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ّ
ملخص البحث
تشتمل الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين عيل بن احلسني  علی أربعة

ومخسني دعا ًء ،هي علی جانب عظيم من األمهية يف املعارف اإلسالمية ،من قرأها

دونت
علو مكانة منشئها  .وهناك كتب ورشوح كثرية ّ
وتأمل معانيها عرف ّ
كتاب
فيها إجالال ملكانتها السامية و عبقرية منشئها .ومن املعروف أنه مل يوجد
ٌ

مستقل خيتص برشح فصاحتها وبيان بالغتها ومجالياهتا من حيث العلوم البالغية:

املعاين والبيان والبديع ،فال بد من أن نوليها اهتامما شامال بدراستها من جوانبها

املختلفة مثلام عني الباحثون يف القرآن الكريم وهنج البالغة.

ركز الباحثان علی استخراج املحسنات البديعية بنوعيها اللفظي واملعنوي من

الصحيفة السجادية ودرساها دراسة شاملة إذ عثرا علی الكثري منها خاصة اجلناس

والسجع بوصفهام حمسنات لفظية ،والطباق واملقابلة ومراعاة النظري والعكس

بوصفها حمسنات معنوية ،فال يوجد دعاء يف هذا السفر اجلليل إال وفيه قسط من
هذه املحسنات.

السجادية ،املحسنات
الكلامت الرئيسة :اإلمام عيل بن احلسني  ،الصحيفة َّ

اللفظية ،املحسنات املعنوية.
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ABSTRACT
Sahifa Al-Sajjadia consists of the prayers of Imam Zeinol Abedin
including fifty four prayers which have great importance in the religious
doctrines. Every one, who studies these prayers and contemplates their
meanings, can figure out the high spiritual rank of Imam Sajjad (peace be
upon him).
Taking Imam Sajjad’s grandeur as well as the importance of this
book into consideration, various explanations have been written about
it but none of them have separately defined the rhetoric of these prayers
including meaning, statement, and speech figures. It is necessary for us
to pay more attention to this worthwhile book, and the scholars and
academcs should devote more time to studying and doing research on
such a fount as they have made an effort to succeed in the explanation of
Quran and Nahjol-Balagheh.
In this paper, the figures of speech including verbal and semantic in
the Sahifa Sajjadia have been specified based on a field research.
We have shown that there are many examples of the verbal and
semantic figures of speech in Sahifa. There are a lot of examples of the
verbal figures of speech especially including pun and riming-prose in the
Sahifa, and actually there is no prayer without these features. Moreover,
a lot of examples of the semantic figures of speech especially including
parallelism, oxymoron, congeries, and antimetabole in the Sahifa.
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 ...مقدّ مة ...
اتَّفق مؤرخو اإلسالم علی أن اإلمام زين العابدين  من أشهر رجال

التقوی والزهد والعبادة ،وتشتمل صحيفته علی أربعة ومخسني دعا ًء هلا أمهية بالغة

فهي مرآة صادقة لشخصية اإلمام  الروحية والعلمية واألدبية.

لقد عرفت الصحيفة السجادية علی لسان ابن شهر آشوب يف كتابه معامل

العلامء بـ «زبور آل حممد» و«إنجيل أهل البيت»( ،)1وعدّ ها غريه من أهم املعادن
اإلهلية حتی قيل إهنا أخت القرآن ،تطرقت لشتی املوضوعات يف أسلوب الدعاء.
َّ

وقد كان الدافع الستخراج املحسنات اللفظية واملعنوية من الصحيفة السجادية أن

هذه املجموعة النفيسة تشتمل علی جمموعة موثقة من أدعية اإلمام عيل بن احلسني
 التي تقع يف أعلی درجات الفصاحة والبالغة ،فاملكانة السامية ملوضوع البحث

هذا تنبثق من مكانة الصحيفة السجادية املرموقة.

َّ
والفنية هلذه األدعية يعتمد علی تعرف مجالية تعبرياهتا،
إن تبيني القيمة األدبية
َّ

وقسم كبري من هذه اجلامليات مكنون يف حمسناهتا البديعية ،وهذا البحث يساعدنا

أن نخطو خطوة ليتحقق هذا األمر.

وبام أن هذا املوضوع ،موضوع مل يطرق مستق ً
ال حتی اآلن وإن أشار بعض

ّ
رشاح الصحيفة السجادية إشار ًة عابر ًة إلی بعض النكت البالغية والبديعية فيها
فقمنا باستخراج املحسنات البديعية منها وتقديمها يف القوالب املعروفة لعلم
البديع.
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ومن دوافع هذا العمل أيض ًا الرتكيز علی تقدم نصوص هذه الصحيفة يف

استعامل كثري من املحسنات البديعية وإظهار أن ما استعمله أمثال بشار وأيب متام

واملتنبي من املحسنات البديعية يف أشعارهم إرساف وإفراط فيها ،كام أشار إلی ذلك
ابن املعتز يف كتابه البديع.

رشوح هلا ،وذكر صاحب
ونظر ًا لألمهية البالغة للصحيفة السجادية ،فقد ُأ ِّل َفت
ٌ

الذريعة منها سبعة وأربعني رشح ًا ،وألفت فيها صحائف أخری(َّ ،)2
وركزنا من

بني الرشوح علی رشح رياض السالكني لسيد عيل خان املدين الشريازي وهو من
والرجالية
أضخمها وأبرزها وأشهرها ،ويشتمل إضافة إلی البحوث الفلسفية
َّ
والدراسة اللغوية املعمقة علی رشح أدعية الصحيفة من حيث املعنی بصورة دقيقة،

وحيتوي أيض ًا علی بعض املواضيع البالغية ،فاستفدنا منه يف كتابة هذا البحث.

منهج البحث
قمنا يف هذه الدراسة بقراءة الصحيفة السجادية واستخراج املحسنات

البديعية منها ،ويف البداية مجعنا املحسنات اخلاصة بالنظم والنثر علی حدة ،ثم

قدَّ منا املحسنات اللفظية علی املعنوية إذ اإليقاع واملوسيقی أهم عنرصين يف صياغة

األدعية ،فإن هذه املحسنات اللفظية تقرتن دائ ًام بالتالوة ،وقلي ً
ال ما تطالع بالقراءة
ِ
طبيعة التالوة من جانب ،ومع مضامني
الصامتة ،والتالوة تتط ّلب إيقاع ًا يتناسب مع

الدعاء من جانب آخر.

واضح للقارئ،
وعىل الرغم من أن تعريف كثري من املحسنات البديعية
ٌ
رشحنا ّ
كل حمسنة من املحسنات يف سط ٍر أو سطرين لئال حيتاج القارئ إلی الرجوع

إلی الكتب البالغية واعتمدنا يف تعريفها علی كتاب صفي الدين احليل املسمی بـ
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«الكافية البديعية» ،إال يف بعض التعريفات التي ُذ ِك َرت مراجعها يف النص .وال بدّ
ٍ
أن نشري هنا إلی تداخل بعض املحسنات يف بعضها اآلخر يف ٍ
واحد ،فمثال
مثال
ٍ
ٍ
ملحسنة يمكن أن يكون مثا ً
ملحسنة أخری فهي ظاهرة معروفة يف الكتب البديعية.
ال
وقد استخرجنا املحسنات البديعية اللفظية واملعنوية من الصحيفة ورتَّبناها علی

ترتيب حروف اهلجاء.

هذا واملنهج املعتمد يف البحث دراسة املصطلحات البديعية التقليدية التي

كانت سائدة حتی القرن الثاين عرش ،أما املصطلحات التي شاعت مؤخر ًا عند

باحثي البالغة كالتناص ،فلم نتطرق إليها .وأعرضنا أيضا عن ذكر «اإلشارة»،
و«االحرتاس» ،و«االعرتاض» ،و«التتميم» ،و«التذييل» ،و«التكميل» و«التعريض»
وإن وجدنا نامذج منها يف الصحيفة ألن بعض البالغيني يعدوهنا من مباحث علم

املعاين .ومن جانب آخر ،تعرضنا لذكر «االقتباس» ،و«التلميح» اللذين يؤتی هبام

يف خامتة الكتب البالغية عند البحث عن «الرسقات الشعرية» ،فأوردنامها يف عداد
املحسنات اللفظية ،وأوردنا فيها «براعة االستهالل» ،و«حسن االنتهاء» ،وإن

اختلف الباحثون يف كوهنام لفظيتني أو معنويتني.

واحلمد هلل الذي هدانا هلذا ،وما ك ّنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهلل ،ونستغفره

مما وقع من خلل ،وما حصل من زلل ونعوذ به من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا

الرشاد.
وزلاَّ ت أقدامنا وأقالمنا فهو اهلادي إلی َّ
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املبحث األول
املحسنات اللفظية
االقتباس

ضمن املتكلم كالمه كلم ًة أو آي ًة من ِ
آيات الكتاب العزيز
«االقتباس» أن ُي
َ
خاصة( ،)3كقوله َ :ي ْوم جُ ْتزَ ى ُك ّل َن ْف ٍ
س بِام َك َس َب ْت َو ُهم لاَ ُي ْظ َلمونَ (الدعاء ،1

امو ِ
األرض بِالحْ َ ِّق
الس َ
الفقرة  .)12وفيه اقتباس من قوله تعالیَ :
ات َو ْ
﴿و َخ َل َق اللهَّ ُ َّ

َولِت ُْجزَ ى ُك ُّل َن ْف ٍ
س بِام َك َس َب ْت َو ُهم ال ُي ْظ َلمون﴾ (سورة اجلاثية .)22 :45

براعة االستهالل
«وهي أن يتأنق املتكلم أول كالمه ويأيت بأعذب األلفاظ وأجزهلا وأرقها

وأصحها مبنی وأوضحها معنی وأخالها من احلشو
وأسلسها وأحسنها نظ ًام وسبك ًا
ّ
والركة والتعقيد والتقديم والتأخري ِ
املبلس والذي ال يناسب»(.)4
إن االبتداء أول ما يقرع السمع فإن كان عذب ًا حسن السبك وصحيح املعنی،

أقبل السامع علی الكالم فوعی مجيعه وإال أعرض عنه وإن كان الباقي يف غاية
احلسن(« .)5وأحسنه ما ناسب املقصود ويسمی براعة االستهالل»(.)6

جيد القارئ ألدعية الصحيفة السجادية براعة االستهالل يف أكثر فواحتها بل
من ع ْن َد ُه َن ْي ُل ّ
يف مجيعها ،كقوله  :ال ّل ُهم َيا م ْنت ََهى ْ
مط َل ِ
الط ِل َبات
ب الحْ َ َ
اجات َو َيا ْ
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السلاَ م فيِ َط َل ِ
ب
(الدعاء  ،13الفقرتان  1و .)2هاتان الفقرتان يف ابتداء ُدعائِ ِه ع َل ْي ِه ّ
الحْ َ َوائِ ِج إِلىَ اللهّ ِ َتعالىَ  ،ونشاهد أنه  بدأ الدعاء بتعبريين يناسبان املقصود أبرع
التناسب ،مها «مطلب احلاجات» و«نيل الطلبات».

براعة اخلتام

وهي أن تخُ تم القصيد ُة أو الرسالة بأجود ٍ
حيس ُن السكوت عليه،
بيت أو فقرة ُ

ّ
ألنه آخر ما يبقی يف األسامع ،وربام حفظ َ
واحلذاق والن ّقاد
دون غريه لقرب العهد به،

حيافظون عليه .وسمي أيض ًا «حسن املقطع» و «حسن اخلامتة»( .)7وهذه الرباعة هو

ما نراها كثريا يف خواتم األدعية ،كقوله َ :ولاَ َت ْك ِش ْف ع ّنا ِسترْ ًا َسترَ ْ َت ُه علىَ
يب لمِ ْن َنا َد َ
من َد َ
ار ع َب ِ
ؤوس الأْ َ ْش َه ِ
ُر ِ
اك
اد َك إِ ّن َك َر ِحيم بِ ْ
مست َِج ٌ
ادَ ،ي ْوم َت ْب ُلو َأ ْخ َب َ
عاكَ ،و ْ

السلاَ م بِ َخ َواتِم
(الدعاء  ،11الفقرتان  4و  .)5هذه الفقرات يف خامتة ُدعائِ ِه ع َل ْي ِه ّ
الخْ َ يرْ ِ إذ طلب إلی اهلل تعالی سرت ًا يف يوم القيامة وطلب رمحة اهلل تعالی واستجابة
دعائه.

الرتصيع

«الرتصيع» عبارة عن مقابلة كل ٍ
لفظ من صدر البيت ،أو من الفقرة يف النثر،

بلفظة علی وزهنا وروهيا وإعراهبا غالبا ،يف العجز من البيت أو الفقرة( ،)8كقوله
س َت ُك ّل يَ ْ
َ :أن َْت ا ّل ِذي َقدّ ْر َت ُك ّل يَ ْ
ش ٍء َت ْي ِسري ًا (الدعاء ،47
ش ٍء َت ْق ِدير ًاَ ،و َي رّ ْ
س َت» وهو مثله يف الوزن ويف حرف الراء
الفقرة  .)13فـ « َقدّ ْر َت» يقابل « َي رّ ْ

املوصول بالتاء ،و« َت ْق ِدير ًا» يقابل « َت ْي ِسري ًا» يف الوزن وحرف الراء.
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ليل َ
احل ِ
الط ُ
وكقوله  :أ َنا ال َق ُ
ياء ،أ َنا َّ
ويل العناء (الدعاء  ،47الفقرة  84و

 .)85فـ «ال َقليل» يقابل َّ
«الطويل» يف الوزن والروي ،وكذلك «احلياء» و«العناء».

