل َّنَأ)هـ٦٤٣ت(وذكر ابن يعيش 

.)٤(الفاعل للتكثري واملبالغةهبا عن اسمعدلوا ؛العدل

ِّال يشَرتط فيه تشابه الص- ًإذا- فالعدول غ كام رأى ذلك بعض َيُ

يعني ترك البناء الرصيف إذ،بل هو عىل العكس من ذلك يف الغالب، )٥(َاملحدثني

َاملعدول عنه إىل بناء آخر حتصل املبالغة في
:كام أشار إىل ذلك ابن جني بقوله،هٍ

.٣/٢٦٤: اخلصائص) ١(

.١٦٥: عبد احلميد هنداوي.د، اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم:وينظر، ٣/٤٦: السابق) ٢(

.٣/٢٦٨: اخلصائص) ٣(

.٧٣-٦/٧١: ملفصلرشح ا: ينظر) ٤(

.١١٠–١٠٨: فاضل السامرائي. د، معاين األبنية يف العربية: ينظر) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٣٨

إىل بناء )َفعيل(تركنا بناء :أي،)١(»َفهذا قد تركت فيه لفظ عريضُعراض«

َفع(فحصلت املبالغة يف ) ُفعال( ل سيأيت َّفصُيف هذه املسألة نقاش موللباحث،)الُ

.)٢(ه إن شاء اهللا تعاىلِّيف حمل

ُماذا لو عدل عن صيغة إىل أ:سائل يسألَّبُور ٍ ِ أو اًمنها حروفَّخرى أقلُ

؟ا فهل حتصل مبالغةمثله

َفيام سبق من أقوال مل يتضح أن ابن جنّي وابن يعيش قد اشرتطا االنتقال :أقول َّ َ

فام جدوى السؤال الذي طرحت؟:وقد تقول،ٍإىل صيغة أعىل حلصول املبالغة

َّإنام طرحته ألنني وجدت أن:أقول :فقال،ابن األثري قد اشرتط ذلكُ

ٍملعنى ال تستقيم إال يف نقل صيغة إىل صيغة أكثر َقوة اللفظ لقوة اَّنأوذلك«

.)٣(»منها

ِلذا شذ الصواب عمن شذ عنه يف لفظني متساويني يف احلروف وأحدمها  ِ َّ َّّ

َّفإن ،َوصادق وصدوق،َوضارب ورضوب،عامل وعليم:مثل،أبلغ من اآلخر

.)٤(قيوكذلك البا) ِعامل(أبلغ من ) ًعليام(َّمجهور العلامء يذهبون إىل أن 

.٣/٤٦: اخلصائص) ١(

.من هذا البحث) ٣١-٣٠(الصفحة : ينظر) ٢(

.٢٠١/ ٢: املثل السائر) ٣(

نزيه عبد . د، همدراسة يف التأثري وجتاوزات الف، من مباحث البالغة والنقد بني ابن األثري والعلوي: ينظر) ٤(

.٦٤: احلميد
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٣٩..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

اجلنوح «: هذا األمر بقوله) م٢٠٠٧ت(َّوقد بني الدكتور عبد األمري الورد 

ًعن صيغة إىل صيغة أخرى يعني رغبة يف توكيد املعنى ُ ٍ وإال ، ولفت االنتباه إليه، ٍ

ّكان لذلك من أثر أي أثر] ََملا[ ٍ«)١(.

ٌوهو أسلوب متبع وشائع يف العربية أشار إليه الريض  َ َّ ُ يف )هـ٦٨٦ت(ُ

]من الطويل[:)٢(َتوجيهه قول لبيد

 
 

  
 

.)٣(فقد استعمل لبيد التصغري للداللة عىل التعظيم وهتويل أمر هذه الداهية

وأنكره ،َّومن اجلدير بالذكر أن تصغري التعظيم هذا إنام أثبته الكوفيون

ّفكأن داللة املبالغة يف العدل إنام تتأتى من كون املوصوف قد «،)٤(البرصيون َّ

ٍاتصف بالصفة عىل نحو من التكثري واإلفراط َبحيث يكون وصفه بام يوصف به ،َّ ُ ُ ُ ُ

،َاآلخرون الذين هم دونه يف مقدار الصفة ما ينطوي عىل اإلخالل والقصور

ٍفيؤتى حينئذ بصيغة حمتفظة بحروف األصل للداللة ٍ ٍ ِخمالفة لصيغة الوصف ،عليهُ

ًتنبيها ملخالفة املوصوف يف املألوف من االتصاف هبا عىل سبيل املبالغة ،املألوفة

: ومابني القوسني خطأ والصواب١٣: ٤-٣العددان ، املجلد العارش، جملة املورد، ما خالف معناه مبناه) ١(

.فام

.١٤٥:رشح الطويس، ديوان لبيد) ٢(

.١/١٩١: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ٣(

.٤/٨٦: ةورشح الريض عىل الشافي، ١١٥-٥/١١٤: رشح املفصل: ينظر) ٤(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٤٠

.)١(»والتكثري

ُوهذه التحوالت إنام تستند إىل ما يؤديه ما يعرف يف الدراسات األجنبية  ُّ

ها علامء ٌوهي مزية أدرك، ٍمن معان جديدة للصيغ الرصفية) املورفيامت(احلديثة بـ

ًابن جني الذي حلظ فروقا يف داللة الصيغ الرصفية بسبب زيادة السيامالعربية و َ

ّسابقا بذلك علم اللغة احلديث الذي أكد ذلك بظاهرة سامها ،)٢()املورفيامت( ََ ً

وهي سمة خاصة باللغة العربية من دون غريها من ،ظاهرة التحويل الرصفية

.لغة اشتقاقيةَّألن اللغة العربية؛)٣(اللغات

من حيث ؛ِمن بناء الصيغة نفسهاًنام تنطلُق أوالُّوكل هذه التحوالت إ

َّلذلك إن ،التي تتوزع عىل هذه األحرفومن احلركات،األحرُف األصول هلا

َألن معرفة ذات اليشء «)٤(الصوامت بالصوائت هي ما حتدد نوع الصيغةعالقة َّ

ًالثابتة ينبغي أن يكون أصال ملعر ُألن هذا األصل أطوع ؛)٥(»فة حاله املتنقلةْ َّ

ُّفتغري مواقع النَّرب يف ،كام سنرى يف أبنية املبالغة، ًاألصول احتامال للتضعيف

.١٠٧:خليل بنيان.د، سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة والتكثري) ١(

.٨٣-٨٢): بحث(عبد الكريم جماهد . د، الداللة الصوتية والداللة الرصفية عند ابن جني: ينظر) ٢(

من املجلد الثا، جملة اللسان العريب، ّمصطفى النحاس، التحول الداخيل يف الصيغ الرصفية: ينظر) ٣(

.٤٢:عرش

.٥٧): ُأطروحة دكتوراه خمطوطة(نجاح فاهم ، املعنى يف تفسري الكشاف للزخمرشي: ينظر) ٤(

.١/٤: إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني: تح، ابن جني، ِاملنصف) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤١..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

ًمقاطع املفردة يؤدي إىل تغري معناها مما يسهم يف كثرة عدد أبنية املبالغة موازنة  ُ ُّ

ٌفمحال«بغريها من املشتقات ويؤدي إىل اختالف دالالهتا أن خيتلَف اللفظان ُ

.)١(»واملعنى واحد

منها ما خيتلف :َّويرى الدكتور فاضل السامرائي أن أبنية املبالغة عىل رضبني

َالضحاك والضحكة:نحو،بناؤه عن اآلخر لتأدية معنى جديد ُّّ ،فاألول مدح،َّ

ُومنها ما تدل صيغته عىل معنى يف املبالغة خيتلف عن الصيغة ،واآلخر ذم

َّفعال(فمعنى ،رىُاألخ ُفعول(خيتلف عن ) َ .)٢(يف املبالغة) َ

فسيبويه مل ،ُواختلف العلامء يف أبنية املبالغة من حيث السامع والقياس

َوإنام ذكر أن األصل الذي عليه أكثر معنى املبالغة ،ْيقسمها عىل قياسية وسامعية َّ َ َّ

ُفعول«:هو ْو مفعال،َ ّوفعال،ِ ِو فعل،َ .)٣(»ِعيلَف: وقد جاء،َ

َإال أنه من املمكن أن نجد عند سيبويه ما يشري إىل سامعيتها :يف ضوء قوله،َّْ

َوتقول ملن كان يشء من هذه األشياء صنعته« ِّوليس يف كل ، ّونبال، ّومتار،ّلبان:َِ

ّبرار:ُالربأال ترى أنك ال تقول لصاحب، ٍيشء من هذا قيل هذا وال لصاحب ،َ

ّفكاه:الفاكهة ّشعار: ال لصاحب الشعريو،َ ّدقاق: وال لصاحب الدقيق، َ َ«)٤(.

.١٢: أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية) ١(

.١٠٧–١٠٦: معاين األبنية: ينظر) ٢(

.١/١١٠: كتاب سيبويه) ٣(

.٦٩/ ١٥: ابن سيده، املخصص: وينظر، ٣/٣٨٢: السابق) ٤(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٤٢

وليس كام رأت الدكتورة خدجية احلديثي ،فهذه إشارة واضحة إىل سامعيتها

.)١(َّمن أن سيبويه مل يذهب إىل سامعيتها

شكري :وغافر،فال نقول يف شاكر،ْلنا يف أبنية املبالغة أن نقيس«لذا ليس 

َّورأى بعضهم أنه جيوز القياس ،)٣(َكثري من املحدثنيوإىل هذا ذهب،)٢(»وغفري

.)٤(عليها للحاجة اللغوية

َّوخالصة ما تقدم أن أبنية املبالغة سامعية ِّويقوي هذا االستنتاج ما ورد يف ؛َّ

ُاملعجامت اللغوية من صيغ لبعض املواد اللغوية من دون األخرى ِ ُوأن ما يذكر ،ٍ َّ

ِبل إن منها ما توثق نسبته إىل قائله أو راويه،سموعمنها يقترص عىل املروي امل َّ ََّ ُ،

ُّمما يظهر شدة التقيد ،َّومن املعروف أن احلمل عىل النظري هو أظهر أنواع القياس َُّ ِ

ّركوب وركاب األول «: من ذلك ما جاء يف تاج العروس،)٥(بالسامع يف هذا الشأن َ َ

ُوجؤوال كقعو«: ًوفيه أيضا،)٦(»عن ثعلب ً .)٧(»وهذه عن ابن سيده،دُ

.١٨٦:أبنية الرصف يف كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٣/١٠٨: يوسف حسن عمر: تح، الريض األسرتابادي، رشح الريض عىل الكافية) ٢(

.١٢-١٠: وسنن العربية يف الداللة عىل املبالغة، ١٨٦): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٢٤٠:املهذب: ينظر) ٣(

.٧٥:ُعبده الراجحي. د، التطبيق الرصيف: ينظر) ٤(

.١٣-١٢: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة: ينظر) ٥(

).ركب(٢/٥٢٢: تاج العروس) ٦(

).جول(٢٨/٢٤٧: السابق) ٧(
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٤٣..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةيةاألبن:األولاملبحث

إذ أحىص ،ًومما يؤيد سامعيتها أيضا كثرة أبنيتها موازنة ً بغريها من املشتقات

وأحىص هلا آخر يف معجم ، ًبناء هلا يف معجم لسان العرب)١()ثامنني(َأحد الباحثني 

ّأما يف هنج البالغة فقد ،ًبناء)٢()ًمئة وتسعة وثالثني(التكملة والذيل والصلة 

َستة عرش(ُحصيت أ َّوال بد من اإلشارة هنا إىل أن بعض ،ًبناء داال عىل املبالغة) َ

ُلذا اعتمدت يف داللة البناء عىل ،َّهذه األبنية مل ترد يف املظان عىل أهنا أبنية للمبالغة

أو عىل وصف مدلوله ، ًأو عىل مشاهبته بناء آخر،ِاملبالغة عىل صورة البناء نفسه

.)٣(لشديد أو الواسع أو غريها من مرادفات املبالغةبالكثري أو ا

وسأعرض ما جاء منها يف هنج البالغة من غري تقسيم عىل أساس السامع 

ٍبل سأورد كل بناء عىل انفراد،والقياس َّ :وعىل النحو اآليت،ًمبتدئا باألشهر،ُ

)بفتح الفاء وتشديد الع(َفّعال :أوًلا

ومن تبعه من ،)٤(أشار إليه سيبويه،لورود يف اللغةمن أبنية املبالغة الكثرية ا

ًومع كثرته فإن سيبويه ال يعده قياسيا،)٥(العلامء ُّ وتقول ملن كان يشء من «:إذ قال،َّ

.١٤٤:املصادر واملشتقات يف معجم لسان العرب: ينظر) ١(

مريم عيل ، التكملة والذيل والصلة عىل صحاح اجلوهريجهود الصغاين الترصيفية يف كتابه : ينظر) ٢(

.١٢٣):رسالة ماجستري خمطوطة(

.١٤-١٢: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة: ينظر) ٣(

.٧٥:والتطبيق الرصيف، ٣/٣٨٢و ١/١١٠: كتاب سيبويه: ينظر) ٤(

.٢/٨٥: الشافيةورشح الريض عىل ، ٦/٧٠: ورشح املفصل، ٣/١٦١و٢/١١٢: املقتضب: ينظر) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٤٤

ّلبان:َهذه األشياء صنعته ّومتار،َ ّونبال،َ ٍوليس يف كل يشء من هذا قيل هذا أال .َ ِّ

ُترى أنك ال تقول لصاحب الرب ّبرار:َّ ّفكاه:ال لصاحب الفاكهةو،َ وعىل الرغم )١(»َ

.)٢(َّمن ذلك قرر جممع اللغة العربية قياسيته

ٌوللتضعيف أثر يف إعطاء ،ومزيد بالتضعيف) فاعل(ٌوهو بناء معدول عن 

ًألن التضعيف غالبا ما يكون للتكثري والقوة واملبالغة؛الصيغة قوهتا َّ.

ّفعال(ويف بناء  :أمران) َ

ًفعاال(َّأن :أحدمها ّ ِوعدل عنه للصنعة أو احلرفة،ٌأصل يف املبالغة) َ ُ)٣(.

ًفعاال(َّأن :واآلخر َّأصل يف الصنعة) ّ ِوعدل عنه للمبالغة،ٌ وإىل هذا ،)٤(ُ

.)٥(ذهب الدكتور فاضل السامرائي

-)٦(َّوهذان األمران كررمها أغلب الباحثني الذين درسوا أبنية املبالغة

.١٥/٦٩:املخصص: وينظر، ٣/٣٨٢: كتاب سيبويه) ١(

ًمجعا ودراسة وتقويام، القرارات النحوية والترصيفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة: ينظر) ٢( خالد بن سعود ، ً

.١٨٧):احلديثي(وأبنية الرصف ، ٤٥٦: العصيمي

.٦/١٣: ورشح املفصل، ٣/١٦١: املقتضب: ينظر) ٣(

.٥/٨٨: مهع اهلوامع: نظري) ٤(

.١٠٧:معاين األبنية: ينظر) ٥(

واألبنية ، ٤٨):رسالة ماجستري خمطوطة(نرسين عبد اهللا ، معاين األبنية الرصفية يف جممع البيان: ينظر) ٦(

):ُأطروحة دكتوراه خمطوطة(أفراح عبد عيل ، دراسة داللية، الدالة عىل اسم الفاعل يف القرآن الكريم

٥٩-٥٧.
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٤٥..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

ّفعال(بناء السيامو َّأرى أنه من ،من غري متحيص أو تدقيق لقضية مهمة-)َ

:أعرضها يف حمورين،الرضوري واملفيد التنبيه عليها

ّفعال(يتضمن أدلة من ذهب إىل أصالة بناء :أحدمها يف املبالغة أو يف ) َ

:الصنعة وأمهها

َفالذي دفع القائلني بتلك األصالة هو تشابه البناء،تشابه البناء واملعنى. ١

ّفعال(بزنة - الصنعة واملبالغة: أي-فكالمها، واملعنى .ويدالن عىل التكثري) َ

،َّاستشهد أصحاب هذا الرأي بآراء علامء ظنوا أهنا دليل عىل ما قالوه. ٢

ّورجل قتال«:كقول املربد ّفلام كانت الصناعة كثرية املعاناة .. .،يكثر هذا منه: أي،ٌ

ًوالباب فيام كان صنعة ومعاجلة عىل :ِوقول ابن يعيش،)١(»ِّللصنْف فعلوا به ذلك

ّفعال( ًفعاال(ألن ؛)َ ّ .)٢(لتكثري الفعل) َ

الدكتور فاضل السيامو- َاستدل أغلب من درس هذه املسألة. ٣

ًأنك يف املبالغة ال بد أن ترتك موضعا إىل وذلك «:بقول ابن جني- )٣(السامرائي َّ

ًإما لفظا إىل لفظ،موضع ًما جنسا إىل جنسوإ،ّ فهذا ،ُعراض:كقولك،فاللفظ،ّ

.)٤(»قد تركت فيه لفظ عريض

.٣/١٦١: املقتضب) ١(

.٦/١٣: رشح املفصل: ينظر) ٢(

.١٠٨: معاين األبنية: ينظر) ٣(

.٣/٤٦: اخلصائص) ٤(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٤٦

َهذه أهم األدلة التي عرضها من ذهب إىل أصالة بناء  َ ّفعال(ُّ َّيف الصنعة أو ) َ

ًأما املحور اآلخر فيتضمن ردودا عىل تلك األدلة،يف املبالغة ُ يمكن إجيازها ،ّ

:وهي،بحسب ترتيب األدلة

ًتشابه البناء لفظا ومعنى ليس رشطا غالبا للعدولَّإن . ١ ً إذ لو كان ،ًً

ِّصحيحا كيف نفرس ما جاء من قوهلم ُ فعدلوا عن ،يا لئيم:يريدون،َيا مألمان«:ً

َمفعالن(إىل ) فعيل( ْ ًفعيال(َّإن : فهل يمكن القول)١(»ِللمبالغة يف لؤمه) َ ٌأصل ) َ

ٌمل يقل أحد بذلك؟أو العكس) مفعالن(لـ لذا يقف تشابه ،يف حدود علميُ

َالعرب مما يبنون األشياء إذا تقاربت عىل «َّألن ؛ًاللفظني بالضد من العدول غالبا َ

.)٢(»بناء واحد

ُأما اآلراء التي طرحت دليال عىل القول باألصالة فلم يفهم منها. ٢ ً ُ من - ّ

ٍأن أصحاهبا أرادوا أصالة بناء آلخر-وجهة نظري َ -بعض قائليهاَّإذ إن،ََّ

ًالذين عدوا أنصارا للقول باألصالةالسيامو ّ ًفعاال(َّذهبوا إىل أن - ُ ّ ٌمعدول عن ) َ

َفعل(َّاعلم أن االسم من «:ّكاملربد الذي يقول،)فاعل( نحو ) فاعل(عىل ) َ

ِرضب فهو ضارب:قولك َ ٌفإن أردت أن تكثر الفعل كان للتكثري أبنية... َ ِّ ْ فمن :ُْ

ّفعال(ذلك  ) ًفاعال(َّألن «: إذ يقول،ُواحلال نفسه ينطبق عىل رأي ابن يعيش،)٣()»َ

.٢/٣٣٨: حممود حممد الطناحي: تح، هبة اهللا بن عيل، أمايل ابن الشجري) ١(

.٤/١٢: كتاب سيبويه) ٢(

.٢/١١٢: املقتضب) ٣(
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٤٧..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

ُوإنام يعدل عنه إىل،هو األصل .)١(»للمبالغة) ّفعال(َّ

ًوهذا الرأي ليس بدعا َّوإنام أخرته ألهنم مل - بل قال به قبلهام سيبويه،ِ ُ َّّ َ

) فاعل(َّالغة حمولة عن َّفقد ذهب إىل أن أبنية املب-ًيعدوه نصريا للقول باألصالة

َّورأى يف موضع آخر من كتابه أن ،)٢(إلرادة التكثري واملبالغة ًفعاال(ٍ ّ ُيستعمل يف )َ

ًفهل يعد هذا تناقضا،)٣(الصنعة ُّ إىل فالكثرة تؤدي؛بل هو الرأي األصوب؛ال؟ُ

ّالبزاز«َّإن :قال ابن جني،الصنعة ّوالعطار،َ ّوالقصار،َ هي لكثرة ّونحو ذلك إنام ، َ

ًوالباب فيام كان صنعة «:)هـ٤٥٨ت(وقال ابن سيده ،)٤(»تعاطي هذه األشياء

ّفعال(ْومعاجلة أن جييء عىل  ًفعاال(ألن ؛)َ ّ وصاحب الصنعة ،لتكثري الفعل) َ

ِمداوم لصنعته ٌ َفجعل له البناء الدال عىل التكثري،ِ ِ وغري ،ّوالعطار،ّكالبزاز،ُ

.)٥(»ذلك

َلذا إن من يق ّفعال(بداللة بناء - من اللغويني- ولَّ عىل احلرفة أو الصنعة ) َ

ٌوإنام هو تشابه يف البناء واملعنى،َّال يعني أنه يذهب إىل أصالته فيها ٌوهو كثري يف ،ّ
.اللغة

.٦/١٣: رشح املفصل) ١(

.١/١١٠: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.٣/٣٨٢: السابق: ينظر) ٣(

.٣/٢٦٧: اخلصائص) ٤(

.١٥/٦٩: املخصص) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٤٨

ِّإن رأي ابن جني يف العدول يقف بالضد مما ذهبوا إليه. ٣ فهو مل يشرتط ،َّ

أنك يف املبالغة ال وذلك «:َّألن قوله؛واملعدول إليه،ًتشاهبا بني البناء املعدول عنه

ًإما لفظا إىل لفظ،ًبد أن ترتك موضعا إىل موضع ًوإما جنسا إىل جنس،ّ فاللفظ ،ّ

َعراض(: كقولك أبلغ من –ًإذا –فعراض ،)عريض(فهذا قد تركت فيه لفظ)ُ

ّفعال(ال ينطبق عىل بناء )١()»عريض( ٌألنه بناء واحد يف؛)َ ومل ،الصنعة واملبالغةَّ

ٌيرتك فيه بناء آخر ًواملعنى واحد أيضا وهو التكثري،ُ ٌ.

ًفعاال(َّواخلالصة أن  وهذا ،للمبالغة والتكثري) فاعل(بناء معدول عن ) ّ

ًفهام خمتلفان مبنى ومعنى؛يدعم مبدأ العدول ّأما ،فاملبنى واضح االختالف،ً

َذو معنًى مطلق) فاعل(املعنى فبناء  َويعدل عنه إىل ،ُ ّفعال(ُ وهذا ،إلرادة املبالغة) َ

ّهذا فضال عام أكدته إحدى الدراسات الرصفية ،ما وجدناه عند سيبويه واملربد ً

ًأن اسم الفاعل واسم املفعول كانا أقدم ظهورا يف اللغات من اسم «احلديثة من  َ َّ

َواآللة أداة صاحب الصنعة واحلريف، )٢(»اآللة ِ.

) عليه السالم(ُمنها قول اإلمام عيل ،ناء كثرية يف هنج البالغةوأمثلة هذا الب

ُردا عىل كتاب ملعاوية ًوكان معاوية قد خاض يف ذكر اصطفاء اهللا تعاىل حممدا،ٍ

َّلدينه وتأييده إياه بمن أيده من الصحابة ثم ذكر) صىل اهللا عليه وآله وسلم( َّ

.٣/٤٦: اخلصائص) ١(

.١١٤:حسن ظاظا. د، مدخل إىل معرفة اللغة، اللسان واإلنسان) ٢(
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٤٩..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

َّفإنك لذ«: وبيان مراتبهم،َّدرجات الصحابة َِّهاب يف التيهَّ ٌرواغ عن القصد،ّ ّ َ«)١(.

ّفعال(ورد يف النص بناءان بزنة  (مها) َ ّذهاب:  ّورواغ،َ مشتقان من )َ

ْوالروغ،)وراغ،ذهب(:الفعلني ْامليل عىل سبيل االحتيال«:َّ راغ الثعلب ُ :ومنه،َ

ًيروغ روغانا َ .)٢(»ًإذا مل يكن مستقيام،وطريق رائغ،ُ

ّمعاوية موبخا إياه) عليه السالم(خياطب اإلمام عيل ًِّ ِخرج عن زيه«َّألنه؛َ ِّ،

ِوتكلم فوق قدره،ودخل فيام ال يعنيه ّذهاب يف التيه«َّلذا وصفه بأنه ،)٣(»َ ٌرواغ ،َ ّ

كثري ،والتوغل يف الضالل عن معرفة احلق،كثري الذهاب:أي«،»عن القصد

.)٤(»ِّوالرصاط املستقيم يف حقنا،العدول عن العدل

َّمثلت األوىل شدة ،والنص عبارة عن صورتني متقابلتني حلال معاوية

َّومما الءم شدة ضاللته تلك أن اإلمام ،ِضاللته عن معرفة احلق ِ ) عليه السالم(َ

َّعدى الذهاب بحرف اجلر  يف إشارة إىل توغل معاوية يف ،)إىل(ال بـ ) يف(َ

ُوكأنه هو الضالل نفسه،الضاللة َلنا اجلملة األخرى عدول معاوية َّوصورت ،ّ ُ

.عن طريق احلق

وجاء هذا البناء يف ، ١٥/١٨١: حممد أبو الفضل إبراهيم: تح، ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج البالغة) ١(

.١٨/٧١، ١٧/٣٣، ٧/٢٢٦، ٦/٣٦٣، ٣/١٩٧، ١/٢٨٣: خرُمواضع أ

).روغ(٣٧٣:مفردات ألفاظ القرآن) ٢(

.١٩/١١٢: حبيب اهللا اخلوئي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة) ٣(

.٤/٤٣٨: ميثم البحراين، رشح هنج البالغة) ٤(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٥٠

ّذهاب(فاستعامل  ّورواغ،َ ًجاء منسجام مع جو النص وما فيه من شدة ) َ

وكثرة انحرافه عن طريق احلق ،ومع حال معاوية وشدة ضالله، التوبيخ من جهة

.ُمن جهة أخرى

)بفتح الفاء وكسر الع(َفِعيل :ثانًيا

ُّبناء يدل عىل املبال ُإنه يستعمل:قيل فيه،)١(غةٌ لذلك ،)٢(»ملن صار له كالطبيعة«َّ

َّرأى أحد الباحثني أنه منقول من الصفة املشبهة َّ)٣(.

وقد يكون سبب ذلك هو التداخل احلاصل بني الصفة املشبهة وأبنية 

:ِلذلك ذهب أحد الباحثني إىل اعتامد أساسني للتفريق بينهام،املبالغة

ًفام جاء من الالزم األوىل عده صفة مشبهة،التعدي واللزوم. ١ ً ُ ُّْ َ وما جاء ،َ

ُمن املتعدي ينسب إىل أبنية املبالغة َُ.

ٌفام ورد داال عىل الثبوت فهو صفة مشبهة،معنى البناء. ٢ ٌ ًوما جاء حامال ،ً

ٍمعنى كثرة وقوع احلدث فهو بناء مبالغة ُ)٤(.

،الغة جاءت من املتعدي والالزمَّألن أبنية املب؛ّأما األساس األول فمردود

.٢٤١- ١/٢٤٠: واملنصف، ١/١١٠: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٥/٨٨: مهع اهلوامع) ٢(

.١١٨: معاين األبنية: ينظر) ٣(

.٩٧:امحد خمتار. د، دراسة يف البنية والداللة، أسامء اهللا احلسنى:ينظر) ٤(
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٥١..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

ّوأما اآلخر فيعني أن البناء بنفسه ال يدل إال عىل احلدث ِ َّ ُوأن القرائن األخرى ،ّ َّ

.)١(هي التي حتدد الثبوت والتغيري

ًيدل عىل املبالغة فضال عن داللته عىل الثبوت ) َفعيل(َّويرى الباحث أن بناء 

،والعليم،السميع:نحو،ت اهللا تعاىلويتضح ذلك يف صفا،التي حتددها القرائن

ِفالعامل الديني يوجب ثبوهتا«؛والبصري ِّبغض النظر عن الصيغة الرصفية ، ...ُ

َالتي صيغت عليها ِ«)٢(.

َّوجتدر اإلشارة إىل أن اللغة وحتليل اللغويني والرصفيني لأللفاظ وزعم 

َأن يقبلوما يتبع ذلك ال يمكن ،أصل هلا وتطورها وتركيبها وجتزئتها -ٍبحال-ُ

ًأن نجد حتليال - بمكان- ومن غري الالئق،ُإجراؤه عىل أسامء اهللا تعاىل احلسنى َ

ُفاهللا سبحانه وتعاىل هو موجد ،)ِهول(أو من )ِهأل(:من)اهللا(للفظ اجلاللة جريئا ِ ُ

ا اخلالئق والعلوم وال جيري عىل لفظ اجلاللة وال عىل أسامء اهللا احلسنى ما جيري مم

ٍأجراه اللغويون عىل سوى ذلك من ألفاظ لغوية ٍ)٣(.

ًفعيال(َّوتنبغي اإلشارة إىل ما قاله الدكتور فاضل السامرائي من أن  يف ) َ

ِاملبالغة يدل عىل معاناة األمر وتكراره حتى أصبح كأنه خلقة يف صاحبه ً ُِّ كعليم ،َّ

.١٤٤):السامل(األبنية الرصفية : ينظر) ١(

.٩٨): امحد خمتار(أسامء اهللا احلسنى ) ٢(

.١٤٦-١٤٥):ة دكتوراه خمطوطةأطروح(عيل عبد الفتاح .د.داللة االكتفاء يف اجلملة القرآنية:ينظر) ٣(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٥٢

ُوتبحره فيه أصبح العلم ،ِهو لكثرة نظره يف العلم:ّأي ًسجية لهِ َّ)١(.

ُوالرأي مقبول إن مل يقصد به صفات اهللا تعاىل َألنه عز وجل ال يناظر ؛ْ َُّ َّ ّ

ٌ﴿ليس كمثله يشء﴾ألنه؛بمخلوقاته ْ َ ْ َِ ِ ِ َ َ َّفضال عن أنه ،]١١:من اآلية/الشورى [ْ ً

ِتعاىل ال يعاين يف أمر العلم :عنه سبحانه وتعاىل) عليه السالم(لقول اإلمام عيل ،ُ

ُالعامل« .)٢(»بال اكتسابِ

ٍيف مواضع كثرية يف هنج البالغة) َفعيل(ورد بناء منها ما جاء يف كتاب له ،َ

ّبعض عاملهإىل ) عليه السالم( ُفإنك ممن أستظهر به عىل إقامة ،ّأما بعد«:قال فيه،ُ َّ َ ّ

َوأقمع به نخوة األثيم،ِّالدين ُ«)٣(.

ٍبناء مبالغة بزنة :األثيم البطء :ُوأصل اإلثم،)َأثم(ن الفعل مشتٌق م) َفعيل(ُ

ٌألن ذا اإلثم بطيء عن اخلري متأخر عنه؛والتأخر ٌ إذا ،ٌرجل أثيم وأثوم:ُيقال،ّ

.)٤(أكثر من الذنوب

ِهو املبالغ يف اإلثم- ًإذا- فاألثيم ُّاملرص عىل اقرتافه،ُ بقرينة - لذلك جاء،ُ

ُوصفا للمرايب-السياق ُ﴿يمحق:قال تعاىل،ً َ ْ َاُهللا الربا ويريب الصدقات واُهللا ال َ َّ َِ َ ِ ْ ُ ِّ

ٍحيب كل كفار أثيم ِ َِ ٍ َّ َ ُ َُّ ].٢٧٦: البقرة[﴾ُّ

.١١٧: معاين األبنية: ينظر) ١(

.١١/٦٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١٧/٣: السابق) ٣( َ :١٧/٩١، ١٩/٣١٣، ١٠/٦٤.

).أثم(١/٦٠: عبد السالم هارون: تح، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ينظر) ٤(
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٥٣..................................................................الفاعلسماعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

َمن تنزل عليه الشياطني وما ذلك إال لكثرة ارتكابه املعايص : واألثيم َ

ُ﴿هل أنبئكم عىل من تنزل الشياطني:قال تعاىل،والذنوب ِ َّ ُ َُ َّ َ َ َُ َْ ِّ َُ ِّتنزل عىل كل،ْ ُ َ ُ َّ َ ٍأفاك َ َّ َ

ٍأثيم﴾ ِ .]٢٢٢-٢٢١:الشعراء[َ

ٌولو عدنا إىل النص العلوي لوجدنا أن املعاين القرآنية حارضة يف  َّ َ َ

َيوعز إىل عامله بأن يقمع نخوة األثيم) عليه السالم(فاإلمام ،ِعباراته َ ُْ ِ ُ،

ُّتكرب العايص وما يعيشه من االنحراف والتمرد:)نخوة األثيم(و ُّ يقصد ،َ

عليه (َفبعث ،)١(َّألهنم خرجوا عىل حممد بن أيب بكر؛بذلك اخلوارجاإلمام

َإىل مالك األشرت كي يقيم العدل) السالم َّويسعد الرعية،ُ َُّ َ ُوينقذها من ظلم ،ِ َ ُ

.)٢(ِّواعتدائها عىل الدين،اخلوارج

ًفكل املعاين املذكورة آنفا دعت اإلمام  إىل استعامل بناء ) عليه السالم(ُّ

َملالءمته كثرة تطاول اخلوارج عىل ،َِملا يعطيه من معنى الكثرة والدوام) لَفعي(

ٍوأي إثم أعظم من ذلك،ِّالدين والرشيعة !؟ُّ

حني انتفت احلاجة إىل الشدة والكثرة عاد إىل استعامل ) عليه السالم(لكنَّه 

كان ، ابن اخلليفة أيب بكر، أمري مرص،بن عثامن بن عامر التميمي القريش) أيب بكر(اهللا هو حممد بن عبد) ١(

ِولد بني املدينة ومكة يف حجة الوداع، )عابد قريش(ُيدعى عليه (ونشا باملدينة يف حجر اإلمام عيل ، ُ

لها سنة فدخ، ّوواله مرص بعد موت مالك األشرت، َوشهد مع اإلمام وقعتي اجلمل وصفني، )السالم

.٢٢٠-٦/٢١٩:َالزركيل، األعالم: ينظر. هـ٣٨قتله معاوية بن حديج سنة ، ـه٣٧

.٤/٤٨٤: السيد عباس املوسوي، ورشح هنج البالغة، ٦/٧٤): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٢(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٥٤

ّحينام واله إىل مالك األشرت ٍيف كتاب له) عليه السالم(إذ قال،)ًآثام(اسم الفاعل 

ِممن مل يعاون ظاملا عىل ظلمه«:مرص ُِ ً ْ ِ ُ ِوال آثام عىل إثمه،َّ ُأولئك أخفُّ عليك ،ً

.)١(»ًمعونةُوأحسن لك،ًمؤونة

ٌواختالُف السياقني واضح وكرس ،ِّيريد إقامة الدين) عليه السالم(فهو ،ِ

َّمترد كل أثيم استمر منه اإلثم وطغى -فيه داللة لطيفة وهيف) ًآثام(ّأما من كان ،ُِّّ

ًوهو من مل يعاون ظاملا وال ،َّأنه يصف له من يستحق االستفادة منه- واهللا العامل

ًآثام ولو ظلم أو أثم مرة واحدة ًومن حاله كذلك أوىل ممن مل يعاون ظالما أو أثيام ،ً َّ َُ

ّألن من ال يعاون الظامل واآلثم حري به أال؛باملبالغة ٌ .واألثيمّيعاون الظالم َّ

)بفتح الفاء وضم الع(َفُعول :ثالًثا

ِإنه ملن :ِقيل يف داللته،)٢(من أبنية املبالغة التي ذكرها اللغويون والرصفيون َّ

ُّأو إنه يدل عىل التكثري والتكرار،)٣(دام منه الفعل ِويرى بعضهم أنه ملن كان ،)٤(َّ َّ ُ

.)٥(قويا عىل الفعل

.١٧/٤٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

، والرصف الواضح، ٣/٥٢: فواملنص، ٢/١١٦: واملقتضب، ٣/٣٨٤، ١/١١٠: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.١٦٠-١٥٩: عبد اجلبار النايلة. د

.١/٨٥: إبراهيم أنيس. أمحد خمتار و د. د: تح، الفارايب، ديوان األدب: ينظر) ٣(

.٥/٨٨: ومهع اهلوامع، ٣/٥٢: واملنصف، ٢/١١٦: املقتضب: ينظر) ٤(

.١٢: الفروق اللغوية: ينظر) ٥(
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ُوهذه األلفاظ مرتادفة تعطي ،مة والكثرة والقوةيدل عىل الديمو) َفعول(فـ

.ُّكلها معنى املبالغة

ُفعول(َّوذهب الدكتور فاضل السامرائي إىل أن بناء  ًليس أصيال يف املبالغة ) َ

َّبل مستعارا من أسامء الذوات َكالوضوء والسحور والغسول،ً َّ َ)١(.

ُوسبق أن بينت عدم صحة هذا الرأي لذا هو بناء ،)٢(لعدوللتنافيه مع مبدأ اَّ

َّمن خصائصه أن املذكر واملؤنث فيه سواء.للمبالغة) فاعل(معدول عن  :فنقول،ِ

وهذا ،)٣(ُإال إذا حذف املوصوف فيجب املطابقة، ٌورجل صبور،امرأة صبور

ّيقوي مبدأ العدول ُ.

عليه (ُوقد ورد هذا البناء يف مواضع كثرية يف هنج البالغة منها قوله 

َفإهنا غدارة غرارة خدوع،فاحذروا الدنيا«: يف التحذير من الدنيا) السالم ٌّ ٌّ َ َ َّ«)٤(.

ُخدعه خيدعه «و) خدع(مشتق من الفعل ) َفعول(بناء مبالغة بزنة :َخدوع َُ

ًخدعا وخداعا أيضا ًً ِ ْ ُختله وأراد به املكروه من حيث ال يعلم:أي.. .،َ َ َ َ«)٥(.

.١١٥: معاين األبنية: ينظر) ١(

.من هذا البحث) ٣١-٣٠(الصفحة : ينظر) ٢(

.١١٥: فخر الدين قباوة.د، ترصيف األسامء واألفعال: ينظر) ٣(

ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١٣/٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤( َ :١٦/٦٦، ١٣/١١٦، ١١/٢٤٥ ،

٢٠/١١٩.

).خدع(٣/١٢٠١: الصحاح) ٥(
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َّألهنا كثرية املكر ؛ا النص من الدنيايف هذ) عليه السالم(حيذرنا اإلمام

ِأهنا ختدع أهلها فتظهر هلم خالَف ما تبطن:أي،واخلديعة ُ ُُ ُتظهر هلم لينها ؛َِّ

َوتبطن هلم قساوهتا ومرارهتا،وحالوهتا وشهواهتا فيغرتون هبا َ ُ ِ َّألن هذا ؛ُ

يرى ) عليه السالم(فاإلمام ،ورسعان ما تنتهي،الربيق وتلك احلالوة ال تدوم

ٌفهي حمببة للنفوس،َخداع الدنيا يف حلو ظاهرها املحفوف بالشهوات لكوهنا ،َّ

َماثلة للعيان ملموسة فليس ،َورسورها إىل انقطاع،َّغري أن نعيمها إىل زوال،ً

واىل هذا أشار القرآن ،)١(هناك من شخص بمنأى عن مشاكلها وفجائعها

ُ﴿وما احلياة ال:الكريم بقوله تعاىل َْ َ ِدنيا إال متاع الغرور﴾َ ُ َُ ْْ ُ َّ ِ من / آل عمران [ ُّ

.]١٨٥:اآلية

َويف النص العلوي نكته لطيفة ال بد من اإلشارة إليها َّوهي أن اإلمام ،َ

ّغدارة و غرارة(يف حني استعمل ،)َفعول(بزنة ) َخدوع(: قال) عليه السالم( ّ (

ّفعالة(بزنة  ؟ُفام داللة ذلك) َ

يأيت ملن كان قويا عىل ) َفعول(َّك هو أن بناء ُقد يكون سبب ذل:أقول

ٌيومئ إىل أن اخلداع طبيعة متمكنة يف الدنيا) عليه السالم(َّوكأن اإلمام ،)٢(الفعل َّ ُ،

ونفحات ، ٣/٤٠٢: السيد حممد الشريازي، يح هنج البالغةوتوض، ٤/٨١): السيد عباس(رشح : ينظر) ١(

.١٠-٥/٥: الشيخ نارص مكارم الشريازي، رشح عرصي جامع لنهج البالغة، الوالية

.١٢: الفروق اللغوية: ينظر) ٢(
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٥٧..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

َّأن حب «: لذلك ورد يف الرواية،مهام حاول اإلنسان االبتعاد عنها،ال تنفك عنها َّ

ّا أهنا تستدرج إليها حتى العبادُوآية قوة خداع الدني،)١(»الدنيا رأس كل خطيئة ُ َّ

ّوالزهاد ُحتى إذا أنس نافرها«:)عليه السالم(لقوله ،ُّ ُواطمأن ناكرها،ِ ْقمصت ،َّ َ َ

ِوقنصت بأحبلها،بأرجلها ُ َْ َ«)٢(.

َيف القرآن الكريم لوجدنا أنه جاء داال ) َفعول(ولو أنعمنا النظر يف بناء  َّ

،)َجهول(:نحو،أو عىل الصفات الدائمة،عىل الصفات املتمكنة يف صاحبها

ِ﴿إنا عرضنا األمانة عىل الساموات واألرض واجلبال :يف قوله تعاىل) َظلوم(و ِ ْ َ َ َ َِ ْ َّ ََ َِ َ َ َ ََّ ْ ِ

ًفأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال﴾ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ ًَ ُ َ ْ َْ َ َُّ ِْ ِ َ ْ َِ َِ ْ ََ َْ َ ْ َ

َّيف سياق يدل عىل أن هذا الوصف مما ) َفعول(جاء بناء َّوربام،]٧٢:األحزاب[ ُّ

ُجبل وفطر عليه صاحبه َُ ِ ُ َ ً﴿إن اإلنسان خلق هلوع:نحو قوله تعاىل،ِ َُ َ َ َِّ ُ ْ ِ ُإذا مسه ،اِ َّ َ ِ

ًالرش جزوع َُ ُّ ًوإذا مسه اخلري منوع،اَّ ُ َُ َ ْ َّ َُ َ ْ َّأن : واملعنى]٢١-١٩:املعارج[ا﴾ِ

َاملنع ومتكنهام منه ورسوخهام فيه كأنه جمبول عليهام َاإلنسان إليثاره اجلزع و َّ

ْمن الصفات اخللقية الفطرية-أي اجلزع واملنع-َّوكأهنام،مطبوع وغري ،َ

.)٣(االختيارية

.٢/٣١٥: عيل أكرب الغفاري: تح، َالشيخ الُكليني، الكايف: ينظر) ١(

، ًأي يرفع يديه ويطرحهام معا: قمص الفرس وغريه: من: قمصت، ٦/٢٤٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.َّاصطادت وأوقعت يف شباكها من اغرت هبا: قنصت

.٣/٦٣٦: الطربيس، وتفسري جوامع اجلامع، ٤/١٥٨: الكشاف:ينظر) ٣(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٥٨

)بفتح الفاء وكسر الع(َفِعل : رابًعا

ًبناء درسه أغلب علامء العربية يف الصفة املشبهة تارة َ ويف أبنية املبالغة ،ٌ

.)١(ُأخرى

ِفعل(واملعاين التي ذكرها علامء العربية لبناء  ،ال تدل عىل لزوم الوصف) َ

َّأنه جاء داال عىل األوجاع :فمن معانيه،ُّبل عىل احلدوث والتغري رسيع الزوال

ْواهليج واخلفة واحلركة ِوجع: (نحو،َ ِوبطر،ِوأرج،َ ِوفرح،َ ِوغلق،َ ِوأرش،َ َ()٢(.

ِفعل(فبناء  )٣(ًالبا عىل الصفات العارضة غري املستقرة أو الراسخةُّيدل غ) َ

إلرادة الكثرة ) ِفاعل(لذا هو بناء معدول عن ،)٤(التي حتصل وتزول برسعة

.)٥(ُواملبالغة يف املعاين التي ذكرهتا قبل قليل

ّبد من إيضاح أن أبنية املبالغة كلها مزيدة إال بناء وال َّ ِفعل(َّ لذا يمكن ،)َ

واخلروج عن األصل يكون ،ِاملبالغة فيه ترجع إىل خروجه عن األصلَّإن :القول

.)٦(بالزيادة والنقص

): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٧٦و ٧٤: وشذا العرف، ٢٠-٤/١٧و ١/١١٠: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٢٥٥و٢٣٨: ذبوامله، ١٩٢و ١٨٨

.١٤٤-١/١٤٣: ورشح الريض عىل الشافية، ٢٠-٤/١٧: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.١/٧٢: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ٣(

.٧٧: شذا العرف: ينظر) ٤(

.٢/١١٢: واملقتضب، ١/١١٠: كتاب سيبويه: ينظر) ٥(

.١٧): ه خمطوطةُأطروحة دكتورا(رافد محيد ، الداللة الرصفية عند ابن جني: ينظر) ٦(
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٥٩..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

عليه (ٍوشواهد هذا البناء قليلة يف هنج البالغة منها ما جاء يف خطبة له 

وبقي رجال «: قال فيها،ٍووصف صنف من الناس،يف الدهر وأهله) السالم

ِغض أبصارهم ذكر املرجع ُ َ َوأراق دموعه،َّ ٌأفواههم ضامزة،...م خوُف املحرشَ ِ ُ،

ِوقلوهبم قرحة َ ُّقد وعظوا حتى ملوا،ُ َ َ«)١(.

ِفعل(ُيف النص بناء مبالغة بزنة  ِقرحة(هو ) َ ) َقرح(مشتق من الفعل ) َ

ُاألثر من اجلراحة من يشء يصيبه من خارج:َالقرح«و ُ ُوالقرح أثرها من ، ٍ

.دة القروحأو شدي،كثرية القروح:ِوالقرحة، )٢(»داخل

َبعد أن قسم اإلمام  ٍالناس رشع بذكر قسم آخر ) عليه السالم(َّ َ وهم أولياء «َ

،وعادوا غرباء فيه،ُوأخيار األمة الذين أقصوا عن املجتمع،ُاهللا وجنود احلق

َبفعل تسلم زمام األمور من قبل األصناف األربعة املذكورة ِ ِ ُّ«)٣(.

ًمل جيعلهم قسام آخر لألصناف ) السالمعليه(َّومن الالفت للنظر أن اإلمام 

ًبل صنفا قائام بنفسه،األربعة َّألنه يرى فيهم حمور املجتمع لذلك لفت االنتباه إىل ؛ً

ِّعظمتهم وعلو شأهنم بقوله يف حني استعمل لألصناف األربعة لفظة ) رجال(:ُ

، ١٠/١٤٨، ٢٧٠، ٦/٢٦٠: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ٢/١٧٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

١٦/١٣٨، ١٣/١٧٧.

).قرح(٦٦٥: مفردات ألفاظ القرآن) ٢(

.٢/١٧٩: نفحات الوالية) ٣(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٦٠

.)٢(»الناس عىل أربعة أصناف«): عليه السالم(بقوله ، )١()الناس(

ِوقلوهبم قرحة،ِأفواههم ضامزة«:)عليه السالم(قوله َّأما فيشري إىل»َ

ًسكوهتم وقلة كالمهم تقية َولكفِّ أفواههم بالقوة من قبل من تسلم زمام ،َّ ََّ ِ

َِلذلك تقرحت قلوهبم ملا رأوه من ،ُاألمور من املفسدين والظاملني واملنافقني َّ

َّبل ألهنم ؛ًليس ضعفا منهم،يهوالقضاء عل،َالفساد الذي ال يستطيعون دفعه

ّقهروا وذلوا ُ .)٣(ًفضال عن فقدان النارص واملعني،ُِ

ٌيف هذا النص مستوحاة من ) عليه السالم(والصورة التي رسمها اإلمام 

ُ﴿قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف األرض فانظروا :قال تعاىل،القرآن الكريم ْ َُ َِ ْ ُ َْ ِ ُ
ِ ِ ٌِ َْ ْ َ َْ َ َ

ِكيف كان عاق َ َ ْ َبة املكذبنيَ ِ ِّ َ ُْ ُ َهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني،َ ِ ِ ِ َِّ َُّ َْ ٌ َ ْ َ ً ُ َ َِ َوال هتنوا وال ،ٌ َُ َِ

َحتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني ِ ِ ْ ْ َ ُْ ُُ ْ ُ َُ ِ ْ ْ ََ َ ْ َُ ُإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،َ ٌ ْ َّ ٌُ ْ َ َ ْ َ َِ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ ُ ِ

َوتلك األيام نداوهلا ب َُ ِ ُ ُ َّ َ َ ْ َني الناس وليعلم اهللاُ الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللاُ ال ِ َ َ ْ ََ َ َُ ْ َ َ َ َ ُْ ْ َّ ُ َِّ ِ ِ َِ َّ َ ِ

َحيب الظاملني﴾ ِِ َِّ ُّ .]١٤٠- ١٣٧:آل عمران[ُ

ِوقلوهبم قرحة،أفواههم ضامزة«: )عليه السالم(وقوله  َ استعامل ُّيدل عىل»ُ

ِقرحة(فاإلمام استعمل ،دقيق لأللفاظ ِفع(بزنة ) َ بزنة ) ضامزة(:يف حني قال) لةَ

فام توجيه ذلك؟) فاعلة(

.١٩٥:حسنعادل ، ومن بالغة اإلمام عيل يف هنج البالغة، السابق نفسه والصفحة نفسها: ينظر) ١(

.٢/١٧٤): ابن أيب احلديد(رشح) ٢(

.١٨١-٢/١٨٠: نفحات الوالية: ينظر) ٣(
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٦١..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

َّأغلب الظن أن الداعي إىل ذلك هو بناء  ِفعل(َ فيام يدل عليه- يدلالذي ) َ

ُّهلذا الءم معنى التقرح الذي حيدث يف ، )١(عىل األدواء والعيوب الباطنية- 

َّهذا فضال عن داللته عىل شدة األمل،والقلوب باطنية؛القلوب ِ واللوعة من رؤية ً

.الفساد وعدم القدرة عىل تغيريه

ْالضمز(من ) ضامزة(ّأما  ِفعل(فهو ال يناسب بناء )٢(ُّبمعنى السكوت) َّ َ (

) أفواههم(للفظةٌهنا صفة) الضامزة(َّألن ؛املوضوع للداللة عىل األدواء الباطنية

َّومن جهة أخرى فإن سكوهتم مل،هذا من جهة،والفم عضو خارجي ٍيكن لعيب ُ

ْخلقي فيهم ِّبل تقية من بطش الظاملني املتسلطني،َ يدلك عىل ،فهم متكلمون،ً

ّقد وعظوا حتى ملوا«: )عليه السالم(ذلك قوله  َ«.

ِقرحة(لفظة )عليه السالم(فاستعامل اإلمام  كان للمبالغة يف بيان مدى تأثر ) َ

َّأولياء اهللا تعاىل ملا رأوه من فساد عم املجتمع  .مع عدم قدرهتم عىل تغيريه، آنذاكَِ

)بكسر اِّـيم وسكون الفاء(ِمْفعال :خامًسا

،واملداومة عىل اليشء،من أبنية املبالغة التي تدل عىل تكرار وقوع احلدث

.)٣(ًبحيث يصبح عادة يف صاحبه

.١٤٤-١/١٤٣: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ١(

).ضمز(٧/٢١: العني: ينظر) ٢(

: وديوان األدب، ٣/١٧: واملنصف، ٢/١١٣: واملقتضب، ٣/٣٨٤و ١/١١٠:كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.١٥٩: والرصف الواضح، ٧٥:والتطبيق الرصيف، ١/٣٠٨
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٦٢

ْمفعال(َّويرى بعضهم أن بناء  َّواستدل بذلك عىل ،)١(»ملن صار له كاآللة«): ِ ِ ُ

ُألنه ال يؤنث وال جيمع مجع مذكر ؛)٢(ولٌ  من اسم اآللة إىل أبنية املبالغةأنه منق ّ

ُوما مجعه عىل ،)٣(إال يف رضورة الشعر،ِمهذار ومهاذير:نحو،بل مجع آلة،ًساملا

(نحو،ألن اسم اآللة؛ٌإال ملح ألصله يف اآللة) مفاعيل( ُجيمع عىل ) مفتاح: 

.)٤()مفاتيح(

َّأما أنه منقول من ُّاسم اآللة إىل أبنية املبالغة فقد أثبت عدم صحة هذا الرأي ّ

َّفضال عن أن عدم تأنيثه ليس بصواب،)٥(ملخالفته أساس العدول ًإذ ورد مؤنثا يف ؛ً

ْامرأة مفضالة يف قومها«:قوهلم ُومحل بعضهم التأنيث عىل الشذوذ،)٦(»ِ َ)٧(.

ًأما مجعه مجع آلة ملحا ألصله ففيه نظر َ ُ الريض الذي ذهب إىل هذا مل َّألن؛ّ

ِيرش إىل أصالته يف اآللة ًهذا فضال عن أن كثريا من األلفاظ املؤنثة،ُ َّ ،ِعزة(:نحو،ً

َوعضة َوثبة،ِ ًقد مجعت مجع مذكر ساملا) وأرض،ُ ٍ ،ُوثبني،ِوعضني،ِعزين(:ُ

).وأرضني

.٥/٨٨: مهع اهلوامع) ١(

.١١٢: معاين األبنية: ينظر) ٢(

.١٨٠-٢/١٧٩: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ٣(

.١١٢: معاين األبنية: ينظر) ٤(

.من هذا البحث) ٣١-٢٩(الصفحة : ينظر) ٥(

.١/٣١٣: ديوان األدب) ٦(

.١٥٤): قباوة(ترصيف األسامء : ينظر) ٧(
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ُإن أصل هذه املفردات مذكر؟ مل يقل أحد بذلك :فهل يمكن القول يف ٌَّ

،ملعون: نحو،واحلال نفسه يقال يف اسم املفعول من الثالثي،حدود علمي

فهل أصل اسم املفعول اسم آلة؟،ومشائيم،مالعني:ُفيجمعان عىل،ومشؤوم

ْمفعال(لذلك ال وجه لنقل بناء  يف -بل هو تشابه يف األبنية،من اآللة) ِ

رب مما يبنون األشياء إذا والع«: أشار إليه سيبويه بقوله- ألفاظها ومعانيها

َّهذا فضال عن أن ، )١(»ٍتقاربت عىل بناء واحد َفعال(ً وزن السم اآللة أقدم من ) ِ

ْمفعال( ِ()٢(.

ْمفعال(فبناء  ِمفعل(أو ) فاعل(ِيدل عىل املبالغة لعدوله عن -ًإذا- )ِ ُ (

ْمطعان(:نحو ْمتفال(و،طاعن:من) ِ ِمتفل:من) ِ تشفع لنا يف هذا إحدى،ُ

ًالدراسات الرصفية املوازنة من أن اسم الفاعل أقدم ظهورا من اسم اآللة هذا ،)٣(َّ

.)٤(ًفضال عن ورود هذا البناء بمعنى املبالغة يف شعر امرئ القيس

إىل ) عليه السالم(ومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف كتاب له 

ّعثامن بن حَنيف األنصاري ْ عليه (وقد بلغ اإلمام ،البرصةوهو عامله عىل،)٥(ُ

.٤/١٢: كتاب سيبويه) ١(

.١٠٠:التطور النحوي للغة العربية، برجشرتارس: ينظر) ٢(

.١١٤: اللسان واإلنسان: ينظر) ٣(

.١٧١): السامل(األبنية الرصفية : ينظر) ٤(

ّوملا نشبت ، ُشهد أحدا وما بعدها، من الصحابة، ٍوال، عثامن بن حنيف بن وهب األنصاري األويس) ٥(
!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٦٤

ٍأنه دعي إىل مأدبة قوم من أهلها فمىض إليها) السالم َ ِ ُ :)عليه السالم(فقال ،!َّ

َولكن هيهات أن يغلبني هواي« ْ ْأو أبيت مبطانا وحويل بطون غرثى،...َ َ ًٌ ْ ِ ٌوأكباد ،َ

َّحرى َ«)١(.

ْمبطان ْمفعال(بناء مبالغة بزنة :ِ ْوالبطنة،)بطن(مشتق من الفعل ) ِ امتالء:ِ

ْورجل مبطان،البطن من الطعام ِ ْإذا كان ال يزال ضخم البطن،ٌ ًيأكل أكال شديدا ،َ

.)٢(دون أصحابه

ًأو أبيت مبطانا«:)عليه السالم(وقوله  ِ هجاء ْسبق أن نظمه األعشى يف»...َ

]من الطويل [ :)٣(َعلقمة
 

 
  

  َوالنص العلوي الرشيف صورة ملدى حرص اإلمام ) عليه السالم(َ

ٌإما أخ لك يف الدين:ّفلام كان الناس عىل صنفني،ومسؤوليته جتاه رعيته أو ،ّ

ُوجدنا أن املسلم احلقيقي الذي يشعر باملسؤولية ال ينام ،َنظري لك يف اخللق َّ ْ
"

تويف زمن معاوية ، وحرض معه الواقعة، ثم سكن الكوفة) عليه السالم(اإلمام عيل حرب اجلمل التحق ب

عادل عبد املوجود وعيل : تح،ابن حجر، اإلصابة يف معرفة الصحابة: ينظر. ـه٤١بعد سنة 

.٤/٢٠٥:واألعالم، ٤/٣٧١:معوض

ء هذا البناء يف وجا. عطشى: ّوأكباد حرى، جائعة: بطون غرثى، ١٦/٢٨٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.٢٧٧، ٢٦٢، ٧/١١٠، ٣/٢٠٠: ُمواضع أخر

).بطن(٥٣-١٣/٥٢: ولسان العرب، ٧/٤٤١: العني: ينظر) ٢(

.١٤٩:حممد حسني. د: تح، ميمون بن قيس، ديوان األعشى الكبري) ٣(
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٦٥..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولبحثامل

وألثرها البالغ يف حياة الفرد واملجتمع ،لقضيةوخلطورة هذه ا،ُوجاره جائع

ْأأقنع من نفيس بأن «:إذ قال،يف أكثر من موضع) عليه السالم(َّكررها اإلمام  ُ َ

َّوال أشاركهم يف مكاره الدهر،ُيقال هذا أمري املؤمنني ِ ويف تلك الصور ،)١(»ُ

َجسد اإلمام  ِّمنهاجا لكل مسؤول) عليه السالم(َّ يف التعامل - ّأي مسؤول-ً

.مع رعيته

دعته إىل استعامل ما ) عليه السالم(ُفشدة املوقف وأثره يف نفس اإلمام 

وهذا يدلل عىل ،يناسب ذلك املوقف من األلفاظ القوية املؤثرة يف إيقاعها

يف استعامل الصيغ الرصفية املناسبة لكل حادثة أو ) عليه السالم(براعته

.موقف

ْمبطان(كلمة ) سالمعليه ال(واستعامل اإلمام  التي تدل عىل املبالغة يف )ِ

ِكثرة األكل له أثره يف التعبري عن زهده وعفة نفسه ًفضال عن تركيز التوبيخ ، َِّ

فالسياق رصَف معنى بناء ،)٢(وهذا املعنى كشف عنه السياق، َللمخاطب

ْمبطان( َّمن املبالغة يف كثرة األكل إىل املبالغة يف الزهد وعفة ال) ِ ْ واملبالغة ، نفسُّ

ْمفعال(يف احلالني راجعة إىل بناء  َّغري أن معنى املبالغة تغري بحسب ،ِنفسه)ِ َّ

.السياق

.١٦/٢٨٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.٤٢):ُأطروحة دكتوراه خمطوطة(د سلامن سمري داوو، خصائص اجلملة العربية يف هنج البالغة: ينظر) ٢(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٦٦

)بكسر اِّـيم والع وسكون الفاء(يل ِمْفِع:سادًسا

ٍبناء مبالغة يكون ملن دام منه الفعل ،ًيستوي فيه املذكر واملؤنث غالبا،)١(ُ

ِرجل معطري وحمضري ومئشري:فنقول ِ (ُوقلت.)٢(وكذلك امرأة،ٌ لوروده ) ًغالبا: 

ّمؤنثا بقلة ًومحل ذلك تشبيها هلا بفقرية،امرأة مسكينة:نحو،ً َ ِ ُ)٣(.

ْمفعيل(َّأن بناء ) م١٩٦٩ت(ويرى الدكتور مصطفى جواد أصله ) ِ

ْمفعال( َّغري أنه ال ،وهو رأي سديد ومقبول)٤(ُأميلت ألفه إمالة تامة نحو الياء) ِ

:)مسكني ومنطيق ومسكري(:إذ مل يرد يف األلفاظ؛ِّألفاظ البناء كلهاَّيطرد يف

ِيف املصادر التي عنيت بإيراد األبنيةالسيامو،)ومنطاق ومسكار)٥(مسكان( ُ،

.)٦(ًمثال) ديوان األدب(كـ

ًمفعيال(َّلذلك يرى الباحث أن  ْ ومزيد فيه بامليم ) فاعل(بناء معدول عن ) ِ

ْمسكني (فـ،والياء ْوحمضري ومعطري ومسكريِ ِ ِ ِْ ساكن (:معدولة عىل التوايل عن) ْ

.٢٣٨: واملهذب، ١/٨٣: ديوان األدب: ينظر) ١(

١٢٦-١٢٥: ورشح املراح، ٢/١٧٩: ورشح الريض عىل الشافية، ١/٣١٤: ديوان األدب: ينظر) ٢(

ْالكثري احلرض : املحضري، ١٥٥): قباوة(وترصيف األسامء  : مبالغة من األرش: واملئشري، )بضم فسكون(ُ

.لبطر أو أشدها

.١/٣١٤: ديوان األدب: ينظر) ٣(

.١٨٢: دراسات يف فلسفة النحو و الرصف واللغة والرسم: ينظر) ٤(

).سكن(١٣/٢١٨: لسان العرب: ينظر، العربون: ويعني، بضم امليم) ُاملسكان(ورد ) ٥(

.١/٣١٤: ديوان األدب: ينظر) ٦(
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٦٧..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

.للمبالغة) وحارض وعاطر وساكر

ِيف قصار احلكم ) عليه السالم(ورد هذا البناء يف هنج البالغة يف قوله 

ِمكنون العلل،ُمكتوم األجل! ُمسكنيُ  ابن آدم«:واملواعظ َحمفوظ العمل،ُ ُتؤمله ،ُ ُ

ْوتقتله الرش،َّالبقة َّ ْوتنتنه العرقة،قةُ َ ُ ْ ُِ«)١(.

:والسكون،)سكن(مشتق من الفعل ) ِمفعيل(ُبناء مبالغة بزنة :ِمسكني

َمن ال يشء له:واملسكني،ُّثبوت اليشء بعد حترك َْ)٢(.

ُّالدائم السكون إىل الناس«هو ) ِاملسكني(َّوأشار الزخمرشي إىل أن  ؛ُ

ُّكاملسكري للدائم السكر،ألنه ال يشء له ٌوهو لفظ وارد يف القرآن )٣(»ِ

ً﴿ويطعمون الطعام عىل حبه مسكينا ويتيام وأسريا﴾:قال تعاىل،الكريم ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ُ َ ًَ َّ َْ ْ َ ُ َُ

.]٨:اإلنسان[

قد ) عليه السالم(َّولو عدنا إىل النص العلوي الرشيف لوجدنا أن اإلمام 

،ُوالعجبُّوهتذيبها من التكرب،كافية لكرس النفوس،ساق لنا ست صفات

.والغرور وأمثاهلا من الرذائل

، ١٧/٨٥، ١٦/١٦٧، ١٥/١٥٨:ُبناء يف مواضع أخروجاء هذا ال، ٢٠/٦٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

١٩/٢١٠.

).سكن.(٤١٧: مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢(

، حممد املشهدي، وكنز الدقائق وبحر الغرائب، ١/١٧٨: جوامع اجلامع: وينظر، ١/٣٣٠: الكشاف) ٣(

.١/٤١١: جمتبى العراقي: تح
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٦٨

)بفتح الفاء وسكون الع(َفْعالن :سابًعا

ًعده أكثر الرصفيني صفة مشبهةٌبناء  ً ٌورأى بعضهم أنه بناء مشرتك بني ،)١(َّ َّ ُ

.)٢(الصفة املشبهة وأبنية املبالغة

نية ًبل يشمل كثريا من أب،ًوهذا التداخل ليس مقصورا عىل هذا البناء فقط

ْفعالن(وملعرفة سبب اشرتاك بناء،الصفة املشبهة بني الصفة املشبهة وأبنية ) َ

ّفهو يأيت وصفا داال عىل االمتالء واخللو ،املبالغة ينبغي الوقوف عىل أهم دالالته ُ ً ً

ّريان: (نحو،وحرارة الباطن ًويرد أيضا داال عىل اليشء ، )٣()َوغضبان، َوعطشان،َ

ما هو يف «َّإن من الصفات ): م١٩٣٢ت(قال احلمالوي ،بتالطارئ الذي ال يث

.)٤(»كالري والعطش واجلوع والشبع،لكنها بطيئة الزوال،أمور حتصل وتزول

ِّفداللة هذا البناء عىل اجلوع والعطش والشبع واخللو واالمتالء جعلته  ُ

ُيفرتق عام يامثله من أبنية الصفة املشبهة الدالة عىل لزوم الوصف ود ُ وامه ّ

ْفعالن(ألن بناء ؛لصاحبه .يدل عىل احلدوث أو الصفة الطارئة غري الثابتة) َ

: والتطبيق الرصيف، ٧٦: وشذا العرف، ١١٩: حورشح املرا، ١/١٤٤: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ١(

.١٨١: والرصف الواضح، ٧٦

رسالة (عبد املحسن خلويص : دراسة وحتقيق، ابن جني، التنبيه عىل رشح مشكالت احلامسة: ينظر) ٢(

.٦٠٩): ماجستري خمطوطة

.١/١٤٦: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ٣(

.٧٧: شذا العرف) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ليلتحق ،لذلك أسهمت هذه املعاين يف خروجه من باب الصفة املشبهة

ِّألن االتصاف هبذه األوصاف يصل إىل احلد األقىص من االمتالء ؛بأبنية املبالغة

ْالغضبان(كـ والوهلان هو ،ًشان هو املمتلئ عطشاوالعط«،)١(ًوهو املمتلئ غضبا) َ

َبلغ احلد األعىل يف الوله:أي،ااملمتلئ وهل َ«)٢(.

ْفعالن(ومعنى املبالغة إنام جاء يف بناء  ٌومزيد فيه ) فاعل(َّ؛ ألنه معدول عن )َ

.)٣(»ُّوكل ما كان من األوصاف أبعد من بنية الفعل فهو أبلغ«باأللف والنون 

َّوخالصة ما تقدم أن  ْفعالن(َّ ومزيد فيه باأللف ) ِفاعل(بناء معدول عن ) َ

َّوهذا ما أكدته الدراسات الرصفية املوازنة من أن ،والنون للمبالغة يف الوصف

ْفعالن(بناء  ومن أمثلة هذا البناء يف هنج .)٤(من أوزان املبالغة يف اجلزريات) َ

َمن فتن الزمان) عليه السالم(البالغة ما جاء يف حتذيره  يأيت عىل الناس «: ذ قالإ،ِ

ّزمان ال يبقى فيهم من القرآن إال يقول اهللا .. .،ُاسمهّومن اإلسالم إال،ُرسمهٌ

ْألبعثن عىل أولئك فتنة أترك احلليم فيها حريان،ُفبي حلفت:سبحانه ََ َُّ .)٥(»وقد فعل،َ

.١/٢٤٢: الطربيس، وجممع البيان يف تفسري القرآن، ١/٤١: الكشاف: ينظر) ١(

.٩٢: معاين األبنية) ٢(

.٩٦: السيد أمحد صقر: تح، ابن فارس، الصاحبي يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها) ٣(

العدد السادس ، جملة جممع اللغة العربية األردين، إسامعيل عاميرة، املشتقات نظرة مقارنة: ينظر) ٤(

.٦٠: اخلمسونو

.٢/١٧٥، ١٣٦، ١/١٣٣: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١٩/٢٩٩): ابن أيب احلديد(رشح ) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٧٠

ْحريان ْفعالن(بناء مبالغة بزنة :َ الرتدد«بمعنى ) َحار(مشتق من الفعل )َ

ْواحلريان،)١(»يف اليشء َوصف مشتق يدل عىل من تلبد يف األمر: َ َّ َوتردد فيه،ُّ َّ)٢(،

َ﴿كالذي استهوته الشياطني يف األرض حريان﴾:قال تعاىل ْ ْ َْ ُ َِ َ ِ ُ ِْ َِّ ْ َ َّ من / األنعام [َ

.]٧١:اآلية

َولو أنعمنا النظر يف النص العلوي الرشيف لكشفنا عن جوانب داللية  َ

ُص يتحدث أساسا عن صفة الرتدد وعدم االستقرار التي تصيب فالن،لطيفة ً

َّالفتن إذا أقبلت شبهت«ألن؛الناس حال وقوع الفتن وقد يكون اإلمام ،)٣(»َ

َّقصد بالفتنة فتنة بني أمية)عليه السالم( ِإذ أشار يف مواضع أخر من هنجه إىل ،ُ َ ُ َ

ًمتنبئا بذلك قبل حدوثها قائال،خطرها ِأخوف الفتن عندي عليكمَّأال وإن«:ً َ َِ َ،

َّفتنة بني أمية ُ .)٤(»َّفإهنا فتنة عمياء مظلمة،ُ

ِفهو مع حلمه - حتى احلليم،َّألهنا تتجاوز األشخاص كافة) عمياء(وهي 

ّوإنام استعمل اإلمام ،ًال جيد خالصا من الوقوع فيها- ِّوتأنيه يف اإلدراك والفهم

ّألن اجلهال من عديمي املسؤولية ال ؛-نا ه-)احلليم(لفظ ) عليه السالم( ُ َّ

.ُما جيذبون إليها ويقعون فيها- ًغالبا-حيارون يف الفتن بل نراهم

).حري(٢/١٢٣: معجم مقاييس اللغة) ١(

).حري(٢٦٣: مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢(

.٧/٤٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

.السابق نفسه والصفحة نفسها) ٤(
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ْحريان(فالسياق بداللته عىل الرتدد وعدم االستقرار قد الءم داللة بناء  َ (

يف ًهذا فضال عن داللته عىل الكثرة واملبالغة ،عىل الرتدد والتلبد حال وقوع الفتن

.ًمناسبا للسياق الذي ورد فيه) حائر(لذا كان استعامله من دون ،تلك املعاين

ِواملعنى العلوي حماك ملا ورد يف قوله تعاىل ٍ َ ِ﴿كالذي استهوته الشياطني يف :َ ُ ِْ َِّ ُ َْ َ ْ َّ َ

ُاألرض حريان له أصحاب يدعونه إىل اهلدى ائتنا قل إن هدى اهللاِ ه ُ ُ ُ ٌ ْ ُ ََ َ َّْ َِ ِْ ُ َ َِ ْ ُْ َ َ ْ َْ ِ ُْو اهلدى َ َ

َوأمرنا لنسلم لرب العاملني ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِّ ََ َ ْ ُْ .]٧١:األنعام[﴾ُ

ٌفاملخاطب يف النصني القرآين والعلوي واقع بني أمرين عظيمني َ ُ بني ؛َ

ْوهذا هو التيه واحلرية ،ودعوة اهلدى،الضاللة املتمثلة يف استهواء الشياطني له َ ِّ

َّلذلك وصف بأنه ،أنفسهام ِ ْحريان(ُ .مبالغةلل)َ

)بكسر الفاء والع وتشديدها(ِفعِّيل :ثامًنا

ِيستعمل ملن يداوم عىل اليشء ،من أبنية املبالغة الكثرية االستعامل يف اللغة ُ ُ

ُويولع به ِّرجل فسيق«: ُفيقال، يستوي فيه املذكر واملؤنث،)١(ُ ِ ِّوامرأة فسيقة،ٌ ِ«)٢(.

.)٣(املعنى وتقويته واملبالغة فيهوتضعيف العني يف هذا البناء إنام هو لتوكيد 

يت، نطقإصالح امل: ينظر) ١( : وديوان األدب، ٢١٩: أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون: تح، ابن السكِّ

.١٦١: والرصف الواضح، ١٢٥: ورشح املراح، ٣/٢٦٧: واخلصائص، ٣٤٠-١/٣٣٩

.١٢٥: رشح املراح) ٢(

.٥٨٢: والتنبيه عىل رشح مشكالت احلامسة، ٨/١٦٤: املخصص: ينظر) ٣(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٧٢

ِّفعيل(فبناء  ،ٌومزيد فيه بالتضعيف) فاعل(ٌمعدول عن - ًإذا-)ِ

ِّرشيب(فـ
ِّوصديق،ِ للمبالغة والكثرة يف )شارب وصادق(معدوالن عن )ِ

ِّالرشب والصدق ُّ.

ِّفعيل(وبناء  ُمكسور الفاء دائام ال يفتح منه يشء) ِ ُ وقد يكون كرس أوله ،)١(ً

إذ ورد هذا البناء يف ،ن خصائص العربية التي انامزت هبا من غريها من اللغاتم

وربام يكون ،)٢()َق ا ش ا(ويف املندائية )َق ش ي ش ا(ٍّكل من اآلرامية والرسيانية 

.)٣(كرس فائه يف اللغة العربية بفعل قانون انسجام احلركات املتجاورة

ذكر )عليه السالم(ما ورد يف خطبة له ومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة 

ٍفيها معجزات النبي حممد  وقد ، ًوكان شاهدا عليها)صىل اهللا عليه وآله وسلم(ِّ

ُوإين ملن قوم ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم.. .«:قال فيها،َّكذهبا املأل من قريش ُ ٍ ِّ،

ِّسيامهم سيام الصديقني ِّ ُوكالمهم كالم األبرار،ُ ُ«)٤(.

ِّصديق(مجع :ِّديقنيِّالص ٍبناء مبالغة بزنة ) ِ ِّفعيل(ُ ) صدق(مشتق من الفعل )ِ

ِّالصديق(و ُاملداوم عىل التصديق بام يوجبه احلق:)ِّ ُّمن ال يكذب قط:وقيل،ُ َ،

.٣٣٠: حممد الدايل: تح، بةابن قتي، أدب الكاتب: ينظر) ١(

).قسس(٤٢٩: خالد إسامعيل. د، القاموس املقارن أللفاظ القرآن الكريم: ينظر) ٢(

.١٧١: إبراهيم أنيس. د، األصوات اللغوية: ينظر) ٣(

.٢٠/١٥٣: وجاء هذا البناء يف موضع آخر،١٣/٢١٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(
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٧٣..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

ِحمققا صدقه بفعله،ًوكان صادقا يف قوله واعتقاده َ ً ِ﴿ومن يطع اهللاَ :قال تعاىل،)١(ِ ِ ُ َْ َ

ِوالرسول فأولئ ُ َ َ ُ َّ ِك مع الذين أنعم اُهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء َ ِ ِ َِ َ َُّ َْ ِّ َ َ َ َ َ َِّ َِّّ ْ ْ َ َِ ِ ََ َّ َ

ًوالصاحلني وحسن أولئك رفيقا ِ ِ َِِ َُ ُ َ َ َ َّ .]٦٩: النساء[﴾ََ

وهي ،ولو عدنا إىل النص العلوي املبارك لكشفنا عن ملسة بيانية لطيفة

ه من مجلة القوم الذين مل تأخذهم يف َقد جعل نفس) عليه السالم(َّأن اإلمام 

مل تأخذين يف اهللا :ًومل يقل مثال»...ِّوإين ملن قوم«: اهللا لومة الئم وذلك بقوله

َّوالرس يف ذلك يرجع إىل أن التعبري األول أبلغ وأقوى... لومة الئم :فقولك،ُّ

ِألنك تشهد بأنه مساهم هل؛فالن عامل:ُفالن من العلامء أبلغ من قولك م يف ُ

.)٢(ِالعلم

ُأراد من نسبة نفسه إىل الذين مل تأخذهم يف اهللا لومة ) عليه السالم(فاإلمام 

ًالئم أن املجتمع يعرفه كثريا
ِ صىل اهللا عليه (ُفهو عيل بن أيب طالب نفس الرسول ،َّ

ًفضال عن هذا ،ِقريب من مهبط الوحي،سامي املكانة،عايل القدر) وآله وسلم

ُبري يعكس خلق اإلمامَّفإن هذا التع فهو مع تلك املرتبة ،الرفيع) عليه السالم(ُ

.ًالسامية نراه متواضعا

ْالشيخ فخر الدين الطرحيي، ع البحرينوجمم، ٣/١٢٤: جممع البيان: ينظر) ١( : السيد أمحد احلسيني:تح، ُ

).صدق(٢/٥٩٥

ومدارك التنزيل ، ٢٤/١٦١:وتفسري الرازي، ٢/٦٨٧: وجوامع اجلامع، ٣/١٢٥:الكشاف: ينظر) ٢(

.٣/١٩٥:النسفي، وحقائق التأويل
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٧٤

)ضم الفاء وتشديد الع اِّـفتوحةب(ُفعَّل :تاسًعا

ٌقليل يف وصف ،وهو كثري يف الداللة عىل اجلمع،)١(من أبنية املبالغة والكثرة

.)٢(املفرد

ّوداللته عىل املبالغة إنام جاءت من ت َّالزمل:نحو،ضعيف عينهُ ِفإنام كررت ،ُّ ُ ّ

ًعينه لقوة احلاجة إىل أن يكون تابعا وزميال ً ْ)٣(.

) عليه السالم(ٍيف خطبة له ؛ورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

َقاتلهم اهللا،ما هلم«:قال فيها،يف الوفاء والصدق َّقد يرى احلول! َ َالقلب وجه ُ ْ َّ ُ

ْمانع من أمر اهللا وهنِي ِهاحليلة ودوهنا َ ُفيدعها رأي عني بعد القدرة عليها،ٌِ َ ٍ َ َ ُ َوينتهز ،َ

ِّفرصتها من ال حرجية له يف الدين ََ ََ«)٤(.

َّفعل(يف النص املتقدم بناءان للمبالغة والتكثري بزنة  َّاحلول(مها ) ُ و ) ُ

َّالقلب( َّواحلول القلب«) ُ ُ َّ َّالذي قد حتول وتقلب يف األمو:ُ َّر وجربَّ ُوحنَكته ،َ َْ

.)٥(»اخلطوب واحلوادث

: ِحممد جاد املوىل وآخرين: حت، السيوطي، واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها، ٣/٢٦٧: اخلصائص: ينظر) ١(

٢/١٣.

.٢٨٧: ليس يف كالم العرب: ينظر) ٢(

.٣/٢٦٧: اخلصائص: ينظر) ٣(

.ُّالتحرج من اآلثام: َواحلرجية، ٢/٣١٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(

).قلب(٤/٧٥: تاج العروس: وينظر، ٢/٣١٣: السابق) ٥(
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٧٥..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةيةاألبن:األولاملبحث

يف هذا املقطع من اخلطبة إىل سياسته يف التعامل ) عليه السالم(يشري اإلمام 

ُقائمة عىل أساس القيم واملثل) عليه السالم(فطريقته ،مع األحداث ُ َ ْورفض ،ِ

َّاحليل ال ألنه  َ َال علم له بأمور السياسة وتدبريها) عليه السالم(ِ َّبل ألنه كثري ،ِ

ُّالتحول والتقلب يف استنباط اآلراء الصاحلة َفإن فطنته ،ُّ يف ذلك ) عليه السالم(َّ

ِأتم الفطن َفيرتك ،ُّلكن حمافظته عىل حدود اهللا تعاىل حتجزه عن كثري من الترصف،ُّ

ًرأي عينه خوفا من اهللا سبحانه ُوألن الغدر واخلديعة ال يفتخر هبام،ِ َّ)١(.

)بضم الفاء وفتح الع(ُفَعَلة :عاشًرا

َمن أبنية املبالغة التي زيدت عىل ما ذكره سيبويه ُيدل عىل صفة من كثر ،)٢(ِ

َضحكة(:نحو،وصار له كالعادة،منه الفعل َومهزة،ُ للكثري الضحك )َُوملزة،ُ

َّواهلمز واللمز َ)٣(.