تشابه األطراف

ِ
القافية من ِّ
كل بيت يف أول البيت الذي يليه .وسامه
هو أن يعيد الشاعر لفظة

قوم «التسبيغ»( .)9ويف النثر أن يعيد الكاتب السجع من ِّ
كل فقرة يف أول الفقرة التي
امو ِ
األرض ُ
اح
الس َ
مثل ُنو ِر ِه َكمشْ َك ٍاة ِف َيها مص َب ٌ
تليه .كقوله تعالی﴿ :اللهَّ ُ ُن ُ
ات َو ْ
ور َّ

اج ُة َك َأنهَّ َا َك ْو َك ٌب ُد ِّر ٌّي﴾ (سورة النور ،)35 :24وكقوله
اج ٍة ُّ
الز َج َ
اح فيِ ُز َج َ
المْ ص َب ُ
عونِ َك (الدعاء  ،9الفقرة )5؛ وكقوله
 :فَلاَ َح ْو َل َلنَا إِلاّ بِ ُق ّوتِ َكَ ،ولاَ ُق ّو َة َلنَا إِلاّ بِ ْ

اطنِ ِهَ ،و َب ِ
اه ُر ُه َو ْف ٌق لِ َب ِ
 :حمَ د ًا َظ ِ
اط ُن ُه َو ْف ٌق لِصدْ ِق ال ّن ّي ِة (الدعاء  ،47الفقرة .)43
«القوة» ،و يف الثاين لفظة «الباطن».
فنشاهد يف النموذج األول أنه  أعاد لفظة
ّ

التلميح
ُ
بن جعفر ومن
وسامه ابن املعتز خمرتعه األول «حسن التضمني» ووا َف َق ُه
قدامة ُ
كلامت من ٍ
ٍ
آية ،أو ِ
بيت شع ٍر ،أو
كالمه كلم ًة أو
ضمن املتكلم
تبعهام وقال :هو أن ُي
ُ
َ
ٍ
حكمة( .)10والفرق بني «االقتباس» و»التلميح»
فقرة من اخلرب ،أو مثلٍ سائ ٍر ،أو

من وجهني :أحدمها َّ
أن االقتباس ال يكون إال من القرآن ،والتلميح قد يكون منه،
ٍ
ٍ
خطبة أو غري ذلك .الثاين َّ
أن االقتباس يكون
رسالة ،أو
وقديكون من شع ٍر ،أو
ٍ
ضمن ذلك منه من آية
يسرية يلمح منها ما
بجملتها أو بعضها ،والتلميح بلفظات
َ
أو ُخ ٍ
طبة أو شعر أو غ ِ
ريها(.)11
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ين لاَ َيفْترُ ُ ونَ
عر ِش َك ا ّل ِذ َ
1 .1التلميح إلی قوله تعالی ،كقوله  :ال ّل ُهم َوحمَ َل ُة ْ
من َت ْق ِد ِ
من َت ْسبِ ِ
يس َك (الدعاء  ،3الفقرة  .)1ويف نفي السأم
يح َكَ ،ولاَ َي ْس َأمونَ ْ
ْ
عن محلة العرش تلميح إلی قوله تعالیُ ﴿ :ي َس ِّب ُحونَ َل ُه بِال َّل ْيلِ َوال َّن َها ِر َو ُهم ال
َي ْس َأمونَ ﴾ (سورة فصلت .)38 :41

2 .2التلميح إلی حديث من النبي ،كقوله َ :و َح ّلنِي بِ ِح ْل َي ِة الصالحِ ِ َ
ني،
الغي ِظَ ،وإِ ْط َف ِ
َو َأ ْلبِ ْسنِي ِزي َن َة المْ ّت ِق َ
اء ال ّنائِ َر ِةَ ،وضم
ني ،يف َب ْس ِط ا ْلعدْ ِلَ ،و َك ْظم ْ
َأ ْهلِ ا ْل ُف ْر َق ِةَ ،وإِصلاَ ِح َذ ِ
ات ا ْل َبينْ ِ (الدعاء  ،20الفقرة  .)10وهو تلميح إلی
احلديث« :إصالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام»(.)12

ٍ
مني َ
حادثة ،كقوله  :ال ّل ُهم اغزُ بِ ُك ّل َن ِ
من المْ ْس ِل َ
من
3 .3التلميح إلی
اح َي ٍة َ
علی ْ
نيَ ،و َأ ِ
مر ِد ِف َ
من المْشرْ ِ ِك َ
ني (الدعاء  ،27الفقرة
بِإِ َزائِ ِهم َ
مد ْد ُهم بِملاَ ئِ َك ٍة ْ
من ع ْن ِد َك ْ

 .)8وهي إشارة إلی غزوة بدر إذ ساند اهلل تعالی املسلمني بمالئكته وأشار
اب َل ُكم َأنيِّ ممدُّ ُكم بِ َأ ْل ٍ
من
ف َ
است ََج َ
إلی ذلك يف التنزيل﴿ :إِ ْذ َت ْس َتغيثونَ َر َّب ُكم َف ْ
مر ِد ِف َ
ني﴾ (سورة األنفال .)9 :8
المْ الئِ َك ِة ْ

اجلناس
اجلناس بني اللفظني هو تشاهبهام يف اللفظ .وله أنواع نذكرها فيام ييل:
 .1جناس االشتقاق« :ويلحق باجلناس شيئان أحدمها أن جيمع اللفظني

االشتقاق وهو توافق الكلمتني يف احلروف األصول مع االتفاق يف أصل املعنی»(،)13
عن ِه َب ِة ا ْل َو ّهابِ َ
ني هِبِ َبتِ َك (الدعاء  ،5الفقرة  .)7فهناك جناس
كقوله  :ال ّل ُهم َأغنِنَا ْ
و«الوهابني» ،إذ مها مشتقان من أصل واحد هو «و#ب».
اشتقاق بني «هبة»
ّ
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 .2جناس شبه االشتقاق« :والثاين :أن جيمعها املشاهبة وهي ما يشبه االشتقاق
وليس باشتقاق»( ،)14كقوله ُ :س ْب َحا َن َك َن ْح ُن المْ َ
ين َأ ْو َج ْب َت إِ َجا َبت َُهم
ضط ّرونَ ا ّل ِذ َ

(الدعاء  ،10الفقرة )4؛ فاألول من أصل « وجب» والثاين من أصل «جوب».

 .3اجلناس ال ّتام :و«التام» هو أكمل أصناف التجنيس ،وأعالها رتب ًة ،وهو
ما متاثل ركناه لفظ ًا وخط ًا( ،)15كقوله َ :أ ْو َن ُق َ
ول فيِ ا ْلع ْلم بِغيرْ ِ ع ْلم (الدعاء ،8

الفقرة  .)4العلم األول بمعنی علوم الدين والرشيعة ،والثاين العلم الذي يقابل
السلاَ م َ
من ُك ّل َأم ٍر َسلاَ م (الدعاء  ،45الفقرة .)34
من َش ْه ٍر ُه َو ْ
عل ْي َك ْ
اجلهلّ .

اجلناس ال ّتام بني «السالم» و«سالم» ،فالسالم األول بمعنی التحية ،والثاين بمعنی

مي مماث ً
ال ،وإن كانا من نوعني كاسم
األمن .وإن كانا من نوع واحد كاسمني ُس َ
مي مستوفي ًا.
وفعل ُس َ

ِ
 .4اجلناس الالحق :هو ما ُأ َ
ٌ
خمرجه وال
حرف بغريه من غري
بدل من أحد ركنيه

ول َف ِر ٍ
غوث ُك ّل ْخم ُذ ٍ
يدَ ،و َيا
قريب منه( .)16ويكونان إما يف األول ،كقوله َ :و َيا ْ
َاج َط ِر ٍ
َ
يد (الدعاء  ،16الفقرة  .)4وإما يف الوسط ،كقوله  :ال ّل ُهم
عضد ُك ّل ْحمت ٍ
اختِم بِع ْف ِو َك َأ َجليِ َ ،و َح ّققْ فيِ َر َج ِ
ْ
اء َرحمْ تِ َك َأمل (الدعاء  ،20الفقرة  .)28وإما يف

َ
ِ
األمن﴾ (سورة النساء  ،)83 :4ومل
من
مر َ
اآلخر ،كقوله تعالیَ :
﴿وإِ َذا َج َاء ُهم أ ٌ

نعثر علی مثال من هذا النوع يف الصحيفة.

 .5اجلناس اللفظي :و «اللفظي» هو ما متاثل لفظاه ،واختلف أحد ركنيه عن

ٍ
اآلخر َّ
الز ْرع
خط ًا بإبدال
حرف منه بآخر يناسبه لفظ ًا( ،)17كقوله  :و ُت ْنبِ ُت َلنَا بِ ِه ّ

َو ُت ِد ّر بِ ِه الرضْ ع (الدعاء  ،19الفقرة  .)5األول بالزاي والثاين بالضاد.
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«املح َّرف» هو ما متاثل ركناه يف احلروف ،وختالفا يف
 .6اجلناس َ
املح َّرف :و َ
ُ
ُ
فيكون
حركاته،
الشكل فارق ًا بينهام( ،)18كقوله  :ال ّل ُهم َف َكام َك ّر ْه َت إِليَ ّ َأنْ
من َأنْ َأ ْظ ِلم (الدعاء  ،14الفقرة  .)10وقع اجلناس املحرف يف ُ«أ ْظ َلم»
ُأ ْظ َلم َف ِقنِي ْ
َ
و«أ ْظ ِلم» الختالفهام يف احلركة.
 .7اجلناس املزدوج (أو املكرر أو املردد)« :وإذا وليِ َ أحد املتجانسني اآلخر
ومردد ًا»( ،)19كقوله َ :و َأ ْ
الش ْي َط ِ
من ّ
ان
ومكرر ًا،
مي مزدوج ًا،
عذنيِ َو ُذ ّر ّيتِي َ
َّ
َّ
ُس َ

عامة َواللاّ ِ
امة وا ْل ِ
امة َوالهْ َ ِ
الس ِ
مة (الدعاء  ،23الفقرة  ،)6وكقوله
الر ِجيمَ ،و ْ
من شرَ ّ ّ
ّ
الر ِ
السائِ ُل م ْن ُهم َو ّ
اه ُب (الدعاء  ،48الفقرة .)1
الر ُ
َ :يشْ َهدُ ّ
اغب َو ّ
الطالِ ُب َو ّ

وهناك تداخل بني أمثلة هذا اجلناس وأمثلة اجلناسات األخری ،ففي «الراغب»
و«الراهب» جناس مزدوج من ناحية ،وجناس مضاره من أخری.

ٍ
حرف
«املصحف» ما خالف أحد ركنيه اآلخر بإبدال
املصحف :و
 .8اجلناس
َّ
َّ

ِ
املبدل منه يف اخلط ،ليكون الفارق بينهام يف املغايرة غالب ًا التنقيط(،)20
علی صورة
ب ّي ِة معترَ ِ َف ٌة بِ َأ ّن َك غيرْ ُ َظالمِ لمِ ْن عا َق ْب َتَ ،و َش ِ
اه َد ٌة بِ َأ ّن َك م َت َف ٌ
َف ُك ّل ا ْل رَ ِ
من عا َف ْي َت
ضل علىَ ْ
س َولاَ
س َولاَ تمُ ّ
س َولاَ جُ َت ّ
(الدعاء  ،37الفقرة  .)8وكقوله ُ :س ْب َحا َن َك لاَ تحُ َ ّ

ُت َك ُاد َولاَ تمُ ُ
ارى َولاَ خُ َتا َدع َولاَ تمُ َ
اط َولاَ ُتن َ
اك ُر (الدعاء ،47
ارى َولاَ تمُ َ
َازع َولاَ جُ َت َ

الفقرة )27؛ فبرصف النظر عن النقط نری يف املثال األول أن «عاقبت» و«عافيت»

متامثالن متاما ،وكذلك «حتس» و«جتس» يف املثال الثاين.