َرجل مهزة وامرأة مهزة:نحو،يستوي فيه املذكر واملؤنث َُ ُ :قال تعاىل، )٤(ٌ

ٍ﴿ويل لكل مهزة ملزة﴾ ٍ َِ ََُ َ ُْ ِّ ٌُ َفاهلمزة«،]١:اهلمزة[َ ،ِالكثري الطعن عىل غريه بغري حق:ُ

ومنهاج الرباعة ، ١٥٠: حممد هادي األميني.د: تح، ميثم البحراين، اختيار مصباح السالكني: ينظر) ١(

.٤/١٩٣) اخلوئي(

.١٨٨): احلديثي(أبنية الرصف : ينظر) ٢(

): قباوة(وترصيف األسامء ، ٣/٥٧: واملنصف، ١/٢٥٥: وديوان األدب، ٤٢٨: إصالح املنطق: ينظر) ٣(

.٢٣٨: واملهذب، ١٥٥

.١٢٥: رشح املراح: ينظر) ٤(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٧٦

.)١(»وشدة إقدامه عىل مكاره غريه،له بام ليس فيه عيب جلهله وسفههالعائب

يف ) عليه السالم(جاء هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد؛ يف قوله 

َوذلك زمان ال ينجو فيه إال كل مؤمن نومة«:ر الزمانِذكر فتن آخ َ ُ ٍ ُّ ّ ِإن شهد مل ،ٌ ْ

َيعرف ْوإن غاب مل يفتقد،ُ ََ ُ ُأولئك مصابيح اهلدى،ْ .)٢(»ُّوأعالم الرسى،ُ

ٍيف النص العلوي بناء مبالغة بزنة  ُ َ َفعلة(َ َنومة(هو )ُ ) نام(مشتق من الفعل )ُ

َنومة(و َّغرابة هذه اللفظة يف أن معناها يف وتكمن ،)٣(من غريب احلديث) ُ

صفات ال يتالءم مع،وهذا معنى يدل عىل الذم،)٤(الرجل الكثري النوم:املعجامت

ّلذلك حاول رشاح النهج تفسري هذه الغرابة،املدح والثناء التي تلته فذهبوا إىل ،ُ

ال «) يه السالمعل(لكن اإلمام ،)٥(»القليل الرش،اخلامل الذكر«:تعني) َالنُومة(َّأن 

ِيطلب منهم أن يكونوا خاميل ذكر ًألنه ال يريد ألي مؤمن أن يصبح مهال؛ِ ََ ْ ّ أو من ،َّ

جممع : وينظر، ٤٠٧-١٠/٤٠٦: أمحد حبيب العاميل: تح، الشيخ الطويس، لقرآنالتبيان يف تفسري ا) ١(

.٢٠/٣٥٨: السيد الطباطبائي، وامليزان يف تفسري القرآن، ١٠/٤٣٨: البيان

.١١٠-٧/١٠٩): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

، يب احلديثوالفائق يف غر، ٤٦٤-٣/٤٦٣: حممد عبد املعيد. د: تح، ّابن سالم، غريب احلديث: ينظر) ٣(

وحممود ، طاهر أمحد الزاوي: تح، ابن األثري، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، ٣/٣٣٦: الزخمرشي

.٥/١٣١: الطناحي

).نوم(١٢/٥٩٦: ولسان العرب، ٦٨٦: الرازي، خمتار الصحاح: ينظر) ٤(

.٢/١٨١): السيد عباس(رشح : وينظر، ٧/١١٠): ابن أيب احلديد(رشح ) ٥(
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٧٧..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

.)١(»سقط املتاع

،ُالساكن يف الفتنة:ينسجم مع ظروف النص إال) َالنُّومة(فلم يبَق معنى لـ

ٍنفسه عن سؤال لعبد)عليه السالم(ُوهذا ما أجاب به اإلمام ،ُالالزم لبيته اهللا بن ُ

ُالذي يسكن يف «:)عليه السالم(فقال ،)َالنُومة(عن معنى )هريض اهللا عن(عباس 

وهذا ما ذكرته ،ُواإلنسان إذا قعد يف بيته مخل ذكره،)٢(»الفتنة فال يبدو منه يشء

ْهو اخلامل الذكر:)َالنُومة(ّاملعجامت من أن  ِّ عليه (ولعل هذا ما عنَاه اإلمام ،)٣(ُ

َّقد أمخلتهم التقية«: ولهبق) السالم ُ ُ ُيف إشارة إىل صنف من مصلحي املجتمع مل )٤(»َ

)٥(ُّيستطيعوا تغيري الفساد بسبب تسلط غريهم عىل جمريات األمور واألحداث

َنومة(فلفظة  ِّيف النص العلوي قد حددت حتديد املدح بمالزمة املوصوف )ُ ُ ِّ ََ

ِفعدل بداللتها،ًفضال عن السياق) مؤمن(هبا ُومدار ،من إرادة الذم إىل إرادة املدحُ

ِالكناية عن عدم املشاركة يف جمريات ذلك الزمان املفتنواألمر ه َّتقية أو خوفا ممن ،ُ ً ً

قد دعا إىل ) عليه السالم(َّوال يتبادر إىل بعض األذهان أن اإلمام ، بيده زمام األمور

.ًدرا عىل مواجهتهاهذا إذا مل يكن الفرد قا؛نعم،عدم التدخل وقت الفتن

.١٧٤: عبد الكريم السعداوي. د، ج البالغةغريب هن) ١(

.٣/٣٣٦: الفائق يف غريب احلديث) ٢(

).نوم(٢/٩٦٥: إبراهيم مصطفى وآخرين، واملعجم الوسيط، ١٢/٥٩٦: لسان العرب: ينظر) ٣(

.٢/١٧٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(

.من هذا البحث) ٤١(الصفحة : ينظر) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٧٨

)بضم الفاء والع وتشديدها(ُفعُّول :حادي عشر

إذ مل يذكر اللغويون من هذا البناء ، )١(من أبنية املبالغة القليلة الورود يف اللغة

ِسوى لفظني وردا صفتني هللا تعاىل مها  َ ُّسبوح(َ ُّوقدوس،ُ وسائر كالم ،بضم الفاء) ُ

ُّكلوب:نحو،العرب بفتح الفاء ُّوسحور،َ َ)٢(.

) عليه السالم(يف خطبة له ؛ورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

.خالية من األلف

ُومنجح طلبتي، ُّفهو ويل مسألتي«:قال فيها ِ ِفمن زحزح عن تعذيب ،ُ َ ُ َ

ِجعل يف جنته بقربه، ِّربه ُ ََ ُوخلد يف قصور مشيدة، ُِ ٍ َ َأسكن يف حظرية ...ُِّ ِ ُ

ُّقدوس ُ«)٣(.

ُّقدوس ٍبناء مبالغة بزنة :ُ ُّفعول(ُ وهو اسم من ،)قدس(مشتق من الفعل ) ُ

.ُأسامء اهللا احلسنى

ِ﴿يسبح ِهللا ما يف الساموات وما يف األرض امللك القدوس العزيز :قال تعاىل ِ َ َ ُ ِّْ ُ ِْ ُِّ ِ ِ َِْ ْ َّ َ َُ ِ ِ

ِاحلكيم﴾ ِ .]١:اجلمعة[َْ

ُّوالقدوس َّاملنزه عن النقائص :ومعناه،ُّوهو الطهر) ُالقدس(من :ُ ُ

).سقد(٦/١٦٨: لسان العرب: ينظر) ١(

: وليس يف كالم العرب، ٣٣٣-١/٣٣٢: وديوان األدب، ٣/٤٦٣: ابن دريد، مجهرة اللغة: ينظر) ٢(

٢٥١-٢٥٠.

.١٩/١٤٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(
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٧٩..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

ِواملعظم بتطهري صفاته، والعيوب َّ ال يعني إزالة النجاسة - هنا- والتطهري،)١(ُ

ً﴿ويطهركم تطهري: ُبل يعني التطهري املشار إليه بقوله تعاىل،املحسوسة ِ ْ ََ ْ َ ُُ ِّ ا﴾َ

.)٢(]٣٣:من اآلية/األحزاب[

إىل اسم اهللا تعاىل) ظريةاحل(ُإضافته ) عليه السالم(والالفت يف تعبري اإلمام 

إىل ) احلظرية(َّيف حني أن املعجامت التي ذكرت هذه العبارة أضافت ،)ُقدوس(

.)٣()القدس(

َإذ إن كل يشء أضافه اهللا تعاىل ،أقوى وأبلغ) عليه السالم(وتعبري اإلمام  َّ َّ

َإىل نفسه فقد عظم شأنه ُ ِّوفخم أمره،ِ ُنار ﴿:فقال سبحانه،وقد فعل ذلك بالنار،ُ

ُاهللاِ املوقدة َ َ وهذا مناسب لسياق اخلطبة القائم عىل بيان حال ،]٦/اهلمزة[﴾ُْ

.)٤(وذكر منزلتهم عند اهللا سبحانه،املؤمنني

ُّالقدوس(َّفدل لفظ  عىل -فضال عن املضاف- بحكم بنائه الرصيف) ُ

َوحقيق أن هذا القرب معنو،ُاملبالغة يف قرب أولياء اهللا تعاىل منه .ٌّيَّ

ولسان ، ٩/٤٤١: وجممع البيان، ٤-١٠/٣: والتبيان، )قدس(٥/٦٣: معجم مقاييس اللغة: ينظر) ١(

).قدس(٦/١٦٨: العرب

).قدس(٦٦٠: لفاظ القرآنمفردات أ: ينظر) ٢(

٤/٢٠٤: ولسان العرب، ١/٤٠٤: والنهاية يف غريب احلديث، )قدس(٣/٩٦٠: الصحاح: ينظر) ٣(

).حظر(

: ِمصطفى السقا وآخرين: تح، الثعالبي، وفقه اللغة ورس العربية، ٥/٥٣: اجلاحظ، كتاب احليوان: ينظر) ٤(

٨/٣٥٩: والتبيان، ٣٦٩
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٨٠

)بفتح الفاء وسكون الياء وضم الع(ول َفْيُع:ثاني عشر

ٍبناء مبالغة ُّديموم وقيوم:نحو،ُ ََ ُ)١(.

ُّوالقيوم َّورد صفة هللا عز وجل يف قوله تعاىل:َ ًَّ ُّ﴿اُهللا ال إله إال هو احلي : َ َْ ََّ ُ َِ ِ

ُالقيوم﴾ ُّ َ ِبتدبري خلقهوالقائم ،الدائم الوجود:ومعناه] ٢٥٥:من اآلية/البقرة [ْ َ،

ِومدبر العامل يف مجيع أحواله َ ِّ ُ)٢(.

ُفيعول(وقد ورد بناء  ْ َّداال عىل الشدة يف أقوال اللغويني) َ والشدة من معاين ،ِ

ُالسيهوج:نحو،املبالغة ْ ُويوم صيخود،الشديدة:من الرياح:َّ ْ ،شديد احلر: أي،َ

ُوجوع ديقوع ْ ُّمطر صيوب«:نحو،ًأيضاوجاء داال عىل التكثري،)٣(شديد:َ َ مثال ٌ

ُوأصله فيعول،تنُّور ْ .)٤(»ُكثري االنسكاب:أي،َ

ُإال أن أغلب الرصفيني املحدثني مل يشريوا ،ٌفاملبالغة واضحة يف هذا البناء َ َّ ّ

.)٥(إليه

عادل امحد عبد : تح، ابن عادل، واللباب يف علوم الكتاب، )قوم(١٢/٥٠٤:لسان العرب: ينظر) ١(

حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من (والتحرير والتنوير ، ٤/٣١٥:املوجود وعيل حممد معوض

.٣/١٨:ابن عاشور، )تفسري الكتاب املجيد

).قوم(١٢/٥٠٤: سان العربول، ٤/١٣٤: والنهاية يف غريب احلديث، ٣٠٨-٢/٣٠٧: التبيان: ينظر) ٢(

.٢/٦١: ديوان األدب: ينظر) ٣(

، حممد أبو الفضل إبراهيم: تح، الصغاين، التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية) ٤(

.١/١٨٦: وعبد العليم الطحاوي، وإبراهيم اإلبياري

.٢٤٠-٢٣٨: واملهذب، ٧٦-٧٥: والتطبيق الرصيف، ٧٤: شذا العرف: ينظر) ٥(
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٨١..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

َّنخلص مما تقدم أن بناء  َُّ ُفيعول(َُ ْ ومزيد فيه بالياء ) فاعل(ٌمعدول عن ) َ

ُرياح سيهوج: فنقول،يستوي فيه املذكر واملؤنث، للمبالغة والتكثري ٌويوم ،َ

ُصيخود َ)١(.

) عليه السالم(يف خطبة ٍ له ؛ورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

َّاللهم لك احلمد «:قال فيها،ِّواحلث عىل االقتداء باألنبياء،يف تعظيم اهللا سبحانه ُ

ًمحدا يكون... ،ُعىل ما تأخذ وتعطي ِأرىض احلمد لكَ ًمحدا ال... ،َ ،ُينقطع عددهَ

ِوال يفنى مدده فلسنا نعلم كنه عظمتك َ ُْ َُ ُ ُّإال أنا نعلم أنك حي قيوم، َ ٌّ َُ ّ ال تأخذك ،ّ

ٌسنة وال نوم َ ِ«)٢(.

ّقيوم(يف النص لفظ  ُفيعول(وهو بناء مبالغة بزنة) َ ْ َمشتق من الفعل ) َ ،)قام(ُ

ْالقيام بأمور اخلل«: ويعني ََ ِوتدبري العامل يف مجيع أحواله،قُّ عليه (واإلمام ،)٣(»َ

ِاقتبسه من قوله تعاىل) السالم َ﴿اهللاُ ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال :َ ُ َ ُ ٌَ َ َْ ُ َِ ُ ْ ُ ُّ ُّ َ ْ َّ ِ ِ

ٌنوم﴾ ْ .]٢٥٥:من اآلية/البقرة[ َ

ًبأسلوب تعبريي متنوع ومجيل خرج النص العلوي زاخرا باقتباسات ق َ رآنية َ

ُفاملتلقي حني يقرأ هذه اخلطبة يشعر بأنه خياطب اهللاَ ،َّأسهمت يف مجالية تراكيبه َّ

.٢/٦١: ديوان األدب: ينظر) ١(

.٩/٢٢٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).قوم(١٢/٥٠٤: لسان العرب) ٣(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٨٢

َألن اإلمام ؛َسبحانه ِعدل عن الغيبة إىل اخلطاب) عليه السالم(َّ وقد يكون سبب ،َ

ُذلك أن اخلطبة افتتحت بالدعاء َّ)١(.

ديث واحل،فنهج البالغة من وحي القرآن الكريم؛َوال غرو من ذلك

.وهو امتداد هلام،الرشيف

)بكسر الفاء والالم وسكون الع(ِفْعِليل :ثالث عشر

ًبناء ورد كثريا يف املعجامت داال عىل الكثرة واملبالغة وما يرادفهام :من ذلك،ٌ

ِرجل سكيت وسكتيت ِ ِْ ِّ ِوناقة سحليل،)٢(كثري السكوت:ٌ ْ ْعظيمة الرضع :أي،ِ َّ

.فهو بناء يستوي فيه املذكر واملؤنث،)٣(ليس يف اإلبل مثلها

ٌوعالقة اللفظ بمعناه واضحة فيام خيص هذا البناء فداللة القوة والشدة ؛ُ

ِفعليل(واملبالغة والكثرة قد قابلت بناء  ْ واملعدول عن ،)الالم(املزيد بتكرار )ِ

ْفعليل(ثم ) فاعل( ًوكل ما كان من األبنية أشد عدوال كان أشد مبالغة،)ِ َُّّ لذا ،)٤(ً

ِسكتيت أبلغ من:كان ِّساكت وسكيت:ِْ ِ.

ِفعليل(ولكثرة األلفاظ الواردة بزنة  ْ يرى الباحث رضورة إحلاقه بأبنية ) ِ

.٤٩): أطروحة دكتوراه خمطوطة(كاظم عبد فريح ،االقتباس والتضمني يف هنج البالغة: ينظر) ١(

).سكت(٤/٥٥٨: وتاج العروس، ٢/٤٣: لسان العرب: ينظر) ٢(

).سحل(١١/٣٣١: العربلسان : ينظر) ٣(

.١٦١-١٦٠: الفروق اللغوية: ينظر) ٤(
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٨٣..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

َإذ مل يرش إليه أغلب الرصفيني املحدثني واملعارصين،املبالغة ِ ُوذكره ،)١(ُ

.)٢(بعضهم

) عليه السالم(يف خطبة له ؛جاء هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

َّوأشهد أن «:قال فيها، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(يف متجيد اهللا سبحانه ورسوله  ُ

ُحممدا عبده ورسوله ُ ً َّ ِاملجتبى من خالئقه،ُ َ ْ َواملجلو به غربيب العمى.... ُ َْ ُ ُِّ ِ ُ َ«)٣(.

ِغربيب ْ ٍبناء مبالغة بزنة :ِ ِفعليل(ُ ْ شديد : ومعناه،)غرب(مشتٌق من الفعل ) ِ

ٌ﴿وغرابيب سود﴾:قال تعاىل،)٤(َّالسواد ُ َُ ِ .]٢٧:اآليةنم/ فاطر[َ

َوقع الرسول حممد ) عليه السالم(ِّيبني لنا اإلمام  صىل اهللا عليه وآله (ْ

َيف إنقاذ األمة من اجلهالة والضاللة إىل رصاط اهللا تعاىل املستقيم) وسلم ّ فبسبب ،ُ

ِكشَف أ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  َوهدي ،ًشد أنواع العمى ضاللةُ ُ

) الغربيب(لفظ ) عليه السالم(َاستعار اإلمام لذلك،ُالناس إىل واضح الطريق

) العمى(ًفضال عن إضافة ،)٥(لشدة ظلمة اجلهل ولفظ اجلالء لزوال تلك الظلم

.١٦٢-١٦١: والرصف الواضح، ٧٦-٧٥: والتطبيق الرصيف، ٧٤: شذا العرف: ينظر) ١(

.٢٤: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة: ينظر) ٢(

.١٠/٥٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

: أمحد خمتار.د، واللغة واللون، )غربب(٣/٣٠٠: ينوجممع البحر، )غرب(١/١٩٢: الصحاح: ينظر) ٤(

٦١.

.٣/٣٧١): البحراين(رشح : ينظر) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٨٤

ًمبالغة يف شدة اجلهل )١(وهي من باب إضافة اليشء إىل مرادفه)الغربيب(إىل 

ًوتعظيام لشأن الرسول األكرم حممد ،ًكان سائدا يف املجتمع آنذاكوالظلم الذي

ِيف كشف تلك الظلمة املعتمة) صىل اهللا عليه وآله وسلم( ُ َ.

)بفتح الفاء وسكون الع(َفْعالل :رابع عشر

ُّبناء يدل عىل الكثرة والشدة واملبالغة ْرجل بقباق وثرثار:نحو،ٌ َ ْ ُكثري :أي،ٌَ
ْحقحاقَوسري،)٢(الكالم ِمكتنزة اللحم:َوامرأة ضكضاكة«،)٣(شديد:أي،َ ُ«)٤(.

َورجل ثرثار وامرأة «: فنقول، والبناء ال يستوي فيه املذكر واملؤنث ٌ

.)٥(»ثرثارة

َلذا حاول ابن جني الربط بني البناء ،)٦(َّوهو بناء كثري الورود يف املضعف ُ

ُفذهب إىل أن َّ تكرار اللفظ ينبئ بتك،ومعناه .)٧(رار املعنى وزيادتهَ

) عليه السالم(يف خطبة له ؛وورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

.١٩٠: فاضل السامرائي.د، اجلملة العربية واملعنى: ينظر) ١(

).ثر(٨/٢١٢، )بق(٥/٣٠: العني: ينظر) ٢(

).حقق(١٠/٥٨: لسان العرب: ينظر) ٣(

).ضكك(٤/١٥٩٨: الصحاح) ٤(

).ثر(٨/٢١٢: العني) ٥(

.٢/٥٢: واملزهر، ٢/٥٩: وديوان األدب، ٤/٢٩٤: كتاب سيبويه: ينظر) ٦(

.٢/١٥٥: اخلصائص: ينظر) ٧(
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٨٥..................................................................الفاعلسماعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

ْووصف خلق األرض،يف تعظيم اهللا تعاىل ِوكان من اقتدار جربوته«:قال فيها،َ َ َ ِ ْ َ،

ِوبديع لطائف صنعته َِ ِأن جعل من ماء البحر الزاخر املرتاكم املتقاصف،َِ ِ ُِ َّ َ َ ًيبس،ْ ا ََ

ًثم فطر منه أطباقا،ًجامدا َ َ ِففتقها سبع سموات بعد ارتتاقها،َ ِ ْ َ ََ َ ِفاستمسكت بأمره،َ ْ َْ ْ،

ْوقامت عىل حده حيملها األخرض املثعنِج ِر ِّ َْ ُُ َ ِ َّوالقمقام املسخر،َ َ ُ ُْ َ«)١(.

ْالقمقام ٍبناء مبالغة بزنة :َ ْفعالل(ُ :ومعناه،)قمم(مشتٌق من الفعل )َ

َسمي،البحر ِّ َوقمقم اهللا عصبه،َّبه ألنه جمتمع املاءُ َ َ ْ العدد :والقمقام،َأي مجعه،َ

.)٢(الكثري

َيشري إىل أن األرض كانت موضوعة عىل ماء البحر) عليه السالم(ُوكالمه  ً َّ،

ٌوأن هذا البحر حامل هلا بقدرة اهللا تعاىل ّإذ إن املاء حميط باألرض كلها إال ما برز ،َّ ِّ ٌ َّ

ًهبذا البناء الدال عىل القوة والشدة جاء منسجام ) القمقام(تعامل لفظ فاس،)٣(منها

َّمن ذلك أن ، مع سياق اخلطبة الدال عىل التفخيم والتعظيم يف أكثر من تعبري

) قدرة(: وهو أبلغ يف املعنى من) اقتدار(استعمل املصدر ) عليه السالم(اإلمام 

ًتعظيام وتفخيام)هراقتدا(:ًبدال من»من اقتدار جربوته«:ثم قال ُّكل ذلك .)٤(ً

ْللمبالغة يف بيان عظمة اخلالق يف خلق األرض َ ِ َ.

.معظم املاء: املثعنجر، شديد الصوت: املتقاصف، ١١/٥١): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).ّقم(٥/٤: معجم مقاييس اللغة: ينظر) ٢(

.٥٤-١١/٥٣): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٣(

.١١/٥٢: السابق: ينظر) ٤(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٨٦

)بضم الفاء والالم وسكون الع(ُلول ُفْع: خامس عشر

ُبناء كثر استعامله يف اللغة من ،الشدة والقوة والكثرة:من أظهر معانيه،)١(ٌ

ْاحلل(:ذلك ،الغزيرة:وقن النُّم) وشُشْهُّالد(و، )٢(شديد السواد: )وكُكُ

ْالعل(و ْالعل(و،املاء الكثري:)ومُجُ .)٣(الضخمة:وقمن النُّ)ومُكُ

فيه ٌومزيد) فاعل(عن ٌمعدول،ثستوي فيه املذكر واملؤنٌوهو بناء ي

ِعن حالك ثم حلك ٌمعدول-ًمثال-)وكُلكُح(فـ،للمبالغة والتكثري،تكراربال َ

ُثم حلك .)٤(ًمبالغةَّألوصاف عن بنية الفعل كان أشدُما بعد من اُّوكل،وكُ

يف وصيته لإلمام احلسن ؛يف موضع واحدورد هذا البناء يف هنج البالغة 

َفتحتَاستَئتِفمتى ش...«:قال فيها،نيِّفِمن صانرصافهبعد ) السالمامعليه(

َّفإن،إجابتهُإبطاءك َّنِطنْقُفال ي،ِهمحتَرَشآبيبَطرتْمَتْواس،ِنعمتهَعاء أبوابُّبالد

.)٥(»ةَّيِّر النْة عىل قدَّالعطي

ُشؤب(مجع ) شآبيب(يف النص كلمة  ْفع(بزنة ) وبُ من الفعل قمشت) ولُلُ

ًتصيب مكانمن املطرالقوية الدفعة :بؤبوُّوالش،)بَأَش( .)٦(آخرُا وختطئ ُ

.٢/٥٧: املزهر: ينظر) ١(

).حلك(١٠/٤١٥: ولسان العرب، ٣/٦٣: العني: ينظر) ٢(

.٦٨-٢/٦٢: ديوان األدب: ينظر) ٣(

.١٦١-١٦٠: والفروق اللغوية، ٩٦: الصاحبي: ينظر) ٤(

.١٦/٨٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٥(

).شأب(١/٤٧٩: ولسان العرب، ٨:أبو زيد األنصاري، كتاب املطر: ينظر) ٦(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٧..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

َّي عزالدعاء يف إنزال رمحة البارٌداللة عىل أثر) عليه السالم(يف كالمه 

وعدم ،بلزوم املواظبة عىل الدعاء) عليه السالم(احلسن ابنهفهو يويص ،وجل

ْ﴿ادعوين أستجب لكم﴾:لقوله عز وجل،القنوط من رمحة اهللا تعاىل ُْ َ ْ ُ ِْ َِ من / غافر[َ

َ﴿ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينرش رمحته وهو:سبحانههَّألن]٦٠:اآلية ُ َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ َ ِّ َْ َ َ ْ ُُ ُ َ َ ُْ ُِ ِ ُّالويل َ ِ َْ

ُاحلميد﴾ ِ .]٢٨:من اآلية/ الشورى[َْ

عليه (اإلمام َّبينهكام -والدعاء من اإلنسان مفاده)الشآبيب(ثمة ربط بني 

فهو ذو دعاء عريض ،ّال يلجأ إىل الدعاء إال عند الضيقاإلنسانَّأن- )السالم

جا من كربه حتى إذا ن،يصدر منه الدعاء دفعة واحدة،عند وقوعه يف كرب وشدة

ًوتارة يعزف وينسى ،فهو تارة يدعو،وذهب ضيقه أعرض عن الدعاء،ِوشدته

ٌويف ذلك كله إشارة،ال تكونًوتارة،هناًدفعة تارة) الشآبيب(َّكام أن،ويطيش إىل ِّ

فقد ورد يف ،وجلَّبالدعاء وعدم القنوط من رمحة الباري عزاالستمراررضورة 

ِامللُّاهللا حيبَّإن«:احلديث .)١(»ني يف الدعاءِّحُ

)بفتح الفاء والالم وسكون الع(َفْعَلل :ادس عشرس

ًسواء أمزيد،رة يف الغالبّيدل عىل القوة والشدة والكثٌبناء ،اًفَّأم مضعكان اٌ

َالزغرب(:فمن املزيد َاجللعد من النُّ(و، )املاء الكثري:َ َالسحبل (و، )الشديد:وقَ َ

َالصهتم من الرجال(و،)العظيم:من اإلبل َاجللمد(و، )الشديد:َ اإلبل الكثرية :َْ

.٩٠/٣٠٠: جمموعة من العلامء: تح، ّالعالمة املجليس، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٨٨

ْالعظيم الضخم اخللق:رَبهَالع(و، )الغليظة:ر من النساءَمزَّالض(و،)العظيمة َ()١(.

َّأما املضع : من ذلك،ًقليالَه وردلكنَّ،)٢(ًه مل يرد صفةَّسيبويه أنف منه فريىّ

ْجد:جَجهَهٌأرض« َة ال نبت فيهابَ َْ َفدفدٌموضع و،)٣(»ٌ ، )٤(وارتفاعفيه غلظ :َْ

َوأرض صحصح َ .)٥(جرداء ذات حىص:ٌ

:نحو،وزيادته يف كثري من األلفاظىتكرار املعنعىل ُّوتكرار اللفظ يدل

الزيادة يف املبنى تؤدي إىل زيادة يف َّعىل أنًبناء،)٦(رةَرجَواجل،والقلقلة،عةَعزَّالز

.فيه) الالم(لتكرار ؛ىل املبالغةع) لَلْعَف(ُبناءَّهلذا دل،املعنى يف الغالب

) عليه السالم(ام ذكره في؛يف موضع واحدهذا البناء يف هنج البالغة جاءو

ُأين أمراؤكم؟ فقال اخلطيب:فقال،فخطب فيهم،ٌإليه قوم من قيسانتهىحني  ُ:

َاجلملنظار أصيبوا حتت  ُطيبَهذا اخل«:)عليه السالم(فقال،يف خطبتهَثم أخذ،َ

.)٧(»ُحَشْحَّالش

.٣٠-٢/٢٢: ديوان األدب: ينظر) ١(

.٤/٢٧٧: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

).هجج(٢/٣٨٧: لسان العرب: وينظر، )هج(٥/٣٤٥: هتذيب اللغة) ٣(

).فدفد(٣/٣٣٠: ولسان العرب، ٣/٤٢٠: النهاية يف غريب احلديث: ينظر) ٤(

).صحح(٢/٥٠٨:لسان العرب: ينظر) ٥(

.٢/١٥٥: اخلصائص: ينظر) ٦(

َواخلطيب هو صعصعة بن صوحان العبدي، ١٩/١٠٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٧( َ ، أبو عمر أو أبو طلحة، َ
!
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٨٩..................................................................الفاعلاسمعناملعدولةاألبنية:األولاملبحث

َفعلل(بزنة ٍمبالغةُبناء:حَحشَّلشا َْ(ٌ وهو من ،)شحح(من الفعل مشتق

ِّمبيًنا)هـ٤٠٦ت(الرشيف الريض هالذي ذكر) عليه السالم(كالم اإلمام غريب

َوكل ماض يف كالم أو س،املايض فيها،املاهر باخلطبة«:بقولهمعناه  ٍ ٍ فهو ْريُّ

.)١(»كِسُْمالبخيل امل:غري هذا املوضعوالشحشح يف،حَحشَش

البخل : ومعناه) حُّالش(وهذا املعنى ال يتالءم مع األصل املشتق منه وهو 

َ﴿فإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة عىل :قال تعاىل،)٢(مع حرص ً ْ ُ ََ َّ ْ َ َِ ٍ ِ ٍ َِ َ َُ ِ ُ َ َْ َ ِ َ

ِاخلري﴾ ْ َّما سوغ للدكتور عبد الكريم وهذا ،]١٩: من اآلية/األحزاب[َْ

َأصلَّإىل أناًمنتهي) غريب هنج البالغة(ضمن السعداوي دراسة هذه اللفظة

الداليل اللغوي نقل هذا املعنى َلكن التطور،هو القلة واملنع واحلرص) شحح(

للقطا اًوصفلذلك جاء ،ثم انتقل إىل الرسعة،عةَّوهو الوفرة والس،هِّإىل ضد

ُومنه أخذت رسعة، )٣(الرسيع َ ِ ِألن اخلطيب مواظ؛طيبَاخلُ جاد ،عىل خطبتهٌبَّ

عليه ) عليه السالم(ُهلذا أطلق اإلمام،السامعنييف كلامهتا الفصيحة بمؤثر ،فيها

"
شهد مع اإلمام عيل ، من أهل الكوفة، َومل يره) ه وآله وسلمصىل اهللا علي(ًكان مسلام يف عهد الرسول 

ًوكان خطيبا فصيحا، ًصفني أمريا عىل كردوس) عليه السالم( . ُتويف يف حدود سنة ستني من اهلجرة، ً

.٣/٢٠٥: واألعالم٢/٧١٧: عيل البجاوي: تح، القرطبي، االستيعاب يف معرفة األصحاب: ينظر

).شحح(٢/٤٩٦: لسان العرب: وينظر، ١٩/١٠٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).شح(٤٤٦: مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢(

َقطاة شحشح: من قوهلم«) ٣( َوناقة شحشحة، َ .٢/٤٤٩: النهاية يف غريب احلديث» رسيعة: أي، َ
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٩٠

.)١()حَحشَّالش(َصفة

)٥(تؤدي إىل زيادة املعنىزيادة املبنىَّعند الرصفيني أنّملا كان من املعلوم و

يادة حرف زف«تهوإجاداخلطيبالغة يف رسعةعىل املب) حشحالش(بداللة ُقلت

َشحح(]حائي[الشني بني  تكرار بنبئ ُيتكرار اللفظ َّألن؛)٢(»يقتيض زيادة معناها) َ

.)٣(املعنى وزيادته

.١٣٢: غريب هنج البالغة: ينظر) ١(

.َاءيح: والصواب، ومابني القوسني خطأ. ١٣٠: غريب هنج البالغة) ٢(

.٢/١٥٥: اخلصائص: ينظر) ٣(
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٩١

اسم املفعولاألبنيةُ املعدولةُ عن:املبحث الثاني

ٌ:اسم املفعول ،ن وقع عليه الفعلَأو م،عىل ما وقع عليه الفعلُّيدلوصف

.)١(ني للمجهولبُيشتق من الفعل املضارع امل

:نوعني من األبنيةيفواملبالغة فيه تتحقق 

َّمفع(:نحو،ةاألبنية املزيد:أحدمها َومفعل،َفاعلُوم،لُ َومفتع،ُ ،َّومتفعل،لُ

َومستفعل دي إىل تؤزيادة املبنىأن َّع إىل قاعدة ِة ترجنيواملبالغة يف هذه األب) ...،ُ

التوكيد واملبالغة وزيادة :أي- ذلكوال يوجد:األثريُقال ابن،زيادة املعنى

وكالفعل ،الفاعل واملفعولكاسممعنى الفعلية؛ فيه إال فيام-املعنى لزيادة املبنى

ّاحلديث عام جاء من أبنية اسم املفعول املزيدة إىل الفصل ُأرجأتهلذا )٢(نفسه

ُفتناولت،)معنى الفعليةااملبالغة باألبنية الفعلية وما فيه(اك هنُإذ درست،الثالث

: ورشح الريض عىل الكافية، ٢/١٤٣: ورشح الريض عىل الشافية، ٦/٨٠: رشح املفصل: ينظر) ١(

.١٧٢): السامل(واألبنية الرصفية ، ٣/٤٢٧

.٢/١٩٨: املثل السائر: ينظر) ٢(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٩٢

واسم ،األبنية املزيدة من اسم الفاعل:)معنى الفعليةاما فيه(عنوان َحتت

.واملصادر املرتبطة بأفعاهلا من جهة البناء،املفعول

،وهي أبنية سامعية غري قياسية،)مفعول(األبنية املعدولة عن :واآلخر

ًبناء عىل ،ةَّمنها الشدة واملبالغة يف املفعوليُيستفاد يف كثري،فيها عىل السامعُيقترص

َّألن؛)١(املعدولة عن اسم الفاعليف أبنية املبالغة إليهاُظاهرة العدول التي أرشت 

ٍاملبالغة ترك لفظ إىل لفظ ُ)٢(.

يمكن و،ِوسيقترص احلديث يف هذا املبحث عىل ذكر األبنية املعدول إليها

ُإيراد ما جاء من هذه األبنية يف هنج البالغة مرتبة بحسب شهرهتا يف الداللة عىل  ً ُ

:وعىل النحو اآليت،املبالغة

)بفتح الفاء وكسر الع(يل َفِع:أوًال

َجريح وقتيل:نحو َجمروح ومقتول:بمعنى،َ ولكثرة ورود هذا البناء يف ،)٣(َ

َاللغة ذكر ابن عقيل أن بعضهم زعم َّ ٍمقيس يف كل فعل ليس له ) ًفعيال(َّأن َ ِّ ٌ

ًفإن كان له مل ينُب قياسا كعليم،)ِفاعل(بمعنى ) َفعيل( ْ)٤(.

.من هذا البحث) ٢٥-٢٤(والصفحة ، ٧٣: معاين األبنية: ينظر) ١(

وحممد ، مازن املبارك.د: تح، ابن هشام، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، ٣/٤٦: اخلصائص: ينظر) ٢(

.٢٨٧:عيل محد اهللا

.٩٤: هادي هنر.د، والرصف الوايف، ٣/٦٤٧: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.٢/١٣٨: رشح ابن عقيل: ينظر) ٤(
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٩٣.................................................................املفعولاسمعناملعدولةُاألبنيةُ:الثانياملبحث

َّويرى أستاذنا الدكتور صباح السامل أن  ًفعيال(ُ ِ َصيغة أصيلة احتفظت هبا ) َ ٌ

.)١(العربية من املرياث السامي

َعىل أن الوصَف قد وقع عىل صاحب«ُّويدل هذا البناء  ًبحيث أصبح سجية ،هَّ َّ

) محيد(فـ،)هو محيد(و،)هو حممود(:فتقول،ًثابتا أو كالثابت،َّله أو كالسجية

.)٢(»َّيدل عىل أن صفة احلمد له ثابتة) ًمحيدا(َّألن ؛)حممود(أبلغ من 

منها ما جاء يف وصيته البنه احلسن ،وأمثلة هذا البناء يف هنج البالغة كثرية

ِّعد انرصافه من صفنيب) عليهام السالم( َّواعلم يا بني«:قال فيها،ِ ّأنك إنام ،ُْ َّ

ُّخلقت لآلخرة ال للدنيا َ َوللفناء ال للبقاء،ُِ ْوأنك طريد املوت الذي ال ينجو .. .َ َُ ْ َ َ َّ

.)٣(»ُهاربه

َالطرد«من)َمطارد(بمعنى )َطريد(هو )َفعيل(ٌيف النص السابق بناء بزنة  َّ:

َّمطاردة الصيد ُ ٍما يطارد من صيد وغريه:َّوالطريدة،)٤(»َ َ ُصيده: ُوطريد املوت،)٥(ُ ُ)٦(.

.١٧٣): السامل(األبنية الرصفية : ينظر) ١(

.٦١: معاين األبنية) ٢(

، ١٥/١٠٤، ١٣/١٩٧، ١٠/١٨٨: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١٦/٨٩): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

١٩/١٥٦، ١٨/٣٤٦، ١٦/٩.

).طرد(٧/٤١٠: العني) ٤(

).طرد(٨/٣١٩: وتاج العروس، ٣/٢٦٧: لسان العرب: ينظر) ٥(

.١١/٣٩٢: حممد تقي التسرتي، هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة: ينظر) ٦(
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أبنية املبالغة: الفصل األول.......................................................................................٩٤

ٌّبأن الدنيا حمل زائل) عليهام السالم(ُيويص اإلمام ابنه احلسن  َّوأن اإلنسان ،َّ

عليه (ثم لفت ،ُّال من أجل الدنيا والتعلق هبا،ُخلَق من أجل اآلخرة واخللود فيها

َّفاملوت يطارده وال بد ،ُنسان يف هذه الدنيا طريد املوتَّاألنظار إىل أن اإل) السالم ُُ

ُأنه مدركه َّمشبها املوت بالصياد،َّ ً َِّ َّواإلنسان بالصيد الذي يتعقبه الصياد ويطارده ،ُ ْ َّ َ

.)١(َّحتى ينقض عليه

،لو أرادها بداللتها) َمطارد(كلمة ) عليه السالم(ْيمكن أن يستعمل اإلمام 

َّعرب بام فيه النُّفور من طرفني-علمواهللا أ-ولكنَّه َ:

َأو أي إنسان آخر ال يريد مفارقة الدنيا خشية ) عليه السالم(ُاحلسن . ١

ِأو لقلة حسناته،عدم رضا اهللا تعاىل َ َ .ِأو لعدم التكفري عن سيئاته،َّ

.ُاملوت نفسه يطرد اإلنسان من الدنيا. ٢

ٍواملعنى العلوي حماك لقوله تعاىل ّ ْأينام تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم ﴿:ََ ُ ُ ُْ ْ ُ ْ َ َُ ْْ َ َْ َْ ُ ُ ُِ َ

ٍيف بروٍج مشيدة﴾ َ َّ ُ َُ ُ ]٧٨:من اآلية/ النساء[ِ

َّولو عرضنا النص العلوي عىل النص القرآين خللصنا إىل أن اإلمام  َ عليه (َ

ُاستطاع بام يمتلكه من بالغة األخذ من معنى النص القرآين بعبارة قصرية ) السالم

أسهم يف ) طريد(فاستعامل كلمة ،»أنك طريد املوت«نة من مبتدأ وخربَّمكو

َتكثيف داللة النص العلوي ّوكان مالئام لداللة الكثرة املستفادة من كثرة تعقب ،َ ً

.٤/٢٠: توضيح هنج البالغة: ينظر) ١(
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َإنام يكون ملا هو غاية جيب أن تدرك-بداللته-واإلدراك،املوت لإلنسان ُ ْ َِأو ملا ،ِ

َمطارد جيب أن حيكم اهو صيد ُ ْ َ َفالنص القرآين والنص العلوي،لقبض عليهُ َ

َبمحور واحد هو أن املوت ال حاجب عنه مع توكيد امليز بني ،واإلنسان ذائقه،َّ

َالنصني القرآين والعلوي َ ْفنص املخلوق ال يرقى إىل نص اخلالق وإن كان من ؛َّ ِّ ُّ

ِوحيه َ.

)بفتح الفاء وكسر الع(َفِعيلة :ثانًيا

َذبيحة ونط:نحو َمذبوحة ومنطوحة:بمعنى،يحةَ عن ) َفعيلة(وختتلف ،)١(َ

:يف ناحيتني«)َفعيل(

َّالتأنيث حولت ) تاء(َّإذ إن ،تدل عىل االسم ال الوصف) فعيلة(َّإن . ١

.من الوصفية إىل االسمية) ًفعيال(

ُفتطلق عىل ما ) فعيلة(ّوأما ،ُيطلق عىل ما اتصف به صاحبه) ًفعيال(َّإن . ٢

َاختذ ِ ِلذلك فالذبيح يطلق عىل ما ذبح،ُ ُ ُوالذبيحة ملا اختذ لذلك،ُ َِ«)٢(.

يف ) عليه السالم(ٍومن مواضع هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له 

َفلتكن الدنيا يف أعينكم أصغر من حثالة القرظ«:قال فيها،جور الزمان ََ ُْ. ..

٢/٤٣٦، ولسان العرب، ١٤٣-٢/١٤٢: ورشح الريض عىل الشافية، ٣/٦٤٧: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

).ذبح(

.٦٥: معاين األبنية) ٢(
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َواتعظوا بمن كان قبلكم َ ِ َقبل أن يتعظ،َّ َّ ًوارفضوها ذميمة،َبكم من بعدكمْ َّفإهنا ،َ

َقد رفضت من كان أشغف هبا منكم َ َْ َ«)١(.

يف ) عليه السالم(استعمله اإلمام ) َذميمة(هو ) َفعيلة(يف النص بناء بزنة 

ُوهم أولياء اهللا وجنوده،ٍخماطبة صنف من الناس ُوأخيار األمة الذي أقصوا عن ،ُ

ّهؤالء أال يتعلقوا هبذه ) عليه السالم(دعا اإلمام ف،َاملجتمع وعادوا غرباء فيه

ُإذ التعلق هبا مصدر الرش والفساد، الدنيا ُّ)٢(.

كوهنا حال«ارفضوها : أي»ًوارفضوها ذميمة«:)عليه السالم(ُوقوله 

ًمذمومة فلستم ترفضون شيئا ممدوحا ًبل شيئا مذموما، ً عليه (ُمراد اإلمام «َّألن ؛)٣(»ً

لدنيا املذمومة هي الدنيا التي تقود صاحبها إىل الظلم والطغيانهبذه ا) السالم

َال الدنيا التي تشكل اجلرس لعبور أولياء اهللا إىل اآلخرة،واهلوى والفساد ُ«)٤(.

ًلذلك جاء مناسبا وقوع ،ٌبل حال من أحواهلا،ُّفالدنيا ليست كلها مذمومة

ٌال صفة منتقلةواحل؛)عليه السالم(ًحاال يف تعبري اإلمام ) ذميمة( ًهذا فضال ،)٥(ُ

َوحثالة القرظ، ٢/١٧٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ١( َ ُما يسقط من ورق السلم وهو ورق يدبغ به: ُ َ وجاء . ِّ

.١٦/٩، ١٣/٨٨، ١/٢٧٢: ُيف مواضع أخرهذا البناء

.٢/١٧٩:نفحات الوالية: ينظر) ٢(

.١/١٧٤: توضيح هنج البالغة) ٣(

.٢/١٨٤: نفحات الوالية) ٤(

.١/٦٢٦: رشح ابن عقيل: ينظر) ٥(
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َّتطلق عىل ما أعد ) فعيلة(َّألن ؛)مذمومة(عىل ) ذميمة() عليه السالم(عن إيثاره  ُِ ُ

ٍإذا أراد اهللا بعبد «:)عليه السالم(قال اإلمام الصادق ،)١(ّال ما اتصفت به،لليشء

ِّوفقهه يف الد،زهده يف الدنياًخريا  َأوتيهن فقد أويت خري َومن ،َّوبرصه عيوهبا،ينَّ ُ َُّ ُ َ

.)٢(»الدنيا واآلخرة

ِففي الدنيا التي أرادها اهللا تعاىل خللقه كي يسعدوا فيها ويعملوا الصاحلات  ِ َ

.َّفال ذم هلذه الدنيا،وسعادة غامرة تستدعي الشكر هللا تعاىل عليها،ٌخري كثري

بالغة كان وما يوحيه بناؤها من داللة الكثرة وامل) ذميمة(فاستعامل كلمة 

.وكثرة خداعها وغرورها،ًمناسبا لسياق اخلطبة القائم عىل التحذير من الدنيا

)بفتح الفاء وسكون الع(َفْعل:ثالًثا

ْورضب األمري،ْوالنَهب،َاخللق(:نحو املخلوق واملنهوب :بمعنى) َ

َّوهو مصدر دل به عىل اسم املفعول،ومرضوب األمري ُ ٌ)٣(.

منها ما جاء يف اخلطبة ،مواضع متفرقة يف هنج البالغةورد هذا البناء يف

ْهنباُأرى تراثي«:)عليه السالم(إذ قال ،املعروفة بالشقشقية َ«)٤(.

.٦٥:ومعاين األبنية، ١٤٣-٢/١٤٢: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ١(

.٢/١٣٠: الكايف) ٢(

.١/٣٤٣: واملحتسب، ٤/٤٣: هكتاب سيبوي: ينظر) ٣(

ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١/١٥١): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤( َ :٤٢٣، ٣٩٢، ٦/١٣٨، ١/٧٨ ،

١٣/١١٦.
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ْهنب ْفعل(ٌبناء بزنة :َ ُالسلب والغنيمة:ْوالنَهب،َبمعنى منهوب) َ َ)١(.

صىل اهللا (ما خلفه رسول اهللا ّيشري إىل أنه أراد برتاثه) عليه السالم(ُوكالمه 

َكفدك،)عليها السالم(البنته الزهراء ) ّعليه وآله وسلم إشارة إىل منع :ْوالنَهب،َ

ًفدكا باخلرب الذي رواه اخلليفة أبو بكر) عليها السالم(الزهراء  َنحن معارش :َ
ِّاألنبياء ال نورث ما تركناه صدقة َ َويصدق عليه ،أراد منصب اخلالفة:وقيل،)٢(ُ

ِ﴿يرثني :)عليه السالم(صدق يف قوله تعاىل حكاية عن زكريا كام)اإلرث(لفظ  ُ ِ َ

َويرث من آل يعقوب﴾ ْ ْ َُ َُ َِ ِ .)٣(]٦:من اآلية/ مريم[ِ

ُأهنا متثل :منها؛َولو أنعمنا النظر يف هذه اخلطبة لوقفنا عىل جوانب مهمة

ًوأمل إملاما ،َوأمورها،َماهيتها)عليه السالم(التي وعى اإلمام )اخلالفة(ًحديثا يف  َّ َ

َّكافيا باإلشكاليات التي مرت هبا َّومع هذا نجد أن اإلمام ،ً ِمل يأت ) عليه السالم(ُ

وعدم ذكر األشياء واألسامء .ًواحتقارا هلا،ًإعراضا عنها،عىل ذكرها بلفظها

ْأن لكوهنا ال تستحقًأو احتقارا هلا،ًإما تعظيام لشأهنا لشهرهتا،بألفاظها الرصحية

.)٤(وهذا هو شأن اخلطبة يف كثري من ألفاظها،كرُتذ

).هنب(١/٧٧٣: لسان العرب: ينظر) ١(

وعبد الرمحن ، عبد الوهاب عبد اللطيف: تح، لإلمام احلافظ أيب عيسى الرتمذي، سنن الرتمذي: ينظر) ٢(

.٣/٨٢:عثامنحممد 

.١/٢٥٦):البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.١٣٥-١٣٢): بحث(هادي هنر . د، ّاملحظورات واملحسنات اللغوية الرتكيبية يف هنج البالغة: ينظر) ٤(
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يف تلك الظروف استعمل اسم ) عليه السالم(َّولشدة ما مر به اإلمام 

ًهنبا(املفعول  ْ .)١(َّألن التعبري باملصدر أقوى وأبلغ؛ٌوهو مصدر بمعنى املفعول) َ

)بكسر الفاء(ِفعال : رابًعا

ِكتاب ولباس:نحو َبمعنى مكتوب وملبوس،ِ َّوذكر الريض أن هذا البناء ،)٢(َ

.)٣(والنِّظام،ِاخلياط:نحو، ًيأيت لآللة أيضا

يف ) عليه السالم(ومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له 

ٌفإن اجلهاد باب من ،ّأما بعد«:قال فيها،ِّوذم القاعدين عنه،ِّاحلث عىل اجلهاد ّ

َّوهو لباس التقوى،ة أوليائهّخلاصهللاَفتحه ا،أبواب اجلنة ُ ،َاحلصينةهللاُودرع ا،ِ

ُوجنته الوثيقة َّ ُ«)٤(.

َّولباس التقوى(«،)ملبوس(بمعنى ) ِفعال(ٌبناء بزنة :ِلباس ،من اللبس:)ُ

.)٥(»ُسرت اليشء:ُوأصل اللبس،َّالسرت:أي

ٌنه ركن أل؛ِّواحلث عليه،يف الرتغيب إىل اجلهاد) عليه السالم(وكالم اإلمام  َّ

.٢/٢٠٢: اخلصائص: ينظر) ١(

.٤٦٠، ١/٤٥٤: ديوان األدب: ينظر) ٢(

.١/١٨٨: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ٣(

ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ٢/٧٤): حلديدابن أيب ا(رشح ) ٤( َ :١٠/١١٣، ٧/١١٤، ٢/١٨٥ ،

٢٠٢.

).لبس(٧٣٥: مفردات ألفاظ القرآن) ٥(
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ًوكونه لباسا ودرعا وجنَّة .ٌوباب إىل رضا اهللا سبحانه وتعاىل،من أركان اإلسالم ُ ً ً ُ

َّووجه املشاهبة أن اإلنسان يتقي رش العدو أو سوء العذاب ،من باب االستعارة

ٍيوم القيامة كام يتقي بثوبه ما يؤذيه من حر أو برد ِوبدرعه احلصينة ما خيشاه من ،َّ

.)١(ِّعدوه

ًوما حيمله من داللة املبالغة جاء منسجام مع غريه من ) لباس(فاستعامل لفظ 

هذا ،)املحصنة واملوثقة(:ومها أبلغ من،والوثيقة،احلصينة:نحو،ألفاظ اخلطبة

َّفضال عن أن تشبيهه التقوى باللباس تشبيه قوي الداللة ُّ ٌ َ َّ ًمعرب جداً ٌ فكام حيمي؛ِّ

ويسرت ،َّفإنه يقي اجلسم عن الكثري من األخطار،قراللباس البدن من احلر وال

ٌوهو أيضا زينة لإلنسان،العيوب اجلسامنية َومصدر مجال،ً ،ُوهو روح التقوى،ُ

َفإنه فضال عن سرته عيوب اإلنسان ً ووقايته من الكثري من األخطار الفردية ،َّ

ُيعد زينة كربى له،واالجتامعية ً ًزينة الفتة للنظر،ّ ُىل شخصيته رفعة وسموا تزيد إ،ً ً ِ

َّوال شك يف أن اجلهاد واحد من أهم السبل التي رشعها اهللا ،)٢(ًوجالال وهباء ُ ُّ ٌ َّ

َسواء أصغر كان ،سبحانه وتعاىل لتحقيق تلك السعادات الفردية أو االجتامعية ٌ

ُأم أكرب يتمثل يف جهاد النَّفس،هذا اجلهاد يتمثل يف قتال األعداء َإذ روي أ،َ ن ُ

َّبعث برسية من اجليش إىل القتال فلام رجعوا)صىل اهللا عليه وآله وسلم(َّالنبي  ٍ،

.٢/٣٤): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.٥/٦: الشيخ نارص مكارم الشريازي، ّاألمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل: ينظر) ٢(
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ٍمرحبا بقوم قضوا اجلهاد األصغر«:قال ُوبقي اجلهاد األكرب،ً :َقيل يا رسول اهللا،َ

ْجهاد النفس:وما اجلهاد األكرب؟ قال َّ ُ«)١(.

)بفتح الفاء وضم الع(َفُعول :خامًسا

َرسول وج: نحو َمرسل وجمزور:بمعنى،زورَ َمن احلطب:َّوالثقوب،ُ ما :َ

َتثقب به النار َما يفطر عليه:َوالفطور،ُ ُ)٢(.

) عليه السالم(ومن شواهد هذا البناء يف هنج البالغة ما ورد يف خطبة له 

ًبعث رسوال هاديا هللاَّإن ا«:قال فيها،َعند مسري أصحاب اجلمل إىل البرصة ً َ

ٍبكتاب ناطق ٍ«)٣(.

عىل الرغم )٤()َاملرسل(عىل معنى ) الرسول(َمحل املفرسون واللغويون لفظ 

َّيف حني جتد أن بني ،)ُأرسل(َّمن أنه مشتٌق من الفعل الرباعي املبني للمفعول 

ِفعل( ِأفعل(و ) ُ َّبيد أننا ال نجد يف ،َّألن اهلمزة هنا للتعدية؛ًاختالفا يف املعنى) ُ َ ْ َ

َوإن مل يسمع عن العرب من ،التعديةمعنى) رسل(الثالثي  ُ ْ .)٥(ٌفعل) الرسل(ْ

.٥/١٢: الكايف) ١(

.٩٤: والرصف الوايف، ٣٩٥-١/٣٨٧: بديوان األد: ينظر) ٢(

.٧/١٧٣,١٣/١٧٧، ٦/١٣٨: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ٩/٢٩٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

٢٩/٧٣: وتاج العروس، ١١/٢٨٣:ولسان العرب، ٣/٣٨١:وجممع البيان، ٣/١٠٨:الكشاف: ينظر) ٤(

).رسل(

.٢٧٦):ُأطروحة دكتوراه خمطوطة(حممد ياس خرض، دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين: ينظر) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول......................................................................................١٠٢

َفاملرسل ،الختالف بناءهيام) َاملرسل(غري ) الرسول(َّوالذي نخلص إليه أن  ُ

فالرسول ،)١(»والرسول يقتيض إطالق لسانه بالرسالة،يقتيض إطالق غريه له«

ٌوهو مأخوذ ،)٢(»بضِالذي أمره املرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو بالق«ُيطلق عىل 

َالرسل(من  يف اللغة هو الذي يتابع أخبار الذي ) َّالرسول(فيكون ،املتابعة:أي) َّ

.)٣(َبعثه

َّل برسالة خاصة زائدة عىل أصل إنباء النبوَوالرسول هو املرس شعر ُكام ي،ةُ

َ﴿ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهلم قيض:به أمثال قوله تعاىل
ِ ٍ ُِ ِّْ ُ َ ُ َ َُُّ َ ِ َ ٌ ُ ُ ِبينهم بالقسط َ ِْ ْ ْْ ِ ُ َ َ

َوهم ال يظلمون﴾ ُ ُ َْ ْ ُ ِّ﴿وما كنا معذ:وقوله تعاىل،]٤٧:يونس[َ َ َُ َّ َني حتى نبعث بُ َ ْ ََ َّ َ

ًرسوال﴾  ُ والرسول هو احلامل لرسالة خاصة مشتملة ،]١٥: من اآلية/ اإلرساء[َ

ًيستتبع خمالفته هالكعىل إمتام حجة َئال يكون ِ﴿ل:قال تعاىل،ا ونحو ذلكًأو عذاباُ ُ ََّ َ

َللناس عىل َ ِ َّ ِاِهللا حجة بعد الرسلِ ُ ُّ َ ْ َ َّ ُ،]١٦٥: من اآلية/النساء[﴾ٌُ وللرسول رشف

.)٤(ساطة بني اهللا تعاىل وبني عبادهالو

َّمن هو رسول بنفسه يتحىلُداللة) الرسول(ففي لفظة  ِ بام هو أمان بالغ يف َ

ِّفكأنه هو صاحب اهلم،الرسالة التي حيملها واملأمور ُوهو اآلمر،بالغ الرسالةإلّ

.٢٢٣: الفروق اللغوية) ١(

.١١٤-١١٣: الرشيف اجلرجاين، التعريفات) ٢(

).رسل(١١/٢٨٤: لسان العرب: ينظر) ٣(

.٢/١٤٠: امليزان: ينظر) ٤(
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١٠٣...............................................................املفعولاسمعناملعدولةُاألبنيةُ:الثانياملبحث

َأما املرس،ِهبا يف الوقت نفسه ٌنه مأمورفإُل ّ صىل اهللا عليه وآله (َّالنبيَّإن؛نعم،ّ

َمرسل من اهللا تعاىل)وسلم ِواختياره واصطفائه مل،ِه لعظم شأنهولكنَّ،ُ ا به من ِ

ُل أن يُسُّهو ومن سواه من الرال استحق خص بأهنم آمرون وحيُفوا بام يَوصْ

.ومأمورون

ُل َفاملرس؛فيهٌذلك التفريق حارضَّأن الكريم لوجدنا القرآن إىلولو عدنا 

َفالرياح مرس،جاء ملطلق اإلرسال ً﴿واملرسالت عرف:قال تعاىل،التُ ْ َ ُْ َِ ا﴾ُْ

َب مرسِواحلاص،]١: املرسالت[ َّ﴿فمنهم م:قال تعاىل،ٌلُ ُ ْ ِ ِن أرسلنا عليه َ ْ َ َْ َْ َْ

ًحاصب ن معناه ال خيرج ع) الرسول(َّأنيف حني،]٤٠:من اآلية/العنكبوت[ا﴾ِ

َّ﴿حممد ر:من ذلك قوله تعاىل،)١(اخلاص يف تبليغ الرسالة ٌَّ َ ُسول اِهللا والذين معه ُ َ َ ََ ُِ َّ ُ

ْأشداء عىل الكفار رمحاء بينهم﴾ ْ ُُ َ ََّ َُ َُ ِ َّ ُ ْ َ ِ .]٢٩:من اآلية/ الفتح[َ

)العبفتح الفاء و(َفَعل : ادًسسا

َخبط وحلب وسلب: نحو ََ َ َ وهو ،سلوبَلوب ومَبوط وحمَخم:بمعنى،َ

َّمصدر دل به عىل اسم املفعول ُ ٌ)٢(.

يف ) عليه السالم(ومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له 

٢٧٧:دقائق الفروق اللغوية: ينظر) ١(

ورشح ، ٢/٧: والنهاية يف غريب احلديث، ٥٩: واملفتاح يف الرصف، ٤/٤٣: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.١/١٦٢: الريض عىل الشافية
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أبنية املبالغة: الفصل األول......................................................................................١٠٤

ُفتن كقطع الليل امل«:قال فيها،لةِقبُوأحوال الناس امل،ْذكر يوم القيامة ِ َ ِ .. .،ِمظلٌِ

ٌأهلها قوم.. .،ًحولةرًأتيكم مزمومة مت ُكلبهمٌشديدُ َ ُسلبهمٌقليل،َ َ َ«)١(

َالسلب ِما يأخذه أحد القرنني يف احلرب من قرنههو «: َ ِ ِْ مما يكون عليه ،ُ

َفعل(وهو ،وغريهاودابةو ثياب ومعه من سالح  :أي)مفعول(بمعنى ) َ

ًمن قتل قتيال فله «): وسلمآله صىل اهللا عليه و(النبي ُومنه قول.)٢(»مسلوب

ًومل يتبع منهزما،ع عن ذلكَّيتور)عليه السالم(وكان أمري املؤمنني »ُبهَلَس ُ ْ...«)٣(.

َيشري النص الع ٍبملحمة )عليه السالم(عيل لوي الرشيف إىل إخبار اإلمام ُ

تلك ) عليه السالم(ه َّوقد شب،جْنِّصاحب الزأتباع وهي فتنة،)٤(جتري آخر الزمان

ال ُم القتلُمهه:أي»ُسلبهمٌقليل«ها َأهلَّألن؛م لشدهتاِظلُطع الليل املِالفتن بق

ة َّدِيدان بكامل العَمون امليقتحٍوخيلٍةَّوعدٍم أصحاب حربَّألهن؛بَلَّالس

.)٥(والعدد

كالناقة التي عليها زمامها قد ، تامة األدوات: مزمومة مرحولة، ١٠٣- ٧/١٠٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

ُاستعدت ألن تركب ١/١١٦: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر. الشدة من الربد وغريه، َوالَكلب، ْ

٢٠٢,١٦/٩٣، ١٠/١٧٠.

).سلب(١/٤٧١: لسان العرب: وينظر، ٢/٣٨٧: النهاية يف غريب احلديث) ٢(

.٤١/٧٣: بحار األنوار) ٣(

.٧/١٠٤): رشح ابن أيب احلديد: (ينظر) ٤(

.٤/٢٥٨: ونفحات الوالية، ٣/١٤): البحراين(ورشح ، السابق نفسه والصفحة نفسها: ينظر) ٥(
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١٠٥...............................................................املفعولاسمعناملعدولةُاألبنيةُ:الثانياملبحث

لفظ استعامل) عليه السالم(ثر اإلمام بالشدة آٌالنص مشحونَّجوَّوألن

َسلبهم( ولعل ، )١(والتعبري باملصدر أقوى وأبلغ،ٌألنه مصدر؛)مسلوهبم(عىل) َ

.ًللفاصلة أثرا يف ذلك

)بضم الفاء وسكون الع(ُفْعل :اسابًع

َاخلبز بمعنى امل: نحو ْ َوالطعم بمعنى امل،بوزْخُ ْويشء نكر،طعومُْ ُ ،رَنكُم:أي،ٌ

ً﴿لقد جئت شيئا :قال تعاىل َ َْ َ َ ْ ًنكراِْ ْ ال :ُوأرض غفل،]٧٤:اآليةمن / الكهف[﴾ُّ

َعلم فيها ْوناقة عرب،َ .)٢(عرب عليها األسفارَت:أسفارُ

إىل ) عليه السالم(ومن مواضع هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف عهده 

ُثم الصق بذوي املروءات واألحساب«:قال فيه،مالك األشرت ْ ُوأهل البيوتات ،َّ ِ

َالصاحلة والسوابق احلسنة ََّ ِ َّثم أهل النجدة والشجاعة، َّ ِ َّ ِ َّوالسخاء والسامحة،َّ َّفإهنم ،َّ

َمجاع من الكرم ٌ ْوشعب من العرف،ِ ُ ٌ َ ُ«)٣(.

ْالعرف«َّإن: قال اللغويون ًأواله عرفا:يقال،ْضد النُّكر:ُ ُ ،)٤(»ًمعروفا: أي،ُ

ًفالعرف جاء مبالغة السم املفعول ُ)٥(.

.٢/٢٠٢: اخلصائص: ينظر) ١(

.١٥٨-١/١٥١: ديوان األدب: ظرين) ٢(

.١٦/٢٠٥، ١١/٢٦٧، ١٠/١٦: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١٧/٥١): ابن أيب احلديد: (رشح) ٣(

).عرف(٩/٢٣٩: لسان العرب: وينظر، )عرف(٤/١٤٠١: الصحاح) ٤(

.٧٣: معاين األبنية: ينظر) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول......................................................................................١٠٦

إىل مالك ) عليه السالم(ام ٍيشري النص إىل بند من بنود عهد اإلم

وتقريبهم ،باألرشاف والصاحلنياالتصال:مفاده،)هرضوان اهللا علي(األشرت

ْشعب من العرف«م َّألهن؛واإلفادة منهم ُ ٌ َ قالء املجتمع ُهو ما يعرفه ع:فْرُوالع«،»ُ

ل وينكره العق،بخالف ما ينكره املجتمع،اجلميلة اجلارية بينهمَريِّنن والسُّمن الس

.)١(»من األعامل النادرة الشاذةاالجتامعي

ُوملا كان أمر اإلمام تقريب األرشاف والصاحلني ن حماسَومن استجمع،ّ

ْالعر(استعامل لفظ اًجاء مناسب،األخالق وفضائلها والتعبري ،ه مصدرَّألن؛)فُ

.باملصدر أقوى وأبلغ

)بضم الفاء وسكون الع(ُفْعلة :اثامًن

ُلعنة وس: نحو ْ ُّمسبوب للذي يلعن ويسبملعون و:بمعنى،ةَّبُ ُ َ .)٢(اًكثريَُ

) عليهام السالم(له لولده احلسن ٍةَّورد هذا البناء يف هنج البالغة يف وصي

ِّمن صفرصافهانكتبها إليه بعد  َّيابني ْعلماو«:قال فيها،نيِ َام خلقت لآلخرة َّك إنَّأنُ ُِ

ٍنزل قلعةَك يف مَّنأو،ياةَوت ال احلَوللم، ...نياُّال الد ْ ُ ِ«)٣(.

.٥/٣٤٠: األمثل: وينظر، ٨/٣٨٠: امليزان) ١(

١٣/٣٨٨: ولسان العرب، ١/١٦٢: ورشح الريض عىل الشافية، ٤/٤٣: تاب سيبويهك: ينظر) ٢(

).لعن(

ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١٦/٨٩): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣( َ :١٠/٩٢، ٧/٢٤٦، ١/٢٦٧

١٦/٢٠٥.
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١٠٧...............................................................املفعولاسمعناملعدولةُاألبنيةُ:الثانياملبحث

ْقلعة ْفعلة(بناء بزنة :ُ ٍقلعةُجملس:يقال«) ُ ْ ْإذا كان صاحبه حيتاج إىل أن : ُ

ًيقوم مرة بعد مرة ْالقوم عىل قلعة:ويقال)١(»َ ُ ْعىل رحلة: أي،ُ ِ)٢(.

ًالدنيا ليست حمالَّيف هذا املقطع من اخلطبة أن) معليه السال(اإلمام ِّيؤكد

ُُّيضل واالرحتال واملُّمتى التحوىدرُال يُبل هي منزل عبور،واإلقامةيطانلالست
!؟الدنيابقُّالتعللرتكٌأليس يف هذا درس عظيم ، )٣(واالنتقال عنها

ُّره لنا من تقلبات الدنيا وعدم استقرارها بأهلها َّفمقام النص وما صو

ن الكثرة واملبالغة يف عدم ا فيها مِمل،هبذه الصيغة) ْقلعة(اقتىض اختيار لفظة 

.الثبات واالستقرار

)الفاء وسكون العبكسر(ِفْعلة :اتاسًع

ْثوب بذلة:نحو ِ َمتحن به اإلنسان من اما :ِواملحنة،تذل من الثيابُملا يب،ٌ ِ ُ

.)٤(ةَّليَب

) عليه السالم(ومن شواهد هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف كتاب له 

َفسبحان ا«:فيهقال،إىل معاوية ُ ُما أشد لزومك لألهواء امل! هللاَ َ ة ْريَواحل،َبتدعةَّ

.١/١٧٠: ديوان األدب) ١(

).قلع(٢/٩٨: أساس البالغة: ينظر) ٢(

.٨/٤٣): اخلوئي(ومنهاج الرباعة ، ٥/٣٩): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.٢٠١-١/١٩٩: ديوان األدب: ينظر) ٤(
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أبنية املبالغة: الفصل األول......................................................................................١٠٨

ْطلتعاىلهللالوثائق التي هي راحِّواط،تضييع احلقائقعم،عةَبَّاملت وعىل عباده ،ةَبِ

.)١(»ةَّحج

ْفعلة(بزنة ٌم بناءِّيف النص املتقد ْطلبة(هو ) ِ :اخلليلقال،)مطلوبة(بمعنى ) ِ

ُما كان لك عند آخر من حق تطالب:بةْلِّوالط« .)٢(»ه بهٍ

ة لزوم معاوية لألهواء َّدِمن ش) عليه السالم(ب اإلمام ُّيشري النص إىل تعج

ِوالتحري،هاُالتي هو مبتدع ٍه كل عهدِوطرح،فيها عن قصد احلقُّ من عهود َّ

ْطلالتي هي هللا«يامن اإلسالم واإل ود التي َّن اهللا تعاىل يطلب تلك العهأ:أي»بةِ

.)٣(لبرشإىل ااهبَهدَع

ْطل(فاستعامل كلمة  االلتزامَسعة الداللة واملبالغة يف رضورة «ر ِّيصو) بةِ

معاوية يف َمبالغةرِّصويومن أخرى ،ٍمن جهة)٤(»ًبأوامر اهللا صغرية وكبرية

عليه (َّومما ناسب ذلك أن اإلمام،راحهِّبه واطاالعتناءتضييع احلق وعدم 

ًفضال عن اختياره ما يدل من املصادر عىل ،بتدأ كالمه بالتعجبا)السالم

،َّضيع(من ) ّطراحاو،تضييع(:)عليه السالم(ذلك يف قوله ،الشدة واملبالغة

.فنيَّاملضع) رحَّواط

ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١٦/١٥٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ١( َ :١٧/١٠٧، ١١/٢٦٧، ١/١٢٣.

).طلب(١/٥٥٩: لسان العرب: وينظر، )طلب(٧/٤٣٠: العني) ٢(

.٤/٩٤: ج البالغةوتوضيح هن، ٥/٨١): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.٢٢٧: رملة خضري، دراسة لغوية، يف هنج البالغة) عليه السالم(رسائل اإلمام عيل ) ٤(
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١٠٩...............................................................املفعولاسمعناملعدولةُاألبنيةُ:الثانياملبحث

)بفتح الفاء وكسر الع(َفِعلة :عاشًرا

ِالطلبة بمعنى: نحو .)١(َما طلبته من يشء:َّ

يف متجيد اهللا ) عليه السالم(غة ما ورد يف خطبة له ومن أمثلته يف هنج البال

ُأما بعد«:قال فيها،ِّوحث الناس عىل التقوى،تعاىل وتعظيمه ُفإين أوصيكم ،ّ ِّ

َبتقوى اهللا الذي ابتدأ خلقكم ُوإليه يكون معادكم،َ ِوبه نجاح طلبتكم،َ ِ َ ُ«)٢(.

ِفعلة(ٌيف النص بناء بزنة ِطلبة(هو ) َ .)مطلوبة(بمعنى ) َ

ثم يقرن ،َّالناس بلزوم تقوى اهللا عز وجل) عليه السالم(يويص اإلمام 

وهي كونه سبحانه ،ّتلك الوصية باعتبارات من صفاته تعاىل توجب الفزع إليه

َ﴿وهو خلقكم أول :كقوله تعاىل،ِّومنتهى ملعادهم احليس والعقيل،ًمبدأ خللقهم َّ َ ُ ََ ْ ُ َ َ َ

َمرة وإليه ترجعون﴾ ُ َ َْ ْ َّ َُ ِ ٍَ ًوقد نبهنا عليه مرارا،]٢١: من اآلية/ ّفصلت [ِ ّوأن به ،ّ

ومنها ما هو صعب وشديد استعمل ،َّوألن مطالب البرش كثرية،)٣(نجاح طلباهتم

ُّبناء يدل عىل الكثرة والشدة)عليه السالم(اإلمام  ِفعلة(هو بناء ،ً ومما الءم ذلك ،)َ

وهو القادر ،الطلبات وأرسارهاَّأن اهللا سبحانه هو املحيط وحده بخفايا تلك 

.ُوحده عىل تسهيل ما صعب منها واشتد

.١/٢٥٠: ديوان األدب: ينظر) ١(

.١٠/١٨٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.٣/٤٤٧): البحراين(رشح : ينظر) ٣(
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أبنية املبالغة: الفصل األول......................................................................................١١٠

ِفعلة(استعمل بناء ) عليه السالم(َّبد من اإلشارة هنا إىل أن اإلمام وال َ (

ْفعلة(و ِطلبتكم(:فقال،يف اللفظة نفسها) ِ ْطلبة(و) َ ًفام الفرق بينهام دالليا؟،)ِ

َّإن البناءين يدالن عىل الشدة و:أقول ِفعلة(َّإال أن بناء ،املبالغةَّ أشد )َ

َّوقد يكون سبب ذلك أن هذا البناء من أبنية املبالغة يف الصفة املشبهة كام ،ًمبالغة

،هناكبام ورد- ٍّإىل حد ما-واستعامله هنا شبيه،)١(ّمر بنا يف املبحث األول

.)٢(ٌواملعنى واحد وارد يف اللغةواختالف األبنية

عليه (منها قوله ،وردت يف هنج البالغة تؤكد ذلكوالنصوص التي 

ِاجعلوا ما افرتض اهللاُ عليكم من طلبتكم«:)السالم َِ َ ْأن جيعلوا «واملعنى )٣(»َ

ًوالغرض أن تصري حمبوبة هلم ،فرائض اهللا عليهم من مجلة ما يطلبونه منه َْ
ْأن جيعلوا و،)٤(»ٍكمحبتهم ملا يسألونه من مال وغريه فيواظبوا عىل العمل هبا

ّمفرتضات اهللا تعاىل كمطلوبات أنفسهم التي جيدون يف حتصيلها َ :أي-َّوكأهنا،)٥(ُ

ِفعل(وهذا املعنى قريب من بناء ،نابعة مما يعتقدون به يف بواطنهم- املطلوبات َ (

ّفلام صارت ،)٦(وما هو قريب من ذلك،ُّفهو يدل عىل األدواء الباطنية،يف املبالغة

.من هذا البحث) ٣٩(الصفحة : ينظر) ١(

.٤/١٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.٧/٢٤٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

.٣/٩٤): البحراين(رشح ) ٤(

.٤٨٨-١١/٤٨٧: هبج الصباغة: ينظر) ٥(

.١٤٤-١/١٤٣: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ٦(
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١١١...............................................................املفعولاسمعناملعدولةُاألبنيةُ:الثانياملبحث

وصار بناء ،اء غري حمبوبة عندهم أو مكروهة صارت بمنزلة األوجاعهذه األشي

ِفعلة( .)١(ُبمنزلة ما رموا به من األدواء) َ

َّومما يؤكد تلك الداللة أيضا أن اإلمام  َجعل التقوى ورضا ) عليه السالم(ً

فاجعلوا «:)عليه السالم(إذ قال ،ًاهللا سبحانه سببا يف حتقيق ما يطلبه اإلنسان

ِاهللا شعارا دون دثاركمَطاعة ِودخيال دون شعاركم،ًِ ،ًولطيفا بني أضالعكم،ً

ِومنهال حلني ورودكم،ًوأمريا فوق أموركم ُ ً ْ ِوشفيعا لدرك طلبتكم،َ ِ َ َ َ ً«)٢(.

ْأن املتقني عند مالحظة غايتهم من نفوسهم يسهل عليهم كل صعب :أي َ ُّ َّ

وكذلك ،ِّر واملرض وكل شديدوشديد من أمور الدنيا مما يشتد عىل غريهم كالفق

ُّيسهل عليهم كل صعب من مطالب اآلخرة بعد إتعاب تلك املطالب هلم َ)٣(.

ُفلعظم التقوى عند اهللا سبحانه يسهل كل ما يطلبه اإلنسان مهام اشتد  ُُّ َّ ِ

ُوصعب َّفبسبب التقوى التي امتلكها أنبياء اهللا تعاىل فإهنم كانوا يقومون بأعامل ،َ

ُّوأي ،-بأذن اهللا تعاىل -بإحيائه املوتى) عليه السالم(بي عيسى كالن،عظيمة

ٌفيام تعقد ومل يسهل مشهور يف اللغة) ِفعل(ُواستعامل بناء ! ؟ٍعمل أعظم من ذلك َّ،

.)٤(ِونكد،ِوشكس،ِعرس: نحو

.٨٠:ومعاين األبنية، ١٤/١٤٠:واملخصص، ٥٧٧: أدب الكاتب: ينظر) ١(

.وهو ألصق ثياب اجلسد، ما ييل اجللد: الدثار، ١٠/١٨٩):ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.٣/٤٥٠): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.٥٧٧: أدب الكاتب: ينظر) ٤(
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أبنية املبالغة: الفصل األول......................................................................................١١٢

َوبناء عىل ما سبق يرى الباحث أن بناء  ِفعلة(ًَّ أشد وأبلغ يف املعنى من ) َ

ْفعلة( ِ.(

)بضم الفاء(ُفعال :ي عشرحاد

َّناء يستعمل ملا كان مرفب ُ ٌِ ُفات واحلطام ُّمن يشء كالراًطعَتقُا أو مًضُ

.)١(ُوالفتات

يف ) عليه السالم(هٍومن مواضع هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة ل

حة بمصابيح ِستصبُالعقول املَأين«:قال فيها،ووصف بني هاشم،بعثة األنبياء

ِالتي وهبت ُأين القلوب،قوىَّإىل منازل التُةِلالحماُواألبصار،دىُهلا َوعوقدت ،هللاُ ُ

.)٢(»رامَوا عىل احلُّوتشاح،ُوا عىل احلطامَمحَازد،هللاِعىل طاعة

َما تكرس من اليبس:ومعناه) ُفعال(بناء بزنة :ُاحلطام ُ﴿ثم هييج :قال تعاىل،ّ ِ َ َّ ُ

َّفرتاه مصفرا ثم ُُ َ َْ ُ ًيكون حطامَ َُ ُ .)٣(]٢٠:اآليةنم/ احلديد[ا﴾ُ

فئة عاقلة :فئتني«يف هذا املقطع من اخلطبة إىل ) عليه السالم(يشري اإلمام 

وتسابقت مع بعضها من ،وأخرى تكالبت عىل حطام الدنيا،ومتقية ومطيعة للحق

ورشح الريض عىل ، ١/٨٥: وديوان األدب، ٣/٨٩: واألصول يف النحو، ٤/١٣: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.١/١٥٥: الشافية

، ٦/٢٥٢: ُواضع أخروجاء هذا البناء يف م. تضايقوا: تشاحوا، ٩/٨٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

١٩/٢٨٥، ١١/٢٤٥، ٨/٢٦٣.

).حطم(٢٤٣: ومفردات ألفاظ القرآن، ١/٤٤٥: ديوان األدب: ينظر) ٣(
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١١٣...............................................................املفعولاسمعناملعدولةُاألبنيةُ:الثانياملبحث

،األوىلبالسؤال عن الطائفة)عليه السالم(قد ابتدأ و)١(»احلراماألموال أجل نيل 

ها بالنسبة إىل الطائفة توإشارة إىل قل،عُّعىل سبيل التفج)٢(َه يبحث عنها ليجدهاَّوكأن

لفظ احلطام «)عليه السالم(وقد استعار،األخرى التي ازدمحت عىل حطام الدنيا

رسعة فنائها وفسادها كام يرسع فساد النبتاالستعارةووجه ،ملقتنيات الدنيا

املتكالبني عليهاِّوذم،ُّكل ذلك للمبالغة يف احتقار الدنيا.)٣(»وتكسريهاليابس

.هِّمهومبلغغايته منتهىالدنياتكونْأنمنومن أجل تنفري اإلنسان ،)٤(وتوبيخهم

)بضم الفاء(ُفعالة :ثاني عشر

ُيستعمل مبالغةبناء ،ُكالقالمة،لليشء القليل املفصول من اليشء الكثري«ُ

.)٥(»ُوالقراضة

يف ) عليه السالم(ٍمن شواهد هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له و

ِفلتكن«:قال فيها،ر أصناف الناسْكِويف ذ،الدهر وأهله ْ َكم أصغرِالدنيا يف أعينَ

َمن حثالة القرظ َ َوقراضة اجللم،ُ َُ َ«)٦(.

.٥/٤٠٣: نفحات الوالية) ١(

.السابق نفسه والصفحة نفسها: ينظر) ٢(

.٣/١٩٠): البحراين(رشح ) ٣(

.٣/١٩٠): البحراين(ورشح ، ١٩/٢٨٥): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٤(

.١/١٥٥: رشح الريض عىل الشافية) ٥(

ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ٢/١٧٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٦( َ :٧/١٨٨، ٦/٤٠٢، ٢/٣١٨.
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أبنية املبالغة: الفصل األول......................................................................................١١٤

ِّكل من يءويعني الرد،ثالةُاحل:أحدمها،)ُفعالة(يف النص بناءان بزنة 

َالقرظ«و، )٢(وهو ما سقط عن القرض:راضةُقال:واآلخر،)١(يشء َورق السلم :َ َّ َ َ

ُيدبع به ُوحثالته،ُ َاجللم«:و،)٣(»ما يسقط منه:ُ ُّاملقص جتز به أوبار اإلبل :َ ُ ّ ِ

ِما يقع من قرضه وقطعه:ُوقراضته ِ«)٤(.

يفة املتقني يف هذا املقطع من اخلطبة الرش)عليه السالم(ُخياطب اإلمام 

ُأراق دموعهم خوف املحرش«الذين َ ًداعيا إياهم إىل استصغار هذه الدنيا،)٥(»َ

َواحتقارها إىل حد ال يكون يف أعينهم ما هو أحقر منها« ُفإن حثالة القرظ،ٍّ َّ،

َوقراضة اجللم يف غاية احلقارة َّفإن ،ُالرتك هلا:ُواملراد من هذا األمر وغايته،َُ

.)٦(»ء واستصغاره يستتبع تركه واإلعراض عنهاستحقار اليش

هبذا البناء الدال عىل معنى املبالغة جاء ) ُوقراضة،ُحثالة(فاستعامل لفظتي 

ُّمنسجام مع دالالت النص وما فيه من شدة التحذير من التعلق بالدنيا واالغرتار ،ً

.هبا

.١/٤٥٠: ديوان األدب: ينظر) ١(

.١/٤٤٩: السابق: ينظر) ٢(

.٢/١٧٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

.السابق نفسه والصفحة نفسها) ٤(

.٢/١٧٥: السابق) ٥(

.٤/٥٧): اخلوئي(منهاج الرباعة : وينظر، ٢/٧١): البحراين(رشح ) ٦(
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١١٥...............................................................املفعولاسمعناملعدولةُاألبنيةُ:الثانياملبحث

)بكسر الفاء وسكون الع(ِفْعل :ثالث عشر

ْيشء بدع:كقوهلم َأي مبتدع،ِ ْورجل نكل،)١(ُ ِّملن ينَكل به أعداؤه:ِ ُ)٢(.

) عليه السالم(ٍيف دعاء له ؛ورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

َاللهم إن فههت عن مسألتي«: قال فيه َُّ ْ ُِ َ ْأو عميت عن طلبتي،ْ ِ ُِ َّفدلني عىل ،َ ُ

َوخذ بقلبي إىل مراشدي،َمصاحلي ٍفليس ذلك بنكر م،ُ ْ ِن هداياتكُ ٍوال ببدع من ،ِ ْ ِ ِ

ِكفاياتك ِ«)٣(.

ْفعل(يف النص بناء بزنة  ْبدع(هو ) ِ َمبتدع:أي) ِ ٌوفالن بدع يف هذا األمر«،ُ ِ،

.)٤(»أول مل يسبقه أحد:أي

َّمتوجه بالدعاء إىل اهللا سبحانه ألن يدله عىل خري ) عليه السالم(اإلمام  ُْ ٌ

ْبدعِفليس ذلك ب«:وقوله،األعامل وصاحلها ْاستعطاف بام يف العادة أن «»...ِ

َّأن هداياتك خللقك إىل :أي،يستعطَف به أهل العواطف والرمحة من الكالم

،ٌأمور متعارفة جرت عادتك هبا،وجود مصاحلهم وكفاياتك هلم ما حيتاجون إليه

.)٥(»ِوألفها منك عبادك

.١/١٨٧: ديوان األدب: ينظر) ١(

.١/١٩٣: السابق: ينظر) ٢(

.عييت: فههت، ١١/٢٦٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

).بدع(٨/٦: لسان العرب) ٤(

.٤/٩٦): البحراين(رشح ) ٥(
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أبنية املبالغة: الفصل األول......................................................................................١١٦

ُوملا كان غرض النص هو الدعاء ًيتطلب تأدبا والدعاء إىل اهللا سبحانه ،ّ ُّ

َمبتدع(عىل ) ِبدع(استعامل ) عليه السالم(َآثر اإلمام ،ًواستعطافا من الداعي َِملا ) ُ

أقوى يف املعنى من ) ابتدع(فـ ،)َمفتعل(َّألنه بزنة ؛يف اللفظ الثاين من قوة وشدة

ّواملقام ال يتطلب تلك الشدة،فيه) والتاء،اهلمزة(وأشد لزيادة ) أبدع( ألنه ؛َّ

ولعل هذا ما ،والدعاء حيتاج من الداعي الرقة والتذلل واخلضوع واخلشوع،عاءد

ْبدع(توحي به لفظة  ُّكل ذلك للمبالغة يف التأدب.)ِ ًبدعا(َّألن ؛ُّ ْ والتعبري ، ٌمصدر) ِ

.)ُنكر(ًمقابلة لـ ) َمبتدع(عىل ) ِبدع(وقد يكون إيثار ،)١(باملصدر أبلغ

.٢/٢٠٢: اخلصائص: ينظر) ١(
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الفصل الثاني

باألبنية االمسيةاملبالغة 
املبالغة بأمساء األفعال:املبحث األول

املبالغة باجلموع:املبحث الثاني

أُخر"وأساليبأبنية"ـاملبالغة ب: املبحث الثالث
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١١٩

مدخل

فلم تقترص اللغة عىل ،ووسائل خمتلفة،ٌللمبالغة يف اللغة العربية صور كثرية

وإنام نجد أهنا ،أو القوة يف الصفة،لتكثريأبنية املبالغة للداللة عىل الزيادة وا

وإن كانت تلك الطرائق ال خترج ،ُاستنت طرائق أخر للداللة عىل هذه املعاين

.العدول والزيادة:َبمجملها عن أسايس املبالغة

املبالغة باألبنية ،َّفمن وسائل املبالغة اللغوية التي نص عليها اللغويون

باسم (واملبالغة ،)ُمجوع أخر(و،)مجع اجلمع(و،)عالأسامء األف(:ومنها،االسمية

:َّوغري ذلك مما سيتكفل بذكره هذا الفصل مقسام عىل النحو اآليت،)املكان

.املبالغة بأسامء األفعال:املبحث األول

.املبالغة باجلموع:املبحث الثاين

.ُاملبالغة بأبنية وأساليب أخر:املبحث الثالث
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١٢٠

املبالغة بأمساء األفعال:املبحث األول

َّيف البدء ال بد من اإلشارة إىل أن أسامء األفعال من املوضوعات اللغوية 

إذ مل ،َقدماء وحمدثني ومعارصين؛التي شغلت عناية الكثريين من علامء العربية

ٌخيل كتاب يف العربية قديم من ذكرها ٌ ُ)١(.