 .9اجلناس املضارع :متی كان احلرف املبدل من خمرج املبدَ ل منه أو مما يقاربه

من لاَ ُت ْفنِي َخزَ ائِ َن ُه
ُسمي «مضارع ًا()21؛ ويكونان إما يف األول ،كقوله َ :و َيا ْ
من لاَ ُت َبدّ ُل ِح ْكم َت ُه ا ْل َو َسائِ ُل (الدعاء  ،13الفقرتان  7و)8؛ فحرف
المْ َسائِ ُ 
ل َو َيا ْ
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«امليم» و«الواو» يف «املسائل» و«الوسائل» من احلروف الشفوية .وإما يف الوسط،

اد ُر بِال ّن ِق ِ
من لاَ ُيغيرّ ُ ال ّنعم َةَ ،ولاَ ُي َب ِ
مة (الدعاء  ،46الفقرة )10؛
كقوله َ :و َيا ْ

فال خيفی تقارب «العني» و«القاف» يف «النعمة» و«النقمة» .وإما يف اآلخر،
كقوله َ :أن َْت ا ّل ِذي ا ْبت ََد َأَ ،و ْ
است َْح َدثَ ،وا ْبت ََدع (الدعاء  ،47الفقرة
اخترَ َ عَ ،و ْ
 .)21يعدّ احلرفان «اهلمزه» و«العني» يف «ابتدأ» و«اخرتع» من خمرج واحد ،فهام

حلقيان .هذا ويمكن تقسيم اللفظني املتجانسني بنوع آخر ،فيكونان إما يف
حرفان
ّ
فعلني ،كقوله َ :و َأغنَا َنا بِ َف ِ
ضل ِهَ ،و َأ ْقنَا َنا بِم ّنه (دعاء ،1الفقرة  .)20فاحلرفان

الغني والقاف يف الفعلني «أغنانا» و«أقنانا» متقاربان يف املخرج .وإما يف اسمني،
َ
اثر َكَ ،ولاَ نِدّ َل َك
كقوله َ :أن َْت ا ّل ِذي لاَ ضدّ
معك َف ُيعانِ َد َكَ ،وال عدْ َل َل َك َف ُي َك َ
َف ُيعا ِر َ
ضك (الدعاء  ،47الفقرة  .)20وإما يف حرفني ،كقوله  :ثم لمَ َي ْن َهنِي َذلِ َك
عن َأنْ َج َر ْي ُت إِلىَ ُس ِ
وء ما ع ِهدْ َت م ّني (الدعاء  ،16الفقرة  .)22فالعني واهلمزه يف
ْ
حلقيتان.
صدري احلرفني كلتامها
ّ

صور ،واملقصود ههنا ما تساوت حروفه يف
 .10اجلناس املقلوب :فله أيض ًا
ٌ

العدد والوزن ،وختالف ركنا ُه يف الرتتيب(« .)22وإن اختلفا يف ترتيب احلروف سمي

جناس القلب ،وهو رضبان :قلب الكل وقلب البعض»( ،)23كقوله َ :وإِ َذا
اب ُيعتِ ُق َها ع ْف ُو َكَ ،أ ْو يهَ َ ُب َها ص ْف ُح َك
من َل َياليِ َش ْه ِر َنا هَ َذا ِر َق ٌ
َكانَ َل َك فيِ ُك ّل َل ْي َل ٍة ْ
اج ْ
الر َق ِ
اب (الدعاء  ،44الفقرة  .)14جناس قلب الكل يف
عل ِر َقا َبنَا ْ
َف ْ
من تِ ْل َك ّ

و«كل» بغمض العني عن تكرير الالم يف ّ
ّ
«كل» .وأما قلب البعض فكقوله
«لك»
عل ْي َكَ ،ومدْ ِحي إِ ّي َ
عل ثنَائِي َ
اج ْ
اكَ ،وحمَ ِدي َل َك فيِ ُك ّل َحالاَ ت (الدعاء ،21
َ :و ْ
قلب البعض إذ تساوی حروفهام يف العدد
الفقرة  .)9فـ «املدح» و«احلمد» مقلوبان َ

والوزن وختالفا يف الرتتيب.
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 .11اجلناس الناقص« :وإن اختلفا يف أعداد احلرف فقطُ ،سمي ناقص ًا»(.)24
ٍ
وجوه :أحدها أن خيتلفا بزيادة حرف واحد يف أول الكلمة ،كقوله
ويكون ذلك علی
من إِ َجا َب ِة المْ َ
عر ْف ُه عام َق ِليلٍ ما َأ ْوعدْ َت ّ
الظالمِ َ
ين
ضط ّر َ
عر ْفنِي ما َوعدْ َت ْ
نيَ ،و ّ
َ :و ّ

(دعاء  ،14الفقرة  .)12سامه احلليّ مطرف ًا وقال« :وأما «املطرف» فهو ما زاد أحد

ركنيه علی اآلخر حرف ًا يف طرفه األول ،ويسمی أيضا «املر ّدف» و «الناقص» ويف
ٌ
كثري ،وخري األسامء ما طابق املسمی»(.)25
تسميته
اختالف ٌ

أو أن خيتلفا بزيادة حرفني يف األول ،كقوله َ :و َأن َْت ا ّل ِذي َد َل ْلت َُهم بِ َق ْولِ َك
صار ُهمَ ،ولمَ
غيبِ َك َو َت ْرغيبِ َك ا ّل ِذي ِف ِ
ْ
يه َح ّظ ُهم علىَ ما َل ْو َسترَ ْ َت ُه ع ْن ُهم لمَ ُتدْ ِر ْك ُه َأ ْب ُ
من ْ
َت ِ
امعهم (الدعاء  ،45الفقرة  .)14أو أن خيتلفا بزيادة حرف واحد يف الوسط،
عه َأ ْس ُ

امعني مطيع َ
َ
نيَ ،ويف ِرضا ُه
«جدّ ي جهدي» ،وقوله َ :واجعلنا َل ُه َس
كقوهلمَ :
َس َ
اعني (الدعاء  ،47الفقرة  .)63أو أن خيتلفا بزيادة حرف واحد يف اآلخر ،كقوله

الثمر ِ
ات﴾ (سورة النحل  ،)69 :16اجلناس الناقص يف
من ُك ِّل
تعالی﴿ :ثم ُكيل ْ
َ

ّ
و«كل» بغض النظر عن تكرير الالم يف الثاين .هذا ومل نعثر علی مثال هلذا
«كيل»

النوع يف الصحيفة السجادية.

ر ّد العجز علی الصدر
«وهو يف النثر :أن جيعل أحد اللفظني املكررين ،أو املتجانسني ،أو امللحقني هبام
يف أول الفقرة ،واآلخر يف آخرمها»( ،)26كقوله  :الحْ َ مدُ للِهّ ِ ا ّل ِذي هَ َدا َنا لحِ َ ِ
مد ِه

السلاَ م َ
من ُك ّل َأم ٍر َسلاَ م
من َش ْه ٍر ُه َو ْ
عل ْي َك ْ
(الدعاء  ،44الفقرة  .)1وكقوله ّ :
(الدعاء  ،45الفقرة .)34
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السجع

وهو ُ
تواطؤ الفاصلتني من النثر علی حرف واحد ،وهذا معنی قول السكاكي:

«األسجاع يف النثر كالقوايف يف الشعر»( ،)27ويسمی يف القرآن باسم الفاصلة.
والسجع يف الصحيفة السجادية كثري جد ًا ال ختلو فقرة من فقراهتا منه ،وهو أربعة

أقسام :السجع املتوازي ،والسجع املرصع ،والسجع املطرف ،والسجع املشطور
فنذكر منها ما عثرنا علی مثال له يف الصحيفة:

 .1السجع املتوازي« :ما مل يكن مجيع ما يف القرينة وال اكثره مثل ما يقابله

من ُس ِ
من األخری»( )28فهو السجع املتوازي ،كقوله َ :و َن ُ
وء رّ ِ
الس َير ِة،
عوذ بِ َك ْ

ري ِة (الدعاء  ،8الفقرة  .)6السجع املتوازي يف «الرسيرة» و«الصغرية»
احتِ َقا ِر الصغ َ
َو ْ
ِ
«سوء» و«احتقار» يف الوزن والتقفية.
التفاقهام يف الوزن والتقفية ،والختالف

 .2السجع املرصع« :إن كان ما يف إحدی القرينتني من األلفاظ ،أو أكثر ما

فيها ،مثل ما يقابله من األخری يف الوزن والتقفية ،فهو السجع املرصع»( .)29إن
السجع املرصع يكون يف الفاصلتني وأكثر ألفاظ القرينتني ولكن الرتصيع يكون يف

كل األلفاظ ،فكل ترصع يدخل حتت عنوان السجع املرصع ،والجيوز عكسه،كقوله
َ :و ِ
ري ما َأ ْست َْو ِه ُب َك َح ِق ٌري
عل ُ
ري ما َأ ْس َأ ُل َك َي ِس ٌري فيِ ُو ْج ِد َكَ ،و َأنّ َخ ِط َ
مت َأنّ َكث َ
فيِ ُو ْس َ
عك (الدعاء  ،13الفقرة  .)19فـ «كثري» يقابل «خطري» يف الوزن ويف حرف

الراء ،و«يسري» يقابل «حقري» يف الوزن والتقفية ،و«وجدك» يقابل «وسعك» فيهام.

 .3السجع َ
املط َّرف« :وإن اختلفا يف الوزن واتفقا يف التقفية فهو السجع
من لاَ ُي َكدّ ُر َ
َ
عطا َيا ُه
من لاَ َيبِيع نِعم ُه بِالأْ َ ِ
ثامن َو َيا ْ
املط َّرف»( ،)30كقوله َ :و َيا ْ
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ِ
ِ
بِالاِ متِن ِ
و«باالمتنان»
«باألثامن»
املطرف يف
َان (الدعاء  ،13الفقرتان  3و .)4السجع َّ

الختالفهام يف الوزن واتفاقهام يف التقفية.

لزوم ما ال يلزم
وسمی قوم هذا النوع «اإلعنات» ،و «التضييق» و»التشديد» و «التزام ما ال

يلزم» وهو أن يلتزم الناثر يف نثره أو الشاعر يف شعره قبل حرف الروي حرف ًا آخر

قوته ،مرشوط ًا بعدم التك ُّلف( ،)31كقوله َ :و ْاك ِفنِي مئُو َن َة
فصاعد ًا علی قدر َّ
احتِ َس ٍ
الاِ ْكتِ َس ِ
اب (الدعاء  ،20الفقرة  .)24فحرف الروي
ابَ ،و ْار ُز ْقنِي ْ
من غيرْ ِ ْ

هو «الباء» وقد جاء قبله بـ «السني» و«التاء» ومها ليسا بالزمني يف السجع ،لصحة

السجع بدوهنام.

ما ال يستحيل باالنعكاس
وعرفه احلريري يف مقاماته ب «ما ال يستحيل
وسامه السكاكي «مقلوب الكل»ّ ،

باالنعكاس» .وهو أن يكون عكس البيت أو الشطر كطرده« .ومنه القلب وهو أن

يكون الكالم بحيث لو عكسته بدأت بحرفه األخري احلرف األول كان احلاصل بعينه

هو هذا الكالم وجيري يف النثر والنظم»(« .)32وقد يكون ذلك يف املفرد نحو سلس
ومغايرة القلب هبذا املعنی لتجنيس القلب ظاهر فإن املقلوب ههنا جيب أن يكون

عني اللفظ الذي ذكر بخالفه ثمة وجيب ثمة ذكر اللفظني مجيع ًا بخالفه ههنا»(،)33
ماء ُه َ
كقوله َ :ولاَ جَ ْت ْ
عل ْينَا ُأ َجاج ًا (الدعاء  ،19الفقرة  .)6وكقوله :
عل َ

ري ُهمَ ،و َق ّو ليِ ضعي َف ُهم...
إِلهَ ِي امدُ ْد ليِ فيِ َأعام ِر ِهمَ ،و ِز ْد ليِ فيِ َ
آجالهِ ِمَ ،و َر ّب ليِ صغ َ
َو َأ ْد ِر ْر ليِ َوعلىَ َي ِدي َأ ْر َزا َق ُهم (الدعاء  ،25الفقرة  .)2فكل من «أجاجا» و«وقو»
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و«يدي» لو عكسناه أي بدأنا باحلرف األخري منه إلی احلرف األول كان احلاصل

اللفظة بعينها.

املامثلة

األلفاظ أو بعضها يف الزِّ ِ
ُ
نة دون التقفية ،فهي من املوازنة بمنزلة
وهي أن تتامثل

اب لِ ِ
عظيم ال ّنعم
الرتصيع من السجع ،كقوله  :إِ ّن َك المْ ّنانُ بِ َج ِسيم المْ ن َِن ،ا ْل َو ّه ُ

(الدعاء  ،36الفقرة  .)7حدثت املامثلة يف «املنن» و«النعم» التفاقهام يف الوزن دون
و«الوهاب» التفاقهام يف الوزن دوهنا.
التقفية ،ويف «امل َّنان»
َّ

فظية
املناسبة ال َّل َّ

ٍ
ٍ
هي اإلتيان بكلامت م َّت ٍ
مقفاة( .)34ويبدو أن املناسبة
مقفاة أو غري
زنات ،إما
ٍ
مقفاة» من الرتصيع ،وأخرجه
اللفظية مشرتكة بني املامثلة والرتصيع وأخرجه «غري

َاءَ ،وغيرْ ُ َق ِليلٍ ما ِ
ري ما ِ
«إما مقفاة» من املامثلة ،كقوله َ :فغيرْ ُ َكث ٍ
عاق َب ُت ُه
عاق َب ُت ُه ا ْل َفن ُ

فظية يف «الفناء» و«البقاء» التفاقهام يف
ا ْل َب َق ُاء (الدعاء  ،18الفقرة  .)3املناسبة ال َّل َّ

الوزن والتقفية ،ويف «كثري» و«قليل» التفاقهام يف الوزن مع اختالفهام يف التقفية.