ٍأما املحدثون فقد تناولوها بنحو مستقل يف دراس َ الدكتور حممد :منهم،اهتمّ

ًهذا فضال عن البحوث واملقاالت ، )٣(والباحث أمحد حممد عويش،)٢(عبد اهللا جرب

ُوما تضمنته كتب اللغة والنحو ُ)٤(.

: ورشح املفصل، ٥١-٣/٣٤واخلصائص ، ٣/٢٥: واملقتضب، ٢٥٠-١/٢٤٩: كتاب سيبويه:ينظر) ١(

.١١٦–٣/٨٣: ورشح الريض عىل الكافية، ٧٤-٤/٢٥

.أسامء األفعال وأسامء األصوات يف اللغة العربية: ينظر) ٢(

).رسالة ماجستري خمطوطة(، أسامء األفعال يف اللغة والنحو: ينظر) ٣(

فاضل . د، ومعاين النحو،، ١٦١-٤/١٤٠: والنحو الوايف، ١١٣: العربية معناها ومبناهااللغة: ُينظر) ٤(

.٤١-٤/٣٤: السامرائي
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١٢١............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

ًمما مر أردت أن أبني أن موضوع أسامء األفعال قد أشبع بحثا ودراسة ً َّ َْ ُ ُِّ َُّ لذا ،ّ

وهو تعريفها ، لبحوث والدراساتٍسأقترص يف هذا املبحث عىل طرف مما ذكرته ا

فهذا ما ؛ًتاركا مسائل اخلالف فيها،وذكر داللتها مما له صلة بموضوع البحث

.َّوأجد أنه من اإلطالة وعدم الفائدة إعادته هنا،وضحته الدراسات السابقة

َّاملراد بأسامء األفعال أهنا ألفاظ  ِوضعت لتدل عىل صيغ األفعال«ُ ُّكام تدل ،ُ

.)١(»عىل مسمياهتااألسامء 

َّأما داللتها فقد ذكر كثري من اللغويني أهنا تفيد املبالغة ًفضال عن إفادهتا ،ُّ

َّقال ابن الرساج،ِّاالتساع واالختصار َفجميع هذه األسامء التي سمي هبا الفعل «:َّ ُ

وأكد ذلك ابن،)٢(»َولوال ذلك لكانت األفعال قد كفت عنها،ُإنام أريد هبا املبالغة

ًجني مفرسا ّإما ،ًوذلك أنك يف املبالغة ال بد أن ترتك موضعا إىل موضع«: فقال،ِّ

ًوإما جنسا إىل جنس،ًلفظا إىل لفظ والريض ،)٤(وإىل هذا ذهب ابن يعيش،)٣(»ّ

.)٥(االسرتابادي

لداللة ،ُوالقصد فيام سبق هو العدول عن استعامل الفعل إىل اسم الفعل

.٤/٢٥: رشح املفصل) ١(

.٢/١٣٤: األصول يف النحو) ٢(

.٣/٤٦: اخلصائص) ٣(

.٤/٢٥: رشح املفصل: ينظر) ٤(

.٣/٨٩: رشح الريض عىل الكافية: ينظر) ٥(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٢٢

ْ(و) ْاسكت(أبلغ من ) شتان(و)هَم(و)هص(ًمثال ف،األخري عىل املبالغة ) اكفف

ًونظري هذه الفكرة ما درسته تطبيقا يف أبنية املبالغة،عىل التوايل) َافرتق(و ُ)١(.

-املعدول عنه واملعدول إليه-َّغري أن العدول هناك كان اللفظان فيه

عدا - ألفعالواحلال خمتلف هنا يف أسامء ا،ٍينتميان إىل أصل اشتقاقي واحد

ِفعال(صيغة  ْ(و) ْاسكت(ًمثال غري )هَم(و)هَص(فـ - )َ ُمن حيث بعدمها ) اكفف

.عن أصل مادة فعليهام

ًووضح ذلك ابن جني قائال ّفلام اجتمع يف تسمية هذه األفعال ما ذكرناه «:َّ

َومع ذلك،عدلوا إليها بام ذكرنا من حاهلا،من االتساع ومن اإلجياز ومن املبالغة

َّفإهنم أبعدوا أحواهلا من أحوال الفعل املسمى هبا لتناسيهم ،َوتناسوا ترصيفه،َّ

.)٢(»حروفه

ِلفظ قد انرصف إليه عن لفظ الفعل الذي هو «ًمثال )هَص(فـ ُ ) ْاسكت(ٌ

َوترك له ورفض من أجله ِ ُ أو تتصور مصدره ،فلو ذهبت تعاوده وتتصوره،ُ

.)٣(»عد اإلبعاد عنهًورجوعا إليه ب،لكانت تلك معاودة له

َوالذي يتضح مما تقدم أن أسامء األفعال عبارة عن صيغ مسكوكة ِ َّ ال تتغري ،َّ

.من هذا البحث) ٢٥-٢٤(الصفحة : ينظر) ١(

.٣/٨٧: رشح الريض عىل الكافية: وينظر، ٣/٤٧: اخلصائص) ٢(

.٣/٤٨: اخلصائص) ٣(
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١٢٣............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

ُصورها جتري جمرى األمثال َّوإنام بام ،ال تدل عىل الفعل وزمنه بصيغتها«فهي،)١(ُ

َّوعىل هذا فإن داللة ،ًتواضع عليه الناس من معنى الفعل الذي يفرس كال منها

وبذا ،ىل ما يفرسها من األفعال إنام هي داللة مطلقة غري حمددةهذه األسامء ع

َّلذا هي تستعمل يف أساليب إفصاحية للتعبري عن ،)٢(»ّتتأتى داللتها عىل املبالغة َ ُ

.)٣(مواقف انفعالية

ِوإذا كان األمر كذلك فمن غري الصواب نسبة الزمن إليها بصيغها َ،

من يف هذه األفعال إنام هو وظيفة يف السياق َّألن الز؛وتقسيمها عىل زمن أفعاهلا

.)٤()الزمن النحوي(وهو ما يعرف بـ ،تدل عليه القرائن

ّوتأكيدا ملا تقدم من أن أسامء األفعال ال حتمل ببنيتها زمنًا معينًا َ َّ ِ َّوألن ،ً

ُتتعلق باألبنية فإنني سأورد ما جاء منها يف هنج )٥(دراستنا يف هذا الفصل رصفية ُ

َّغة مرتبا إياه بحسب حروفها اهلجائية من دون اإلشارة إىل زمن أفعاهلاالبال ً وعىل ،ِّ

:النحو اآليت

.١١٧و١١٥: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر) ١(

.٤٠-٣٩: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة) ٢(

.٣٣:واللسان واإلنسان، ١١٣: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر) ٣(

.٤٦: عصام نور الدين. د، والفعل والزمن، ٢٤٨و٢٤٠: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر) ٤(

لكن غريض هو أهنا مفردات تدل ، بىل: أليس الرصف غري معني بدراسة اللفظ اجلامد ؟ أقول: ْفإن قيل) ٥(

.عىل املبالغة بصيغها
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٢٤

ّفُأ:أوًال

ّأما )٢(هو صوت:وقيل،)١(ٌمنقول من صوت)َّتضجرت(اسم فعل بمعنى 

ِّ«:فقد جاء يف اللغةأصله ٍكل مستقذر من وسخ وقالمة ظفر وما :ُأصل األف ٍ ُّ

ًال ذلك لكل مستخف به استقذارا لهُويق،جيري جمراها َّ﴿أف ل:نحو،ُ ٍّ ِم وملُكُ َ ا ْ

ِتعبدون من دون اِهللا ُ ْ ُ ِْ َ ُ َوقد أففت لكذا]٦٧:من اآلية/ األنبياء[﴾َ ْ َإذا قلت ذلك ،َّ

.)٣(»ّأفَف فالن:ًاستقذارا له ومنه قيل للضجر من استقذار يشء

ٍّ(و َّبالتنوين أبلغ يف التعبري من غري املنو) ُأف ٍإذ هو يعرب عن ضجر بلغ يف ؛نُ ِّ ُ

.)٤(لطول صوته،ًنفس صاحبه درجة حيتاج للرتفيه عنها

ُفال تقل هلام﴿:وبحسب قوله تعاىل َ ُ ٍّأفَ َّفإنه ،]٢٣:من اآلية/اإلرساء[)ُ

ٍّ(هو لفظ - واهللا أعلم- َّألن املراد يف اآلية الكريمة؛أدنى حاالت الضجر ) أف

ْالذي يمكن أن يصدر من فم االبن وهو ،املشددة) الفاء(و) اهلمزة(َّاملؤلف من 

وهي ، ٍأو عند توجيهه بيشء ما،ٍيتضجر من طلب أحد والديه من القيام بعمل ما

ُكلمة مؤلفة من هذين الصوتني تدل عىل رفض الفظها ما يراد منه أو استنكاره ملا ،َّ

.٩٧و٨٥و٣/٨٣: رشح الريض عىل الكافية: ينظر) ١(

.٣/٥٢٣: الكشاف: ينظر) ٢(

).أف(٧٩: مفردات ألفاظ القرآن) ٣(

املجلد ، جملة املجمع العلمي العراقي، سيلم النعيمي. د، اسم الفعل دراسة وطريقة تيسري: ينظر) ٤(

.٦٨:السادس عرش
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١٢٥............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

َوأعتقد أنه لو وجدت،ُطلب منه أو سخريته مما طلب منه ٍكلمة تضجر أدنى منها َُّ ُّ ُ

ُداللة لذكرت وهني عنها ُ ُفاملراد ترك أدنى صور الضجر والرفض ملطلب ،ً

.األبوين

،يف استنفار الناس إىل أهل الشام) عليه السالم(ٍورد هذا البناء يف خطبة له 

ٍّأف لكم«:قال فيها،ومل يمتثلوا أمره،ْبعد أن مل يستجيبوا له ُلقد سئمت ،ُ ِ َ

.)١(»مَعتابك

ٍّ(َّفيام مر  َّيشري النص إىل أن اإلمام .وهو اسم فعل بمعنى التضجر) ُأف

ًأراد استنفار أهل الكوفة ملالقاة أهل الشام الذين كانوا كثريا ما ) عليه السالم(
،ويسفكون دماء املسلمني،يشنُّون الغارة تلو الغارة عىل املناطق اإلسالمية

ًالكوفة مل يستجيبوا لإلمام وكانوا كثريا ما َّغري أن أهل،وينهبون ثرواهتم
ُّلذا قابلهم بالتأنيب والتضجر بام ال يرتضيه من أفعاهلم،)٢(يتثاقلون عن دعوته ََ)٣(،

ِإال بعد أن سئم اإلمام عتاهبم-بالطبع-ومل حيصل هذا َ َاملاللة مما «والسأم ،ْ

كشف واإلفصاح عن فهي تأيت لل؛وهذا شأن أسامء األفعال، )٤(»ُيكثر لبثه

.َّمواقف انفعالية

.٨/١٠٤:وجاء هذا البناء يف موضع آخر، ٢/١٨٩): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.٢/٢٠٥: نفحات الوالية: ينظر) ٢(

.٢/٧٨): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

).سأم(٤٣٨: مفردات ألفاظ القرآن) ٤(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٢٦

ُّوتضجره الشديد من ) عليه السالم(ُّوصورة مترد أهل الكوفة عىل اإلمام 

التي عرضها لنا ) عليه السالم(أفعاهلم شبيهة إىل حد كبري بقصة النبي إبراهيم 

َ﴿قال أ فتعبدون من دون اِهللا ما ال ينف:القرآن الكريم يف قوله تعاىل َْ ُ ََ ِ ُ ْ ُ ِْ َ َ َعكم شيئا وال َ ًُ ْ َْ ُ

ْيرضكم َُ ُّ َّأف ل.ُ ٍّ َكم وملا تعبدون من دون اهللاِ أفال تعقلون﴾ُ َُ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ْ ََ ُ ََ َ ِ ْ ]٦٧-٦٦:األنبياء[ُ

َّأف لكم﴿:فقوله تعاىل ٍّ َِملا ) عليه السالم(ُّتضجر النبي إبراهيم ِّيصور لنا﴾ُ

ع العذر ووضوح بعد انقطا،رأى من قومه من إرصار وثبات عىل عبادة األصنام

.)١(احلق

إليك:ثانًيا

،َّتنح:َوإليك،ّأتنحى:َّإيل:فمعنى،اسم فعل منقول من اجلار واملجرور

.)٢(ّأتنحى:أي،َّإيل:فيقول،َّتنح:أي:إليك:يقال ملن يؤمر به

إذ قياس «،خرب شاذ) ّأتنحى(بمعنى ) َّإيل(َّوذهب الريض إىل أن تأويل 

.)٣(»ون أوامرالظروف وشبهها أن تك

ِوهو دال عىل التوكيد واملبالغة ملا فيه من االختصار إليك عني :َّإذ إن قولنا،ٌّ

: اآللويس، وروح املعاين يف تفسري القران العظيم والسبع املثاين، ٢/٥٧٧: الكشاف: ينظر) ١(

١٧/٦٧.

:والنحو الوايف، ٣/٤٣: واخلصائص، ٣/٢٠٥:واملقتضب،٢٥٠-١/٢٤٩: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

٤/١٤٨.

.٣/١٠٦: رشح الريض عىل الكافية) ٣(
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١٢٧............................................................................األفعالبأمساءبالغةامل:األولاملبحث

ْضم رحلك وثقلك إليك واذهب عنِّي:يعني َّ)١(.

يف ) عليه السالم(ٍومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة ما ورد يف خطبة له 

َّوسؤاله إياه عن أمري ،ةعند دخوله عىل معاوي،)٢(ّخرب رضار بن ضمرة الضايب

وقد أرخى الليل ،ُأشهد لقد رأيته يف بعض مواقفه:فقال،)عليه السالم(املؤمنني 

ُيتململ متلمل السليم ،ٌقابض عىل حليته،ُوهو قائم يصيل يف املحراب،َسدوله ََ ُ َ َ

ّإليك عني،يا دنيا يا دنيا«:ويقول،ويبكي بكاء احلزين ِأيب تعرضت،ِ َّأم إيل؟َّ
ِتشوفت ُال حان حينك؟َّ ًقد طلقتك ثالثا ال رجعة فيها.. .َ ُ«)٣(.

والنص .)ّتنحي أو ابتعدي(وهو اسم فعل بمعنى ) ِإليك(ورد يف النص 

،وكراهيته هلا،وابتعاده عنها،يف الدنيا) عليه السالم(يشري إىل زهادة اإلمام 

َّيتصور أن الزهد يف الدنيا يعني التخيل اّوينبغي أال واحلال ال ينسجم ...،لتام عنهاُ

ًواحلقُّ أن للزهد معنى آخر،َهذا املعنى والروح االجتامعية لإلسالم هو ترك ،َّ

إذ ورد ،)٤(ًوعدم الوقوع أسريا يف قبضة زخارفها ومفاتنها،التعلق املفرط بالدنيا

.٤/٣٩:ومعاين النحو، ٣/٨٩: السابق: ينظر) ١(

َّمن خلص أصحاب اإلمام أمري املؤمنني ، هو رضار بن ضمرة الضبايب أو الكناين) ٢( حسن ) عليه السالم(ُ

ِطلق اللسان، فصيح املقال، احلال ي حممد هاد. د: تح، الرشيف الريض، خصائص األئمة: ينظر. َ

.٧١:األميني

ِتشوفت.١٦/٢٩٣: وجاء هذا البناء يف موضع آخر، ١٨/٢٢٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣( .َّتزينت: َّ

.٢٦٦–٤/٢٦٥: نفحات الوالية: ينظر) ٤(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٢٨

ِّحب الدنيا رأس كل«َّيف احلديث أن  .)١(»خطيئةُ

قال اإلمام ،ًذها اإلنسان مضامرا لرضا اهللا تعاىلًفالدنيا ليست سيئة إذا اخت

َإن الدنيا دار صدق ملن صدقها«:)عليه السالم(عيل  َ ٍ ُ َودار موعظة ملن اتعظ .. .،َّ َّ ٍ ُ

ّمسجد أحباء اهللا،هبا ِ ُومهبط وحِي اهللا،ّومصىل مالئكة اهللا،ُ ِ ُومتجر أولياء ،َ ََ

.)٢(»اهللا

َولو عدنا إىل النص العلوي األو َ َّل لوجدنا أنه عبارة عن صورة حية ِّ َّ

عليه (فاإلمام ،َّجسدت بالتخييل والتجسيد واحلوار غرور الدنيا وخداعها

َّوتعرضت لوصوله إليها مع كوهنا ،َّخياطب الدنيا بصورة امرأة تزينت) السالم

ًخطابا مكررا)٣(مكروهة إليه َّ ًتأكيدا وتنبيها عىل ابتعاده عنها،ً وقد ناسب هذا ،ً

َمستنكرا وحمتقرا تعرضها به) عليه السالم(التأكيد استفهامه  ُّ ً ً.

وقوة االنفعاالت اقتىض اختيار اسم الفعل ،فاملقام وما فيه من شدة الزجر

ويمكن ،)ّتنحي أو ابتعدي(َِملا فيه من قوة وشدة يف األمر بخالف الفعل ) ِإليك(

َّبداللة أن ، َّالتخصيص املربزًاخلطاب اخلاص بالدنيا طرفا من ) كاف(ْأن نلمح يف 

.واخلطاب إنام هو هلا ال لغريها،ٍاألمر منته إىل الدنيا ال إىل سواها

.٢/١٣١: الكايف) ١(

.١٨/٣٢٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.٢٧٧-٥/٢٧٦): البحراين(رشح : ينظر) ٣(
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آه:ثالًثا

ُتوجعت(اسم فعل بمعنى  ُأتوجع(اإلنشائي ال ) َّ فالفرق ،)١(اخلربي) َّ

ُفلو أنك أحسست بأمل مفاجئ،)أتوجع(والفعل )هآ(بني ٌواضح ٍْ ََ )هآ(:َفقلت،َّ

:ولكنَّك لو قلت يف هذا املوقف نفسه،ْعىل الناس أن يرسعوا إىل نجدتكحلّق 

َّمم تتوجع؟:لسألك السامع) أتوجع( ِ)٢(.

َإذ هو اسم صوت نقل إىل أسامء ؛)َّتوجعت(و) َّأتوجع(غري )هآ(َّواحلق أن  ِ ُ

ُفاملتكلم حني يصدر هذا الصوت يرمز به إىل،ُيشار به إىل أحداث معينة،األفعال

ًسواء أمتوجعا كان أم متعجبا،َدث متعارف عليهح ًِ َّوهو إذ ينون يكون أبلغ ،)٣(ٌ ُ

.)٤(لزيادة صوته

) عليه السالم(ومن شواهد هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له 

َيا كميل بن زياد«: )هرضوان اهللا علي()٥(ًقائال لكميل بن زياد َ ْ َ ِهلك خزان األموال ،ُ ّ ُ

ابن ، ورشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ١٠٥و ٣/٨٣: لكافيةرشح الريض عىل ا: ينظر) ١(

.٤١٧:حممد حميي الدين عبد احلميد: تح، هشام

.١١٦: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر) ٢(

.٤٢-٤/٣٩: ومعاين النحو، ٨٤-٣/٨٣: رشح الريض عىل الكافية: ينظر) ٣(

.٦٨: اسم الفعل دراسة وطريقة تيسري: ينظر) ٤(

ًكان رشيفا مطاعا يف قومه، )عليه السالم(من أصحاب اإلمام عيل ، تابعي ثقة، هو كميل بن زياد النخعي) ٥( ً ،

ًقتله احلجاج صربا سنة ، وروى احلديث، سكن الكوفة، )عليه السالم(شهد صفني مع اإلمام عيل  ّ)٨٢

.٥/٢٣٤: واألعالم، ٦/٢١٧: حممد عبد القادر عطا: تح، ابن سعد، الطبقات الكربى: ينظر). هـ
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ُوالعلامء باقون ما بقي الدهر،ٌوهم أحياء ََّ ِ َ ٌأعياهنم مفقودة،ُ ِوأمثاهلم يف القلوب ،ُ ُ

ٌموجودة َّاللهم بىل.. .،َ َّال ختلو األرض من قائم هللا بحجة!ُ ُ ٍ ًإما ظاهرا مشهورا،ُ َ ً ّ،

ًوإما خائفا مغمورا َ ِأولئك خلفاء اهللا يف أرضه.. .،ًّ ِآه آه شوقا إىل رؤيتهم.. .،ُ ِ ًِ َ«)١(.

.ُّوهو اسم فعل يدل عىل التوجع)هآ(يف النص ورد

ُصاحبه اجلليل كميل ) عليه السالم(خياطب اإلمام  )هرضوان اهللا علي(َ

َّفهم خلفاء اهللاِ عز وجل يف ،فيخربه عن منزلة العلامء العظيمة عند اهللا تعاىل ُ

ِوالدعاة إىل دينه،أرضه ًوأوصافهم هذه قد هيجت يف نفس اإلمام شوق،ُّ ْ ا إىل َُّ

َهلذا كرر اإلمام التأوه بقوله،رؤيتهم ُّ ًوشوقا إىل ،ًتأكيدا منه عىل توجعه)هآه آ(:َّ

،َّألنه شيخ العارفني وسيدهم؛أحقُّ الناس برؤيتهم) عليه السالم(َّألنه ؛رؤيتهم

ِواليشء يشتاق إىل ما هو من سنخه وطبيعته ِ ِ)٢(.

ُّأخر التأوه بعد ذكر ) عليه السالم(َّمنها أن اإلمام ،ويف النص أكثر من نكتة َّ

َويف ذلك إحياء إىل أن تشوقه إليهم ليس بدافع عاطفي،صفات أولياء اهللا تعاىل َُّّ،

ُال حيب وال يبغض إال يف اهللا ) عليه السالم(فاإلمام ،ّبل للصفات التي حتلوا هبا ُ

حماسن املوتى ِّويف هذا درس تربوي أرشدنا إليه اإلمام يف احلث عىل ذكر ،تعاىل

.ومآثرهم ال اغتياهبم وذكر مثالبهم وعيوهبم

.١٨/٢٢٤: وجاء هذا البناء يف موضع آخر، ٣٤٧-١٨/٣٤٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.١٨/٣٥٢): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٢(
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ًوقد ذكره مكررا)هآ(ِّملاذا مل ينون اإلمام لفظ :ُوقد يقال َّ َّيف حني أن املنون ،ُ َّ

ِيكون أبلغ كام ذكرت؟ أال يعد ذلك تناقضا بني القولني؟ ً ّ ُ

َّفاملنون أبلغ من غري املنون ،ال تناقض بني القولني: أقول َّألنه ؛)لساكنا(َّ

ًواملحرك بالكرس أبلغ من املنون لطول صوته أيضا،ًأطول صوتا ِ ّ َّ َّإذ إن التنوين ،ُ

-َّوكأن طول الكرسة،والكرسة أطول من السكون،ٌنون ساكنة كام هو معلوم

ُّوتوجعه عىل ) عليه السالم(قد ناسب استمرار شوق اإلمام - ًموازنة بالسكون

َّومما يعضد هذا أن اإلمام قد قال ،تعاىلِرفقائه أولياء اهللا  َ ّ والنكرة ،بالتنكري) ًشوقا(ِ

.واهللا أعلم،ُّتدل عىل الشمول والعموم

إيٍه:رابًعا

وهو ،)٢(منقول من اسم صوت،)١(ْزد من احلديث أو الفعل:اسم فعل معناه

َّإذ ينون فللتنكري َّله أن التنوين َّولعل األقرب إىل طبيعة استعام،)٤(للوصل:وقيل،)٣(ُ

َّفيه يزيد من مبالغته موازنة بغري املنون ً)٥(.

: واألصول يف النحو، ٣/٢٥: واملقتضب، ٢٩١: وإصالح املنطق، )إيه(٤/١٠٣: العني: ينظر) ١(

.٤/٣١: ورشح املفصل، ٢/١٣٠

.٨٥-٣/٨٤: ورشح الريض عىل الكافية، ٣/٣٠٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.٣/٣٠٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.٢٩٢: وإصالح املنطق، ٣/٣٠٢: السابق: ينظر) ٤(

.٦٨: اسم الفعل دراسة وطريقة تيسري: ينظر) ٥(
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) عليه السالم(يف خطبة له ؛ورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

َيف تعظيم ما حجب عن الناس ِوكشَف له،ُِ ّواإلخبار بام سيكون من أمر احلجاج ،ُ َ

ُأما واِهللا ليسلطن عليكم غالم «: قال فيها ُ ََّ َ ُالذيال،ٍثقيفَّ ّ ُامليال،َّ ّ َيأكل خرضتكم،َ َِ ُ،

َويذيب شحمتكم َ َإيه أبا وذحة،ُ َ ٍ!«)١(.

.ْزد من احلديث أو العمل:وهو اسم فعل بمعنى)هإي(يف النص 

َأبا وذحة(:)عليه السالم(وقوله َوأبو وذحة،ُيريد احلجاج)َ ُكنيته:َ ُ،

َإذا أرادت أن حتقر إنس-ومن عادة العرب ِّ َّانا وتغض منهُْ َكنَّته بام يستحقر - ً ُ ُ ْ

َّوملا كان اإلمام يعلم من حال احلجاج نجاسته باملعايص والذنوب ُويستهان به

َالتي يقرتفها مما شوهد بالبرص كانت بمنزلة البعر امللتصق بشعر الشاء كنَّاه أبا 

َوذحة َ)٢(.

َإيه أبا وذحة«: ومعنى َ ِضاعْف يا حجاج من ضغوط:أي»ٍ ِّ ك عىل األفراد َ

ًكناية عن استحقاقهم ما حيل هبم ،َّالذين مل يتعظوا وينتصحوا من إمامهم العادل

عليه (وقريب من هذا املعنى قوله ،)٣(وال يعني رضا اإلمام بذلك،من عذاب إهلي

ِواهللا إن امرءا يمكن عدوه من نفسه«:)السالم َّ ُ ِّ َ ُ ً َيعرق حلمه،ّ َوهيشم ُعظمه،ُ ِ
َ،

َاء أو ما يلتصق من البعر اخلنفس: َالوذحة، الظامل: ّامليال، التائه: ّالذيال، ٧/٢٧٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.َبشعر الشاء

.٢٨١-٧/٢٨٠:السابق: ينظر) ٢(

.٥/١٠٢: نفحات الوالية: ينظر) ٣(
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ُلعظيم عجزه،َدهَويفري جل ٌ«)١(.

ٌولو عدنا إىل النص العلوي حمل الشاهد لوجدنا أنه زاخر بالصور البيانية  َّ ِّ َ

ًمنها أن اإلمام اختار موقعا دقيقا لـ؛والبالغية ْوكأنه بعد أن ،يالئم معناه)هإي(ًَّ َّ

ٍعدد صفات احلجاج وما سيفعله بالناس من قتل وهنب واضطهاد ٍ زد :قال له،ّ

:وقيل،َّعىل الصفات الختل املعنى وفسد)هإي) (عليه السالم(َّولو قدم ،كمن ذل

َّمم يزيد احلجاج َّومن اللمسات البيانية أيضا أن اإلمام !؟ِ َّأخر كنية ) عليه السالم(ً َ

َأبا وذحة(احلجاج  ًإحياء منه إىل عدم إطالق الصفات جزافا ما مل تكن هناك ) َ ُ ً

.س هلاحقائق تسوغها أو وقائع تؤس

ُدوَنَك:خامًسا

ْخذ(:بمعنى،اسم فعل منقول من ظرف َودونك«:قال سيبويه،)ُ َ بمنزلة:ُ

ْخذ( ُ«()٢(.

ًدونك زيدا:ُوقولنا َخذه فقد أمكنك:معناه،َ ْ َفاخترص هذا الكالم الطويل ،ُ
ِ ُ

َليبادر املأمور إىل االمتثال قبل أن يتباعد عنه ،لغرض حصول الفراغ منه برسعة ْ ُ

.)٣(عىل املبالغة والتوكيد) ُدونك(َّذا دل هل

.َيأكل حلمه حتى ال يبقى منه يشء عىل العظم: ُيعرق حلمه. ٢/١٨٩): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.٣/٣٥: اخلصائص: وينظر، ١/٢٥٢: كتاب سيبويه) ٢(

٢٠٤: مهدي املخزومي. د، والنحو العريب نقد وتوجيه، ٣/٨٩: الكافيةرشح الريض عىل : ينظر) ٣(

.١٨٢: قيس األويس. د، وأساليب الطلب عند النحويني والبالغيني

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مسيةاالباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٣٤

فيام حكاه عنه اإلمام الباقر ؛ورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

َوقد رفع ،كان يف األرض أمانان من عذاب اهللا«:إذ قال، )عليهام السالم( ِ ُ

َّفدونكم اآلخر فتمسكوا به،ُأحدمها َ ُأما األمان الذي رفع فهو رسول،َُ ُ صىل (اهللا ُّ

ُوأما األمان الباقي فاالستغفار) اهللا عليه وآله وسلم ّ«)١(.

.أو خذواألزموا:وهو اسم فعل بمعنى) دونكم(َّفيام مر 

:أحدمها؛يشري إىل سبيلني لدفع العذاب اإلهلي) عليه السالم(كالم اإلمام 

زول رمحة ٌفوجوده بني األمة سبب يف ن،)صىل اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

ٌورجوعه إىل الرفيق األعىل سبب يف نزول عذابه،الباري عز وجل :لقوله تعاىل،)٢(ُ

ْ﴿وما كان اُهللا ليعذهبم وأنت فيهم﴾ ْ ُ َ ُِ َِ َِ ْ َ َ َِّ ّأما السبيل اآلخر ،]٣٣:من اآلية/ األنفال[َ

ينبغي للمؤمن ،ونزول الرمحة اإلهلية،وهو وسيلة لدفع البالء،فهو االستغفار

َ﴿وما كان اهللاُ معذهبم وهم يستغفرون﴾: لقوله تعاىل، ادة منهااإلف َُ ْ َ ْ ْ ُ َ ُِ ْ َ ُ َ َ من /األنفال[َِّ

عىل الفعل الذي ) دونكم(اسم الفعل ) عليه السالم(ويف إيثاره .]٣٣:اآلية

َبمعناه إشارة إىل أن الطلب يستلزم رسعة امتثال املخاطب ّ ،وال يمكن تأخريه،ٌ

ِال ألنه سيمنع عن العباد،تغفاراالسلنعمةًاستثامرا ُ ُ بل ،ٍفهو باق كام قال اإلمام،َّ

ُّألن يف ذلك حثا عىل اإلرساع يف التوجه إىل اهللا تعاىل والتوبة من املعايص ،َّ

.١٨/٢٤٠): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.٥/٢٨٤): البحراين(رشح : ينظر) ٢(
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١٣٥............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

ًوالعكس صحيح أيضا،ويف ذلك رضا اهللا سبحانه،والذنوب َّوهذا ما رصح به ،ٌ
ِ﴿سابقوا إىل :القرآن الكريم بقوله تعاىل ُ ِّمغفرة مِ َ ٍَ ِ ِبكم وجنة عرضها كعرض َّن رْ ْ ْ َْ َ َ َ َِّ ُ ٍ َّ ُ

ِالسامء واألرض أعدت للذين آمنوا باهللاِ ورسله﴾ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ََّ َ َِ ُ ْ ََّّ ُ ِ .]٢١:من اآلية/ احلديد[َ

ِّسابقوا إىل سائر ما كلفتم به:واملراد ُ ُألن املغفرة واجلنة ال يناالن إال ؛ِ َّ

ُووجه الشبه ،)١(ِّواالشتغال بكل الطاعات،نوبباالنتهاء عن مجيع املعايص والذ

ّواضح بني النصني القرآين والعلوي َ ّّ.

ُعىل رسعة الطلب تقديم عبارة ) دونكم(َومما يعضد داللة اسم الفعل 

.)اآلخر(عىل ما تعنيه لفظة »َّفدونكم اآلخر فتمسكوا به«

َشّتاَن:سادًسا

ٍاسم فعل معناه مأخوذ من ،)٣(»ّما اشد االفرتاق«:أي،)٢(ُالبعد املفرط:ُ

ُشتان زيد وعمرو: تقول،)٤(وهو االفرتاق والتباعد بني شيئني:َّالشت وال جيوز ،)٥(ّ

ُوجوزه غريه،ّشتان ما بني زيد وعمرو:)هـ٢١٦ت(عند األصمعي  َّ)٦(.

.٢٩/٢٣٤: تفسري الرازي: ينظر) ١(

.٤/١٤٢: والنحو الوايف، ٢/١٣٣: ُاألصول يف النحو: ينظر) ٢(

.٣/٩٠: رشح الريض عىل الكافية) ٣(

.٤/٣٧: رشح املفصل: ينظر) ٤(

.٣٨-٤/٣٧: السابق: ينظر) ٥(

.٤١٣): ابن هشام(ورشح شذور الذهب ، ٤/٣٨: السابق: ينظر) ٦(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٣٦

الصحيح الفصيح يف «َّإىل أن) م١٩٧٨ت(وذهب األستاذ عباس حسن 

،والفهم،ِكالعلم،اق خاصا باألمور املعنويةْأن يكون االفرت) شتان(

إذ استعمله اإلمام ،وهذا الكالم مردود بام جاء يف هنج البالغة)١(»والصالح

واألعامل ليست معنوية ،ِيف موضع واحد يف التفريق بني عملني) عليه السالم(

:لقصاريف كلامته ا) عليه السالم(فقال،َّخاصة؛بل منها املعنوية ومنها احلسية

ِشتان ما بني عملني« ُعمل تذهب لذته:ّ ُ ُوتبقى تبعته،ٍ ََ ُوعمل تذهب مؤونته ،ِ ٍ

.)٢(»ُويبقى أجره

ومها ،والعمل لآلخرة،العمل للدنيا:بالعملني) عليه السالم(أراد اإلمام 

ال يدوم فهو زائل - من أجل الدنيا:أي- َّألن العمل للدنيا؛شديدا االفرتاق

ُغري أن ما يتبعه من الشقاوة األخروية،دنيا وفنائهابزوال هذه ال والعذاب اإلهلي ،َّ

ٌففيه أجر عظيم عند اهللا - ْوإن يلحقه جهد وجهاد-ّأما العمل هللا تعاىل،ٍباق

ُّوعدم التعلق ،الرتغيب يف العمل الصالحوغرض النص،تعاىل يوم القيامة

َّىل أنه ليس بإمكان اإلنسان اجلمع بني وقد يكون يف داللة االفرتاق إشارة إ،بالدنيا

ِّحب الدنيا وحب اآلخرة لذا ،ٌويف هذا إحياء لرفض ازدواجية السلوك اإلنساين،ِّ

.ٍيف مقام يقتضيه) ّشتان(كان استعامل اسم الفعل 

.٤/١٤٦: النحو الوايف) ١(

.١٨/٣١٠): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(
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١٣٧............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

َعلْيَك:سابًعا

ٍاسم فعل منقول من اجلار واملجرور ، ًعليك زيدا:وإذا قال«:قال سيبويه،ُ

ًائت زيدا:ال لهَّفكأنه ق .)٢(ألزمها:أي،َوعليك نفسك،)١(»ِ

ٍوجب عليك أخذ زيد:)ًعليك زيدا(وأصل  ُ فاألصل يف الظرف واجلار ،)٣(َ

ِواملجرور أنه كان يستعمل مع متعلقه ُ وبكثرة االستعامل ،ًأو جزءا من مجلة،َّ

ُحذف متعلقه أو اجلزء اآلخر هلذا ،)٤(وأصبح االكتفاء به يدل عىل معنى الفعل، ُ

.)٥(ِعىل املبالغة والتوكيد ملا فيه من االختصار والرسعة) عليك(َّدل 

) عليه السالم(ٍومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له 

.يويص بالتقوى

ِّفعليكم باجلد واالجتهاد«:قال فيها ِ َ ُّوالتأهب واالستعداد والتزود يف منزل ،َ ُّ

.)٦(»الزاد

.٣/٢٠٥: املقتضب: نظروي، ٢٥١-١/٢٥٠: كتاب سيبويه) ١(

.١/١٠٩: الشيخ مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية: ينظر) ٢(

.٣/٨٩: رشح الريض عىل الكافية: ينظر) ٣(

.٤/٣٩: معاين النحو: ينظر) ٤(

وأساليب الطلب عند ، ٢٠٤: والنحو العريب نقد وتوجيه، ٣/٨٩: رشح الريض عىل الكافية: ينظر) ٥(

.١٧٩: واجلملة العربية واملعنى، ١٨٢: النحويني والبالغيني

١٨/٣٧٣، ٩/٢٠٣: وجاء يف موضعني آخرين، ١٣/٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٦(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٣٨

.الزموا:ومعناه) عليكم(ص اسم فعل هو يف الن

ُّوالتأهب من ،يشري إىل رضورة العمل واجلد) عليه السالم(خطاب اإلمام 

.)١(العدة: أي،ُاألهبة

ًما يدخره اإلنسان من أعامل صاحلة استعدادا لنزول :ُواملراد هنا َّ

:أي، )دار الزاد(َّوطبيعي أن التزود من هذه األعامل إنام يكون يف ،املوت

ْ﴿وتزودوا فإن خري الزاد التقوى﴾:لقوله تعاىل،دار الدنيا َّ َّ َ َ َِ
َ ْ َّ ِ َ ُ َّ من /البقرة [َ

.]١٩٧:اآلية

ُفمقام النص العلوي وما ورد فيه من ذكر املوت وما يرافقه من شدة  َِ َ

وفجأة إتيانه اقتىض اختيار لفظة تتناسب يف ،َّوشدة إيالمه،ِسكراته وأليم إزهاقه

وذلك هو اسم الفعل ،ا وقوته مع تلك املواقف الشديدة والصعبةشدة أمره

َفضال عن أن داللة اإلرساع التي فيه جاءت مالئمة حلث اإلنسان هذا،)عليكم( َّ ً

:لقوله تعاىل،ٌطلب قرآين-ًأصال- عىل اإلرساع يف عمل الصاحلات هي

ِّ﴿وسارعوا إىل مغفرة م َ ٍَ ِ ْ ِ ُ ْبكم وجنة عرَّن رَِ َْ َ َ ٍِّ َّ ْضها الساموات واألرض أعدت ُ َّ ُِ ُ ُ ْ ََّ َ َ ُ

َللمتقني﴾ ِ َِّ ُ ٍفكل يشء ،داللة الفوقية واالستعالئية) عىل(ولـ،]١٣٣: عمرانآل [ْ ُّ ُ

ًيأيت من جهة عليا يكون رسيعا ًماديا كان أو معنويا،ُ ًويكون حمرتما منفذا عىل ،ً َّ ُ ً

.جهة اإلرساع احلقيقي

).أهب(٤/٩٩: العني: ينظر) ١(
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١٣٩............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

َهُلمَّ:ثامًنا

َاسم فعل ذكره ًهلم زيدا«:سيبويه فقالٍُ َّ ُ ًهات زيدا:إنام تريد،َ وقال ،)١(»ِ

َّهلم يل«: ًأيضا ُ ًوما جاء متعديا ،)٣(بمعنى إيت أو تعال:وقيل)٢(»ِبمنزلة هات يل،َ

ْأقبل(فهو بمعنى ) إىل(منه بـ ْ﴿هلم إلينا﴾:كقوله تعاىل) ِ ََّ ُِ :من اآلية/األحزاب[َ

ْأحرض(وبمعنى ] ١٨
ُ﴿هلم شهداءكم﴾:عاىلكقوله ت)هِ َُّ َ َ ُ ُ :من اآلية/ األنعام[َ

٤(]١٥٠(.

َّهلم(ًواختلف اللغويون أيضا يف استعامل  فهو عند احلجازيني بلفظ ،)٥()ُ

َأما بنو متيم فيرصفونه بحسب املخاطب،واحد ّ)٦(.

َّوأيا كان أصله ومعنى الفعل الذي يفرس به ُ فهو لفظ بمعنى الدعاء إىل ،ًُ

ِقل إىل أسامء األفعال ملا فيه من القوة واملبالغةُن،)٧(اليشء َِ.

،لبعض أصحابه) عليه السالم(جاء هذا البناء يف هنج البالغة يف كالم له 

.١٧٤و١٧١: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: وينظر، ١/٢٤١: كتاب سيبويه) ١(

.١/٢٤٦: كتاب سيبويه) ٢(

.٤٢-٤/٤١: ورشح املفصل، ٣/٣٥:اخلصائص: ينظر) ٣(

.٣/١٠٠: رشح الريض عىل الكافية: ينظر) ٤(

.٣/١٠٠: ورشح الريض عىل الكافية، ٣/٣٥: واخلصائص، ٣/٣٣٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٥(

.٤٢-٤/٤١: ورشح املفصل، ٣/٢٠٣: املقتضب: ينظر) ٦(

).هلم(٨٤٥-٨٤٤: ومفردات ألفاظ القرآن، ٤/٥٦: العني: ينظر) ٧(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٤٠

،وأنتم أحق به-يقصد اخلالفة-ُكيف دفعكم قومكم عن هذا املقام:وقد سأله

ِودع عنك هنبا صيح يف حجراته.. .«:)عليه السالم(فقال  َِ َ َ ً َ ْ َ َوهلم اخلطب يف ،...َْ ََ َّ ُ

.)١(»َابن أيب سفيان

َّهلم(يف كالم اإلمام  ُ وال بد من بيان . هات: وهو اسم فعل معناه) َ

عليه (فقوله ،الشطر األول من عبارة اإلمام ألثرها يف إيضاح حمل الشاهد

َدع عنك هنبا صيح يف حجراته«: )السالم َ ً َ ْ َِ :)٢(تضمني لصدر بيت امرئ القيس»ْ

]طويلمن ال[

 
 

  
  ًأن امرأ القيس خياطب خالدا وكان قد نزل عنده:ومعنى البيت بإجياز ُ وقد ،َّ

َهنب قوم إبله ٌ ََ َّفلام سمع خالد بذلك أخذ رواحل امرئ القيس وتتبع الناهبني،َ َ َ ٌ ّ،

َغري أنه مل يرجع إبله وال ْ ُ َِووجه مشاهبته ملا فيه اإلمام ،)٣(َرواحل امرئ القيسَّ

َّأن اإلمام خياطب السائل وكأنه يقول) عليه السالم( َ -َّإن السابقني من اخللفاء:َُّ

إذ هلم االحتجاج بالقدمة يف ،ُفحديثهم مفهوم- ْوإن كان هلم موقف يف اخلالفة

ْوقرب املنزلة من الرسول ،اإلسالم واهلجرة وكوهنم ،)اهللا عليه وآله وسلمصىل(ُ

: وجاء هذا البناء يف موضع آخر، نواحيه: حجراته، الغنيمة: النهب، ٩/٢٤١): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

١٥/١٨٣.

.٩٤:حممد أبو الفضل إبراهيم: تح، ديوان امرئ القيس) ٢(

.٢٤٥-٩/٢٤٤): ابن أيب احلديد(ورشح ، ٩٤:ديوان امرئ القيس: ينظر) ٣(
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١٤١............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

َفدع ذكرهم، من قريش ِ ْ َ َّهلم اخلطب«ولكن ،)١(َ ُ هات ما نحن فيه اآلن : أي»...َ

األحوال التي :)عليه السالم(يريد ،األمر العظيم:واخلطب،ْمن خطب معاوية

ًأدت إىل أن صار معاوية الطليق ابن الطليق منازعا يف الرياسة ِ َ ِمع بعده عنها،ْ ْ ُ،

.)٢(ًحتى صار قائام عند كثري من الناس مقامه

َّهلم(فالتعبري بـ َّاقتضاه مقام النص املشحون بالشدة واالنفعال جراء فتن ) ُ

َّهذا فضال عن أن اختيار ،معاوية ونزاعه عىل الرياسة وهو بعيد عنها َّهلم(ً جاء ) ُ

ِّمنسجام مع تردد السائل وشكه ِوعدم ثباته يف عقله وأموره،ً إذ وصفه اإلمام يف ،ِ

َإنك لقلق الوضني«:ًأول اخلطبة قائال له وحزام ،بطان القتب:والوضني،»ِ

َألنه يرسل يف غري سدد؛اضطرابه:الرسج أراد اإلمام من ذلك َ ُ عليه (َّكام عرب - ُ

.)٣(يتكلم يف غري استقامة:أي-)السالم

َّولو عدنا إىل القرآن الكريم لوجدنا أن  َّهلم(ْ ِتعمل يف موضع الشك اس) ُ ُ

ْ﴿سيقول الذين أرشكوا لو شاء اُهللا ما أرشكنا :قال تعاىل،ِوالرتدد وعدم العلم َُ َْ َ ْ َّ َُ ََ ْ َ ِ ُ َ َ

ْوال آباؤنا وال حرمنا من يش َ ِ ْ َّ َ َ ْء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل َُ ُ ُ َ ََّ ْْ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ َ ََ

ْهل عندكم من علم فتخ ُ َ َْ ٍ ْ ِْ ِ ِْ َْ َرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال خترصونُ ْ َ ُْ َ َّ ُ ُ ُُ ْْ َْ َّ َِّ ِ ِ ُِ َّ ََ َّ ِ ْقل ،َِ ُ

.٣/٢٩٥): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.٣/٢٩٥): البحراين(ورشح ، ٩/٢٤٦): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر)٢(

.٣/٢٩٣): البحراين(ورشح ، ٩/٢٤٢): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٣(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٤٢

َفلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني ِ ِ َِ ْ َّْ َ ْ ُ ََ َ َ ُ ْ َُ ََ َّقل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن ،ُْ ََ ُ َ َْ َ ُ ََّ َِ َّ ُ ْ ُُ َ ُ

َاهللاَ حرم هذا َّ .]١٥٠-١٤٨:األنعام[)َ

َّ﴿قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن﴾:ىلفقوله تعا ُ ُ ُ ْ ََّ َّ ِ َِ ِْ َِّ َ ْ ُ َ َْ ْ ْ ْ َُ ٍ ِ ِ ِْ ُ

َّيشري إىل أن القائلني هبذا القول يتبعون ظنوهنم ًألهنم ال يمتلكون علام وال ؛َّ َِّ

َّهلم(لذا جيء بـ،)١(حجة ِملا فيه من التوكيد ،لشدته يف الداللة عىل األمر) ُ

َوانسجاما مع تردد املخاطبني وجهلهم،ةواملبالغ ُّ ً.

ّوخالصة ما تقدم أنه ملا كانت أسامء األفعال  أبلغ وآكد من معاين «َّ

َوالتوكيد يستعمل حيث ُيراد ،التي بمعناها)٢(»األفعال َّتقوية املؤكد ومتكينه يف «ُ

َّهلم(جيء باسم الفعل )٣(»ذهن السامع وقلبه ُيف نصوص حيمل خماطبها ) ُ َصفة َ

ّوهذا ما رأيناه يف النصني القرآين والعلوي،الرتدد والشك واجلهل َ ََّ ّ.

َهْيهات:تاسًعا

َاسم فعل ذكره سيبويه يف باب الظروف املبهمة غري املتمكنة الشبيهة  ُ ٍ ُ

.)٥(ّوأكد ذلك املربد،)٤(باألصوات

.٤/٣٠٩: التبيان: ينظر) ١(

.٣/٨٩: رشح الريض عىل الكافية) ٢(

.٤/١١٢: معاين النحو) ٣(

.٣٠٢و٢٩٢-٢٩١و٣/٢٨٥: كتاب سيبويه: ينظر) ٤(

.٣/١٨٢: املقتضب: ينظر) ٥(
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١٤٣............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

ه فقد حاول تفسري داللت- َّصاحب اإلبداع يف علم الرصف- ّأما ابن جني

َهيهية(هو ) هيهات(فرأى أن أصل ،عىل الصوت َ ْ َفعللة(بزنة ) َ َ ُقلبت ياؤه ،)َْ

:والدوداة،الزوزاة: َّكام أن أصل،ًاألخرية ألفا النفتاحها وانفتاح ما قبلها

َالزوزوة َْ َوالدودوة،َ َ ْ ِمصدر نقل إىل أسامء األفعال) هيهات(َّأن : أي)١(َ ُ َّألن بناء ؛ٌ

ْفعللة( َّوذلك أنك جتد املصادر «:إذ قال،ٌن جني مصدر يدل عىل التكرارعند اب) َ

ِّفكرر اللفظ ، )٢(»...،والقلقلة،الزعزعة:نحو،َّالرباعية املضعفة تأيت للتكرير ُ

.)٣(لتكرار املعنى

َّلو أنه وضح ،يف التبعيد) هيهات(وابن جنّي قريب يف حتليله من استعامل 

ُولو جاز لنا االستدالل بام نستعمله اليوم .ُلبعدلنا عالقة تكرار الصوت بمعنى ا

ُهوهو(:ِمن قولنا ًيف التبعيد والتعجيز لكان قريبا من داللة اسم الفعل )هُ

ًوإن كان كل ذلك ومها وختمينًا كام رأى الريض،عىل البعد) هيهات( ُّ ومما زاد ،)٤(ْ

ُمعرفة أصله تعقيدا أنه خاص بالعربية من دون اللغات األخر ً)٥(.

أثر : والدوداة، نصب ظهره وقارب اخلطو، مصدر زوزى الرجل: والزوزاة، ٣/٤١: اخلصائص: ينظر) ١(

.األرجوحة

.٢/١٥٣: السابق) ٢(

.٢/٢٠٢: السابق: ينظر) ٣(

.٣/١٠٢: رشح الريض عىل الكافية: ينظر) ٤(

.)هيهات(٥٦٦: القاموس املقارن أللفاظ القرآن: ينظر) ٥(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٤٤

) عليه السالم(ومن شواهد هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف كتاب له 

ُّوما للطلقاء وأبناء الطلقاء.. .«:قال فيه،ًبعثه إىل معاوية جوابا ُِّ ِ َوالتمييز بني ،َ

ِوترتيب درجاهتم،َّاملهاجرين األولني َ؟ هيهاتوتعريف طبقاهتم،َ ْ ٌلقد حن قدح ! َ َّْ ِ

َوطفق، ليس منها ِ .)١(»ُحيكم فيها من عليه احلكم هلاَ

َبعد(:وهو اسم فعل بمعنى) َهيهات(ّفيام مر  ُ َ(.

َعىل معاوية تعرضه باملفاضلة ) عليه السالم(ُيشري النص إىل إنكار اإلمام 

ًألن معاوية ليس أهال ملثل هذا احلكم؛)٢(بني أعالم املهاجرين َلصغر شأنه ؛َّ ِ

هم :والطلقاء،)٣(إذ هو طليق وابن طليق،كباروحقارته يف مثل هذه األمور ال

ُالذين أرسوا يف احلرب ثم أطلقوا .)٤(وكان منهم أبو سفيان ومعاوية،ُ

َّالنص ) عليه السالم(ٍوخلطورة ما قام به معاوية من عمل ابتدأ اإلمام 

ِّمستعمال صفات الذم والتحقري،باالستفهام االستنكاري ْهيهات(:وقوله،ً َ (

ومما زاد هذا ،)٥(يف إشارة إىل استبعاد معاوية ملثل هذا احلكم،ذا االستحقارِّيعزز ه

ٌحن قدح«:عبارة) عليه السالم(االستبعاد تضمينُه  َّْ ْوالقدح،»...ِ ِأحد قداح :ِ

.٨/٢٤٤، ٢١٣، ١/٢٠٣: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١٥/١٨١): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.١٥/١٩١: السابق: ينظر) ٢(

.٤/٤٣٧): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.٣/٤١٥: رشح الشيخ حممد عبده، هنج البالغة: ينظر) ٤(

.٤/٤٣٧): البحراين(رشح : ينظر) ٥(
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١٤٥............................................................................األفعالبأمساءاملبالغة:األولاملبحث

ثم أجاله املفيض خرج ،َّأنه إذا كان القداح من غري جوهر إخوته:واملعنى،امليرس

ُوهو مثل يرضب ملن يمدح ،ِليس من مجلة القداحَّألنه؛له صوت خيالف أصواهتا ُ

متكينًا ) عليه السالم(وقد استعمله ،)١(ًقوما ويطرهيم ويفتخر هبم مع أنه ليس منهم

َللمعنى وتثبيتا له يف نفس املخاطب ًألن للمثل تأثريا عجيبا يف قلوب السامعني ،)٢(ً ً
.)٣(للمعنى الذي يرتكه يف نفس املتلقي

).١٠١٨: املثل(١/١٩١: حممد حميي الدين عبد احلميد: تح، امليداين، جممع األمثال: ينظر) ١(

.١٣٥: اجلملة العربية واملعنى: ينظر) ٢(

.١١:موسى علوان.د: تح، ابن القيم اجلوزية، أمثال القرآن: ينظر) ٣(
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١٤٦

املبالغة باجلموع:لثانياملبحث ا

،َّألنه يعني الكثرة؛ومعنى املبالغة يف اجلمع ال خيتلف عام ذكرناه من قبل

يف -وتأيت هذه الداللة،ٌسواء أكانت تلك الكثرة يف الفعل أم كانت يف العدد

:يمكن تقسيمها عىل النحو اآليت،من أبنية متعددة- الغالب

أبنية جمع الجمع:أوًال

َأن جتمع بعض اجلموع للمبالغة يف الداللة عىل التكثري :جمع اجلمعاملراد ب ُ ْ

َوقد مجع عىل ،مجع) أقوال(مثل  ،أقاويل:وإنام قلت«:قال سيبويه،)أقاويل(ُ

ُفبنيت هذا البناء حني أردت أن تكثر وتبالغ يف ذلك ُ َ َِّ َّقطعه وكرسه حني :كام تقول،ْ َّ

َتكثر عمله ِّ ُفكذلك مجع ؛أفاد الكثرة واملبالغة) َّفعل(يف يف َّأن التضع:أي،)١(»ُ

.)٢(ُوهو سامعي ال يقاس عليه،ًاجلمع يفيد الكثرة أيضا

وترصيف األسامء ، ١٨٧: واملهذب، ٢٢٧): احلديثي(أبنية الرصف : وينظر، ٣/٦٢٣: كتاب سيبويه) ١(

.٢٢٣): قباوة(

.٢٢٣): قباوة(وترصيف األسامء ، ٢/٢٠٨: ورشح الريض عىل الشافية، ٣/٦١٩: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(
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١٤٧.................................................................................باجلموعاملبالغة:الثانياملبحث

َّأن يكرس بناء اجلمع عىل مثال ما :إحدامها؛وللعرب طريقتان يف مجع اجلمع ُ ْ

ْفعل(مجع ) أفعال(يشاهبه من أبنية املفرد وذلك يف  :نحو) أفاعيل(ُجيمع عىل ) َ

املفرد يف عدد احلروف واحلركة ) أفعال(ًتشبيها له بـ) أقاويل(عىل )أقوال(

.إعصار وأعاصري:نحو،دونام مطابقة كاملة حلركات الوزن،والسكون

ٍأن جيمع بناء اجلمع مجع مؤنث:ُواألخرى َ َ ُ وبيوت ،ِمجال ومجاالت:نحو،ْ

.)١(وبيوتات

:غة عىل النحو اآليتويمكن ذكر ما جاء من أبنية مجع اجلمع يف هنج البال

ُمجع :ِأفاعل. ١ ْ ِأفعلة(َ ٍأيد وأياد :نحو) ُأفعل(و،ٍأسقية وأساق:نحو) ْ ٍ

.)٢(ٍأنضاء وأناض:نحو) أفعال(و،ِوأواطبُوأوطب

) عليه السالم(ٍجاء هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد؛ يف خطبة له 

... «:قال فيها،جاهبة أهل الشامبم،ُّلتمردهم عىل أوامره،يف توبيخ أهل الكوفة

ْوأحثكم عىل جهاد أهل البغي َ ِ َحتى أراكم متفرقني أيادي ،ِفام آيت عىل آخر قويل،ُّ ِّ

َسبا َ«)٣(.

.١١٤:والتطبيق الرصيف، ٢٣٦): السامل(األبنية الرصفية : ينظر) ١(

مجع : أنضاء، ِسقاء اللبن: الوطب، ٢٢٧): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٣/٦١٨: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.لبعري املهزولا): ِنضو(

.٧/٧٠): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٤٨

ٌيف النص املتقدم بناء بزنة  ) َيد(وهو مجع ) ٍأيد(مجع ) أيادي(هو ) أفاعل(ِّ

ُمثل يرضب يف شدة التفرق) أيادي سبأ(و لتفرق ) لسالمعليه ا(رضبه اإلمام ،ٌ

قبيلة من :وسبأ،)١(أهل الكوفة عن جمالس الوعظ واإلرشاد والنصح والذكر

وجاء املثل يف قصة هؤالء حني ،)٢(أوالد سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان

.)٣(فتفرقوا يف البالد،تفرقوا بعد اهنيار سد مأرب وسقوطه

ِمثل تفرق أيادي :أي، »...ِّحتى أراكم متفرقني«:)عليه السالم(وقوله  ُّ ُ

،)٤(حيمل بني طياته استعارة ترصحيية للقوة،وهو تشبيه بليغ حمذوف األداة،سبأ

ُوقصة املثل حكاها قوله تعاىل ٍ﴿ومزقناهم كل ممزق﴾:َ َّ ََّ ُ َّ ُْ ْ َُ .)٥(]١٩:من اآلية/ سبأ[َ

وما ببنائه الدال عىل الكثرة واملبالغة استدعاه مقام النص) أيادي(َّهلذا إن لفظ 

َّمن شدة تفرق أهل الكوفة عن طريق ) عليه السالم(فيه من صور معاناة اإلمام 

َّومما يعضد هذا أن اإلمام عدل عن ،احلق .ِملا قلناه) أيادي(َيف أصل املثل إىل ) أيدي(َ

ِأفعلة(ُهو مجع :ِأفاعلة. ٢ ِأسورة وأساورة:نحو) ْ ِ ْ)٦(.

.٢/٤٠٥): البحراين(رشح : ينظر) ١(

).سبأ(٣/١٨١:ياقوت احلموي، معجم البلدان: ينظر) ٢(

).١٤٥٤: املثل(، )أيدي سبأ(ورواية املثل هنا ، ١/٢٧٥: جممع األمثال: ينظر) ٣(

.٤/٥٥: ارونعبد السالم ه: تح، اجلاحظ، البيان والتبيني: ينظر) ٤(

.٧٥:حممد الغروي، األمثال واحلكم املستخرجة من هنج البالغة: ينظر) ٥(

.٢٢٧):احلديثي(وأبنية الرصف ، ٣/٦١٩: كتاب سيبويه: ينظر) ٦(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٩.................................................................................باجلموعاملبالغة:الثانياملبحث

ّفيام جاء يف اخلطبة املسامة ؛واحدورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع

َوهي يف ذم الكرب) القاصعة(بـ ُولقد دخل موسى بن «:)عليه السالم(إذ قال ،ِِّ َ

ُعمران ومعه أخوه هارون  َ ُّوعليهام مدارع الصوف ،َعىل فرعون) صىل اهللا عليهام(ِ َ

ُّوبأيدهيام العيص
ِ َإن أسلم - فرشطا له،ِ ِبقاء ملكه- ْ ُ ِّودوام عز،َ َأال :فقال،هَ

ِّتعجبون من هذين يرشطان يل دوام العز ِ ُّومها بام ترون من حال الفقر والذل.. .َ َ ِ َ،

َفهال ألقي عليهام أساورة من ذهب ٌّ ِ َُ«)١(.

) سوار(وهو مجع ) ْأسورة(مجع ) ِأساورة(هو ) ِأفاعلة(ٌيف النص بناء بزنة 

ٌّوهو حمكي بنص اإلمام  .عونعىل لسان فر) عليه السالم(َ

َمدار هذه اخلطبة عىل النهي عن الكرب والتوبيخ عليه«ّوملا كان  ُ وعىل ما ،َِ

ِّيلزمه من احلمية والعصبية لغري اهللا تعاىل ليكون الناس عىل ضد ذلك من  َّ َّ

فاستعمل ،اقتىض التعبري بام يالئم تلك املعاين من حيث الشدة)٢(»التواضع والرفق

للكثرة واملبالغة يف إشارة إىل استنكار فرعون للرشطني املفيد ) أساورة(اإلمام بناء 

ودوام ،ُمن قبيل بقاء امللك) عليهام السالم(اللذين عرضهام موسى وهارون 

ِّواحتقاره هلام ملا رأى عليهام من زي الفقر والذل،العز وليس عليهام من آثار ،ِ

َّا يعتقدون أن َّألن الفراعنة يومذاك كانو؛هو التحيل بأساورة الذهب،الغنى

.١٣/١٥٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.٢٣٥-٤/٢٣٤):البحراين(رشح ) ٢(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٥٠

ِّالرؤساء جيب أن يزينوا أنفسهم باألساور والقالئد الذهبية وهي هيأة من ،)١(ْ

.شغف بحطام الدنيا وزخرفها

َّومما ناسب شدة التوبيخ أن العبارة بدأت بـ َّيف حني أن القرآن ،)ّهال(َ

َفلوال ألقي عليه﴿:يف قوله تعاىل) لوال(الكريم استعمل  ِّأسورة من ذهبُ ِ﴾

ملا فيه من التشديد ) لوال(أشد يف التوبيخ من ) ّهال(و] ٥٣:من اآلية/ الزخرف[

ُفلكل نص مناسبته ٍ ومن اجلدير ،ِّولكل نظم داللته التي تقتضيه ويقتضيها،ِّ

ِأسورة(َّبالذكر أن  .)٢()أساورة(يف اآلية املباركة قرأها اجلمهور ) ْ

.)٣(وأقوال وأقاويل،يمْأنعام وأناع:نحو) ْأفعال(ُمجع :أفاعيل-٣

يف ) عليه السالم(ٍومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له 

ِمن عرف من أخيه وثيقة ،ُّأهيا الناس«:قال فيها،ّالنهي عن الترسع بسوء الظن َ َ ََ

َوسداد طريق،ِدين َفال يسمعن فيه أقاويل الرجال،َ َّ َ َ«)٤(.

ْقول(مجع وهو ) أقوال(مجع :أقاويل َ(.

.١٦/٧٣:واألمثل، ٤/٢٧٣): البحراين(رشح : ينظر) ١(

وتفسري ، ٩/٨٥: وجممع البيان، ٥٨٧:شوقي ضيف. د: تح، ابن جماهد، السبعة يف القراءات: رينظ) ٢(

، ومعجم القراءات، ٨/٢٤: وعيل حممد معوض، عادل أمحد: تح، أبو حيان األندليس، البحر املحيط

.٨/٣٨٥: عبد اللطيف اخلطيب.د

.٢٢٧): احلديثي(أبنية الرصف : ينظر) ٣(

.١٤/٤٧، ٩/٤٠، ٦/٢٦٣: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ٩/٧٢): دابن أيب احلدي(رشح ) ٤(
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ُعن الترسع يف تصديق ما يقال من ) عليه السالم(النص يشري إىل هني اإلمام  ُّ
وهو ،املشتهر بالصالح واخلري،العيب والقدح يف حق اإلنسان املستور الظاهر

ِ﴿إن جاءكم فاسق:خالصة قوله سبحانه ْ ُ َ ْ ُبنبإ فتبينوا أن تصيبوا ِ َ َِ ُ ُ َ َْ َ َّ َ ٍ ٍبجهالة قوماِ َ َ ِ

ْفتص ُ َبحوا عىل ما فعلتم نادمني﴾َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َُ إذ ليس من احلكمة ، )١(]٦:من اآلية/ احلجرات[ِ

ُالتصديق بكل ما يقال أو يسمع ُ َألن من الرجال من شأنه املبالغة يف الكالم؛ِّ ِ َّ،

.وحتريف ما يقول

ًفضال عن تباينها ،هبذا البناء يوحي لنا بكثرهتا) أقاويل(فاستعامل كلمة 

.)٢(وأخرى كاذبة،فمنها أقوال صادقة؛واختالفها

ُفعوالت-٤ َومجع عليه :ُ ُبيت بيوت بيوتات:نحو) ُفعول(ُ ُ َ)٣(.

ْورد هذا البناء يف هنج البالغة يف عهده  إىل مالك األشرت ) عليه السالم(َ

ّثم انظر يف أمور عاملك«:إذ قال،)هرضوان اهللا علي( ُ ُ ِوتوخ منهم أهل التجربة .. .،ْ َّ ََّ َ

.)٤(»ُمن أهل البيوتات الصاحلة؛ياءواحل

ٍمجع مجع لـ:البيوتات .)٥(للمبالغة والتوكيد) ُبيوت(ُ

.٩/٧٢: السابق: ينظر) ١(

.١٣٥): بحث(عباس إسامعيل .و م، فيصل الالمي.د، دالالت مجوع التكسري يف هنج البالغة: ينظر) ٢(

.٢٢٧): احلديثي(أبنية الرصف : ينظر) ٣(

.١٧/٦٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(

.٢/٥٤٤: الشيخ عزيز اهللا العطاردي: تح، الكيذري، حدائق احلقائق يف رشح هنج البالغة:ينظر) ٥(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٥٢

َّيطلب من عامله أن يتحرى ويقصد أهل البيوتات ) عليه السالم(اإلمام 

َّاألصالء يف الرشف:الصاحلة أي َ َّوالعرفاء يف الصالح،ُ َّألهنم أهل دراية يف إدارة ؛َُ

َّهم ملا كانوا فرادى يشار إليهم بالبنان عرب عنهم بجمع َّولعل،شؤون املجتمع َ ُ ُ ّ

.اجلمع لتمجيدهم وتعظيمهم

ُفعالت-٥ َومجع عليه :ُ ِ ُفعل(ُ ُطرق وطرقات:نحو) ُ ُُ ُ)١(.

يف ) عليه السالم(ومن شواهد هذا البناء يف هنج البالغة ما ورد يف خطبة له 

َتعظيم ما حجب عن الناس ِوكشَف له،ُِ َولو تعلمون ما أعلم مما طوي «:يهاقال ف،ُ ِ ُ ّ

ُعنكم غيبه ِإذا خلرجتم إىل الصعدات،َ ُ ُّ ُ َ ِتبكون عىل أعاملكم،ً ُ َوتلتدمون عىل ،َ َ

.)٢(»ِأنفسكم

ُالصعدات ُصعد(مجع :ُّ ِصعيد(وهو مجع ) ُ قال ،وجه األرض:والصعيد،)َ

ً﴿فتيمموا صعيدا طيب:تعاىل َِّ ُ َّ ََ ً ِ َ .)٣(]٤٣:من اآلية/ النساء[ا﴾َ

َيف هذا املقطع من اخلطبة الناس الذين يبدون ) عليه السالم(ِّحيذر اإلمام  ُ ُ َ

ِيف أن اآلفاق املعتمة إنام تكمن أمامكم؛الضعف يف جماهدة العدو ُ واملستقبل ،َّ

ِيريد بذلك ما سيحل باألمة من فتن احلجاج وجرائمه،املظلم ينتظركم ِّ َ َ إذ لو ،ُّ

.٢٢٧):احلديثي(وأبنية الرصف ، ٣/٦١٩: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

وجاء هذا البناء يف . وهو رضب الوجه ونحوه، من االلتدام: تلتدمون، ٧/٢٧٧):ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.٧/١٨١:موضع آخر

).صعد(٤٨٤: مفردات ألفاظ القرآن: رينظ) ٣(
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ِعلم الناس هبذا َوعلمه هو من طريق رسول اهللا ،ُو مما غاب عنهم علمهوه،َ ِ َ

ِهلاموا عىل وجه األرض باكني من تقصريهم يف )صىل اهللا عليه وآله وسلم(

.)١(أعامهلم من شدة اخلوف

ِقد علم هذا من طريق رسول اهللا ) عليه السالم(َّومما يؤكد أن اإلمام  صىل (َ

َّنفسه يف السنّة النبوية الرشيفةَّأننا نجد املعنى )اهللا عليه وآله وسلم ُّ إذ ورد عن ،َ

َهل أتى (:)صىل اهللا عليه وآله وسلم(قرأ رسول اهللا «:)هرضوان اهللا علي()٢(أيب ذر ْ َ

ِعىل اإلنسان ْ ِ َ .. .وأسمع ما ال تسمعون،ّإين أرى ما ال ترون:ثم قال،حتى ختمها) َ

وخلرجتم إىل ... ،ًكثرياولبكيتم ،ًواهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال

ُالصعدات جتأرون إىل اهللا عز وجل ُّ«)٣(.

ُالصعدات(فاستعامل لفظ  ببنائه الرصيف الدال عىل الكثرة واملبالغة جاء ) ُّ

ّمناسبا جلو النص َألن الشخص الذي يبتىل بمصائب ؛امليلء بالشدة واخلوفً ُ َّ

ِعظيمة بحيث ينسى كل يشء إال إنقاذ نفسه خيرج هائ ٍٍ ًام يف الفلوات من شدة َّ

.٩٨-٥/٩٧: ونفحات الوالية، ١٠٨-٣/١٠٧): البحراين(رشح : ينظر) ١(

من ، صحايب جليل، أبو ذر، من كنانة بن خزيمة، من بني غفار، هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد) ٢(

مات يف الربذة ، املثل يف الصدقُيرضب به ، ًأسلم بعد أربعة وكان خامسا: يقال، قديم اإلسالم، كبارهم

.٢/١٤٠: واألعالم،١/٢٥٢:االستيعاب يف معرفة األصحاب: ينظر، )هـ٣٢(زمن عثامن سنة 

بحار : وينظر،٢/٥٥٤:مصطفى عبد القادر عطا: تح، احلاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني) ٣(

.عونتفزعون وترج: جتأرون، ٢٩/١٦٨: وروح املعاين، ٥٥/١٠٧: األنوار
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.)١(الذعر واخلوف

ِفواعالت-٦ َ َومجع عليه :َ ِفواعل(ُ ِموال ومواليات:نحو) َ َ ٍَ)٢(.

) عليه السالم(ٍيف وصية له ؛َورد هذا البناء يف هنج البالغة يف موضع واحد

َثم احدر إلينا ما اجتمع عندك.. .«:قال فيها،كتبها ملن يستعمله عىل الصدقات ْ َُّ،

َصريه حيث أمر اُهللاُن ٍفإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أال حيول بني ناقة وبني ،ِّْ َِ َ ّ ْ ُ َ

ِوال يمرص لبنها فيرض ذلك بولدها،َفصيلها َ ََّ ُْ َ ْ ََ َ ًوال جيهدهنا ركوبا،ُ ِوليعدل بني ،َُّ ْ َ

ِصواحباهتا يف ذلك ِ .)٣(»وبينهاَ

َصواحبات ِصواحب(مجع :َ .)صاحبة(وهو مجع ) َ

ْيف هذا النص اآلداب التي جيب أن يلتزمها آخذو ) عليه السالم(إلمام ِّيبني ا

ِفلحرصه الشديد عىل إقامة ،منها كيفية التعامل مع احليوانات.الصدقات والزكاة َ

َّورفقه هبا عرب ،العدل بني احليوانات ًرأفة هبا ) صواحبات(عنها بـ) عليه السالم(ِ

ُوأال يقترص عىل جمموعة منها يف العمل ،إجهادهاأو املبالغة يف ،إذ ال ينبغي إذالهلا ّ

.)٤(أو الركوب من دون باقي املجموعات

.٢/٢٣٠:توضيح هنج البالغة: ينظر) ١(

.٢٢٨): احلديثي(أبنية الرصف : ينظر) ٢(

ْاملرص: ُوال يمرص، ١٥٢/ ١٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣( .حلب ما يف الرضع مجيعه: َ

.١٤٤-١٤٣: دالالت مجوع التكسري: ينظر) ٤(
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َّوهبذا املعنى أيضا رصح الرسول حممد :إذ قال، )صىل اهللا عليه وآله وسلم(ً

ّويعرض عليها املاء إذا مر ،يبدأ بعلفها إذا نزل:للدابة عىل صاحبها خصال ست«

ِّتسبح بحمد رهباّفإهنا،وال يرضب وجهها،به ِّ ّوال حيملها فوق طاقتها.. .،ُ وال ،ُ

ّيكلفها من امليش ما ال تطيق ُ«)١(.

وهبذه النامذج من حقوق احليوان يف الرشيعة املقدسة يكون اإلسالم قد 

.َّسبق كل الدساتري والقوانني الوضعية التي كفلت ذلك

)٢(أبنيٌة ُأخر للجمع:ثانًيا

،شأهنا شأن استحصاهلا من أبنية مجع اجلمع،ُأخرتأيت املبالغة من أبنية 

:ويمكن إيرادها عىل النحو اآليت

فُعالء وأَفِْعالء. ١

َفعالء(ّأما .وإنام مجعتهام ألهنام بناء واحد كام سيتضح ًفهو بناء يطرد مجعا ) ُ َّ ٌ

ِفعيل(لـ ُغري مضعف وال معتل الالم،وصف مذكر عاقل) َ ٍُ َّ أو ،ِفاعل(بمعنى ،َ

ِفعلُم ِأو مفاعل،ْ َكريم وكرماء(:نحو)ُ َسميع وسمعاء(و،)ُ َنديم وندماء(و، )ُ ُ()٣(.

.٦١/٢٠١: بحار األنوار) ١(

.من هذا البحث) ١١٤(يف الصفحة) ًأوال(عىل التسلسل ) ٢(

- ١٠٤: وشذا العرف، ١٥٨-٢/١٥٧: ورشح الريض عىل الشافية، ٣/٦٣٤: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.١٦٥: ومعاين األبنية، ١٠٥
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ًويأيت هذا البناء أيضا مجعا لوصف عىل  ّإذا دال عىل سجية ) ُفعال(و) فاعل(ً

.)١()ُشجاع وشجعاء(و،)ُجاهل وجهالء(و،)ُعامل وعلامء(:نحو،مدح أو ذم

َّوإنام دل هذا البناء عىل السجايا  بناء ) فعيل(و، )فعيل(َّوالغرائز؛ ألنه مجع ّ

ِّألنه يدل عىل السجايا والطباع؛يدل عىل املبالغة يف الوصف َّ ويدخل يف هذا البناء ،َّ

َفعالء(ونظري .)٢(أو غريه ما يدل عىل ذلك) فاعل(من  َّيف املضعف الالم ) ُ ُ

ِأفعالء( َفعالء(ُوأصله ) ِأفعالء(ُباب ما بني عىل «:قال سيبويه،)ْ ٌّرسي (:وذلك) ُ ِ َ

ُوإنام رصفوها عن رسواء وغنَياء،)وأشقياء،وأغنياء،وأرسياء َ ألهنم يكرهون ؛ُ

ًإال أن خيافوا التباسا يف ،حتريك الياء والواو وقبلهام الفتحة َرميا(ّ َغزوا(و) َ َ (

ُفلام كانت احلركة تكره وقبلها الفتحة.. .ونحومها ُقد جيمع ) ِأفعالء(وكانت ،ّ هبا ُ

ُّفروا إليها كام فروا إليها يف التضعيف يف ،)فعيل( .)٣(»كراهية التضعيف)أشداء(ُّ

ّوإىل هذا ذهب املربد وابن جني والريض وابن عقيل واحلمالوي . ود،ُ

.)٤(فاضل السامرائي

.١/٣٨٢: واخلصائص، ٢١٨-٢/٢١٧: املقتضب: ينظر) ١(

عبد .د، واملنهج الصويت للبنية العربية، ٢/٤٦٨: ورشح ابن عقيل، ٣/٦٣٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.١٤٠: الصبور شاهني

.٣٩٣-٤/٣٩٢: كتاب سيبويه) ٣(

ورشح ، ٢/١٣٧: ورشح الريض عىل الشافية، ٢/٢٧٦: واملحتسب، ٢٠٨-٢/٢٠٧: املقتضب: ينظر) ٤(

.١٦٥: ومعاين األبنية، ١٠٥-١٠٤: وشذا العرف، ٢/٤٦٨: ابن عقيل
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.)١(صديق وأصدقاء:نحو،يف الصحيح)ِأفعالء(َّوشذ 

َّوملا كان البناء واحدا دل عىل معنى واح ،وهو السجايا والغرائز،ًد أيضاًّ

ُّوكل ذلك عىل املبالغة يف متكن الصفة من املوصوف ُّ.

َفعالء(فالفرق بني  َفعالء(َّأن - ًإذا- )ِأفعالء(و ) ُ يف الصحيح غري ) ُ

َّاملضعف وال معتل الالم ِأفعالء(و،ُ .فيهام) ْ

َفعالء(وقد ورد بناء  يف ذكر ) سالمعليه ال(ٍيف هنج البالغة يف خطبة له ) ُ

ٍفهم أرساء إيامن«:إذ قال،صفات املالئكة ُ َ ٌمل يفكهم من ربقته زيغ وال عدول،ُ ُ ٌْ َ ِ َِ ِ ُ َّ ُ َ«)٢(.

َأرساء ُأرست القتب :من قوهلم،الشد بالقيد:ْاألرس«من ) أسري(مجع :ُ

ِوسمي األسري بذلك ًثم قيل لكل مأخوذ ومقيد وإن مل يكن مشدودا،ُ َّْ ُِّ .)٣(»ذلك:ٍ

َّوكأنه ،يف هذا املقطع عن صفات املالئكة) عليه السالم(َّدث اإلمام حت

ِيويص الناس بأنكم إذا أردتم أن تصبحوا كاملالئكة) عليه السالم( ُ ِوتسلكوا ،َ

َسبل التقرب إىل اهللا تعاىل ُ َّالتي منها أهنم )٤(ّفام عليكم إال التحيل هبذه الصفات،ُ

َأرساء إيامن« قد استحكمت ،ن يف ظل اإليامن باهللا سبحانهَّأهنم يعيشو:أي»ُ

.١٨٠: واملهذب، ٣/٦٣٦: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

، ١/٩١: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، احللقة من احلبل: ِالربقة، ٦/٤٢٥): احلديدابن أيب(رشح ) ٢(

١٠/١٣٣، ٩/٢٢٩.

)ارس(٧٦: مفردات ألفاظ القرآن) ٣(

.٤/٧٥: نفحات الوالية: ينظر) ٤(
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ُّبحيث ال يمكن أن يطرأ عليهم يشء من العوارض التي متر ،العقيدة من نفوسهم ٌ َ

ِعىل البرش فيخرجهم عن إيامهنم ُ ٌفال حيرفهم عن طريق اإليامن جور،ِ ْ وال عدول ،َ

.)١(ِعن احلق كام هو حال البرش وطبيعتهم

َأرساء(فلفظ  ،َّالرصيف قد بني مدى استحكام إيامن املالئكةبحكم بنائه) ُ

َّوكأن اإليامن سجية يف نفوسهم ،ْال يمكن أن تزول عنهم،ٌأو طبيعة راسخة فيهم،َّ

َّكاألسري الذي شد بالقيد ًملا كان مناسبا ) أسريو إيامن(:)عليه السالم(ولو قال ،ُ َ

.ملرتبة إيامن املالئكة وتقواهم

ِأفعالء(ّأما بناء  َفقد ورد يف خطبة له ) ْ قال ،يف صفة املتقني) عليه السالم(ََ

ُوأما النهار فحلامء علامء«: فيها ُُ َُ َ َ ُأبرار أتقياء،ّ َقد براهم اخلوف بري القداح،ٌ ُِ َ ُينظر ،َُ

َإليهم الناظر فيحسبهم مرىض .)٢(»َوما بالقوم من مرض،ُُ

ّتقي(مجع ) أتقياء(يف النص  ِ ُجعل الن:والتقوى«) َ ْ ٍفس يف وقاية مما خياف هذا َ

ًثم يسمى اخلوف تارة تقوى، حتقيقه ًُ حسب تسمية مقتىض ،ًوالتقوى خوفا،ّ

.)٣(»اليشء بمقتضيه واملقتيض بمقتضاه

َّمن ذكر صفات املتقني يف الليل رشع يف ذكر ) عليه السالم(ّملا فرغ اإلمام  ْ ِ

.٢/٩٢): السيد عباس(رشح : ينظر) ١(

١٨/٣٢٥، ٢/٢٩٨,١١/١٥٠: ًوينظر هذا البناء أيضا، ١٠/١٣٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

)وقى(٨٨١: مفردات ألفاظ القرآن) ٣(
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بل أشد درجات ،ن اهللاخلوف م:ومعناها هنا،ومنها التقوى،صفاهتم يف النهار

بربي ) عليه السالم(ولشدة خوفهم من اهللا تعاىل شبههم اإلمام )١(اخلوف

َّإذ يصل األمر هبم أن من ،)٢(َّووجه التشبيه شدة النَّحافة،السهام: أي،القداح

.مرىض وما هم بمرىضيراهم حيسبهم

ومل »َّأما النهارو«:قال) عليه السالم(َّومما ناسب شدة التعبري تلك أن اإلمام 

ًيقل مثال ُّكل ذلك يدل .ًإحياء منه إىل استمرار تلك الصفات منهم،ّوأما يف النهار:ُ ُّ

.عىل املبالغة يف املدح والثناء

)بضم الفاء وتشديد العين(فُعال . ٢

ُبناء يطرد يف مجع  ّراكب وركاب:نحو،وصف صحيح الالم) فاعل(َّ ُ،

ّوغائب وغياب ّصادة وصداد:نحو،)فاعلة(ًمجعا لـوندر جميؤه،ُ ِّوندر يف املعتل ،ُ ُ

ّغاز وغزاء:ًأيضا نحو ُ ٍ)٣(.

والتشديد يدل عىل ،ّألنه مشدد العني؛ُّويدل هذا البناء عىل التكثري واملبالغة

َولو مل يرد هذا املعنى جلمع بالواو والنون،ًالتكثري واملبالغة غالبا ُِ ُ ََ ْ)٤(.

.٣/٤١٨): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.السابق نفسه والصفحة نفسها: ينظر) ٢(

: تح، أبو حيان، وارتشاف الرضب من لسان العرب، ٢/١٢٢: ّواملقرب، ٣/٦٣١: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.١٠٣:وشذا العرف، ١/٤٤٠: رجب عثامن. د

.١٤٩-١٤٨: معاين األبنية: ظرين) ٤(
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،ألنه وصف؛ال لتكثري العدد،ناء إنام هو للقيام بالفعلوالتكثري يف هذا الب

.)١(ُوالوصف أقرب إىل الفعل من االسم

يف ) عليه السالم(ٍومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له 

إىل اهللا .. .«:قال فيها،وهو ليس لذلك بأهل،ّصفة من يتصدى للحكم بني األمة

ُمن معرش يعيشون ج ٍْ ًهاالَ ًويموتون ضالال،ّ ّ ُ«)٢(.

ّجهال ِواجلهل خلو النفس من العلم) جاهل(مجع :ُ ْ ُّ أو فعل اليشء بخالف ،ُ

ُما حقه أن يفعل ْ ّوضالل،)٣(ُّ العدول عن الطريق :َّالضالل«و) ضال(مجع :ُ

.)٤(»املستقيم

َّبعد أن استهل اإلمام  َّهذه اخلطبة بتعداد صفات من يتصدى ) عليه السالم(ْ

ًيعيشون جهاال«للحكم والقضاء اختتم كالمه بالشكوى إىل اهللا تعاىل ممن  ّ :أي»ُ

ًيموتون ضالال«وممن ،ُّجاهلني باألحكام والسنّة أشد اجلهل ّ ّأهنم ضالون :أي»ُ

.)٥(ال هيتدون إىل سواء السبيل،إىل حني مماهتم

.السابق نفسه والصحيفتني نفسيهام: ينظر) ١(

، ٦/٣٧٢,١٣/١١٦، ١/٢٨٣: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ١/٢٨٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

١٨/٣٤٦، ١٧/١٩.

).جهل(٢٠٩: مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٣(

).ضل(٥٠٩ع: السابق) ٤(

.١/١١٣: لبالغةتوضيح هنج ا: ينظر) ٥(
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َّفالنص يصور لنا صعوبة ما مر به اإلمام  ًعارش أناسا أخذ إذ ،)عليه السالم(ِّ ُ

ًأناسا غاصوا يف طريق الضاللة؛َّوتفشى فيهم،منهم اجلهل مأخذه فلم يرتكوا ،ُ

َجهلة(:)عليه السالم(ولو قال ،ًطريقا من طرقها إال سلكوها َ َضللة،َ ّملا دال ،)َ َ

ًوملا كان مناسبا أيضا مع داللة ،)١(َّعىل تلك الكثرة واملبالغة يف اجلهالة والضاللة ً ََ

.عىل استمرار احلدث) ويموتون،يعيشون(الفعلني املتقابلني 

٤ .بضم الفاء وتشديد العين المفتوحة(ل فُع(

ٍبناء يطرد مجعا لوصف عىل  ً َّرضب يف:نحو،)ِفاعلة(و) فاعل(َّ ضارب :ُ

.)٢(وضاربة

فهو ال خيتلف ،عىل التكثري واملبالغة يف الفعل- ِكسابقه-ويدل هذا البناء

ّفعال(ناء عن ب هلذا ذهب الدكتور فاضل السامرائي ،)٣(إال يف طول فتحة العني) ُ

َّفعل(أسهم يف إضفاء داللة احلركة والرسعة عىل بناء َإىل أن قرص املدة مع بقاء ) ُ

َّألنه مضعف العني؛داللته عىل التكثري واملبالغة وتضعيف العني يدل عىل التكثري ،َّ

.)٤(ًغالبا

.١٣٥: دالالت مجوع التكسري: ينظر) ١(

.١٠٧: والتطبيق الرصيف، ٣/٦٣١: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.١٣٧: املنهج الصويت للبنية العربية: ينظر) ٣(

.١٥٣-١٥٢: معاين األبنية: ينظر) ٤(
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يف ) عليه السالم(ٍبناء يف هنج البالغة ما ورد يف خطبة له من شواهد هذا ال

ًوأيقاظا نوما.. .ًمايل أراكم أشباحا بال أرواح«:قال فيها،املالحم َّ ُ ً!«)١(.

َّنوم .)٢(»إذا رقد:ًنام الرجل ينام نوما فهو نائم«من ،)نائم(مجع :ُ

ًبخا األفراد مو) عليه السالم(ُاملقطع الذي ذكرته من خطبة قاهلا اإلمام 

َّأيقاظ نوم(فهم ،الذين ليس هلم أي عمل جتاه ما جيري من احلوادث هم :أي) ُ

يرون حركة احلياة وما جيري ،لكن لعدم انتفاعهم بيقظتهم فهم نائمون،أيقاظ

ِنيام عن ؛ًوال يدفعون ضيام،لكنهم ال حيركون ساكنًا،فيها من حوادث سيئة

.)٣(مواجهة ما جيري حوهلم

َّنوم(عامل اجلمع فاست هبذا البناء اقتضاه مقام النص وما فيه من وصف )ُ

ِّكل ذلك للمبالغة يف الذم.حال األفراد الذين ال تأثري هلم يف املجتمع ومما ناسب ،ُّ

ًمبالغة يف »...مايل أراكم«:افتتح كالمه بقوله) عليه السالم(َّهذا أن اإلمام

.)٤(التعجب من أحوال هذه األصناف من البرش

.٤٣٧,٧/١٨٧، ٦/٤٢٤: ًوينظر هذا البناء أيضا يف، ٧/١٨٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).نوم(٨/٣٨٦: العني) ٢(

.٢/٢١٧): السيد عباس(رشح : ينظر) ٣(

.١/١٥١): اخلوئي(منهاج الرباعة : ينظر) ٤(
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١٦٣

أُخر)و أساليبأبنية (بـاملبالغة :املبحث الثالث

)بفتح اِّـيم والع(َمفَعلة 

َّمن سنن العرب يف الداللة عىل التكثري أهنم صاغوا من الثالثي اللفظ أو  ُ

َمفعلة(ًاألصل بناء بزنة  ْ :نحو قوهلم،للداللة عىل كثرة اليشء اجلامد باملكان) َ

َأرض مسبعة ومأسدة َ ْ َومذأبةََ .)١(كثرية السباع واألسود والذئاب:أي،َ

ْمبرصة(قال ابن جني يف توجيهه قراءة  َّ﴿فلام :يف قوله تعاىل)٢(بفتح امليم) َ َ َ

ُّجاءهتم آياتنا مبرصة قالوا هذا سحر م ٌ ُ ْْ ِْ ُِ ً َ ُُ ْ ٌبني﴾َ ًهدى :هو كقولك«:]١٣:النمل[ِ

َاملفعلة(وقد كثرت ،ًونورا ،ًكثرة يف اجلواهر واألحداث مجيعابمعنى الشياع وال) َ

: واملهذب، ٨٣: وشذا العرف، ١/١٨٨: ورشح الريض عىل الشافية، ٤/٩٤: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٤٥: ومعاين األبنية، ٢٧٠

، ٣/١٣٩: والكشاف، ٢/١٣٦: املحتسب: ينظر، وقتادة) عليه السالم(وهي قراءة اإلمام السجاد ) ٢(

.٢٤/١٨٤: وتفسري الرازي، ٧/٣٦٦وجممع البيان 
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َّأرض مضبة:وذلك كقوهلم َ ْومثعلة،ِّكثرية الضباب:َ وأما . .كثرية الثعاىل:َ

َالبطنة موسنة:َاألحداث فكقولك َْ ْ َوأكل الرطب موردة،ِ َْ ) َآياتنا مبرصة(و،)١(»َ

ُّمكانا يكثر فيه التبرص: أي«بفتح امليم  ُ ُ ً«)٢(.

َاملفعلة(و صىل اهللا (ِّكقول النبي ،)٣(ا للداللة عىل سبب كثرة اليشءًتأيت أيض) ْ

َالولد جمبنة مبخلة حمزنة«:)عليه وآله وسلم َْ َ ْ ََ ْ سبب لكثرة اجلبن والبخل : أي،)٤(»ََ

.)٥(واحلزن

ًوهو مع كثرته ليس قياسا مطردا ّ ً ورأى جممع اللغة العربية قياسيته من ،)٦(ِ

ٌكان الذي تكثر فيه األعيان سواء أكانت من أسامء األعيان الثالثية األصول للم ُ

.)٧(كانت من النبات واجلامداحليوان أم

َمفعلة(وأرجع ابن جني داللة  ْ :عىل الكثرة إىل سببني) َ

من ، حممة: وموردة، النعاس: من الوسن: موسنة، ٧/٣٦٦: جممع البيان: وينظر، ٢/١٣٦: املحتسب) ١(

.أخذته لوقت: وردته احلمى

٧/٥٧: ر املحيطوالبح، ٢٤/١٨٤: تفسري الرازي: وينظر، ٣/١٣٩: الكشاف) ٢(

٥٠٦-٢/٥٠٥: ارتشاف الرضب: ينظر) ٣(

.٩٧/ ١٠١: بحار األنوار) ٤(

.١٩/١٦٨: روح املعاين: ينظر) ٥(

.١/١٨٨: ورشح الريض عىل الشافية، ٤/٩٤: كتاب سيبويه: ينظر) ٦(

حوية والقرارات الن، ٣١: إبراهيم مدكور، ١٩٦٢-١٩٣٢ًجممع اللغة العربية يف ثالثني عاما: ينظر) ٧(

.٤١٧: والترصيفية
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١٦٥................................................................أُخر) و أساليبأبنية(بـاملبالغة:الثالثاملبحث

َّواملصدر يدل عىل الشياع والعموم والسعة،ِملا فيه من املصدرية:أحدمها ِّ ُّ.

ولذلك ،ّوعالمة،راويةكرجل ،وهي ملثل ذلك،)التاء(ِملا فيه من :واآلخر

.)١(يف الداللة عىل املبالغة) املفعلة(كثرت 

َّاتضح مما تقدم أن  ْمفعلة(يف بناء ) التاء(ّ ثم ،خرجت عن باهبا يف التأنيث) َ

َمفعل(ّأدت إىل عدوله عن بناء  ٍوهو مصدر ميمي خال من معنى الكثرة ،)َ

َوقد ورد هذ،الدال عليهام) َمفعلة(واملبالغة إىل حتى ،ًا البناء كثريا يف هنج البالغةَ

عليه (أمري املؤمنني «َّإن :وقال،حلظ ذلك)هـ٦٥٦ت(َّإن ابن أيب احلديد 

ٍملا من ظروف املقال من دواع )٢()»مفعلة(و) مفعل(كثري االستعامل لـ) السالم َ ِ

.لدالالت هذين البناءين

:قال فيها،الوعظيف) عليه السالم(ٍومن تلك املواضع ما ورد يف خطبة له

ٌوجمالسة أهل اهلوى منساة لإليامن.. .« ْ َ ٌوحمرضة للشيطان،ُ َ ْ َ«)٣(.

َمفعلة(يف النص كلمتان بزنة  مشتقتان من الفعلني ) وحمرضة،َمنْساة(مها ) َ

).وحرض،نيس(

َّذكر رشاح النهج أن  ّ َمنْساة لإليامن«ُ موضع لنسيانه وداعية للذهول عنه :َ

.١٣٧-٢/١٣٦: املحتسب: ينظر) ١(

.١٣/١٥١): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.١٦٣، ١٣/١٥١، ٧/٢٢١، ١/١٣٣: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ٦/٣٥٤: السابق) ٣(
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َوحمرضة للشيطا ْ ٍمكان حلضوره وداع له:نَ ٌ«)١(.

وهم ،عن جمالسة أهل اهلوى) عليه السالم(ُالنص يشري إىل هني اإلمام 

َّالفساق املنقادون لدواعي الشيطان إىل الشهوات اخلارجة عن حدود اهللا تعاىل ُ،

ّألن هؤالء الفساق ؛َّألهنا مظنة وسبب يف نسيان ذكر اهللا تعاىل؛َّونفر عن جمالستهم ُ َّ

خائضون يف أصناف الباطل ،ًدا مشغولون بذكر ما هم فيه من لعب وهلوأب

ًوأنواعه وال شك يف أن كل حمل عيص فيه اهللا تعاىل كان حمرضا للشياطني َْ َ ُِ ٍ َّ ًوسببا ،َّ

َوصورة النص العلوي هذه إنام هي من وحي ،)٢(يف اقرتاف املعايص والذنوب َ

َّاستحوذ عليهم الش﴿:قوله تعاىل ُ ْ ِْ َ َ َ َْ َيطان فأنساهم ذكر اهللاِ أولئك حزب الشيطان أال َ ُِ َْ َ ْ َّْ ُْ ُْ ِ ِ َِ ْ َ ُ

َإن حزب الشيطان هم اخلارسون﴾ َُّ
ِ ِْ ُ ُْ َِ َّ ْ صىل (ِّومن قول النبي حممد ، ]١٩: املجادلة[ِ

ِاملرء عىل دين خليله وقرينه«): اهللا عليه وآله وسلم ِ ِ ُ«)٣(.

) حمرضة(وبني ،مل الصالحّوشدة نسيان احلق والع) منساة(فاملناسبة بني 

ورسعة حضور األبالسة وحزب الشيطان وجنوده الءمت الداللة العامة للنص 

ّفأي مهلكة لإلنسان من ،ونبذ مرافقتهم،التي تدعو إىل ترك جمالسة أهل اهلوى

ُّمصاحبة من هو أهل للفسق والطيش وترك التعقل واحلكمة .!؟َ

عيل ، رشح هنج البالغة املقتطف من بحار األنوار للمجليس: وينظر، ١/١٣٤): عبده(هنج البالغة ) ١(

.١/٤٦٩: صاريانأن

٢/٢٨٥): البحراين(رشح : ينظر) ٢(

.٢/٣٧٥: الكايف) ٣(
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١٦٧................................................................أُخر)أساليبوأبنية(بـاملبالغة:الثالثاملبحث

دةمشدَّ) ياء(اِّـبالغة بزيادة 

َّمشددة يف آخر ) ًياء(ُيب العرب يف الداللة عىل املبالغة إحلاقهم من أسال

فمن ذلك «:قال سيبويه،الصفات للداللة عىل قوة الصفة ومتكنها يف املوصوف

ّقوهلم يف الطويل اجلمة ٌّمجاين:ُّ َّ ْويف الطويل اللحية،ُ ِّاللحياين(:ِّ ْ ويف الغليظ ،)ِّ

َالرقبة ِّالرقباين(:َّ َ ِميت برقبة أو مجة أو حلية قلتْفإن س،)َّ ّ ٌّرقبي وحلي ومجي :ُ ٌّ ٌّ َِّ ُ ِ َ َِ

ٌّوحلوي ِ َ ّالطويل اجلمة) ٌّمجاين(إنام أردت حيث قلت ،َّوذلك ألن املعنى قد حتول،ِ ُ

ّاللحياين(وحيث قلت  َفلام مل تعن ذلك أجري جمرى نظائره التي ،الطويل اللحية) ِّ ِ ُ ِ ّ

.)١(»ليس فيها ذلك املعنى

َّلك املربد يف باب من كتابه سامه وأكد ذ ِما يقع يف النسب بزيادة ملا فيه من «ّ ٍ

.)٢(»املعنى الزائد عىل معنى النسب

االحتياط يف إشباع معنى «من باب) الياء(َّإن هذه :وقال ابن جني

.)٣(»الصفة

َّوالذي يبدو يل مما تقدم أن هذه  ًفضال عن داللتها ،َّقد دلت عىل النسب) الياء(َّ

ُّوهذا مما يمكن عده من صور العدول ،عىل قوة الصفة ومتكنها يف املوصوف

ّالرقبي :وهي،ِووجه العدول فيه أنه مل يأت عىل الصورة املعروفة للنسب،للمبالغة َّ

.٣/٨٢:األصول يف النحو: وينظر، ٣/٣٨٠: كتاب سيبويه) ١(

.٣/١٤٤: املقتضب) ٢(

.٣/١٠٤: اخلصائص) ٣(
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٦٨

ّواجلمي واللحي ّ ّوالغرض من هذا الرضب من التحول إنام هو العدول عن إرادة «)١(ُِّ

ُّا ما عرب عنه سيبويه بتحول املعنىوهذ)٢(»النسب إىل قصد املبالغة َّ)٣(.

)هـ١٢٠٥ت(َّعند ابن يعيش والريض والزبيدي) الياء(َّغري أن هذه 

.)٤(معنى التوكيد واملبالغة من دون إفادهتا معنى النسبأفادت

َّما ذكره املربد من أن معناها يف هذه ) الياء(َّولعل األقرب إىل داللة هذه  ّ

:ويروى«:وأكد ذلك ابن منظور بقوله،)٥(ها يف النسبالصفات يزيد عىل معنا

َّحوليا قلبيا ُ َّ املوصوف هبا قد اختذ من الصفة «َّوكأن ، )٦(»بياء النسبة للمبالغة.. .ُ

ًنسبا ووشيجة وحلمة ُ ً .)٧(»ويف ذلك ما فيه من الداللة عىل املبالغة،ً

َّوذهب مجع من املفرسين إىل أن  :يف قوله تعاىل) سخريا(يف كلمة ) الياء(ٌ

ِْ﴿فاختذمتوهم سخريا﴾ ْ ِ ُ ُ ُ ْ َ َّ ًفضال عن ،أفادت النسب] ١١٠:من اآلية/املؤمنون[َ

.١١١: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة: ينظر) ١(

.١١٢-١١١: السابق) ٢(

.٣/٣٨٠: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

٥١١-٦/٥١٠: وتاج العروس، ٢/٤: ورشح الريض عىل الشافية، ٣/١٣٩: رشح املفصل: ينظر) ٤(

).رسط(٣٤٣-١٩/٣٤٢، )شنح(

.٣/١٤٤: املقتضب: ينظر) ٥(

).حول(١١/١٨٦:لسان العرب) ٦(

.٩٣: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة) ٧(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٩................................................................أُخر)أساليبوأبنية(بـاملبالغة:الثالثاملبحث

.)١(ِزيادة قوة ملا يف الفعل

عليه (وشاهد هذا البناء يف هنج البالغة ورد يف موضعني؛ فيام جاء يف قوله 

ْأنفسكم عىل الطعن الدعاُواذمرو«:ألصحابه يف احلرب) السالم َّ ِ َّ ِوالرضب ،ِّيسَ َّ

ِّالطلحفي ِ ْ َ ِّ«)٢(.

ًرأيت طريقا دعسا:يقال،األثر:الدعس بالفتح«:من:َّالدعيس ْ َ كثري :أي،ً

ْوالدعس.. .،اآلثار :ّوالطعن الدعيس، )٣(»حشوته:ُودعست الوعاء.. .،الطعن:َّ

.)٤(ُالشديد الذي حيشى به أجواف األعداء

) عليه السالم(تكون عبارة اإلمام ) الطعن(بـ) الدعس(وعىل تفسري معنى 

.)٥(ُوصف اليشء بمرادفه للمبالغةمن باب

ْالرضب الطلحفي«ّأما َ فالياء يف اللفظني ،)٦(أشد الرضب:فمعناه»ِّ

.)٧(أفادت القوة واملبالغة) والطلحفي،الدعيس(

.٦/٣٨٩: والبحر املحيط،٢/٦٠٠: وجوامع اجلامع، ٣/٤٤: الكشاف: ينظر) ١(

.احرصوا: أي): اكتبوا(واذمروا بوزن ، ١٥/١١٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).دعس(٣/٩٢٩: الصحاح) ٣(

.١٥/١١٤): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٤(

.١٩٠: اجلملة العربية واملعنى: ينظر) ٥(

.٤/١٧٧): يد عباسالس(ورشح ، )طلحف(٩/٢٢٣: ولسان العرب، ٣/٣٣٤: العني: ينظر) ٦(

، ٣/٤٦: السيد عبد اللطيف الكوهكمري: تح، الراوندي، منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: ينظر) ٧(

.٣/٤٥٦: وتوضيح هنج البالغة، ٤/٣٨٧): البحراين(ورشح 
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االمسيةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثاني...........................................................................١٧٠

ّوملا كانت ظروف النص ظروَف حرب تستلزم القوة والشدة يف التعامل مع 

ًأصحابه بأن يشتدوا يف رضب العدو رضبا ) عليه السالم(مر اإلمام أ،األعداء

ِمدال عىل ذلك بمفتتح ،)١(وطعًنا بالرماح من أشد الطعن،ُيظهر أثره يف قتالهم ُ

،ِواالعتناء بتنفيذه وضبطه،ًإرادة للحرص عىل إيقاع الطلب)واذمروا(أمره 

.َّومتابعة توازن إيقاعه عىل نحو الشدة

ّرباين(ًب من ذلك البناء أيضا كلمة ومما يقر َّ لكميل ) عليه السالم(يف قوله ) َ

ٌالناس ثالثة«:)هرضوان اهللا علي( ٌّفعامل رباين:ُ ّ ٌ ٌومتعلم عىل سبيل نجاة،ِ ُِّ ٌومهج ،َ

ِرعاع أتباع كل ناعق ِّ ٌ .)٢(»ِّيميلون مع كل ريح،ِ

ّرباين ِمنسوب إىل الرب تعاىل عىل غري قياس:َ األلف والنون للمبالغة بزيادة ،ِّ

ِّوالعامل الراسخ يف العلم والدين الذي أمر به اهللا تعاىل ،العارف باهللا تعاىل:ومعناه ِ ِ

فكانوا من الرب بمعنى الرتبية: وقيل،ِوالذي يطلب بعلمه وجه اهللا تعاىل ورضاه

َيربون املتعلمني بصغار العلوم قبل كبارها ّ :قال تعاىل،)٣(ِّالعامل العامل املعلم:وقيل، ُ

َ﴿كونوا ربانيني بام كنتم تعلمون ُ ْ ِّ َِّ َ َُّ ُ ْ ُ ُِ َ ِ .]٧٩:من اآلية/ آل عمران [﴾كتابالُ

.٤/١٧٧): السيد عباس(رشح : ينظر) ١(

األحداث الطغام الذين ال : رعاعوال، احلمقى من الناس: اهلمج، ١٨/٣٤٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.منزلة هلم بني الناس

، ١/١٧٨:حاتم صاح الضامن.د: تح، أبو بكر ابن األنباري، الزاهر يف معاين كلامت الناس: ينظر) ٣(

.٥/٣٢٣):البحراين(ورشح، ٢/١٨١:والنهاية يف غريب احلديث، ٢/١٠:والفائق يف غريب احلديث
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الفصل الثالث

املبالغة باألبنية الفعلية وما فيها معنى الفعلية
املبالغة باألبنية الفعلية اردة: املبحث األول

فعلية املزيدةاملبالغة باألبنية ال:املبحث الثاني

املبالغة بعدم التصرف:املبحث الثالث

املبالغة مبصادر ُأخر:املبحث الرابع
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١٧٣

مدخل

،)َأفعل(التعدية يف :نحو،ٍلألبنية الفعلية يف اللغة العربية معان متعددة

.ونحو ذلك) استفعل(والطلب يف ،)َفاعل(واملشاركة يف 

ُإذا كانت األفعال تقسم عىل و،ومن تلك الدالالت الكثرة واملبالغة

ًفإن داللة الكثرة واملبالغة قد جاءت كثريا من األبنية الفعلية ،)مزيدة(و) َّجمردة( َّ

َّوقد وردت من األبنية املجردة بقلة،املزيدة َّوالسبب يف ذلك يعود إىل أن داللة ،َّ

َاألبنية املجردة لفظية معجمية متثل اللفظ نفسه  َ ٌ َوكرسَقطع (فالفعالن «ٌ يدالن ) َ

َّقطع وكرس(:لكننا لو قلنا،عىل القطع والكرس وهي داللة اللفظ نفسه َّ (

.)١(»وهي داللة البناء،َّفإن صورة اللفظ تنتج لنا داللة التكثري،بالتشديد

ًألهنا حتمل معنى زائدا يرافق ؛ٍذات داللة رصفية-ًإذا- فاألبنية املزيدة ُ

وهي تيل عنده الداللة ،)الداللة الصناعية(بن جني ّوقد سامها ا،داللة الكلمة

وإنام كانت الداللة الصناعية أقوى من «: إذ قال،اللفظية املعجمية من حيث القوة

.٤: الداللة الرصفية عند ابن جني) ١(
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ًاملعنوية من قبل أهنا وإن مل تكن لفظا ْ َّ َ ٌفإهنا صورة حيملها اللفظ،ِ ،)١(»وخيرج عليها،َّ

َالرتقي يف الداللة من «احثني بـوهذه القوة يف الداللة هي التي وصفها بعض الب

َّألن يف «؛فمعنى اللفظ نفسه خيتلف عن معنى البناء.)٢(»املعجمية إىل الرصفية

.)٣(»معنى الوزن زيادة مل تكن موجودة يف اللفظة نفسها

ٍفالزيادة التي تدخل عىل األبنية إنام تقيدها بمعان خاصة ِّ بعدما كانت ؛ّ

َبعض علامء العربية حرص معاين الفعل الثالثي ْوإن حاول ،حتمل دالالت عامة
درأ (: نحو،منها الداللة عىل الدفع،َّإال أهنا دالالت للفظ نفسه ال للوزن)٤(َّاملجرد

(نحو،والعطاء،)وعتل،وردع (نحو،واملنع، )وبذل،ووهب،منح:  ، حرص: 

.ونحو ذلك) وسجن،وحبس

سبوا املعاين الرصفية إىل البناء َّوالبد من اإلشارة هنا إىل أن الرصفيني قد ن

ُوإىل الزوائد مرة أخرى،ًمرة ،تدل عىل الصريورة أو التعريض- ًمثال- فاهلمزة؛ً

.)٥(يدل عىل الطلب) استفعل(وبناء 

.٣/٩٨: اخلصائص) ١(

.٤: الداللة الرصفية عند ابن جني) ٢(

.١٣:أمحد خمتار.د، علم الداللة: وينظر، ٤٢: هاشم طه شالش. د، أوزان الفعل ومعانيها) ٣(

ودروس ، ٤٤٤-٣/٤٤٢: حممد بدوي.عبد الرمحن السيد ود.د: تح، ابن مالك، رشح التسهيل: ينظر) ٤(

.٦١: حممد حميي الدين عبد احلميد، األفعالالترصيف يف املقدمات وترصيف 

والرصف ، ٤٥-٣٩: وشذا العرف، ١/٨٣: ورشح الريض عىل الشافية، ١/٧٧: ِاملنصف: ينظر) ٥(

.١٠٧-٩٩: الواضح
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١٧٥.........................................................................................................مدخل

ّوذهب الدكتور متام حسان  َّإىل أن إسناد املعنى إىل الزوائد ) م٢٠١١ت (ّ

َّذا رأى أن املنهج السليم هو نسبة ل،ُخيرجها عن طابع الزيادة إىل طابع اإللصاق

ًإن كان مقبوال يف -ألن استخالص الزائد وعزله؛املعنى الرصيف إىل البناء ْ

.)١(ًفليس مقبوال يف التضعيف والتكرار- االفتعال) تاء(و ) السني(

َّألن احلرف ؛)٢(فنسبة املعنى الرصيف للبناء أوىل من نسبته إىل احلرف الزائد

فاملعنى يتحصل ،ًيقع يف البناء السابق يصري جزءا من البناء اجلديدالزائد عندما

َّألن داللة احلرف اعتباطية عند املشهور من ؛ال من احلرف وحده،ِّمن البناء كله

ًإذ لو زدنا حرفا عىل بناء ،)٣(اللغويني ٌلتكون بناء جديد حيمل داللة رصفية ) َفعل(ْ َّ

َقاتل(:نحو،خمتلفة عن داللته املعجمية .فبناؤه يدل عىل املشاركة) َ

َّومما يؤكد نسبة املعاين الرصفية إىل البناء أيضا أن بناء  َفعل(ً َّاملجرد قد يدل ) َ

ِّعىل الرغم من كونه خلوا من أي حرف زائد،ٍعىل معان رصفية ضنأت «:نحو،ً

ْقد زغفت البئر أي(و)٤(»ُإذا كثر ولدها،...املرأة َ َأذج«و)٥()كثر ماؤها:َ إذا أكثر :َ

.)٦(»من الرشاب

.١٦١: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر) ١(

.٥: الداللة الرصفية عند ابن جني: ينظر) ٢(

.٦٣): اللغةدراسات يف(كتاب املورد : ينظر) ٣(

.٤/٢١٣: ديوان األدب) ٤(

).زغف(٢٣/٣٩٠: وتاج العروس، ٤/٤٨٦: التكملة والذيل والصلة: ينظر) ٥(

).أذج(٢/٢٠٧: لسان العرب) ٦(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................١٧٦

َّوكام أتت الكثرة واملبالغة من األبنية الفعلية املزيدة بناء عىل أن الزيادة يف  ً

ًجتيء أيضا من أبنية فيها - املبالغة: أي- َّفإهنا،املبنى تؤدي إىل زيادة يف املعنى

وال يوجد :ريلقول ابن األث،واملصدر،واسم املفعول،كاسم الفاعل،معنى الفعل

،ّالتوكيد واملبالغة وزيادة املعنى لزيادة املبنى إال فيام فيه معنى الفعلية:أي،ذلك

.)١(وكالفعل نفسه،واملفعول،كاسم الفاعل

ٍوملا تقدم فإنني مجعت األبنية الفعلية وما فيها معنى الفعل يف حيز واحد ِّ ُ ًجتنبا َِ

وهو مما يمكن ،ّىل مواضع متفرقة من البحثًودفعا لتشتيته ع،لتكرار البناء الواحد

ُأن جيمع حتت نطاق واحد - )وافتعال،َومفتعل،ِومفتعل،افتعل(َّإذ إن األبنية ،ْ

ُفإذا كان الفعل املنتمي إىل هذا البناء ،)افتعل(ترجع مجيعها إىل معنى بناء - ًمثال

عل واسم املفعول واملصدر ْفمن الوارد بال ندرة أن يدل اسم الفا،ًداال عىل املبالغة

.َّألن قاعدة الزيادة تنطبق عليها؛ًمن املادة نفسها عىل املبالغة أيضا

َّوقد يعرتض عىل ذلك بأن أبنية املبالغة ُمما يمكن أن يدرسا ،واسم الفعل،ُ ْ

ِفلامذا أفردا يف موضعني آخرين،حتت عنوان ما فيه معنى الفعلية ؟ُ

َّصحيح أن أبنية املب:أقول ًغري أهنا ليست مشتقة ،)٢(الغة فيها معنى الفعليةٌ َّ

نحو،)فاعل(عىل )َفعل(َّاعلم أن االسم من «:ّقال املربد،من الفعل املزيد

.٢/١٤، ١/١٠٣: ورشح الريض عىل الكافية، ٢/١٩٨: املثل السائر: ينظر) ١(

.٢/١١٢: واملقتضب، ١/١١٠: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(
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١٧٧.........................................................................................................مدخل

ٌفإن أردت أن تكثر الفعل كان للتكثري أبنية.. .رضب فهو ضارب:قولك ِّ ْ فمن ،ْ

ّفعال(ذلك  ا مرتبطة بأصل َّألهن؛لذا هي ال تدخل ضمن تلك األبنية يف حال،)١()»َ

ّغفار: (فقولنا،َّبناء جمرد ،َّوهو جمرد) غفر(يرجع إىل األصل -ًمثال-)َوغفور،َ

وعدد حروف ،ال جتري عىل حركات وسكنات[صيغ املبالغة «َّإن :لذلك قيل

.)٢(»ُلذلك ال حتمل عليه يف العمل،]الفعل املضارع

ِومستغفر ،واستغفار،استغفر(: فقولنا؛ًواألمر خمتلٌف متاما يف هذا الفصل

ومما هو ،)َاستغفر(ٍيشري إىل ارتباط هذه األبنية ببناء واحد مزيد هو ) َومستغفر

ّقريب من هذا التعليل أنني ذكرت أبنية املصادر الدالة عىل الكثرة واملبالغة من 

َوفعالن،َتفعال(نحو  َوفعلوت،َ لعدم ارتباطها ،يف مبحث مستقل هبا..) .،َ

ٌ،هلا من جهة البناءبأفعا َّألن ؛ُواحلديث يف األبنية التي حتمل معنى الفعل خمتلف

.تلك األبنية متشاهبة يف بنائها املزيد ومعناه

ُأما أسامء األفعال فإهنا هي األخرى التي ال يمكن إدراجها يف هذا الفصل ّ-

ًوإن كانت حتمل معنى الفعل أيضا َألن العرب - ْ أحوال الفعل أبعدوا أحواهلا من«َّ

َّاملسمى هبا لفظ قد «- ًمثال- )هَص(فـ،)٣(»لتناسيهم حروفه؛وتناسوا ترصيفه،ُ

.٢٣٨: املهذب: وينظر، ٢/١١٢:قتضبامل) ١(

، ال جتري عىل حركات الفعل املضارع(...ومابني القوسني خطأ والصواب.٨٩-٨٨: الرصف الوايف) ٢(

...).وال عىل سكناته وعدد حروفه

.٣/٤٧: اخلصائص) ٣(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................١٧٨

فلو ،ُورفض من أجله،ُوترك له) اسكت(ُانرصَف إليه عن لفظ الفعل الذي هو 

ًورجوعا إليه ،لكانت تلك معاودة له،أو تتصور مصدره،وتتصوره،ذهبت تعاوده

فاالرتباط قائم باملعنى ال ،بارتباطها بأفعاهلا- ًجدال- َّسلمناولو، )١(»بعد اإلبعاد عنه

ٌفالبون شاسع ،ُوالكالم هنا عن أبنية مرتبطة بالبناء واملعنى كام أرشت،بالبناء

َّإال أن الذي دفعنا إىل هذا اإليضاح هو ،وواضح بني تلك األبنية وأسامء األفعال ّ

الفعل الذي عرضنا أسامء األفعال عىل داللةفلو ،)معنى الفعلية(ارتباطها باصطالح 

َفعل(ِّوعىل بنيته وهي مترصفة بـ ،)هو احلدث املرتبط بزمن( ِفعل(و) َ ُفعل(و) َ َ (

َولبقي بينهام تلك الداللة ،َّلتحصل لنا الفرق الدقيق بني الفعل واسم الفعل،وسواها ِ

ُطلب الكفِّ عن ) ْاسكت(فـ؛املتباينة بالفرق الداليل الدقيق،املشرتكة بأصل املعنى

.ُطلب الكفِّ عن الكالم بزجر وتقريع وإهانة)هَص(و،الكالم بزجر

ٍواخلالصة أن هذا الفصل يبحث يف جزء منه يف األبنية املزيدة يف الغالب َّ،

َّفضال عن املجردة َلذلك استبعدت منه أبنية املبالغة،ً فاعل أو (املعدولة عن - ُ

َّألن أبنية املبالغة مشتقة من املجرد ال من املزيد؛الوأسامء األفع-)مفعول َّ،

ِعدا فعال- وأسامء األفعال ُبعيدة كل البعد عن أبنية أفعاهلا كام بينت- َ ولوال ،َّ

ُال يستنكر «إذ ،ٌكثري من األلفاظ) معنى الفعلية(قاعدة الزيادة لدخل حتت عنوان 

:من ذلك قوهلم،ال معاين األفعالْأن يكون يف األسامء غري اجلارية عىل األفع

.٣/٤٨: السابق) ١(
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١٧٩.........................................................................................................مدخل

َومنسج،مفتاح ْوإن مل تكن ،ِّجتد يف كل واحد منها معنى الفعل،ونحو ذلك.. .ِ

َومنسج من،الفتح: فمفتاح من،جارية عليه .)١(»النسج: ِ

ًومن سبل املبالغة يف األفعال أيضا  ُّعدم الترصف(ُ وكان هلذا مبحث ،)ُ

ْنعم وبئس(ُذكرت فيه  ِ ْ َما أفعله(وصيغتي التعجب ،لحق هباموما ي) ِ ْوأفعل ب،َ .)هِ

:وال يفوتني التنبيه عىل األمور اآلتية

َّإن منهج هذا البحث يف ذكر األبنية التي حتمل معنى الفعل كان يف . ١

َفعلل(ّإال بناء ،َّاملباحث اخلاصة باألفعال املزيدة فقط من دون املجردة الرباعي ) َ

.كرار يف بنائه أضفت عىل معناه داللة القوة واملبالغة كام سيأيتفداللة الت،َّاملجرد

َّإن تقسيم الزيادة يف املباحث املعنية بذكر ما فيه معنى الفعل كان بالنظر . ٢

.إىل البناء الفعيل

ِّاعتمدت يف ترتيب األبنية داخل كل مبحث عىل شهرة البناء يف الداللة . ٣ ُ

.رد يف هنج البالغة فقطوالوا،عىل التكثري واملبالغة

:أما تقسيم الفصل فكان عىل النحو اآليت

.َّاملبالغة باألبنية الفعلية املجردة:املبحث األول

.املبالغة باألبنية الفعلية املزيدة:املبحث الثاين

.ُّاملبالغة بعدم الترصف:املبحث الثالث

ُاملبالغة بمصادر أخر:املبحث الرابع َ.

.٢/١٩٩:املثل السائر: وينظر، ١/١٢٠: اخلصائص) ١(
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١٨٠

دةاملبالغة باألبنية الفعلية ار:املبحث األول

الثالثي اِّـجرَّد:أوًلا

)بضم العين(فعل .١

َّذكر علامء العربية أن هذا البناء يدل عىل الغرائز وشبهها من الصفات 

ًسواء أكانت تلك الصفات حلية أم كانت عيبا، ِاخللقية أو التي هلا مكث ً ِ :نحو،ٌ

َحسن( َوقبح،ُ َوكرم،ُ .)ُوسهل،ُوصغر،ُوكرب،ُوجرؤ،ُولؤم،ُ

َّوقد حتول بعض األفعال الثالثية إىل هذا البناء للداللة عىل أن الفعل صار  َّ ُ

.)١(من دون إرادة احلدثأو كالغريزة له،كالطبيعة املالزمة للفاعل

ُفعل(َّوذهب الطيب البكوش إىل أن  ِّليس فعال بأتم معنى الكلمة) َ َ وإنام ،ً

-٢٧٨: الزخمرشي، ّواملفصل يف علم العربية، ١/٣٨٢: واخلصائص، ٤/٢٨: ويهكتاب سيب: ينظر) ١(

ودروس ، ٣١: وشذا العرف، ١/٧٤: ورشح الريض عىل الشافية، ٧/١٥٧: ورشح املفصل، ٢٧٩

.٢٩٥): السامل(واألبنية الرصفية ، ٩٥: والرصف الواضح، ٥٥: الترصيف
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١٨١..................................................................املبالغة باألبنية الفعلية اردة: األولاملبحث

.)٢(َّألنه خيلو من الداللة عىل زمن معني؛)١(بصفةتصاف يدل عىل اال

ُِوملا كان هذا البناء عىل حد تعبري أهل اللغة قد وضع خمتصا بالغرائز أو ،ّ

من تلك املعاين )هـ٣٤٧ت(أفاد ابن درستويه ،اهليأة التي يكون عليها اإلنسان

الدال عىل لزوم ) َفعيل(ًمستدال بفاعل هذا البناء الذي يرد بزنة ،معنى املبالغة

ِّألن هذا البناء يدخل عىل كل «: إذ قال، )٣(الوصف يف صاحبه عىل سبيل املبالغة

.)٤(»ظريف وكريم: مثل) َفعيل(إذا جيء بفاعلهام .. .ُفعل أريدت املبالغة فيه

ُفعل(والبن جني رأيان يف توجيه داللة  وافق يف أحدمها قول ،عىل املبالغة) َ

َّوذهب يف اآلخر إىل أن داللته عىل املبالغة راجعة إىل ،)٥(ًآنفاابن درستويه املذكور

ِعدم ترصفه
ُهيؤ الرجل من اهليئة«:فقوهلم،ُّ َّفوجهه أنه خرج خمرج املبالغة،َ ُ ُ،

ُقضو الرجل: (فلحق بباب قوهلم َّوعلتهام مجيعا أن هذا بناء .. .)هجاد قضاؤ(إذا )َ ً

.)٦(»ِولنعم وبئس،لباب التعجب-املبالغةبام فيه من - ملضارعته؛َّال يترصف

معنى الكثرة واملبالغة من ) م٢٠١٠ت(َّوقد عد الدكتور هاشم طه شالش 

.٨٦: الطيب البكوش.د، ديثالترصيف العريب من خالل علم األصوات احل: ينظر) ١(

.٣٠: إبراهيم السامرائي.د، الفعل زمانه وأبنيته: ينظر) ٢(

.من هذا البحث) ٣٤(الصحيفة : ينظر) ٣(

.١١٤: عبد اهللا اجلبوري. د: تح، تصحيح الفصيح) ٤(

.٢/٢٢٥: اخلصائص: ينظر) ٥(

.٢/٣٤٨: اخلصائص) ٦(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................١٨٢

ًمستندا بذلك إىل ما ورد يف املعجامت اللغوية )١()ُفعل(َاملعاين املستدركة عىل بناء 

ُكثر طمعه): ُطمع الرجل(و،)٢(»ُأي عظم،ُكرب األمر«:من نحو املرأة ُخرجت(و،ُ

:)ُحلم الرجل(و،)٤(ُإذا عظم جرمه،)ُجرم(و،)٣(إذا كانت كثرية اخلروج،)فالنة

.)٥(كثر حلم بدنه

َدرس(َّورأى مجلة من املفرسين أن من قرأ  :يف قوله تعاىل)٦(بضم الراء) ُ

َ﴿وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون﴾ ُ َ ِّ ْ َ ََ َ ُ ُْ ْ ُ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ُ أراد املبالغة ]١٠٥:من اآلية/األنعام[َ

ُاشتد دروس هذه األقوال:أي، )َدرست(يف  َّ)٧(.

ْوذكر لزوم ،يف وصف الداعي) عليه السالم(ورد هذا البناء يف خطبة له 

ِواعلم أن لكل ظاهر باطنا عىل مثاله«:قال فيها،العمل بالعلم ً ٍ ِّ َّ ُفام طاب ظاهره،َ َ،

ُطاب باطنه ِخبث باطنه،ُوما خبث ظاهره،َ ُ«)٨(.

.٢٩٤: أوزان الفعل ومعانيها: ينظر) ١(

.٢/٢٧٣: ان األدبديو) ٢(

).طمع(٨/٢٤٠: لسان العرب: ينظر) ٣(

).جرم(٣٩٥-٣١/٣٩٤: وتاج العروس، ١٢/٩١: السابق: ينظر) ٤(

.٢/٨٢: املخصص: ينظر) ٥(

ّوهي قراءة احلسن وأيب) ٦( .٢/٥١٣: معجم القراءات: ينظر، ُ

وتفسري أيب السعود ،١٣/١٣٥: وتفسري الرازي، ٤/٢٠٠: والبحر املحيط، ٢/٤٢: الكشاف: ينظر) ٧(

.٣/١٧١: أبو السعود، املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم

.٩/٢٢٦، ١٠/٢٠٢، ١٨/٢٦٤: ومن نظائره، ٩/١٧٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٨(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨٣..................................................................اردةالفعليةباألبنيةاملبالغة:األولاملبحث

ّفعل ثالثي جمرد بزنة :ُخبث ُوقد خبث ،ِّضد الطيب:اخلبيث«و ) ُفعل(ٌ

ًوخبث الرجل خبثا،ًاليشء خباثة ِّنعتا لكل يشء ) اخلبيث(ويأيت ،)١(»فهو خبيث،ُ ً

.)٢(والفعل،واللون،هو خبيث الطعم:يقال،فاسد

ْأن حسن ظاهر اإلنسان«يشري إىل ) عليه السالم(ظاهر كالم اإلمام  ُ ُدليل َّ

ِحسن عناية اهللا تعاىل ًومن صدق العناية واملحبة أن جيعل باطنه موافقا .وحبه له،ُ ْ َّ ْ ِ ِ

واالجتناب عام يبغضه من ،ويفيض عليه لطفه بتوفيقه للعمل الذي حيبه،لظاهره

َمن أصلح رسيرته «: بقوله) عليه السالم(وإىل هذا أشار اإلمام ،)٣(»األعامل َ

َعالنيتههللاأصلح ا َ«)٤(.

ٌاملستشهد به مصداق لقوله تعاىل) عليه السالم(وقول اإلمام  ُ﴿والبلد :َُ َ َْ َ

ًالطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكدا﴾ َ َِّ ِ َِ ََّ ِ ُِ ُ َ ِّ ُ ُ ُُ َ ُ ِّْ َْ ََ ُِ ْ ِ من / األعراف[ َّ

.]٥٨:اآلية

َّجاء ليبني أن صفة ) ُخبث(فاستعامل الفعل  كنت يف ْإن مت- )ُاخلبث(ِّ

ًفإهنا ستظهر جلية يف أفعاله-صاحبها ولزمت َّ َّومعلوم أن التمكن واللزوم من ،َّ

ُسبل املبالغة ُ.

).خبث(١/٢٨١: الصحاح) ١(

).خبث(٥/٢٣٦: تاج العروس: ينظر) ٢(

.١٤٧: ز اهللا العطارديعزي: تح، الرسخيس، أعالم هنج البالغة) ٣(

.٢٠/٦٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(
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)بكسر العين(فَِعل .٢

ِورد هذا البناء داال عىل الصفات املالزمة يف الفرح واألدواء وما شاهبهام  ً

َفرح(:نحو ِشبع(:نحو،ويف الشبع واالمتالء وضدمها،)ِوحزن،ِورجع،ِ َ،

ِوظمئ ِوسكر،َ َسود(:نحو،واأللوان واحللية والعيوب،)َ ِ ِوحور،َ ِوشرت،َ َ()١(.

واألعراض ،ِوالغالب يف هذا البناء استعامله يف الداللة عىل النعوت املالزمة

) رمحه اهللا تعاىل(ومن هنا استدرك الدكتور هاشم طه شالش،)٢(وكرب األعضاء

َِجمر «:ًمعتمدا بذلك عىل ما ذكره اللغويون من نحو، )٣(معنى الكثرة واملبالغة فيه

َإذا أكثر منه فلم يرو:باملاء ُقمل رأس(و،)٤(»َ ِكثر قمل رأسه:)هِ ُ ِعجزت (و،)٥(ُ

ُعظمت عجيزهتا:)املرأة )هـ٥٤٨ت(والطربيس)هـ٤٦٠ت(وذهب الطويس.)٦(ُ

ِ﴿نك:يف قوله تعاىل) ِنكر(َّإىل أن الفعل )هـ١٢٧٠ت(واآللويس َرهم وأوجس َ َ ْ َ َُ ْ َ

ًمنهم خيفة َ ِ ِْ ُ .)٧(َّدل عىل املبالغة] ٧٠:من اآلية/هود[)ْ

.٣١- ٣٠: وشذا العرف، ١/٧٢: ورشح الريض عىل الشافية، ٢٧٨: ّواملفصل، ٤/١٧: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٥٧: دروس الترصيف: ينظر) ٢(

.٢٩٠-٢٨٩: أوزان الفعل ومعانيها: ينظر) ٣(

.٢/٢٣٤: ديوان األدب) ٤(

).قمل(٣٠/٢٨٣: وتاج العروس، ١١/٥٦٨: ولسان العرب، ٢/١٠٢: س البالغةأسا: ينظر) ٥(

: وتاج العروس، ٥/٣٧١: ولسان العرب، ٣/٨٨٤: والصحاح، ٢/٢٣٦: ديوان األدب: ينظر) ٦(

).عجز(١٥/٢١٠

ومعاين األبنية الرصفية يف ، ١٢/٩٥: وروح املعاين، ٥/٣٠٣: وجممع البيان، ٦/٢٨: التبيان: ينظر) ٧(

.١٠١: البيانجممع
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يف رضورة االعتبار ) عليه السالم(ومن أمثلة هذا البناء يف هنج البالغة قوله 

ِأين الذين عمروا فنعموا،َعباد اهللا«:ُبحال األمم السالفة َ ِّ .)١(»؟ُ

ِنعم(هو ) ِفعل(َّفيام مر بناء بزنة  ُاحلالة احلسنة:النِّعمة«من ) واَ ُ«)٢(.

يف هذا املقطع من اخلطبة الرشيفة العباد ) عليه السالم(خياطب اإلمام 

ًمستفهام عىل ،َّوما حل هبا،كافة يدعوهم إىل التأمل يف حياة األمم السالفة

َسبيل التذكري والتنبيه والتقريع عىل كفراهنم مجلة من نعم اهللا تعاىل التي جيب  ِ ً

ُأن تقابل بالشكر ْفمن تلك النِّعم أن طالت أعامرهم يف ؛فقوبلت باإلساءة،ْ َ

َوامتدت كثريا وكانوا يف سعة من العيش،الدنيا ُّوتقلب كثري ،ورغد من احلياة،ً

َّيف امللذات َ َ)٣(.

َّوصورة النص العلوي هذه كأهنا مستوحاة من قوله تعاىل يف آل فرعون ّ َ:

َ﴿كم تركوا من ج ِ ُ ََ ٍنات وعيونَْ ُ ُ َ ٍ ٍوزروع ومقام كريم،َّ ٍ ٍِ َ َ َُ َونعمة كانوا فيها فاكهني،َُ ِ ِ ِ ٍُ ََ ْ َ،

َكذلك وأورثناها قوما آخرين﴾ ْ ْ َِ َ ً َ ْ َ َ َ ِ عليه (فقد استحرض اإلمام ،]٢٨- ٢٥:الدخان[َ

ِوعرب عنها يف فعلني يدالن عىل ،معاين الكثرة املوجودة يف النص القرآين) السالم َّ

ِّعمروا: (أحدمها؛غةالكثرة واملبال ).ِنعموا: (واآلخر) ُ

.١٨/١٧٩، ١٦/٢٩٣: وله نظريان آخران، ٦/٢٧٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).نعم(٨١٤: مفردات ألفاظ القرآن) ٢(

ورشح ، ١/٤١٢: الشيخ حممد جواد مغنية، ويف ظالل هنج البالغة، ٢/٢٦٨): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.٣/٢٦٩: ونفحات الوالية، ١/٥٠٦): السيد عباس(
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)َفْعَلل(الرباعي اِّـجرَّد :ثانًيا

َفعلل َّبناء رباعي جمرد:َ َفعللة(املصدر منه عىل ،)١(ٌ بفتح الفاء )فعالل(أو ،)َْ

وبفتح ما ،بضم أوله وكرس ما قبل آخره اسم الفاعل منه) مفعلل(و،)٢(أو بكرسها

.)٣(قبل آخره اسم املفعول منه

ّفلام كانت «:قال ابن جني،ٌوهو بناء يدل عىل قوة املعنى وزيادته واملبالغة فيه

ًوجعلوه دليال عىل قوة املعنى املحدث به وهو ،َّاألفعال دليلة املعاين كرروا أقواها

َرصرص:كام جعلوا تقطيعه يف نحو،تكرير الفعل ًوحقحق دليال عىل تقطيعه،َ َ َ«)٤(.

ُّ﴿اآلن حصحص احلق﴾: ىلويف تفسري قوله تعا ََْ َ َ ْ ] ٥١:من اآلية/يوسف [َ

ٌّدال عىل التوكيد واملبالغة يف ثبات احلق ) حصحص(َّإن : ٌقال مجع من املفرسين

َكفكف:وهبذا املعنى استعمله شعراء أسد ست مرات منها، )٥(واستقراره َ،

َوقعقع َوكركر،َ َ)٦(.

.٢٦١): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٤/٢٩٩: كتاب سيبويه: نظري) ١(

.٧٢: وشذا العرف، ٤/٨٥: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.١٩٤و١٨٥): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٤/٢٨٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.١٩٥: والفعل زمانه وأبنيته، ٤/٢٢١: رشح الريض عىل الكافية: وينظر، ٢/١٥٥: اخلصائص) ٤(

وفتح القدير اجلامع بن فنَّي الرواية والدراية من ، ٥/٤١٣: وجممع البيان، ١٥٤-٦/١٥٣:التبيان:ينظر) ٥(

.١٠٤-١٠٣: ومعاين األبنية الرصفية يف جممع البيان، ٣/٣٤: الشوكاين، علم التفسري

ُأطروحة دكتوراه (حسن عبد املجيد ، األبنية الرصفية عند شعراء أسد يف العرص اجلاهيل: ينظر) ٦(

.٤٠٦):خمطوطة
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): عليه السالم(َصفة خلق آدم يف)عليه السالم(ومن أفعال هذا البناء قوله 

ُفجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء.. .« ٍَ َوفصول أمجدها حتى ،ً

ْاستمسكت ٍوأصلدها حتى صلصلت لوقت معدود،ْ ْ ََ َ .)١(»ٍوأجل معلوم،َْ

ْ﴿ولقد خلقنا اإلنسان من :ُقوله تعاىل) عليه السالم(ِوأصل كالمه  َِ َ ْ ِ َ َ ْْ َ َ َ

ٍصلصال من محإ  َ ْ ََ ِ ٍ ٍسنون﴾َّمْ ُ .]٢٦:ِاحلجر[ ْ

ْصلصلت(ومعنى  َ َْ َّجفت وصوتت): َ واألصل يف ) َّالصلصال(ومنه ،َّ

،إذا هبت عليها الريح،أو تردد صوت يف األجسام الصلبة،ذهاب ورجوع:معناه

ِألنه يصوت ويصلصل؛ُثم أطلقت هذه الكلمة عىل الطني اليابس ُ ُّوكل ذي ،ِّ

.)٢(من الصليلُّوالصلصلة أشد،ُصالبة يصلصل

َبمعنى املنْتن) الصلصال(َّإن :وقيل َّمن صل اللحم إذا انتن،ُ وهذا التأويل ،)٣(َّ

ِ﴿خلق اإلنسان من صلصال كالفخار﴾:ينقضه قوله تعاىل َّ ََ ْ ْ ََ ٍ َ ْ ِ َ َْ َّفشبه ،]١٤:الرمحن[ِ

َوما يبس كالفخار ليس بمنتن،بالفخار) الصلصال(سبحانه وتعاىل  ُ)٤(.

، ٢/٢٨٤، ١/٢٧٢: ومن نظائر هذا البناء. اجلانب: ِمجع حنو: األحناء، ١/٩٦): ابن أيب احلديد(رشح) ١(

١٦/٢٩٥، ٥/١٦٨، ٢/٣٠٠.

ابن (ورشح ، ٤١: وأعالم هنج البالغة، )صل(٣/٢٧٧: ومعجم مقاييس اللغة، ٧/٨٤: العني: ينظر) ٢(

.١٧/٣٨٢: واألمثل، ١/٩٧): أيب احلديد

).صل(٣/٢٧٧: معجم مقاييس اللغة: ينظر) ٣(

: الشيخ حممد عيل الصابوين: تح، ّالنحاس، ومعاين القرآن الكريم، ١٤/٣٨: تفسري الطربي: ينظر) ٤(

.٣٣١-٦/٣٣٠: والتبيان، ٤/٢٣
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يشري إىل مرحلة من مراحل خلق الصورة ) عليه السالم(إلمام وكالم ا

ٌفاإلمجاد لغاية االستمساك راجع إىل بعضها كاللحم واألعصاب «اإلنسانية 

ٍواإلصالد لغايته راجع إىل بعض آخر كالعظام واألسنان،والعروق وأشباهها ٌ«)١( ،

ًوبذلك قد أعد اهللا سبحانه اإلنسان إعدادا تاما بحيث يسري إىل الغاية املرسومة َّ

َّأن ) عليه السالم(ُإذ روي عن اإلمام الباقر،»لوقت معدود وأجل معلوم«؛)٢(له

ُّملقى واملالئكة متر ) عليه السالم(فكان جسم آدم ،هذه احلالة دامت أربعني سنة ً ُ

َألي أمر خلقت؟:وتقول له،به ِ ُ ٍ ِّ)٣(.

الدال عىل القوة والشدة ) َلصلَص(َّوالذي يبدو يل مما سبق أن استعامل الفعل 

َّجاء منسجام مع قوة أعضاء اإلنسان وصالبتها َّومما الءم هذا أيضا وأكده أن ،ً َّ ً

) استمسك(ًجاء متقابال يف داللته عىل القوة واملبالغة مع الفعل ) صلصل(الفعل

.ومتاسكها وترابطها بعضها ببعض،الدال عىل قوة أجزاء الصورة اإلنسانية

َفعللة(التي بزنة ) فعلل(در بناء ومن مصا َ عليه (يف هنج البالغة قوله ) َْ

َأظأركم عىل احلق وأنتم تنفرون عنه «:وأوصاف اإلمام،يف حال نفسه) السالم َ ُ

َنفور املعزى من وعوعة األسد ََ َ َ«)٤(.

.١/١٨٧): البحراين(رشح ) ١(

.١/١١١: نفحات الوالية: ينظر) ٢(

.٥٤/٩٤: بحار األنوار: ينظر) ٣(

.١٥/٨٩، ٢/٣٠٠، ١/٢٧٢: ومن نظائره، أعطفكم: أظأركم، ٨/٢٦٣): ابن أيب احلديد(رشح) ٤(
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َّوهو مصدر مشتق من الفعل الرباعي املجرد ،)١(ُصوته:»وعوعة األسد« ٌ

َوعوع( ًوفيه أيضا تتضح الصلة بني ،يشء من حكاية لصوت ما«الذي فيه) َ

َّونستطيع أن نرد إىل هذا مجيع )onomatopie(ُالصوت واملدلول وهو ما يدعى بـ  ُ

الكلامت التي تعرب عن األصوات التي ألصقها العرب باملصادر التي خترج منها 

.)٢(»هذه األصوات

ًالغة ملح العرب فيه طريقة َّوألن التضعيف يف الكلمة يكسبها القوة واملب ُ َ

) عليه السالم(وهذا ما وجدناه يف خطاب اإلمام ،)٣(حسنة حلكاية األصوات

ُألصحابه الذين سلك هبم كل السبل التي حتملهم للسري نحو احلق ُّ ،والدفاع عنه،َّ

َّوهو تشبيه رائع يدل عىل أن ،لكنَّهم ينفرون عنه نفور املعزى من صوت األسد ُّ

فاستعمل املصدر ،)٤(ٌآيس من رجوعهم إىل طريق احلق) عليه السالم(اإلمام 

وهذه من ،من دون االرتباط بزمن حمدد،الدال عىل ديمومة احلدث وتكراره

َفعللة(دالالت املصدر  َ َ(.

َّويف النص العلوي نكتة وهي أنه  َ بل ) من األسد(ُمل يقل ) عليه السالم(َ

٢٢/٣٤٩: وتاج العروس، ٨/٤٠٢: ولسان العرب، ٥/٢٠٧: النهاية يف غريب احلديث: ينظر) ١(

).وعع(

.١٩٥: الفعل زمانه وأبنيته) ٢(

.السابق نفسه والصحيفة نفسها: ينظر) ٣(

.٢/٣٨٢):السيد عباس(رشح : ينظر) ٤(
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عىل درجة من -أي املعزى- هذا احليوانَّأن:واملعنى»من وعوعة األسد«: قال

بل هيرب ملجرد ؟ُاجلبن واخلوف بحيث ال ينظر إىل أطرافه لريى أأسد هو أم ال

ُالتي تطلق عىل ) وعوعة(ومما يؤكد ذلك اجلبن استعامل لفظة ،)١(سامعه الصوت

إىل) عليه السالم(ٍيف إحياء منه ، )٢(أصوات الكالب وبنات آوى أكثر من غريها

ووجه التشبيه بني حال املعزى ،هروهبم من الصوت من دون معرفة مصدره

ُّدونام اتصال بمصدره وصاحبه للتيقن ، )٣(وحال أصحابه شدة نفارهم عن احلق

بمحض ،ُوهو مثل يرضب لغاية النفور والفرار،واالتصال به واألخذ عنه، منه

) نفر(تعدية الفعل ومما أكد شدة نفارهم ،)٤(من دون وقوع الواقعةالصوت

ّيف حني أن القرآن الكريم عدى الفعل ،الدال عىل املجاوزة) عن(بحرف اجلر 

ٍ﴿فلوال نفر من كل فرقة:قال تعاىل، )من(نفسه بحرف اجلر  ِ َِ ِّ َْ َُ ْ َ .]١٢٢:التوبة[﴾...ََ

َفعلل(أما املصدر اآلخر لبناء  ًفقد ورد مرة واحدة يف خطبة ) فعالل(وهو ) َ ً َّ

َحيارى يف زلزال .. .«:فقال،يف وصف حال الناس عند البعثة) السالمعليه(له  َ

.)٥(»َمن األمر

.٥/٢٦٦: نفحات الوالية: ينظر) ١(

.٨/٦٨: واملخصص، )وعي(٢/٢٧٣: العني: ينظر) ٢(

.٣/١٤٨): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.٥٣٠: َاألمثال واحلكم املستخرجة من هنج البالغة: ينظر) ٤(

.٧/٦٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٥(
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١٩١..................................................................اردةالفعليةباألبنيةاملبالغة:األولاملبحث

وتكرير حروف ،االضطراب:والتزلزل«)١()فعالل(مصدر بزنة :زلزال

.)٢(»ٌتنبيه عىل تكرير معنى الزلل فيهِلفظه

ًومعنى النص يشري إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل عندما بعث نبيه حممدا  َّ صىل(َّ

،إىل الناس كانوا يف انحراف وتيه وضالل ال هيتدون السبيل) اهللا عليه وآله وسلم

ال يملكون رؤية واضحة هيتدون هبا ،فهم يف حرية واضطراب شديد من شؤوهنم

أضفى معنى التكرار والشدة - بحكم بنائه الرصيف- )زلزال(فاملصدر ،احلقإىل

وهذا مالئم لسياق الكالم ،وة واملبالغةًفضال عن داللة الق،عىل معناه املعجمي

.)٣(الذي ورد فيه

ُيف كتاب له لرشيح بن ؛يف موضع واحد) فعلل(وجاء اسم الفاعل من بناء  ٍ

ًوكان قد اشرتى بيتا بثامنني دينارا فاستدعاه اإلمام ،)٤(احلارث قاضيه عليه (ً

ِفعىل مبلبل أجسام امللوك«: وقال له) السالم ِ ْ َ ِاجلبابرةِوسالب نفوس،ُ َ...

.٣/٢٨٣: ِلنجايت وآخرينأمحد يوسف ا: تح، ّالفراء، معاين القرآن: ينظر) ١(

).زل(٣٨٢: مفردات ألفاظ القرآن) ٢(

.٢٤٦): رسالة ماجستري خمطوطة(فائزة عبد األمري ، أبنية املصادر يف هنج البالغة: ينظر) ٣(

، من أشهر القضاة الفقهاء يف صدر اإلسالم، أبو أمية، ُهو رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي) ٤(

ّواستعفى يف أيام احلجاج فأعفاه سنة ، )عليه السالم(َيل قضاء الكوفة زمن اإلمام عيل و، أصله من اليمن

، ٢/٧٠١: االستيعاب: ينظر. هـ٧٨مات بالكوفة سنة ، ًمأمونا يف القضاء، كان ثقة يف احلديث، هـ٧٧

.٣/١٦١: واألعالم
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................١٩٢

ْإشخاصهم مجيعا إىل موقف العرض واحلساب َ ً ُ«)١(.

ِمبلبل( َبلبل(َّاسم فاعل مشتق من الفعل الرباعي املجرد ) ُ َْ َوالبلبلة،)َ َ:

ًإذا تتبعته فلم تدع منه شيئا:وتبلبلت اإلبل الكأل،)٢(وسواس اهلموم يف الصدر ْ)٣(،

ًوبلبل القوم بلبلة وبلباال َ .)٤(َّحركهمَّهيجهم و:َْ

ٌسواء أمعنوية كانت تلك ،وداللة احلركة والتكرار واضحة يف هذا البناء

ّفلام كانت األفعال «:وإىل هذا أشار ابن جني بقوله،احلركة أم مادية حمسوسة

وهو تكرير ،ًوجعلوه دليال عىل قوة املعنى املحدث به،َّدليلة املعاين كرروا أقواها

.)٦(ذا البناء أكسبه القوة واملبالغةفالتضعيف يف ه،)٥(»الفعل

ّاختلف رشاح النهج يف توجيهاهتم ملعنى  فتوزعت آراؤهم فيه ، )مبلبل(ُ

:عىل ثالثة أقوال

.التبعة: الدرك، ١٤/٢٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

: وتاج العروس، ١/١٩٠: ومعجم مقاييس اللغة، ١٥/٣٤٢: وهتذيب اللغة، ٨/٣٢٠: العني: ينظر) ٢(

).بل(٢٨/١١٤

٢٨/١١٧: وتاج العروس، ٣/٣٢٧: الفريوزآبادي، والقاموس املحيط، ٤/١٦٤٠: الصحاح: ينظر) ٣(

).بلل(

).بلل(٢٨/١١٤: وتاج العروس، ١١/٦٩: لسان العرب: ينظر) ٤(

.٢/١٥٥: اخلصائص) ٥(

.١٩٥: الفعل زمانه وأبنيته: رينظ) ٦(
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ت (والكيذري )هـ٥٧٣ت(ٌذهب قسم منهم كالراوندي . ١

:)مبلبل أجسام امللوك(َّإىل أن معنى )هـ١٤١٥ت(ُوالتسرتي ،)هـ٦١٠بعد

َيتتبعه:أي، مستأصلها ًا فال يدع منها شيئاَ َتبلبلت اإلبل الكأل:من،ْ َْ َ َ)١(.

والشيخ حممد جواد مغنيه ،)هـ١٣٢٣ت(ُرأى الشيخ حممد عبده . ٢

ِّاملهيج :)مبلبل أجسام امللوك(َّواألستاذ عيل أنصاريان أن معنى ،)هـ١٤٠٠ت(

ِواملثري ألدوائها املهلكة هلا ُ)٢(.

ًمجع الداللتني معا الشيخ ا. ٣ والسيد عباس ،)هـ١٣٢٤ت(خلوئي َِ

ُمهيجها وموقعها يف اهلم) مبلبل أجسام امللوك(َّإن معنى : املوسوي بالقول ِّ،

ًبلبل القوم بلبلة وبلباال:من،ووسواس الصدر َ َّإذا حركهم وهيجهم:َْ َّ)٣(.

َّويبدو يل أن القولني الثاين والثالث أقرب إىل داللة التكرار واحلركة 

َفعلل(ن بناء املستفادة م َ(.

ْفعلل(وورد اسم املفعول من بناء  عليه (يف كتاب له ؛يف موضع واحد) َ

عليه (فقال ،وقد بلغه أن معاوية يريد استلحاقه به،إىل زياد بن أبيه) السالم

َّواملتعلق هبا كالواغل املدفع«:)السالم ُ َوالنوط املذبذب،ُِّ َ ُ ْ َّ«)٤(.

.١١/٣٠٣:وهبج الصباغة، ٢/٣٨٣: وحدائق احلقائق،٣/١٦): الراوندي(منهاج الرباعة : ينظر) ١(

.٣/٥٢١): املجليس(ورشح ، ٣/٣٨٢: ويف ظالل هنج البالغة، ٣/٣٩٣): عبده(هنج البالغة : ينظر) ٢(

.٤/١٢٧): يد عباسالس(ورشح ، ١١٦/ ١٧): اخلوئي(منهاج الرباعة : ينظر) ٣(

.ّمن يرشب مما ليس له: الواغل، كلمة فاسدة: نزغة، ١٦/١٧٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................١٩٤

ُرجل مذبذب وم«: قال اخلليل َُ ِتذبذبَْ ِمرتدد بني أمرين:أي،َ وبني رجلني ،ُ

َمذبذبني بني ﴿:ومنه قوله تعاىل يف صفة املنافقني،)١(»ال يثبت عىل صحابته ألحد َْ ُّ

.]١٤٣:من اآلية/النساء[﴾إىل هؤالءإىل هؤالء والذلك ال

َالنوط املذبذب«: وقال الرشيف الريض َ ُ ْ ُهو ما يناط برحل الراكب من «: »َّ

ْقع ًفهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل ، ب أو قدح أو ما أشبه ذلكَ

ِزيادا لو ألصَق بأيب سفيان «َّبذلك أن ) عليه السالم(وقد عنى اإلمام ،)٢(»سريه ُ ً

ُومذبذبا بني عبيد وأيب سفيان،ُال يعرف له أصل،َيصري جمهول النسب ُووجه ،)٣(»ً

ُوبني حال زياد لو أحلق ،ح وما أشبهُالتشبيه بني ما يناط برحل الراكب من قد

كام يضطرب ،وعدم استقراره،وعدم حلوقه بنسب معني،ُبمعاوية اضطراب أمره

.)٤(النوط وال يستقر

َمذبذب(َّفدل اسم املفعول  عىل املبالغة يف احلركة - بحكم بنائه الرصيف-)ُ

َفعلل(وهذه هي داللة ،واالضطراب َ(.

).ذبب(١/٣٨٤: لسان العرب: وينظر، )ذب(٨/١٧٨: العني) ١(

.١٦/١٧٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.٤/٩: يف ظالل هنج البالغة) ٣(

): السيد عباس(ورشح ، ٤/١١٠: هنج البالغةوتوضيح ، ٥/٩٨): البحراين(رشح : ينظر) ٤(

٤/٤٦٢.
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١٩٥

لغة باألبنية الفعلية املزيدةاملبا: املبحث الثاني

الثالثي اِّـزيد بحرف:أوًال

فَعل.١

) تفعيل(و،)٢(وهي زيادة من داخل البناء، )١(ٌبناء ثالثي مزيد بالتضعيف

ًكرسته تكسريا:نحو،مصدر صحيح الالم منه ِتفعلة(و،)٣(َّ مصدر معتل الالم ) َ

بضم أوله وكرس ما قبل ) ِّفعلم(واسم الفاعل منه بزنة ،)٤(ّزكى تزكية:نحو،منه

.)٥(وبفتح ما قبل آخره اسم املفعول منه،آخره

َّفرأى اخلليل أن ،)َّفعل(اختلف العلامء يف أي الصوتني هو الزائد يف بناء 

.٣٧: وشذا العرف، ١/٩٢: ورشح الريض عىل الشافية، ١/٩١: املنصف: ينظر) ١(

.٧٠: املنهج الصويت للبنية العربية: ينظر) ٢(

.٦٨: والتطبيق الرصيف، ٤/٧٩كتاب سيبويه : ينظر) ٣(

.٧١: شذا العرف: ينظر) ٤(

.٣٣٥: أمحد حممد عبد الدايم.د: تح، ّابن القطاع، ء واألفعال واملصادرأبنية األسام: ينظر) ٥(
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َّأما سيبويه فقد ذهب إىل أن ،)١(َّإن الزيادة باآلخر: وقال آخرون،الزائد هو األول

.)٢(»كال الوجهني صواب ومذهب«

َّو أنعمنا النظر يف حقيقة الصوت املضعف يف عني البناء من الناحية ول

ُالصوتية لوجدنا أن إطالة مدة النطق يف عني الفعل من خمرجها : أي-َّحتى كأنه،َّ

فهو بذلك يشبه احلركة الطويلة التي تساوي ،صامت طويل- َّالصوت املضعف

عىل ) َّفعل(ًأثرا يف داللة بناء َّومعنى هذا أن للتضعيف ،)٣(ضعف احلركة القصرية

.)٤(التكثري واملبالغة

:فقال،لذلك حاول ابن جني الربط بني بناء الفعل وداللته عىل التكثري

ًومن ذلك أهنم جعلوا تكرير العني يف املثال دليال عىل تكرير الفعل« :فقالوا،َّ

ّوذلك أهنم ملا جعلوا األلفا،َّوغلق،َّوفتح،َّوقطع،َّكرس فأقوى ،ظ دليلة املعاينَّ

.)٥(»والعني أقوى من الفاء والالم،ُاللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل

.٧٤: وأوزان الفعل ومعانيها، ٤/٣٢٩: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٤/٣٢٩: كتاب سيبويه) ٢(

، والتشكيل الصويت يف اللغة العربية فونولوجيا العربية، ٢٠٧و٧٠:املنهج الصويت للبنية العربية: ينظر) ٣(

.١١٩: لعاينسلامن ا.د

، ١١٢:عبد احلميد السيد طلب.د: تح، ّأبو حيان، واملبدع يف الترصيف، ٤/٦٤: كتاب سيبويه: ينظر) ٤(

.١٣١: حممد عبد اخلالق عضيمة، واملغني يف ترصيف األفعال

.٢/١٥٥: اخلصائص) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٩٧...................................................................املزيدةالفعليةباألبنيةاملبالغة:الثانياملبحث

ًأن هذا فعل وقع منك شيئا بعد يشء عىل «ومما ينتج عن ذلك التكرار  ٌ ّ

من مقتضيات التكثري واملبالغة يف احلدث استغراق وقت «َّإذ إن ،)١(»تطاول الزمان

ًوأنه يفيد تلبث،أطول .)٢()»َقطع(يفيد استغراق وقت أطول من ) َّقطع(فـ،ًا ومكثاَّ

فال تكثري وال ،)٣()َّوكلم،َّصبح: (نحو،َّبمعنى املجرد) َّفعل(وقد يرد بناء 

.إطالة للزمن فيه

عليه (منها ما جاء يف خطبة له ،وأفعال هذا البناء كثرية يف هنج البالغة

َذكر فيها تغلبه عىل فتنة ا) السالم ونزلت ،)٤(فقدمتوينقدولو«: إذ قال،خلوارجُّ

ٌألطرق كثري من السائلني، ...ُبكم كرائه األمور ،ٌوفشل كثري من املسؤولني،َ

ُوذلك إذا قلصت حربكم َ ْ َّ ْوشمرت عن ساق،َ َّ«)٥(.

ًقلص اليشء يقلص قلوصا«:قال اخلليل ُُ َوفرس ،َّانضم إىل أصله:أي،َِ

.١/٩١: املنصف) ١(

.٦٢: فاضل السامرائي. د، بالغة الكلمة يف التعبري القرآين) ٢(

.١/٩٦: ورشح الريض عىل الشافية، ١/٩١: املنصف: ينظر) ٣(

َّتركيب لغوي نادر؛ ألن النحويني منعوا اقرتان فعل الرشط » ...لو قد فقدمتوين«): عليه السالم(قوله ) ٤( ٌ

واجلملة اخلربية يف ، ٤/١٨٦٩: وارتشاف الرضب، ٤/٧٤: رشح التسهيل: ينظر) لو(يف سياق ) قد(بـ

وقد أثبت خطأ هذه القاعدة النحوية (٣٤٧-٣٤٦:عيل عبد الفتاح.د، "اسة نحويةدر"هنج البالغة 

).ألهنا بنيت بسبب نقص االستقراء

، ١٠/٣٠، ٧/٢١٧، ٣٠٣، ١/٥٧: ُوجاء هذا البناء يف مواضع أخر، ٧/٤٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ٥(

١٤/٢٨.
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ِّمقلص ًوقلصت اإلبل تقليصا، ....ُّنضم البطنُم،ُطويل القوائم:ُ ِ َّاستمرت يف :َّ

.)١(»ِّمضيها

ُقلصت حربكم«:وقال ابن أيب احلديد ،انضمت واجتمعت:بالتشديد»َّ

َّإذ إهنا إذا اجتمعت ،ْوهو أشد وأصعب من أن تتفرق اجليوش يف مواطن متباعدة

ُّن كل كتيبة حتارب واصطدم الفيلقان كان األمر أصعب وأفظع من أن تكو،ُّكلها

لفظ التقليص «) عليه السالم(وقد استعار ،)٢(أخرى يف بالد متفرقة متباعدة

ِّووجه االستعارة تشبيهها باملجد يف األمر،والتشمري عن ساق احلرب الساعي ،ُ

ّوكام أنه إذا أراد أن يتوجه قلص ثيابه وشمرها عن ساقه لئال تعوقه،فيه ّ ّْ وهتيأ ،ّ

)٣(»واللحوق هلم،لك احلرب يف كوهنا جمتمعة عن النزول هبمكذ،وأمجع عليه

فإذا متادت ،بذلك إىل األزمات واخلطوب املرتقبة) عليه السالم(يشري اإلمام 

ًفاملبتىل يرى الزمن بطيئا ال يتحرك،وكانت عىل أشدها،احلرب بني الطرفني َ حتى ُ

.)٤(يأذن اهللا تعاىل بالفرج

َّملضعف العني وما فيه من داللة املبالغة والكثرةا) َّقلص(فاستعامل الفعل 

.ًكان مناسبا ملقام اخلطبة

).قلص(٥/٦٢: العني) ١(

.٧/٥٢): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٢(

.٢/٣٩١): البحراين(رشح ) ٣(

.٤/١٣٩: ونفحات الوالية، ٢/١٢٥): السيد عباس(رشح : ينظر) ٤(
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يف عجيب ) عليه السالم(ُقوله ) تفعيل(ومن مصادر هذا البناء التي بزنة 

ْخلق الطاووس َونضد ألوانه يف أحسن تنضيد«:َ َ َّ«)١(.

ًنضد متاعه ينضده بالكرس نضدا«:جاء يف اللغة َ َْ َوضع بعضه: أي،َِ عىل َ

:ومنه قوله تعاىل،)٢(»ًشدد للمبالغة يف وضعه مرتاصفا، والتنضيد مثله،بعض

َّ﴿والنخل باسقات هل ٍ ِ َ ْ َّ َّا طلع نَ ٌ ْ ٌضيد﴾َ .]١٠:ق[ِ

للمبالغة ) تفعيل(بزنة ) تنضيد(املصدر ) عليه السالم(وقد استعمل اإلمام 

ناسب ملقام وهذا م،يف بيان التداخل اجلميل أللوان الطاووس بعضها ببعض

.اخلطبة القائم عىل وصف مجال الطاووس

ِتفعلة(أما املصدر اآلخر وهو  عليه (يف خطبة له ؛فقد جاء يف موضع واحد) َ

ُزلُنًةَّما هنالك بليُوأعظم«:قال فيها،وحاله يف قربه،يف صفة اإلنسان) السالم

.)٣(»اجلحيمُصليةَوت،احلميم

َ﴿وأما إن كان من املكذبني :ُقوله تعاىلهذا ) عليه السالم(ُوأصل كالمه  ِ ِّ َ ُْ َ َِ َ ِ َّ َ

َالضالني ِّ ِّفنزل م،َّ ٌ ُ ُ ٍن محيمَ ِ َ ٍوتصلية جحيم﴾،ْ ِ َِ ْ َُ َ .]٩٤- ٩٢:الواقعة[َ

ِتصلية ًصليت الرجل نارا«و،َّاملضعف) َّصىل(ُفعله ) ِتفعلة(ٌمصدر بزنة :َ ُ َ َ

.١٣/١٦٣,١٩/٣٠، ٢٣٩، ١١/٣٩: ومن نظائره،٩/٢٦٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).نضد(٣/٤٢٣: لسان العرب: وينظر، )نضد(٢/٥٤٤: الصحاح) ٢(

.٦/٢٧٠): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(
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ْوجعلته يصالها،إذا أدخلته النار َّا إلقاء كأنك تريد إحراقه قلتْفإن ألقيته فيه،َ ً:

ُأصليته باأللف َ ًوصليته تصلية،ْ َِّ ْ َ ومن ذلك ،فالزيادة أفادت املبالغة والتوكيد، )١(»ُ

ًويصىل سعريا﴿:قراءة ْ َ َِ بضم الياء وفتح الصاد وتشديد ] ١٢:االنشقاق[﴾ْ

.)٣(ًدوام العذاب وكثرته مرة بعد مرة:أي،من التصلية،)٢(الالم

بكالمه املتقدم إىل احلوادث التي يشهدها ) عليه السالم(مام يشري اإل

،وهو العامل الفاصل بني عامل الدنيا وعامل القيامة،العاصون يف عامل الربزخ

ٌالقرب روضة من «: )عليه السالم(واحلديث الرشيف عن اإلمام الصادق  ُ
َأو حفرة من حفر النريان،َرياض اجلنة ُ فمن احلوادث ؛ىإنام قصد هذا املعن)٤(»ُ

إدخاله مرة بعد مرة :أي،ُاملهولة التي يالقيها اإلنسان هناك تصلية اجلحيم

َّوالثابت باألدلة أن ذلك العذاب ال يشمل البرش كلهم،فيها بل العاصني ،ََّ

.)٥(منهم

).صال(٦/٢٤٠٣: احالصح) ١(

.١٠/٣٥٩: ومعجم القراءات، ٦٧٧:السبعة يف القراءات: ينظر. وهي قراءة ابن كثري ونافع وابن عامر) ٢(

والكشف والبيان عن ، ٣٦٦: عبد العال سامل مكرم.د: تح، ابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع: ينظر) ٣(

: تح، القرطبي، واجلامع ألحكام القرآن، ٣/٢٦٤: أيب حممد ابن عاشور: تح، الثعلبي، تفسري القرآن

.٥٤-٥/٥٣: وإبراهيم أطفيش، أمحد عبد العليم الربدوي

الشهيد ، وذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة، ١/١٧٢: قطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح: ينظر) ٤(

.٦/٢١٤: وبحار األنوار، ٢/٨٨: األول

.٢٦٦-٣/٢٦٥: نفحات الوالية: ينظر) ٥(
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ًهبذا البناء كان مالئام للتعبري ) تصلية(َّاتضح مما سبق أن استعامل املصدر 

.والعذاب الذي ينتظر العاصني وأصحاب الكبائر،عن شديد األمل

يف متجيد اهللا تعاىل ) عليه السالم(ُومن أمثلة اسم الفاعل من هذا البناء قوله 

ِّعام يقوله املشبهون بههللاتعاىل ا«: ومحده ًواجلاحدون له علوا كبريا،ُ ُُ«)١(.

.. .،َّمثله:بهَّوشبهه ،َّشبهه إياه«اسم فاعل من )هِّمشب(مجع :ِّاملشبهون

بالتضعيف للمبالغة والتكثري ) عليه السالم(َّوقد عرب اإلمام ،)٢(»التمثيل:والتشبيه

عليه (وهذا ما أراد ،َيف تشبيه هؤالء اجلاحدين الذات املقدسة باملخلوقات

ّومما زاد الرتكيب قوة ومبالغة يف التنزيه عن ذلك ،َنفيه عن اهللا تعاىل) السالم

ُّكل ذلك لتنزيه الذات اإلهلية املقدسة عن مزاعم .)٣(الكربِّوصف العلو ب

ِّواملشبهة التي تشبه اهللا تعاىل باملخلوقات،امللحدين ِّ.