املوازنة
«وهي أن تكون الفاصلتان متساويتني يف الوزن دون التقفية»( ،)35كقوله :

ْمودَ ،وصنِ َ
ور (الدعاء  ،51الفقرة  .)5فلفظتا «حممود»
َف َأن َْت ع ْن ِدي حم ٌ
يعك َل َد ّي رْ ُ
مب ٌ
و«مربور» متساويتان يف الوزن ال يف التقفية.
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والفرق بني املناسبة اللفظية واملوازنة هو أن املوازنة يف الفاصلتني املتساويتني يف

الوزن دون التقفية ،ولكن املناسبة اللفظية تكون يف كل ألفاظ الفقرتني .والفرق بني
«املامثلة» و «املوازنة» توايل الكلامت امل َّتزنات يف «املامثلة» دون «املوازنة».
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املبحث الثاين
املحسنات املعنوية
اإلدماج

وهو يف اللغة :ال َّل ُّف والدَّ وران ،أدمج اليش َء يف ثوبه :ل َّفه فيه .ويف االصطالح
أن ُيدمج املتكلم غرض ًا له ضمن معنی قد نحاه من مجلة املعاين ل ُي ِ
وهم السامع أنه

ِ
بتتمة معناه الذي َقصدَ ُه( ،)36كقوله  :ال ّل ُهم
عرض يف كالمه
مل يقصده ،وإنام َّ
الر ِجيم َو َك ْي ِد ِه َو َ
من َنزَ ِ
إِ ّنا َن ُ
الش ْي َط ِ
مكايِ ِد ِهَ ...و ْ
غات ّ
اشغ ْل ُه ع ّنا بِ َبعض
عوذ بِ َك ْ
ان ّ

َأ َ
عدائِ َكَ ،واعصمنَا م ْن ُه بِ ُح ْس ِن ِرعا َيتِ َك (الدعاء  ،17الفقرات  .)4-1ويف هذه
«و ْ
اشغ ْل ُه ع ّنا بِ َبعض َأعدَ ائِ َك» من بديع اإلدماج ،وهو أن يضمن املتك ّلم
الفقرة َ

معنی آخر ،برشط أن ال يشعر يف كالمه بأنه مسوق من أجله،
كالم ًا ساقه ملعنی
ً

وهكذا عبارة الدعاء؛ فإنهّ ا سيقت لسؤال شغل الشيطان عنه حتی ال يشتغل به،
وأدمج فيها الدعاء علی أعداء اهلل سبحانه(.)37

اإلرداف

وفر َق
وقد ضم علامء البيان «اإلرداف» إلی «الكناية» وعدّ ومها شيئ ًا واحد ًاَّ ،

والرماين وغريهم ،وقالوا :هو أن يريد املتكلم
بينهام أئمة البديع ،كقدامة واحلامتي ُّ
معنی فال يعبرِّ عنه بلفظه املوضوع له ،ويعبرِّ عنه ٍ
الرديف
بلفظ هو ردفه وتابعه ُق َ
رب َّ
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من ِ
املرد ِ
ف .وسامه قوم «التتبع» وآخر «التجاوز»( .)38والفرق بينه وبني «الكناية» أنه

ٍ
انتقال من الزم إلی ملزوم ،كقوله :
عبار ٌة عن تبديل الكلمة بردفها من غري

عهام فيِ ّ َ ،وإِنْ َس َب َق ْت ِ
ال ّل ُهم َوإِنْ َس َب َق ْت ِ
مغف َر ُت َك ليِ َف َش ّفعنِي ِفي ِهام
مغف َر ُت َك لهَ ُ ام َف َش ّف ُ
َح ّتى َن ْجتَمع بِ َر ْأ َفتِ َك فيِ َدا ِر َك َرامتِ َك َو َحم ّل ِ
مغف َرتِ َك َو َرحمْ تِ َك (الدعاء  ،24الفقرة
 .)15فإن املراد من «فيِ َدا ِر َك َرامتِ َك َو حم َّل ِ
مغف َرتِ َك َو َرحمْ تِ َك» اجل َّنة ألهنا دار الكرامة

وحمل املغفرة والرمحة ،فعدل عن اللفظ اخلاص باملعنی وهو اجل َّنة إلی لفظ هو رد ُف ُه.

إرسال املثل
وهو أن يأيت يف بعض البيت أو الفقرة بام جيري جمری املثل السائر ،من حكمة،

أو ٍ
نعت ،أو غري ذلك مما يحَ ُس ُن ال َّتمثل به( ،)39كقوله َ :ولاَ َت َذ ْرنيِ فيِ ُطغ َيانيِ
عظ ًة لمِ ِن ات َ
نيَ ،ولاَ جَ ْتع ْلنِي َ
غمر يِت َس ِ
اهي ًا َح ّتى ِح ٍ
ّعظَ ،ولاَ َن َكالاً لمِ ِن
عامه ًاَ ،ولاَ فيِ
َ

اعتَب (الدعاء  ،47الفقرة  .)124إن اإلمام  يشري إلی املثل «السعيد من وعظ
عظ ًة لمِ ِن ات َ
«ولاَ تجَ ْ ع ْلنِي َ
ّعظ»؛
بغريه» ،وهو حديث نبوي يف األصل( ،)40عرب إتيانه بـ َ
ألن املعنی َّ
املبطن هو أن السعيد من اعترب بام حلق غريه من املكروه فيجتنب أن يقع
يف مثله.

االستخدام
وهو أن ُيراد بلفظ له معنيان ،أحدُ مها ،ثم بضمريه معناه اآلخر ،أو يراد بأحد
ضمرييه أحدمها ،وباآلخر اآلخر( ،)41كقوله َ :ف َأ ْس َأ ُل اللهّ َ َربيّ َو َر ّب َكَ ...و َأنْ

ان َو َسلاَ ٍ
يامن َونِ ٍ
جَ ْي َ
عمة َوإِ ْح َس ٍ
من َوإِ ٍ
عل َك هِلاَ َل َب َر َك ٍة لاَ تمَ َح ُق َها الأْ َ ّيام ...هِلاَ َل َأ ٍ
مة
من َط َلع َ
من َن َظ َر إِ َل ْي ِهَ ،و َأ ْس َ
عب َد
عد ْ
عل ْي ِهَ ،و َأزْ َكى ْ
من َأ ْرىض ْ
اجع ْلنَا ْ
َوإِ ْسلاَ مَ ...و ْ
من َت ّ
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يه لِل ّت ْو َب ِةَ ،واعصمنَا ِف ِ
يهَ ،و َو ّف ْقنَا ِف ِ
َل َك ِف ِ
من الحْ َ ْو َب ِة (دعا  ،43الفقرات  .)6 3أشار
يه َ
«و َأ ْس َ
من
الشيخ البهائي يف احلديقة اهلاللية بأن الضامئر املجرورة يف قوله َ :
عد ْ

عب َد َل َك ِف ِ
يه» إلی آخر الدعاء راجعة إلی اهلالل بمعنی َّ
الشهر ،وليس كذلك املرفوع
َت ّ
يف طلع عليه واملجرور يف نظر إليه ،ففي الكالم استخدام .ولع َّله ال يقدح يف حتقق

االستخدام كون إطالق اهلالل علی الشهر جماز ًا لترصيح بعض املحققني من أهل

الفن بعدم الفرق بني كون املعنيني يف االستخدام حقيقيني أو جمازيني أو خمتلفني ،وإن
قرصه بعضهم علی احلقيقيني ،علی ّ
أن كون اإلطالق املذكور جماز ًا حمل كالم(.)42

االستقصاء

عرف ابن أيب
االستقصاء من َقصا بمعنی :بعد ،واست
ُ
َقصيت األمر :باعد ُت ُهَّ .

َ
معنی ف َيستقصيه فيأيت
يتناول الشاعر
اإلصبع املرصي االستقصاء بقوله« :هو أن
ً

بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقيص مجيع أوصافه َّ
الذاتية»( ،)43كقوله :
ت الأْ َ ْش َي ُاء ُك ّل َها بِ ُج َ
ثثت فيِ ُك ّل َو ِ
َأص َب ْحنَا َو َأص َب َح ِ
ملتِ َها َل َك َس ُ
اح ٍد
ضهاَ ،وما َب َ
امؤهَ ا َو َأ ْر َ

مقيم ُه َو َش ِ
اك ُن ُه َومت ََح ّر ُك ُهَ ،و ِ
م ْن ُهامَ ،س ِ
الثرى
اخص ُه َوما علاَ فيِ الهْ َ َو ِاءَ ،وما َك ّن تحَ ْ َت َ
(الدعاء  ،6الفقرة  .)9قال اإلمام َ :
ت الأْ َ ْش َي ُاء ُك ّل َها بِ ُج َ
«أص َب ْحنَا َو َأص َب َح ِ
ملتِ َها

َل َك» ،ولو اقترص الكالم علی ذلك لكان اخلرب كافي ًا ،ولك َّنه مل يقف عند ذلك وإ َّنام

اح ٍد م ْن ُهامَ ،س ِ
ثثت فيِ ُك ّل َو ِ
اك ُن ُه َومت ََح ّر ُك ُه،
استقصی وقال« :سامؤها وأرضها َوما َب َ
مقيم ُه َو َش ِ
َو ِ
الثرى».
اخص ُه» ثم زاد قولهَ :
«وما علاَ فيِ الهْ َ َو ِاءَ ،وما َك ّن تحَ ْ َت َ
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اإلغراق

«الغلو» لكونه وصف ًا بام يبعدُ وقوعه
و«اإلغراق» فوق «املبالغة» ودون
ِّ
عاد ًة( ،)44كقوله َ :قدْ َأ ْر َ
غر َق ْت ُدموع ُه َخدّ ْي ِه (الدعاء
عش ْت َخشْ َي ُت ُه ِر ْج َل ْي ِهَ ،و ّ
 ،12الفقرة  .)9فتغريق اخلدَّ ين بالدموع ،وإن كان ممكن ًا عق ً
ال لك َّنه بعيدٌ .

االفتنان
يت الشاعر أو املتكلم بف َّن ِ
ني من فنون الكالم وأغراضه مثل النسيب،
وهو أن يأ َ
ٍ
واحلامسة ،واملدح ،والفخر ،واهلناء ،والعزاء يف ٍ
واحدة من
بيت واحد أو يف فقرة
ري َك
النثر( ،)45كقوله  :ال ّل ُهم َوإِنْ ُك ْن َت َبعثت ََها َن ِقم ًة َو َأ ْر َس ْلت ََها َس ْخ َط ًة َفإِ ّنا َن ْست َِج ُ
من غضبِ َكَ ،و َن ْب َت ِه ُل إِ َل ْي َك فيِ ُسؤَ ِ
ال ع ْف ِو َكْ ،
ِ
غضب إِلىَ المْشرْ ِ ِك َ
نيَ ،و َأ ِد ْر َر َحى
فمل بِا ْل
ْ

ين (الدعاء  ،36الفقرة  .)3مجع اإلمام  يف هذه الفقرات بني
َن ِقمتِ َك علىَ المْ ْل ِح ِد َ
فنني ،مها الدعاء هلم والدعاء عليهم ،وطلب إلی اهلل تعالی أن ينرصف عن الغضب

عليهم ودعا علی املرشكني وامللحدين فطلب إلی اهلل أن يرسل غض َبه عليهم.

االلتفات
السكاكي أن ُين َقل ُّ
كل من التكلم ،واخلطاب ،والغيبة
و «االلتفات» علی رأي َّ
مطلق ًا إلی اآلخر( ،)46كقوله  :الحْ َ مدُ للِهّ ِ َر ّب ا ْلعالمَ َ
ني ال ّل ُهم َل َك الحْ َ مدُ َب ِديع

امو ِ
ات َوالأْ َ ْرضَ ،ذا الجْ َلاَ ِل َوالإْ ِ ْك َرام (الدعاء  ،47الفقرتان  1و .)2فالتفت
الس َ
ّ
امو ِ
ات َوالأْ َ ْرض» من الغيبة نحو اخلطاب.
الس َ
بقوله« :ال ّل ُهم َل َك الحْ َ مدُ َب ِديع ّ
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اإليغال
وهو مأخوذ من إيغال الس ِ
ري ،وهو اإلرساع وقطع منتهی األرض .وهو آخر

أبواب قدامة «وهو أن يستكمل املتكلم معنی كالمه قبل أن يأيت بمقطعه ،فإذا أراد

معنی زائد ًا علی معنی ذلك الكالم»( ،)47كقوله َ :ولاَ
اإلتيان بذلك أتی بام يفيد ً

من َي ِد َك إِ ْر َس َ
من لاَ َخيرْ َ ِف ِ
اج َة بِ َك إِ َل ْي ِهَ ،ولاَ إِ َنا َب َة َل ُه(الدعاء ،47
يهَ ،ولاَ َح َ
ال ْ
ُت ْر ِس ْلنِي ْ
«ولاَ إِ َنا َب َة َل ُه» من باب اإليغال ،وهو ختم الكالم بام
الفقرة  .)103فقوله َ :

يفيد نكتة يتم املعنی بدونهَّ ،
فإن من ال خري فيه وال حاجة باهلل تعالی إليه ال إنابة وال

رجوع له إليه تعالی قطع ًا لك َّنه إيغال أفاد زيادة املبالغة يف استمراره علی االهنامك فيام

الغي والفساد وعدم إنابته ورجوعه عام هو فيه إلی سبيل الرشاد(.)48
هو عليه من ّ

براعة الطلب

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
خالية من
مقرتنة بتعظيم املمدوح،
مهذبة،
عذبة
لوح بالطلب بألفاظ
هو أن ُي ِّ

غب فيِ
شعر بام يف النفس دون كشفه( ،)49كقوله  :ال ّل ُهم َيا ْ
من لاَ َي ْر ُ
اإلحلاحُ ،ي ُ
من لاَ َي ْن َدم علىَ ا ْل َ
عب َد ُه َ
عط ِ
الس َو ِاء م ّنت َ
ُك ا ْبتِ َد ٌاء،
اء َو َيا ْ
الجْ َ زَ ِاء َو َيا ْ
علی ّ
من لاَ ُي َك ِاف ُئ ْ

عط ْي َت لمَ َت ُش ْب َ
ضاؤ َك ِخيرَ َ ٌة إِنْ َأ َ
عقو َبت َ
َوع ْف ُو َك َت َف ٌ
ضلَ ،و ُ
ُك عدْ ٌلَ ،و َق ُ
من ٍ،
عط َاء َك بِ ّ
َعت لمَ َي ُك ْن م ْن َ
عك َتعدّ ي ًا (الدعاء  ،45الفقرات  .)5 1لقد قام اإلمام 
َوإِنْ من َ

ٍ
ٍ
مهذبة ،مقرتنة بتعظيم اهلل تعالی ،خالية من اإلحلاح.
عذبة
بطلب حوائجه بألفاظ

البسط

لكن َ
رشطه زياد ُة
و «البسط» بخالف «اإلجياز» لكونه عبار ًة عن بسط الكالمَّ ،

الفائدة بأن َي َّ
ليتضمن
دل املتكلم باللفظ الكثري علی ما يمكن ُُه الداللة عليه بالقليل،
َ
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اللفظ معاين أخری يزيد هبا الكالم حسن ًا( ،)50كقوله َ :و َأ ْ
من
عذنيِ َو ُذ ّر ّيتِي َ
عامة َواللاّ ِ
امة وا ْل ِ
امة َوالهْ َ ِ
الس ِ
من شرَ ّ ُك ّل َش ْي َط ٍ
الش ْي َط ِ
ّ
ان
مةَ ،و ْ
الر ِجيمَ ،و ْ
من شرَ ّ ّ
ان ّ
ف َح ِف ٍ
ان عنِ ٍ
م ِر ٍ
من شرَ ّ ُك ّل مترْ َ ٍ
ٍ
من شرَ ّ ُكل ُس ْل َط ٍ
ضعيف
من شرَ ّ ُك ّل
يدَ ،و ْ
يدَ ،و ْ
يدَ ،و ْ

َو َش ِد ٍ
من شرَ ّ ُك ّل شرَ ِ ٍ
ري َو َكبِ ٍ
من شرَ ّ ُك ّل صغ ٍ
من شرَ ّ ُك ّل
ريَ ،و ْ
يف َو َوضيعَ ،و ْ
يدَ ،و ْ
يب َو َب ٍ
َق ِر ٍ
من الجْ ِ ّن َوالإْ ِن ِ
ْس،
صب لِ َر ُسولِ َك َولأِ َ ْهلِ َب ْيتِ ِه َح ْرب ًا َ
من َن َ
من شرَ ّ ُك ّل ْ
عيدَ ،و ْ
رص ٍ
من شرَ ّ ُك ّل َدا ّب ٍة َأن َْت ِ
مست َِقيم (الدعاء  ،23الفقرة
آخ ٌذ بِنَاص َيتِ َها ،إِ ّن َك علىَ َ
َو ْ
اط ْ

ُ .)6بسط الكالم التساع دائرة للبسط معاين ش َّتی من طباق ورضوب جناس ،وكان

الرجيم ،ومن ِّ
ذريتي من َّ
رش ما خلقت،
له أن يقول باختصارَ :وأعذين َو ِّ
الشيطان َّ
لكنه بسط اللفظ لكسب معان جديدة.