يف هتويل الظلم ) عليه السالم(وورد اسم املفعول من هذا البناء يف خطبة له 

ًواهللا ألن أبيت عىل حسك السعدان مسهدا«:قال فيها،ِوتربئه منه ََّ َ ُ َّ َْ َ َّأو أجر يف ،ْ ُ

ًاألغالل مصفدا ُ ْأحب إيل من أن ألقى ا،َ ِورسوله يوم القيامة ظاملا لبعض العبادهللاُّ ً َ َ«)٤(.

.٨/٢٤٤، ٧/٢٧٦، ٣/٢٠٠: ومن نظائره، ٣/٢١٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).شبه(١٣/٥٠٣: لسان العرب) ٢(

.٣/٢٣٠: وفتح القدير، ٢/٢٨٨: وتفسري النسفي، ٢/٤٥١: الكشاف: ينظر) ٣(

، ١٠/٨٩، ٩/٩١، ٦/٤١٣ومن نظائره . نبات ذو شوك: َّالسعدان، ١١/٢٤٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(

١١/٥١.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٠٢

َّمسهد ًسهد الرجل بالكرس يسهد سهدا«اسم مفعول من:ُ َ َ ََ ُوالسهد بضم ،ِ ُّ

َّوسهدته أنا فهو مسهد.. .القليل من النوم:السني واهلاء ُ َّ ُ َ«)١(.

]من الطويل[)صىل اهللا عليه وآله وسلم(يمدح الرسول)٢(ىومنه قول األعش

 
 

  
  َّومصفد َ ًصفده يصفده صفدا«ًاسم مفعول أيضا من :ُ ُْ ََ َ ،َّشده وأوثقه: أي،َِ

ُْ﴿وترى امل:ومنه قوله تعاىل،)٣(»َّوكذلك التصفيد َ َ ُّجرمني يومئذ مَ َ ٍَ ِ ِْ َْ ِقرنني يف ِ َ ِ َّ َ

ِاألصفاد﴾ ْ .]٤٩:إبراهيم[َ

ٌوهو بيان ملقدار نفرته من ،التربؤ من الظلم) عليه السالم(ُوغرض كالمه 

أو اختياره ألحد األمرين املذكورين عىل الظلم مع ما ،ُوعلة ترجيحه.الظلم

.)٤(ظلم من عذاب اهللا تعاىل أشدَّأن ما يستلزمه ال،يستلزمانه من التأمل والعذاب

َّمسهد(فالتعبري باسمي املفعول  َّومصفد،ُ َّاملضعفني العني كان للمبالغة يف ) ُ

ُّحتمله  ًأشد أنواع التأمل يف سبيل أال يظلم أحدا) عليه السالم(َ وهذه هي الصورة ،َّّ

ْيفكر أن يبطش َّوأنه مل يكن ،)عليه السالم(ُاملثىل للحلم الذي عليه أمري املؤمنني 

.بل كان يزجي هلم النصائح واملواعظ،َوسلب حقه،بمن خالفه وناوأه

).سهد(٢/٤٣٩: جممع البحرين: وينظر، )سهد(٢/٤٩٢: الصحاح) ١(

.ّالذي لدغته احلية: السليم، ١٣٥: ديوان األعشى) ٢(

).صفد(٢/٦١٤: جممع البحرين: وينظر، )صفد(٢/٤٩٨: الصحاح) ٣(

.٨٥-٤/٨٤): البحراين(رشح : ينظر) ٤(
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أفْعل.٢

) إفعال(و)٢(وهي زيادة من خارج البناء،)١(ٌبناء ثالثي مزيد باهلمزة يف أوله

وبفتح ما قبل ،بضم أوله وكرس ما قبل آخره اسم الفاعل منه) مفعل(و،)٣(ُمصدره

.)٤(آخره اسم املفعول منه

أو ،ُفيام إذا كان جمرده ومزيده بمعنى واحد) أفعل(وتأيت املبالغة من بناء 

وأرشقت ،َرشقت:نحو،ًبناء عىل أنه ال بد للزيادة من معنى،َّكأهنام بمعنى واحد

َبدت:َرشقت(َّألن ؛)َرشقت(أبلغ من ) أرشقت(فـ أضاءت :أرشقت(و،)َ

وىف «ألن ،)وىف(أبلغ من ) أوىف(و،)٦()هسقيت: ُأسقيته أبلغ من(و)٥()وصفت

ًبعهده يفي وفاء .)٧(»ومل ينقض حفظه،ّوأوىف إذا متم العهدِ

َّلذلك ال يمكن أن يقبل أن معنى  ْوإن كثرت -ٌواحد) أفعل(و ) فعل(ُْ

فذلك ) قال(بمعنى ) أقال(«َّوما ورد من أن ،)٨(-مؤلفات العلامء يف هذا الباب 

.٣٦: وشذا العرف، ٩/١٤٤: ّورشح املفصل، ٤/٢٣٥:كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٧٠: املنهج الصويت للبنية العربية: ينظر) ٢(

.١/١٦٣: ورشح الريض عىل الشافية، ٤/٧٨كتاب سيبويه : ينظر) ٣(

.٣٣٥): ابن القطاع(أبنية األسامء : ينظر) ٤(

.٢٤٠-٢/٢٣٩: واملحتسب، ٤/٥٦: كتاب سيبويه: ينظر) ٥(

.١١٣): قباوة(وترصيف األسامء ، )سقى(٤١٥:مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٦(

.١١٣): قباوة(ترصيف األسامء : وينظر، )وىف(٨٧٨: مفردات ألفاظ القرآن) ٧(

.واألصمعي وغريهم، وأبو عبيدة، ّالفراء: َّألف يف ذلك) ٨(
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و )كفى باهللا(يف ) الباء(إن :ُلك عىل نحو ما يقالوذ،منهم تسامح يف العبارة

ّزائدتان ملا مل تفيدا فائدة زائدة يف الكالم سوى تقرير املعنى )هما من إل(يف ) من(

.)١(»من التأكيد واملبالغة) أقالني(فكذا ال بد يف اهلمزة يف ، احلاصل وتأكيده

ًوقد يكون التقارب بني املجرد واملزيد راجعا إىل اخ من .)٢(تالف اللهجاتَّ

ًذلك ما عزاه اللحياين من أن متيام  إذا مل ،وعىل اللحم،َّخال فالن عىل اللبن:تقول«َّ

ٌوكنانة وقيس يقولون....َوال خلطه به،ًيأكل معه شيئا .)٣(»أخىل:ُ

ّملا ) عليه السالم(ٍومن أفعال هذا البناء يف هنج البالغة ما ورد يف كالم له 

ْوإن اآلفاق قد أغامت.. .«:إذ قال،يعته بعد قتل اخلليفة عثامنأراد الناس مبا َ َّ،

ْواملحجة قد تنكرت ََّ َّ َ«)٤(.

َّمل يفرق أغلب اللغويني بني غامت السامء وأغامت وأغيمت وتغيمت ُِّ،

.)٥(ُّفكله لدهيم بمعنى واحد

واللهجات العربية يف ، ١٣١: املغني يف ترصيف األفعال: وينظر، ١/٨٣: رشح الريض عىل الشافية) ١(

.٦٢٢-٦٢١القسم الثاين :أمحد علم الدين اجلندي.د، الرتاث

، ١٩٧: نجاة عبد العظيم الكويف.د، دراسة لغوية قرآنية، وأبنية األفعال، ٤/٦١: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.٦٢١-٦٢٠القسم الثاين : واللهجات العربية يف الرتاث

).خال(١٤/٢٣٨: لسان العرب) ٣(

.٩/٩٥، ٢٠١،، ٦/٤٢٣، ١/١٦٢: ًمواضعه أيضاومن ، ٧/٣٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(

).غيم(٣٣/١٩٢:وتاج العروس، ٢/٤٤٦: ولسان العرب، ٥/١٩٩٩: الصحاح:ينظر) ٥(
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ًوالذي يبدو يل أن بني تلك األبنية فروقا يف الداللة ْألنه حمال أن؛َّ خيتلف َّ

) غام(فيه من القوة واملبالغة ما ليس يف ) أغام(فالفعل، )١(اللفظان واملعنى واحد

يف سياق يستلزم تلك القوة ) عليه السالم(لذا استعمله اإلمام ،لزيادة مبناه

ِّوأقطار القلوب املتغرية ،ِلفظ الغيم ملا غيش آفاق البالد«فاستعار،واملبالغة

ووجه املشاهبة ما تستلزمه هذه ،لامت الظلم واجلهلالعازمة عىل الفساد من ظ

كام يتوقع نزول املطر والصواعق من ،ُّالظلامت من توقع نزول الرشور منها

.)٢(»الغيم

ِملا حيمله من معنى ،َّاملجرد) غام(املزيد باهلمزة عىل ) أغام(فإيثار الفعل 

.الشدة الكربى يف ذلك) امأغ(و،ُيراد به اخلفاء والظالم) غام(فـ؛القوة واملبالغة

،إىل مالك األشرت) عليه السالم(ومن مصادر هذا البناء ما ورد يف عهده 

ِوإنام يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها«: قال فيه ُ ُوإنام يعوز أهلها إلرشاف ،ُ ِ ُ

ُأنفس الوالة عىل اجلمع ُ«)٣(.

َعوز الرجل وأعوز«من ) إفعال(مصدر بزنة :إعواز ْ َ ُوأعوزه ،تقراف:أي،َِ َ

ُأحوجه:أي،ُالدهر َ كام يقول اللغويون ويرفضه - فاملجرد واملزيد بمعنى،)٤(»ْ

.١٢: الفروق اللغوية: ينظر) ١(

.٢/٣٨٦): البحراين(رشح ) ٢(

.١٨/٥٢، ١/٣٣١: ًوينظر هذا البناء أيضا، ١٧/٧١): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

).عوز(٣/٨٨٨: الصحاح) ٤(
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.للمبالغة والتوكيد-ًإذا- فالزيادة-)١(الباحث

رضوان اهللا (إىل واليه مالك األشرت ) عليه السالم(النص من مجلة كالمه 

ُإنام تدهى من : أي«»...ُيؤتىإنام «:)عليه السالم(وقوله ،َبتفقد أمر اخلراج)هعلي

ُواملوجب إلعوازهم طمع والهتم يف اجلباية.. .من فقرهم: أي،إعواز أهلها ُ،

وإذا كان األمر كذلك استلزم خراب ،)٢(»ومجع األموال ألنفسهم وسلطاهنم

.)٣(أرضهم وتعطيل عامرهتا

،للسياقًكان مالئام ) عوز(ال ) إعواز(املصدر) عليه السالم(فانتقاء اإلمام 

هلذا هيجر ،َّإذ إن من يصرب عىل العوز ويبقى يف أرضه ال يمكنه ذلك إذا اشتد فقره

.أرضه مما يؤدي إىل خراهبا

عليه (يف وصية له ؛وجاء اسم الفاعل من هذا البناء يف موضع واحد

ِّلعسكره قبل لقاء العدو بصفني) السالم ُفإذا كانت اهلزيمة بإذن اهللا «:قال فيها،ِ ْ

ًتقتلوا مدبرافال ُِ«)٤(.

ًمدبرا ُوالدبر والدبر،)أدبر(اسم فاعل من : ُِ ُّْ ُسيهزم ﴿:قال تعاىل،الظهر: ُّ ُ َ

وهذا ما ال يؤيده ، ُّما سريد أثناء البحث من أن كال البناءين بمعنى واحد عائد إىل ما يقره أغلب اللغويني) ١(

.الباحث؛ ألن الزيادة ال بد من أن تكون ملعنى

.١٧/٧٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.٥/١٦٧): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.١٥/١٠٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(
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ُّاجلمع ويولون الدبر ُّ َ فالزيادة أفادت ،)١(َودبر النهار وأدبر بمعنى،]٤٥:القمر[﴾ُ

.القوة واملبالغة

ِّتتجىل يف النص العلوي وظيفة أخالقية تتمثل يف التزام  َالقيمََ واألخالق ،ِ

يويص ) عليه السالم(فاإلمام ،احلميدة التي أمر هبا اإلسالم حتى مع األعداء

ْأصحابه بأال يقتلوا مدبرا هاربا خائفا من املوت حتى وإن أمكنتهم الفرصة منه ً ً ً ُِ ّ)٢(.

َفلام كانت أجواء الوصية أجواء حرب استعمل اإلمام  ًألفاظا ) عليه السالم(ّ

ًمدبرا(فاستعمل ،الظروفتنسجم وتلك  .ِملا فيه من القوة واملبالغة) ِ

يف تنزيه اهللا ) عليه السالم(يف قوله ؛وورد اسم املفعول يف موضع واحد

َّوال وجلت عليه شبهة فيام قىض وقدر«: تعاىل وتقديسه ٌْ ْ ُ ٌبل قضاء متقن،َ َ ُ ٌوأمر .. .،ٌ

ٌمربم َُ«)٣(.

َمربم(فيام مر  َوأبرم األمر وبرمه«) رمأب(وهو اسم مفعول من ) ُ َ )٤(»َأحكمه:ََ

.فالزيادة للتوكيد واملبالغة،َّفاملجرد واملزيد بمعنى

يشري إىل قدر اهللا تعاىل الذي هو تفصيل قضائه ) عليه السالم(ُوكالمه 

).دبر(٣/٦٥٤: الصحاح: ينظر) ١(

.٤/٣٨٤): البحراين(رشح : ينظر) ٢(

.٥/١٥٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

).برم(١٢/٤٣: لسان العرب) ٤(
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ًاملحكم وظاهر أن تفصيل املحكم ال يكون إال حمكام فام قضاه وأوجده يف مكانه ،)١(ٌَّ

بل األمور ،َا رسم له من مهمة وحركة يف دقة ونظام وحكمةكان يسري عىل وفق م

وال خلل ،َوهو خالقها يف أمر حمكم متقن ال نقص فيه،سبحانه متكشفةلديه

.)٢(يعرتيه

وما حيمله من داللة القوة واملبالغة من جهة ) َمربم(فانتقاء اسم املفعول 

.تعاىل وتقديسهاقتضاه مقام النص القائم عىل تعظيم اهللاِمادته وبنائه

فاعل.٣

وهي زيادة ناجتة من تطويل حركة ،)٣(ٌبناء ثالثي مزيد باأللف بني فائه وعينه

ِمفاعل(و، )٥()ِوفعال،ُمفاعلة(املصدر منه عىل ،)٤(ِفائه بضم أوله وكرس ما قبل ) ُ

.)٦(وبفتح ما قبل آخره اسم املفعول منه،آخره اسم الفاعل منه

معنى :أحدمها؛ًإذا كان حامال معنيني) َفاعل(لغة من بناء وتأيت الكثرة واملبا

وكاثرت ،َّوناعمت ونعمت،َّضاعفت وضعفت: نحو،الدال عىل التكثري) َّفعل(

.٢/١٧٧): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.١/٣٩٦):السيد عباس(رشح : ينظر) ٢(

.٣٦: وشذا العرف، ٤/٦٨: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.٧٠: الصويت للبنية العربيةاملنهج : ينظر) ٤(

.٣٧٨): ّابن القطاع(وأبنية األسامء ، ٤/٨٠كتاب سيبويه : ينظر) ٥(

.٣٣٥): ّابن القطاع(أبنية األسامء : ينظر) ٦(
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َوصعر خده وصاعره، َّوكثرت َّ من [:)٢(ُيف قول اهلذيل) َشايع(ومثلها الفعل ،)١(َّ

]الوافر

 
 

  
  َّفشايع وشيع بمعنى واحد وهو« عىل التكثري ) َّشيع(وداللة ،دعا:َ

.)٣(»شائعة

َّأما اآلخر فريد بمعنى املجرد ،َوهاجر،َودافع،َوجاوز،َسافر:نحو،ّ

من ) سافرت(وال بد يف «: قال الريض،إذ ال بد للزيادة من معنى،)٤(َوناول

.)٥(»ُنلته إياه:أي) ولته اليشءنا(وكذا .. .املبالغة

يف قوله )٦()خيادعون(منها قراءة ،والشواهد القرآنية كثرية يف هذا املعنى

ورشح الريض عىل ، ٢/٣٩٤: وديوان األدب، ١٤٤: وإصالح املنطق، ٤/٦٨: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

والرصف ، ٢٦٤): احلديثي(وأبنية الرصف ، ١٣٦: الواملغني يف ترصيف األفع، ١/٩٩: الشافية

.١٠٢: الواضح

، دعاء اإلبل: من املشايعة: وشايع. ًوالبيت من قصيدة هيجو فيها رجال اسمه عبد اهللا، هو حبيب األعلم) ٢(

.٢/٨٦: ديوان اهلذليني: ينظر. والذود ما بني الثالثة إىل العرشة من اإلبل، املنتصب: املقبئن

.٨٢: ٢٠٠٤، شباط، جملة بابل للعلوم اإلنسانية، حسن عبد املجيد) وجهة نظر رصفية(املبالغةداللة ) ٣(

، ٤١: وشذا العرف، ٢/٣٤٩: وديوان األدب، ١٤٤: وإصالح املنطق، ٤/٦٨كتاب سيبويه : ينظر) ٤(

.١٣٣: وأوزان الفعل ومعانيها، ١٣٦: واملغني يف ترصيف األفعال

.١٠٢: والرصف الواضح١١٥): قباوة(ترصيف األسامء : وينظر، ١/٩٩: رشح الريض عىل الشافية) ٥(

.١٣٩: السبعة يف القراءات: ينظر، وهي قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو) ٦(
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ْ﴿وما خيدعون إال أنفسهم﴾:تعاىل َُ ُ ْ َ َّ ِ َ ُ ََ ْ فجيء به «: قيل فيها،]٩:من اآلية/البقرة [َ

.)١(»للمبالغة) ُيفاعلون(عىل لفظ 

َ﴿فلام جاوز:ومنه قوله تعاىل َ َّ َ َه هو والذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َ ُ ََّ ُ ِ

ِبجالوت وجنوده﴾ ِ ُ َُ َ ُ :أي،َفاعل بمعنى فعل: وجاوز،]٢٤٩:من اآلية/البقرة [ِ

.)٢(جاز

ِّيف احلث عىل قتال ) عليه السالم(ُومن أفعال هذا البناء يف هنج البالغة قوله 

َّولعمري ما عيل«:اخلوارج َ َ َّمن قتال من خالف احلقَ َ َ َ َّوخابط الغيَ ،ِ َ ْمن إدهان وال ،َ

.)٣(»إهيان

وكأن )٤(»الرضب عىل غري استواء«وهو،َمن اخلبط) فاعل(ٌفعل بزنة : َخابط

خيبط «ِمتخابطني-هو والغي- جعل من خيبط الغي) عليه السالم(اإلمام

ّلغي؛ألن من خيبط َخبط يف ا:وذلك أشد مبالغة من أن يقول، أحدمها اآلخر

عليه (ويف ذكره ،)٥(»ًغريه يكون أشد اضطرابا ممن خيبط وال خيبطه غريهوخيبطه

.١/٧٢: جوامع اجلامع: وينظر، ١/١٧٤: الكشاف) ١(

.٢/٢٧٦: البحر املحيط: ينظر) ٢(

ومن . الدخول يف الوهن وهو الضعف: اإلهيان، عةاملصان: اإلدهان، ١/٣٣١): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

.١٦/١٤٢، ١٠/٦٧، ١٢٧/ ٦: مواضع هذا البناء

).خبط(٢٧٣: مفردات ألفاظ القرآن) ٤(

.١/٤٤٤): املجليس(ورشح ، ١/٦٠): عبده(هنج البالغة : وينظر، ١/٣٣١): ابن أيب احلديد(رشح ) ٥(
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فإذا ،واستدراج هلم لقيام عذره يف قتاهلم،ٌهلم هبذه الصفة تنبيه للسامعني) السالم

ًكانت مقاتلة من هذه صفته واجبة فال يمكن إنكار وقوعها منه ُ)١(.

جاء -ًفضال عن مادته اللغوية،نائه الرصيفبحكم ب-)َخابط(فالفعل 

َّلبيان مدى متكن الغي والضالل يف نفوس اخلوارج وعقوهلم لذلك كان هذا ،ِّ

عليه (ُّكل ذلك للمبالغة يف شدة هتديده .)عليه السالم(ًمسوغا لقتاهلم من اإلمام 

.)٢(وعزمه الراسخ يف التصدي هلم وقتاهلم،خمالفيه) السالم

ِّبصفني ) عليه السالم(ٍيف خطبة له ؛يف موضع واحد) َمفاعلة(ر وورد املصد ِ

ُولكنه سبحانه جعل حقه عىل العباد أن يطيعوه«:قال فيها ُِ َّ َ َ َ َوجعل جزاءهم عليه ،َّ َ

ُمضاعفة الثواب تفضال منه وتوسعا بام هو من املزيد أهله َّ َِ ً ُّ َُ ًَ ُّ«)٣(.

َمضاعفة َمفاعلة(مصدر بزنة : ُ َّكثرت أضعافه :أي،اليشءُضاعفت«من) ُ

.)٤(»َّكضعفته

َّمن كالمه املتقدم تنبيه املخاطبني عىل أن احلق ) عليه السالم(يريد اإلمام  َ َ

، الذي أوجبه اهللا تعاىل عىل نفسه أعظم مما أوجب هلا مع أنه ليس بحق وجب عليه

.٢/١٤): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.٢/٤٥: ت الواليةنفحا: ينظر) ٢(

ًداال عىل التكثري واملبالغة يف هنج ) ِفعال(ومل يرد املصدر اآلخر ، ١١/٨٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

٢٧٦-٢٧٣:أبنية املصادر يف هنج البالغة: ينظر، البالغة

١/٩٩: رشح الريض عىل الشافية) ٤(
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ق ليتخلقوا بأخالق اهللا يف أداء ما وجب عليهم من احل،بل بفضل منه عليهم

،وتلك هي املضاعفة،ويقابلوا ذلك التفضل بمزيد من الشكر،بأفضل وجوهه

ُمن جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا﴿:كام يف قوله تعاىل َ ُ ََ ِ َ ََ :من اآلية/األنعام[﴾َ

١(]١٦٠(.

.عىل التكثري واضحة) مضاعفة(وداللة املصدر 

) عليه السالم(يف كالم له؛وجاء اسم الفاعل من هذا البناء يف موضع واحد

ِقريب من األشياء غري مالمس«:إذ قال،يف تنزيه اهللا سبحانه وتعاىل ُ ٌ«)٢(.

ِمالمس ُاللمس«و، )َالمس(اسم فاعل من الفعل :ُ : وقيل اللمس،ُّاجلس:َّ

ُملسه يلمسه ويلمسه ملسا والمسه،ُّاملس باليد ً ُ َْ َِ«)٣(.

أبلغ من ) المس(لذلك ،ةفالزيادة أفادت املبالغ،فاملجرد واملزيد بمعنى

.)٤(جاوزت اليشء وجزته:نحو،)ملس(

؛تنزيه هللا سبحانه وتعاىل عن القرب املادي لألشياء) عليه السالم(كالمه 

ُوملا كان املفهوم من القرب املطلق املالمسة وااللتصاق«،ألنه ليس بجسم ومها ،ّ

.٤/٤٢): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.١٠/٦٤):ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).ملس(٦/٢٠٩: لسان العرب) ٣(

١٣٧-١٣٦: واملغني يف ترصيف األفعال، ٣/٢٦٩: البحر املحيط: ينظر) ٤(
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فأخرجت هذه ،»مسغري مال«: فقال، َّنزه قربه تعاىل عنها،من عوارض اجلسمية

وقربه منها بعلمه ،وهو اتصاله باألشياء،القرينة ذلك اللفظ عن حقيقته إىل جمازه

َّكل ذلك للمبالغة يف تنزيه الباري عز وجل عن القرب .)١(»وقدرته التامة،املحيط ُّ

ُمل حيلل يف األشياء فيقال«): عليه السالم(وقريب منه قوله ،املادي من األشياء ْ ُ ْ:

ُومل ينأ عنها فيقال،يها كائنهو ف .)٢(»هو منها بائن:َ

.ومل يرد اسم املفعول يف هنج البالغة داال عىل التكثري واملبالغة

الثالثي اِّـزيد بحرف:ثانًيا

افْعلَّ.١

،)٤()ِافعالل(املصدر منه عىل ، )٣(وتضعيف الالم،ٌبناء ثالثي مزيد هبمزة وصل

ّمفعل(و َ .)٦(ٍّوالفيصل يف تبيني كل منهام هو السياق،)٥(لاسم فاعل ومفعو) ُ

َّافعل(ومعنى بناء  ويكون يف ،املبالغة والقوة يف املعنى زيادة عىل أصله) َْ

َّابيض واسود واعور(اللون أو العيب احليس الالزم أو العارض ْْ ََّّ وقد يرد يف غري ، )ْ

.٣/٣٧٤): البحراين(رشح ) ١(

.٥/١٥٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.٢٦٧): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٤/٧٦: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.١٥٢): احلديثي: (رصفوأبنية ال، ٢/١٠٠: املقتضب: ينظر) ٤(

.١٩٤و١٨٤):احلديثي(أبنية الرصف : ينظر) ٥(

.١١٥: املنهج الصويت للبنية العربية: ينظر) ٦(
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.)١()رسعأ:َّوارقد بمعنى،واقتوى،ارعوى(:نحو،األلوان والعيوب

يف غريب كالمه ) عليه السالم(ُومن أفعال هذا البناء يف هنج البالغة قوله 

ِكنا إذا امحر البأس اتقينا برسول ا«: املحتاج إىل التفسري َّ َُّ َّ ّفلم يكن أحد منا أقرب ،هللاُ ٌ

.)٢(»ِّإىل العدو منه

ًامحر اليشء امحرارا«:قال اخلليل ِإذا لزم لونه فلم يتغري من، َِّ حال إىل َ

.)٣(»حال

(قوله«: وقال الرشيف الريض ، كناية عن اشتداد األمر) َّإذا امحر البأس: 

ْأنه شبه محي احلرب بالنار التي جتمع احلرارة :وقد قيل يف ذلك أقوال؛ أحسنها َ َّ َّ

ُومما يقوي ذلك قول الرسول ،واحلمرة بفعلها ولوهنا ِّ ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(ُ

َجمتلوقد رأى ،)ِاآلن محي الوطيس(:ُد الناس يوم حنني وهي حرب هوازنُ

َّما استحر ) صىل اهللا عليه وآله وسلم(فشبه رسول اهللا ،مستوقد النار:والوطيس

ّوذهب بعض رشاح هنج البالغة ،)٤(»وشدة التهاهبا،من جالد القوم باحتدام النار ُ

، ١/١١٢: ورشح الريض عىل الشافية، ٧/١٦١: ورشح املفصل، ٤/٢٦,٧٦: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

والرصف ، ١٢٠): ةقباو(وترصيف األسامء ، ٢٦٧): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٤٣: وشذا العرف

.٣٢٨): السامل(واألبنية الرصفية ، ٢٠٣: الوايف

.١٧/١٦، ١٦/٢٩٣، ١٤/٤٧، ٩/٢٠٣، ٧/٢٩١: ومن نظائره، ١٩/١١٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).محر(٤/٢٠٨: لسان العرب: وينظر، )محر(، ٢٢٧-٣/٢٢٦: العني) ٣(

.١٩/١١٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(
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وهو ،موضع البأسَّإذا امحر:حذف مضاف تقديره«َّإىل أن هذا الكالم فيه 

َّأو أنه ، )١(»ِوامحرارها ملا يسيل عليها من الدم.األرض التي عليها معركة القوم

ًاستعار وصف امحرار البأس لشدته مالحظة لشبهه بالنار «) عليه السالم( ِ

َواملجاز إنام يعدل إليه للمبالغة ،ري عىل املجازَّواألقوى أن التعب،)٢(»املوقدة ُ

.)٣(والتوكيد

الدال عىل القوة واملبالغة من )َّامحر(فاملبالغة قد حتققت ببناء الفعل

عليه (وهذا مناسب ملقام كالمه ،وبالتعبري املجازي من جهة أخرى،جهة

.)السالم

:يف حال الناس قبل البعثة)عليه السالم(ُومن مصادر هذا البناء قوله 

ُوالدنيا كاسفة النور« ِاصفرار من ورقهاعىل حني ،ُظاهرة الغرور،ُّ َِ َ ٍْ«)٤(.

َّاصفر(ُوفعله) ِافعالل(مصدر بزنة : اصفرار املزيد باهلمزة والتضعيف ) ْ

.ُللمبالغة يف صفرة ألوان أوراق الشجر

َّبيان حلال الدنيا التافهة التي اغرت هبا اإلنسان) عليه السالم(ُوكالمه  ٌ،

فقد شبهها ، )لمصىل اهللا عليه وآله وس(وكيف كانت عند بعثة رسول اهللا 

.١١٧-١٩/١١٦: السابق) ١(

.٥/٣٧٦): البحراين(رشح ) ٢(

.٤٤٤-٢/٤٤٢: اخلصائص: ينظر) ٣(

.١٠/٥٥، ٨/٢٦٣، ٧/٢٩٨، ٣٩٢، ٦/٣٨٧: ومن نظائره، ٦/٣٨٧) ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(
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ُبشجرة اصفر ورقها َّ فهي ،ِحتى يئس الناس منها،وامتنعت عن محل الثامر،ْ

،وال فائدة تنفع البرش،فال منظر يبهج الناظر؛شجرة انقطع األمل منها

صىل اهللا عليه وآله (وكان النبي ، )١(فالدنيا كانت عىل العرب صعبة شديدة

إن اهللا «: )عليه السالم(اإلمام عيل قال، ًرمحة هلم وللخالئق مجيعا) وسلم

ًوأمينا عىل ، ًنذيرا للعاملني) صىل اهللا عليه وآله وسلم(ًتعاىل بعث حممدا 

منيخون بني حجارة ،ويف رش دار، دينوأنتم معرش العرب عىل رش،التنزيل

ٍّوحيات صم،ُخشن وتسفكون ،ِوتأكلون اجلشب،ِترشبون الكدر،ُ

.)٢(»...دماءكم

هبذا البناء الرصيف كان للمبالغة يف بيان سوء حال ) اصفرار(املصدر فانتقاء 

.ًما كان مناسبا للمقام) صفرة(ولو قيل ،َّوبؤسها قبل البعثة النبوية،الدنيا

من هذا البناء يف هنج البالغة يف ،وال اسم املفعول،ومل يرد اسم الفاعل

ويف ضوء ،)٣(ًميدانا هلا) الغةهنج الب(ضوء الدراسات اللغوية السابقة التي اختذت 

.ُاالستطالع البحثي الذي أجريته أنا يف دراستي هذه

.٢/٤٥): السيد عباس(رشح : ينظر) ١(

.الطعام الغليظ اخلشن: اجلشب. ٢/١٩):ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

): رسالة ماجستري خمطوطة(ميثاق عيل عبد الزهرة ، دراسة داللية، ات يف هنج البالغةأبنية املشتق: ينظر) ٣(

رسالة ماجستري (فراس عبد الكاظم ، دراسة نحوية، واملبني للمجهول يف هنج البالغة، ٢٧-٢٢

.٥٣-٥٢): خمطوطة
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افْتعل.٢

، )٢()افتعال(املصدر منه عىل ، )١()اهلمزة والتاء(ٌبناء ثالثي مزيد بحرفني مها 

وبفتح ما قبل آخره ،بضم أوله وكرس ما قبل آخره اسم الفاعل منه) مفتعل(و

.)٣(اسم املفعول منه

:نحو،َّعىل الكثرة واملبالغة فيام إذا جاء بمعنى املجرد)افتعل(ويدل بناء 

،)٤()كسب واكتسب(و،)قرأ واقرتأ(و،)كحل واكتحل(و،)خطف واختطف(

،بتشديد الدال مفتوحة)َّيدرسوهنا(أشار إىل ذلك ابن جني يف توجيهه قراءة 

ِّ﴿وما آتيناهم م:يف قوله تعاىل،)٥(وبكرس الراء ُْ َن كتب يدرسوهنا﴾ََ ُْ ُ َْ ٍُ من /سبأ [ ُ

وهو أقوى معنى من ،من الدرس) َيفتعلون(هذا «: فقال،]٤٤:اآلية

ْيدرسوهنا( َفعل(لزيادة التاء فيه أقوى معنى من ) افتعل(َّوذلك أن ) َ َأال ترى إىل ،)َ

ُّأخذ عزيز م﴿: قول اهللا تعاىل ٍ ِ َ َ ْ ٍقتدر﴾َ ِ َ نى من فهو أبلغ مع]٤٢:من اآلية/القمر[؟ ْ

َّيدرسوهنا(ومثل .. .َّألنه يف معنى يتدارسوهنا؛ًوفيه أيضا معنى الكثرة.. .)قادر( َ (

.٨٩: وأوزان الفعل ومعانيها، ٤/٢٨٣: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٧١: وشذا العرف، ٤/٧٨:كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.٣٣٦): ابن القطاع(أبنية األسامء : ينظر) ٣(

: ورشح املفصل، ٣٧٢: وفقه اللغة ورس العربية، ١/٧٥: واملنصف، ٤/٧٤: كتاب سيبويه: ينظر) ٤(

.١٤٧: واملغني يف ترصيف األفعال، ٧/١٦٠

.٧/٢٧٥: والبحر املحيط، ٢/١٩٥: املحتسب: ينظر، وهي قراءة أيب حيوة) ٥(
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.)١(»واقرتأته،قرأت القرآن:قوهلم

يف قوله ) خيتانون(َّفرأوا أن الفعل ،وأكد هذا املعنى مجلة من املفرسين

ْ﴿وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم﴾:تعاىل َُ ُ ْ َُ َ ْ َ َ َ َِ َِّ ِ ُّأشد ]١٠٧:من اآلية/لنساء ا[ُْ

:كاالكتساب من) اخليانة(أبلغ معنى من ) االختيان(َّألن ) خيونون(ًمبالغة من 

.)٢(الكسب

بداللة الترصف واالجتهاد ) افتعل(اختلطت داللة املبالغة يف بناء 

للتعبري ) املبالغة(لذا أضحى االكتفاء بمصطلح ،)٣(واالعتامل بمنزلة االضطراب

-)٤(كام فعل األستاذان عبده الراجحي وهاشم طه شالش-دالالتعن تلك ال

:لسببني،أصح وأدق وأشمل

ًإن الدالالت املذكورة آنفا ال تنطبق إال عىل أفعال املخلوقات. ١ فال ،َّ

ٍ﴿وإذ ابتىل إبراهيم ربه بكلامت﴾: كقوله تعاىل،تنطبق عىل الذات اإلهلية ِ ِ َِ ِ ُ ُّ ْ ْ ََ َ ِ /البقرة[َِ

ُ﴿واُهللا خيتص برمحته من يشاء﴾:وكقوله تعاىل،]١٢٤:ةمن اآلي َ َ َِ ِ َ ُّ َْ ِ َ ْ من /البقرة [َ

.٣/٢٦٥:اخلصائص: وينظر، ١٩٦-٢/١٩٥: املحتسب) ١(

: وكنز الدقائق، ١/٩١: وتفسري النسفي، ٥/١١٧: وتفسري الرازي، ١/٣٣٨: الكشاف: ينظر) ٢(

١/٤٤٠.

واإليضاح يف رشح ، ٧/١٦٠: ورشح املفصل، ٢/٤٢٠: وديوان األدب، ٤/٧٤: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.١/١١٠: ورشح الريض عىل الشافية، ٢/١٣٢:موسى بناي: تح، ابن احلاجب، املفصل

.٩٠: وأوزان الفعل ومعانيها، ٤١: التطبيق الرصيف: ينظر) ٤(
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ِ﴿ومن كفر فأمتعه قليال ثم أضطره إىل عذاب النار : وكقوله تعاىل،]١٠٥اآلية  َّ ِِّ َ ُ ُ ُ َِ ُّ َّ َ َ ََ ْ َ ُ ًَ ِ ُ َ َ َ

ُوبئس املصري﴾
ِ َْ َ َْ عنى َّإن امل: فمن غري املمكن القول،]١٢٦:من اآلية/البقرة [ِ

يف تلك اآليات هو االجتهاد أو ) واضطر،واختص، ابتىل(الرصيف لألفعال 

لقوة تلك ) املبالغة(ًبل معناها مجيعا هو ،الترصف أو االعتامل أو االضطراب

َّاألفعال موازنة باملجردة منها ً.

ُإن تلك املصطلحات قد تفهم بمعانيها اللغوية ال االصطالحية. ٢ َّ،

َّإذ إن املعنى اللغوي للتكلف واالجتهاد يكاد ،ُّا وبني التكلففيحصل اخللط بينه

ّيكون واحدا وهو بذل اجلهد واملشقة يف التحصيل لكنَّهام يف االصطالح ،)١(ً

َتكسب(أبلغ من معنى ) َاكتسب(فمعنى ،خمتلفان ما يدل ) اكتسب(وليس يف،)َّ

الدال عىل ) َّكسبت(بخالف ،عىل التكلف واملعاناة واملشقة يف حتصيل الكسب

بل املقصود ، حتصيل الكسبال يعاين يف) املكتسب(َّوهذا ال يعني أن ،ُّالتكلف

ًوهذا األمر ليس مقصورا عىل ،هي املبالغة ال التكلف) اكتسب(َّأن داللة الفعل 

ُّإذ إن كثريا من األفعال املجردة قد تدل عىل التكلف،هذا الفعل فقط ََّّ : نحو، ً

فهذه األفعال تدل عىل التكلف واملعاناة ...) .وركض،صعدو،وصام،زحف(

وبامدته ،يدل ببنائه عىل املبالغة) اكتسب(فالفعل ،من دون صوغها عىل بناء معني

يدل بامدته عىل التكلف ) زحف(والفعل ،عىل املعاناة والتكلف واالجتهاد

).كلف(٩/٣٠٧، )جهد(٣/١٣٣: لسان العرب: ينظر) ١(
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.)١(واملعاناة ال ببنائه

ُاملبالغة واملصطلحات األخر من َّاتضح مما تقدم أن التفريق بني مصطلح

؛ال حيصل إال باالقتصار عىل مصطلح املبالغة..) .االجتهاد واالضطراب: (نحو

.ِملا بني تلك املصطلحات والتكلف من تداخل يصل إىل حد التشابه كام ظهر

) عليه السالم(يف هنج البالغة ما ورد يف خطبة له ) افتعل(ومن أفعال بناء

ُقد طوحت بكم الدار«: قال فيها، هروانيف ختويف أهل الن ْ َ ُواحتبلكم املقدار،ّ َ«)٢(.

َواحتبله«)٣(أخذته:حبلت الصيد واحتبلته: من) افتعل(فعل بزنة :احتبل ْ،

أي األمر فيه ،َهو عىل حبل ذراعك«: وجاء يف املثل،)٤(»ِاصطاده باحلبالة:أي

َيرضب يف قرب املتناول،إليك ُوحبل الذراع.. .،ُُ ٌعرق يف اليد:َ َّفاملجرد ،)٥(»ِ

.فالزيادة للمبالغة والتوكيد،واملزيد بمعنى

استعارة حسنة إلحاطة املقدار »واحتبلكم املقدار«: )عليه السالم(وقوله 

فهو كحبالة الصائد التي ال خيرج الطائر منها إذا ،النازل عن قضاء اهللا تعاىل هبم

١٥-١٤): رسالة ماجستريخمطوطة(رضا هادي حسون ، عند املفرسين) استفعل(معاين صيغة : ينظر) ١(

، ٢٨٣، ١/٨٣: ومن نظائره، رصتم يف متاهة، ّطوحت بكم الدار، ٢/٢٦٥):ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

١٣/٥، ١٠/١٩١، ١٠٣، ٩/٩٥.

).حبل(٣/٢٣٦: العني: ينظر) ٣(

).حبل(٤/١٦٦٥: الصحاح) ٤(

).٤٥٠٨: املثل(٢/٣٨٨: جممع األمثال) ٥(
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.إحاطة أقدار اهللا تعاىل هبمُّكل ذلك عىل املبالغة يف. )١(بهنزلت

قال ،إىل معاوية) عليه السالم(ومن مصادر هذا البناء ما ورد يف كتاب له 

ِّفأراد قومنا قتل نبي ِنا«:فيه َُ َ ِواجتياح أصلنا،َ َِ ْ«)٢(.

:اجلوح«: جاء يف اللغة، االستئصال: ويعني) افتعال(مصدر بزنة :اجتياح

ُجحت اليشء أجوحه،االستئصال وهي الشدة التي جتتاح املال ،منه اجلائحةو،ُُ

ٍمن سنة أو فتنة ْجاحتهم اجلائحة واجتاحتهم:يقال،َ َوجاح اهللا ماله وأجاحه ،َ ََ

ًإذا-فالزيادة،فاجلوح واالجتياح كالمها بمعنى، )٣(»أهلكه باجلائحة: أي،بمعنى

عليه (إلمام وهبذا املعنى وردت يف كالم ا،دلت عىل الشدة والقوة واملبالغة- 

ًرسالة ملعاوية كان قد أرسلها إليه يطلب فيها زورا «ٌّوهو رد عىل ،املتقدم) السالم

َوهبتانا تسليم قتلة عثامن إليه ًَ ُوقد ذكر اإلمام خالهلا أعامل اهلاشميني وجهادهم ،ُ َ

ّوما مر عليهم من القهر واالضطهاد يف ابتداء الدعوة يذكر .وبعض مناقبهم

ِّقريشا أرادت قتل النبي َّاإلمام أن  ِّوالتقت بكل ،)صىل اهللا عليه وآله وسلم(ً

.)٤(»واالنتهاء كليا من اهلاشميني الذين وقفوا إىل جانبه،قبائلها عىل التخلص منه

َّقد دل بلفظه وبنائه عىل املبالغة يف القوة والقسوة التي ) اجتياح(فاملصدر 

.٩٢-٢/٩١):البحراين(رشح: ينظر) ١(

.٨٧، ١٣/٨٠، ١١/٦٢، ٦/٢٧٦: ائرهومن نظ، ١٤/٤٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).جوح(١/٣٦٠:الصحاح) ٣(

.١٤٨-٤/١٤٧): السيد عباس(رشح ) ٤(
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.أول البعثة) عليه وآله وسلمصىل اهللا(ِّمارستها قريش عىل النبي حممد 

،يف االستسقاء) عليه السالم(وجاء اسم الفاعل من هذا البناء يف خطبة له 

ِّاللهم خرجنا إليك حني اعتكرت علينا حدابري السنني«: قال فيها َ َُّ َ ْْ َ َفكنت .. .ُ

ِالرجاء للمبتئس ْ ُ َ«)١(.

ِاملبتئس وله تعاىل إىل نوح ومنه ق،)٢(»ِمفتعل من البأس الذي هو الشدة«:ُ

َ﴿فال تبتئس بام كانوا يفعلون﴾):عليه السالم( ُ َ ْ ْْ ََ ُ ِ ِ َ فال : أي«] ٣٦:من اآلية/هود[َ

.)٣(»َّيشتدن عليك البؤس واحلزن واحتامل املكاره

عليه (وهبذا املعنى استعمله اإلمام ،ِهو املبالغ يف البؤس-ًإذا- فاملبتئس

أنك األمل : إىل اهللا سبحانه وتعاىل يف«هل فهو يبت،يف النص السابق) السالم

وقد سيطر اليأس عىل ،ّوحالل مشاكل كل طالب حاجة،لكل بائس،والرجاء

ِوقد منعت السامء بركاهتا،الناس َوالغيوم مياهها،ُ ُ«)٤(.

ال «:قال فيها،يف التوحيد) عليه السالم(ٍوورد اسم املفعول يف خطبة له 

ْيقال كان بعد أن مل يكن ُفتجري عليه الصفات املحدثات،ُ َ َويتكافأ املبتدع .. .ُُ ُ

): حدبار(مجع : حدابري، ١٧/١١١، ١٠/٥٨، ٦/٢٥٢: ومن نظائره، ٧/٢٦٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.اجلمل الذي تبني عظام سنامه من شدة الضعف

).بأس(١٥/٤٣٤: تاج العروس) ٢(

.١٢/٧٣: السيد حممد رشيد رضا، )تفسري املنار(القرآن احلكيم تفسري) ٣(

.٥/٨٣: نفحات الوالية) ٤(
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.)١(»والبديع

َاملبتدع َبدع اليشء يبدعه بدعا وابتدعه«اسم مفعول من:ُ ً ُْ ّوملا )٢(»أنشأه وبدأه:ََ

وهذا ،عىل املبالغة والتوكيد) مبتدع(َّكان املجرد واملزيد بمعنى واحد قلت بداللة 

َّبكالمه هذا الذي يشري إىل أن اهللا تعاىل لو ) لسالمعليه ا(ِمناسب ملا أراد اإلمام 

َكان حمدثا جلرت عليه صفات األجسام املحدثة ُ ْ فلم يكن بينه وبني تلك األجسام ،ًَ

ٌوهذا حمال،فيتكافأ هو سبحانه وما ابتدعه،فرق ُ)٣(.

تفَعّل.٣

) متفعل(و)٥()ُّتفعل(املصدر منه عىل ، )٤(ٌبناء ثالثي مزيد بالتاء والتضعيف

وبفتح ما قبل آخره اسم املفعول ،بضم أوله وكرس ما قبل آخره اسم الفاعل منه

.)٦(منه

:نحو) َتفاعل(إذا جاء متضمنًا معنى ) َّتفعل(وتأيت الكثرة واملبالغة يف بناء 

َّتعطى وتعاطى(و،)َّتعهد وتعاهد( َ :قال سيبويه،)ّتذأبت الريح وتذاءبت(و، )َ

.١٠/٥٨، ٧/٨٠: ًوينظر هذا البناء أيضا، ١٣/٨٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).بدع(٢/٣٣: املحكم واملحيط األعظم) ٢(

.١٣/٨٣): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٣(

.٩٤: وأوزان الفعل ومعانيها، ٤/٢٨٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٤(

.١٢٩: والرصف الواضح، ٤/٧٩: كتاب سيبويه: ينظر) ٥(

.٧٤: والتطبيق الرصيف، ٣٣٦): ّابن القطاع(أبنية األسامء : ينظر) ٦(
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ُوتعطينا بمنزلة غلقت األبواب،فتعاطينا من اثنني،َّتعاطينا وتعطينا« ّ ْأراد أن ،َّ

.)١(»ُيكثر العمل

جاء ذلك يف ،)َتفاعل(أبلغ معنى من ) َّتفعل(َّوذهب ابن جني إىل أن 

ٍ﴿غري متجانف إلثم﴾:يف قوله تعاىل)٢(بال ألف) متجنف(توجيهه قراءة  ْ ِ ٍ ِ َ ُ َْ /املائدة[َ

وذلك ،ِمتجانف: ًمتجنِّفا أبلغ وأقوى معنى منّكأن «: إذ قال،]٣:من اآلية

: َّتصون وهو أبلغ من:نحو،وموضوعها لقوة املعنى هبا،لتشديد العني

.)٣(»َتصاون

ٌوكالم ابن جني يف مسألة أبلغية بناء عىل آخر مشهور يف اللغة َّإال أنه من ،َُّ

األبلغ واألنسب وهو،فهو كالم اهللا تعاىل،غري املمكن قبوله يف القرآن الكريم

َّهذا فضال عن أن تلك القراءة مل يثبتها املصحف ،للمضمون واملعنى والداللة ً

َوأكد املبالغة يف بناء .أكثر مبالغة) أبلغ(َّوربام قصد ابن جني من ،الرشيف

.)٤(ٌمجع من املفرسين) َّتفعل(

.١٤/١٨١: واملخصص، ٢/٤٧٣: ديوان األدب: وينظر، ٤/٦٩: كتاب سيبويه) ١(

ابن ، واملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ١/٢٠٧: املحتسب: ينظر، وهي قراءة حييى وإبراهيم) ٢(

.٣/٢٦٨: وجممع البيان، ٢/١٥٥: عبد السالم عبد الشايف: تح، عطية

.١/٢٠٧: املحتسب) ٣(

: والبحر املحيط، ٦/٦٤: وتفسري القرطبي، ٣/٢٦٨: وجممع البيان، ٢/١٥٥: املحرر الوجيز: ينظر) ٤(

٣/٤٤٢.
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َّعىل املبالغة أيضا إذا جاء بمعنى املجرد)َّتفعل(ُّويدل بناء  َّألنه ال بد ؛)١(ً

َّفصح الرجل وتفصح إذا كان عريب اللسان فازداد «:نحو،للزيادة من معنى ُ َ

ُإذا كثرت :َّتضوج الوادي(و،)٣()كثرة النصح:ُّالتنصح املصدر معناه(و)٢(»ًفصاحة

َتوهق احلىص«و،)٤()هُأي منعطفات،ُأضواجه َ .)٥(»ُّاشتد حره:َّ

ُّبني معنى املبالغة ومعنى التكلف يف بناء إىل التداخلوال بد من اإلشارة 

هذا ما أشار إليه ،ِولتعيني إحدى الداللتني ينبغي االحتكام إىل السياق،)َّتفعل(

ُ﴿حيسبهم اجلاهل :َعند تفسريه قوله تعاىل)هـ١٣٥٤ت(السيد حممد رشيد  ِ ْ ُ َُ ُ ْ َ

ِأغنياء من التعفف﴾ ِ ُِّ َ ََّ َ ْ َّوقد فرس أهل اللغة «: إذ قال،]٢٧٣:من اآلية/البقرة[َ

َّالتعفف بالعفة وبالصرب وبالنزاهة عن اليشء ،ُّوجعله املفرسون هنا للتكلف،ّ

َّألن من ؛والثاين أظهر هنا،تأيت لتكلف اليشء وللمبالغة فيه) َّتفعل(ولكن صيغة 

ّيتكلف العفة قلام خيفى حاله عىل رائيه َّوأما املبالغ يف العفة فهو الذي ال يكا،َّ ُِ د ِ

ِواملبالغ يف الفضيلة ، واملقام مقام املدح، فهو املتبادر هنا،يظهر عليه أثر احلاجة

.)٦(»ِّأحّق به من متكلفها

.٣٤١-٣٤٠: نيهاأوزان الفعل ومعا: ينظر) ١(

).فصح(٢/٥٤٤: لسان العرب) ٢(

).نصح(٢/٦١٦: السابق: ينظر) ٣(

).ضوج(١/٤٦٢: التكملة والذيل والصلة: ينظر) ٤(

).وهق(٥/١٦٩: السابق) ٥(

.٣/٨٨: تفسري املنار) ٦(
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إىل ) عليه السالم(ومن أفعال هذا البناء يف هنج البالغة ما ورد يف كتاب له 

ْومتسك بحبل القرآن وانتصحه«:قال فيه،)١(احلارث اهلمداين َِ ْ ََّ«)٢(.

ُومتسكت به،ُأمسكت اليشء«: اللغةجاء يف  ُواستمسكت به،َّ ُوامتسكت ،ْ ْ

ُكله بمعنى اعتصمت به. به فالزيادة أفادت معنى ،َّفاملجرد واملزيد بمعنى،)٣(»ُّ

.املبالغة والتوكيد

َّتفعل(بزنة ) َّمتسك(فانتقاء الفعل  ِفيه داللة عىل الشدة والقوة يف أمره ) َ

وهو الدين ،واالعتصام بحبله املتني،بالقرآن الكريمبلزوم العمل) عليه السالم(

.)٤(َّالقويم العاصم ملن متسك به

يف ذكر من انحرف عن القرآن ) عليه السالم(ُومن مصادر هذا البناء قوله 

َوإنام هلك من كان قبلكم بطول آماهلم«:الكريم .)٥(»ُّوتغيب آجاهلم،َ

ن أسد اهلمداين احلارث بن عبد اهللا بن كعب ب، ّوهو العالمة اإلمام أبو زهري) احلارث األعور(ُويلقب بـ) ١(

، هـ٦٥تويف سنة ، ًكان فقيها كثري العلم، وابن مسعود) عليه السالم(صاحب اإلمام عيل ، الكويف

: جمموعة من العلامء بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط: تح، الذهبي، سري أعالم النبالء: ينظر. بالكوفة

١٥٥-٤/١٥٢.

.١٩/٣٠٦، ١٣/١٢، ٧/٢٢١: ومن نظائره، ١٨/٤١): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).مسك(٤/٢٠٣: جممع البحرين: وينظر، )مسك(٤/١٦٠٨: الصحاح) ٣(

.٣/٤٢٧): البحراين(رشح : ينظر) ٤(

.١٧/١١٣، ٦/٤١٣، ٥/١٥٣: ومن نظائره، ٩/١٠٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٥(
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ُّتفعل(مصدر بزنة : ُّتغيب ًجل غيبا ومغيباغاب الر«من) َ ً َْ :َّوتغيب،َ

فالزيادة تفيد التوكيد ،فاملجرد واملزيد بمعنى،)٢(ُّمثل التغيب:ْوالغيب،)١(»سافر

.واملبالغة

الستلزام ؛ٌتنبيه عىل وجوب تقصري اآلمال يف الدنيا«) عليه السالم(ُكالمه 

هلالك وأراد ا،وأشار إىل القرون املاضية من قبل،ُطلبها اهلالك األخروي

ّاألخروي وجعل سبب هالكهم طول آماهلم يف الدنيا املوجب لالستغراق يف ،ُ

ُّلذاهتا املبعدة عن اهللا تعاىل مع تغيب آجاهلم عنهم وقلة ،غفلتهم عنها:أي،ِّ

َّفإن استشعار األجل موجب لإلقالع عن ،وعدم علمهم بتعيينهافكرهم فيها

صىل اهللا عليه (ُّذا املعنى أشار النبي حممد وإىل ه،)٣(»االهنامك يف اللذات احلارضة

.)٤(»ُاألمل فينيس اآلخرةُا طولّوأم«: بقوله) وآله وسلم

هبذا البناء الرصيف كان للداللة ) ُّتغيب(َّاتضح مما تقدم أن استعامل املصدر 

.عىل مبالغة الناس يف عدم التفكري بآجاهلم

،ِّذم املتقاعدين عن القتاليف) عليه السالم(وجاء اسم الفاعل يف خطبة له 

ًأقوم فيكم مسترصخا«:قال فيها ِ ًوأناديكم متغوثا،ُ ِّ وال ،ًفال تسمعون يل قوال،ُ

).غيب(١/٦٥٤: لسان العرب) ١(

).غيب(٣/٤٩٨: تاج العروس: ينظر) ٢(

.٣/٢٠٢): راينالبح(رشح ) ٣(

.٧٤/١١٧: بحار األنوار: وينظر، ٢/٣٣٦:الكايف) ٤(
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ًتطيعون يل أمرا ُ«)١(.

ِّمتغوث (اسم فاعل من:ُ َصاح :َّوغوث الرجل واستغاث«) َّتغوث: 

ِومل يرش أغلب اللغويني إىل الفعل ،)٢(»واغوثاه .)٣(ومشتقاته) َّتغوث(ُ

إنام خطب هذه اخلطبة حني بعث ) عليه السالم(ّتشري املصادر إىل أن اإلمام 

ُمعاوية أحد قادته لريعب أهل العراق َهلذا تبني أن ذكر ،)٤(ُويضعف معنوياهتم، ِ ََّّ

واسترصاخه فيهم واستغاثته هبم مع ذكر حاهلم يف مقابلة ) عليه السالم(حاله 

ِمما ينبئهم عىل خطئهم ،تهم لهوعدم طاع،ذلك من تثاقلهم عن ندائه

.)٥(وتقصريهم

إىل ) عليه السالم(ُفاستنهاض الناس ملواجهة األخطار هو الذي دعا اإلمام 

َّإذ إن هذا البناء فيه داللة عىل طلب ،)ِّمتفعل(بزنة ) ِّمتغوث(انتقاء اسم الفاعل 

َطلب) سالمعليه ال(َّوهذا يناسب املقام؛ ألنه ، )٦(اليشء بكثرة مع شدة وعناء

َّألهنم؛ه مل جيد من يستمع إليهلكنَّ، خرىُمرة بعد أأصحابهالنرصة والعون من 

.١٩/٣٠٦، ١٥/١٨٣، ٩/٢٣٢، ٨/٢٤٤، ٧/٢٢١: ومن نظائره، ٢/٣٠٠): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).غوث(٢/١٧٤: لسان العرب) ٢(

).غوث(٥/٣١٣: وتاج العروس، ٢/١٧٤: ولسان العرب، ١/٢٨٩: الصحاح: ينظر) ٣(

.٢/٣٠٣): ابن أيب احلديد(رشح: ينظر) ٤(

.٢/٣٠١): البحراين(رشح : ينظر) ٥(

.٢٦: أبنية املشتقات يف هنج البالغة: ينظر) ٦(
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.الدنيا عن ذكر اآلخرةبُّالتعلقوشغلهم ، وا عن السمعّصم

.)١(ًومل يرد اسم املفعول من هذا البناء يف هنج البالغة داال عىل املبالغة

تفاعل.٤

) العني(بضم )٣()ُتفاعل(املصدر منه عىل ،)٢(ٌبناء ثالثي مزيد بالتاء واأللف

بضم أوله وكرس ما قبل آخره اسم ) متفاعل(و،)٤()ًياء(وبكرسها إذا كانت 

.)٥(وبفتح ما قبل آخره اسم املفعول منه،الفاعل منه

:)َتبارك(قال ابن جني يف الفعل ،التكثري واملبالغة) َتفاعل(ومن دالالت 

: تعاىل اهللا فهو أبلغ من:توكيد ملعنى الربكة كقولكوهو ،َهو تفاعل من الربكة«

.)٦(»وذلك لكثرة احلروف.. .عال

ٌ﴿وال يضار كاتب :وإىل هذا ذهب الشيخ الطويس عند تفسريه قوله تعاىل َِ َّ َُ

ٌوال شهيد﴾ ِ َ ّيضار:وإنام قيل«: إذ قال،]٢٨٢:من اآلية/البقرة [َ والفعل من ، ُ

.٥٣: املبني للمجهول يف هنج البالغة: ينظر) ١(

.١٠١: وأوزان الفعل ومعانيها، ٤/٢٨٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.٦٩-٦٨: والتطبيق الرصيف، ٤/٨١: كتاب سيبويه: ينظر) ٣(

.٧٢: شذا العرف: ينظر) ٤(

.٣٣٥): ّابن القطاع(أبنية األسامء : ينظر) ٥(

القسم الثاين : حممد عبد اخلالق عضيمة، دراسات ألسلوب القرآن الكريم: وينظر، ٢/١٣٤: املحتسب) ٦(

٦٢٩-١/٦٢٨.
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ّواحد ألنه ملا كان معناه امل ْوذلك ألنه يرضه إن رجع ،بالغة كان بمنزلته من اثننيَّ َّ

.)١(»عليه

) املتعايل(تلك الداللة عند تفسريه )هـ٥٠٥ت(وذكر أبو حامد الغزايل 

َبمعنى العيل مع نوع من «هو :فقال،الذي هو من أسامء اهللا احلسنى

.)٢(»املبالغة

َفعل(إذا جاء بمعنى ) َتفاعل(َّورأى الريض أن بناء  توانى وجتاوز :نحو،)َ

.)٣(فهو للمبالغة

َّإىل أن امرأ القيس استخدم )َّسلمه اهللا(َوأشار أستاذنا الدكتور صباح السامل

،َوحتامى،َمتايل(:داال عىل تكثري الفعل واملبالغة فيه سبع مرات منها) َتفاعل(بناء 

.)٤()َوتقادم،َوتطاول

َّعىل التكثري واملبالغة قد رصح ) َفاعلت(َّوالذي يظهر مما سبق أن داللة بناء 
َّوهلذا ال وجه لرأي من ذهب إىل أن الرصفيني مل يشريوا ،هبا الرصفيون واملفرسون

َّهو من رصح بتلك َّأو أن الراغب األصفهاين، )٥(عىل املبالغة) َتفاعل(إىل داللة  َ

.٢/١١٤: جممع البيان: وينظر، ٢/٢٥٨: التبيان) ١(

.١٤٢: ّبسام عبد الوهاب اجلايب: تح، سامء اهللا احلسنىاملقصد األسنى يف رشح معاين أ) ٢(

.١١٧): قباوة(وترصيف األسامء ، ١/١٠٣: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ٣(

.٣٢٣): السامل(األبنية الرصفية : ينظر) ٤(

.٧٦: والداللة الرصفية عند ابن جني، السابق نفسه والصحيفة نفسها: ينظر) ٥(
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.)١(الداللة فقط

يف تعظيم ) عليه السالم(له ٍومن أفعال هذا البناء يف النهج ما ورد يف خطبة 

َفتبارك ا«:قال فيها،اهللا تعاىل ومتجيده َالذي ال يبلغه بعد اهلممهللاَ ِ ُ ُ ُ ُ«)٢(.

،وهو توكيد ملعنى الربكة،هو تفاعل من الربكة«:تبارك:قال ابن جني

َّإن كل :وقيل،)٣(»وذلك لكثرة احلروف... ،عال: فهو أبلغ من،تعاىل اهللا: كقولك َّ

.)٤(النامء والزيادة:والربكة،بت وأقام فقد بركٍيشء ث

َّاستحق التعظيم بأنه «:)تبارك اهللا(َّوذهب الشيخ الطويس إىل أن معنى 

ْقديم مل يزل .)٥(»وهو الثبوت،وهو مأخوذ من الربوك،وال يزال،َ

َفتبارك َاهللا«: )عليه السالم(يف قوله )هـ٦٨٩ت(واحتمل البحراين  َ«

، واحدمشتق من الربوك املستلزم للمقام يف موضع:قيل،تبارك«:فقال،معنيني

وباالعتبار األول يكون إشارة إىل ،وهو الزيادة،من الربكة: وقيل،والثبات فيه

َواستحقاقه قدم الوجود لذاته،ِعظمته باعتبار دوام بقائه ِ وبقاء وجوده ال عن .ِ

ة إىل فضله وإحسانه ولطفه وباالعتبار الثاين إشار،وال عن انقطاع،استفتاح

.٨٦): استفعل(معاين صيغة : ينظر) ١(

.١٣/٤٤، ١١/١٥١، ٦/٣٨٧: ومن نظائره، ٧/٦١): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.٢/١٣٤: املحتسب) ٣(

).برك(١٥٧٥-٤/١٥٧٤: الصحاح: ينظر) ٤(

.٧/٣٥٤: التبيان) ٥(
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.)١(»ووجوه الثناء عليه،وهدايته

ُّيدل عىل توكيد معنى ) تبارك(وأيا كان األرجح من هذين املعنيني فالفعل 

وهذا يؤكد ،)٢(لذلك اختص اهللا تعاىل باملزايا املذكورة معه،الربكة واملبالغة فيها

.معنى املبالغة

ِّعند تناهي الشدة تكون «:)السالمعليه (ُومن مصادر هذا البناء قوله  ِ َ

ْالفرجة َ«)٣(.

،هنيته عن كذا«من ) ياء(َّبكرس العني؛ ألهنا) ِتفاعل(مصدر بزنة :تناهي

َّ:أي،فانتهى عنه وتناهى فانتهى ،وأهنيت إليه اخلرب،اإلبالغ:واإلهناء.. .،كف

ًفضال عن ،الغةدلت عىل التوكيد واملب- ًإذا- فالزيادة،)٤(»بلغ: أي،وتناهى

.املشاركة

،تناهي الشدة مستلزم للخالص منها«َّيشري إىل أن ) عليه السالم(وكالمه 

َ﴿فإن مع : َّوهذا ما رصح به القرآن الكريم بقوله تعاىل،)٥(»وهو املراد بالفرج َ َّ ِ َ

ًالعرس يرس ْ ُ ِْ ُ ًإن مع العرس يرس،اْ ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ) السالمعليه(َّوكأن اإلمام ،]٦-٥:الرشح[ا﴾ِ

.٢/٣٩٤): البحراين(رشح ) ١(

).برك(٣/٢٨٥:والقاموس املحيط، ١٢٠: مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢(

.١٩/٢٦٧، ١٥/٩٢، ١٧٧، ١١/١٥٠: ومن نظائره، ١٩/٢٦٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

).هني(١٥/٣٤٥: لسان العرب، وينظر، )هنى(٢٥١٨-٦/٢٥١٧: الصحاح) ٤(

.٥/٤١٥): البحراين(رشح ) ٥(
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.عىل املبالغة) تناهي(َاختزل معنى النص القرآين بداللة املصدر 

َتشددي تنْفرجي:ويف املثل َّ ِعند تناهي الداهية يف العظم والشدة :أي،َ

.)١(ُيرضب عند اشتداد األمر،تذهب وتنفرج

،ُّيويص بالزهد) عليه السالم(وجاء اسم الفاعل من هذا البناء يف خطبة له 

ُاحلمد «: قال فيها ُالفايش يف اخللق محدههللاَ َ ْ ُوالغالب جنده،َ ُّواملتعايل جده،ِ ُ«)٢(.

وختصيص لفظ «، )٣()عال(الذي هو أبلغ من ) تعاىل(اسم فاعل من :ُاملتعايل

وهو اسم ،)٤(»التفاعل ملبالغة ذلك منه ال عىل سبيل التكلف كام يكون من البرش

ِامل الغيب والشهادة الكبري املتعال﴾﴿ع:قال تعاىل،من أسامء اهللا احلسنى َِ ُْ ُ ِ َ َّ َْ ِْ َ َ ِ ْ ُ
.)٥(َهو بمعنى العيل مع نوع من املبالغة:قيل يف معناه،]٩:الرعد[

َاملتعايل(فاستعامل اسم الفاعل  هبذا البناء الرصيف جاء للداللة عىل املبالغة ) ُ

.يف تعظيم اهللا تعاىل ومتجيده

) عليه السالم(يف قوله ؛موضع واحدوورد اسم املفعول من هذا البناء يف

).٦٢٦: املثل(١/١٢٤: جممع األمثال: ينظر) ١(

.١٥/٧٩، ١١/٣٨، ٩/٢٠٩، ٦/٤٣٨: ومن نظائره، ١٣/١١٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

.١١٧): قباوة(وترصيف األسامء ، ٢/١٣٤: املحتسب: ينظر) ٣(

).عال(٥٨٣: مفردات ألفاظ القرآن) ٤(

وأسامء اهللا احلسنى ، ٣/٣٢٤: عبد الرمحن عمرية: تح، اإلجيي، واملواقف، ١٤٢: املقصد األسنى: ينظر) ٥(

.٨٧): أمحد خمتار(
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َوالشاخص عنكم متدارك«:ِّيف ذم أهل البرصة َُ ِّبرمحة من ربهُ ٍ«)١(.

َمتدارك َمتفاعل(اسم مفعول بزنة : ُ ،ُأدرك اليشء وأدركته«: من قولنا) ُ

َّوتدارك القوم واداركوا وادركوا َّ ًإذا أدرك بعضهم بعضا،ُ تداركته : ويقال،َ

َّواداركته واد .ًفضال عن املشاركة،فالزيادة دلت عىل التوكيد واملبالغة، )٢(»ركتهّ

وذلك إلعانة اهللا له «»...الشاخص«:َقوله) عليه السالم(إنام أطلق اإلمام 

ُباخلروج ليسلم من الذنوب التي يكتسبها املقيم بينهم َّوأية ،وتلك رمحة من اهللا،َ

.)٣(»ُّوكل ذلك يف معرض التنفري عنهم!رمحة

داال عىل سعة -ِبحكم بنائه الرصيف- )َمتدارك(لذلك كان اسم املفعول 

َّرمحة اهللا تعاىل يف إنقاذ من ترك جمالسة أهل البرصة الذين فرقوا صفوف املسلمني  ََ

ُّكل ذلك للمبالغة يف شدة التنفري عن .حني أسلسوا قيادهم لطلحة والزبري

َّال يشمل أهل البرصة مجيعهم ألن يف ) سالمعليه ال(َّأن كالمه ،وبالطبع،هؤالء َ

ُإذ وصفهم اإلمام نفسه بقوله،ُتلك املدينة من هم من األخيار والصاحلني َّإن : ُ

ّقراءهم أفضل القراء َ ُّ ُ ّوزهادهم أفضل الزهاد،ُ ُّّ ّوعبادهم أفضل العباد،ُُ ُ ُّ َونساءهم ،ُ

.)٤(ُخري النساء

.الراحل: الشاخص،١/٢٥١): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).درك(١٠/٤٢١: لسان العرب) ٢(

.٢٩٢-١/٢٩١): البحراين(رشح ) ٣(

.٣٢/٢٥٦: بحار األنوار: ينظر) ٤(
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الثالثي اِّـزيد بثالثة أحرف:اثالًث

افْعوعل.١

ويأيت املصدر منه عىل ،)١(بناء ثالثي مزيد باهلمزة والواو وتكرار العني

وبفتح ،بضم أوله وكرس ما قبل آخره اسم الفاعل منه) مفعوعل(و،)٢()ِافعيعال(

.)٣(ما قبل آخره اسم املفعول منه

رب َّإن الع:قال سيبويه،بناء موضوع للقوة والكثرة واملبالغة)افعوعل(و

كأهنم أرادوا املبالغة :وسألت اخلليل فقال،اخشوشن:وقالوا،ُخشن:قالوا«

ًفإنام يريد أن جيعل ذلك كثريا عاما ،اعشوشبت األرض:َّوالتوكيد كام أنه إذا قال ْ

.)٤(»قد بالغ وكذلك احلوىل

فمعنى «: قال ابن جني،وداللته عىل ذلك إنام جاءت من تكرار العني فيه

.)٥(»ِملا فيه من تكرير العني وزيادة الواو؛معنى اخشوشنُخشن دون 

.٤٣: والتطبيق الرصيف، ٤/٢٨٥: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.١٥٢): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٢/١٠٠: املقتضب: ينظر) ٢(

.١٧٠): ّابن القطاع(أبنية األسامء : ينظر) ٣(

ورشح ، ٢/١٣٤: واإليضاح يف رشح املفصل، ٣/٢٦٤: اخلصائص: وينظر، ٤/٧٥: كتاب سيبويه) ٤(

والرصف ، ١٥٥: واملغني يف ترصيف األفعال، ٤٥: وشذا العرف، ١/١١٢: الريض عىل الشافية

.١٠٩: الواضح

.٣/٢٦٤: اخلصائص) ٥(
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عليه (منها ما جاء يف خطبة له ،وأفعال هذا البناء قليلة يف هنج البالغة

َاخلولقحتى إذا«:قال فيها،ُيومئ فيها إىل املالحم) السالم َ َْ ٌواسرتاح قوم ،ُاألجلْ َْ

َإىل الفتن ُّمل يمنوا عىل ا.. .ِ .)١(»َّبالصربهللاُ

ٍبناء مبالغة:اخلولق صار :ُويقال،استوى:أي،واخلولق السحاب«،)٢(ُ

.)٣(»استوى باألرض: أي،واخلولق الرسم،ًخليقا للمطر

َقارب أمر القوم املخاطبني :معناه»اخلولق األجل«): عليه السالم(وقوله  َ

بقلم وهو كناية عن بلوغ غاية مدهتم املكتوبة،ًأي صار خلقا«،)٤(االنقضاء

.)٥(»القضاء اإلهلي يف اللوح املحفوظ

َّدل عىل املبالغة يف توكيد األجل - هبذا البناء الرصيف- )اخلولق(فالفعل 

ِوهذا ما يتسق مع معنى النص وظروف القول فيه،ِوقربه عليه (َّألن اإلمام ؛َّ

ًكان يف وصف فئة ضالة امتدت أيامها طويال) السالم ًريا َّوعمرت يف امللك كث،ّ

َّمن أجل أن تبلغ الدرجة العليا يف املهانة واملذلة ُحتى إذا قرب موعد انتهاء ،ْ َ

ِحكمهم َواستسلموا للفتن تقية منهم أهنض ،وقد اسرتاح الناس،وزوال ملكهم،ُ ً

.١٠/١٨٩، ٢٢٦، ٧/١١٧: ومن نظائره، ١٣٠-٩/١٢٩): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).خلق(١٠/٩٢: ولسان العرب، ٣/٢٦٤: اخلصائص: ينظر) ٢(

).خلق(٤/١٤٧٢: الصحاح) ٣(

.٩/١٣٠): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٤(

.٣/٢١٦): البحراين(رشح ) ٥(
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٢٣٧...................................................................املزيدةالفعليةباألبنيةاملبالغة:الثانياملبحث

َوأطلعهم عىل أرسار العلوم فنهضوا،َّاهللا تعاىل العارفني الذين خصهم بحكمته َ ْ،

.)١(انه بالصرب يف طاعتهومل يمنّوا عىل اهللا سبح

وال اسم ،)٣(وال اسم الفاعل،)٢(ومل يرد يف هنج البالغة من هذا البناء املصدر

.لتكرار العني فيه؛ُوقد يكون السبب يف هذا هو ثقله،)٤(املفعول

استفْعل.٢

املصدر منه عىل ،)٥(َبناء ثالثي مزيد باهلمزة والسني والتاء يف أوله

ِبضم أوله وكرس ما قبل آخره اسم الفاعل منه) مستفعل(و،)٦()استفعال( وبفتح ،ِّ

.)٧(ما قبل آخره اسم املفعول منه

َاكتفى أغلب علامء العربية القدماء واملحدثني واملعارصين بالقول َّإن بناء :َ

(نحو، )ِفعل(أو ) َفعل(َّيرد متضمنًا معنى الثالثي املجرد ) استفعل( َّقر : 

): السيد عباس(ورشح ، ٢١٧-٣/٢١٦): البحراين(ورشح ، ٩/١٣١): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ١(

٢/٤٦٤.

.٣٣٠-٣٢٢: أبنية املصادر يف هنج البالغة: ظرين) ٢(

.٢٧-١٥: أبنية املشتقات يف هنج البالغة: ينظر) ٣(

.٥٣: املبني للمجهول يف هنج البالغة: ينظر) ٤(

.١٠٦: وأوزان الفعل ومعانيها، ٤/٢٨٣: كتاب سيبويه: ينظر) ٥(

.٧١: وشذا العرف، ٤/٧٩: كتاب سيبويه: ينظر) ٦(

.١٩٤و١٨٤): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٤/٢٨٢: بويهكتاب سي: ينظر) ٧(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٣٨

) فعل واستفعل(ُإذ يراد بـ،)ِيئس واستيأس(و، )هرنه واستعالعال ق(و، )َّواستقر

.)١(معنى واحد

َّغري أن الريض من الرصفيني ذهب إىل أن بناء  ََّ ْوإن كان بمعنى - )استفعل(َ

َّقر واستقر:نحو، )فعل( .لزيادة مبناه،)٢(من املبالغة) َّاستقر(َّإال أنه ال بد يف - َّ

َّأن الفعل ٌوذهب مجع من املفرسين إىل ِ﴿وإذا :يف قوله تعاىل) يستسخرون(َ َ

َرأوا آية يستسخرون﴾ ُ ْ ْ َ َ َِ َ ً ْ ًورأوا أيضا ،)٣(ُّيعني املبالغة يف السخرية]١٤:الصافات[َ

ُ﴿فلام استيأسوا منه خلصوا نجيا﴾:يف قوله تعاىل) استيأس(َّأن الفعل  ْ ِْ ََ ُ َُ ََ ْ َِ
َّ / يوسف [َ

.)٤(زيدت اهلمزة والسني والتاء للمبالغةو) ِيئس(بمعنى ]٨٠:من اآلية

وقد ) عليه السالم(ومن أفعال هذا البناء يف هنج البالغة ما ورد يف خطبة له 

حتقيق ، أبو عيل الفاريس، وكتاب التكملة، ٢/٤٣٦: وديوان األدب، ٤/٧٠: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

: ودروس الترصيف، ٢٨٢: واملفصل، ١/٧٧: واملنصف، ٥٣٠-٥٢٩: كاظم بحر املرجان.د: ودراسة

.١٠٩: والرصف الواضح، ٨٣

.١١٩): قباوة(وترصيف األسامء ، ١/١١١: ريض عىل الشافيةرشح ال: ينظر) ٢(

: حممد عبد الرمحن املرعشيل: تح، البيضاوي، وأنوار التنزيل وأرسار التأويل، ٣/٣٣٧: الكشاف: ينظر) ٣(

، ٤/٣٨٩: وفتح القدير، ٤/٢٦٥: الفيض الكاشاين، وتفسري الصايف، ٤/١٨: وتفسري النسفي، ٥/٨

.٢٣/٧٧: وروح املعاين

: وتفسري البيضاوي، ١٨/١٨٧: وتفسري الرازي، ٢/٣٣٦: والكشاف، ١٣/٤٣: تفسري الطربي: ينظر) ٤(

، وملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، ٥/٣٣٠: والبحر املحيط، ٢/٢٠٠: وتفسري النسفي، ٣/٣٠٣

.٣٧٣: فاضل السامرائي.د
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٢٣٩...................................................................املزيدةالفعليةباألبنيةاملبالغة:الثانياملبحث

َإن رست رسنا معك:وقالوا،فسكتوا مليا،ّوحثهم عىل اجلهاد،مجع الناس فقال ،ْ

َوإنام أنا قطب الرحى«:)عليه السالم( َّ ا فارقته استحار فإذ،َّتدور عيل وأنا بمكاين،ُ

.)١(»ِواضطرب ثفاهلا،مدارها

)٢(ُّالرتدد يف اليشء:ومعناه) حار(من ) استفعل(فعل مزيد بزنة :َاستحار

أقوى وأبلغ يف املعنى من ) استحار(فـ،)٣(ِمل هيتد لسبيله:وحار الرجل واستحار

.لزيادة مبناه) حار(

ْوظيفة اإلمام ليست يف أن َّبكالمه املتقدم إىل أن) عليه السالم(يشري اإلمام 

ُّيدفع بشخصه إلمخاد أي مترد ِّ ّوالتخيل عن ،وترك مركز احلكومة اإلسالمية،ِ

ْفاإلمام أو زعيم األمة ال بد من أن يقوم هبذا العمل يف األحداث ،خمتلف وظائفه َ ِ

عليه (هلذا استعار ،)٤(وهذا ما رفضه أهل الكوفة،َاملهمة التي تتطلب حضوره

كام ؛ًمالحظة لدوران اإلسالم ومصاحله عليه) القطب(لنفسه لفظ «) مالسال

عليه (لذا آثر اإلمام ،)٥(»وذلك هو وجه االستعارة،تدور الرحى عىل قطبها

: ومن نظائره. قط عليه الدقيقجلد يوضع حتت الرحى ليس: الثفال، ٧/٢٨٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

٩/٣٨، ٧/١١٤، ٢/١٨٩، ١/٩٦.

).حري(٢/١٢٣: معجم مقاييس اللغة: ينظر) ٢(

).حري(٤/٢٢٢: لسان العرب: ينظر) ٣(

.٥/١١٥: نفحات الوالية: ينظر) ٤(

٣/١١٢): البحراين(رشح ) ٥(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٤٠

ِملا يف األول من املبالغة يف شدة اضطراهبم ) حار(عىل ) استحار(بناء ) السالم

.)حار(هذا ما ليس يف و،عن مركز الدولة) عليه السالم(وترددهم حال غيابه 

إىل مالك ) عليه السالم(ومن أمثلة مصادر هذا البناء ما جاء يف عهده 

ٍواعلم أنه ليس يشء بأدعى إىل حسن ظن وال برعيته من «: إذ قال،األشرت ِّ ُ ْ ٌ َّ

ِوترك استكراهه إياهم عىل ما ليس له ،وختفيف املؤونات عليهم،إحسانه إليهم

َقبلهم ِ«)١(.

َواليه بأن ال يكره رعيته عىل اإلتيان بيشء) عليه السالم(يويص اإلمام ُ إذ ،ْ

ُكأن يكرههم عىل حضور جملسه دوما وما شابه ذلك من أمور ال ،ال حيقُّ له ذلك ً ُ ْ

.)٢(يرغبون فيها

ًجاء مالئام -بحكم بنائه الرصيف الدال عىل املبالغة- )هاستكرا(فاملصدر 

َّألن ؛و يريد من واليه أال يبالغ يف إكراه الناسفه،)عليه السالم(ملضمون كالمه 

.ذلك يؤدي إىل نفورهم وابتعادهم عنه

َيف األمر باملعروف والنهي عن ) عليه السالم(وجاء اسم الفاعل يف قوله 

ِفمنهم املنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه«:َاملنكر ِ ِ َِ ِفذلك املستكمل خلصال ،ُ ُِ ْ ُ

.)٣(»اخلري

.٦٩، ١٧/٣٠، ٢٠٠، ٧/١٨٨، ١/١٣٢: ومن نظائره، ١٧/٤٦):ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

.٤/١٥٥: توضيح هنج البالغة: ينظر) ٢(

.١٩/٩٦، ١٣/١٥٢، ٦/٤١٩، ٢/٣٠٠: ومن نظائره، ١٩/٣٠٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(
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٢٤١...................................................................املزيدةالفعليةباألبنيةاملبالغة:الثانياملبحث

ِاملستكمل ِمستفعل(فاعل بزنة اسم:ُ َوأكمله هو ، ...التامم:الكامل«من ) ُ

ّواستكمله وكمله َأمته ومجله:َ َ ُفلام كان املجرد واملزيد بمعنى قلت بداللة اسم ،)١(»َّ َّ ّ

ِاملستكمل(الفاعل  ًفضال عن داللته عىل ،عىل املبالغة يف الكامل لزيادة مبناه) ُ

.الطلب

كالمه املتقدم بيان رضورة األمر باملعروف من) عليه السالم(َأراد اإلمام 

َفذكر اليد ،ُّفأشار إىل سبلهام فيام خيص جوارح اإلنسان،والنهي عن املنكر

ِوملا كانت هذه األنواع الثالثة من إنكار املنكر فضائل حتت ،واللسان والقلب ّ

ًفضيلة العدل وجب أن يكون املنكر للمنكر مطلقا مستكمال جلميع خص ِ ًِ ُ َْ ُ ال َ

.عىل سبيل املبالغة يف املدح)٤(اخلري

:قال فيها، يف تعظيم اهللا تعاىل) عليه السالم(ٍوورد اسم املفعول يف خطبة له 

ِغري مقنوط من رمحتههللاُاحلمد « ٍ َ ِوال مستنكف عن عبادته.. .،َ َ ْ َ ُ«)٢(.

َمستنكف َمستفعل(اسم مفعول بزنة :ُ ِنكف من األمر واستنكف إذا «من ) ُ َ

.فالزيادة للمبالغة،)٣(»منهِأنف 

عىل استحقاق اهللا تعاىل للحمد ودوامه بلحاظ ) عليه السالم(َّنبه اإلمام 

.٤٣٠-٥/٤٢٩): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.٩/٢٩٥، ٦/٢٥٧: ًوينظر هذا البناء أيضا، ٣/١٥٢): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).نكف(٨٢٤: مفردات ألفاظ القرآن: وينظر، )نكف(٥/٤٧٩: معجم مقاييس اللغة) ٣(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٤٢

ًأنه تعاىل ال مستنكف عن عبادته تقريرا لقوله تعاىل:ُأمور منها َ َ﴿ال يستكربون :َّ ُ ِ ْ َ ْ َ

َعن عبادته وال يستحرسون﴾ ُ
ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ ْ ن َّ﴿ل:وقوله تعاىل، ]١٩:من اآلية/األنبياء[َ

ًيستنكف املسيح أن يكون عبدا  ْ َ َُ ُ ََ ْ ََ ِ َِْ ْ َوال املالئكة املقربون﴾هللاَِّ ُ ََّ َ ُُْ َْ ََ :من اآلية/النساء[ِ

ٌوكونه تعاىل غري مستنكف عن عبادته فشاهد عظيم عىل كامل عظمته،]١٧٢ ٌُ َُ َ،

ِوأنه املستحق للعبادة من دون ما عداه نقصان فال جهة،إذ هو املجتمع للكامل،َّ

.)١(ًفتكون سببا لالستنكاف واالستكبار،يشار إليهافيه

عىل املبالغة يف بيان استحقاق اهللا ) َمستنكف(َّفدل التعبري باسم املفعول 

ِألنه الكامل الذي ال يمكن اإلعراض عنه؛تعاىل للعبادة والتعظيم والتقديس ُ َّ.