التأبيد

رب املتكلم عن ٍ
يشء ،أو يدعو دعاء فيؤ ّبده بتعليقه علی أم ٍر ُّ
يدل علی
وهو أن خي َ
صل علىَ َحم ٍ
األبدية( ،)51وذلك نحو قوله َ :ر ّب ّ
ضوا َن َك،
مد َوآلِ ِه صال ًة جُ َتا ِو ُز ِر َ

َو َي ّت ُ
صل اتّصالهُ َا بِ َب َقائِ َكَ ،وال َي ْن َفدُ َكام ال َت ْن َفدُ َك ِلام ُت َك (الدعاء  ،47الفقرة .)53
واملراد صالة تستمر باستمرار وجودك فال يكون هلا هناية تنتهي إليها فأ َّبد الصالة
ٍ
حممد وآله باتصاهلا ببقائه تعالی.
علی

تأكيد املدح بام يشبه الذم
ومن املحسنات املعنوية «تأكيد املدح بام يشبه الذم» وهو رضبان :أفضلهام أن

يستثنی من صفة ذم منفية عن اليشء صفة مدح بتقدير دخوهلا فيها ،كقوله تعالی:
﴿ال َي ْس َم ُعونَ ِفيها َلغْ و ًا َوال َت ْأثِي ًام * إِ َّال ِقي ً
ال َسالم ًا َسالم ًا﴾ (سورة الواقعة 25 :56
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و .)26والثاين :أن يثبت ليشء صفة مدح ،ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح
أخری له ،كقول النبي« :أنا أفصح العربَ ،ب َ
يد أنيِّ من قريش»( .)52ومن تأكيد
مفرغ ًا(.)53
املدح بام يشبه الذم رضب ثالث ،وهو :أن يأيت االستثناء فيه َّ

ود علىَ
من َل ْو ِشئ َ
ضح َت ُهَ ،و جَ ُت ُ
ومن الرضب الثاين قوله َ :ت ْسترُ ُ علىَ ْ
ْت َف ْ
ضيح ِة َوالمْ ْنع غيرْ َ َأ ّن َك َبن َْي َت َأ ْف َ
عال َك علىَ
من َل ْو ِشئ َ
ْت منَع َت ُهَ ،وكِلاَ مُها َأ ْه ٌل م ْن َك لِ ْل َف َ
ْ

ال ّت َفضلِ َ ،و َأ ْج َر ْي َت ُقدْ َر َت َك علىَ ال ّت َج ُاو ِز (الدعاء  ،45الفقرة  .)8أثبت اإلمام 
ِ
من َل ْو
من َل ْو ِشئ َ
ضح َت ُهَ ،و جَ ُت ُ
ود علىَ ْ
صفات مدح هلل تعالی وهي « َت ْسترُ ُ علىَ ْ
ْت َف ْ

ْت منَع َت ُه» ثم أتی بلفظة دا ّلة علی االستثناء تليها صفتا مدح أخری ومها ال َّتفضل
ِشئ َ
وال َّتجاوز .ومن الرضب الثالث قوله َ :و َل َقدْ ُسئِ ْل َت َف َأ َ
عط ْي َتَ ،ولمَ ُت ْس َأ ْل
مولاَ َي إِلاّ إِ ْح َسان ًا َوامتِنَان ًا َو َت َط ّولاً
است َ
َفا ْبت ََد ْأ َتَ ،و ْ
ُميح َفض ُل َك َفام َأ ْك َد ْي َتَ ،أ َب ْي َت َيا ْ

أبيت منا إال إحسانا وامتنانا وتطوال وإنعام ًا.
َوإِنْعام ًا (الدعاء  ،49الفقرة  .)14أي َ

التجريد
أمر آخر مثله يف تلك الصفة ،مبالغة يف كامهلا
«وهو أن ُينزَ ع من أم ٍر ذي صفة ٌ

فيه»( ،)54وهو أقسام :األول أن يكون ب«من» التجريدية الداخلة علی املنتزع منه
ٍ
ٌ
صح معه أن
فالن
نحو قوهلم« :يل من
صديق محيم» ،أي بلغ من الصداقة مبلغ ًا َّ

ُيستخلص منه صديق آخر مثله فيها .والثاين أن يكون بالباء التجريدية الداخلة علی

املنتزع منه ،مثل« :لئن سألت فالن ًا لتسألن به البحر» بالغ يف اتصافه بالسامحة حتی

انتزع منه بحر ًا يف السامحة .والثالث أن يكون بدخول «يف» علی املنتزع منه كقوله
تعالیَ ﴿ :ذلِ َك َجزَ ُاء َأ َ
عد ِاء اللهَّ ِ ال َّن ُار لهَ ُ م ِف َيها َد ُار الخْ ُ ْل ِد﴾ (سورة فصلت،)28 :41

عل معدّ ًا فيها للكفار هتوي ً
وج َ
َّ
ال
فإن جهنم هي دار اخللدَّ ،
لكن ان ُت ِزع منها مثلهاُ ،
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ألمرها .والرابع أن يكون بال توسط حرف .واخلامس أن يكون بطريق الكناية.
والسادس :أن يكون بطريق خطاب املرء لنفسه( ،)55كقوله َ :ف َكم َقدْ َر َأ ْي ُت َيا

من ِس َو َ
إِلهَ ِي من ُأ َن ٍ
او ُلوا
اس َط َل ُبوا ا ْل ّ
اك َفا ْف َت َق ُرواَ ،و َح َ
الثر َو َة ْ
عز بِغيرْ َِك َف َذ ّلواَ ،و َراموا ْ
فصح بِمعا َين َِة َأمثالهِ ِم َحا ِزم (الدعاء  ،28الفقرتان  6و.)7
الاِ ْرتِ َفاع َفاتّضعوا،
ّ

«واحلزم :إتقان الرأي وضبط األمر واألخذ فيه بالثقة ،واملراد باحلازم ،نفسه 

جرد من نفسه الكريمة صفة احلزم ،وجعلها
[أي فاعل رأيت] علی سبيل التجريدَّ ،
شخص ًا آخر م َّتصف ًا هبا؛ لقصد املبالغة يف احلزم»( .)56وهذا التجريد يكون من نوع
جتريد خماطبة النفس.

التدبيج

ألوان بِ َق ِ
ٌ
صد الكناية أو التورية(،)57
وهو أن ُيذكر يف معنی من املدح أو غريه
س ِة َوال ّن َد ِ
الظ َل ِ
كقوله َ :و َب ّيض ُو ُجوهَ نَا َي ْوم َت ْس َو ّد ُو ُجو ُه ّ
امة
مة فيِ َي ْوم الحْ َ رْ َ
(الدعاء  ،42الفقرة  .)16بيض الوجوه ٌ
والعزة ،وسواد الوجوه
كناية عن الكرامة
َّ
ٌ
كناية عن اإلذالل واهلوان.

الترَّ تيب

ٍ
واحد،
وهو أن يعمد الشاعر [أو املتكلم] إلی أوصاف ش َّتی يف موصوف
اخللقة الطبيعية ،حتی ال ُي ِ
فيوردها علی ترتيبها يف ِ
دخ َل فيها وصف ًا زائد ًا عام يوجد

َ
()58
مر ّ
يض
علمه يف الذهن أو يف العيان  ،كقوله َ :وأع ّني علىَ صالِ ِح ال ّن ّي ِةَ ،و ْ

ترتيب يف
مست َْح َس ِن ا ْلعملِ (الدعاء  ،47الفقرة  .)113يف هذه الفقرات
ٌ
ا ْل َق ْو ِلَ ،و ْ
ِ
والقول ثم العملَّ ،
ظهره يف قوله ثم يعمل به.
النية
ألن اإلنسان ينوي أمر ًا ف ُي ُ
ذكر َّ
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الرتديد

وهو أن ُيع ِّلقَ املتكلم لفظ ًة من الكالم بمعنی ،ثم يرددها بعينها و ُيع ِّل ُقها بمعنی
آخر( ،)59كقوله َ :أ ْو َن ُق َ
ول فيِ ا ْلع ْلم بِغيرْ ِ ع ْلم (الدعاء  ،8الفقرة  .)4فالعلم

جمرور بحرف اجلر ،والعلم الثاين بمعنی اليقني فلم
األول بمعنی علوم الدين وهو
ٌ
ٍ
يتع َّلق بام تع َّلق به األول ،مع َّ
برشط
أن املعنی غري املعنی .لكن خمالفة املعنيني ليس
هنا ،وقد أشار إلی ذلك ابن زاكور(.)60

التفويف
وهو يف اللغة ختطيط الثياب ويف املصطلح عبارة عن إتيان املتكلم بمعان ش ّتی

من أغراض الشعر والنثر من غزل ،أو مدح ،أو غريه يف مجل من الكالمُّ ،
كل مجلة

ٌ
منفصلة عن أختها ،طويل ًة كانت أو قصرية ،وأحسنها القصار( ،)61كقوله :
عقو َبت َ
م ّنت َ
ُك ا ْبتِ َد ٌاءَ ،وع ْف ُو َك َت َف ٌ
ضلَ ،و ُ
ُك عدْ ٌلَ ،و َق ُ
ضاؤ َك ِخيرَ َ ٌة (الدعاء .)4،،45
يف هذه الفقرات تتابعت مجال قصرية يف معان متعددة.

التقسيم

وهو أن تذكر شيئ ًا ذا جزأين فصاعد ًا ،ثم تضيف إلی كل واحد من أجزائه

ما هو له عندك .واشرتط فيه علامء البديع أن تستويف أقسام القسمة ،فال تدع منها
َ
غور ًا فيِ ا ْل َب ِ
الس ِ
وء م ّني ِح َ
ني
قس ًام( ،)62كقوله َ :و ْ
من َأ ْبعدُ ْ
اطلِ َ ،وأ َشدّ إِ ْق َدام ًا علىَ ّ
عو َت ُه علىَ غيرْ ِ عمى م ّني فيِ مع ِر َف ٍة بِ ِه َولاَ
الش ْي َط ِ
عو ِة ّ
ان َف َأ ّتبِع َد َ
عوتِ َك َو َد َ
َأ ِق ُف َبينْ َ َد َ

من ِح ْف ِظي َل ُه َو َأ َنا ِحينَئِ ٍذ ِ
نِ ْس َي ٍ
عوتِ ِه
ان ْ
عوتِ َك إِلىَ الجْ َ ّن ِةَ ،وم ْنت ََهى َد َ
موق ٌن بِ َأنّ م ْنت ََهى َد َ
إِليَ ال ّنا ِر (الدعاء  ،16الفقرتان  23و .)24يف هذا الكالم َذ َك َر أحوال اليشء بذكر
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ِ
الش ْي َط ِ
عو ِة ّ
«ح َ
ان» ،مضاف ًا إلی كل حال ما يليق هبا بذكر «بِ َأنّ
عوتِ َك َو َد َ
ني َأ ِق ُف َبينْ َ َد َ
عوتِ ِه إِليَ ال ّنا ِر».
عوتِ َك إِلىَ الجْ َ ّن ِةَ ،وم ْنت ََهى َد َ
م ْنت ََهى َد َ

التكرار
يكرر املتكلم الكلم َة أو كلمتني بلفظها ومعناها لتأكيد الوصف أو
وهو أن ِّ
صل علىَ َحم ٍ
املدح أو غريه من األغراض( ،)63كقوله  :ال ّل ُهم ّ
مد َوآلِ ِهَ ،و َأ ْلبِ ْسنِي
عاف َيتِ َكَ ،و َأغنِنِي بِ ِ
عاف َيتِ َكَ ،و َأ ْك ِرمنِي بِ ِ
عاف َيت ََكَ ،و َحص ّني بِ ِ
عاف َيت ََكَ ،و َج ّل ْلنِي ِ
ِ
عاف َيتِ َك،
عاف َيت ََكَ ،ولاَ
صل ْح ليِ ِ
عاف َيت ََكَ ،و َأ ِ
عاف َيت ََك َو َأ ْف ِر ْشنِي ِ
عاف َيتِ َكَ ،وهَ ْب ليِ ِ
َو َتصدّ ْق عليَ ّ بِ ِ
صل علىَ َحم ٍ
عافنِي ِ
مد َوآلِ ِهَ ،و ِ
ُت َف ّر ْق َب ْينِي َو َبينْ َ ِ
عاف َيتِ َك فيِ الدّ ْن َيا َوالآْ ِخ َر ِةال ّل ُهم ّ
عاف َي ًة
عاف َي َةِ ،
عاف َي ًة ُت َو ّلدُ فيِ َب َدنيِ ا ْل ِ
َك ِاف َي ًة َش ِاف َي ًة عالِ َي ًة َنام َي ًةِ ،
عاف َي َة الدّ ْن َيا َو الآْ ِخ َر ِة (الدعاء

 ،23الفقرتان  1و .)2وفيها تكررت لفظة العافية.

التورية
وأظهرت غريه .ومن
وريت اخلرب تورية :إذا سرت َته،
َ
التورية لغ ًة مصدر ّ

املحسنات املعنوية ال َّتورية ،وتسمی اإلهيام أيض ًا ،وهي أن ُيطلق لفظ له معنيان:

قريب ،وبعيد ،ويرادبه البعيدُ منهام( .)64وال َّتو ِر َية أربعة أنواع :التورية املبينة،
ٌ

املوری
واملجردة ،واملرشحة ،واملهيأة .فاملجردة هي التي ال جتامع شيئ ًا مما يالئم َّ

اج ْ
من َظ َلمنِي،
عل ليِ َيد ًا علىَ ْ
به ،أعني املعنی القريب( ،)65وذلك نحو قوله َ :و ْ
من َخاصمنِي (الدعاء  ،20الفقرة  .)8أراد باليد معناه البعيد وهو القدرة
َولِ َسان ًا علىَ ْ
والسلطة ومل يقرن به يشء مما يالئم املعنی القريب وهو اجلارحة املعروفة.
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تنسيق الصفات
وهو أن تتابع الصفات املتعدّ دة لذات واحد ،و «تنسيق الصفات» يشبه «سياقة

اس ِقنَا
األعداد» إال أن فيها تتابع األشياء املتعدّ دة ال الصفات( ،)66كقوله  :ال ّل ُهم ْ

غيث ًا مغيث ًا م ِريع ًا مم ِرع ًا ع ِريض ًا َو ِ
اسع ًا غ ِزير ًا (الدعاء  ،9الفقرة  .)4وكقوله :
ْ
يب َسميع ِ
ور َر ٌ
عف ٌّو ُ
عليم ُ
يب ِ
ؤوف َر ِحيم (الدعاء  ،25الفقرة .)12
جم ٌ
إِ ّن َك َق ِر ٌ
غف ٌ
ففي املثال األول تتابعت النعوت ل«غيثا» ،كام تتابعت األخبار يف املثال الثاين.

ال َّتوشيع
وهو عبارة عن إتيان املتكلم أو الشاعر باسم مث َّنی يف آخر الكالم أو البيت مل

يكن بعده إال مفردان مها عنيُ ذلك املث َّنی فيكون األخري منهام هو قافية البيت أو

ِ
سجعة الكالم( .)67قال ابن زاكور يف تعريفه« :هو يف اللغة ُّ
لف ُ
الق ِ
املندوف،
طن

ري َّق ُ
رض َب باملندف .واملندَ فة هي خشبة ُي َ
الو َت ُر ل ِ
أي الذي ِ
القطن .ويف
رض ُب هبا َ

ٌ
مفس باسم ِ
عجز الكالم رَّ ٍ
معطوف علی
ني ثانيهام
االصطالح :اإلتيان بمث َّنی يف ُ
دين أشب َه ّ
لف ُ
ووجه ال َّتسمية أن التعبري باملث َّنی عن االسمني املتعدِّ ِ
القطن
األول،
ُ
بعد ال َّندف»( ،)68كقوله  :ال ّل ُهم َومتَى َو َق ْفنَا َبينْ َ َن ْقصينْ ِ فيِ ِد ٍ
ين َأ ْو ُد ْن َياَ ،فأ ْو ِقع

َ
فس
سع ِهام َفن ً
ال ّن ْقص بِ َأ رْ َ
َاءَ ،و ْ
اجعلِ ال ّت ْو َب َة فيِ أ ْط َولهِ ِام َب َق ًاء (الدعاء  ،9الفقرة  .)2رَّ
قو َل ُهَ « :ن ْقصينْ ِ » بذكر الدين والدنيا أي نقص يف دين ونقص يف دنيا.

اجلمع

وهو أن تدخل نوعني فصاعد ًا يف نوع واحد( .)69كقوله َ :ف َذ َك ُر َ
وك بِم ّن َك،
َو َش َك ُر َ
عو َك بِ َأم ِر َكَ ،و َتصدّ ُقوا َل َك َط َلب ًا لمِ ِز ِ
وك بِ َف ِ
يد َكَ ،و ِف َيها َكا َن ْت َن َج هُاتُم
ضل َكَ ،و َد ْ
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من غضبِ َكَ ،و َف ْو ُز ُهم بِ ِر َ
«و ِف َيها َكا َن ْت
ضاك (الدعاء  ،45الفقرة  .)16قوله َ :
ْ
من غضبِ َك» ،قيل :الضمري عائدٌ إلی األمور املذكورة من الذكر والشكر
َن َج هُاتُم ْ

والدعاء والتصدّ ق( ،)70وعلی هذا القول مجع األمور املذكورة حتت حكم واحد

وهو النجاة من غضب اهلل.

اجلمع مع ال َّتفريق

وهو أن ُت ِ
دخل شيئني يف معنی واحد ،و ُتفرق بني جهتي اإلدخال( ،)71كقوله
َ
َ
عصاك تَشْ ُك ُر لِ ْل ِ
من َأ َط َ
َ :ف ُس ْب َحا َن َك ما َأ ْبينَ َ َك َر َ
مطيع ما
اعك َأ ْو
مك فيِ
معامل ِة ْ
معاج َل َت ُه ِف ِ
يه (الدعاء  ،37الفقرة  .)10مجع
َأن َْت َت َو ّل ْي َت ُه َل ُهَ ،وتمُليِ لِ ْلعايص ِفيام تمَ ِل ُك
َ
فرق بني
املطيعني هلل والعاصني له يف حكم واحد وهو ال َّتمتع من كرمه تعالی ثم َّ

جهتي اإلدخال بأنه تعالی يشكر للمطيع و ُيميل للعايص.

اجلمع مع التَفريق مع التَقسيم

فرق بني جهتي اإلدخال ثم
وهو أن ُتدخل شيئني فصائد ًا يف معنی واحد ،و ُت ِّ
رص ُف ِف ِ
تذكر حاالت ّ
يه
كل منها( ،)72كقوله  :ال ّل ُهم َل َك الحْ َ مدُ علىَ ما لمَ َأ َز ْل َأ َت ّ
ُ

من َسلاَ ِ
من ع ّل ٍة فيِ َج َس ِدي َفام َأ ْد ِريَ ،يا إِلهَ ِي،
مة َب َدنيِ َ ،و َل َك الحْ َ مدُ علىَ ما َأ ْح َد َ
ثت بيِ ْ
ْ
الش ْك ِر َل َكَ ،و َأ ّي ا ْل َو ْقتَينْ ِ َأ ْولىَ بِالحْ َ ِ
َأ ّي الحْ َ َالينْ ِ َأ َحقّ بِ ّ
الصح ِة ا ّلتِي
مد َل َك َأ َو ْق ُت
ّ

مرضاتِ َك َو َف ِ
ات ِرزْ ِق َكَ ،و َن ّش ْطتَنِي هِ َبا لاِ ْبتِ ِ
هَ ّن ْأ َتنِي ِف َيها َط ّي َب ِ
معها
ضل َكَ ،و َق ّو ْيتَنِي َ
غاء ْ
من َطاعتِ َك َأم َو ْق ُت ا ْلع ّل ِة ا ّلتِي حمّصتَنِي هِ َباَ ،وال ّنعم ا ّلتِي َأتحْ َ ْفتَنِي
علىَ ما َو ّف ْقتَنِي َل ُه ْ
ْغمس ُت ِف ِ
الس ّيئ ِ
من الخْ َ ِطيئ ِ
َات
يه َ
هِ َبا ،خَ ْت ِفيف ًا لمِ ا ُثق َل بِ ِه عليَ ّ َظ ْه ِري َ
من ّ
َاتَ ،و َت ْط ِهري ًا لمِ ا ان ْ

(الدعاء  ،15الفقرات .)4 1
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رص ُف ِف ِ
من
أما اجلمع ففي قوله « :ال ّل ُهم َل َك الحْ َ مدُ علىَ ما لمَ َأ َز ْل َأ َت ّ
يه ْ
َسلاَ ِ
ثت بيِ من ع ّل ٍة فيِ َج َس ِدي» فإ َّنه  مجع وقتني
مة َب َدنيِ َ ،و َل َك الحْ َ مدُ علىَ ما َأ ْح َد َ

أي وقت الصحة والسالمة ،ووقت املرض والعلة يف حكم واحد وهو محدُ اهلل
تعالی ،وأما التفريق ففي قوله َ « :فام َأ ْد ِريَ ،يا إِلهَ ِيَ ،أ ّي الحْ َ َالينْ ِ َأ َحقّ بِ ّ
الش ْك ِر

مد َل َك» والتقسيم يف قوله َ :
َل َكَ ،و َأ ّي ا ْل َو ْقتَينْ ِ َأ ْولىَ بِالحْ َ ِ
الصح ِة ا ّلتِي
«أ َو ْق ُت
ّ
مرضاتِ َك َو َف ِ
ات ِرزْ ِق َكَ ،و َن ّش ْطتَنِي هِ َبا لاِ ْبتِ ِ
هَ ّن ْأ َتنِي ِف َيها َط ّي َب ِ
معها
ضل َكَ ،و َق ّو ْيتَنِي َ
غاء ْ
من َطاعتِ َك َأم َو ْق ُت ا ْلع ّل ِة ا ّلتِي حمّصتَنِي هِ َباَ ،وال ّنعم ا ّلتِي َأتحْ َ ْفتَنِي هِ َبا،
علىَ ما َو ّف ْقتَنِي َل ُه ْ
ْغمس ُت ِف ِ
الس ّيئ ِ
من الخْ َ ِطيئ ِ
َات».
يه َ
خَ ْت ِفيف ًا لمِ ا ُثق َل بِ ِه عليَ ّ َظ ْه ِري َ
من ّ
َاتَ ،و َت ْط ِهري ًا لمِ ا ان ْ

احلذف

َ
حيذف املتكلم من كالمه حرف ًا من حروف اهلجاء ،أو مجيع احلروف
وهو أن
املعجمة ،أو مجيع املهملة برشط عدم ال َّتك ُّلف( ،)73كقوله َ :و َل َك الحْ َ مدُ حمَ د ًا

مع حمَ ِد ُك ّل َح ٍ
امد (الدعاء  ،47الفقرة  .)36فحذف يف هذه الفقرة مجيع احلروف
املعجمة.

الرجوع

ٍ
لنكتة( ،)74كقوله  :ثم َل ُه الحْ َ مدُ
وهو العود علی الكالم السابق بالنقض
َ
مكانَ ُك ّل نِ ٍ
عد َد ما َأ َح َ
عمة َل ُه َ
ني َوا ْل َب ِ
عل ْينَا َوعلىَ مَجيع ع َب ِ
اق َ
اد ِه المْ اض َ
ني َ
من
اط بِ ِه ع ْلم ُه ْ
اءَ ،و َ
مكانَ ُك ّل َو ِ
مَجيع الأْ َ ْش َي ِ
اح َد ٍة م ْن َها َ
سمد ًا إِلىَ َي ْوم
عد ُدهَ ا َأضعاف ًا مضاع َف ًة َأ َبد ًا رَ ْ
مب َلغ لِغا َيتِ ِهَ ،ولاَ ان ِْق َطاع لأِ َ ِ
ا ْل ِق َي ِ
اب لِ َ
مد ِه
امة حمَ د ًا لاَ م ْنت ََهى لحِ َ دّ ِهَ ،ولاَ ِح َس َ
عد ِد ِهَ ،ولاَ ْ

(الدعاء  ،1الفقرتان  27و.)28
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قوله« :حمَ د ًا لاَ م ْنت ََهى لحِ َ دّ ِه» أي ال انتهاء حلدّ ه وهو أقصی ما يمكن أن يبلغه

جعلت له
حددت اليشء إذا
ولك جعل املنتهی بمعنی النهاية .واحلدّ  :مصدر من
َ
َ
حدّ ًا ينتهي إليه ،وهذا إرضاب عام قبله ،فال يقال :جعل للحمد َّأو ً
ال غاية وهو يوم

فن من فنون البالغة بديع يسمی
القيامة ثم نفی الغاية عنه هنا ،وهو تناقض بل هذا ّ

السابق فينقضه ملالحظة
الرجوع يف علم البديع ،وهو أن يعود املتكلم إلی كالمه ّ

غيا ّأو ً
ال احلمد
كأنّه وهم سابق ًا عام ينبغي فرجع إليه ،وهو هنا كذلك فإ َّنه ّ ،

هلل بيوم القيامة أل َّنه غاية ّ
تنبه إلی أ َّنه ينبغي أن يكون احلمد مناسب ًا
كل حامد ثم ّ