)َتَفْعَلَل(الفعل الرباعي اِّـزيد بحرف :رابًعا

ٌعل الرباعي املزيد بحرف بناء واحد هو للف ٌ َتفعلل(ُّ َ َْ املصدر منه عىل ،)٢()َ

ِبضم أوله وكرس ما قبل آخره اسم الفاعل منه) متفعلل(و،)٣()ُتفعلل( وبفتح ما ،ِّ

)٤(قبل آخره اسم املفعول منه

َوداللة هذا البناء عىل املطاوعة هي األشهر من دالالته األخرى ُ ،

.١١٩-٢/١١٨): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.١٥٨: واملغني يف ترصيف األفعال، ٣٨: شذا العرف: ينظر) ٢(

.١٣٣: والرصف الواضح، ٢/١٠٦: املقتضب: ينظر) ٣(

.١٩٤و١٨٥): احلديثي(أبنية الرصف : ينظر) ٤(
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َدحرجته فتدح:نحو َّإال أن ذلك ال يمنع من وجود معنى ،)١(ُوبعثرته فتبعثر،رجُ

َّوذلك إذا كانت مضعفة،املبالغة يف بعض أفعال هذا البناء َتقلقل(:نحو،ُ َ،

َوتبلبل َوتزعزع،َ ،َّألن التضعيف يف هذه األفعال ونحوها إنام يدل عىل القوة؛)َ

.)٢(والتكرير الداليل

َّاملضعف أيضا إذا كان بمعنى املجرد) للتفع(وتأيت املبالغة من بناء  ً َ :نحو،َّ

َجتمجم( َوحتمحم،َ َوتغمغم،َ َ()٣(.

ِّيف احلث عىل ) عليه السالم(ُومن أفعال هذا البناء يف هنج البالغة قوله 

َوال ينبغي يل أن أدع اجلند واملرص«:اجلهاد ْ ِ َ ُ َ ُثم أخرج يف كتيبة اتبع أخرى... .ْ ُ ٍَ،

َأتقلقل تقلقل ال ُ .)٤(»ِقدح يف اجلفري الفارغُ

ٌّوهو فعل رباعي مزيد بحرف) أتقلقل(َّفيام مر  ّقلة :والقلقلة والتقلقل،ٌ

ِوشدة اضطراب اليشء وحتركه،الثبوت يف املكان ُِّ َّ)٥(.

: واملغني يف ترصيف األفعال، ١/١١٣: ورشح الريض عىل الشافية، ٧/١٥٨: رشح املفصل: ينظر) ١(

١٥٨.

.٢/١٥٣: اخلصائص: ينظر) ٢(

.١٢٠): قباوة(ترصيف األسامء : ينظر) ٣(

وينظر هذا ، وعاء للسهام أوسع من الكنانة: وقيل، الكنانة: اجلفري، ٧/٢٨٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(

.١٠/٨٦، ٦/٣٧٣: ًالبناء أيضا

.)قل(٥/١٨٠٥: والصحاح، ٥/٢٦: العني: رينظ) ٥(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٤٤

ِّيشبه اإلمام  َنفسه يف اضطراب احلال واالنفصال عن «) عليه السالم(ُ

كون حوله قداح متنعه من الذي ال ي) السهم(ُاجلند واألعوان بالقدح 

َّووجه الشبه يف ذلك أنه كان قد نفذ اجليش قبل ذلك وأراد ، )١(»االستقرار

َفشبه نفسه يف خروجه بتلك الكتيبة وحده مع ،ْأن جيهز من بقي من الناس َّ

تقدم أكابر مجاعته وشجعاهنا بالقدح يف اجلفري الفارغ يف كونه يتقلقل 

.)٢(ويضطرب

عىل املبالغة يف شدة اضطراب -بحكم بنائه الرصيف- )قلاتقل(َّفدل الفعل 

.الناس وحتركهم بعد انفصال قائدهم عنهم

يف صفة األرض )عليه السالم(ومن مصادر هذا البناء ما جاء يف خطبة له 

ِودحوها عىل املاء ْ َوتغلغلها مترسبة يف جوبات خياشيمها.. .«:قال فيها،َ ً ِّ َ َُ َِ ُ«)٣(.

ُتغلغل ُتفعلل(بزنة مصدر :َ َالغلغلة«من ) َ دخول اليشء يف اليشء حتى :َْ

ُتغلغل املاء يف الشجر.خيالطه .)٤(»ِإذا دخل يف أغصانه،َ

.٢/٣١٩): السيد عباس(رشح ) ١(

.٢/٣١٩): السيد عباس(ورشح ، ٣/١١٢): البحراين(رشح : ينظر) ٢(

وورد هذا البناء يف . ُالفرجة يف جبل أو غريه: مجع جوبة: جوبات، ٦/٤٣٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

.٧/٢٨٥: موضع آخر

: ولسان العرب، ٣/٣٧٨: النهاية يف غريب احلديث: وينظر، )غلغل(١/١٦١: كتاب مجهرة اللغة) ٤(

).غلل(١١/٥٠٣
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٢٤٥...................................................................املزيدةالفعليةباألبنيةاملبالغة:الثانياملبحث

َّبني فيه عظمة اهللا تعاىل ،وصٌف لألرض) عليه السالم(وكالم اإلمام 

ْوقدرته يف خلقها بعد أن هدأت  ْ وعدم ،واستقرت ومل تعد تضطرب يف فوىض«َ

هذه َّفإن،ضع هذه اجلبال التي تثبتها ومتنعها عن االضطراباتزان بسبب و

وإنام كانت حلكمة رفع اضطراب ،يف أماكنهاالوقوع اجلبال مل تكن عشوائية 

يف رفق ولني ًداخلة،يف عمق األرضًتكون غائرةْيستدعي أنوهذا ما ،رضَاأل

.)١(»إىل األماكن املفتوحة منها

َفلكثرة غور اجلبال يف أعام ْ عليه (َواختالطها فيها آثر اإلمام ،ق األرضَ

املبالغة يف «ِعىل غريه من املصادر ملا فيه من معنى ) ُتغلغل(املصدر ) السالم

فالتغلغل ال حيدث إال بتقدير اهللا ؛ًفضال عن داللته عىل املطاوعة،)٢(»الدخول

.)٣(تعاىل

وال ،)٤(عىل املبالغةومل يرد يف هنج البالغة اسم الفاعل من هذا البناء داال

.)٥(ًاسم املفعول أيضا

.٢/١٠٥): السيد عباس(رشح ) ١(

): السيد عباس(ورشح ، ٢/٧٤: توضيح هنج البالغة: وينظر، ١/١٥٣): عبده(هنج البالغة ) ٢(

٢/٩٨.

.٣٣٤: أبنية املصادر يف هنج البالغة: ينظر) ٣(

.٢٧-٢٢: ية املشتقات يف هنج البالغةأبن: ينظر) ٤(

.٥٤: املبني للمجهول يف هنج البالغة: ينظر) ٥(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٤٦

الفعل الرباعي اِّـزيد بحرف:خامًسا

َافعنْلل(للرباعي املزيد بحرفني بناءان مها  َ َّوافعلل،َْ َ ومل يرد البناء األول ،)١()َ

ُّوإن ورد فهو ال يدل عىل املبالغة،)٢(يف هنج البالغة ْ)٣(.

َّافعلل(و َ َّاقشعر(:نحو،عيف الالم الثانيةبناء مزيد باهلمزة وتض) ْ َ()٤(،

ّافعالل(املصدر منه عىل  ّمفعلل(و،)٥(اطمئنان واقشعرار:نحو) ِ ْ ِّبضم أوله وكرس ) ُ

: وبفتح ما قبل آخره اسم املفعول منه نحو،ما قبل آخره اسم الفاعل منه

َمقشعر( ُ()٦(.

َّافعلل(ويفيد بناء  َ َّفعلا(ُاملبالغة والتوكيد كام يفيدها ) َْ .)٧(يف الثالثي) ْ

عند ) عليه السالم(ومن أفعال هذا البناء يف هنج البالغة ما ورد يف خطبة له 

ًسبحانه بعث حممدا هللاَّإن ا«:قال فيها،خروجه لقتال أهل البرصة صىل اهللا عليه (َ

ًوليس أحد من العرب يقرأ كتابا)وآله وسلم َّوال يدعي نبوة،ٌ َفساق الناس حتى ،َّ َ

.٣٨: شذا العرف: ينظر) ١(

ّجبار هليل زغري ، دراسة رصفية، الفعل يف هنج البالغة: ينظر) ٢( .١٧٢): رسالة ماجستري خمطوطة(ّ

.١١٤: اوأوزان الفعل ومعانيه، ١٥٨: املغني يف ترصيف األفعال: ينظر) ٣(

.٢٦٩): احلديثي(وأبنية الرصف ، ٤/٣٠٠: كتاب سيبويه: ينظر) ٤(

.١٥٣): احلديثي(أبنية الرصف : ينظر) ٥(

.١٩٤و١٨٥: السابق: ينظر) ٦(

: واملغني يف ترصيف األفعال، ١/١١٣: ورشح الريض عىل الشافية، ٧/١٦٢: رشح املفصل: ينظر) ٧(

.٣٣٧): السامل(واألبنية الرصفية ، ١٥٨
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٢٤٧...................................................................املزيدةالفعليةباألبنيةاملبالغة:الثانياملبحث

َّأهم حملتهمَّبو َوبلغهم منجاهتم،َ ْ َ ُفاستقامت قناهتم،َّ ُواطمأنت صفاهتم،ْ َّ«)١(.

،َّاطمأن الرجل«و،)َّاطمأن(يف النص املتقدم فعل رباعي مزيد بحرفني هو 

ُواطمأن قلبه ُواطمأنت نفسه،َّ .)٢(»إذا سكن واستأنس:َّ

ُواطمأنت صفاهتم«: )عليه السالم(وقوله  ًكانت متقلقلة متزلزلة «: أي»َّ ً

،وهو استعارة للفظ الصفات حلاهلم التي كانوا عليها، )٣(»ّفاطمأنت واستقرت

ُّال يقر ،وعىل أحواهلم متزلزلني،َّووجه املشاهبة أهنم كانوا قبل اإلسالم يف مواطنهم

، ْوالنَّهب واجلالء،ًبل كانوا أبدا يف الغارة، وال عىل حال، ًبعضهم بعضا يف موطن

وسكنوا يف ،َّفاطمأنت أحواهلم،كانوا كالواقف عىل حجر أملس مضطربف

ٍكل ذلك بسبب مقدم النبي حممد .مواطنهم ِّ َ .)٤()صىل اهللا عليه وآله وسلم(ُّ

جاء للمبالغة يف ثبوت صفة - بحكم بنائه الرصيف-)َّاطمأن(فالفعل 

ِّاالطمئنان ومتكنها من نفوس العرب عند مقدم النبي حمم َ ِ صىل اهللا عليه وآله (ٍد ُّ

.)وسلم

ّافعالل(ومل يرد يف هنج البالغة املصدر  ) ّمفعلل(وال اسم املفعول ،)٥()ِ

.١٥٢، ١٣/١١١، ٢١٠، ٩/١١٦: ومن نظائره، ٢/١٨٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

)طمن(٦/٢١٥٨: الصحاح: وينظر، )طمن(٧/٤٤٢: العني) ٢(

.٢/١٨٦): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

.٢/٧٤): البحراين(رشح : ينظر) ٤(

.٣٣٣: أبنية املصادر يف هنج البالغة: ينظر) ٥(
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ليةالفعمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٤٨

.)١(ًأيضا

يف ) عليه السالم(يف خطبة له ؛أما اسم الفاعل فقد ورد يف موضع واحد

ُّبل إن كنت صادقا أهيا املتك.. .«:قال فيها،وذكر آثار قدرته،تنزيه اهللا تعاىل ً َ ِّلف ْ

ِّلوصف ربك َفصف جربيل وميكائيل،ِ ْ َّوجنود املالئكة املقربني،ِ ُيف حجرات ؛َ

ِّالقدس مرجحنني ِ ُ«)٢(.

ّمرجحن(ُمجع :ِمرجحنِّني ِ ّمفعلل(اسم فاعل بزنة ) ُ ِ َ َّارجحن اليشء:من) ُ َ:

َّإذا مال من ثقله وحترك َّوارجحن،َ .)٣(َّإذا وقع بمرة:َ

ًمائلني إىل جهة حتت خضوعا :أي) رجحنِّنيُم(:)عليه السالم(وقوله 

ًارجحن احلجر إذا مال هاويا:من،جلالل الباري سبحانه َّ)٤(.

ْواحتمل أحد رشاح النهج أن تكون كلمة  ّ ًكناية عن عظمة «) ُمرجحنِّني(ُ

.)٥(»ًأو نزوهلم وقتا بعد وقت بأمره تعاىل،ورزانة قدرهم،شأهنم

َّوأن هذا ،َّتعجيز من أراد أن يصف ربه«ذلك من ) عليه السالم(أراد اإلمام 

ِّاملتكلف واملتعسف وصَف اهللا ُ ًبدل ذلك فليصْف خملوقا من خملوقات اهللاِّ َّفإنه ،َ

.٥٤-٥٣: يف هنج البالغةاملبني للمجهول: ينظر) ١(

.٨٩-١٠/٨٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).رجحن(٥/٢١٢١: الصحاح: ينظر) ٣(

٢/١٩١):املجليس(ورشح، ٣/٣٨٤): البحراين(ورشح ، ١٠/٩١): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٤(

.٢/١٩١): املجليس(رشح ) ٥(
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٢٤٩...................................................................املزيدةالفعليةباألبنيةاملبالغة:الثانياملبحث

ًوإذا كان قادرا عىل وصف ،فكيف يصف اخلالق،يعجز عن وصف خملوق مثله

ني الذين َّأو ميكائيل أو جنود املالئكة املقرب،اهللا فليصف جربيل كبري املالئكة

،ِّمتحرية عقوهلم،خاضعني هليبة اهللا وجاللهيسكنون بيوت الطهارة والتقوى

.)١(»متشتتة أفكارهم ال تستطيع أن تدرك اهللا رب العاملني

إنام جاء -هبذا البناء الرصيف-)مرجحنِّني(فاستعامل اسم الفاعل 

جهة مادته اللغوية فقد ّأما من .للداللة عىل املبالغة يف خضوع املالئكة هللا تعاىل

عىل غريها من معاين اخلضوع ) رجح(مادة ) عليه السالم(يكون يف إيثار اإلمام 

ٌواخلشوع داللة عىل أن خضوع املالئكة وخشوعهم هللا تعاىل ناتج عن إدراك  َّ ً

وهذا ،)٢(هو الرزانة والزيادة) رجح(َّألن األصل يف معنى مادة ؛ورجاحة عقل

.يناسب املقام

.٣/١٨٧): السيد عباس(رشح ) ١(

.٢/١٢: والفائق يف غريب احلديث، )رجح(٢/٤٨٩: غةمعجم مقاييس الل: ينظر) ٢(
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٢٥٠

املبالغة بعدم التصرف:ملبحث الثالثا

ٍمن سبل املبالغة يف األبنية الفعلية النقل والتغيري من حال إىل حال ُ أو ،ُ

ُإذا أريد بالفعل املبالغة يف معناه «:قال ابن جني،ُاخلروج باألفعال عن معتاد حاهلا

ِأخرج عن معتاد حاله من الترصف فمنعه
ّ ُ ْنعم وبئس(وذلك ،ُ وفعل )ِ

؛ًاليشء متى خرج باملبالغة عن نظائره جعلوا له تأثريا يف اللفظ«َّألن؛)١(»تعجبال

ُوألن املقصود من الترصف وقوع ذلك املعنى يف زمن خمتص َُّ وهذان مقصوران ،َّ

.)٢(»فال خيتصان بزمن،صاحلان للحال يف املعنى،عىل املايض

ّوضم الدكتور متام حسان ّ ما (ّصيغتي التعجب - )ِنعم وبئس(إىل جانب -َّ

ْأفعل ب(و)هَأفعل الكلامت تلكَّأنإىلًمشريا)اخلوالف(ّبمسمى واحد هو )هِ

ُأي يف األساليب التي تستعمل للكشف عن ،ُتستعمل يف أساليب إفصاحية« ّ

.٣/٤٦: اخلصائص) ١(

صالح . ود، فتحي أمحد عيل الدين. د: حتقيق ودراسة، جمد الدين ابن األثري، البديع يف علم العربية) ٢(

.٣/٣٦٩: النحو الوايف: وينظر، ٢/٤٨٧: حسني العايد
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٢٥١........................................................................التصرفبعدماملبالغة:الثالثاملبحث

] بام[ُفهي من حيث استعامهلا قريبة الشبه ،واالفصاح عنه،موقف انفعايل ما

.)١()»Exclamation(ة يسمونه يف اللغة اإلنجليزي

:وللتبيني أكثر يمكن تقسيم هذا املبحث عىل قسمني

:وما يلحق بهما)ِنْعم وِبْئس(:األولُمسْالِق

ْنعم وبئس: (من األفعال التي يستعملها العرب يف إنشاء املدح والذم ِ ْ قال ،)ِ

ْنعم وبئس(وأصل «:سيبويه ِ ْ َنعم وبئس(:)ِ َِ َِ ضعا يف ُومها األصالن اللذان و،)َ

ِنعم وبئس(َّأن :أي،)٢(»ٌوال يكون منهام فعل لغري هذا املعنى،الرداءة والصالح ْ ِ (

ِوضعا للمدح العام .)٣(والذم العام،ُ

ًخالفا بني البرصيني والكوفيني من ) نعم وبئس(َّومن اجلدير بالذكر أن يف 

ّن إىل أن ذهب الكوفيو«: )هـ٥٧٧ت(قال األنباري ،حيث كوهنام اسمني أو فعلني

ْنعم( ْوبئس،ِ ،َّوذهب البرصيون إىل أهنام فعالن ماضيان ال يترصفان،اسامن مبتدآن)ِ

.)٥(ثم عرض أدلة كل فريق،)٤(»وإليه ذهب عيل بن محزة الكسائي من الكوفيني

.ّمما: والصواب، القوسني خطأوما بني. ١١٣: اللغة العربية معناها ومبناها) ١(

.٢/١٧٩: كتاب سيبويه) ٢(

.٢٧٢: املفصل: ينظر) ٣(

)١٤:املسألة(١٠٤-١/٩٧: حممد حميي الدين عبد احلميد: تح، اإلنصاف يف مسائل اخلالف) ٤(

١٠٤-١/٩٧): أدلة الكوفيني(، )١٤:املسألة(١١٣-١/١٠٤): أدلة البرصيني(السابق : ينظر) ٥(

).١٤:املسألة(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٥٢

ٍّوانتهى األنباري بعد أن عرض أدلة كل من الفريقني إىل القول بمذهب  ْ

.)٢(»ًقوى وأشد أرساأ«َّألن أدلتهم ؛)١(البرصيني

ْنعم وبئس(ولـ ِ ْ :استعامالن) ِ

ُأن جيريا جمرى سائر األفعال يف الترصف. ١ فيكون هلام مضارع وأمر ؛ْ

(تقول،ومها إذ ذاك لإلخبار بالنعمة والبؤس،واسم فاعل وغريها ٌنعم زيد :  ََ ِ

ُينْعم به،)بكذا َ ُبئس يبأس بكذا(و،َ ْ َ َ َِ(.

ُأن يستعمال إلنشاء. ٢ ؛َّومها يف هذا االستعامل ال يترصفان،املدح والذمْ

فأشبها ،خلروجهام عن أصل معاين األفعال من الداللة عىل احلدث والزمان

.)٣(احلرف لذلك

ِفهام غري مترصفني للزومهام ،والذي يعني هذا البحث االستعامل الثاين ِّ
َعاين التي حقها أن تؤدى واإلنشاء من امل«،)٤(إنشاء املدح والذم عىل سبيل املبالغة ُ ّ

.)٥(»ّفهذا علة مجودمها،واحلروف ال تترصف،باحلروف

.١/١٢٦: السابق: ينظر) ١(

.١٠٠: عبد السالم هارون، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب) ٢(

، ٤/٥٠٦: جمموعة من األساتيذ: تح، الشاطبي، املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية: ينظر) ٣(

.٣/٣٨: طه عبد الرؤوف: تح، الصبان، ّوحاشية الصبان عىل شح األشموين

: والطراز، ٢/٤٨٧: والبديع يف علم العربية، ١٤٠: فائز فارس: تح، ابن جني، مع يف العربيةالل: ينظر) ٤(

.١٨: معن توفيق.د، واملدح والذم يف القرآن الكريم، ٢/١٤٣

١٠٠:األساليب اإلنشائية يف النحو العريب) ٥(
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ْنعم (َّوقد أفاد الدكتور خليل عاميرة من املنهج التحوييل يف اللغة حني عد  ِ

ْوبئس تضاف [من األدوات التي «َّألهنام؛عنرصين يفيدان توكيد اجلملة االسمية)ِ

ْنعم(فاملتكلم يستعمل )١(»اجلملة التوليدية االسمية] إىل ًحينام يريد مزيدا من ) ِ

ًفيدخل عنرصا ،َأو التعظيم أو اإلشادة باملتحدث عنه يف موضوع ما،املدح والثناء ُ

)٢(وهو عنرص حتويل بالزيادة) ِنعم(ًجديدا من عنارص التحويل وهو األداة 

ٌنعم القائد خالد(:فقولنا« ُ َ ْ ٌخالد (:باملراحل اآلتيةَّمجلة اسمية حتويلية قد مرت) ِ

ُخالد القائد(- )ٌقائد َال قرص ،التعريف أفادت هنا التفخيم والتعظيم) أل(فـ ،)ٌ ْ َ

ُالقائد :ثم جرى عىل اجلملة التحويل اآليت،وحرصها فيه،)خالد(عىل ) القيادة(

ِإذ قدم اخلرب يف سياق التعظيم والعناية،ٌخالد : ثم جرى عليها التحويل اآليت،ُ

ٌنعم القائد خالد( ُ ْ ِفهي مجلة حتويلية اسمية مؤكدة بمؤكدين ،)ِ ِّ ْنعم(َّ .)٣()»أل(و،)ِ

َنعم(َّوهبذا دل  ْ َّومعلوم أن ،عىل التوكيد) ِ ٌاملبالغة نوع من التوكيد وتقوية «ٌ َ

َّوعىل الرغم من أن الدكتور خليل عاميرة قد سلك هنج القدماء يف،)٤(»املعنى

ٍوضع أصل للنظم جر َّأدت إىل النَّظم األخري ؛ت عليه تغيريات لفظية دالليةِ

هبذا النَّمط من التحليل جلملة املدح نتخلص من اجلدل الدائر بني «َّإننا ،َاملستعمل

.ُتزاد عىل: والصواب،وما بني القوسني خطأ، ١١٠: )منهج وتطبيق(يف نحو اللغة العربية وتراكيبها) ١(

١١٣: السابق: ينظر) ٢(

.٢٠٢: نعمة العزاوي. د، مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة) ٣(

.٣٢١: حممد األنطاكي.د، الوجيز يف فقه اللغة) ٤(
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فالقول بكوهنام اسمني أو فعلني ال ،أو فعليتهام)بئس(و)نعم(النحاة حول اسمية 

.)١(»سبيل إىل إثباته

ْنعم(وما جيري جمرى  َّحبذا(يف املعنى) ْبئس(و) ِ فتقول إذا )الحبذا(و) َ

هلام «إذ ال صلة ، )٢()ٌال حبذا زيد(:َّوإذا أردت الذم،)ٌحبذا زيد(:َأردت املدح

ًوإنام يقوم التعبري هبذه اخلوالف األربع مجيعا ،)ح ب ب(بمعنى مشتقات مادة 

.)٣(»مقام التعبريات املسكوكة

ّفمنعهام من الترصف أسهم يف د َّحب(:قال ابن يعيش،اللتهام عىل املبالغةُ َ (

ُّحب حيب:ٌفعل مترصٌف لقولنا منه ُوملا نقل إىل ،َّ من أجل املبالغة باملدح )ُفعل(ّ

َّحبذا(و.باب التعجب-بام فيه من املبالغة واملدح- ُمنع من الترصف ملضارعته َ (

ًيلزم طريقة واحدة وهي املايض َّإن : لذلك قيل،)٤(اسم إشارة)ذا(وفاعله ،ً

.)٥(ُواألمثال ال تتغري؛جتري جمرى األمثال)حبذا(

َنعم(و) حبذا(والفرق بني  ْ ،ًيكون قريبا من القلب) حبذا(َّأن املمدوح بـ) ِ

.٢٠٢: مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة) ١(

.١١٥:بناهاواللغة العربية معناها وم، ١/٦٩: ّاملقرب: ينظر) ٢(

: فاضل السامرائي. د. اجلملة العربية تأليفها وأقسامها: وينظر، ١١٥: اللغة العربية معناها ومبناها) ٣(

١١٢.

.٧/١٣٩: رشح املفصل: ينظر) ٤(

.٧٥: حممد حسني شمس الدين: تح، أبو الربكات األنباري، أرسار العربية: ينظر) ٥(
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.)١(»معناها املدح وتقريب املذكور بعدها من القلب) حبذا(«:قال ابن جني

َّومسألة قرب املمدوح من القلب تتبدى من املعنى  فتكون ) َّحب(اللغوي لـُ

َّالداللة معه مركبة من املدح واملحبة ً َّألن؛)ذا(ومن قرينة احلضور السم اإلشارة ،َّ

.)٢(ًاملمدوح حارض داللة يف القلب

ْنعم(جاء  ُإىل عثامن بن حنيف ) عليه السالم(يف هنج البالغة يف كتاب له ) ِ

َذكر فيه فدك ُونعم احلكم ا«:فقال،َ ََ َ ْ .)٣(»هللاِ

َنعم ْ .)٤(ٌفعل موضوع للمبالغة يف املدح:ِ

إىل حكاية حاله عىل سبيل املبالغة يف التشكي ) عليه السالم(يشري كالمه 

والرضا ،وتسليم األمر له،والتظلم ممن أخذ فدك منهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل

ًبكونه حكام عدال ً ًالشكوى إىل اهللا عز وعال ال تسمى جزعا«و)٥(َ الشكوى ؛ ألن)٦(»ُّ

واالستعانة به من دون أحد من اخللق هو عني الصرب عىل البلوى ،إليه سبحانه

.٧/١٣٨: املفصلرشح: وينظر، ١٤٢: اللمع يف العربية) ١(

.٤٩: عبد الفتاح احلموز. د، أساليب املدح والذم والتعجب واملحورية: ينظر) ٢(

.١٩/٣٤١، ١٨/٩٠، ١٦/٦٤: ومن نظائره، ١٦/٢٠٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

خالد : ورشح الترصيح عىل التوضيح، ٢/٤٨٧: والبديع يف علم العربية، ١٤٠: اللمع يف العربية: ينظر) ٤(

.٢/٧٥: حممد باسل عيون السود: تح، زهرياأل

.٥/١٠٤): البحراين(رشح : ينظر) ٥(

٧/٣٨٥:البحر املحيط: وينظر، ٣/٣٧٧: الكشاف) ٦(
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ومن .)١(ورد احلقوق إىل أصحاهبا،حتى يأذن اهللا تعاىل بإزالة أسباب الشكوى

ِ﴿إنام أشكوا بثي وحزين :)عليه السالم(الشكوى إىل اهللا تعاىل قول النبي يعقوب  ْ ُ َ َِّ ُ َّْ َ ِ

َإىل اهللاِ﴾ .]٨٦:من اآلية/فيوس[ِ

ُنعم احلكم ا«فداللة عبارة  َ َ ْ ُّعىل املبالغة يف التشكي والتظلم إىل اهللا »هللاِ ِّ َ

َسبحانه هي األقرب من الداللة عىل شدة التهديد والوعيد للمخاطب كام ذهب 

.)٢(إىل ذلك أحد الدارسني

ْقارن«:إذ قال،)عليهام السالم(يف وصيته لإلمام احلسن ) بئس(وجاء  أهل ِ

ْاخلري تكن منهم ْوباين أهل الرش تبن عنهم،ُ ِْ َ َّ ُبئس الطعام احلرام.ِ ُ َ ْ ِ«)٣(.

ْبئس ِفعل وضع للمبالغة يف الذم:ِ ُ)٤(.

َّمنبها إياه ) عليهام السالم(يويص اإلمام ابنَه احلسن  ً ُعىل قبح أكل احلرام «ِّ

ُ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل مل حي)٥(»ِّلغاية اجتنابه بذمه ًرم شيئا َّ إال لرضره وفساده «ِّ

فهو إذا وقع عىل النفس ] الغري[ًوإذا كان احلرام مرفوضا يف اإلسالم إذا وقع عىل 

.٥٩: السيد عىل خان مدين، رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين: ينظر) ١(

: عامر سعيد نجم، راسة نحوية بالغيةد، )عليها السالم(أساليب اإلنشاء يف كالم السيدة الزهراء : ينظر) ٢(

٣١٧.

.١٥/١١٧، ٨/١٠٤، ١٨٩/ ٢: ومن نظائره، ١٦/٩٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

.١٤٠: اللمع يف العربية: ينظر) ٤(

.٥/٤٩): البحراين(رشح ) ٥(
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.)١(»ًأو أقوى رضرا،ًيكون أشد سوءا

ْبئس(فاستعامل  ًيف هذا املقام أضفى عىل العبارة قوة وشدة يف التنبيه عىل ) ِ

ْلعبارة جاءت عىل القطع واستئناف َّومما زاد تلك الشدة أن ا،ُقبح أكل احلرام َ

.)٢(وإثارة االنتباه عىل خطورة اإلقدام عىل مثل هذا العمل،الكالم للفت النظر

َّحبذا(ّأما  عليه (وهو قوله ،فلم يرد يف هنج البالغة إال يف موضع واحد) َ

.)٣(»ُحبذا نوم األكياس وإفطارهم«:ِيف باب احلكم) السالم

عليه (وإنام مدح اإلمام ،)٤(وهم العقالء العارفون)ِّكيس(مجع :األكياس

َألن الكيس هو الذي يستعمل ذكاءه وفطنته يف طرق ،َنوم األكياس«) السالم ِّ َّ

ٍويضع كل يشء موضعه،ّاخلري وعىل الوجه املريض للشارع ومن كان كذلك كان ، َّ

ًومجيع ترصفاته يف عباداته موضعة موضعها من رضا ، ُنومه وإفطاره ُ ،)٥(»اهللا وحمبتهُ

وقريب من ذلك ،)٦(»نوم العامل العامل أفضل من عبادة القاعد اجلاهل«َّأن : أي

ٌنوم عىل يقني خري من صالة عىل شك«:)عليه السالم(قوله  ٌ«)٧(.

.اآلخر: والصواب، وما بني القوسني خطأ. ٤/٣٥٦): السيد عباس(رشح ) ١(

.٣/١٦٧: ومعاين النحو،١/١٨١: الكشاف: ينظر) ٢(

.١٨/٣٤٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

).كيس(١٦/٤٦٥: وتاج العروس، السابق نفسه والصحيفة نفسها: ينظر) ٤(

.٥/٣٢٠): البحراين(رشح ) ٥(

.٤/٣١٠: يف ظالل هنج البالغة) ٦(

.١٨/٢٥٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ٧(
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ًمدح النوم إذا كان سبيال لطاعة اهللا تعاىل ورضاه) عليه السالم(فاإلمام  ال ،َ

.)األكياس(د من املضاف إليه وهذا املعنى مستفا،َمطلق النوم

َّحبذا(َّفدل  َعىل املبالغة يف مدح العقالء العارفني) َ وهذا يلتقي مع ما ذهب ،ُ

َيستعمل يف مدح من هو قريب من القلب) حبذا(َّإليه اللغويون من أن  ُ.

)هْل بأفِع(و)هما أفَعل(ب صيغتا التعجُّ:القسم الثاني

،)١(َّاللتان بوب هلام النحويون،للتعجبوهاتان الصيغتان مها املشهورتان 

َما أفعل(ُففعل التعجب يف اصطالح النحاة هو ما يكون عىل صيغة « ْأفعل (أو )هَْ ِ

ُوليس كل فعل أفاد هذا املعنى يسمى عندهم فعل ،داال عىل هذا املعنى،)هب

.)٢(»التعجب

ِويرجع العلامء سبب مجودمها إىل تضمن،ومها صيغتان جامدتان هام ما ليس ُ

:ّقال املربد،وهو الداللة عىل معنى زائد عىل الفعل وهو التعجب،هلام يف األصل

ُفمتى رصف زال ،ألنه وقع ملعنى؛ِّومنها فعل التعجب وهو غري مترصف«

َفهو يلزم ذلك ،ُّوكذلك كل يشء دخله معنى من غري أصله عىل لفظ،املعنى

.)٣(»اللفظ لذلك املعنى

: ورشح الترصيح، ٢/٧٢٩: ّنواف احلارثي.د: حتقيقدراسة و، اجلوجري، رشح شذور الذهب: ينظر) ١(

٥٨-٢/٥٧.

.٤/٢٢٨: رشح الريض عىل الكافية) ٢(

.٣/١٩٠: املقتضب) ٣(
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ُإذا أريد «:قال ابن جني،م ترصفهام أفادتا معنى املبالغةوجلمودمها وعد

ِبالفعل املبالغة يف معناه أخرج عن معتاد حاله من الترصف فمنعه ِ وذلك نعم ،ُ

.)١(»وبئس وفعل التعجب

ًووضح ابن جني خروج فعل التعجب عن معتاد حاله قائال ِ يف .. .نعتقد«:َّ

ُأنه قد نالفعل املبني منه فعل التعجب َقل عن َّ ِفعل وفعل(ِ حتى ) ُفعل(إىل ) َ

َما أفعل: (فقيل،ُثم بني منه الفعل،صارت له صفة التمكن والتقدم ما :نحو،)هَْ

ثم صارت هاتان الصيغتان كاملثل ال يقبل ، )٢()»ُشعر(إنام هو من ،َأشعره

ٌألن اجلملة التعجبية كلها إنشائية حمضة«؛جمردتني عن الزمن،)٣(التغيري ٌ َّ الغرض ،َّ

واقترصت عىل ،وانسلخت منها،فرتكت الداللة الزمنية،إنشاء التعجبمنها

َحتقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ِ املقصود منه ،وهو اإلنشاء غري الطلبي،ُ

.)٤(»إعالن التعجب

) كان(:نحو،ُولو أريد تقييد هاتني الصيغتني بزمن معني جليء بقرينة لفظية

ونحوه للداللة عىل االستقبال ) يكون(و،معناها للحالوما ب) اآلن(و،للميض

.٣/٤٦: اخلصائص) ١(

.٢/٢٢٥: السابق) ٢(

.١١٤: واللغة العربية معناها ومبناها، ٤/٢٢٨: رشح الريض عىل الكافية: ينظر) ٣(

.٣/٣٦١: النحو الوايف) ٤(
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.)١(َّوبغري التقييد تتجرد اجلملة التعجبية من الزمن

َّأن داللة هذا الفعل يف هذا األسلوب «َّويرى الدكتور عبد الفتاح احلموز

َّألن هذا التعجب حصل يف ؛َعىل األزمان الثالثة تعزز حمورية املتعجب منه فيه

ًوهي مسألة تنبئ أيضا عن املبالغة يف هذا ،مر يف احلال واالستقبالواست،املايض ُ

ِّوتعزر كون هذا الفعل يف هذا األسلوب غري مترصف،التعجب ِّ َّألن أكثر ؛ُ

.)٢()»وبئس،ونعم،ليس(كام يف ،األفعال غري املترصفة ال تنبئ عن الزمن

َما أفعل(وجاءت صيغة  إىل ) عليه السالم(يف هنج البالغة يف كتاب له )هَْ

َما أشد لزومك لألهواء املبتدعة«: قال فيه،معاوية َُّ َ َواحلرية املتبعة،ُ َّ َ«)٣(.

ٍمستوف للرشوط الواجب توافرها يف الفعل )لزم(َّعىل الرغم من أن الفعل 

ألن «؛)٥(وهو وجه جائز)أشد(بـ) عليه السالم(أتى اإلمام )٤(َاملتعجب منه

وهو الذي ،َالنهاية يف معنى مل يبلغ إليه غري املتعجب منهالتعجب إنام هو بلوغ 

.السابق نفسه والصحيفة نفسها:ينظر) ١(

.٩٩: أساليب املدح والذم والتعجب) ٢(

.١٣/١٧١، ٢٥١، ٧/١٩٤: ومن نظائرها، ١٦/١٥٣): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

َما أفعله(ُال يبنى عىل صيغتي التعجب ) ٤( َ ْوافعل به، ْ ، ًأن يكون فعال: إال ما اجتمعت فيه ثامنية رشوط هي) ِ

وأال يكون الوصف منه ، ًوأال يكون مبنيا للمفعول، ًومثبتا، ًوتاما، ًوقابال للمفاضلة،ًومترصفا، ًوثالثيا

.١٥٤/ ٢: رشح ابن عقيل: ينظر). َأفعل فعالء(عىل 

.٣/٣٥٥: والنحو الوايف، ٢/٧٤: رشح الترصيح: ينظر) ٥(
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٢٦١........................................................................التصرفبعدماملبالغة:الثالثاملبحث

مل )عليه السالم(َّألن اإلمام ؛وهذا مناسب للمقام)١(»ونحوه) أشد(يعطيه 

من شدة لزومه لألهواء «وإنام تعجب ،َمن لزوم معاوية لألهواء املبتدعةيتعجب

،ًقت يوقع شبهةوذلك أنه يف كل و،والتحري فيها عن قصد احلق،التي مبتدعها

َما أفعل(َّهلذا دلت صيغة ،)٢(»ًويبتدع رأيا يغوي به أصحابه عىل املبالغة يف )هَْ

.التعجب مما ابتدعه معاوية

ْأفعل ب(ّأما صيغة  ) عليه السالم(يف كالم له ؛فقد وردت يف موضع واحد)هِ

َوأقرب بقوم من اجلهل با«:قال فيه،يف ذم العاصني من أصحابه ٍ ْ ُائدهم قهللاِ

َّومؤدهبم ابن النابغة،معاوية ُ ُِّ«)٣(.

ْأقرب بقوم ْ﴿أسمع هبم وأبرص﴾:كقوله تعاىل،َما أقرهبم من اجلهل:أي:ِ
ِ ِْ َ َْ َْ ِْ ِ

َما أسمعهم وأبرصهم:أي،]٣٨:من اآلية/مريم[ َ)٤(.

وقيادهتم الفاسدة ،ِّبكالمه إىل ذم أهل الشام) عليه السالم(يشري اإلمام 

ِّومسري أمورهم،َّن من كان قائدهم يف الطريق معاويةوأ،الضالة وموجه ،ُ

رئيس -عمرو بن العاص وهو رئيسهم:أي- سياستهم ومن كان ابن النابغة

،ًفليس هناك أشد منهم قربا من اجلهل باهللا تعاىل،وأهل الغدر واخلداع،املنافقني

.٤/٤٨٣: املقاصد الشافية) ١(

.٤/٤٣٦): السيد عباس(رشح : وينظر، ٥/٨١): البحراين(رشح ) ٢(

.أم عمرو بن العاص سميت بذلك لشهرهتا بالفجور: النابغة، ١٠/٦٨): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(

.١٠/٧٣: السابق: ينظر) ٤(
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.)١(والبعد عن ساحته

َّقد دلت عىل املبالغة - احلالية والسياقيةبلحاظ القرينة - )هْأفعل ب(فصيغة 

ِّكل ذلك للذم .)٢(يف التعجب من شدة قرب هؤالء القوم من اجلهل باهللا تعاىل ُّ

.والتحقري

عن ذكر اسم عمرو بن العاص ) عليه السالم(َّومما ناسب ذلك الذم عدوله 

ًرصحيا إىل ذكر أمه حتقريا له ِّ ُ ِوتذكريا بنجاسته ودناءته،ً
ك من عادة العرب يف وتل،ً

باسم معاوية؟) عليه السالم(َّملاذا رصح اإلمام :فإن قيل،الذم والتحقري

ُالتي قرنت بابن النابغة جتيب عن ذلك) مؤدبكم(َّإن لفظة :أقول وكأنه ،ُ

ًإن من ينصب نفسه مؤدبا لغريه:يقول) عليه السالم( ِّ ِّ ُ ،ِفعليه بتأديب نفسه،َّ

ًمن نصب نفسه للناس إماما«:)عليه السالم(هلذا قال ،وختليصها من الرذائل َ َ َ،

َيبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريهْفعليه أن ِوليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه،ِ ْ.

ِّومعلم نفسه ومؤدهبا أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدهبم ُِّّ ُ فالقائم بتأديب ، )٣(»ُ

َالناس عليه قبل ذلك أن يؤدب نفس ِّ كنَّاه عمرو بن العاص ليس كذلكّوملا كان،هْ

.ُّكل ذلك للذم والتحقري.بابن النابغة) عليه السالم(اإلمام 

.٣/١٦٩): السيد عباس(ورشح ، ٣/٣٧٨): البحراين(رشح : ينظر) ١(

.٣/٣٧٨): البحراين(رشح : ينظر) ٢(

.١٨/٢٢٠): ابن أيب احلديد(رشح ) ٣(
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٢٦٣

املبالغة مبصادر أُخر:املبحث الرابع

ُالصدر«:قال اخلليل ِّأعىل مقدم كل يشء:َّ وصدر ،وصدر القناة أعالها،َّ

.هذا يف اللغة)١(»عنه األفعالأصل الكلمة الذي تصدر:واملصدر.. .أوله:األمر

:إذ قال،)٢(من وضع حدا لهَّفإن ابن جني هو أولّأما يف االصطالح

َّاملصدر كل اسم دل عىل حدث وزمان جمهول« ،وهو وفعله من لفظ واحد،ُّ

.)٣(»والفعل مشتق من املصدر

َّواملجرد واملزيد،السامعي والقيايس:منها،وللمصادر تقسيامت متعددة

:وقسمها أستاذنا الدكتور صباح السامل عىل قسمني

ال يرشكه ،ٍفلكل فعل بناء مصدره اخلاص به،مصادر مرتبطة بأفعاهلا. ١

.)ًفتح فتحا(و،)ًذهب ذهابا(:نقول،فيه غريه من األفعال

).صدر(٩٦-٧/٩٤: العني) ١(

.٩٨: الداللة الرصفية عند ابن جني: ينظر) ٢(

.٤٨: اللمع يف العربية) ٣(
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ٍمصادر تدل عىل معان حمددة يعرب عن كل منها ببناء معلوم. ٢ ٍّ َّ ُ تشرتك فيه ،ٍ

(نحو،ذات أبواب متعددة،أفعال خمتلفة َفعالن:  ُفعل يفعل(:فهو يأيت من) َ َ(،

ِفعل يفعل(و َفعل يفعل(و،)َ ِ()١(.

ُأما الطائفة األوىل فقد درست املزيدة منها يف املبحث اخلاص هبا واألخرى ،ّ

،ًسيتكفل هذا املبحث بعرض ما جاء منها حامال معنى املبالغة بحسب األشهر

:وعىل النحو اآليت

)بفتح التاء وكسرها(تفعال :ًلاأو

ٌأما مفتوح التاء فهو مصدر اختلف علامء العربية يف الفعل الذي يرتبط به َ،

ٌفذهب سيبويه إىل أنه مصدر يدل عىل الكثرة َّمبني من الفعل الثالثي املجرد ،َّ ٌ

َفعلت(من ) ّفعلت(ُكام بني ،)فعل( .)٢(إلرادة التكثري) َ

َّمشدد ) ّفعل(ٌفهو مرتبط بالفعل ،)التفعيل(زلة َّويرى الكوفيون أنه بمن

َّ؛ ألننا )٣(ًوداللة التكثري موجودة يف الفعل أيضا،واأللف عوض من الياء،العني

ًال نجد للتفعال فعال موافقا غري « َّاملضعف) َّفعل(ً واجلامع بينهام الداللة عىل ،ُ

.)٤(»املبالغة

.٨١): السامل(األبنية الرصفية : ينظر) ١(

.١٩٠-١٤/١٨٩: واملخصص، ٨٤-٤/٨٣: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

.١/١٦٧: ورشح الريض عىل الشافية، ٦/٥٦: رشح املفصل: ينظر) ٣(

.٤٢: الداللة عىل املبالغةسنن العربية يف) ٤(
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حني ويظهر ذلك،َّاملضعف)َّفعل(ٌمصدر آخر لـ) ًتفعاال(َّإن : وقد يقال

داد(:نحو،ًيأيت رديفا للتفعيل« ْوإن كان .. .)َّالتكرير والتكرار(و،)الرتديد والرتَّ

إذ هو ،ليس كذلك) التفعال(َّيف حني أن ،ًقياسا مطردا) َّفعل(يأيت من ) التفعيل(

َّمرهون بالسامع ٌ«)١(.

؛لية للخالف البرصي الكويفَّويرى الدكتور صباح السامل أنه ال قيمة دال

وليس بينهام كبري خالف يف البناء ،كلتا الصيغتني تفيد تكثري احلدث«َّألن 

واأللف يف ) التفعيل(ّفام اختالفهام إال يف حرف اللني الذي هو الياء يف .الرصيف

َّولو جلأنا إىل اختالف اللهجات يف تفسري نشوء الصيغتني فربام كنا ،)التفعال(

.)٢(»يف ذلكموفقني 

،التبيان(فقد ورد منه مصدران مها - مكسور التاء- )التفعال(ّأما 

،فليس عىل يشء من الفعل حلقته الزيادة) التبيان(وأما «:قال سيبويه،)والتلقاء

ِولكنه بن ْكام حلقت الرئامن وهو من الثالثة؛هذا البناء فلحقته الزيادةيُ وليس من ،ِّ

،...َّبينت: فإنام هي من،)التاء(أصلها من ذلك فتحوا ولو كان) التقتال(باب 

.)٣()»اللقيان(وإنام يريدون ،)ِّالتلقاء(ونظريها 

.٤٣: السابق) ١(

.١٢٤): السامل(األبنية الرصفية ) ٢(

َرئمت الناقة ولدها: من: الرئامن. ٤/٨٤: كتاب سيبويه) ٣( ِ .عطفت عليه ولزمته: أي، َ
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ليس ) التاء(بكرس ) ِتفعال(َّوثمة رصفيون تابعوا قول سيبويه املتقدم يف أن 

.)١()والتلقاء،التبيان(واستثنوا من أمثلته ،ًمصدرا

َّوذكر اللغويون أيضا أن  .)٢()التلقاء(ٌمصدر نادر ال نظري له إال ) انالتبي(ً

:إذ قال،ّعىل املبالغة فقد رصح هبا الزخمرشي) ِتفعال(أما داللة املصدر 

ًبيانا بليغا:ًتبيانا« .)٣(»يف كرس أوله) تلقاء(ونظري تبيان ،ً

يف ) عليه السالم(بفتح التاء يف هنج البالغة قوله ) َتفعال(ومن أمثلة بناء 

ًوجرعتموين نغب التهامم أنفاسا«: ِّىل اجلهاد وذم القاعدين عنهِّاحلث ع ََّّ ُ ُ«)٤(.

ّواهلم مصدر هم ،احلزن«ومعناه )٥(ُّوهو اهلم،)َتفعال(ٌمصدر بزنة :َّالتهامم ُّ

.)٦(»ُْمصدر مهمت باليشء مها:ُّواهلم،ُّالشحم هيمه إذا أذابه

ٌوالتهامم مصدر نادر للفعل  عىل الرغم )٧(كره أغلب املعجامتإذ مل تذ،)َّهم(ٌ

.٢/٩٢: واملزهر، ١/١٦٧: ورشح الريض عىل الشافية، ٣٠٨: ليس يف كالم العرب: ينظر) ١(

).بني(٣٤/٢٩٩: وتاج العروس، ١٣/٦٨: ربلسان الع: ينظر) ٢(

.١٤/٢١٥: روح املعاين: وينظر، ٢/٤٢٤: الكشاف) ٣(

١٦/١٤٨: ًوينظر هذا البناء أيضا، جرعة: مجع نغبة: النُغب، ٢/٧٥): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(

.٢/٨٠: السابق: ينظر) ٥(

).هم(١٢/٦٢١: لسان العرب) ٦(

واملعجم ، ١٢/٦٢١: ولسان العرب، ٢٠٦٢-٥/٢٠٦١: الصحاحو، ٣٥٨-٣/٣٥٧: العني: ينظر) ٧(

).هم(٩٩٦-٢/٩٩٥: الوسيط
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إذ ،ويف شعر امرئ القيس،املتقدم) عليه السالم(من وروده يف كالم اإلمام 

]من الطويل[)١(:قال

 
 

  
 

]من اخلفيف [ )٣(:إذ قال،)٢(ويف شعر أيب داوود اإليادي

 
 

  
 

ُّيف هذا اخلطاب بلوغه الغاية يف التأمل احلاصل ) عليه السالم(ِّيصور اإلمام  َ

فلشدة ما عانى ،وعدم طاعتهم ألوامره،من شدة االهتامم بأمرهم مع تقصريهم

َّجرعتموين نغب التهام«:من هؤالء قال) عليه السالم( َ ُ َّ ًجلبتم يل اهلم وقتا : أي»مَ َّ

،ألن التجريع عبارة عن إدخال املاء أو نحوه يف احللق؛- وهو جماز- بعد وقت

وتكرار ذلك ،َّوما يلزم اهلم من اآلالم البدنية عىل بدنه،ِّوطريان اهلم عىل نفسه

َمنهم يشبه طريان املرشوب وجترعه ُّ َ)٤(.

.١٢٤): السامل(األبنية الرصفية : وينظر، ٧٨: ديوان امرئ القيس) ١(

ّهو أحد وصاف ، شاعر قديم من اجلاهلية، هو حنظلة بن الرشقي: وقيل، هو جارية بن احلجاج) ٢( ُ

وخزانة األدب ولب ، ١٥/٩١: أبو الفرج األصبهاين، اينكتاب األغ: ينظر. اخليل املحسنني

: واألعالم، ٩/٥٩٠: عبد السالم هارون: حتقيق ورشح، البغدادي، لباب لسان العرب

٢/١٠٦.

.١٨٥: أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون: تح، األصمعي، األصمعيات) ٣(

.٣٩-٢/٣٨): البحراين(رشح : ينظر) ٤(
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ِملا فيه من الداللة عىل ) اهلم(عىل ) هاممَّالت(املصدر ) عليه السالم(هلذا آثر 

ٌموضوع للكثرة ) تفعال(َّألن بناء ؛َّكثرة اهلموم التي جترعها جرعة بعد جرعة

.وهذا يناسب املقام،واملبالغة يف اليشء

يف ) عليه السالم(فقد ورد يف خطبة له - بكرس التاء-)ِتفعال(أما بناء 

.تعظيم القرآن الكريم

ُم أنزل عليه الكتاب نورا ال تطفأ مصابيحهث«:قال فيها ُ ً ُوتبيانا ال هتدم ... .َ ً ِ

.)١(»ُأركانه

َ﴿ونزلنا عليك :ُهذا قوله تعاىل) عليه السالم(وأصل قوله  ْ َ َْ ََّ ًكتاب تبيانا الَ ْ ِ

ْكل يشِّل َ ِّ .]٨٩:من اآلية/النحل [ٍء﴾ُ

ر إفادة َّ؛ ألنه أكث)بيان(من دون املصدر) عليه السالم(قد استعمله 

)٣(البيان البليغ:يعني) التبيان(َّأن ،)٢(هو الفصاحة واللسن) البيان(فـ،)البيان(من

ُإذ قد بني فيه كل ما حتتاج إليه األمة من أمر ؛وهذا مناسب ملقام القرآن الكريم ُّ ِّ ُ

.)٤(ِّالدين

.١/٢٨٨: ًوينظر هذا البناء أيضا، ١٠/١٩٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ١(

).بني(١٣/٦٨: لسان العرب: ينظر) ٢(

.٢/٤٢٤: الكشاف: ينظر) ٣(

).بني(٣٤/٢٩٩: وتاج العروس، ١٣/٦٨: لسان العرب: ينظر) ٤(
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٢٦٩.............................................................................أُخرمبصادراملبالغة:الرابعاملبحث

)بفتح الفاء والع(َفَعالن :ثانًيا

ٍوهو مصدر قيايس لكل فعل ثالثي يد ِّ وداللته .)١(ل عىل حركة واضطرابٌ

َ﴿وإن الدار اآلخرة هلي : عىل املبالغة ذكرها الزخمرشي عند تفسريه قوله تعاىل َ َِ َِ َ َّ َّ ِ َ

ُاحليوان﴾ َ َاحليوان(ويف بناء «:إذ قال،]٦٤:من اآلية/العنكبوت [َْ زيادة معنى ) َ

َفعالن(وهي ما يف بناء ) احلياة(ليس يف بناء  ة واالضطراب من معنى احلرك) َ

َّكام أن ،حركة:واحلياة،وما أشبه ذلك،)َاللهبان(و) َالنغصان(و) َالنزوان(كـ

،)احلياة(مبالغة يف معنى ،فمجيؤه عىل بناء دال عىل معنى احلركة،املوت سكون

وأكد ذلك ،)٢(»يف هذا املوضع املقتيض للمبالغة) احلياة(ولذلك اختريت عىل 

.)٣()هـ١٠٩١ت (ض الكاشاين والفي،)هـ٧١٠ت(النسفي 

ْيف ذكر ابتداء خلق ) عليه السالم(ومن أمثلته يف هنج البالغة قوله  َ

ِفطر اخلالئق بقدرته«:السموات واألرض َ َ ِونرش الرياح برمحته،َ َ ِّ َ ِووتد بالصخور ،َ َّ

ِميدان أرضه َ َ َ«)٤(.

َميدان َفعالن(مصدر بزنة :َ ًماد اليشء ميدا وميدانا:من) َ ًَ َْ ِحترك بشدة،َ ومنه .َّ

.١/١٥٦: ورشح الريض عىل الشافية، ١٥-٤/١٤: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.٢١٢-٣/٢١١: الكشاف) ٢(

وحممد رضا ، حممد حسني نعمتي: تح، واألصفى يف تفسري القرآن، ٣/٢٦٥: سري النسفيتف: ينظر) ٣(

.٢/٩٥١: نعمتي

.١١/٥١، ١/٢٠٧: ًوينظر هذا البناء أيضا، ١/٥٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(
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الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٧٠

ْ﴿وألقى يف األرض روايس أن متيد بكم﴾:قوله تعاىل َ ُْ ِ َ ِ َِ َ ََ ِ َ ِ ْ ،]١٥:من اآلية/النحل[َ

وهبذا املعنى استعمله ، )١(تضطرب بكم األرض وحترككم حركة شديدة:أي

ًإذ أراد أن اهللا تعاىل جعل اجلبال الضخمة أوتادا لألرض ،)عليه السالم(اإلمام  َ َ َّ

َثبت مكاهناكي ت ُأو هتتز هزات شديدة متتنع احلياة معها،فال تضطربُ ُ وإىل هذا ،ّ

ًواجلبال أوتادا﴿:القرآن الكريم بقوله تعاىلاملعنى أشار .)٢(]٧:النبأ[﴾َ

وهنج ،وقد جاءت الدراسات اجليولوجية احلديثة بام أكده القرآن الكريم

ًن لكل جبل وتدا راسيا يف أعامق َّإذ دلت هذه الدراسات عىل أ،ًالبالغة سابقا ً َّ

لذلك ،ليس له وتد) السلط(ومن النوادر وجود جبل يف األردن اسمه ،األرض

ٍينزلق كل سنة بمقدار حمسوس َّ)٣(.

إنام جاء للداللة عىل املبالغة يف - بحكم بنائه الرصيف-)َميدان(فاملصدر 

ْميد) (سالمعليه ال(ولو قال اإلمام ،شدة حركة األرض واضطراهبا َّملا دل عىل ) َ ََ

ًوملا كان مناسبا ملوضوع اخلطبة وسياقها،هذا املعنى ومما أكد تلك الشدة يف ،ََ

َميدان(َّعرب باملصدر ) عليه السالم(َّاحلركة واالضطراب أن اإلمام  َّوتد :ُومل يقل) َ

ًوإنام جعل التوتيد للميدان نفسه مبالغة يف ا،َبالصخور أرضه املائدة ِ .حلدثَ

).ميد(١٩٤-٩/١٩٣: تاج العروس: ينظر) ١(

.١/١٨): السيد عباس(رشح : ينظر) ٢(

.١٤١: عبد اجلبار ثجيل.د، القرآن الكريمإضاءات علمية يف: ينظر) ٣(
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٢٧١.............................................................................أُخرمبصادراملبالغة:الرابعاملبحث

)بضم الفاء وفتح الع(ُفَعالء :ثالًثا

وهو من املصادر النادرة يف املعجامت اللغوية أفادت الزيادة فيه معنى 

.)١(املبالغة يف اليشء

يف صفة ) عليه السالم(ٌوجاء منه يف هنج البالغة مثال واحد يف قوله 

ِاألرض ودحوها عىل املاء ْ ِوردت من نخوة بأوه واعتالئ«:َ ِ ْ َ ِّوسمو ،ِوشموِخ أنفه،هََّ ُ ُ

ِغلوائه َ ُ«)٢(.

َغلواء َفعالء(مصدر بزنة :ُ ًغال يف الدين واألمر يغلو غلوا«من ) ُ ُ ُ جاوز :ِّ

.)٣(»َّحده

ّوسمو غلوائه«:)عليه السالم(وقوله  ُغلو املاء وجتاوزه احلد:أي»ُ ُ يشري )٤(ُ

ْإىل مرحلة من مراحل خلق األرض ،واضطراهباإذ سكنت بعد شدة حركتها،َ

،)شموخ األنف(و،)البأو(لبيان تلك الشدة لفظ ) عليه السالم(فاستعار 

وهو ،ُّكل ذلك للمبالغة يف بيان شدة حركة األرض واضطراهبا.)٥()الغلواء(و

.ٌمناسب ملقام اخلطبة

.٢٣٩: أبنية املصادر يف هنج البالغة: ينظر) ١(

.والضمري عائد عىل املاء، الكرب: البأو، ٦/٤٣٧): ابن أيب احلديد(رشح ) ٢(

).غال(١٥/١٣٢: لسان العرب) ٣(

.٦/٤٤٠): ابن أيب احلديد(رشح : ينظر) ٤(

.٢/٣٧١): البحراين(رشح : ينظر) ٥(
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)وضم الالمبفتح الفاء والع(وت َفَعُل:رابًعا

إذ ذكره يف أبنية ،)١(ما ذكره سيبويهَوهو من املصادر السامعية املستدركة عىل 

ٌّومل يرش إىل أنه مصدر دال عىل املبالغة،األسامء َّ)٢(.

ًإال أن زيادة مبناه دفعت بابن جني إىل عده مصدرا داال عىل املبالغة ِّ َّألنه ؛َّ

(نحو،)التاء(و) الواو(مزيد بـ َامللكوت:  وهو خمتص ،)األمر العظيم:ويعني،َ

َالرهبوت(:ومثله،اىلبملك اهللا تع َالرمحوت(و) َّ َّ()٣(.

ُيرد مصدرا كام مثلت) َفعلوت(وال بد من اإلشارة هنا إىل أن بناء  َّ ويرد ،ً

ًوصفا أيضا َرجل خلبوت(:نحو،ً َّأي غدار خداع:ٌَ ٍّوالفيصل يف تبيني كل ،)٤()َّ ُ

.ُمنهام هو السياق وقصد املتكلم

يف قدرة اهللا تعاىل يف تدبري ) عليه السالم(ومن أمثلته يف هنج البالغة قوله 

ِوأرانا من ملكوت قدرته«:ِعامل اخللقة ُِ َُ َ«)٥(.

ُملكوت َ ُفعلوت(مصدر بزنة : َ :وامللكوت«: قال اخلليل،ُوأصله من امللك) ََ

.١٦٣): احلديثي(أبنية الرصف : ينظر) ١(

.١/١٥٢: ورشح الريض عىل الشافية، ٤/٢٧٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٢(

).ملك(٧٧٥: ومفردات ألفاظ القرآن، ٣/٢١: واملنصف، ٢/٢١٨: املحتسب: ينظر) ٣(

.٢/٧٩: وديوان األدب، ٤/٢٧٢: كتاب سيبويه: ينظر) ٤(

، ١١/٥١، ٩/١٨١، ٦/٤٠٧,٤٢٣,٧/١٩٤: ومن نظائره، ٦/٤١٠): ابن أيب احلديد(رشح ) ٥(

١٧/٣٣.
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٢٧٣.............................................................................أُخرمبصادراملبالغة:الرابعاملبحث

لقوله ،وهو مصدر خاص بملك اهللا تعاىل)١(»سلطانه:وملكوت اهللا،ملك اهللا

ِ﴿فسبحان الذ:سبحانه َّ َ ْ ُ ْي بيده ملكوت كل يشَ َ ِّ َُ ُ ُ َ َِ ِ َء وإليه ترجعون﴾ِ ُ َ َْ ُْ ِ ٍَ .)٢(]٨٣:يس[ِ

وإنام نسبها ،َّإشارة إىل أن اهللا تعاىل هو مالك قدرته) عليه السالم(وكالمه 

ُامللكوت(َّفدل املصدر ،)٣(فهي مبدأ املالكية،َّألهنا مبدأ الوجود كله؛إىل القدرة َ َ(-

.املبالغة يف تعظيم ملك اهللا تعاىلعىل- بحكم بنائه الرصيف

)بفتح الفاء(َفعالة :خامًسا

ٍوهو مصدر لكل فعل بزنة  ِّ ُفعل(ٌ ًفصح فصاحة(:نحو، )َ ُضخم (و، )ُ

.)٤()ضخامة

) َفعالة(واملصادر التي تقع عىل «:إذ قال،ّوداللته عىل املبالغة ذكرها املربد

:قال اهللا تعاىل،َّوالرصامة،َّالرشاسة:لكام يقا، )وعزازةَّعز عزا(:يقال،للمبالغة

ٌيا قوم ليس يب سفاهةقال ﴿ َ ََ َ َْ ِْ َ﴿ليس :ويف موضع آخر] ٦٧:من اآلية/ األعراف[)ِ ْ َ

ٌيب ضاللة﴾ َ َ ِّفجاء قوله تعاىل عىل لسان النبي هود ، )٥(»]٦١:من اآلية/ األعراف[ِ

).ملك(٥/٣٨٠: العني) ١(

).ملك(٧٧٥: مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢(

.٦/٣١٧): اخلوئي(ومنهاج الرباعة ، ٢/٣٣٨): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

): احلديثي(ف وأبنية الرص، ٢/١٢٦: ورشح ابن عقيل، ١/١٥٦: رشح الريض عىل الشافية: ينظر) ٤(

١٥٠.

.١/١٣٦: حممد أبو الفضل إبراهيم: تح، الكامل يف اللغة واألدب) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفعليةمعنىفيهاوماالفعليةباألبنيةاملبالغة: الفصل الثالث....................................................٢٧٤

ٌ﴿يا قوم ليس يب ضاللة﴾:)عليه السالم( َ َ ََ ِِ َ ّعىل اهتامهم إياه بالضالل املبني يف ردا ْْ

ُّ﴿إنا لنراك يف ضالل م: قوله تعاىل ٍ َ ِ َ َ َ َّ ٍبنيِ ُّفبالغ النبي ،]٦٠:من اآلية/األعراف[)ِ َ

َّ؛ ألن الضاللة )١(يف النفي كام بالغوا يف اإلثبات)عليه السالم(هود  ُّأعم من «َّ

ِفنفيها أبلغ من نفيه، الضالل َمل ينف املصدر نفسه وصفته)عليه السالم(فهو،)٢(»ُ َ ِ،

.)٣(بل استعاض عنهام باملبالغة املغنية عنهام

يف ذكر من انحرف )عليه السالم(ورد هذا البناء يف هنج البالغة يف خطبة له 

ِفالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس«: قال فيها،عن القرآن الكريم َّ َّ ْوليسا ،ُ َ

ُالضاللة ال توافق اهلدى وإن اجتمعاَّألن؛َومعهم وليسا معهم،فيهم َ َّ«)٤(.

ُّالعدول عن الطريق املستقيم ويضاده «ومعناه ) َفعالة(مصدر بزنة :َّالضاللة ُ

.)٥(»اهلداية

إىل وضع القرآن الكريم وأصحابه يف آخر ) عليه السالم(يشري اإلمام 

َّلونه ويتربكون ويقب،فهم يتلون القرآن يف دورهم،الزمان املتمثل بابتعادهم عنه

.٢/٢٠٨: وتفسري الصايف، ٣/٣٠: تفسري البيضاوي: ينظر) ١(

.٢٠٢: املحيل والسيوطي، تفسري اجلاللني) ٢(

نن العربية يف الداللة س: ينظر١٦٩:واإلعجاز الرصيف، ٤١: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة: ينظر) ٣(

.١٦٩:واإلعجاز الرصيف، ٤١: عىل املبالغة

.١٨/٩٧، ١٤/٢٨، ١٠/٢٦٥، ١٣٧، ٩/٤٩: ومن نظائره، ٩/١٠٤): ابن أيب احلديد(رشح ) ٤(

).ضل(٥٠٩:مفردات ألفاظ القران) ٥(
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،َّأنه ليس هناك أدنى أثر لتعاليمه ومفاهيمه يف حياهتم الفردية واالجتامعية،به

ًوإن كانوا معا يف الظاهر،ٍواهلدى يف واد آخر،َّفالضالون يف أودية ْ)١(.

ًهبذا البناء الرصيف إحياء منه ) َضاللة(املصدر ) عليه السالم(هلذا استعمل 

وهذا ،مقابل طريق اهلدى الواحد وهو القرآن الكريمإىل كثرة ضالل الناس 

ِّ﴿اهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم م:املعنى قريب من قوله تعاىل ْ َُ ُ َ َِ ْ ُ ُ ِ َّ ِن الظلامت إىل النورُِّ ُّ َ ُِ ِ ُّ َ(

َّألن طريَق احلق ؛)النور(وأفرد ) الظلامت(َفجمع ،]٢٥٧:من اآلية/البقرة [

.)٢(ِّعبة وكثريةُأما الباطل فطرقه متش،ٌواحد

.٤٣٣-٥/٤٣٢: نفحات الوالية: ينظر) ١(

، ٣/١٤: وروح املعاين، ٤/١٢: حممد أبو الفضل إبراهيم:تح، الزركيش، الربهان يف علوم القرآن: ينظر) ٢(

١٧٧:واإلعجاز الرصيف، ٥/٢٤٦: وامليزان
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٢٧٩

مدخل

لقد حظيت دراسة املفردات واألبنية الرصفية بالنصيب الوافر من جهد 

ومنها أبنية ، ُاللغويني فغدت كتب اللغة ومصنفاهتا زاخرة بدراسة أبنية العربية

وهذا ما ،لغة العربية من ذكرهااملبالغة والتكثري فال يكاد خيلو كتاب من كتب ال

.بينته الفصول السابقة من هذه الرسالة

ْغري أن هذا الكالم ال يمنع من أن نجد لدى هؤالء اللغويني عناية بدراسة  َّ

وهذا ما ،فنصوا عىل أغلب صور الرتاكيب اللغوية،اجلملة والرتكيب النحوي

ففي ،تصنيفها وتبويبهاأتاح لعلامء العربية املحدثني دراسة تلك الرتاكيب و

،الوقت الذي تناول فيه الدكتور هادي هنر أغلب تراكيب العربية وأساليبها

مل يعرض لدراسة ،وغريها،)٣(والتفضيل،)٢(والتعليل)١(كرتاكيب االستفهام

.٣٠–٩: دراسة وصفية تطبيقية، الرتاكيب اللغوية يف العربية: ينظر) ١(

.٨٠-٤٥:السابق: ينظر) ٢(

.٩٧–٨١:السابق: ينظر) ٣(
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وعىل هذا النهج سارت الرسائل اجلامعية التي درست ،تراكيب املبالغة وأساليبها

.)١(ام يف القرآن الكريموالسي،تراكيب العربية

َّولعله من هنا تنبه الدكتور منري سلطان والدكتور عايل رسحان إىل مجع ،َّ

،فاستعرضا جهود علامء البالغة يف دراسة املبالغة،صور املبالغة يف البالغة العربية

.)٢(ثم ذكرا أشهر أساليبها يف البالغة العربية

لنحوي فكانت دراسة الدكتور فاضل أما يف جمال صور املبالغة يف الرتكيب ا

َّمشريا إىل أن ،ًالتي ذكر فيها كثريا من الرتاكيب الدالة عىل املبالغة،السامرائي ً
.)٣(ًللمبالغة يف اجلمل صورا أخرى

،ًفاملبالغة يف الرتكيب النحوي من املوضوعات القديمة واجلديدة يف آن معا

ٍء قد نصوا عىل كثري من صور املبالغة ًأما كونه قديام فألن أغلب اللغويني القدما ّ

، فعرض هلا سيبويه واملربد وابن جني والريض االسرتابادي وغريهم،اللغوية

ُفضال عن املفرسين كام بينت بعض ذلك يف التمهيد َّ أما ،وكام سأعرض فيام يقدم، ً

َجدته فألن الباحثني املحدثني مل يتناولوا تراكيب املبالغة َّ فيام ،بدراسة تطبيقيةِ

.أعلم

رسالة ماجستري (عيل مريان جبار ) آل حمدراسة يف سور(أنامط الرتكيب القرآين : ينظر) ١(

.)خمطوطة

– ١٦٣:واملبالغة يف البالغة العربية، ١٧٥-١٦٦:البديع تأصيل وجتديد: ينظر) ٢( ٢١٠.

.١٩٠-١٨١:اجلملة العربية واملعنى: ينظر) ٣(
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َّملا مر رأيت من األمهية بمكان أن ادرس املبالغة يف الرتاكيب النحوية كام  َّ ِ

ًمعتمدا بذلك ،درستها يف األبنية الرصفية كي تكون الرسالة شاملة ملوضوعها

، عىل ما أشار إليه الدكتور فاضل السامرائي من صور املبالغة يف الرتاكيب النحوية

ّفضال عام جد يل مما مل يذكره األستاذ السامرائي من أنامط نحوية دالة عىل املبالغة ّ

.َّنص عليها اللغويون واملفرسون

َّوأحرتس منذ البدء بأنني ال أدعي أن ما عرضته من تلك األنامط كان  َّ

ًجامعا شامال لرتاكيب املبالغة مجيعها َّلعل يف ،وإنام ما جاء منها يف هنج البالغة،ً

.نظر الباحثنيذلك حماولة للفت 

ًوقد اتبعت من أجل هذا منهجا قائام عىل وصف الرتكيب بإجياز ً ُ،

ثم ،واستقصاء الشواهد بفرزها من القرآن الكريم وكتب اللغة والنحو والتفسري

ًحملال إياه - ًجتنُّبا لإلطالة- ُاستشهدت لكل تركيب بشاهد واحد من هنج البالغة

.ن رشوح هنج البالغةفضال ع،يف ضوء ما ذكرت تلك الكتب

ًوال يفوتني أن أذكر أن للتوكيد وطرائقه نصيبا وافرا من الداللة عىل  ً َّ ْ

ِإال أنني مل اذكره اكتفاء بدراستني استوفت كل منهام موضوع التوكيد ،املبالغة ً

.)١(ودالالته

أصيل ، سة دالليةدرا، وأساليب التأكيد يف هنج البالغة، ٤١٥-٢٨٩: اجلملة اخلربية يف هنج البالغة: ينظر) ١(

).رسالة ماجستري خمطوطة(حممد 
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،أما ذكر ترتيب تلك األنامط فكان بحسب شهرهتا يف الداللة عىل املبالغة

:و اآليتوعىل النح

باِّـصدر عن الذات للمبالغةاإلخبارالوصف و:وًالأ

باملصدر عن واإلخباروصفالعرب يف الداللة عىل املبالغة الأساليبمن

:باملصدر فقالََن وَم«: قال ابن جني،هُبجعل العني هو احلدث نفس؛الذات

ْنوأملبالغةاادأرَّألنه؛ساغ ذلك لهفإنام،ونحو ذلك،ْومَوص،ْورَهذا رجل ز

.)١(»ذلك منهلكثرة]نفس احلدث[ جيعله هو

َّكأهنم؛هبا للمبالغةِصفُمما وهاُّاملصادر كلفهذه«:ابن يعيشوقال

عدل ورىض رجل(:وقالوا،جعلوا املوصوف ذلك املعنى لكثرة حصوله منه

العدل والرىض نفسوالرىض عنه وفضله جعلوه دلهلكثرة عَّكأنه)وفضل

.)٢(»فضلوال

ْواألوىل«:بقولهالريضوأكد ذلك اسم احلدث عىل الفاعل ِطلقُأ:قالُيْأنَ

يف غري ) النفس(لما بني القوسني خطأ، الستعامَّأنإىلالباحثني أكثريذهب. ٣/١٨٩:اخلصائص) ١(

وجتري «: قال سيبويه، ال مانع من ذلك يف اللغة والنحوَّنهغري أ، اليشء نفسه: ونالتوكيد؛ لذلك يقول

: اًأيضقالو، ٢٦٦/ ١» بمنزلة ما حيذفون من نفس الكالمونُّا يستخفالتي هي عىل ماألشياءهذه 

القسم -وكناشة النوادر ، ١/٥٤: احليوانكتاب:وينظر. ٢/٣٧٩»اجلبلبنفس نزلت: وذلك قولك«

.١١٥–١١٤: عبد السالم هارون، األول

٣/٥٠:املفصلرشح) ٢(

صَف
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.)١(»منهامَّسَمن كثرة الفعل جتَّهنامكأ؛ًواملفعول مبالغة

الدكتور فاضل فقال،فهم علامء العربية القدماءعنفهم املحدثني يبعدوال

دون ِكثرُفيمن يّإالذلك ولتقالعرب ال َّأنذلكيدل عىلوالذي«:السامرائي

: ًواحدةًملن زار مرةوال)مْوَصهو: (اًواحداًفال تقول ملن صام يوم،ِكثرُمل ينَم

.)٢()»رْوَزهو(

معنوي : واآلخر،صناعي:حدمهاأ،َّوذكر ابن جني أن سبب ذلك أمران

َالصناعي فليزيدك أنسا بشبه املصدر للصفة التي أوقعته موقعهأما« َ ً ُكام أوقعت ،اُ

تقوم قياما والناس :أي(ًأقائام والناس قعود : الصفة موقع املصدر يف نحو قولك

َّاملعنوي فألنه إذا وصف باملصدر صار املوصوف كأنه يفوأما)ونحو ذلك، قعود َِّ ُ

ويدل عىل .إياهواعتياده ،وذلك لكثرة تعاطيه له،من ذلك الفعلٌخملوقاحلقيقة 

]من الطويل[- أنشدناهفيام -ُقولهيف نفوسهم رَّومتصو،هذا معنى هلمَّأن

 
 

  
  .)٣(»به منهيأيتلكثرة ما ؛خملوق من البخلكأنه:أي

والتثنية واإلفراد، والتأنيثيف هذا الرتكيب واحد يف التذكري واملصدر

.٢/٢٩٥: الريض عىل الكافيةرشح) ١(

.٣/١٦٤:النحومعاين) ٢(

: لسان العرب: ينظر.يثِعَالبإىلوعزاه ابن منظور ، الشعري بال نسبة فيهوالبيت، ٣/٢٥٩: اخلصائص) ٣(

.)ضنن(١٣/٢٦١
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وسبب«،)١(ورجال عدل ونساء عدل،عدلوامرأةدلرجل ع:فنقول، عواجلم

:قيلفإذا،املصدريةَبلِمن قأتاها إنامالتذكري َّأناجتامعهام هنا يف هذه الصفة 

.)٢(»بجميع اجلنس مبالغةصفُوهَّفكأن،رجل عدل

ِقميصهَعىلُءوَوجا﴿:ومن الوصف باملصدر قوله تعاىل ِ ِ ٍبدمَ َ ٍكذبِ ِ َ﴾

ُنفسَّكأنهباملصدر مبالغة 

الكذب

.)٣(»والزور بذاته،هو الكذب بعينه:كام يقال للكذابهوعينُ

ُإنه﴿: )عليه السالم(قوله تعاىل يف ابن نوح َّأناملفرسون عىل مجعَوأ َّ ٌعملِ َ َ

ُغري ْ ٍَ َفجعل،عن الذات باملصدراإلخباربابمن]٤٦:من اآلية/هود[﴾ِصالح

.)٤(هِّغري صالح مبالغة يف ذمًعمالهَذات

فرأى البرصيون ،اًمل يعدوه قياسينيالنحويَّإن:هذه الشواهدِّكلبعدأقول

.٢/١١٨:ورشح الترصيح، ٢/٢٠٢: اخلصائص: ينظر) ١(

.٢/٢٠٢: اخلصائص) ٢(

وروح، ١٨/١٠٢:وتفسري الرازي، ٢/٢٠٨: جوامع اجلامع: وينظر، ٢/٣٠٨:الكشاف) ٣(

٢٦:عيل عبد الفتاح. د، ومعطيات التوكيد الداللية دراسة حتليلية يف سورة يوسف، ١٢/٢٠٠:املعاين

تفسري، ٣/٢٣٧: البيضاويوتفسري،٣/١٧٧:واملحرر الوجيز، ٢/٢٧٣:الكشاف:ينظر) ٤(

: تح،الثعالبي،القرآنتفسرياجلواهر احلسان يف و: ،٥/٢٢٩:املحيطوالبحر١٥٨-٢/١٥٧:النسفي

.١٠/٢٣٥: وامليزان، ٣/٢٨٦:وعيل معوض، ل أمحدعاد

وصٌف«  هو:قال الزخمرشي ،]١٨ :ية من اآل/يوسف[
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وذهب الكوفيون إىل ،)ذو عدل(:أي،عىل تقدير مضاف)عدلٌزيد(:َّأن قولنا

.)١()لعاد(:أي،َّأن املصدر عىل التأويل باملشتق

َأهيايا﴿:ه تعاىلُقولًوقوع املصدر حاالشواهدومن ُّ َالذينَ ِ ُآمنواَّ ُلقيتمِإذاَ ُ ِ َ

َالذين ِ ُكفرواَّ َ ًزحفاَ ْ ُتولوهمَفالَ ُ َُّ َاألدبارُ ْ َّثم﴿:وقوله،]١٥:األنفال[﴾َ َّادعهنُ ُ ُْ

َيأتينك َ ِ ْ ًسعياَ ْ ُوعباد﴿:وقوله،]٢٦٠:اآليةمن /البقرة [﴾َ ِالرمحنَِ ْ َالذينَّ ِ َيمشونَّ ُ ْ َ

َعىل ِاألرضَ ْ ًهوناَ ْ موضع ُاملصدرضعُفو،ننيِّأي هي،]٦٣:اآليةمن /الفرقان[)َ

وال ،اًيقع خربْأنفال يصح ؛دَّهو احلدث املجراملصدر«َّنأل؛)٢(ًالصفة مبالغة

.)٣(»زُّعىل رضب من التجوّإالعن الذات ًحاالوال ،اًنعت

َيأتينك﴿:ه تعاىلفمعنى قول َ ِ ْ ًسعياَ باإلتياننْصفَّواتْدنَّجتس:أي﴾َْ

جمرد ليس فيهن يشء من عنرص ٍدثَحإىلنْيتحول«وكأهنن،)٤(إليكواإلرساع

د هو مقيس فيام ّوعند املرب،)٦(عند النحويني عىل كثرتهبمقيسوهو ليس )٥(»الذات

َّنأل؛جاز)اًركضٌزيدَقبلأ(:قلتْنإف،من عاملهااًكانت احلال فيه نوع

.٣/١٦٤:ومعاين النحو، ٢/١١٨:رشح الترصيح: ينظر) ١(

.٢٤/١٠٧:الرازيوتفسري، ٦٦١-٢/٦٦٠:وجوامع اجلامع، ٣/٩٩:الكشاف: ينظر) ٢(

.١٨٣:العربية واملعنىاجلملة) ٣(

.٢/٣٧٧: امليزان: ينظر) ٤(

.١٨٣: العربية واملعنىاجلملة) ٥(

.١/٦٣٢:ورشح ابن عقيل، ٢/٥٩:رشح املفصل: ينظر)٦(
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البكاء (َّنأل؛زُمل جي،ًحكاوضًكاءُجاء ب:لتولو ق،اإلقبالمن ٌنوع) الركض(

.)١(املجيءمن اًليسا نوع) والضحك

د أسوغ ّرأي املربَّأنما رآه الدكتور فاضل السامرائي من الباحث ويؤيد

.)٢(هاعليالقياسِّوالكثرة ختول ،لةألكثرة الشواهد يف هذه املس

يف )عليه السالم(له ٍما ورد يف خطبةبالغةالوصف باملصدر يف هنج الومن

اًبالغهَسبحاناهللاَُجعله«: قال فيها،)وسلمصىل اهللا عليه وآله(حممد ِّذكر النبي

.)٣(»ِهلرسالت

عىل بعثة رسول اهللا تقدمةاملةّاملد)عليه السالم(اإلمامذكر ْأنبعد

عليه (عاد ،جرى فيها من قبائح ومفاسدوما)وسلميه وآله اهللا علصىل(حممد

َّليدل)وسلمصىل اهللا عليه وآله (ٍحممدِّكر النبيِذإىل) السالم ُ عظمته عىل مدىَ

،اهلدىإىلمن الضاللة إنقاذهموكيفية تقدير الناس جلهوده العظيمة يف ،وكرامته

َأهيايا﴿له تعاىل لقو؛)٤(رسالتهفقد جعله اهللا سبحانه هو البالغ ل ُّ ُالرسولَ ُ ْبلغَّ ِّ ماَ

َأنزل ِ ْ َإليكُ ْ َ َربكِمنِ ِ .]٦٧:اآليةمن /املائدة[)َّ

.٣/٢٣٤:املقتضب: ينظر) ١(

.٢/٢٤٨:معاين النحو: ينظر) ٢(

.١٠/٥٥,١١/١٥١، ٩/١٣٧:ومن نظائر هذا الرتكيب،١٠/١٩٤): ابن أيب احلديد(رشح) ٣(

٣/٤١٢):السيد عباس(رشح: ينظر) ٤(
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ٌمتضمن معنى )عليه السالم(يف قول اإلمام ) اجلعل(ومما جيدر ذكره أن 