للمحمود الذي ال غاية له فرجع عنه ،وقال :محد ًا ال منتهی حلدّ ه كأ َّنه قال :بل أمحده
محد ًا ال غاية له وهذا ال َّنمط يف كالم بلغاء العرب كثري(.)75

سالمة االخرتاع

صل علىَ َحم ٍ
معنی مل ُيس َبق إليه( ،)76كقوله َ :ف ّ
مد َوآلِ ِه،
وهو أن خيرتع الشاعر ً
نيَ ،و َخ ّلص َت ُه بِت َْو ِف ِ
عن مصا ِرع الخْ َ ِ
اطئِ َ
يق َك
من َقدْ َأنهْ َض َت ُه بِت ََج ُ
او ِز َك ْ
اجع ْلنِي ُأ ْس َو َة ْ
َو ْ

من َو َر َط ِ
ات المْ ْج ِر َ
شبه اخلاطئني الذين أوبقتهم
ْ
مني (الدعاء  ،39الفقرة َّ .)10
اخلطايا باملغلوبني الذين أثخنهم أعداؤهم جراح ًا ،وطرحوهم أرضا ،بجامع العجز

مكنية ّ
مرشحة ،واإلهناض أيض ًا
عن اخلالص ،فأثبت هلم املصارع ،وهي استعارة َّ

نجيته بعفوك عام
ترشيح وهي من بديع االستعارات وأفصح الكالم ،أي من قد ّ
جيب للخاطئني من العقوبات والنقم(.)77
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الطباق

وسمي إيض ًا
هو اإلتيان بلفظني
َّ
متضادين ،فكأن املتكلم طابق الضدَّ بالضدُ ،

«املطابقة» و «التضاد» و «التكافؤ»( .)78وذلك إما بلفظني من نوع واحد :ومها إما
من ِف ِ
من َر َ
من َك ىَاف َق ِل َيل ُهم بِا ْل َكث ِ
ري
عل ِهم بِا ْل َي ِسريَِ ،و ْ
يض ْ
اسمني ،كقوله َ :و َيا ْ

اس ُل ْك بيِ َ ّ
الط ِري َق َة المْ ثلىَ ،
(الدعاء  ،12الفقرة  ،)10أو فعلني ،كقوله  :ال ّل ُهم ْ
موت َو َأ ْح َيا (الدعاء  ،20الفقرة  .)17أو حرفني ،كقوله :
اجع ْلنِي علىَ م ّلتِ َك َأ ُ
َو ْ
َو َو ّف ْقنِي لِ َق ُب ِ
ضي َت ليِ َوعليَ ّ َو َرضنِي بِام َأ َخ ْذ َت ليِ َوم ّني (الدعاء  ،14الفقرة
ول ما َق ْ
من
 .)13وإما بلفظني من نوعني :اسم وفعل ،كقوله َ :ف َكم َقدْ َر َأ ْي ُت َيا إِلهَ ِي ْ

من ِس َو َ
ُأ َن ٍ
او ُلوا الاِ ْرتِ َفاع
اس َط َل ُبوا ا ْل ّ
اك َفا ْف َت َق ُرواَ ،و َح َ
الثر َو َة ْ
عز بِغيرْ َِك َف َذ ّلواَ ،و َراموا ْ
«العز» و«ذ ّلوا» ،ويف «الثروة»
َفاتّضعوا (الدعاء  ،28الفقرة  .)6نری الطباق يف
َّ

من
و«افتقروا» ،ويف «االرتفاع» و«اتَّضعوا» .أو فعل واسم ،كقوله َ :و َط ّه ْرنيِ ْ
َد َن ِ
س ما َأ ْس َل ْف ُت (الدعاء  ،15الفقرة  .)6أو فعل وحرف ،كقوله َ :ولاَ تُشْ م ْت ُه

بِنَا َب َ
عد َت ْر ِكنَا إِ ّيا ُه َل َكَ ،و َرغ َبتِنَا ع ْن ُه إِ َل ْي َك (الدعاء  ،10الفقرة .)6

السلب ،وهو اجلمع
والطباق ينقسم علی طباق اإلجياب ،كام تقدم ،وعلی طباق َّ
بني فعيل مصدر واحد مثبت ِ
عر ْف ُهم ما
ومنف ّي ،أو أم ٍر وهني( ،)79كقوله َ :و ّ

مهم ما لاَ َي َ
رصونَ (الدعاء  ،27الفقرة .)3
جَ ْي َه ُلونَ َ ،وع ّل ُ
رص ُهم ما لاَ ُي ْب ُ
علمونَ َ ،و َب ْ

جاء اإلمام  بطباق السلب يف «ع ّلمهم» و«اليعلمون» ويف «برصهم» و«ال
يبرصون».
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العكس

ٍ
جزء ،ثم َّ
وجوه( ،)80منها :أن
يؤخر ،ويقع علی
وهو حينام يتقدم يف الكالم ٌ
يقع بني أحدَ طريف مجلة وما ُأضيف إليه ،كقول بعضهم« :عادات السادات ،سادات

اس
العادات» .ومنها :أن يقع بني متعلقي جزء يف مجلتني ،كقوله تعالیُ :
﴿ه َّن لِ َب ٌ
اس لهَ ُ َّن﴾ (سورة البقرة  ،)187 :2وقوله تعالی﴿ :ال ُه َّن ِح ٌّل لهَ ُ م َوال
َل ُكم َو َأ ْنتُم لِ َب ٌ

غل ْق َتَ ،ولاَ
ي ُّلونَ لهَ ُ ّن﴾ (سورة املمتحنة  .)10 :60وكقوله َ :ولاَ َفاتِ َح لمِ ا َأ َ
ُهم حَ ِ
ِ
من َذا ا ّل ِذي
مغل َق لمِ ا َفت َْح َت (الدعاء  ،7الفقرة  .)7وكقوله :إِلهَ ِي إِنْ َر َفعتَنِي َف ْ

من َذا ا ّل ِذي َي ْر َفعنِي (الدعاء  ،48الفقرة .)15
َيضعنِيَ ،وإِنْ َوضعتَنِي َف ْ

الغلو

و «الغلو» أعلی درجة من «اإلغراق» و «املبالغة» الستحالة وقوعه عق ً
ال
ِ
الصحة وخيرجه
يقر ُب ُه من
وعاد ًة ،ومل يرد منه يف الكتاب العزيز ٌ
يشء إلاَّ مقرون ًا به ما ِّ

ِ
حرف امتناع( ،)81كقوله تعالیَ ﴿ٍ :ي َك ُاد َز ْيت َُها
من باب االستحالة من فعل تقريب أو
يضء َو َل ْو لمَ تمَ َس ْس ُه َن ٌار﴾ (سورة النور ،)35 :24وكقوله َ :يا إِلهَ ِي َل ْو َب َك ْي ُت
ُي ُ

َ
اب
َايَ ،و َأ َك ْل ُت ُت َر َ
عين َّيَ ...و َس َجدْ ُت َل َك َح ّتى َت َت َف ّق َأ َح َد َقت َ
إِ َل ْي َك َح ّتى َت ْس ُق َط أ ْش َف ُار ْ
الأْ َ ْرض ُط َ
ماد ِ
الر ِ
آخ َر َد ْه ِريَ ،و َذ َك ْر ُت َك فيِ ِخلاَ ِل َذلِ َك َح ّتى
ول عم ِريَ ،وشرَ ِ ْب ُت َ
ماء ّ

الس ِ
َي ِك ّل لِ َسانيِ  ،ثم لمَ َأ ْر َفع َط ْرفيِ إِلىَ آ َف ِ
است َْو َج ْب ُت بِ َذلِ َك حم َْو
استِ ْح َي ًاء م ْن َك ما ْ
امء ْ
اق ّ
َس ّيئ ٍَة َو ِ
من َس ّيئَات (الدعاء  ،16الفقرة  .)30نشاهد يف هذه الفقرات رضب ًا
اح َد ٍة ْ

َ
الغلو َّ
وأكل ُت َر ِ
اب األرض طول العمر
ألن إسقاط أشفا ِر العني من كثرة البكاء
من
ّ
وشرُ َب ِ
الر ِ
ماد إلی آخر العمر ٌ
حمال عق ً
ال وعاد ًة .واقرتان هذه الفقرات بـ «لو»
ماء ّ
ِ
الصحة.
قرب املحال من ساحة
َّ
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ال َّل ُّف وال َّن ُ
رش

ال َّل ّ
ف لغ ًة بمعنی اجلمع ،وال َّنرش بمعنی البسط« .وهو ذكر متعدد علی جهة

التفصيل أو اإلمجال ،ثم ذكر ما لكل واحد من غري تعيني ،ثق ًة َّ
يرد ُه
بأن السامع ُّ
ألن النرش إما علی ترتيب ال َّل ِّ
إليه»( .)82وهو ينقسم علی قسمني؛ َّ
ف فهو املرتّب،

عن ِه َب ِة ا ْل َو ّهابِ َ
ني هِبِ َبتِ َك،
املشوش ،كقوله  :ال ّل ُهم َأغنِنَا ْ
وإما علی غري ترتيبه فهو َّ
ني بِ َ
َو ْاك ِفنَا َو ْح َش َة ا ْل َق ِ
غب إِلىَ َأ َح ٍد مع َب ْذلِ َكَ ،ولاَ َن ْست َْو ِح َ
اطع َ
ش
صلتِ َك َح ّتى لاَ َن ْر َ
من َأ َح ٍد مع َف ِ
غب إِلىَ َأ َح ٍد مع
ضل َك (الدعاء  ،5الفقرة  .)7قوله َ :
«ح ّتى لاَ َن ْر َ
ْ
َب ْذلِ َك» راجع إلی قولهَ :
«ولاَ َن ْست َْو ِح َ
عن ِه َب ِة ا ْل َو ّهابِ َ
ش
ني هِبِ َبتِ َك» ،وقولهَ :
«أغنِنَا ْ
عني بِ َ
«و ْاك ِفنَا َو ْح َش َة ا ْل َق ِ
من َأ َح ٍد مع َف ِ
اط َ
صلتِ َك» .وهذا هو
ضل َك» راجع إلی قولهَ :
ْ

صل علىَ َحم ٍ
رش املرتَّب .وكقوله  :ال ّل ُهم ّ
ال َّل ُّف وال َّن ُ
مد َوآلِ ِهَ ،و ْار ُز ْقنِي َخ ْو َف
عود َح ّتى َأ ِج َد َل ّذ َة ما َأ ْد َ
غم ا ْل َو ِ
اب المْ ْو ِ
ثو ِ
ري
عوك َل ُهَ ،و َك ْأ َب َة ما َأ ْست َِج ُ
عيدَ ،و َش ْو َق َ

«ح ّتى َأ ِج َد َل ّذ َة ما َأ ْد َ
عوك َل ُه» يرجع
بِ َك م ْن ُه (الدعاء  ،22الفقرة  .)9وقوله َ :
ِ
ِ
إلی ُ
ري بِ َك م ْن ُه» يرجع إلی
ثواب
وارزقني شوق
املوعود وقولهَ :
«و َك ْأ َب َة ما َأ ْست َِج ُ
وارزقني َخ َ
وف غم الوعيد .وهذا هو ال َّل ُّف وال َّن ُ
املشوش.
رش ّ

املذهب الكالمي
وهو مأخوذ من إثبات املتكلمني أحوال الدِّ ين بالدليل القاطع .واملراد به هنا أن

ٌ
مس َّلمةُ ،ينقطع هبا اخلصم( ،)83كقوله َ :ك َذلِ َك
حج ٌة
ُي َ
ور َد مع احلكم َّ
صحيحة َ
َأن َْت اللهّ ُ الأْ َ ّو ُل فيِ َأ ّولِ ّيتِ َكَ ،وعلىَ َذلِ َك َأن َْت َدائِم لاَ َتزُ ُ
ول (الدعاء  ،32الفقرة .)8
يف هذه الفقرات إشارة إلی أن اهلل تعالی واجب الوجود أي ال حيتاج يف وجوده يف

وقت ما إلی غريه ،فهو هبذا املعنی الواجب بالذات ممتنع العدم دائ ًام ،ألنه واجب
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ألن ّ
الوجود دائ ًامّ ،
وكل واجب الوجود دائ ًام ممتنع العدم دائ ًامَّ ،
كل ما كان واجب

الوجود لذاته يف وقت فهو واجب الوجود يف مجيع األوقات أز ً
ال وأبد ًا ما دام الذات

جمر ُد ذاته كافي ًا يف كونه واجب الوجودّ ،
َّ
وكل ما كان
ألن الواجب بالذات ما يكون ّ
وقت إذ لو وجد يف ٍ
كل ٍ
جمرد ذاته كافي ًا يف كونه واجب ًا وجب وجوده يف ّ
وقت دون
َّ

ٍ
مرجح ،أو الوقوع بسبب(.)84
وقت آخر لزم الرتجيح بال ّ

مراعاة النظري

وتسمی التناسب واالئتالف والتوفيق أيض ًا ،وهي أن يجُ مع يف الكالم بني أمر
اج ْ
مهاتِنَا َو َأ ْولاَ َد َنا َو َأهَ الِ َينَا
عل آ َب َاء َنا َو ُأ َ
وما يناسبه ال بالتضاد( ،)85كقوله َ :و ْ

ني َوالمْ ؤْ من ِ
َات م ْن ُه فيِ ِح ْر ٍز َحا ِر ٍزَ ،و ِح ٍ
من المْ ؤْ منِ َ
صن
ريا َننَا َ
َو َذ ِوي َأ ْر َحامنَا َو َق َرا َباتِنَا َو ِج َ
ات» َ
ف مانِع (الدعاء  ،17الفقرة  .)10مجع بني «آ َبا َء» ُ
مه ِ
َح ِاف ٍظَ ،و َك ْه ٍ
و«أ ْولاَ َد»
و«أ َ
َ
«ح ْر ٍز» ِ
و«أ َهاليِ َ » و« َذ ِوي َأ ْر َحام» ،كام مجع بني ِ
و«ك ْه ٍ
صن» َ
و«ح ٍ
ف».

املشاكلة

اج ْ
عل ليِ
وهي ذكر اليشء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته( ،)86كقوله َ :و ْ
من عا َن َدنيِ َ ،وهَ ْب ليِ ْ
مكر ًا
من َخاصمنِيَ ،و َظ َفر ًا بِ ْ
من َظ َلمنِيَ ،ولِ َسان ًا علىَ ْ
َيد ًا علىَ ْ
من َكا َي َدن (الدعاء  ،20الفقرة  .)8واملكر :اخلديعةَ ،
مك َر مكر ًا من باب قتل
علىَ ْ

وسمي اجلزاء مكر ًا كام سمي جزاء السيئة
فهو ماكر ،ومكر اهلل :جازی علی املكرُ ،

سيئة علی سبيل مقابلة اللفظ باللفظ ،ويسمی املشاكلة ،وعلی هذا املعنی حيمل
املطلوب هنا(.)87
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املقابلة
وهي أن يؤتی بمعنيني متوافقني أو أكثر ،ثم يؤتی بام يقابل ذلك املذكور من

املعنيني املتوافقني أو املعاين املتوافقة علی الرتتيب( .)88ففارقت «املقابلة» و «الطباق»

عدد
بتعدد املتقابلني وبرتتيب املتقابالت ،وقد يكون التقابل بغري التضاد .وك َّلام َك َثر ُ
اآلحاد ،كانت أبلغ .فمثال مقابلة اثنني باثنني قوله َ :وهَ َذا َي ْوم َح ِ
ادث َج ِديدٌ ،

اهدٌ عتِيدٌ  ،إِنْ َأ ْح َس ّنا َو ّدعنَا بِ َح ٍ
َو ُه َو َ
عل ْينَا َش ِ
ار َقنَا بِ َذم (الدعاء ،6
مدَ ،وإِنْ َأ َس ْأ َنا َف َ

الفقرة  .)12فـ «أحس ّنا» يف مقابلة «أسأنا» ،و«محد» يف مقابلة «ذم».

اب ا ْل َو ِ
ومثال مقابلة ثالثة بثالثة قوله  :ال ّل ُهم ْار ُز ْقنَا َخ ْو َف ع َق ِ
عيدَ ،و َش ْو َق

اب المْ ْو ِ
ثو ِ
عود (الدعاء  ،45الفقرة  .)53فـ «خوف» يف مقابلة «شوق» ،و«عقاب»
َ

يف مقابلة «ثواب» ،و«الوعيد» يف مقابلة «املوعود».

ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله َ :و َل ِك ْن ُس ْل َطا ُن َك ال ّل ُهم َأ َ
عظمَ ،وم ْل ُك َك
يد ِف ِ
نيَ ،أ ْو َت ْن ُقص م ْن ُه معص َي ُة المْ ْذنِبِ َ
يه َطاع ُة المْ ِطيع َ
من َأنْ َت ِز َ
ني (الدعاء ،50
َأ ْد َوم ْ
الفقرة  .)6فـ «تزيد» يف مقابلة «تنقص» ،و«فيه» يف مقابلة «منه» ،و«طاعة» يف مقابلة

عدد اآلحاد،
«معصية» ،و«املطيعني» يف مقابلة «املذنبني» .وكام أرشنا ،ك ّلام َك َثر ُ
املقابلة أبلغ ،وذلك كقوله  فإ َّنه قابل مخسة بخمسة :حَ ْي ُجبنِي َأ َ
ُ
مر َت
كانت
ُ
ٌ
مر أ ْ
عت إِ َل ْي ِه (الدعاء  ،12الفقرة  .)2فـ «أمر» يف
س ُ
بِ ِه َف َأ ْب َط ْأ ُت ع ْن ُهَ ،ونهَ ْ ٌي نهَ َْيتَنِي ع ْن ُه َف َأ رْ َ
مقابلة «هني» ،و«أمرت» يف مقابلة «هنيتني» ،و«به» يف مقابلة «عنه» ،و«أبطأت» يف

مقابلة «أرسعت» ،و«عنه» يف مقابلة «إليه».
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نفي اليشء بإجيابه (أو بالزمه)

وهو أن يثبت شيئ ًا يف ظاهر كالمه ،وينفي ما هو من سببه جماز ًا ،واملنفی يف
باطن الكالم حقيق ًة هو الذي أثبتَه( ،)89كقوله  :وال َأ ْس َتشْ ِهدُ علىَ ص َيامي نهَ َار ًا،

استشهاد
ري بِت ََه ّج ِدي َل ْيل (الدعاء  ،32الفقرة  .)17واملعنی ال يكون م ّني
ٌ
َولاَ َأ ْست َِج ُ

هتجدي يف ليل .وغرضه نفي
علی صيامي يف هنار ،وال يكون م ّني استجارة بسبب ّ
والتهجد مطلق ًا ،من باب نفي اليشء بنفي الزمه ،أي :ال صيام يل يف هنار
الصيام
ّ

الضب هبا ينحجر
هتجد يل بليلٍ فأستجري بسببه ،كقوله :ال تری
َّ
فأستشهد عليه ،وال ُّ

ضب وال انحجار(.)90
أي ال َّ

النتائج
املسائل التي عاجلتها هذه املقالة هي :األولی :املحسنات اللفظية املستخرجة

من الصحيفة السجادية؛ والثانية :املحسنات املعنوية املستخرجة من الصحيفة
السجادية؛ أما بالنسبة إلی املحسنات اللفظية فنری يف أكثر بل يف مجيع فواتح

وخواتم أدعية الصحيفة «براعة املطلع» و «براعة املقطع».

1 .1استخدم اإلمام  أكثر من مئة وثامنني اقتباس ًا وتلميح ًا يف أدعية الصحيفة
السجادية.

َ 2 .2ك َثرت املحسنات اللفظية يف الصحيفة خاصة السجع ثم اجلناس ،ويف احلقيقة
دعاء خيلو من هاتني املحسنتني.
مل يوجد ٌ

3 .3أفردنا باب ًا خاص ًا باملحسنات اللفظية باسم املناسبة اللفظية التي قال صفي
الدين احليل يف تعريفها« :هي اإلتيان بكلامت متَزِّ ٍ
نات ،إما مق َّفاة أو غري مقفاة».
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وكام أرشنا يف باب املناسبة اللفظية بأهنا ٌ
قريبة من املوازنة واملامثلة وذكرنا الفرق
بينها هناك.

4 .4مل يفرق كثري من البديعيني بني السجع املرصع والرتصيع ،لكنا أرشنا إلی الفرق
بينهام وأفردنا لكل منهام باب ًا.

5 .5وأما بالنسبة إلی املحسنات املعنوية َ
رضوب الطباق ،واملقابلة ومراعاة
فك َثرت
ُ
النظري والعكس والتبديل.

6 .6املحسنات اللفظية كثرية جد ًا يف الصحيفة وإن كان هناك اهتامم وافر باملحسنات
املعنوية َّ
ٍ
عنرص يف صياغة األدعية.
ألن اإليقاع واملوسيقی أهم

7 .7مل نعثر علی بعض املحسنات البديعية يف الصحيفة السجادية كتجاهل العارف
والقول باملوجب وغريها.

8 .8قد اس ُتخدمت يف الصحيفة ثالث عرشة حمسنة لفظية علی األقل بغض النظر
عن أنواع اجلناس أكثرها حضورا السجع.

9 .9ومن املحسنات املعنوية عثرنا يف الصحيفة علی أربعني حمسنة ،أكثرها حضورا
الطباق ،ومراعاة النظري ،واملقابلة.

1010نستنتج من البحث أن كثريا من املحسنات البديعية قد اس ُتخدمت يف كالم
الفصحاء العرب القدامی.

1111الحظنا أن الصحيفة السجادية من النصوص املشحونة بأنواع املحسنات
البديعية ،جيب أن يعتنی هبا يف الدراسات عند التحدّ ث عن نشأة البديع

وتطوره.

1 .1معامل العلامء يف فهرست الكتب الشيعة وأسامء املصنفني منهم قديام وحديثا :ابن شهر آشوب،
عني بنرشه :عباس إقبال ،فردين ،طهران1353 ،ﻫ 112 :و .114
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2 .2الذريعة إلی تصانيف الشيعة :آقابزرگ الطهراين ،داراألضواء ،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1983م.359-345 / 13 :
3 .3رشح الكافية البديعية :صفيالدين عبدالعزيز بن رسايا احليل (ت 750ﻫ) ،حتقيق :نسيب
نشاوي ،دار صادر ،بريوت1412 ،ﻫ.326 :
4 .4أنوار الربيع يف أنواع البديع :السيدعيل صدرالدين بن معصوم املدين (1120ﻫ) ،حققه
رجم ُ
لشعرائه :شاكر هادي شكر ،مطبعة العرفان ،العراق1388 :ﻫ.34 / 1 :
و َت َ
5 .5خمترص املعاين :سعد الدين مسعود التفتازاين (ت 792ﻫ) دارالفكر ،قم1411 ،ﻫ.315 :
6 .6املطول :سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاين (ت 792ﻫ) ،بهِ ِ
ُ
حاشية السيد مريرشيف،
امش ِه:
مكتبة الداوري ،قم1416 ،ﻫ.478 :
7 .7رشح الكافية البديعية .333
8 .8املصدر نفسه .190
9 .9املصدر نفسه .107
1010املصدر نفسه .328
1111املصدر نفسه .327
1212بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار :حممدباقر بن حممد املجليس (ت 1111ﻫ)،
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.1
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.5

.6

القرآن الكريم.
1أبدع البدايع :حممدحسني شمسالعلامء
گركاين (ت1262ﻫ) باهتامم :حسني
جعفري ،أحرار ،تربيز1377 ،ﻫ.ش.
2أنوار الربيع يف أنواع البديع :السيدعيل
صدرالدين بن معصوم املدين (1120ﻫ)
��رج��م ُ
لشعرائه :شاكر هادي
ح ّققه و َت َ
شكر ،مطبعة العرفان ،العراق1388 :ﻫ.
3اإليضاح يف علوم البالغة :جاللالدين
اخلطيب القزويني (ت739ﻫ) َوضع
ح��واش��ي��ه :إب��راه��ي��م ش��م��سال��دي��ن،
دارالكتب العلمية ،بريوت2003 ،م.
4بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة
األط��ه��ار :حممدباقر بن حممد املجليس
(ت 1111ﻫ) ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،ط1403 ،3ﻫ.
5بديع ال��ق��رآن املجيد :اب��ن أيباإلصبع
امل�صري (ت 654ﻫ) ،تقديم وحتقيق:
حفني حممد رشف ،مطبعة الرسالة ،د.م،
1377ﻫ.
6احلديقة اهلاللية :هباءالدين حممد بن
احلسني العاميل املشتهر بالشيخ البهائي
(ت1030ﻫ) حتقيق :ع�لي امل��وس��وي
اخلراساين ،مؤسسة آل البيت  إلحياء
الرتاث ،قم1410 ،ﻫ.

7 .7الذريعة إلی تصانيف الشيعة :آقابزرگ
الطهراين ،داراألض��واء ،ب�يروت ،ط،3
1983م.
8 .8رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد
الساجدين :السيدعيل صدرالدين
بن معصوم امل��دين (1120ﻫ) حتقيق:
حمسن احلسيني األميني ،مؤسسة النرش
اإلسالمي ،قم1419 ،ﻫ.
9 .9رشح الكافية البديعية :صفيالدين
عبدالعزيز بن رسايا احليل (ت750ﻫ)
حتقيق :نسيب ن��ش��اوي ،دار ص��ادر،
بريوت1412 ،ﻫ.
1010الصحيفة الكاملة السجادية ،انتشارات
قائم آل حممد  ،قم1386 ،ﻫ.ش.
1111الصنيع البديع يف رشح احللية ذات
ال��ب��دي��ع :حممد ب��ن ق��اس��م اب��ن زاك��ور
الفايس (ت1120ﻫ) ،تقديم وحتقيق:
برشی البداوي ،الدار البيضاء ،الرباط،
2002م.
1212كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر
م��ن األح��ادي��ث علی ألسنة ال��ن��اس:
إسامعيل بن حممد العجلوين ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،ط1351 ،2ﻫ.
1313جممع األم��ث��ال :أب��وال��ف��ض��ل أمح��د بن
حممد امليداين (ت518ﻫ) حتقيق ورشح
وفهرسة :قيص احلسني .دار ومكتبة
َ
اهلالل ،بريوت2003 ،م.
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1414خمترص املعاين :سعدالدين مسعود بن
عمر التفتازاين (ت792ﻫ) ،دارالفكر،
قم1411 ،ﻫ.
1515امل��ط��ول :سعدالدين مسعود بن عمر
التفتازاين (ت 792ﻫ) ،بهِ ِ
ُ
حاشية
امش ِه:
السيد مريرشيف ،مكتبة الداوري ،قم،
1416ﻫ.
1616م��ع��امل ال��ع��ل�ماء يف ف��ه��رس��ت الكتب
الشيعة وأس�م�اء املصنفني منهم قديام
وحديثا :ابن شهر آشوب (ت 588ﻫ)،
عني ب��ن�شره :ع��ب��اس إق��ب��ال ،ف��ردي��ن،
طهران1353 ،ﻫ.
1717معجم املصطلحات البالغية وتطورها:
أمح��د مطلوب ،مكتبة لبنان ،ب�يروت،
ط1996 ،2م.
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