َّوجعلنا من املاء كل ﴿وهو نظري قوله تعاىل ، ال معنى التحويل والتصيري) َاخللق( ُْ ِ ِْ َ َ َ َ

ٍّء حي﴾َْيش َ يف الشاهد ) ًبالغا(لذلك يرى الباحث أن ،]٣٠:األنبياء من اآلية[ٍ

).صىل اهللا عليه وآله وسلم(َالعلوي وصٌف للنبي حممد 

ا يف َِمل) بالغ(املصدر إىل) غِّبلُم(عن اسم الفاعل ) عليه السالم(َفعدل

اًحممدَّالنبيَّأنإىل) عليه السالم(همنإشارةيف ،يف التعبريمبالغةاملصدر من قوة و

بالغ تلك َّنوكأ،وجهأحسنعىل َلتهرساغَّقد بل) وسلمصىل اهللا عليه وآله (

َّأنعن ًهذا فضال؛)وسلمصىل اهللا عليه وآله (به دَّالرسالة الساموية قد جتس

هو ) وسلمصىل اهللا عليه وآله(َّالنبيَّأنإىلإحياءفيه ) بالغ(اختيار املصدر 

يعني ) غِّاملبل(َّأنحني يف،هباواملأموراآلمروهو ،الرسالةإلبالغِّمصاحب اهل

.فقطبالغباإلاملأمور

َّمُالله«:يف خطبة له يف االستسقاء) عليه السالم(قولهباملصدر اإلخبارومن

.)١(»ِتئسْبُللمَالرجاءَفكنت، ...السننيُدابريَحعليناحني اعتكرت َإليكنا ْخرج

نفس هَجعلَّنهأّإال،ىَرجتُامليعني«»الرجاءَفكنت«:)يه السالمعل(قوله

.)٢(»الرجاء للمبالغة

.٧/٦٢، ١/٥٧,١١٦: الرتكيبومن نظائر هذا ، ٧/٢٦٢): احلديدأيبابن (رشح) ١(

.١١٦:هنج البالغةأعالم) ٢(
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يف هذا الدعاء تشري )عليه السالم(اإلمامدقة العبارات التي استعملها َّإن

اًتصويرتبطنتسآخرومن جانب ،من جانب)عليه السالم(مدى حرقته إىل

الباري سبحانه يف إىل)عليه السالم(ا ابتهل هلذ،حلالة اجلفاف املتواصلاًعميق

،عىل الناسُوقد سيطر اليأس،ُسهلكل بائس اشتد بأواألملالرجاء : نكأ

.)١(هاَمياهُوالغيوم،اِبركاهتُومنعت السامء

ما )عليه السالم(اإلماماستعملهبا الناس آنذاك َّفلشدة احلالة التي مر

من اسم بلغفهو مصدر أقوى وأ،)الرجاء(حويوازي تلك الشدة من األلفاظ ن

ُوهو املبالغ يف الب) املبتئس(و،)املرجتى(املفعول  ِ .ؤسُ

تقولوا عند ْأمل«: للخوارج) عليه السالم(قوله ًومن وقوع املصدر حاال

.)٢(»؟دعوتناُوأهلُإخواننا:ًوخديعةاًومكرًوغيلةًحيلةَملصاحفاُهمِعْرف

ملكروا،والغيلة نفسها،احليلة نفسهاكأهنمصاحف املاالذين رفعوولئكُفأ

يف بلغوهو أ،املصدرلاستعم)عليه السالم(اإلمامَّنأل؛واخلديعة بعينها،نفسه

هم برفعهم إذ،حمتالني وغائلني وماكرين وخادعني:يقولْأنمن املعنى

َ ،هي الوسيلةف،وتلك الغيلة،تلك احليلةّإالأنفسهميف أململ يكن هلم املصاحف

.)٣(وهي الغاية

.٨٣-٥/٨٢: نفحات الوالية: ينظر) ١(

.خدعة: أي، ُقتل فالن غيلة، االغتيال: الغيلة، ٧/٢٩٧):احلديدأيبابن (رشح) ٢(

.١٤٦:)خمطوطةرسالة ماجستري(س إسامعيل اعب، دراسة نحوية، التقييد يف هنج البالغة:ينظر) ٣(
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أتيتكمماهللاوَأما«:)عليه السالم(عىل ما تقدم كثرية منها قوله والشواهد

.)١(»ًسوقاإليكمُولكن جئتاًاختيار

َّأسفقد كاِتدارُماحَسأرسله«:مَامَيف وصف الغ)عليه السالم(وقوله َ

.)٢(»ُيدبهَه

ُألبسهعنه ًرغبةهتركنَفم«: اجلهاديف)عليه السالم(وقوله َثوباهللاَُ

.)٣(»لُّالذ

لتأويلهَوال داعي)اًمصدر(ملجيء احلال اًتقف مسوغاألمثلةهذه وكثرة

ورد يف كالم فصيح مااًحمظور)اًمصدر(لو كان احلال الواقع هَّألن؛بمشتق

الدال نأكاسواء ،صفة:أي،هيأةعىل َّما دلَّكلَّأناألمرهلذا صواب ،وبكثرة

ٌّوهذا رد،اجلامد باملشتقَؤولُيْأنمن غري ًحاالعيقْأنَّصحاًجامدكان أماًمشتق

تأويلفوا َّوتكل،حني اشرتطوا اشتقاق احلال- دَّعدا املرب- النحوينيرعىل مجهو

.)٤(اجلامد باملشتق

.٦/١٢٧):احلديدأيبابن (حرش) ١(

مطره دنا : أي، املتديل من هدب العني:اهليدب. دنا: َّأسف. ًصبا شديدا: سحا متداركا، ٦/٤٣٨:السابق) ٢(

.ٍبتدل عىل األرض

.٢/٧٤: السابق) ٣(

:اعيطه الرف. د: دراسة وحتقيق، نور الدين اجلامي، رشح كافية ابن احلاجب، الفوائد الضيائية: ينظر) ٤(

.١٦٢: والقرارات النحوية والترصيفية، ٣٩١-١/٣٩٠
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باألسماء الجامدة للداللة على الكمالالوصف: ثانًيا

،عليها علامء العربية يف الداللة عىل املبالغةَّلتي نصمن األساليب اوهو

:قلتْنفإ،الرجلِّو مررت بالرجل كل، الرجلُّكلُالرجلأنت«:سيبويهقال

كاأللفسنُفليس يف احل، الرجلُّلكأخوكهذا أو، لُّهذا عبد اهللا كل الرج

ومثل ذلك .. .الكامليفِبالغُاملالرجلهذاكالمهبذا الأردتإنامكَّألن؛الالمو

َّنهأأرادإنام، ِالعاملُّكلِلعاملاوهذا، ِِاملهذا الع: قولك

.)١(»لمِيف الع

فيه من خالل اخلري ما معأنه اجت:)الرجلكل(معنىو«:الريضقالو

.)٣(يف الكاملُاملبالغةهِّمن ذلك كلاملقصودو،)٢(»ق يف مجيع الرجالَّتفر

ُّكلُالفقيه«:)عليه السالم(ههذا الرتكيب يف هنج البالغة قولأمثلةومن

من همْيؤمنومل، اهللاوحَم من رُؤيسهُومل ي، الناس من رمحة اهللاِّقنطُمل ينَالفقيه م

.)٤(»اهللاكرَم

الكامل يف :أي، عن متامه»كل الفقيه«: بقوله) عليه السالم(اإلمام كنّى

الناس ُجذباألولغرضه َّأنَعلمالعزيز الكتابمن فقه وضع َّنأوذلك ، الفقه

.٥/١١٨: إعرابهن وآمعاين القر: ، وينظر٢/١٢: سيبويهكتاب) ١(

.٢/٢٩٢: الريض عىل الكافيةرشح) ٢(

.١٨٣: اجلملة العربية واملعنى: ينظر) ٣(

.١٧/١٠٦:آخرنظريالرتكيب وهلذا، ١٨/٢٤٣): احلديدأيبابن (رشح) ٤(

 للمبالغة  مستحٌق العامل حقُّ
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فمن ،والوعد والوعيد، والرتهيبالرتغيببوجوه ، ةخمصوصُبلُاهللا يف سإىل

وال ، وعيده ونذارتهبآياتال يقنط الناس من رمحة اهللا ْأن- ًإذا- رضورته

بشارته ووعدهبآياتزم ال يؤمنهم من مكر اهللا باجلْنأو، وحهَيؤسهم بذلك من ر

.)١(والذنوباالعتامد عليه من االهنامك يف املعايصو،ذلكإىليستلزم السكون ِاَمل

ما َّيعرف كلإذ،اًوفقهًلامِالفقهاء عُّكلهَّكأن،لمِوالعيف الفقاهة مبالغةللذلكُّكل

.)٢(يعرفه الفقهاء

عولمفأواِّـحوَّل عن فاعل التمييزاِّـبالغة ب:ثالًثا

سواء ،ملبالغةيكاد يكون السمة البارزة يف الداللة عىل االتحويلوأالنقل

ومن ذلك حتويل نسبة اإلسناد يف ،باملفردة كانت تلك املبالغة أم يف الرتكيبأ

ْطابت:واألصل،عن فاعللَّمتييز حمو) اًنفس(فـ ، اًنفسٌطاب حممد:نحو،التمييز

، ل عن مفعولَّمتييز حمو)اًشجر(فـ،اًشجرَاألرضُوغرست،ٍحممدُنفس

.بالغةمن ذلك التحويل هو املوالغرض،ِاألرضَغرست شجر:األصلو

وإذا،ٍزيدُفتقديره طابت نفس، اًنفسٌطاب زيد:قلتفإذا«: ابن يعيشقال

عن ن ينقل الفعل أغريت بوإنام.. .هُعرقَتصبب:فتقديره، اًعرقَبَّتصب:قلت

واستغنى ،يف اللفظًوصار فاعال، إليهفارتفع بالفعل املنقول ،األولإىلالثاين 

.٢٨٦-٥/٢٨٥): البحراين(رشح: رينظ) ١(

.٤/٢٩٩: هنج البالغةتوضيح: ينظر) ٢(
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إنامو... ُّفانتصب ما كان فاعال عىل التشبيه باملفعول إذا كان له به تعلقالفعل به

فصار منه جزء إىلًسنداُالفعل كان مَّأناملبالغة ومعنى.ًتأكيداوًمبالغةإليهسندُأ

ما إىلاإلسنادمنه فهمُكان ياّملَّنهأالتأكيدو.عنىيف املبلغوهو أ، اجلميعإىلًندامس

.)١(»املعنىنَّزيد متكإىليف اللفظ سندُبه ثم أبِهو منتص

ًطاب زيد نفس(:يفاألصلَّأنوذهب الريض إىل  ، ْطابتٌنفسزيدِل«:)اٌ

تتشوق النفس هَّألن؛سْيف النفأوقعليكون ، ًأوالاإلهباموإنام خولف هبا لغرض 

ًإمجاالفقد ذكرته اإلهبامبعد تهَّفرسإذاًوأيضا،عليهاهبمُمعرفة ما أإىل

.)٢(»ًوتفصيال

َوفجرنا﴿:قوله تعاىلَّأنمن املفرسين لةورأى مج ْ َّ َاألرضََ ْ ًعيوناَ ُ /القمر[﴾ُ

ٌعيوناَّكأهنهاَّكلاألرضجعلنا :أي،األرضَعيونرناَّفج: معناه]١٢: من اآلية

.)٣(اإلسناد للمبالغةِّريُفغ، ةرِّمتفج

يف ) عليه السالم(عن فاعل يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة لهَّحولُاملومن

َيع،شديدٍوزمن، نودَعٍيف دهرأصبحناقدّإناالناس اُّأهي«: قال فيها،الزمانورَج ُّدُ

.٢/٢٩٨: حاشية الصبانو، ٢/٥٢:االشموين، ُرشح األشموين:، وينظر٢/٧٥: املفصلرشح) ١(

ابن مالك، ألفيةعىل رشح ابن عقيل عىل رضيحاشية اخل: وينظر، ٢/٧٢: كافيةالريض عىل الرشح) ٢(

.١/٢٢٣: اخلرضي

: ، والبحر املحيط٢٦٥/ ٥: ، وتفسري البيضاوي٢٩/٣٧: ، وتفسري الرازي٤/٣٧: الكشاف: ينظر)٣(

.٥/١٠١: الصايفوتفسري، ٨/١٧٥
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.)١(»واُتُفيه عُالظاملُزدادَوي، اًمسيئُنِحسُفيه امل

ّالعتو يزداد :املعنىَّنأل؛عن فاعلَّولُحممتييز«وهو،)٢(»ُّوالتكربُّالتجرب«:ُ

.)٣(»الظاملُّعتو

أوصافهومن،بأوصاف اجلور والشدةلزمانلٌّذم) عليه السالم(كالمه

، بالسوءّاألمارةمنشأ الظلم هو النفس َّأنذلك«االظامل يزداد فيه عتوَّأنتلك 

يف ذلك اهنثوراو.األحوالأكثريف أوًمقهورة دائام زمان العدل تكونيفوهي 

َظلمْنإ-فالظامل يف زمان العدل ؛فرصةازالوقت طالبة للظلم يكون فلتة و انته

فكذلك ، يقع به مكروهْأنيف كل حلظة منيأفكالسارق الذي ال-هَّدجتاوز حأو

يف أما،ئعهامرصود بعيون طال، الظامل يف زمن العدل مقموع بحرسة الرشيعة

إىلغري ملتفت ، اَزمان ضعف الرشيعة فالظامل فيه كالناهب معطي لقوته سؤهل

.)٤(»أزيدفيه ّوهَوازع الدين فال جرم كان عت

فساده واملبالغة يف ازدياد ظلم احلاكم إىلأدىيف هذا الرتكيب اإلسنادُّفتغري

النفس تتشوق ملعرفة َّنأل؛سيف النفوأوقع،ثبتعن كونه أًفضال،هُّه وتكربُّوجترب

.عنهاُأهبمما 

.٦/٤٠٤,٧/٢٠١: الرتكيب نظريان آخرانوهلذا، ٢/١٧٤): احلديدأيبابن (رشح) ١(

.٣/١٨١: يف غريب احلديثالنهاية) ٢(

.١/٢١٢: الغةظالل هنج البيف) ٣(

.٢/٦٥): البحراين(رشح)٤(
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يف )عليه السالم(قوله هو ،يف موضع واحدل عن املفعول به َّاملحووجاء

.. .، األمثالُلكمَاهللا بتقوى اهللا الذي رضبَعبادُأوصيكم«: اءَّالغرطبةاخل

.)١(»اًم عددُحصاكأف، ِغوالَالبجَجُباحلكمَوأنذر

،عددكمأحىص:واألصل، ل عن مفعولَّحمومتييز«)اًعدد(َّإن: هناقيل

َوفجرنا﴿:مثل ْ َّ َاألرضََ ْ ًعيوناَ ُ .)٢(»األرضَعيون:أي﴾ُ

َّالواضح أن هذا النظم اللغوي ذا الداللة عىل املبالغة جيري فيام هو بيان 

ًوملكيته عباده وخالئقه مجيعا،لقدرة اخلالق عز وجل وعظمته َ ََّ أحىص سبحانه إذ، َ

غري كان يف أمكان اإلحصاءأعامهلموأعامرهميف حتركاهتم وأعنهم سواء ٍعددَّكل

(التعبريأصلولو قيل عىل ،ذلك معرفة عدهتم ِّصورتُلت) كمَعددأحىص: 

.للمبالغة يف تعظيم اخلالق وتقديسهّإالوما ذلك ،)٣(فقط

للمبالغةاألجوبةحذُف: رابًعا

ها ابن جني ّسام،شاخصة للعيان،ربيةظاهرة موجودة يف اللغة العاحلذف

ومن أنواع هذا ،من الذكرأبلغاحلذف َّويرى علامء العربية أن، )٤(شجاعة العربية

ُومنه«:)هـ٣٨٤ت( وهو ، األجوبةحذف

.٦/٢٤٤): احلديدأيبابن (رشح) ١(

.٥/٣٥١): اخلوئي(منهاج الرباعة : ، و ينظر١/٣٨٢: ظالل هنج البالغةيف) ٢(

.١٥٠: البالغةجالتقييد يف هن: ينظر) ٣(

.٢/٣٦٠:اخلصائص: ينظر) ٤(

 قال الرماين، األجوبةاحلذف حذُف
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ْولو﴿:كقوله جل ثناؤه،كثريالقرآنجاء منه يف وما، من الذكرأبلغ َّأنََ ْقرَ ًآناُ

ْسريت َ ِّ ِبهُ ُاجلبالِ ِ ْأوْ ْقطعتَ َ ِّ ِبهُ ُاألرضِ ْ ْأوَ َكلمَ ِّ ِبهُ ْاملوتىِ ، ]٣١:من اآلية/الرعد[﴾َْ

َّ﴿وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حتى :ومنه،نآهذا القرَلكان:قيلهَّكأن ُ َّ ََّ ْ َ ًَ َ َ ََّ ْ ُ َّ َِ ِ َِْ ِ َ

ُإذا جاؤها وفتحت أبواهبا﴾ ْ َ ََ ْ ِ ُ ُ عىل النعيم احصلو:قيلَّنهكأ]٧٣:من اآلية/ زمرال[ِ

من بلغصار احلذف يف مثل هذا أإنامو،التنغيص والتكديرهُاملقيم الذي ال يشوب

ِكر اجلواب لقرص عىل الوجه ُولو ذ، مذهبَّكلهالنفس تذهب فيَّ؛ ألنالذكر ُ

ُ،نه البيانَّالذي تضم ُبلغأ، َّفنيَّالصًعليا بني رأيتلو :قولكيفاجلواب فحذف

.)١(»ناهَّبيِاَمن الذكر مل

ْولو﴿:قوله تعاىلومنه ْإذَترىََ ُوقفواِ ِ َعىلُ ِالنارَ ،]٢٧:اآليةمن/األنعام[﴾َّ

ِوالقرآنص﴿:وقوله ْ ُ ْ ِالذكرِذيَ ْ .]١: ص[﴾ِّ

يف التهديد ًفال تذكر اجلواب مبالغةفتسكت) فعلتئنلواهللا: (وقولك

وقال «: قال ابن يعيش،ا ماذا يفعلًاملخاطب مشتتُى ذهنفيبق،والوعيد

ترىَأالإظهارهيف املعنى من بلغأاألشياءَّإن حذف اجلواب يف هذه :أصحابنا

ه ُفكرعن اجلواب ذهبَّوسكت)إليكلئن قمت واهللا(:قلت لعبدكإذاَّأنك

فأتيت)كنَّرضبأل: (ولو قلت، بقيُيأهياِمن أنواع املكروه فلم يدرأشياءإىل

. داهللا، وحممد خلف.د: رجاين، تحاجللقاهراعبدوايبَّن، للرماين واخلطآالقرإعجازرسائل يف ثالث) ١(

.٧٧-٧٦حممد زغلول 
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ِتبقباجلواب مل  ُ«:ًقائالالريضَّوأكد ذلك،)١(»شيئا غري الرضبُ اجلزاء َحذف

.)٢(»األمرلتفخيم 

ُ«: )هـ٧٩٤ت(وقال الزركيش  اجلواب يقع يف مواقع التفخيم َوحذف

َّنأل؛املبالغةلقصدذفُحيإنامو ، ب بهَجيوز حذفه لعلم املخاطو، موالتعظي

ولو رصح باجلواب لوقف ، مذهبَّكلله يذهب منه الذهن ُّختيأقىصالسامع مع 

.)٣(»عْالوقذلكلهبه فال يكون َّرصحُاملدالذهن عن

ْولو﴿:ففي قوله تعاىل ْإذَترىََ ُوقفواِ ِ َعىلُ ِالنارَ ] ٢٧:اآليةمن/األنعام[﴾َّ

بَخاطخاطر املَّنأل؛الوعيديفحذف اجلواب للمبالغة َّأنإىلذهب املفرسون 

ِلو رصح بذلك ّاممشده أُفيكون خوف، من الوعيدٍبَرضِّلكإىلسيذهب ُ

.)٤(الوعيد

عليه (قوله ففي،تلك الداللةإىلوالرواندي شارح هنج البالغة ذهب 

َ«: قال)٥(»ِكبعقللتهمَّمثفلو«): السالم لتفخيم) مثلتهملو(جواب ُوحذف

ِّعليا بصفرأيتلو : ُكام يقال، الشأن ا ًجوابلهوال يذكر، وبيده ذو الفقارنيً

.٩/٩:املفصلرشح) ١(

.٣/١٩٣: افيةالريض عىل الكرشح) ٢(

.٣/١٨٣:الربهان) ٣(

.٤/١٠٧: ، ومعاين النحو١٢/١٩٠: الرازيسري، وتف١/٤٦١: ، وجممع البيان٢/٦٤: التبيان:ينظر) ٤(

.١١/١٥١): احلديدأيبابن (رشح) ٥(
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.)١(»ًتفخيام

قال إذ،وردهلكنَّ، )لو(توجيه الشارح صحيح لو مل يرد جواب :أقول

َأقذاءو ، قلوبَأشجانلرأيت.. .كِلتهم بعقلَّمثلوف«: )السالمعليه(
.)٢(»عيون

)عليه السالم(جاء يف كالم له هو ما) لو(الشاهد عىل حذف جوابهلذا

ًإن ها هنا لعلام مجا ها«: قالإذ،)هاهللا عليرضوان(لكميل  –ه ِصدرإىلأشارو –ّ

ُأصبتلو  َله محْ .)٣(»لةَ

.)٤(»لههُلبذلتأوُألظهرته:أي، حمذوف)لو(جواب«َّإن:قيل هنا

الذي ينبعث من ملعنىتبيان داللة احلذف عرب متثله ايفبَاملخاطسهمُي

التي يدل ، املقامإليهاعن مشاركة بعض القرائن التي يشري ًالفض،الرشيفِّالنص

َله محُأصبتلو «: فيها املذكور يظهر اليلدلغرض)هألظهرت(عىل املحذوف »ةَلَ

الذي ال) عليه السالم(اإلماميف التفخيم والتعظيم حلقيقة العلم الكامن يف صدر 

الذي بل من ، هَمحليطيقالذي ومن«:احلديدأيبقال ابن ،)٥(هَمحلٌحدأيستطيع

.٢/٣٨٥) الراوندي(الرباعة جمنها) ١(

.١١/١٥١):ابن أيب احلديد(رشح) ٢(

.١٩/١٢، ٦/٢٥٥:ًوينظر هذا احلذف أيضا، ١٨/٣٤٦: السابق) ٣(

.٣/٣٩٥): املجليس(رشح ) ٤(

.١٠٣): رسالة ماجستري خمطوطة(هادي شندوخ، احلذف صوره ودالالته يف كتاب هنج البالغة: ينظر) ٥(
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ِفضال عن محلهَيطيق فهم َاحلذف التي جتعل ذهنهذا بالغةهنا تكمن ومن ،)١(»هً

.)٢(ذلك املحذوفحتديدالسامع جيول يف 

:)عليه السالم(حذف جواب القسم يف هنج البالغة ما جاء يف كالمه ومن

ىل َأع، ُكذبأنَفعىل م، !اهللا تعاىلكمَقاتل، بِكذَيٌّعيل:تقولونَّأنكمغني َلَبولقد«

ٌجةَهلَّلكنهاواهللاِّكال،بهقََّمن صدأولناأ؟ فهِّعىل نبيأم، بهَمن آمنُلَّأونا أف؟اهللاِ

.)٣(»م عنهاُبتِغ

شارفوا ْأنبعد ، ِّفنيِصدر منه بعد معركة صإنام) عليه السالم(اإلمامكالم

إىلختاذهلام و، بن العاصوية وعمرلوال حيلة معاو، الشامأهلالنرص عىل 

)عليه السالم(بلغهوعىل ما ، ومقصوده فيه توبيخهم عىل تركهم القتال،التحكيم

.)٤(من تكذيبهم له

... لصدق دعواهم بعد احلجةٌّرد«: »...واهللاِّكال«:)عليه السالم(وقوله

وخيرب به من ، وذلك كون ما يقوله، يريد به بيان منشأ دعواهم الفاسدة لتكذيبه

أوهامالتي هي بمنزلة ،ًطورا وراء عقوهلم الضعيفة، املستقبلة ونحوهااألمور

األقوالتلك إىلباللهجة أشارو.بأهلأرسارهالفهمواوليس، سائر احليوان

.١٨/٣٥٠:)ابن أيب احلديد(رشح) ١(

.١٠٣:احلذف صوره ودالالته:ينظر) ٢(

.٢٠/١٨٤، ٢/١١١,١٨/٣٤٧:ومن نظائره، ٦/١٢٧): احلديدأيبابن (رشح) ٣(

.٣/٩٥: ، ونفحات الوالية٢/١٩٢): البحراين(رشح : ينظر) ٤(
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قيف حإمكاهناومعرفة ،إدراكهاغيبة عقوهلم عن إىل، عنهابتهموبغي، أرسارهاو

.)١(»ِهثلِم

:عنهويُام ريف) وسلمصىل اهللا عليه وآله(ُّالنبي حممد أشاراملعنىهذاىلإو

ٌّنبيأو، َّقربُمَلكَمإالبه يؤمنال ٌبَستصعُمٌصعبٍحممدِلآَحديثَّإن«

.)٢(»لإليامنهَقلبٌعبد امتحن اهللاُأو، لَمرس

كالم منهالكالم وهذا«:)عليه السالم(عيل ابن أيب احلديد عن اإلمام وقال

وهذا األمر مركوز يف اجلبلة ،فيام يقولُّيصدقهيف الناس من ال َّبأن،ف عاملعار

تأملت أحواله وإذا،خبار هباوتكذيب اإل،وهو استبعاد األمور الغريبة،البرشية

اهللا عليه وآلهصىل(اهللارسولخمترصة من أحوال هي اوجدهت،هاِّيف خالفته كل

.)٣(»وسريته وأخالقهْلمهِمنها يف حربه وسسخةمنتا نسخة َّكأهن،حياتهيف) وسلم

ففيه تربز القيمة الداللية حلذف - حمل الشاهد- ويَلَالنص العإىلونعود

عن هذه )عليه السالم(خبارهإَّألن؛طالق الذم هلمإيفتكمن إذ،جواب القسم

بعض ًفضال عن )هصىل اهللا عليه وآل(هو عن اهللا تعاىل عن رسوله ناماألمور إ

والقسم ،)ّالك(كالردع والزجر بـ،املذكورةلةالدالَرتْالسياق التي أثماتِّمقو

.٢/١٩٤): البحراين(رشح) ١(

.١/٤٠١:الكايف) ٢(

.٦/١٢٩):أبن أيب احلديد(رشح) ٣(
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مذهب َّتذهب فيه كلَالنفسَّألن«،)١(تربز قيمة هذا احلذفوهبذا،بلفظ اجلاللة

.)٢(»البياننهَّعىل الوجه الذي تضمِرصُاجلواب لقكرُولو ذ

ِوالشفع﴿:قوله تعاىليف)هـ١٤٠٢ت(هذا أشار السيد الطباطبائيىلإو ْ َّ َ

ِوالوتر ْ َ ِواليل،َْ ْ َّ ِيرسِإذاَ ْ ْهل، َ َذلكِيفَ ٌقسمِ َ ٍحجرِذيِّلَ ْ ذهبإذ ،]٥- ٣الفجر[﴾ِ

ََّأنإىل اإلنذاروآكد يف باب ُأبلغطريق التكنية عىلإليهواإلشارةاجلواب حذف

.)٣(والتبشري

دمن االسم اِّـؤكَّمشتقًةااأللفاظ التي جيء بها توكيًد:خامًسا

ٌوشيب،ٌِتمائٌوموت،ُظلامءٌوظلمة،ُهالءَجٌوجاهلية،ُليالءٌليلة:كقوهلم

.ذلك للمبالغة يف الوصف بالقوة والشدةُّكل.ٌِبشائ

،ٌشاغلٌوشغل،ٌمائتٌموت:قوهلمعن«اخلليلُوسألت:سيبويهقال

ٌوشعر .)٤(»ةواإلجادبالغةيريدون املنامإ:فقال،ٌرِشاعِ

الء وهو ْهَيف اجلاهلية اجلذاككانويقال «: )هـ٣٥٠ت(الفارايب وقال

ٌبلَوو،ٌِدواتٌِدوت:قالُكام ي،بهدَّله من اسمه ما يؤكشتقُي،توكيد لألول .)٥(»ابلوْ

.١١١–١١٠: صوره ودالالتهاحلذف: ينظر) ١(

.٧٧: القرآنعجازرسائل يف إثالث) ٢(

.٢٠/٢٨٠: امليزان:ينظر) ٣(

.٢/٨٧: ورشح الريض عىل الشافية، ٣١١: ليس يف كالم العرب: وينظر، ٣/٣٨٥: سيبويهكتاب) ٤(

.املطر الشديد الضخم القطر: الوبل، ٢/٢٤٦: املزهر: وينظر، ١١-٢/١٠: األدبديوان) ٥(
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َخالدين﴿:ذلك قوله تعاىلومن ِ ًأبداِفيهاِ َ ْهلمَ ٌأزواجِفيهاَُ ْ ٌطهرةُّمَ َ َّ ْوندخلهمَ ُ ُ ِ ْ ُ َ

ًظليالِالظ ِ صفة مشتقة من لفظ الظل )ظليال(فـ،]٥٧:من اآلية/النساء[﴾َ

.)١(أيومٌويوم،أليلٌليل:كام يقال،لتأكيد معناه

،)٢(»يريدون املبالغةٌشاعرٌشعر:كقوهلمٌصادقٌوصدق«:وقال ابن منظور

.)٣(»شاعرٌعرِش:قوهلمِّأرادوا به املبالغة عىل حد:ٌشائبٌوشيب«:اًأيضوقال

ٌخبل:وقالوا«: َّوقال الزبيدي ْ .)٤(»املبالغةإىليذهبون ،ٌِلخابَ

ُومما يستدعى ذكر تأيت من اجتامع إنامداللة املبالغة يف هذا الرتكيب َّأنهُ

كام رأى احد الباحثني حني ،هَوليس من اسم الفاعل وحد،بلفظههِاملصدر وتابع

يفللمبالغة ) فاعل(جاءت صيغةوقد«:إذ قال،)٥(غةاملبالأبنيةمن )فاعل(بناء َّعد

.)٦(»كام يرى اخلليل،ٌرِشاعٌعرِوش،ٌشاغلٌغلُوش،ٌِتمائٌموت:قوهلم

جاء ) فاعل(إن َّ بناء:سيبويهأثبتهيف النص الذي لُيقمل)اهللارمحه(فاخلليل

٢:أيب السعودوتفسري، ٣/٢٨٦:املحيطوالبحر، ١/٢٢٨: النسفيوتفسري، ٥٣٥/ ١:الكشاف:ينظر) ١(

.٦٠/ ٥: املعاينوروح، ١٩٢/

.)صدق(١٩٣/ ١٠: العربلسان) ٢(

.)شيب(٥١٣/ ١: السابق) ٣(

.)خبل(٣٩١/ ٢٨:العروستاج) ٤(

.٤٥: سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة: ينظر) ٥(

.١٦٧: الداللة الرصفية عند ابن جني: وينظر، ١٨٨):احلديثي(الرصف أبنية) ٦(
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فليس املصدر ؛الغةعىل املبَّهذا الرتكيب بشطريه دلَّأنأرادهالذي إنام،للمبالغة

ًمنفردا داال عليها يف هذا نظري الفاعلواسم،ًوال اسم الفاعل وحده داال عليها،ً

فهمت(:قولنانحو ،سبقه فعلهإذاإالداِّمؤكيكونال َّإنهإذ، ِّاملصدر املؤكد

تأيتاملبالغة إذ؛)وشاغل،ومائت، شاعر(فال داللة عىل املبالغة يف ،)ًاملسالة فهام

.)١(الرتكيبيف هذا النحو من - املصدر واسم الفاعل-عهامن اجتامم

ا ًجامداألولهذا الرتكيب قد جاء فيه االسم َّأنأيضاومما يؤكد ذلك 

.)٢(»عىل املبالغة،ُأعومٌوعام«:هقال ابن سيد،ليس اسم فاعلبمشتقاًمتبوع

ٌوعقاب«:قوهلممن ذلك،ِاالسامن يف نظائر هذا الرتكيب جامدينيأيتدوق ُ

.)٣(»ٌدِأسٌأسد:كام قالوا،عىل املبالغةذلك.. .باةنَْقَع

َّوتأسيسا عىل ما مر فإن  َّ ٌعرِش(عىل املبالغة يف اسم الفاعل داالَّعدنَمعىلً

املبالغة أبنيةمن ) نباةَقَع(َّيعدْأن،ونحوه) ٌشاغلٌشغل(و) ٌجاهدٌجهد(و) ٌشاعر

.)٤(والتكثري

) عليه السالم(هذا الرتكيب يف هنج البالغة ما جاء يف خطبة له ثلةأمومن 

: قال فيها،)وسلمصىل اهللا عليه وآله (يف التحذير من الفتن وذكر رسول اهللا

٤٥:سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة: ينظر) ١(

)عوم(٢/٣٨٠: األعظمواملحيط املحكم) ٢(

.)عقب(٤١٧-٣/٤١٦: العروستاج) ٣(

.٤٦: العربية يف الداللة عىل املبالغةسنن: ينظر) ٤(
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.. .مةِظلُاللة املَّبعد الضُبه البالدْأضاءت.. .هُه ورسولُعبداًحممدَّأنوأشهد«

.)١(»اجلافيةِفوةَواجل

العرب وما كانوا عليه من غلظةيريد :اجلافيةفوةواجل«: قال البحراين

:وأراد،هلاًوتأكيدابام اشتق منها مبالغة ووصفها، وسفك الدماء،قساوة القلوب

لَّوحتو،البالدأضاءت)وسلمصىل اهللا عليه وآله (ٍحممدِّبالنبيف.)٢(»اجلفوة القوية

ل الفساد َّوحتو،ٍوتسامحٍوعطفٍرمحةإىلاملجتمع من الشدة والغلظة والقسوة 

.)٣(وإيثاروكرم ّوحب وتوادّأخوةإىلوالفتنة وسفك الدماء 

ُبُومما يقر عليه (كقوله،اللفظ بام يرادفه للمبالغة والتوكيدمن هذا وصف

من ِمح البارصَّباللَتنتفعْأنكلَآنفقد ،بعدّأما«:معاويةإىلله ٍيف كتاب) السالم

.)٤(»األباطيلِكعائِّبادِكأسالفدارجَمَسلكتفلقد ،األموريانِع

وما ورد ،)٥(»اًواضحًأمرا:أي،اًبارصاًحَْك ملنََّيُِرأل«: َّاللغة أن قوهلمجاء يف 

.)٦(»ٍشديدٍبتحديقًنظرا:أي،اًبارصاًحْملهُيتَأر:قوهلم«:من

.١/٥٧,٧/٦٦,٢٩١: ُأخروهلذا الرتكيب نظائر ،٩/١٣٧): احلديدأيبابن(رشح) ١(

.٩/١٦٢): اخلوئي(ومنهاج الرباعة ، ٢/٦٧): املجليس(رشح : وينظر، ٣/٢٢٢): البحراين(رشح) ٢(

.١٩٩: الشيخ نعمة الساعدي،والعقلية العربيةالقرآن: ينظر) ٣(

.١٠/٥٨، ١/١٥١,٩/٢٠٥,١٨١:لرتكيبومن نظائر هذا ا، ١٨/٢٢):احلديدأيبابن (رشح) ٤(

.٣/٤٨٩):عبده(هنج البالغة : وينظر، )ملح(١/٤٠٢: الصحاح) ٥(

).برص(٢/٥٩٢:الصحاح) ٦(
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عن جارواالنزعاظ ِّعىل وجوب االتملعاويةٌتنبيه) عليه السالم(ه ُوكالم

، األمورقد حرض وقت انتفاعك من عيان َّأنه:دعوى ما ليس له واملراد

النافعة بخفة األمورلدرك ٌاللمح مستعارُولفظ،البارصبلمحكمشاهدهتاو

ٌوموت ،أليلليل :كقوهلم، اإلبصاروصفه بالبارص مبالغة يف وقد،ورسعة

.)١(ٌمائت

للمبالغةخرعلى اآلاِّـادفِحدأعطُف:سادًسا

َنالنحويوأجاز َّإنام﴿:نحو قوله تعاىل،ِرادفهُاليشء عىل معطف ُأشكواِ ْ َ

ِّبثي ِوحزينَ ْ ُ َإىلَ ًعوجاِفيهاَترىال﴿:وقوله،]٨٦:اآليةمن /يوسف[﴾اهللاِِ َ َوالِ

ًأمتا ْ .)٢(]١٠٧:طه[﴾َ

نحو ملفرداتايف رُوهو يكث،التعبري يفيد التوكيدهذاَّأنإىلالزركيش وأشار

ُخيافَفال﴿: قوله تعاىل ًظلامَ ًهضامَوالُْ ْ َّثم﴿وقوله ،]١١٢:من اآلية/طه [﴾َ ُ

َعبس َ َوبرسَ َ َ .)٣(َملُيف اجلُّويقل،]٢٢:املدثر[﴾َ

هذا الرتكيب يفيد قوة َّأنرأىإذ؛هذا ذهب الدكتور فاضل السامرائيوإىل

.٣/٢٩٦):املجليس(ورشح ، ٥/٢١٣): البحراين(رشح:ينظر) ١(

والنحو ، ٣/١٣٥:وحاشية الصبان، ٢/١٥٨:ورشح الترصيح، ٤٦٧:مغني اللبيب: ينظر) ٢(

.٣/٥٦٥:الوايف

.٤٧٣-٢/٤٧٢:الربهان: ينظر) ٣(
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فاملبالغة يف ،)١()وافرتاءٌهذا ظلم(و)اللَوضٌهذا زيغ: (نحو،كمُومبالغة يف احل

ًإنام تأيت من اجتامع املتعاطفني معاهذا الرتكيب ِ.

َغروركِواقتحام.. .«: معاويةإىليف كتاب له )عليه السالم(قولهومنه

.)٢(»واألكاذيبْنيَامل

َّبينت املعجامت اللغوية أن  ْاملني(َّ ُ«،)٣()بِذَالك(هو)َ األكاذيبوعطف

.)٤(»كيدللتأ

ّعامًمن مجلة رسائل بعث هبا إىل معاوية جوابا ) عليه السالم(وعبارة اإلمام

بادرُبل ي،خيشاهأو،اهللا تعاىلخيافمعاوية ال َّأن:ومعناها،إليهاكان قد بعث هب

وحييك ،أصلما ال واقع له وال األموروخيتلق من ،الكذب والدجلإىل

العامة من أذهانيف التأثريجل أذلك من ُّكل.ضمريأواملؤامرات من دون وازع 

.)٥(الناس

َ) عليه السالم(اإلمامَقصدوإنام ذلك من معاوية إلثباتِاملرتادفنيعطف

.والتحقريِّذلك للمبالغة يف الذمُّكل.بَوتقريره يف ذهن املخاط

.٣/٢٣١:ومعاين النحو، ١٩٠:اجلملة العربية واملعنى: ينظر) ١(

.١/٨٣,١٥/١٣٧:ا يفًهذا الرتكيب أيضوينظر، ١٨/٢٢): احلديدأيبابن (رشح) ٢(

.)ْنيَم(١٣/٤٢٥:ولسان العرب، ٦/٢٢١٠:والصحاح، ٨/٣٨٨:العني: ينظر) ٣(

.٣/٤٨٩):عبده(البالغة هنج) ٤(

.١٥٢-٥/١٥١):السيد عباس(رشح : ينظر) ٥(
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من [)١(:قال الشاعر عدي بن زيد العبادي،وارد يف اللغةاألسلوبوهذا 

]لوافرا

 
 

  
  .)٢(لقصد التوكيد واملبالغةِخمتلفنيِاملعنى بلفظنيُالشاعررَّفكر

يف ألصحابه)عليه السالم(ما جاء يف خطبة له ًأيضاهذا منيقربِومما

ِّعيسََّالدِعنَّعىل الطكمَأنفسُواذمروا«: قال فيها،احلرب ِّلحفيِّالطِبَّوالرض،ْ ْ َ«)٣(.

والرضب ()٤(األعداءأجوافبه شىُالذي حيالشديد):الطعن الدعيس(

عىل) الواو(ًمعطوفا بـ) الرضب الطلحفي(وقد ورد ،)٥(الرضبأشد:)الطلحفي

،يف احلربألصحابه) السالمعليه(أوامرهالكالم من مجلة هذا.)الطعن الدعيس(

َاملفرد ) عليه السالم(رَّكروإنام،إذ املراد به الشدة يف الطعن والرضب،ادفمرتاهمعنو

وهذا ،ألعدائهوهو الرضب الشديد ،عليههمَّحثابالعطف لتقوية مضمون مَونعته

.والطعنشد الرضب أوطعنهم هبمرضنمنُّكتموال،ًيستلزم استعدادا ملقاومتهم

، ما يتخذ من األدموهوالنطع :األديم، ١٨٣: حممد جبار املعيبد:تح، عدي بن زيد العباديديوان) ١(

.يف باطن الذراعنيرقانِع:الراهشان

.٤٦٧:اللبيبومغني، ١/٣٩٩:تفسري القرطبي: ينظر) ٢(

.من هذا البحث) ١٣١(َّمر ذكر هذا الشاهد يف الصحيفة وقد، ١٥/١١٤): احلديدأيبابن (رشح) ٣(

.السابق نفسه والصحيفة نفسها: ينظر) ٤(

.٤/١٧٧):السيد عباس(ورشح ، )طلحف(٩/٢٢٣: ولسان العرب، ٣/٣٣٤: العني:ينظر) ٥(
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بالنداءاِّـبالغة:سابًعا

،إقبالهأجلمنوالتنبيه ،)١(موضوعة لذلكبأحرفِّتنبيه املدعو هو:ُالنداء

.)٢(»عليكَِلقبُليِّدعوتنبيه امل:النداء«:َّقال ابن الرساج

:كنداء احلرسة بقوله تعاىل،يبُوال جيُيقبلنداء ما ال يفما الفائدة : قيلْنفإ

ًحرسةيا﴿ َ ْ َعىلَ ِالعبادَ ِ ؟ًجباَياع:جب بقولناَالعونداء، ]٣٠:من اآلية/يس[﴾ْ

هذا َّفإنُجبَيا عَتعال:قلتكَّفكأن،ًجباَياع:قلتإذاإنك:سيبويهقال

.)٣(وزمانكأيامكمن 

العرب إذا َّأنفرأى،معنى املبالغةاجَّالزجأفادكالم سيبويه املتقدم ومن

يف لفائدةاما«: قالإذ،ًعظيم جعلته نداءأمرعن اإلخباراجتهدت يف املبالغة يف 

فالفائدة يف مناداهتا كالفائدة يف مناداة ما ال ،يبُواحلرسة مما ال جي، مناداة احلرسة

يا زيد ما : (عليكٌك تقول ملن هو مقبلَّترى أنَأال... ، النداء باب تنبيهَّألن؛عقلي

بلغت يف الفائدة قدكنت)ما صنعتأحسنما : (لو قلت لهو،)َما صنعتَنَسْأح

ولو .. .،بلغ يف اإلفهامأولكالميف اأوكد)يا زيد: (قولكَّأنغري، بهأفهمتما 

كان دعاؤك العجب )كذا وكذاتفعلأهياعجبا(و، )مما فعلتهواعجبا(:قلت

.٢/٢٢٩: كتاب سيبويه: ينظر) ١(

.١/٢٤٩: املفصليف رشح اإليضاح: ، و ينظر١/٣٢٩: يف النحواألصول) ٢(

.٢/٢١٧: الكتاب: ينظر) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٠٨

ِيا عجب أقب(:واملعنى،الفائدةيفأبلغ نداء العجب تنبيه إنامو،أوقاتكمن َّنهفإ)ْلُ

.)١(»ِهن فعلبالتعجب مبَلم املخاطِعنُّلتمك

]من الطويل[)٢(:قول امرئ القيسومنه

 
 

  
  .)٣()هـ٣٣٨ت(اسّجعفر النحأبوهذا ذهب وإىل

ًحرسةيا﴿: يف قوله تعاىل- ًإذا-احلرسةفنداء َ ْ َعىلَ ِالعبادَ ِ من /يس[﴾ْ

َحرستىيا﴿:وقوله تعاىل]٣٠:اآلية ْ ُفرطتماَعىلَ ْ َّ ِجنبِيفَ من/الزمر[﴾اهللاَِ

احلرسة :وأبلغ من أن يقول، أحترس عىل العباداأن:وليقْمن أنأبلغ«]٥٦:اآلية

والعرب تقول ،ًعجبايا:مثل قوله،ًحرسةيا :القائلوقول،)٤(»علينا يف تفريطنا

،أنا أتعجب من كذا:أبلغ من قوله)اًعجبيا(:فقوله،الغةهذا عىل طريق املب

.)٥(هذا الزمان زمان احلرسة والتعجبَّأن:وحقيقة املعنى

َّوالذي يبدو يل مما سبق أن داللة هذا الرتكيب عىل املبالغة إنام جاءت 

.٣/٣٥٣: الربهان: ، وينظر٤/٢٨٤: وإعرابهالقرآن معاين) ١(

.١١:امرئ القيسديوان) ٢(

أمحد :تح،اسّالنح، ورشح القصائد التسع املشهورات، ٤١٥-٢/٤١٤: معاين القرآن الكريم: ينظر) ٣(

.١/١١٣: ابّخط

.١٧/٨٠: وامليزان، ٤/٣٩: نجممع البيا: وينظر، ١١٥/ ٤: التبيان) ٤(

.٤/٣٧٥: وغنيم بن عباسإبراهيميارس بن : تح، السمعاين، تفسري السمعاين:ينظر) ٥(
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ُوهو نداء ما يقبل وجييب،خلروجه عن أصل باب النداء َّألن املبالغة خروج عن ؛ُ

.ج يف املفردة أم يف الرتكيبسواء أكان ذلك اخلرو،األصل

فيا«:اجلهادِّذم القاعدين عن يف )عليه السالم(قولههذا الرتكيب يف ورد

هؤالء القوم عىل امعتجامن َ،َّاهلملبَوجي،القلبُميتُيواهللاِاًجبَعًجباَع

.)١(»همِباطل

.)٢(كُفهذا أوانُعجبايْاحرض:أي،»اًعجبفيا«): عليه السالم(فقوله

التي َالعواملرشيفةيف هذا املقطع من اخلطبة ال) السالمعليه(مام اإلتناول

وحال ،علمهم بأحقيتهموتفرقهم عن حقهم مع،تقهقر أهل الكوفةإىلتَّأد

العجب من أشد)لسالمعليه ا(اإلمامب َّلذلك تعج،باطلهمعىلمجاعهمإ

،يف حال ندائهِّغري متعنيهَّه كأنلَليحرضراَّنكُمن حاهلم مجبَالعفنادى«،)٣(ذلك

َتعنيثم .)٤(»دةِّصفه بالشَره ليَّبندائه وحرض فكرَّ

كانًمثال )أتعجبأنا: (ب عىل قولهَجَالعَنداء)عليه السالم(مام فإيثار اإل

.ًمالئام لسياق اخلطبة وموضوعها

١٨، ١٤/٤٧، ٦/٣٨٤، ٣٠٣، ١/١٦٢: خرُوهلذا الرتكيب نظائر أ، ٢/٧٤: )بن أيب احلديدا(رشح) ١(

/٤١٦.

.٣/٤٩):اخلوئي(ومنهاج الرباعة ، ١/١٩٠:يف ظالل هنج البالغة: ينظر) ٢(

.٢/١٠٥: ، و نفحات الوالية٢/٣٦): البحراين(رشح : ينظر) ٣(

.٢/٣٦): البحراين(رشح) ٤(
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الرتكيبهلذا االستعاملكثري) عليه السالم(اإلمامَّأن كربالذديرمن اجلو

َّكلَجبَفهو زمان يثري الع،الشديد من الزمان الذي عاش فيههَُّوهذا يعكس تأمل

َاذل،جبَالع حيرض ْجب ودعوته ألنَمناداة العإال) السالمعليه(ماملإلمل يبق

.سبيل املبالغةعىل،بالناسَّحلويرى ما 

ه للمبالغةرادِفالشيء إُّـ ُمإضافة:ثامًنا

ومبالغته إضافة اللفظ إىل الرتكيبة يف الداللة عىل قوة سنن العربيمن

َّإن﴿: يف قوله تعاىل)هـ٢٠٧ت(ّالفراءقال،مرادفه َهلوهذاِ ُّحقَُ ِاليقنيَ ِ َ ْ﴾]

كام ؛اختلف لفظهإذاهِنفسإىلاليشء ضافُي.. .هو اليقنيواحلق«:]٩٥:الواقعة

.)١(»اختلف احلق واليقني

كام يف ، دفعهيمكنمثله كثري ال َّأنواإلنصاف «:ذلك الريض قائالوأكد

(هنج البالغة ِجلهمَوِشفقاتممنهُالرجاءَلنسخ:  (وقوله، )َ الدعةرخاء: 

.)٢()»سكائك اهلواءو

ُّحق﴿:َّاملفرسين إىل أن قوله تعاىلمنمجع وذهب ِاليقنيَ ِ َ من/الواقعة[﴾ْ

.)٣(املبالغة والتوكيدعىل سبيل ِاملرتادفنيإضافةمن هو]٩٥: اآلية

.٤٠٨: احبيالص: نظريو، ١/٣٣٠: القرآنمعاين) ١(

.١٩٠: اجلملة العربية واملعنى: ، وينظر٢٤٦-٢/٢٤٥: الريض عىل الكافيةرشح) ٢(

: وامليزان، ٨/٢١٥: والبحر املحيط، ٣٨٠/ ٩: ، وجممع البيان٢٥٤/ ٥: لوجيزاملحرر ا: ينظر) ٣(

١٩/١٤٠.
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٣١١............................................................................أمناط املبالغة النحوية : الفصل الرابع

يف منزلة النبي )عليه السالم(قولهشواهد هذا الرتكيب يف هنج البالغة ومن

خاءَور.. .د العيشْرَيف ببيننا وبينهْامجعَّمُالله«: )صىل اهللا عليه وآله وسلم(

.)١(»عةَّالد

ّبادي من رشاما قاله الريض االسرتدِّيؤكمل ،يالشيخ اخلوئّإالنهج الاحُ

.)٢(همرادفإىلاليشء إضافةمن )الدعةرخاء(: )عليه السالم: (هقولَّأنإىلفذهب 

اطمئناهنا و، سكون النفس:الدعة،)الدعةورخاء(«:قال السيد الشريازي

.)٣(»وال ضنك فيه،لهضيقويف ذلك رخاء ال ، باخلري

صىل اهللا (جيمع بينه وبني الرسولْأناهللا تعاىل ) عليه السالم(ُاإلماملسأ

صىل اهللا (حممداألعظمفالرسول ،»رخاء الدعة«: منهاأموريف )وسلمعليه وآله 

فهو يف اإلحصاءمن النعم التي ال يبلغها وبغريهاذهيتمتع هب) وسلمعليه وآله 

وعاهة آفةِّحيث السالمة من كل،واطمئنان يف غاية االطمئنان، سكون وهدوء

أذنوال ْرأتحيث ال عني ، امة يف دار املقامبنفائس الكراإلكراممع ، وعيب

.)٤(أحدعىل قلب َوال خطر، ْسمعت

.١/٨٣,٦/٤٢٥: الرتكيب نظريان آخرانذاوهل، ٦/١٣٨):احلديدأيبابن (رشح) ١(

.١١/١٩٥):اخلوئي(منهاج الرباعة: ينظر) ٢(

.١/٢٨٤: هنج البالغةتوضيح) ٣(

.٤٢٦/ ١): السيد عباس(رشح : ينظر) ٤(
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣١٢

َيسمعونال﴿:ه تعاىلُن الكريم قولآيف القراجلنةأهلأوصاففمن ُ َ ْ ِفيهاَ

ًلغوا َّإالَْ ًسالماِ ْوهلمَ َُ ْرزقهمَ ُ ُ ْ ًبكرةِفيهاِ َ ْ ِوعشياُ َ َّإن﴿:وقوله،]٦٢:مريم[﴾َ ِ

َأصحاب ْ ِنةَْاجلَ َاليومَّ َْ ٍشغلِيفْ ُ َفاكهونُ ُ ْهم،ِ ْوأزواجهمُ ُ ُ َْ ٍظاللِيفَ َعىلِ ِاألرائكَ ِ َ

َمتكؤن ُ ِ َّ ْهلم،ُ ٌفاكهةِفيهاَُ َ َُوهلمِ َيدعوناّمَ ُ َّ .الكثريوغريها]٥٧- ٥٥:يس[﴾َ

هذا الرتكيب )عليه السالم(اإلمامأهل اجلنة كذلك استعمل حالكان َّوملا

.يف الوصفواملبالغةالقوة فيه من ِاَمل

باسم اِّـفعول للمبالغةالتعب:تاسًعا

اسم َّأنفرأوا ، كثري من املفرسين بني داللة الفعل وداللة اسم املفعولَوازن

ًأكثر توكيدا للمعنى وإثباتاملفعول .اًله وتقريراً

ٌيوم﴿:ذلك عند تفسريهم قوله تعاىلجاء ٌموعَّْجمَْ ُلهُ ُالناسَ من/وده[﴾َّ

اسم ُأوثرفائدة ِّألي:قلتْنإف«:بقولهاإليثارالزخمرشي ذلك َّفبني]١٠٣:اآلية

يف اسم املفعول من داللة عىل ثبات معنى اجلمع ِاَمل: قلت؟املفعول عىل فعله

ًيكون ميعادا مرضوبْأنمنٌيوم البدَّوأنه، لليوم بلغ أوهو ،)١(»لهجلمع الناساً

َيوم﴿: من قوله تعاىل ْجيمعكمَْ َُ ُ ْ ِليومَ ْ َ ِاجلمعِ ْ وأكد هذا .]٩:من اآلية/نالتغاب[﴾َْ

.)٢(املعنى مجلة من املفرسين

.٢/٢٩٢: الكشاف) ١(

: ، والبحر املحيط٢/١١٢: ، والتسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي٣/٢٦١: تفسري البيضاوي: ينظر) ٢(
!
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صىل اهللا عليه (ٍحممدِّعن النبي) عليه السالم(هذا يف هنج البالغة قوله ومن

ُواملجل... «): وسلموآله .)١(»ىَمَالعُبيبْرِغبهُّوَ

صىل اهللا عليه وآله(ِّالنبيجهادإىل) المعليه الس(اإلمامعبارة تشري

طريق إىلوهدايتهم ، عن جمتمع اجلاهليةالضاللةظلامت إزالةيف وأثره)وسلم

لشدة )الغربيب(لفظة) السالمعليه(فاستعار ، واىل الرصاط املستقيم، احلق

.)٢(النبوةبأنوارَلمُّولفظ اجلالء لزوال تلك الظ، ظلمة اجلهل

ق جالء ُّحتقإىلإحياءفيه -بلحاظ السياق-)جملو(سم املفعول بافالتعبري

صىل اهللا عليه وآله(األكرمللنبي العظيمبسبب الدور وكشفهاالضاللةظلامت 

ِجيل به غربيب العمى(:لو قيلّممااملعنى يفأقوىوبلغوهو أ) وسلم َّنأل؛)ُ

.الوصف يدل عىل الثبوت يف موصوفه أكثر من الفعل

املستفادة الضاللةَشدة) ّجملو(الءمت قوة التعبري باسم املفعولوقد، هذا

.للمبالغةِاملرتادفنيإضافةمن قبيل اَّألهن؛»مىَيب العِبْرِغ«من عبارة 

"
: وامليزان، ١٢/١٣٨: ، وروح املعاين٤/٢٤٠:السعودأيبوتفسري، ٣/٣٧٦: والربهان، ٥/٢٦١

أبوحممد حسنني . يف الدراسات البالغية، دأثرهايف تفسري الزخمرشي والقرآنيةوالبالغة ، ١١/٧

.٢٣٧: ىموس

.٥/١٤٥، ٣/١٥٢، ١/٢٩٨:، و من نظائر هذا الرتكيب١٠/٥٨): احلديدأيبابن (رشح) ١(

.٣/٧٨: ، وتوضيح هنج البالغة٣/٣٧١): البحراين(رشح :ينظر) ٢(
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بادف الصفاتاِّـبالغة:عاشًرا

وإذا، هُدفِفهو راًتبع شيئام:دفِّالر«:قال اخلليل،اتتابعه:ترادف الصفات

.)١(»خلف يشء فهو الرتادفتتابع يشء 

إلعظامرةِّمتكروتكونالصفات رادفُتْأن«: برتادف الصفاتُويقصد

وإشارة، قصد التهويل يف املعنى املقصودجلومن أ، نهورفع شأ، حال املوصوف

ُنوراهللاُ﴿:تعاىلكقوله،ذمأومن مدح أمره ِالسامواتُ ِواألرضَّ ْ َ ُمثلَ َ ِنورهَ ِ ُ

ٍكمشكاة ِْ ٌمصباحاِفيهَ ْ ُاملصباحِ ْ ِ ٍزجاجةِيفْ َ ُالزجاجةُ َ َّكأهناُّ َ ٌكوكبَ َْ ٌّدريَ ُيوقدُِّ َ ْمنُ ِ

ٍشجرة َ َ ٍباركةُّمَ َ ٍزيتونةَ َ ُ ٍرشقيةالَْ َِّ ْ ٍغربيةَوالَ َّ ِْ ُيكادَ ُزيتهاَ ِييضَْ ْولوُءُ ْملََ ُمتسسهَ ْ َ ْ ٌنورٌنارَ ُ

ٍنورَعىل وجميئها من غري ، تعديد هذه اجلملإىلفانظر ]٣٥:من اآلية/ النور[﴾ُ

، من قدرهوأشادت، املبالغة يف حال املوصوفأفادتكيف ، حرف عطف

.)٢(»ةهيئأحسناملقصود عىل وأبانت، ورفعت من حاله

ْأو﴿:قوله تعاىلومنه ٍكظلامتَ ُ ُ ٍبحرِيفَ ْ ُيغشاهٍّيُِّّجلَ ْ ٌموجَ ْ ِفوقهْنِّمَ ِ ْ ٌموجَ ْ ْنِّمَ

ِفوقه ِ ْ ٌسحابَ ٌظلامتَ ُ ُبعضهاُ ْ َفوقَ ْ ٍبعضَ ْ َأخرجِإذاَ َ ْ ُيدهَ َ ْملَ ْيكدَ َ من /النور[)َيراهاَ

.]٤٠:اآلية

كيف زيدت صفة الظلمة ، يف نعت النور والظلمةاألوصافيف هذه فنلحظ

.)ردف(٨/٢٢: العني) ١(

.١٢٣-٣/١٢٢: الطراز) ٢(
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.)١(وتعالت حتى بلغت النهاية يف الوصف

يد اهللايف متج) عليه السالم(له خطبةيفيف هنج البالغة ما جاء ذلك ومن

قال َملِالغالب، املخلوقنيَبهَعن شِّالعيلهللاُاحلمد«: قال فيها،وتعظيمهتعاىل

رِْكفه عن ِتَّعزاللَوالباطن بج، تدبريه للناظرينائبجَبعِالظاهر،الواصفني

بال األمورميعجلرِّاملقد، ٍستفادُمٍعلمالو، بال اكتساب وال ازديادِالعامل، نيِّاملتومه

و ال يللُيرهقهو ال ، باألنواروال يستيضء ، َلمُّالذي ال تغشاه الظ، وال ضمريةَّويَر

.)٢(»باإلخبارهُوال علم، باإلبصارُإدراكهليس ، جيري عليه هنار

وتعاليه ،»...ّالعيل«هَّألن؛ يف معرض محد اهللا تعاىل) عليه السالم(اإلمام

ممكن ثَحمدٍخملوقُّوكل، الوجودواجب ًسبحانه عن شبه املخلوقني كونه قديام

جالله وعظمته ال يستطيع َهكنَّْأن:أي»الغالب ملقال الواصفني«هَّوألن، الوجود

إيضاحهعن ألقواهلمفهو كالغالب -أسهبواوأطنبواْنوإ- الواصفون وصفه

ثم وصف ،بهاألوصافإحاطةتعاليه سبحانه عن إىلإشارةيف ، نتهاهُوبلوغ م

هَعلوماالواحد مّنُب كام يكتسبَه غري مكتسَّبأنلمه تعاىلِع)لسالماعليه(

علوم الواحد دكام تزياألوىلعلومه إىلزدادَوال هو علم ي، والنظرباالستدالل 

أو،علمه عن اكتساب له بعد جهليةيف كيفهَّفهو سبحانه العامل املنز،ومعارفهامنّ

.١٦٠:يف البالغة العربيةواملبالغة ،٣/٤١٣: والربهان، ٢/٥٥: العمدة يف حماسن الشعر: ينظر) ١(

.١٣/٦، ١٠/٦٤: ، وهلذا الرتكيب نظريان آخران١١/٦٢): احلديدأيبابن(رشح) ٢(
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عليه (ذكر مث،لم املخلوقنيِغري كام عليه عاستفادة عن أوازدياد له بعد نقصان 

ثم - بغري فكر وال ضمري:أي- ها بغري رويةَّكلاألمورتعاىل قدر َّنهأ)السالم

باألنواروال يستيضء ، ليس بجسمهَّألن؛ال يغشاه ظالمبأنهوصفه تعاىل 

.)١(ذوات البرصكاألجسام

)السالمليهع(اإلمامدَّلوي الرشيف كيف عدَيف النص العتلقيُيلحظ امل

ذلك للمبالغة يف تعظيم حال ُّكل.من غري حرف عطفوساقها، هذه اجلمل

واملبالغة بالنسبة هللا تعاىل تعني بلوغ الغاية يف ،من قدرهاإلشادةو، املوصوف

.)٢(الوصف

الفعل عن ظاهره للمبالغةروجخ:حادي عشر

ُوالوالدات﴿:ىلبلفظ اخلرب عن الطلب نحو قوله تعاَعربُيكأن ِ ْ َيرضعنَ ْ ِ ْ ُ

َّأوالدهن ُ َ ْ ِحولنيَ ْ َ ْ ِكاملنيَ ْ َ يف ٌخرب) رضعنُي(فالفعل،]٢٣٣:من اآلية/البقرة[﴾ِ

َوكأن املخاط،للمبالغة يف اإلجياباألمرمعنى  ِفيخرب،قد امتثل األمربَّ .)٣(عنهُ

ْوإذ﴿:نحو قوله تعاىل،النهيبمعنىقد يرد اخلرب أو ِ ْأخذناَ َ ِبنيَيثاقِمَ َ

.٣٠-٤/٢٨: )البحراين(، ورشح ٦٣-١١/٦٢: السابق:ينظر) ١(

.١٦١: املبالغة يف البالغة العربية: ينظر) ٢(

السيد عبد اهللا ، القرآن الكريمري، وتفس١/٥١٣: ، وتفسري البيضاوي١٨/١٥٠: تفسري الرازي: ينظر) ٣(

.٧٤: شرب
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َإرسائيل ِ ْ َتعبدونالِ ُ َُ َّإالْ ال«: قال الزخمرشي،]٨٣: اآليةمن/البقرة[﴾اهللاَِ

تريد هذاله تقولفالن إىلذهبت:تقولكام، يف معنى النهيإخبار:تعبدون

االمتثال واالنتهاء إىلسورعهَّكأنألنه؛والنهياألمرمن رصيح بلغأوهو ، األمر

.)٢(ينِّهذا املعنى مجلة من املفرسوأكد.)١(»هعنربُفهو خي

ليست مفهومة من سبقداللة الفعل عىل ماَّأنإىلهنا اإلشارةمن البدو

.من القرائن والسياقبل، الفعل وحده

عليه (لهالبالغة ما ورد يف خطبة بصورة اخلرب يف هنجاألمرجميء ومن

هلذه الدنيا التاركة لكم الرفضبُأوصيكم«:قال فيها،يف وصف الدنيا)السالم

.)٣(»هاَتركُّبواُمل حتْإنو

عىل سبيل النصح إياهما ًيالناس موص) عليه السالم(اإلمامخياطب

تركها هلم «ومنها ،ابذكر عيوهب)عليه السالم(ر عنها َّفنف، الدنيابرفضاإلرشادو

من َّدبك حمبوب الترملصالحكرب اأومن –تركها بواُوان مل حي–حال ِّعىل كل

.٢٩٣–١/٢٩٢: الكشاف) ١(

، ١/٤٥١:املحيطوالبحر، ٣٥٣-١/٣٥٢:، وتفرس البيضاوي١/١٢١: امعجوامع اجل: ينظر) ٢(

: وروح املعاين١/٢٨٥:الدقائقوكنز، ٣/١٣٢:واإلتقان يف علوم القرآن، ٣/٣٥٢: الربهانو

.١٨٩:ىواملعنالعربية واجلملة، ١/٣٠٧

، ١٦/٦٢، ١٣/٩٩، ٩/٥٩، ٦/٢٤٤: ومن نظائر هذا التعبري، ٧/٨٠): احلديدأيبابن(رشح) ٣(

١٨/٢٣٢.
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ن ُّدفعة مع متكمفارقتهاكي ال يقدحها، باستدراج النفس واستغفاهلااًمفارقته ترك

شديد ِّينموضع ظلامإىلِهمعشوقمنقلُننفيبقى كم.حمبته عن جوهرها

.)١(»الظلمة

ارفضوا (:مما لو قالاإلرشاديف النصح وبلغأ) عليه السالم(اإلماموتعبري

بفكرة أو، ق بيشء ماَّفتعل،واعتقادهخطأ بفكرهأإلنسانفلو قيل ،)هذه الدنيا

ًإرصاراو، بهًقاُّلزاد تعل،)عن هذا العملِنتها(:امجاما حبًعمالَّحبأومعينة 

ينطوي عىل األمروهذا بخالف لو كان ،ِعنُعىل ما مٌحريصاإلنسانَّألن؛عليه

أرسعيكون َّفإنه،إليهعىل خطأ ما يذهب والدالئل، اإلرشاداللني يف النصح و

.ا يقولِال ملُّامتثاال و تقبأكثرو،للناصحًاستجابة

للخليفة)عليه السالم(بصورة اخلرب يف هنج البالغة قولهنهيورود الومن

.)٢(»َاملقتولةَّاألمهذه َإمامَتكونْأنأنشدك اهللا ِّوإين«:عثامن

يكون ّقسم عليه به أالأو،اشده اهللا تعاىلونعثامناخلليفةاإلمام خاطب

قد أدرك بحسب الظروف )عليه السالم(َّوكأن اإلمام ، إمام األمة املقتول

عثامن اخلليفة َّأدرك أن ، وما يصدر منهم من أقوال، عليه الناسوما ، والقرائن

ِسيقتل إن بقي عىل موقف َ ْ لعلمه ،بصورة اخلرب)عليه السالم(اإلمام وهلذا هناه ، )٣(هُ

.٤-٣/٣): البحراين(رشح) ١(

.٩/٢٦٢): احلديدأيبابن(رشح) ٢(

.٣/٧٣):السيد عباس(رشح : ينظر) ٣(
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هذا ،ه وقع وانتهىَّوكأن،فجعله بصورة اخلرب،حمالةاألمر الابتحقق وقوع هذ

وهو -َأما بالنسبة للمخاطب،-)عليه السالم(وهو اإلمام - بالنسبة للقائل

ِفنهيه بصورة اخلرب جاء مالئام حلال- اخلليفة عثامن لالنتهاء َه سارعَّوكأن، هُ

.ِخربه بقتلهأإذ ، يستلزم ذلك منه) عليه السالم(مام اإلخربَّألن؛واالمتثال

ّفية ملا نََه حممد بن احلِالبن) عليه السالم(جميء اخلرب بمعنى الرشط قوله ومن

.)١(»ْلُوال تزُاجلبالُتزول«:ملَالراية يوم اجلأعطاه

، املتقدم خرب فيه معنى الرشطاإلمامقول َّأنهنج البالغة عىل احُّرشمجعَأ

.)٢(يواملراد املبالغة يف النه، أنتلُزالت اجلبال فال تزْإن:قديرهت

أشار يف هذا الفصل إىل أنواع ) عليه السالم(ه َّنأواعلم «: البحراينقال

: وأكد عليه ذلك بقوله،عن الزوالًأوال ُفنهاه، وكيفية القتال، آداب احلرب

لو :تقديرها،َّصلة حمرفةَّوالكالم يف صورة رشطية مت،)تزول اجلبال وال تزل(

ًوهو هني عن الزوال مطلق،ُزالت اجلبال ال تزل َألن النهي؛اٌّ عنه عىل تقدير زوال َّ

َاجلبال مستلزم للنهي عنه عىل تقدير آخر بطريق األ إذ القصد به املبالغة يف ؛ىلْوٌ

.)٣(»النهي

.١/٢٤١): احلديدأيبابن(رشح) ١(

، ١/٨٩): املجليس(، ورشح ١/٢٨٧): البحراين(رشح وسها، السابق نفسه والصحيفة نف:ينظر) ٢(

.١٢٩: عيلاإلمام، ومن بالغة ٣/١٦٥): اخلوئي(الرباعة ومنهاج

.١/٢٨٧): البحراين(رشح) ٣(
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؛املستقبلى ًيف املايض إجراء له جمر) ًأبدا(يتصل هبذا استعامل الظرفومما

ُاألصل فيه أن يستعمل يف املستقبلَّألن ْسندخلهم﴿:قوله تعاىلنحو،ْ َُ ُ ِ ْ ٍجناتُ َّ َ

ِجتري ْ ْمنَ َحتتهاِ ِ ْ ُاألهنارَ ْ َخالدينَ ِ ًأبداِفيهاِ َ ما :ناِوقول] ٥٧: من اآلية/النساء [﴾َ

ًما صحبتك أبدا:وال يقالًأصحبك أبدا ِايض محاستعامله يف املَوردْفإن.)١(ُ عىل لُ

اَّأهن، عائشةالسيدة فيام جاء عن )هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر العسقالين ،املبالغة

،ركعاتِثم صىل ثامين، شاءِالع) وسلموآلهصىل اهللا عليه (النبي َّصىل«:قالت

.)٢(»ًأبداُهامْومل يكن يدع، داءينوركعتني بني النِّ، اًركعتني جالسو

املايض وأما، لتستعمل للمستقباَّأهنكتب العربية ر يف َّتقر) ًأبدا(قوله «

إجراءسبيل املبالغة عىلكرتُذبأهناعن احلديث املذكور ُوجياب) قط(بـدَّفيؤك

.)٣(»ال يرتكهدأبهذلك َّنكأ، املستقبلللاميض جمرى 

استعامل فيه) اًهام أبدْيكن يدعمل(«: قائال)هـ٩١١ت(ذلك السيوطي وأكد

،)٤(»ذلك كان دأبه ال يرتكهَّنأل؛ًاملستقبل مبالغةُجمرىله ًملايض إجراءايف) اًأبد(

.)٥(اًعىل مثل هذا أيض)هـ٩٢٣ت(طالينْسَوقد جرى الق

.٣/١٤٢٧:ارتشاف الرضب: ينظر) ١(

.٢/٥٠: البخاري، البخاريصحيح) ٢(

.٣/٤٣: البخاريصحيحالباري رشح فتح) ٣(

.٢/١١٦: األزهريإبراهيمعالء : ، تح)صحيح البخاري(اجلامع الصحيح عىل التوشيح) ٤(

.٢/٣٣١: إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري: ينظر) ٥(
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يف الشخوص رَمُعاخلليفةوقد استشاره ) عليه السالم(ذلك قوله ومن

ُّجيمعه و يضم،َظام من اخلرزِّالنُمكانباألمرم ِّالقيُومكان«:هِرس بنفسُلقتال الف ،هُ

.)١(»ًه أبداِذافريَبحْثم مل جيتمع، ق وذهبَّّتفرُالنظامَانقطعِنإف

جاءإذ ،»ًأبدامل جيتمع بحذافريه «): عليه السالم(الشاهد هو قوله حمل

،)ْمل جيتمع(من مفهوم، ايضعىل املٍّعىل املستقبل يف تعبري دالالدال) اًأبد(الظرف 

ت الناس وتفرقهم بعد ُّتشتِقُّبتحقاإلخبارمن ذلك ) لسالمعليه ا(اإلمامأراد

يقع هبم ًبقتل اإلمام مثال م عند فساد نظامهم َّأهنذلكو«إمامهمأوقتل قائدهم 

.)٢(»تئصاهلمفيكون ذلك سبب اس، طمع العدو وظفره

لذيط اْيَاملسلمني باخلألمورواملتويل ، باألمرالقائم ) عليه السالم(َّشبهوقد

ومل تعد واحدة ، اتّبَانقطع اخليط تبعثرت احلفإذا،قدِات اخلرز يف العَّمع حبجي

غاب تبعثر وأذهب ومات إذاباألمرمِّالقيوكذلك، األخرىمعتلتقي أوجتتمع 

.)٣(املسلمون و تشتتوا

عىل املبالغة يف حتقق وقوع - بلحاظ القرينة السياقية-)اًأبد(َّفدل استعامل 

.مة بعد ذهاب قائدهاُتبعثر يف صفوف األالتشتت وال

.اليشء ونواحيهأعايل: مجع حذفار: احلذافري، ٩/٩٥):احلديدأيبابن (رشح) ١(

.٣/١٩٦): البحراين(رشح) ٢(

.٢/٤٤٠): السيد عباس(رشح: ينظر) ٣(
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التفضيل اِّـضاففعلبأاِّـبالغة: عشرثاني

املفيدة ) أل(بـّاجلمع املحىل إىلاًكان مضافإذااملبالغة من أفعل التفضيل تأيت

،التفضيل) َأفعل(من احلاالت التي ذكرها النحويون إلضافةوهي، لالستغراق

عىل ضافةداللة تلك اإلإىلمل يشريوا َّأهنمريغ،)١()الرجالأفضلُزيد (:نحو

ّوأشار إليها أحد رشاح هنج البالغة كام سيأيتاملبالغة والتوكيد  ْومن املمكن أن، ُ

مفرد ىلالوصف إفإضافة«:)م١٩٣٣ت(قاله برجشرتارسفيام الداللةتلك نلمح

فأشاروا ، يفهبدل تعرإليهاملضاف رواَّبالعربية فنكخاصة) رجلأفضل(ر كـ َّمنك

بل واحد ،الرجل ليس باألفضل الذي ال أفضل منه بني الرجال البتةَّأنإىلبذلك 

) رجالأفضل(:م لو قالواَّألهن؛بدل مجعهإليهوأفردوا املضاف ،من األفاضل

،)٢(»وهذا غري املراد، الذي ال أفضل منه بني بعض الناسألفضلا:املعنىلكان

ٍحينئذالتعبري ُّفيدل،بني الناس مجعيهمهأفضل منذي الاألفضل ال:ُيراد بهوقد 

.املبالغةعىل

ُأن يستفاد منها ممكن)...الذي ال أفضل منهألفضلا(عبارةهلذا  َّأن«ْ

أي هو ،عىل مجيع الرجال)حممد(به تفضيل ُيقصد) أفضل الرجالحممد: (قولك

عنى عىل سبيل املبالغة ال هذا املَّنأ،وبالطبع،)٣(»الرجل الذي ال أفضل منه

.٤/٢٧٢:، ومعاين النحو٢/١٠٢:الترصيحرشح:ينظر) ١(

.١٥٤:النحويالتطور) ٢(

٤/٢٧٤: النحومعاين) ٣(
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.لالستغراقإليهيف املضاف ) أل(َّألن؛احلقيقة

يف صفة من يتصدى للحكم )السالمعليه(هذا الرتكيب يف كالم له جاء

: رجالنتعاىل هللاإىلِالئقَاخلَأبغضَّإن«: إذ قال،بني األمة وليس لذلك بأهل

ًجهال َشَمَقٌورجل... ،بيلَّد السْصَعن قٌفهو جائر،ِفسهنإىلهللاهَكلَوٌرجل

ُع يف جِوضُم .)١(»األمةّهالٌ

أفعل التفضيل إيراد«من باب »أبغض اخلالئق«):عليه السالم(قوله

َّاملحىل بالالم اجلمع إىلاًمضاف .)٢(»دّاملبالغة والتأكليفيدا،لالستغراقاملفيد ُ

كم وهو ليس له يتصدى للحمناملتقدم في) عليه السالم(مام اإلكالم

بلحاظ أوصافهام امَّهنأل؛بلغا املقام األول يف بغض اهللا هلامقدرجالنومها ،بأهل

وبغض .اهللاإىلأبغض ما خلق اهللا اوما فيهام من السيئات انتهى هبام األمر أن كان

بعاده إهو بل،شمئزازهاتأثر النفس وامننعهدهاهللا ألحد ليس عىل مستوى ما 

يف رتسلوتركه وشأنه يس، بالتخيل عنهتمثلرده عن القرب منه املوط،رمحتهنع

وما خيلفان من املجتمعثرمها عىل ألوهذان الرجالن ،ويتحرك يف ضالله،ّغيه

) عليه السالم(هدف اإلمام َّومن هنا تبني، )٣(اإلبعادرضر كان هذا البغض وهذا 

َقمش، ٧/٤٤,١٠٧,٩/٢٢٢: ومن نظائر هذا الرتكيب، ١/٢٨٣):احلديدأيبابن (رشح) ١( .َمجع: َ

اإلمامة من بالغ: ، وينظر٢٢٣:عزيز اهللا العطاردي:من القرن الثامن، تحشارحهنج البالغة، رشح) ٢(

.١٤٤: عيل

.١٦٦–١/١٦٥): السيد عباس(رشح:ينظر) ٣(
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.)١(ملفيدة لالستغراقا) أل(ف بـ َّمن إضافة أفعل التفضيل إىل اجلمع املعر

تفخيم أثرهَّـ تصوير الفعل واِّـبالغة:ثالث عشر

:سيبويهقال،بإسناد الفعل إىل غري فاعله عىل سبيل املجازهذاويتحقق 

ساعهم يف الكالم واإلجياز ّالت،باب استعامل الفعل يف اللفظ ال يف املعنىهذا«

ِوسئل﴿:ّار قوله تعاىل جدهومما جاء عىل اتساع الكالم واالختص... ،واالختصار َ ْ َ

َالقرية َ َْ ِالتيْ َّكناَّ َوالعريِفيهاُ
ِ ْ ِالتيَ ْأقبلناَّ َْ ريد ُإنام ي] ٨٢:من اآلية/ يوسف[﴾ِفيهاَ

َفاخترص،أهل القرية .)٢(»ًوعمل الفعل يف القرية كام كان عامال يف األهلَ

ذهب ابن إىل هذا و،ال عىل احلذف، َّوالذي يبدو يل أن التعبري عىل املجاز

والتوكيد،ساعّلالتالعدول عن احلقيقة إىل املجاز إنام يكونَّأنإذ رأى،جني

ُوأدخلناه﴿: نحو قوله تعاىل،واملبالغة ْ َْ َ ِرمحتناِيفَ َ ْ ُإنهَ َّ َمنِ َالصاحلنيِ ِِ ]٧٥: األنبياء[﴾َّ

َض بام خيربَرَعن العَأخرب«هَّألن؛ٌّوهو دال عىل التوكيد ٍوهذا تعال ، ن اجلوهربه عُ

.)٣(»عاينُويَلمسُويَشاهدُز ما يِّحيإىل ِّريُإذ ص،وتفخيم منه،بالغرض

]من الوافر [ )٤(:قول الشاعرومنه

.٢٣٢:الدكتور سعدون امحد عيل، )أل(القول الفصل يف حقيقة : ينظر) ١(

.٢١٢-٢١١/ ١: سيبويهكتاب) ٢(

٤٤٣/ ٢: اخلصائص) ٣(

) يسريه مع اخلايف فبادي(٩٤-٨/٨٨: األغاينكتاب:ينظر، عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعودهو) ٤(

.يسريفباديه مضموم إىل خافيه : أي
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  َ َأصل اللغة أن يوصف بهيفبالتغلغل ما ليس فوصف ُ عىل سبيل املبالغة ، ْ

َّأال ترى أن التغلغل ،ه أخرجه عن ضعف العرضية إىل قوة اجلوهريةَّألن؛وكيدوالت َ

ًيف اليشء البد من أن يتجاوز مكانا إىل آخر ،مكانْغلَشو،مكانيغوذلك تفر،ْ

.)١(األعيان ال األحداثُّختصأوصاف يف احلقيقةوهذه

الكلمة األوىل َذكرت«َّنكطريق املجاز واالتساع هو أَّنإ: وقال اجلرجاين

ّفتجوزت بذلك ،هله أو شبيفْلكن تريد معنى ما هو ردو، ال تريد معناهاوأنت

.)٢(»اللفظ نفسهيفو،يف ذات الكلمة

ْربحتَفام﴿:ومنه قوله تعاىل،)٣(وهو طريق من شأنه تفخيم املعنى َ ِ ْجتارهتمَ َُ ُ
ِ

َمهتدينُكانواَوما ِ َ ْ الذي خيفى عليه مكان ذا ومن«]١٦:اآليةمن /البقرة [﴾ُ

ّلوُالع ْربحتَفام﴿:موضع املزية وصورة الفرقان بني قوله تعاىلوُ َ ِ ْجتارهتمَ َُ ُ
وبني ﴾ِ

.)٤()»ربحوا يف جتارهتم؟فام(:قالُيْأن

ْرأهتمِإذا﴿: ففي قوله تعاىل،ىل هذا ذهب كثري من املفرسينإو َُ ْ كانَّمنِّمَ

ٍبعيد ِ ُسمعواَ ِ ًتغيظاَهلاَ ُّ َ ًزفرياَوَ
ِ َّعلل الشيخ الطويس إسناد الرؤية ]١٢:الفرقان[﴾َ

).معع(٨/٣٤١: ولسان العرب، ٢/٤٤٤:اخلصائص: ينظر) ١(

١/٢٩٣: اإلعجازدالئل) ٢(

١/٢٩٤: السابق:ينظر) ٣(

١/٢٩٥: السابق) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٢٦

كأهنا بلغذلك أَّألن؛- وإنام هم يروهنا -الرؤية إىل النارونسب«:فقال،إىل النار

يسمعون وفهم يروهنا عىل تلك الصفة ، اًتراهم رؤية الغضبان الذي يزفر غيظ

ظاهره حسنلكالم مع وهذا عدول عن ظاهر ا.. .، منها تلك احلال اهلائلة

وإنام شبهت النار بمن له تلك ،ةصارفاللةوال د،اعيةوبالغته من غري حاجة د

.)١(»وذلك يف هناية البالغة، احلال

ُوأرشبوا﴿:يف قوله تعاىل)هـ٧٤٥ت(وذكر أبو حيان األندليس  َِ ْ ُقلوهبمِيفُ ِ ِ ُ ُ

َالعجل ْْ ْبكفرهمِ ِ ِ ْ ُ ُّيدل جلِإسناد اإلرشاب إىل العَّأن:]٩٣: اآليةمن /البقرة [﴾ِ

.)٢(رشبوهُه أِبصورتَّنهكأو،بالغةاملعىل

يف صفة من يتصدى للحكم ) عليه السالم(ومن ذلك يف هنج البالغة قوله 

ْعليه أمر اكَظلمأْوإن«: بأهلوليس لذلك ،والقضاء خ من جور ُرصَت... ، بهَتمَتٌ

ُج منه املواريثَعَوت، ُماءِّقضائه الد .)٣(»ىل اهللاإُّ

، ًفيمن نصب نفسه قاضيا يف دماء الناس وأمواهلم) عليه السالم(كالمه 

باألموال َوحكم، ّيات بغري حقِّإذ أراق الدماء يف احلدود والد، وهو ليس له بأهل

وهذه كناية عن بطالن ،ماء إىل اهللا سبحانهِّلذا ترصخ تلك الد، واملواريث بالباطل

.٧/٢٨٥: جممع البيان: وينظر، ٤٧٥/ ٧: التبيان) ١(

.١/٤٧٦: البحر املحيط: ينظر) ٢(

.٧/٢٥٠,١١/١٥٠,١٣/١١٦:ومن نظائر هذا الرتكيب، ٢٨٤-١/٢٨٣): احلديدأيبابن (رشح) ٣(
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٣٢٧............................................................................أمناط املبالغة النحوية : الفصل الرابع

املجاز يف قبيل«ه من َّألن؛)١(وشدة اجلور،ة الظلمَّدِل حلومتثي، أحكامه يف الدماء

عىل سبيل التمثيل والتخييل بتشبيه الدماء ًمبالغة،صام هناره:عىل نحو،اإلسناد

ُّالرصاخ والعجيج وإثبات ،واملواريث باإلنسان الباكي من جهة الظلم واجلور

.)٢(»هلام

خ من جورُترص«: عبارةيفةبالغٍوغري خاف عىل املتلقي مدى القوة وامل

أولياء هترصخ من جور قضائ(: بقولنااًضافُمَّبخالف لو قدرنا »ماءِّقضائه الد

من احلقيقة كام رأينا ذلك يف املعنى واملجاز أبلغ ،العبارة األوىل جمازَّنأل؛)الدماء

.مَّمن املفرسين كام تقدٍومجعواجلرجاينعند ابن جني 

باالستفهامِّـبالغةا: عشررابع

: االستفهام:وكذا هو يف اصطالح النحويني،)٣(طلب الفهم:ًاالستفهام لغة

إذ، وقد تأيت بعض صوره دالة عىل املبالغة يف التعظيم والتهويل،)٤(طلب الفهم

ُالقارعة﴿: قوله تعاىلَّأنإىلذهب املفرسون  َْ ُالقارعةَما،ِ َْ ]٢- ١:القارعة[﴾ِ

.)٥(هتاَّدِوهتويل ش،عظيم شأن القارعة وتفخيم أمرهاللمبالغة يف تٌاستفهام

.١/٥٢): عبده(هنج البالغة : ينظر) ١(

.٣/٢٦٠): اخلوئي(الرباعة منهاج) ٢(

.)فهم(٢/٧٠:واملعجم الوسيط، ٢٩٢: بيحالصا: ينظر) ٣(

.١٧: مغني اللبيبو، ٨/١٥٠:رشح املفصل: ينظر) ٤(

.٢٠/٣٤٨:وامليزان، ٢/١٤٧٠:األصفى، و١٠/٤٢٨: ، وجممع البيان١٠/٣٩٨:نالتبيا:ينظر) ٥(
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ُاحلاقة﴿:منه قوله تعاىل،كثري يف القرآن الكريموهو َّ ُاحلاقةَما،َْ َّ َأدراكَوما،َْ ْ َ

ُاحلاقةَما َّ َأدراكَوما﴿:وقوله،]٣- ١:احلاقة[﴾َْ ْ ُليلةماَ َ ِالقدرَْ ْ َ .]٢: القدر[﴾ْ

ام عىل املبالغة إنام جاءت لعدوله عن أصل وداللة هذا الرضب من االستفه

راد به ُفاالستفهام يف مثل هذه الصور ال ي،وهو طلب الفهم،باب االستفهام

لكنَّه يسأل عنه عىل ،لدى السائلٌومفهومٌعنه معلومَاملسؤولَّألن؛طلب الفهم

.سبيل التعظيم والتفخيم

: )رمحه اهللا(شرتاألُوقد جاءه نعي مالك )عليه السالم(ذلك قولهومن

ًلو كان جبال لكان فنداواهللاِ؟ٌمالكوماٌمالك« ِ ً«)١(.

ّاخللص) عليه السالم(اإلمامصحابة منشرتمالك األ خرب رَّثألذلك ، ُ

ين ِّيف الدِهمن حال مالك وقوتًباِتعجفاستفهم م،تأثريَّيامأاإلماموفاته يف نفس 

فهوٌأحديعلمهالاًأن حاله بلغ مبلغك، نهيف شأواإلفخامالتهويلعىل جهة 

اإلمام َّألن؛للتفخيم والتعظيم) مالك(فضال عن تكرار اللفظ ،)٢(يستفهم عنه

إذ قال ،وهو مستحق لذلك،)٣(وتعظيم أمره، يف معرض مدحه)عليه السالم(

هي األشهر "وما مالك"الرواية املنقولة بإثبات (.اجلبل العظيم: ِ، الفند٢٠/٩٣): احلديدأيبابن (رشح) ١(

ا يف هذا وانفرد ابن أيب احلديد يف رشحه بعدم إيرادها أو إثباهت، ًواألكثر تداوال يف كتب رشح هنج البالغة

ومل يعلق املحقق حممد أبو الفضل إبراهيم عىل ، )٦/٧٧("ما"وأوردها يف موضع آخر بإثبات ، املوضع

ًولذا اعتمدت عىل ذكر الرواية األكثر شهرة وتداوال، األمر ً.(

.٦٢٦:ومن بالغة اإلمام عيل، ٥/٤٥٥):البحراين(رشح : ينظر) ٢(

.٣/٥٤:اخلصائص: ينظر) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٢٩............................................................................أمناط املبالغة النحوية : الفصل الرابع

ُاهللا مالكا فلقد كان يل كام كنتيرحم«: فيه)عليه السالم( اهللا صىل(لرسول اهللا ً

.)١()»وسلمله آعليه و

ه لكنَّ، ُعىل املبالغة يف هنج البالغة يف مواضع أخرورد االستفهام داالوقد

لق َخعجيبيف)عليه السالم(من ذلك قوله ،حمكوم بالقرائن والسياق

.)٢(»نَطِالفُِقفة هذا عامئِصإىلُتصلفكيف«: الطاووس

ًصفا بليغا ووسالطاو) عليه السالم(اإلمامصف َوْأنبعد ذلك بَّعق«ً

العجز عن وأراد، صفة هذاإىلالوصف البليغ باستبعاد وصول الفطن العميقة 

من مواضعها بلون غري ٍّكلختصاصواختالفها وا، األلوانوصف علل هذه 

عىل املبالغة يف تعظيم اخلالق ) عليه السالم(ه ُاستفهامَّلذلك دل، )٣(»خراآل

.)٤(هسبحان

.٤٢/١٧٦: اراألنوبحار) ١(

.٩/٢٧٥): احلديدأيبابن (رشح) ٢(

.٣/٣١١): البحراين(رشح) ٣(

.١/١٥): اخلوئي(الرباعة منهاج:ينظر) ٤(
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٣٣٣

،يف هنج البالغة) عليه السالم(بعد هذه الصحبة الطويلة لكالم اإلمام عيل 

ال بد من وقفة ،يف رحلة علمية شائقة،ومصادر اللغة والرصف والنحو والتفسري

:وأمهها،نسجل فيها نتائج البحث وثامره

برغم تنوع مصطلحاته أو-َدار مفهوم املبالغة يف تراثنا اللغوي العريب. 

وما ورد عن ،حول الوصول باملعنى إىل أقىص غاياته وأبعد هناياته-ترادفها

فغايتها تقوية املعنى ،ليس بصواب) الكذب(بعض العلامء من أن املبالغة تعني 

ِملا ،والقرآن الكريم) موضوع الدراسة(هلذا كثرت يف هنج البالغة،وتوكيده

ويتحقق ذلك ،وتلك القوة، لظروف القول فيهام من استدعاء لذلك التوكيد

:وأمهها،بأساليب متعددة- يف الغالب- اهلدف

سواء أكان ذلك اخلروج بالبناء الرصيف،العدول أو اخلروج عن األصل. 

للمبالغة أما )َفعيل(معدول عن )ُفعال(فالبناء نحو ،أم كان بالرتكيب النحوي

ُبل وجييبُالرتكيب فمنه خروج النداء عن أصله بنداء ما ال يق نداء احلرسة :نحو، ِ

واحلال نفسه بالنسبة إىل ،والعجب ونحومها أدى إىل املبالغة يف ذلك الرتكيب

.بعض صور االستفهام
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فأبنية األفعال واملصادر وأسامء الفاعل واملفعول املزيدة أبلغ ،زيادة املبنى. 

.َّيف املعنى من املجردة

ٌعدم الترصف أو خلو الزمن رضب .  ُّْ ،آخر من أرضب الداللة عىل املبالغةُّ

َّفصالحية البناء الرصيف أو الرتكيب النحوي لألزمنة املختلفة يؤدي إىل مبالغة 

ًاملصدر الواقع خربا أو صفة أو حاال:نحو،ذلك البناء أو الرتكيب ،نعم(و،ً

.وصيغتي التعجب)وبئس

من أن بعض أبنية َّرد البحث باألدلة عىل ما رآه الدكتور فاضل السامرائي. 

ٌبل مستعار أو منقول من الصنعة،املبالغة ليس أصيال فيها ،أو أسامء الذوات، ٌ

ّفعال(نحو )فاعل(َّلذلك إن أبنية املبالغة معدولة عن ،وغريمها) َفعول(و،)َ

.للمبالغة والتكثري

ًبني البحث طائفة من مرادفات املبالغة.  ،والشدة،والقوة،التكثري:وأمهها،َّ

وقد يكون يف هذا الرتادف إشارة إىل غياب حتديد .والتفخيم والتعظيم،واالتساع

وقد تكون تلك املرادفات وسائل لغوية تؤدي إىل .مصطلح املبالغة عند اللغويني

.املعنى الشامل وهو املبالغة

ففي ،اتضح يف ضوء البحث كثرة أبنية املبالغة موازنة باملشتقات األخرى. 

.ًة ورد تسع وعرشون بناء داال عىل املبالغة من الفاعل واملفعولهنج البالغ

ٌأثبت البحث أن أبنية املبالغة سامعية ال قياسية.  َّ.
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َفعلل(َّرأى سيبويه أن بناء .  َّغري أن البحث أثبت استعامل ،ًمل يرد صفة) َ

َفدفد(وهي ،أربعة ألفاظ من هذا البناء َوهجهج،َ َوصحصح،َ َوشحشح،َ َ.(

َنومة(نحو ،كشف البحث عن أثر السياق يف داللة البناء الرصيف.  وهو ) ُ

عليه (َّإال أن اإلمام ،وهو معنى ذم،بناء مبالغة يدل عىل املبالغة يف كثرة النوم

ًومثله أيضا ،يف مدح صفة من الناس املؤمنني-بقرينة السياق- استعمله) السالم

ْمبطان( ِناء الرصيف بمعزل عن السياق والقرائن ُهلذا ال يمكن أن يدرس الب،)ِ

ِاألخرى ملا هلا من أثر يف إيضاح معنى البناء ُ.

كان يستعمل أشد األبنية مبالغة ) عليه السالم(أظهر البحث أن اإلمام. 

كخطب احلرب واحلث ،ًوأقواهن أثرا يف املواضع واألحداث التي تستلزم ذلك

ًأو إيثاره لفظا ،غري أن استعامله هذا،ويةأو يف رسائله وكتبه إىل معا،عىل اجلهاد

ينتمي إىل عرص السليقة ) عليه السالم(ألنه ،عىل لفظ مل يكن بتكلف منه أو تصنّع

.اللغوية

َّتبني من البحث أن بناء .  .من أوزان املبالغة يف اللغات اجلزرية)ْفعالن(ّ

َذا البحث اللغة َّيف ضوء ما توصل إليه ه) عليه السالم(ُرفد كالم اإلمام . 

) َّالتهامم(:من ذلك،العربية بكثري من األلفاظ التي مل تذكرها املعجامت اللغوية

).َّتغوث(اسم فاعل من الفعل )ِّمتغوث(و .)َّهم(مصدر الفعل 

هلذا ال يمكن ،أثبت البحث بكثري من الشواهد أنه البد للزيادة من معنى. 
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َّإن معنى املجرد واملزيد :القول .إال يف اختالف اللهجات،واحدِّ

(منها،ًحوى هنج البالغة كثريا من األبنية النادرة.  ْقلعة:  بناء مبالغة ) ُ

.وغريمها،)الشآبيب(و،معدول عن اسم املفعول

ُاستطاع البحث أن يربز يف كثري من املواضع بعض الفروق الداللية بني . 

ْطلبة(الفرق بني:من ذلك.األبنية ْفعل(بزنة ) ِ ِطلبة(وبني،)ةِ ِفعلة(بزنة )َ وبني .)َ

).َاملرسل(و) الرسول(

وارد بمعنى املبالغة عند الريض ) َتفاعل(َّأظهر البحث أن بناء . 

وهبذا نستدل لتصحيح الرأي ،ًوعند كثري من املفرسين أيضا،األسرتابادي

َّو إن الراغب أ،عىل املبالغة) تفاعل(إن الرصفيني مل يشريوا إىل داللة بناء :القائل

.َّاألصفهاين هو من رصح بتلك الداللة فقط

ٌتبني يف البحث أن الرتكيب النحوي أسلوب آخر يف الداللة عىل املبالغة .  َّ َّ

ليست -ًإذا-فاملبالغة،َّقد نص القدماء وبعض املحدثني عىل كثري من صوره

ًعرش تركيبا داال عىل أربعة) هنج البالغة(إذ جاء يف ،مقترصة عىل األبنية الرصفية

.املبالغة

َّظهر يف البحث أن االقتصار عىل مصطلح املبالغة يف ما خيص أفعال بناء . 

نحو التكلف واالجتهاد ، أفضل من استعامل مصطلحات أخر)َّتفعل(و)افتعل(

ًفضال عن عدم ،ِواالضطراب ملا بني هذه املصطلحات وبني املبالغة من تداخل
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٣٣٧.........................................................................................................اخلامتة

.هذه املصطلحات عىل الذات اإلهلية املقدسةإمكانية إطالق بعض

َفعلل(بناء: نحو،َّجاءت املبالغة من أبنية جمردة بقلة.  فداللة التكرار يف ، )َ

.بنائه أضفت عىل معناه داللة القوة واملبالغة

ًإن رأي املربد فيام خيص وقوع املصدر حاال أسوغ.  ّ لكثرة الشواهد يف هذه ؛َّ

.القياس عليهاوالكثرة ختول ،املسالة

َّرد البحث عىل ما ذهب إليه الدكتور عباس حسن من أن .  )شتان(َّ

بشاهد من هنج البالغة ورد فيه ،يستعمل يف التفريق بني األمور املعنوية خاصة

بل منها املعنوية واألعامل ليست معنوية خاصة؛يف التفريق بني األعامل)شتان(

.ّومنها احلسية

ًفضال عن - َّإال أن،غ من معاين األفعال التي بمعناهاأسامء األفعال أبل. 

ٍيف بعضها دالالت أخرى كشف عنها البحث يف ضوء -إفادهتا املبالغة

َّهلم(من ذلك ،االستعامل ُ ُفقد استعمل يف موضع الشك والرتدد يف القرآن )َ

َّفقد دل عىل طلب يستلزم رسعة امتثال ) دونك(و، الكريم وهنج البالغة

.َاطباملخ

َّألن الزمن يف تلك ؛ال يمكن تقسيم أسامء األفعال بحسب زمن أفعاهلا. 

َّلذلك اختط ،)الزمن النحوي(األفعال حمكوم بالقرائن والسياق وهو ما يعرف بـ

ًهذا البحث منهجا قائام عىل ترتيب أسامء األفعال بحسب أوائل حروفها اهلجائية ً.
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٣٨

السنة النبوية الرشيفة يف كالم كشف البحث عن أثر القرآن الكريم و. 

وكالمه ،ُّوالغرو من ذلك فهو من مدرسة القرآن والسنّة،)عليه السالم(اإلمام 

.امتداد هلام) عليه السالم(

َّإن الرحلة مع نص هنج البالغة ورشوحه وما اكتنفته من شواهد مجة .  َّ

لة وكتب واالطالع عىل ما اكتنفه اجلانب النظري يف البحث من مصنفات جلي

والتدبر فيام وضعه اللغويون من ، ِّقيمة يف اللغة بعامة والنحو والرصف بخاصة

هلو بحق نتيجة كبرية أغنتني ، ٍّجممع ثري بالقواعد وما تفرعت إليه كل قاعدة

ِّواهللا أسأل أن أمكن غريي من اإلفادة منها، ّوأفدت منها أيام فائدة ُّإنه ويل ، ُ َّ

.التوفيق
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٣٣٩

ثروافد البح

الكتب اِّـطبوعة:أوًلا

.القرآن الكريم

ـأ ـ

حتقيق ،)هـ٥١٥ت(ّابن القطاع الصقيل ، أبنية األسامء واألفعال واملصادر.١

.م١٩٩٩،القاهرة-دار الكتب،أمحد حممد عبد الدايم. د:ودراسة

- دار الثقافة،نجاة عبد العظيم الكويف. د،أبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية.٢

.م١٩٨٩،القاهرة

،بريوت،خدجية احلديثي. د،أبنية الرصف يف كتاب سيبويه معجم ودراسة.٣

.م١،٢٠٠٣ط

حممد أبو :تح، )هـ٩١١ت(جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن.٤

.م١٩٧٤،اهليأة املرصية العامة للكتاب،الفضل إبراهيم
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٤٠

بحراين ميثم ال،اختيار مصباح السالكني رشح هنج البالغة الوسيط.٥

-إيران،جممع البحوث اإلسالمية،حممد هادي األميني. د:تح،)هـ٦٨٩ت(

.ـه١٤٠٨، ١ط،مشهد

-مؤسسة الرسالة،حممد الدايل:تح، )هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة ،أدب الكاتب.٦

.)ت.د(بريوت 

حتقيق ،)هـ٧٤٥ت(أبو حيان األندليس ،ارتشاف الرضب من لسان العرب.٧

،رمضان عبد التواب. د:مراجعة،ن حممدرجب عثام. د:ورشح ودراسة

.م١،١٩٩٨ط،القاهرة-مكتبة اخلانجي

ت (أمحد بن حممد القسطالين، لرشح صحيح البخاريإرشاد الساري.٨

).ت.د(بريوت - دار إحياء الرتاث العريب،)هـ٩٢٣

دار ،حممد باسل عيون السود: تح،)هـ٥٣٨ت(الزخمرشي ،أساس البالغة.٩

.م١،١٩٩٨ط،بريوت-الكتب العلمية

دراسة نحوية ) عليها السالم(أساليب اإلنشاء يف كالم السيدة الزهراء .١٠

.م٢٠١١،النجف األرشف-َّالعتبة العلوية املقدسة،عامر سعيد نجم،بالغية

،)م١٩٨٨ت(عبد السالم حممد هارون ،األساليب اإلنشائية يف النحو العريب.١١

.م٥،٢٠٠١ط،القاهرة-مكتبة اخلانجي
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٣٤١.................................................................................................روافد البحث 

بيت ،قيس إسامعيل األويس. د،أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني.١٢

.م١٩٨٨،بغداد-احلكمة

َّعبد الفتاح احلموز. د،أساليب املدح والذم والتعجب واملحورية.١٣ -ّدار عامر،َّ

.م١،٢٠٠٩ط،األردن

أبو عمر يوسف بن عاصم القرطبي ،االستيعاب يف معرفة األصحاب.١٤

.م١،١٩٩٢ط،بريوت- دار اجليل،عيل حممد البجاوي:تح، )هـ٤٦٣ت(

حممود :قرأه وعلق عليه،)هـ٤٧١ت(عبد القاهر اجلرجاين ،أرسار البالغة.١٥

.)ت.د(دار املدين بجدة ،مطبع املدين بالقاهرة،حممد شاكر

حممد :دراسة وحتقيق،)هـ٥٧٧ت(أبو الربكات األنباري ،أرسار العربية.١٦

.م١,١٩٩٧ط،بريوت-الكتب العلميةدار ،حسني شمس الدين

دار ،حممد عبد اهللا جرب. د،أسامء األفعال وأسامء األصوات يف اللغة العربية.١٧

.م١٩٨٠القاهرة-املعارف

-عامل الكتب،أمحد خمتار عمر. د،أسامء اهللا احلسنى دراسة يف البنية والداللة.١٨

.م١٩٩٧ط،القاهرة

مؤسسة ،ّعبد العال سامل مكرم.د:تح،طيالسيو،األشباه والنظائر يف النحو.١٩

.م١،١٩٨٥ط،بريوت- الرسالة
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٤٢

عادل أمحد :تح،)هـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة.٢٠

،١ط،بريوت- دار الكتب العلمية،وعيل حممد معوض،عبد املوجود

.ـه١٤١٥

:تح،)هـ١٠٩١ت (حممد حمسن الفيض الكاشاين ،األصفى يف تفسري القرآن.٢١

.ـه١،١٤١٨ط،قم- إيران،وحممد رضا نعمتي،حممد حسني درايتي

ِّابن السكيت ،إصالح املنطق.٢٢ أمحد حممد شاكر :رشح وحتقيق،)هـ٢٤٤ت(ِّ

.)ت.د(٤ط،القاهرة- دار املعارف،وعبد السالم حممد هارون

أمحد حممد :تح،)هـ٢١٦ت (عبد امللك بن قريب األصمعي ،األصمعيات.٢٣

.م٧،١٩٩٣ط،القاهرة-دار املعارف،وعبد السالم حممد هارون،اكرش

،مكتبة االنجلو املرصية،)م١٩٧٧ت(إبراهيم أنيس. د،األصوات اللغوية.٢٤

.م٤،٢٠٠٧ط

أمحد سعيد . د،األصول البالغية يف كتاب سيبويه وأثرها يف البحث البالغي.٢٥

.م٢،٢٠٠٩ط،القاهرة- مكتبة كلية اآلداب،حممد

َّابن الرساج ،صول يف النحواأل.٢٦ ،عبد احلسني الفتيل. د:تح،)هـ٣١٦ت(َّ

.م٣،١٩٩٦ط،بريوت-مؤسسة الرسالة

- مطبعة السعدون،عبد اجلبار ثجيل. د،إضاءات علمية يف القرآن الكريم.٢٧

.م١،٢٠٠٨ط،بغداد
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٣٤٣.................................................................................................روافد البحث 

التوظيف البالغي ،دراسة نظرية تطبيقية،اإلعجاز الرصيف يف القرآن الكريم.٢٨

-املكتبة العرصية،عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي. د،يغة الكلمةلص

.م٢٠٠٨بريوت 

السيد أمحد :تح، )هـ٤٠٣ت (أبو بكر الباقالين ،إعجاز القرآن للباقالين.٢٩

.م٥،١٩٩٧ط،القاهرة- دار املعارف،صقر

-مكتبة القرآن،)هـ٤٢٩ت(أبو منصور الثعالبي،األعجاز واإلجياز.٣٠

.)ت.د(.القاهرة

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني ،األعالم.٣١

-دار العلم للماليني،)م١٩٧٦ت(َخري الدين الزركيل ،واملسترشقني

.م١٥،٢٠٠٢ط،بريوت

عزيز اهللا :تح،)هـ٦٢٢ت بعد (عيل نارص الرسخيس ،أعالم هنج البالغة.٣٢

.ـه١،١٤١٥ط،رانطه-مؤسسة الطباعة والنرش اإلسالمي،العطاردي

. د:حتقيق ودراسة،)هـ٥٤٢ت (هبة اهللا بن عيل العلوي ،أمايل ابن الشجري.٣٣

.م١،١٩٩٢ط،القاهرة- مكتبة اخلانجي،حممود حممد الطناحي

مطبعة ،موسى علوان.د:حتقيق، )هـ٧٥١ت(ابن القيم اجلوزية ،أمثال القرآن.٣٤

.م١٩٨٧بغداد -الزمان
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٤٤

مؤسسة النرش ،حممد الغروي،ة من هنج البالغةاألمثال واحلكم املستخرج.٣٥

.ـه١٤٠٧قم -إيران- اإلسالمي

).ت.د(الشيخ نارص مكارم الشريازي،األمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل.٣٦

أبو ،البرصيني والكوفيني:بني النحويني،اإلنصاف يف مسائل اخلالف.٣٧

- عة السعادةمطب،حممد حميي الدين عبد احلميد:تح،الربكات األنباري

.م٤،١٩٦١ط،مرص

حممد عبد الرمحن :تح،)هـ٦٨٥ت(البيضاوي ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل.٣٨

.ـه١،١٤١٨ط،بريوت-دار إحياء الرتاث العريب،املرعشيل

-مطبعة اآلداب،)م٢٠١٠ت(هاشم طه شالش . د،أوزان الفعل ومعانيها.٣٩

.م١٩٧١النجف األرشف 

موسى بناي . د:تح،)هـ٦٤٦ت(ابن احلاجب ،لَّاإليضاح يف رشح املفص.٤٠

.)ت.د(بغداد -مطبعة العاين،العلييل

ـب ـ

َبحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار.٤١ ّالعالمة حممد باقر املجليس ،ُ

،٢ط،بريوت- مؤسسة الوفاء،جمموعة من العلامء:تح،)هـ١١١١ت(

.م١٩٨٣
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٣٤٥.................................................................................................روافد البحث 

،اإلسكندرية- منشأة املعارف،ري سلطانمن. د،البديع تأصيل وجتديد.٤٢

.م١٩٨٦

:حتقيق ودراسة،)هـ٦٠٦ت(جمد الدين ابن األثري ،البديع يف علم العربية.٤٣

مركز إحياء الرتاث ،صالح حسني العايد. ود، ّفتحي أمحد عيل الدين.د

.ـه١،١٤١٩ط،مكة املكرمة- اإلسالمي

حممد أبو الفضل :حت،)هـ٧٩٤ت(الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن.٤٤

.م١،١٩٥٧ط،مرص- دار إحياء الكتب العربية،إبراهيم

حممد . د،البالغة القرآنية يف تفسري الزخمرشي وأثرها يف الدراسات البالغية.٤٥

.)ت.د(القاهرة -دار الفكر العريب،حسنني أبو موسى

،ألردنا-ّدار عامر،فاضل السامرائي. د،بالغة الكلمة يف التعبري القرآين.٤٦

.م٥،٢٠٠٨ط

دار ،)هـ١٤١٥ت(حممد تقي التسرتي ،هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة.٤٧

.ـه١،١٤١٨ط،طهران- أمري للنرش

عبد السالم حممد :حتقيق ورشح،)هـ٢٥٥ت(اجلاحظ ،البيان والتبيني.٤٨

.م٧،١٩٩٨ط،القاهرة- مكتبة اخلانجي،هارون
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٤٦

ـت ـ

: تح،)هـ١٢٠٥ت(َّرتىض الزبيدي م،تاج العروس من جواهر القاموس.٤٩

.م١٩٦٥مطبعة حكومة الكويت ،جمموعة من األساتيذ

أمحد حبيب قصري : تح، )هـ٤٦٠ت(الشيخ الطويس ،التبيان يف تفسري القرآن.٥٠

.ـه١،١٤٠٩ط،بريوت- دار إحياء الرتاث العريب،العاميل

تفسري حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من(التحرير والتنوير.٥١

.م١٩٨٤،الدار التونسية،)هـ١٣٩٣ت(ابن عاشور،)الكتاب املجيد

اجلامعة ،هادي هنر. د،الرتاكيب اللغوية يف العربية دراسة وصفية تطبيقية.٥٢

.م١٩٨٧كلية اآلداب -املستنرصية

دار الكتاب ،)هـ٧٤١ت(أبو القاسم الغرناطي ،التسهيل لعلوم التنزيل.٥٣

.م٤،١٩٨٣ط، بريوت- العريب

:ترمجة،سلامن العاين. د،التشكيل الصويت يف اللغة العربية فونولوجيا العربية.٥٤

،١ط،السعودية-النادي األديب،حممد حممود غايل:مراجعة،يارس املالح. د

.م١٩٨٣

، عبد اهللا اجلبوري. د: حتقيق، )هـ٣٤٧ت(ابن درستويه ،تصحيح الفصيح.٥٥

.م١،١٩٧٥ط،بغداد- مطبعة اإلرشاد
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٣٤٧.................................................................................................روافد البحث 

،بريوت- مكتبة املعارف،فخر الدين قباوة. د،يف األسامء واألفعالترص.٥٦

.م٢،١٩٨٨ط

،الطيب البكوش. د،الترصيف العريب من خالل علم األصوات احلديث.٥٧

.م٣،١٩٩٢ط،تونس-املطبعة العربية،صالح القرمادي:تقديم

.م١،٢٠٠٨ط،ّعامن- دار املسرية،عبده الراجحي. د،التطبيق الرصيف.٥٨

١٩٢٩حمارضات ألقاها يف اجلامعة املرصية سنة ،التطور النحوي للغة العربية.٥٩

. أخرجه وصححه وعلق عليه د،)م١٩٣٣ت(املسترشق األملاين برجشرتارس

.٢،١٩٩٤ط،القاهرة- مكتبة اخلانجي،رمضان عبد التواب

حممد باسل عيون : وضع حواشيه)هـ٨١٦ت(الرشيف اجلرجاين ،التعريفات.٦٠

.م٣،٢٠٠٩ط،بريوت- دار الكتب العلمية،السود

أبو ،تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم.٦١

.)ت.د(بريوت - دار الرتاث العريب، )هـ٩٥١ت(السعود 

عيل ،عادل أمحد عبد املوجود:تح،أبو حيان األندليس،تفسري البحر املحيط.٦٢

.م١،٢٠٠١ط،بريوت- ميةدار الكتب العل،حممد معوض

،وجالل الدين السيوطي)هـ٨٦٤ت(جالل الدين املحيل ،ِتفسري اجلاللني.٦٣

.)ت.د(١ط،القاهرة- دار احلديث
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،)هـ٥٤٨ت(الشيخ الفضل بن احلسن الطربيس ،تفسري جوامع اجلامع.٦٤

.ـه١،١٤١٨ط،إيران-مؤسسة النرش اإلسالمي

َّوقدم له وعلق عليه الشيخ حسني صححه،الفيض الكاشاين،تفسري الصايف.٦٥

.ـه٢،١٤١٦ط،طهران،األعلمي

فخر الدين ،تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب.٦٦

.م١،١٩٨١ط،بريوت- دار الفكر،)هـ٦٠٤ت(الرازي 

يارس بن :تح،)هـ٤٨٩ت(أبو املظفر بن عبد اجلبار السمعاين ،تفسري القرآن.٦٧

.م١،١٩٩٧ط،الرياض- دار الوطن،نيم بن عباسوغ،إبراهيم

السيد حممد رشيد رضا ، تفسري القرآن احلكيم املشتهر باسم تفسري املنار.٦٨

.م٢,١٩٤٧ط،القاهرة- دار املنار،)هـ١٣٥٤ت(

حامد . د:راجعه،)هـ١٢٤٢ت(السيد عبد اهللا شرب،تفسري القرآن الكريم.٦٩

.م٣،١٩٦٦ط.مطبوعات السيد مرتىض الرضوي،حفني داوود

الصغاين ،التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية.٧٠

وعبد ،وحممد أبو الفضل إبراهيم،إبراهيم اإلبياري:حققه،)هـ٦٥٠ت(

. و د،وعبد احلميد حسنحممد خلف اهللا أمحد:راجعه،العليم الطحاوي

.م١٩٧٠القاهرة -دار الكتب،حممد مهدي عالم
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٣٤٩.................................................................................................روافد البحث 

الدار ،جمموعة من األساتيذ:تح،)هـ٣٧٠ت(األزهري ،هتذيب اللغة.٧١

.)ت.د(القاهرة -املرصية للتأليف والرتمجة

عالء :تح،السيوطي،)صحيح البخاري(التوشيح عىل اجلامع الصحيح .٧٢

.م٢٠٠٠، ١ط،بريوت-دار الكتب العلمية،إبراهيم األزهري

.)ت.د(،انطهر،السيد حممد احلسيني الشريازي،توضيح هنج البالغة.٧٣

،١ط،القاهرة- دار املعارف،)م٢٠٠٥ت(شوقي ضيف . د،تيسريات لغوية.٧٤

.م١٩٩٠

ـث ـ

)هـ٣٨٨ت(ّواخلطايب)هـ٣٨٤ت(ُّالرماين،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.٧٥

ّحققها وعلق ،وعبد القاهر اجلرجاين يف الدراسات القرآنية والنقد األديب

-دار املعارف،د زغلول سالمحمم. ود،حممد خلف اهللا أمحد:عليها

.م٣،١٩٧٦ط،القاهرة

ـج ـ

ضبط وتوثيق ،)هـ٣١٠ت(الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن.٧٦

.م١٩٩٥بريوت -دار الفكر،صدقي مجيل العطار:وختريج

دار إحياء ،)م١٩٤٤ت(الشيخ مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية.٧٧

.م١،٢٠٠٤ط،بريوت- الرتاث العريب
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وإبراهيم ،أمحد الربدوين:تح،)هـ٦٧١ت(القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.٧٨

.م٢،١٩٦٤ط،القاهرة- دار الكتب املرصية،أطفيش

دار ،ّعيل عبد الفتاح حميي. د،)دراسة نحوية(اجلملة اخلربية يف هنج البالغة .٧٩

.م١،٢٠١٢ط،ّعامن- صفاء

،ّعامن- دار الفكر،فاضل السامرائي. د،اجلملة العربية تأليفها وأقسامها.٨٠

.م٣,٢٠٠٩ط

.)ت.د(فاضل السامرائي . د،اجلملة العربية واملعنى.٨١

حيدر آباد - مطبعة جملس دائرة املعارف،)هـ٣٢١ت(ابن دريد ،مجهرة اللغة.٨٢

.ـه١،١٣٤٤ط،اهلند- الدكن

مد الشيخ عيل حم:تح،)هـ٨٧٥ت(الثعالبي ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن.٨٣

دار إحياء ،عبد الفتاح أبو سنة. ود،وعادل أمحد عبد املوجود،معوض

.ـه١٤١٨، ١ط،لبنان- الرتاث

-ح - 

ُحممد اخلرضي ،ُحاشية اخلرضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك.٨٤

.)ت.د(بريوت - دار الفكر،)هـ١٣٨٨ت(

بن عيل حممد، ّحاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك.٨٥
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، مرص، املكتبة التوفيقية، طه عبد الرؤوف سعد: تح، )هـ١٢٠٦(ّالصبان

).ت.د(

عبد العال سامل . د:تح،)هـ٣٧٠ت(ابن خالويه ،يف القراءات السبعاحلجة.٨٦

.م٤،١٩٧٩ط،بريوت-دار الرشوق،مكرم

حممد بن احلسني املعروف بقطب الدين ،حدائق احلقائق يف رشح هنج البالغة.٨٧

،١ط،قم- إيران،عزيز اهللا العطاردي:تح،)هـ٦١٠ت بعد (ذري الكي

.ـه١٤١٦

ـخ ـ

مؤسسة اإلمام :تح،)هـ٥٧٣ت(قطب الدين الراوندي ،اخلرائج واجلرائح.٨٨

-إيران،بإرشاف السيد حممد باقر املوحد األبطحي)عليه السالم(املهدي 

.ـه١٤٠٩،قم

،ّحممد عيل النجار: تح، )هـ٣٩٢ت(ِأبو الفتح عثامن بن جنّي ،اخلصائص.٨٩

.)ت.د(مرص -املكتبة العلمية

حتقيق ،)هـ٤٠٦ت(الرشيف الريض ،)عليهم السالم(خصائص األئمة .٩٠

مشهد -إيران،جممع البحوث اإلسالمية،حممد هادي األميني. د:وتعليق

.ـه١٤٠٦
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عصام :تح،)هـ٨٣٧ت(ابن حجة احلموي ،خزانة األدب وغاية اإلرب.٩١

،الطبعة األخرية،بريوتـدار البحار، بريوت-مكتبة اهلاللدار و،شقيو

.م٢٠٠٤

،)هـ١٠٩٣ت(عبد القادر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب.٩٢

.م٤،١٩٩٧ط،القاهرة-مكتبة اخلانجي،عبد السالم هارون:رشح وحتقيق

ــ د ــ

مصطفى . د،دراسات يف فلسفة النحو والرصف واللغة والرسم.٩٣

.م١٩٦٨بغداد - مطبعة أسعد،)م١٩٦٩ت(وادج

، )م١٩٨٤ت(حممد عبد اخلالق عضيمة ،الكريمدراسات ألسلوب القرآن.٩٤

.)ت.د(القاهرة - دار احلديث

.)ت.د(بريوت -دار الفكر،السيوطي،يف التفسري باملأثورُّالدر املنثور.٩٥

حميي حممد،القسم األول يف املقدمات وترصيف األفعال،دروس الترصيف.٩٦

.م١٩٩٥بريوت -املكتبة العرصية،)م١٩٧٢ت(الدين عبد احلميد 

مطبعة املدين،حممود حممد شاكر:تح،عبد القاهر اجلرجاين،دالئل اإلعجاز.٩٧

.م٣،١٩٩٢ط،جدة-دار املدين،القاهرة- 

أمحد خمتار :تح،)هـ٣٥٠ت(أبو إسحاق بن إبراهيم الفارايب ،ديوان األدب.٩٨
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- مؤسسة دار الشعب للنرش والطباعة،إبراهيم أنيس. د:مراجعة،عمر

.م١٢٠٠٣ط،القاهرة

حممد حسني . د:تح،)هـ٧ت(ميمون بن قيس ، الكبريديوان األعشى.٩٩

.)ت.د(

،حممد أبو الفضل إبراهيم:تح، )هـ.ق٨٠ت نحو (ديوان امرئ القيس.١٠٠

.)ت.د(٥ط،القاهرة-دار املعارف

حممد :حققه ومجعه،)هـ.ق٣٥حو ت ن(ديوان عدي بن زيد العبادي.١٠١

.م١٩٦٥بغداد - رشكة دار اجلمهورية للنرش والطبع،جبار املعيبد

قدم له ووضع حواشيه ،رشح الطويس،)هـ٤١ت(ديوان لبيد بن ربيعة.١٠٢

.م١،١٩٩٣ط،بريوت- دار الكتاب العريب،حنا نرص احلتي. د:وفهارسه

.م٢،١٩٩٥ط،هرةالقا-دار الكتب املرصية،ديوان اهلذليني.١٠٣

سمري شيخ :رشح وتدقيق،)م٢٠٠٣ت(الشيخ أمحد الوائيل ،ديوان الوائيل.١٠٤

.م١،٢٠١١ط،بريوت- مؤسسة البالغ،األرض

ـذ ـ

الشهيد األول حممد بن مجال الدين ،ذكرى الشيعة يف أحكام الرشيعة.١٠٥

إلحياء )عليهم السالم(مؤسسة آل البيت :تح،)هـ٧٨٦ت(مكي العاميل 

.ـه١١٤١٩ط،قم-إيران،اثالرت
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ـرـ

رملة ،)دراسة لغوية(يف هنج البالغة )عليه السالم(رسائل اإلمام عيل .١٠٦

.م٢٠١١النجف األرشف -العتبة العلوية املقدسة،خضري مظلوم

،)هـ١٢٧٠ت(اآللويس،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.١٠٧

دار إحياء الرتاث ،ري اآللويسُعني بنرش وتصحيحه السيد حممود شك

.)ت.د(بريوت - العريب

السيد ،)عليه السالم(رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين .١٠٨

-إيران،مؤسسة النرش اإلسالمي،)هـ١١٢٠ت(عيل خان املدين الشريازي 

.ـه٤،١٤١٥ط،قم

ز ــ

ت (اري أبو بكر حممد بن القاسم األنب،الزاهر يف معاين كلامت الناس.١٠٩

،١ط،بريوت- مؤسسة الرسالة،منحاتم صالح الضا. د:تح،)هـ٣٢٨

.م١٩٩٢

ـس ـ

دار ،شوقي ضيف. د:تح،)هـ٣٢٤ت(ابن جماهد ،السبعة يف القراءات.١١٠

.ـه٢،١٤٠٠ط،القاهرة-املعارف

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٥٥.................................................................................................روافد البحث 

،)هـ٢٧٩ت(حممد بن عيسى الرتمذي لإلمام احلافظ،سنن الرتمذي.١١١

دار ،وعبد الرمحن حممد عثامن،اللطيفعبد الوهاب عبد :حققه وصححه

.م٢،١٩٨٣ط،بريوت- الفكر

دار ،خليل بنيان احلسون. د،سنن العربية يف الداللة عىل املبالغة والتكثري.١١٢

.م١،٢٠٠٩ط،بريوت-الكتب العلمية

َسري أعالم النبالء.١١٣ ُّ َ جمموعة من العلامء بإرشاف :تح،)هـ٧٤٨ت(الذهبي،ِ

.م٣،١٩٨٥ط،بريوت- مؤسسة الرسالة،ؤوطُالشيخ شعيب األرنا

ـش ـ

،٢ط،)م١٩٣٢ت(الشيخ أمحد احلمالوي ،شذا العرف يف فن الرصف.١١٤

.م٢٠٠٠

،)هـ٧٦٩ت(هباء الدين ابن عقيل ،رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك.١١٥

.م١٤،١٩٦٤ط،مرص- املكتبة التجارية،حممد حميي الدين عبد احلميد:تح

،)هـ٩٠٠ت(ُنور الدين األشموين ،ألفية ابن مالكرشح األشموين عىل .١١٦

.م١،١٩٩٨ط،بريوت-دار الكتب العلمية

عبد الرمحن . د:تح،)هـ٦٧٢ت(مجال الدين ابن مالك ،رشح التسهيل.١١٧

.م١،١٩٩٠ط،القاهرة- دار هجر،حممد بدوي املختون. ود،السيد
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حممد :تح،)هـ٩٠٥ت(خالد األزهري ،رشح الترصيح عىل التوضيح.١١٨

.م١،٢٠٠٠ط،بريوت-دار الكتب العلمية،باسل عيون السود

تصحيح ،)هـ٦٨٦ت(الريض األسرتابادي ،رشح الريض عىل الكافية.١١٩

.م٢،١٩٩٦ط،منشورات جامعة بنغازي،يوسف حسن عمر:وتعليق

،حممد نور احلسن:تح،الريض األسرتابادي،رشح شافية ابن احلاجب.١٢٠

- دار الكتب العلمية،يي الدين عبد احلميدوحممد حم،وحممد الزفزاف

.م١٩٨٢،بريوت

ابن هشام األنصاري ، العربرشح شذور الذهب يف معرفة كالم.١٢١

القاهرة - دار الطالئع، حممد حميي الدين عبد احلميد:تح،)هـ٧٦١ت(

.)ت.د(

حممد عبد املنعم اجلوجري ،رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب.١٢٢

اجلامعة -عامدة البحث العلمي،ّنواف احلارثي:وحتقيقدراسة،)هـ٨٨٩ت(

.م١،٢٠٠٤ط،السعودية-اإلسالمية

أمحد :تح،)هـ٣٣٨ت(ّالنحاس ، رشح القصائد التسع املشهورات.١٢٣

.م١٩٧٣بغداد - دار احلرية للطباعة،خطاب

:حققه وعلق عليه،)هـ٨٥٥ت(حممود العيني ،رشح املراح يف الترصيف.١٢٤

.)ت.د(،ر جوادعبد الستا. د
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إدارة ، )هـ٦٤٣ت(موفق الدين بن عيل بن يعيش النحوي، َّرشح املفصل.١٢٥

.)ت.د(، مرص، الطباعة املنريية

صىل اهللا (دار الرسول األكرم ،السيد عباس املوسوي،رشح هنج البالغة.١٢٦

.ـه١،١٤١٨ط،بريوت- دار املحجة البيضاء، )عليه وآله وسلم

حممد أبو الفضل: تح، )هـ٦٥٦ت(ديد ابن أيب احل،رشح هنج البالغة.١٢٧

.م١٩٨٧، ١ط، بريوت- دار اجليل، إبراهيم

عزيز اهللا :تح،شارح حمقق من أعالم القرن الثامن،رشح هنج البالغة.١٢٨

.ـه١،١٤١٧ط،قم- إيران- مؤسسة هنج البالغة،العطاردي

ـه٢١٤٠٤ط، كامل الدين ميثم بن عيل البحراين،رشح هنج البالغة.١٢٩

.)طم.د(

،عيل أنصاريان،رشح هنج البالغة املقتطف من بحار األنوار للمجليس.١٣٠

.ـه١،١٤٠٨ط،طهران-مؤسسة النرش اإلسالمي

ـص ـ

أمحد بن فارس ،الصاحبي يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها.١٣١

مكة املكرمة -السعودية،السيد أمحد صقر:رشح وحتقيق،)هـ٣٩٥ت(

.)ت.د(
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إسامعيل بن محاد اجلوهري ،ج اللغة وصحاح العربيةالصحاح تا.١٣٢

،بريوت- دار العلم للماليني،أمحد عبد الغفور عطار:تح،)هـ٣٩٣ت(

.م٤،١٩٩٠ط

-دار الفكر،)هـ٢٥٦ت(أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري.١٣٣

.م١٩٨١بريوت 

جامعة - وزارة التعليم العايل،عبد اجلبار النايلة. د،الرصف الواضح.١٣٤

.م١٩٨٨املوصل 

.م٢،٢٠٠٢ط،األردن- دار األمل،هادي هنر. د،الرصف الوايف.١٣٥

ط ــ

دار ،حممد عبد القادر عطا:تح،)هـ٢٣٠ت(ابن سعد ،الطبقات الكربى.١٣٦

.م١،١٩٩٠ط،بريوت-الكتب العلمية

حييى بن محزة ،الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز.١٣٧

.م١٩١٤، مرص- مطبعة املقتطف، )هـ٧٤٥ت (َالعلوي

ـع ـ

.م٥،١٩٩٨ط،القاهرة-عامل الكتب،أمحد خمتار عمر. د،علم الداللة.١٣٨

حممد :تح،)هـ٤٥٦ت(ابن رشيق ،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده.١٣٩
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.م٥،١٩٨١ط،بريوت- دار اجليل،حميي الدين عبد احلميد

. ود،مهدي املخزومي. د:تح،)هـ١٧٥ت(اخلليل الفراهيدي ،العني.١٤٠

.م١٩٨٠بغداد - دار الرشيد- وزارة الثقافة واإلعالم،إبراهيم السامرائي

ـغ ـ

،حممد عبد املعيد خان. د:تح،)هـ٢٢٤ت(ّابن سالم ،غريب احلديث.١٤١

.م١،١٩٦٤ط،اهلند-مطبعة دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن

عبد الكريم . د،دراسته،توثيق نسبته،أنواعه،ابهأسب،غريب هنج البالغة.١٤٢

.م٢٠١١،النجف األرشف- العتبة العلوية املقدسة،حسني السعداوي

ـف ـ

إبراهيم :وضع حواشيه،الزخمرشي، الفائق يف غريب احلديث واألثر.١٤٣

.م١٩٩٦، ١ط،بريوت- دار الكتب العلمية،شمس الدين

ّرقم كتبه ،حجر العسقالينابن ،فتح الباري رشح صحيح البخاري.١٤٤

َّأخرجه وصححه وأرشف عىل ،حممد فؤاد عبد الباقي:وأبوابه وأحاديثه

دار ،عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز:علق عليه،حمب الدين اخلطيب:طبعه

.ـه١٣٧٩بريوت -املعرفة

الشوكاين ،َّفتح القدير اجلامع بن فني الرواية والدراية من علم التفسري.١٤٥
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).ت.د(بريوت - عامل الكتب،)هـ١٢٥٠ت(

-مكتبة القديس، )هـ٣٩٥ت(أبو هالل العسكري ،الفروق اللغوية.١٤٦

.ـه١٣٥٣،القاهرة

مؤسسة الرسالة، )م٢٠٠١ت(إبراهيم السامرائي.د،الفعل زمانه وأبنيته.١٤٧

.م٢١٩٨٠ط،بريوت- 

،١ط،بريوت-املؤسسة اجلامعة،عصام نور الدين. د،الفعل والزمن.١٤٨

.م١٩٨٤

،مصطفى السقا:تح: أبو منصور الثعالبي،فقه اللغة ورس العربية.١٤٩

-مطبعة مصطفى البايب احللبي،وعبد احلفيظ شلبي،وإبراهيم األبياري

.م١,١٩٣٨ط،مرص

نور الدين عبد الرمحن اجلامي ،رشح كافية ابن احلاجب،الفوائد الضيائية.١٥٠

مطبعة وزارة األوقاف ،أسامة طه الرفاعي. د:دراسة وحتقيق، )هـ٨٩٨ت(

.م١٩٨٣بغداد - والشؤون الدينية

،)هـ١٤٠٠ت(حممد جواد مغنية ،يف ظالل هنج البالغة حماولة لفهم جديد.١٥١

.ـه١٤٠٠، ٣ط،بريوت-دار العلم للماليني

عامل ،خليل أمحد عاميرة. د،)منهج وتطبيق(يف نحو اللغة وتراكيبها.١٥٢

.م١،١٩٨٤ط،جدة-املعرفة
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ـق ـ

،٣ط،املطبعة األمريية،)هـ٨١٧ت(الفريوزآبادي ،موس املحيطالقا.١٥٣

.ـه١٣٠١

مؤسسة ،خالد إسامعيل عيل. د،القاموس املقارن أللفاظ القرآن الكريم.١٥٤

.م١،٢٠٠٩ط،بريوت-البديل للدراسات والنرش

،إيران- دار اهلدى،الشيخ نعمة هادي الساعدي،القرآن والعقلية العربية.١٥٥

.ـه١٤٢٤، ١ط

ًمجعا ودراسة ،رارات النحوية والترصيفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرةالق.١٥٦ ً

خالد بن ،م١٩٩٥-ـه١٤١٥إىل هناية الدورة احلادية والستني عام ،ًوتقويام

،بريوت-دار ابن حزم،الرياض-دار التدمرية،سعود بن فارس العصيمي

.م١،٢٠٠٣ط

،ن بن أمحد بن عيل الربعيالدكتور سعدو،)أل(القول الفصل يف حقيقة .١٥٧

.م٢٠٠٩احللة - دار األرقم للطباعة

ـك ـ

عيل اكرب :َّصححه وعلق عليه،)هـ٣٢٩ت(ُالشيخ الكليني ،الكايف.١٥٨

.ـه٣،١٣٨٨ط،طهران-دار الكتب اإلسالمية،الغفاري
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حممد أبو :تح،)هـ٢٨٥ت(ّحممد بن يزيد املربد ،الكامل يف اللغة واألدب.١٥٩

.م٣،١٩٩٧ط،القاهرة- دار الفكر،الفضل إبراهيم

مرص -مطبعة التقدم،)هـ٣٥٦ت(أبو الفرج األصبهاين ، كتاب األغاين.١٦٠

.)ت.د(

كاظم . د:حتقيق ودراسة،)هـ٣٧٧ت(أبو عيل الفاريس ،كتاب التكملة.١٦١

.م٢،١٩٩٩ط،بريوت- عامل الكتب،)م١٩٩٨ت(بحر املرجان

.ـه٢,١٤٢٤بريوت ط- ةدار الكتب العلمي،اجلاحظ،كتاب احليوان.١٦٢

حممد أبو :تح،أبو هالل العسكري،الكتابة والشعر:كتاب الصناعتني.١٦٣

.ـه١٤١٩بريوت - املكتبة العرصية،وعيل حممد البجاوي،الفضل إبراهيم

أبو برش عمرو بن عثامن املعروف بسيبويه ،كتاب سيبويه،الكتاب.١٦٤

،٣ط،القاهرة- مكتبة اخلانجي،عبد السالم هارون:تح)هـ١٨٠ت(

.م١٩٨٨

ُعني بنرشه األب لويس ،)هـ٢١٥ت(أبو زيد األنصاري ،كتاب املطر.١٦٥

.م١٩٠٥بريوت ،شيخو اليسوعي

،عيل توفيق احلمد. د:تح،عبد القاهر اجلرجاين،كتاب املفتاح يف الرصف.١٦٦

.م١،١٩٨٧ط،بريوت-مؤسسة الرسالة
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،١ط،بغداد- يةدار الشؤون الثقاف،)دراسات يف اللغة(كتاب املورد .١٦٧

.م١٩٨٦

،)هـ١١٥٨ت(حممد عيل التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم.١٦٨

عبد . د:ترمجة،رفيق العجم. د: تقديم وإرشاف ومراجعة،عيل دحروج: تح

.م١،١٩٩٦ط،بريوت- مكتبة لبنان نارشون،اهللا اخلالدي

،لتأويلّالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه ا.١٦٩

.م١٩٦٦،الطبعة األخرية،مرص- مطبعة مصطفى البايب احللبي،الزخمرشي

اإلمام أيب :تح،)هـ٤٢٧ت(الثعلبي ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن.١٧٠

دار إحياء ،األستاذ نصري الساعدي:مراجعة وتدقيق،حممد بن عاشور

.م١،٢٠٠٢ط،بريوت- الرتاث العريب

-مكتبة اخلانجي،عبد السالم هارون،)ولالقسم األ(كناشة النوادر .١٧١

.م١،١٩٨٥ط،القاهرة

جمتبى :تح،)هـ١١٢٥ت(حممد املشهدي ، كنز الدقائق وبحر الغرائب.١٧٢

.ـه١٤٠٧قم -إيران- مؤسسة النرش اإلسالمي،العراقي

ـل ـ

الشيخ :تح، )هـ٧٧٥ت(ابن عادل الدمشقي ،ُّاللباب يف علوم الكتاب.١٧٣
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-دار الكتب العلمية،والشيخ عيل حممد معوض،جودعادل أمحد عبد املو

.م١،١٩٩٨ط،بريوت

،٣ط،بريوت- دار صادر،)هـ٧١١ت(ابن منظور ،لسان العرب.١٧٤

.ـه١٤١٤

-الدار الشامية،حسن ظاظا. د،اللسان واإلنسان مدخل اىل معرفة اللغة.١٧٥

.م٢،١٩٩٠ط،بريوت

ّمتام حسان. د،اللغة العربية معناها ومبناها.١٧٦ -عامل الكتب،)م٢٠١١ت(ّ

.م٥،٢٠٠٦ط

.م٢،١٩٩٧ط،القاهرة-عامل الكتب،أمحد خمتار عمر. د،اللغة واللون.١٧٧

دار الشؤون ،فاضل السامرائي. د،ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل.١٧٨

.م١،١٩٩٩ط،بغداد- الثقافية

َاللمع يف العربية.١٧٩ - دار الكتب الثقافية،فائز فارس:تح،ابن جني،ُّ

.)ت.د(الكويت 

دار العربية ،أمحد علم الدين اجلندي. د،اللهجات العربية يف الرتاث.١٨٠

.م١٩٨٣ليبيا - للكتاب

مكتبة ،أمحد عبد الغفور عطار:تح،ابن خالويه،ليس يف كالم العرب.١٨١

.م٢،١٩٧٩ط،مكة املكرمة
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ـم ـ

،يشعايل رسحان القر،املبالغة يف البالغة العربية تارخيها وصورها.١٨٢

.م١٩٨٥، ١ط،مطبوعات نادي الطائف األديب

عبد . د:حتقيق ورشح وتعليق،أبو حيان األندليس،املبدع يف الترصيف.١٨٣

.م١،١٩٨٢ط،الكويت-مكتبة دار العروبة،احلميد السيد طلب

)هـ٦٣٧ت(ضياء الدين ابن األثري ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر.١٨٤

القاهرة - دار هنضة مرص للطباعة والنرش،نةوبدوي طبا،أمحد احلويف:تح

.)ت.د(

دار ،حممد حميي الدين عبد احلميد:تح،)هـ٥١٨ت(امليداين ،جممع األمثال.١٨٥

.)ت.د(بريوت -املعرفة

ْالشيخ الطرحيي ،جممع البحرين.١٨٦ َ أعاد ترتيبه عىل احلرف ،)هـ١٠٨٥ت(ُّ

مكتبة ،د احلسينيالسيد أمح:تح،حممود عادل:األول من الكلمة وما بعده

.ـه٢،١٤٠٨ط،قم- النرش اإلسالمي

جلنة من :حققه وعلق عليه،الشيخ الطربيس،جممع البيان يف تفسري القرآن.١٨٧

.م١،١٩٩٥ط،بريوت- مؤسسة األعلمي،العلامء واملحققني

- ١٩٣٢جممع اللغة يف ثالثني عاما .١٨٨ :تعليق،إبراهيم مدكور:تصدير،١٩٦٢

.م١٩٧١، ٢ط،القاهرة- مطبعة الكيالين،دحممد خلف اهللا أمح
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:تح،ابن جني،املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها.١٨٩

املجلس ،عبد الفتاح إسامعيل. ود،عبد احلليم النجار. ود،عيل النجدي

.م١٩٩٤القاهرة-األعىل للشؤون اإلسالمية

،)هـ٥٤٢ت(ية األندليس ابن عط،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.١٩٠

،١ط،بريوت- دار الكتب العلمية،عبد السالم عبد الشايف حممد:تح

.ـه١٤٢٢

عبد احلميد :تح،)هـ٤٥٨ت(ابن سيده ،املحكم واملحيط األعظم.١٩١

.م٢٠٠٠، ١ط،بريوت-دار الكتب العلمية،هنداوي

:تيبهُعني برت،)هـ٦٦٦ت(الشيخ حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح.١٩٢

.م٨،١٩١٩ط،القاهرة-املطبعة األمريية،حممود خاطر بك

.ـه١،١٣٢٠ط،مرص- املطبع األمريية الكربى،ابن سيده،املخصص.١٩٣

.)ت.د()هـ٧١٠ت(النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل

دار الكتب ،معن توفيق دحام احليايل. د،املدح والذم يف القرآن الكريم.١٩٤

.م١،٢٠٠٦ط،بريوت-العلمية

وحممد ،حممد جاد املوىل:تح،السيوطي،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها.١٩٥

).ت.د(القاهرة - دار الرتاث،وعيل حممد البجاوي،أبو الفضل إبراهيم
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مصطفى :تح،)هـ٤٠٥ت(احلاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني.١٩٦

.م١،١٩٩٠ط،بريوت-دار الكتب العلمية، عبد القادر عطا

كلية - جامعة الكويت،فاضل السامرائي. د،معاين األبنية يف العربية.١٩٧

.م١،١٩٨١ط،اآلداب

أمحد :تح،)هـ٢٠٧ت(ّالفراء أبو زكريا حييى بن زياد،معاين القرآن.١٩٨

- دار املرصية،وعبد الفتاح إسامعيل،وحممد عيل النجار،يوسف النجايت

).ت.د(القاهرة 

ِّجامعة أم ،الشيخ حممد عيل الصابوين:تح،ّالنحاس،معاين القرآن الكريم.١٩٩ ُ

.م١،١٩٨٨ط،السعودية- القرى

َّالزجاج ،معاين القرآن وإعرابه.٢٠٠ عبد اجلليل عبده . د:تح)هـ٣١١ت(َّ

.م١،١٩٨٨ط،بريوت-عامل الكتب،شلبي

.م٢،٢٠٠٣ط،ّعامن- دار الفكر،فاضل السامرائي. د،معاين النحو.٢٠١

٢ط،بريوت- دار صادر،)هـ٦٢٦ت(ياقوت احلموي ،معجم البلدان.٢٠٢

.م١٩٩٥

،القاهرة-دار سعد الدين،عبد اللطيف اخلطيب. د،معجم القراءات.٢٠٣

.م٢٠٠٢، ١ط
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٦٨

دار ،عبد السالم هارون:تح،أمحد بن فارس،معجم مقاييس اللغة.٢٠٤

.م١٩٧٩الفكر

،وأمحد حسن الزيات،إبراهيم مصطفى:قام بإخراجه،املعجم الوسيط.٢٠٥

.م٢،١٩٧٢ط،تركية-دار الدعوة، وحممد عيل النجار،وحامد عبد القادر

عيل عبد . د،)عليه السالم(ُمعطيات التوكيد الداللية يف سورة يوسف .٢٠٦

.م٢٠٠٨، ١ط،احللة- مكتبة الرياحني،ُالفتاح حميي

-دار احلديث،حممد عبد اخلالق عضيمة. د،املغني يف ترصيف األفعال.٢٠٧

.م٣،٢٠٠٥ط،القاهرة

مازن .د:تح،ابن هشام األنصاري،مغني اللبيب عن كتب األعاريب.٢٠٨

.م٦،١٩٨٥ط،دمشق- دار الفكر،وحممد عيل محد اهللا،املبارك

صفوان :تح،)هـ٤٢٥ت(الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن.٢٠٩

.ـه٢،١٤٢٧ط،إيران-طليعة النور،عدنان داوودي

وبذيله املفصل يف رشح أبيات ،لزخمرشيا،َّاملفصل يف علم العربية.٢١٠

.)ت.د(٢ط،بريوت- دار اجليل،للسيد حممد بدر الدين احللبي،املفصل

أبو إسحاق الشاطبي ،املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية.٢١١

معهد البحوث العلمية وإحياء ، جمموعة من االساتيذ:تح،)هـ٧٩٠ت(

.م١،٢٠٠٧ط،ة املكرمةمك- جامعة أم القرى،الرتاث اإلسالمي
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٣٦٩.................................................................................................روافد البحث 

،حممد عبد اخلالق عضيمة:تح،ّأبو العباس حممد بن يزيد املربد،املقتضب.٢١٢

.م٣،١٩٩٤ط،القاهرة

أمحد عبد :تح، )هـ٦٦٩ت(عيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور ،ّاملقرب.٢١٣

.م١،١٩٧٢ط،وعبد اهللا اجلبوري،الستار اجلواري

أبو حامد الغزايل ،احلسنىاملقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهللا.٢١٤

.م١،١٩٨٧ط،قربص،ّبسام عبد الوهاب اجلايب:تح.)هـ٥٠٥ت(

نعمة رحيم . د،مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة.٢١٥

.م٢٠٠١مطبعة املجمع العلمي العراقي ،)م٢٠١١ت(العزاوي

،دراسة ورشح ألهم الصور البالغية،من بالغة اإلمام عيل يف هنج البالغة.٢١٦

.م١،٢٠٠٦ط،قم- إيران،عادل حسن األسدي

إبراهيم :تح،رشح ابن جني لكتاب الترصيف أليب عثامن املازين،املنصف.٢١٧

.م١،١٩٥٤ط،دار إحياء الرتاث القديم،وعبد اهللا أمني،مصطفى

دراسة يف التأثري ،من مباحث البالغة والنقد بني ابن األثري والعلوي.٢١٨

،القاهرة- مكتبة وهبة،نزيه عبد احلميد فراج. د،والتأثر وجتاوزات الفهم

.م١،١٩٩٧ط

،)هـ١٣٢٤ت (حبيب اهللا اخلوئي ،منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة.٢١٩

.ـه٤،١٤٠٠ط،طهران-املكتبة اإلسالمية،إبراهيم امليانجي:تصحيح
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٧٠

السيد :تح، قطب الدين الراوندي،منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة.٢٢٠

.ـه١٤٠٦،قم،يف الكوهكمريعبد اللط

عبد . د،رؤية جديدة يف الرصف العريب،املنهج الصويت للبنية العربية.٢٢١

.م١٩٨٠بريوت - مؤسسة الرسالة،الصبور شاهني

صالح مهدي . ود،هاشم طه شالش. د،َّاملهذب يف علم الترصيف.٢٢٢

.م١،٢٠١١ط،مطابع بريوت احلديثة،الفرطويس

دار ،عبد الرمحن عمرية:تح، )هـ٧٥٦ت(ي عضد الدين اإلجي،املواقف.٢٢٣

.م١،١٩٩٧ط،بريوت-اجليل

،)هـ١٤٠٢ت(السيد حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن.٢٢٤

.)ت.د(قم املقدسة- منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية

ـن ـ

املكتبة ،)م١٩٩٣ت(مهدي املخزومي. د،النحو العريب نقد وتوجيه.٢٢٥

.م١،١٩٦٤ط،بريوت- رصيةالع

. د،واحلياة اللغوية املتجددة،مع ربطه باألساليب الرفيعة،النحو الوايف.٢٢٦

.)ت.د(٣ط،القاهرة- دار املعارف،)م١٩٧٨ت(عباس حسن 

دار الكتاب ،)هـ٨٨٥ت(البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.٢٢٧

.)ت.د(القاهرة - اإلسالمي
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٣٧١.................................................................................................روافد البحث 

الشيخ نارص مكارم ،رصي جامع لنهج البالغةرشح ع،نفحات الوالية.٢٢٨

.ـه٢،١٤٢٦ط،قم- إيران،الشريازي

،قسطنطينية- مطبعة اجلوائب،)هـ٣٣٧ت(قدامة بن جعفر ،نقد الشعر.٢٢٩

.ـه١،١٣٠٢ط

طاهر أمحد :تح،جمد الدين ابن األثري،النهاية يف غريب احلديث واألثر.٢٣٠

.م١٩٧٩بريوت -ميةاملكتبة العل،وحممود حممد الطناحي،الزاوي

فاتن :خرج مصادره،)هـ١٣٢٣ت(رشح الشيخ حممد عبده،هنج البالغة.٢٣١

.)ت.د(١ط،بريوت-مؤسسة التاريخ العريب،حممد خليل اللبون

ـــــ ه

عبد العال . د:حتقيق ورشح،السيوطي،مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع.٢٣٢

.م١٩٩٢بريوت - مؤسسة الرسالة،سامل مكرم

و ــــ 

،مكتبة الشهباء للطباعة والنرش،حممد األنطاكي. د،الوجيز يف فقه اللغة.٢٣٣

.م١٩٦٩
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٧٢

الرسائل الجامعية اِّـخطوطة:ثانًيا

أفراح عبد ،دراسة داللية،األبنية الدالة عىل اسم الفاعل يف القرآن الكريم.٢٣٤

.م٢٠٠٣جامعة بغداد - كلية اآلداب،)هُأطروحة دكتورا(عيل كريم

حسن عبد املجيد ،الرصفية عند شعراء أسد يف العرص اجلاهيلاألبنية .٢٣٥

.م٢٠٠٨جامعة الكوفة -كلية اآلداب،)هُأطروحة دكتورا(

ُأطروحة (صباح عباس السامل ،األبنية الرصفية يف ديوان امرئ القيس.٢٣٦

.م١٩٧٨جامعة القاهرة - كلية اآلداب)هدكتورا

رسالة (ميثاق عيل عبد الزهرة ،ةأبنية املشتقات يف هنج البالغة دراسة داللي.٢٣٧

.م٢٠٠٢جامعة البرصة - كلية اآلداب،)ماجستري

،)رسالة ماجستري(فائزة عبد األمري شمران ،أبنية املصادر يف هنج البالغة.٢٣٨

.م٢٠٠٩جامعة الكوفة - كلية الرتبية للبنات

رسالة (أصيل حممد ،دراسة داللية،أساليب التأكيد يف هنج البالغة.٢٣٩

.م٢٠٠٢جامعة القادسية - كلية الرتبية، )ماجستري

كلية ،)رسالة ماجستري(أمحد حممد عويش ،أسامء األفعال يف اللغة والنحو.٢٤٠

.م١٩٨٢السعودية - جامعة أم القرى- اللغة العربية

)هُأطروحة دكتورا(كاظم عبد فريح ،االقتباس والتضمني يف هنج البالغة.٢٤١

.م٢٠٠٦جامعة البرصة - كلية اآلداب
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٣٧٣.................................................................................................روافد البحث 

رسالة (عيل مريان جبار ،)دراسة يف سور آل حم(أنامط الرتكيب القرآين .٢٤٢

.م٢٠٠٩جامعة الكوفة - كلية اآلداب) ماجستري

رسالة (عباس إسامعيل الغراوي ،التقييد يف هنج البالغة دراسة نحوية.٢٤٣

.م٢٠٠٦اجلامعة املستنرصية - كلية الرتبية) ماجستري

عبد :دراسة وحتقيق،ابن جني،التنبيه عىل رشح مشكالت احلامسة.٢٤٤

جامعة بغداد -كلية اآلداب،)رسالة ماجستري(املحسن خلويص النارصي 

.م١٩٧٤

جهود الصغاين الترصيفية يف كتابه التكملة والذيل والصلة عىل صحاح .٢٤٥

جامعة - كلية الرتبية للبنات) رسالة ماجستري(مريم عيل عجيل ،اجلوهري

.م٢٠٠٤بغداد 

الته يف كتاب هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالب احلذف صوره ودال.٢٤٦

-كلية اآلداب) رسالة ماجستري(هادي شندوخ السعيدي ،)عليه السالم(

.م٢٠٠٤جامعة البرصة 

ُأطروحة (سمري داوود سلامن ،خصائص اجلملة العربية يف هنج البالغة.٢٤٧

.م٢٠٠٣جامعة البرصة -كلية اآلداب،)هدكتورا

ُأطروحة (حممد ياس خرض ،وية يف البيان القرآيندقائق الفروق اللغ.٢٤٨

.٢٠٠٥جامعة بغداد - )ابن رشد(كلية الرتبية ،)هدكتورا
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أبنية املبالغة وأمناطها يف هنج البالغة.............................................................................٣٧٤

،دراسة نقدية للقول باحلذف والتقدير،داللة االكتفاء يف اجلملة القرآنية.٢٤٩

.م٢٠٠٦جامعة بغداد - )ابن رشد(كلية الرتبية ،عيل عبد الفتاح حميي. د

،)هُأطروحة دكتورا(رافد محيد يوسف ،ابن جنيالداللة الرصفية عند .٢٥٠

ّصفي الدين احليل(كلية الرتبية  .م٢٠٠٩جامعة بابل - )ّ

رسالة (فراس عبد الكاظم حسن ،املبني للمجهول يف هنج البالغة.٢٥١

.م٢٠٠٣جامعة بابل - كلية الرتبية،)ماجستري

جية خد، املصادر واملشتقات يف معجم لسان العرب دراسة رصفية داللية.٢٥٢

جامعة بغداد - كلية الرتبية األوىل،)هُأطروحة دكتورا(َزبار احلمداين 

.م١٩٩٥

رسالة (نرسين عبد اهللا شنوف ،معاين األبنية الرصفية يف جممع البيان.٢٥٣

.م١٩٩٦جامعة الكوفة - كلية الرتبية للبنات،)ماجستري

رسالة (رضا هادي حسون ،عند املفرسين) استفعل(معاين صيغة .٢٥٤

.م٢٠٠٣جامعة بغداد - كلية العلوم اإلسالمية،)ريماجست

ُأطروحة (نجاح فاهم صابر ،املعنى يف تفسري الكشاف للزخمرشي.٢٥٥

.م٢٠٠٨جامعة بابل - كلية الرتبية،)هدكتورا

ّجبار هليل زغري، الفعل يف هنج البالغة دراسة رصفية.٢٥٦ ،)رسالة ماجستري(، ّ

.م٢٠٠٦جامعة القادسية - كلية الرتبية
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٣٧٥.................................................................................................روافد البحث 

البحوث اِّـنشورة:لًثاثا

جملة املجمع العلمي ،سليم النعيمي. د،دراسة وطريقة تيسري:اسم الفعل.٢٥٧

.م١٩٦٨املجلد السادس عرش ،العراقي

،جملة اللسان العريب،مصطفى النحاس،ّالتحول الداخيل يف الصيغ الرصفية.٢٥٨

.م١٩٨٠الدار البيضاء ،املجلد الثامن عرش اجلزء األول

عباس . مو،فيصل مفتن الالمي.د، "هنج البالغة"لتكسري يف دالالت مجوع ا.٢٥٩

-رساج الفكر وسحر البيان، ]ودراسات مؤمتر هنج البالغةأبحاث[،إسامعيل

.م١،٢٠١١ط،النجف األرشف- مركز دراسات الكوفة

عبد الكريم جماهد عبد . د،الداللة الصوتية والداللة الرصفية عند ابن جني.٢٦٠

.الرمحن

جملة بابل للعلوم ،حسن عبد املجيد الشاعر،)وجهة نظر رصفية(بالغة داللة امل.٢٦١

.م٢٠٠٤شباط ،اإلنسانية

املجلد ،جملة املورد، )م٢٠٠٧ت(عبد األمري حممد الورد . د،ما خالف معناه مبناه.٢٦٢

.م٤،١٩٨١ـ٣العددان ،العارش

، رهادي هن. د،"هنج البالغة"املحظورات واملحسنات اللغوية الرتكيبية يف.٢٦٣

مركز دراسات -رساج الفكر وسحر البيان،]أبحاث ودراسات مؤمتر هنج البالغة[

.م٢٠١١، ١ط، النجف األرشف- الكوفة

،جملة جممع اللغة العربية األردين،إسامعيل أمحد عاميرة،املشتقات نظرة مقارنة.٢٦٤

.ـه١٤١٩مجادى األوىل ،العدد السادس واخلمسون
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٣٧٦

احملتويات
٥................................................................................هداءاإل

٦...................................................................دمة اللجنة العلميةمق

ّاملقدمة ُ.................................................................................٨

١٥..............................................................................التمهيد

أَبنية املبالغة: الفصل األَول
٣١...............................................................................مدخل

٣٣........................................األبنية املعدولة عن اسم الفاعل: املبحث األول

ّفعال : ًأوال ٤٣..............................................................)بفتح الفاء وتشديد العني(َ

ِفعيل : ًثانيا ٥٠................................................................)الفاء وكرس العنيبفتح(َ

ُفعول : ًثالثا ٥٤................................................................)بفتح الفاء وضم العني(َ

ِفعل : ًرابعا ٥٨................................................................)بفتح الفاء وكرس العني(َ

ْمفعال : ًخامسا ٦١..........................................................)بكرس امليم وسكون الفاء(ِ

ِمفعيل : ًسادسا ٦٦..................................................)بكرس امليم والعني وسكون الفاء(ِْ

ْفعالن : ًسابعا ٦٨...........................................................)بفتح الفاء وسكون العني(َ
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٣٧٧

ِّفعيل : ثامنًا ٧١.........................................................)بكرس الفاء والعني وتشديدها(ِ

َّفعل : ًتاسعا ٧٤....................................................)شديد العني املفتوحةبضم الفاء وت(ُ

َفعلة : ًعارشا َ ٧٥...............................................................)بضم الفاء وفتح العني(ُ

ُّفعول : حادي عرش ٧٨..................................................)بضم الفاء والعني وتشديدها(ُ

ُفيعول : ثاين عرش ْ ٨٠............................................)بفتح الفاء وسكون الياء وضم العني(َ

ِفعليل : ثالث عرش ْ ٨٢..............................................)بكرس الفاء والالم وسكون العني(ِ

ْفعالل : رابع عرش ٨٤.......................................................)بفتح الفاء وسكون العني(َ

ُفعلول : خامس عرش ْ ٨٦............................................)بضم الفاء والالم وسكون العني(ُ

َفعلل : سادس عرش ْ ٨٧..............................................)بفتح الفاء والالم وسكون العني(َ

ُاألبنية املعدولة عن اسم املفعول: املبحث الثاين ُ........................................٩١

ِفعيل : ًأوال ٩٢................................................................)ح الفاء وكرس العنيبفت(َ

ِفعيلة : ًثانيا ٩٥................................................................)بفتح الفاء وكرس العني(َ

ْفعل : ًثالثا ٩٧..............................................................)بفتح الفاء وسكون العني(َ

٩٩...........................................................................)بكرس الفاء(ِفعال : ًرابعا

ُفعول : ًخامسا ١٠١...........................................................)بفتح الفاء وضم العني(َ

َفع: ًسادسا ١٠٣.................................................................)بفتح الفاء والعني(ل َ

ْفعل : ًسابعا ١٠٥...........................................................)بضم الفاء وسكون العني(ُ

ْفعلة : ثامنًا ١٠٦............................................................)بضم الفاء وسكون العني(ُ

ْفعلة : ًتاسعا ١٠٧..........................................................)بكرس الفاء وسكون العني(ِ

ِفعلة : ًعارشا ١٠٩............................................................)بفتح الفاء وكرس العني(َ

١١٢...................................................................)بضم الفاء(ُفعال : حادي عرش

١١٣.....................................................................)بضم الفاء(ُفعالة : ثاين عرش

ْفعل : ثالث عرش ١١٥.....................................................)بكرس الفاء وسكون العني(ِ
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٣٧٨

املبالغة باألبنية االمسية: الفصل الثاني
١١٩.............................................................................مدخل

١٢٠...............................................ة بأسامء األفعالاملبالغ: املبحث األول

ّأف: ًأوال ُ.........................................................................................١٢٤

١٢٦........................................................................................إليك: ًثانيا

١٢٩...........................................................................................آه: ًثالثا

١٣١.........................................................................................ٍإيه: ًرابعا

َدونك: ًخامسا َ ُ....................................................................................١٣٣

َشتان: ًسادسا ّ َ.....................................................................................١٣٥

َعليك: ًسابعا ْ َ.....................................................................................١٣٧

َّهلم: ثامنًا ُ َ........................................................................................١٣٩

ْهيهات: ًتاسعا َ....................................................................................١٤٢

١٤٦......................................................املبالغة باجلموع: املبحث الثاين

١٤٦.............................................................................أبنية مجع اجلمع: ًأوال

ُأبنية أخر للجمع:ًثانيا ٌ............................................................................١٥٥

١٦٣......................................ُأخر) أبنية و أساليب(املبالغة بـ: املبحث الثالث

َمفعلة  ١٦٣.........................................................................)بفتح امليم والعني(َ

١٦٧........................................................................َّمشددة) ياء(املبالغة بزيادة 

املبالغة باألبنية الفعلية وما فيها معنى الفعلية: الفصل الثالث
١٧٣.............................................................................مدخل

١٨٠........................................َّاملبالغة باألبنية الفعلية املجردة: املبحث األول
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٣٧٩

١٨٠...............................................................................َّالثالثي املجرد:ًأوال

َفعلل(َّالرباعي املجرد : ًثانيا ْ َ(......................................................................١٨٦

١٩٥.........................................املبالغة باألبنية الفعلية املزيدة: املبحث الثاين

١٩٥........................................................................الثالثي املزيد بحرف: ًأوال

٢١٣.......................................................................الثالثي املزيد بحرفني: ًثانيا

٢٣٥..................................................................الثالثي املزيد بثالثة أحرف: ًثالثا

َتفعلل(الفعل الرباعي املزيد بحرف : ًرابعا َ ْ َ َ(.......................................................٢٤٢

٢٤٦.............................................................الفعل الرباعي املزيد بحرفني: ًخامسا

٢٥٠...............................................ُّاملبالغة بعدم الترصف: املبحث الثالث

ُالقسم األول ْ ْنعم وبئس(:ِ ِ ْ ٢٥١........................................................:وما يلحق هبام)ِ

ْأفعل به(و) َما أفعله(ب ُّصيغتا التعج: القسم الثاين ِ(..............................................٢٥٨

٢٦٣.................................................ُاملبالغة بمصادر أخر: املبحث الرابع

٢٦٤.................................................................)بفتح التاء وكرسها(تفعال : ًأوال

َفعالن : ًثانيا ٢٦٩..................................................................)بفتح الفاء والعني(َ

َفعالء : ًثالثا ٢٧١..............................................................)بضم الفاء وفتح العني(ُ

ُفعلوت : ًابعار َ ٢٧٢....................................................)بفتح الفاء والعني وضم الالم(َ

٢٧٣........................................................................)بفتح الفاء(َفعالة : ًخامسا

أمناط املبالغة النحوية: الفصل الرابع
٢٧٩.............................................................................مدخل

٢٨٢..............................................الوصف واإلخبار باملصدر عن الذات للمبالغة:ًأوال

٢٩٠................................................الوصف باألسامء اجلامدة للداللة عىل الكامل:ًثانيا

٢٩١..................................................َّاملبالغة بالتمييز املحول عن فاعل أو مفعول: ًثالثا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٨٠

٢٩٤....................................................................الغةُحذف األجوبة للمب: ًرابعا

َّاأللفاظ التي جيء هبا توكيدا مشتقة من االسم املؤكد:ًخامسا ً ً.....................................٣٠٠

ِعطف أحد املرتادفني عىل اآلخر للمبالغة: ًسادسا ُ.................................................٣٠٤

٣٠٧.............................................................................املبالغة بالنداء: ًسابعا

ِإضافة اليشء إىل مرادفه للمبالغة: ثامنًا ُ............................................................٣١٠

٣١٢..............................................................التعبري باسم املفعول للمبالغة: ًتاسعا

٣١٤..................................................................املبالغة برتادف الصفات: ًعارشا

٣١٦....................................................خروج الفعل عن ظاهره للمبالغة: حادي عرش

٣٢٢.........................................................املبالغة بأفعل التفضيل املضاف: ثاين عرش

٣٢٤..................................................املبالغة يف تصوير الفعل وتفخيم أثره: ثالث عرش

٣٢٧.....................................................................املبالغة باالستفهام: رابع عرش

اخلامتة
٣٣٩......................................................................روافد البحث

٣٣٩.............................................................................الكتب املطبوعة: ًأوال

٣٧٢.................................................................الرسائل اجلامعية املخطوطة: ًثانيا

٣٧٥...........................................................................البحوث املنشورة: ًثالثا

٣٧٦..........................................................................املحتويات
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٣٨١

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

في العتبة الحسينية المقدسة
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  –
   

     
     

     
     

           
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الشيخ ياسرالصالحي مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام   

لشيخ علي الفتالويا طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء   

محمد جواد مالك شيعة العراق وبناء الوطن  

حسين النصراوي المالئكة في التراث اإلسالمي  

السيد عبد الوهاب األسترآبادي شعبة التحقيق: تحقيق–شرح الفصول النصيرية   

الشيخ محمد التنكابني –صالة الجمعة  

علي كاظم مصالوي. د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات   

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني سلمسبايا آل محمد صلى اهللا عليه وآله و  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني حكيمأمالسالمعليهطالبأبيبنعلي: الحراماهللابيتفيالمولود
؟حزامبن

 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني واة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليه وآله ما أخفاه الر
وسلم
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٣٨٤

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  

الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي يد باخمرىشه  

الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم االمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  

الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  
 –  

  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  

  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  
  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وآله وسلم وموضع قبره وروضتهوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  

  جزئين-الجعفريات   
  جزئين–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–هة النواظر تنبيه الخواطر ونز  

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
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