
Rhetorical Devices
in Sahifa Al-Sajjadia

جامعة اصفهان . كلية اللغات
قسم اللغة العربية وآداهبا

ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا 
من جامعة اصفهان . ايران

Prof. Dr. Mohammed R. Ebn Al-Rasul
Department of Arabic . College of Languages

University of Asfahan

Sadeiqa Mudhhrani (MA Student)

خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

E-mai l :  Ibnorrasool@Yahoo.com





179

ملّخص البحث

تشتمل الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين عيل بن احلسني  علی أربعة 
ومخسني دعاًء، هي علی جانب عظيم من األمهية يف املعارف اإلسالمية، من قرأها 
. وهناك كتب ورشوح كثرية دّونت  وتأمل معانيها عرف علّو مكانة منشئها 
كتاٌب  يوجد  مل  أنه  املعروف  ومن  منشئها.  عبقرية  و  السامية  ملكانتها  إجالال  فيها 
مستقل خيتص برشح فصاحتها وبيان بالغتها ومجالياهتا من حيث العلوم البالغية: 
بدراستها من جوانبها  اهتامما شامال  نوليها  أن  بد من  والبديع، فال  والبيان  املعاين 

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 
والعكس  النظري  ومراعاة  واملقابلة  والطباق  لفظية،  حمسنات  بوصفهام  والسجع 
بوصفها حمسنات معنوية، فال يوجد دعاء  يف هذا السفر اجلليل إال وفيه قسط من 

هذه املحسنات.

جادية، املحسنات  الكلامت الرئيسة: اإلمام عيل بن احلسني ، الصحيفة السَّ
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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... مقّدمة ...

رجال  أشهر  من    العابدين  زين  اإلمام  أن  علی  اإلسالم  مؤرخو  اتَّفق 
التقوی والزهد والعبادة، وتشتمل صحيفته علی أربعة ومخسني دعاًء هلا أمهية بالغة 

فهي مرآة صادقة لشخصية اإلمام  الروحية والعلمية واألدبية.

معامل  كتابه  يف  آشوب  شهر  ابن  لسان  علی  السجادية  الصحيفة  عرفت  لقد 
املعادن  أهم  البيت«)1(، وعّدها غريه من  أهل  آل حممد« و»إنجيل  »زبور  بـ  العلامء 
اإلهليَّة 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.

إنَّ تبيني القيمة األدبية والفنيَّة هلذه األدعية يعتمد علی تعرف مجالية تعبرياهتا، 
وقسم كبري من هذه اجلامليات مكنون يف حمسناهتا البديعية، وهذا البحث يساعدنا 

أن نخطو خطوة ليتحقق هذا األمر.

بعض  أشار  وإن  اآلن  حتی  مستقاًل  يطرق  مل  املوضوع، موضوع  هذا  أن  وبام 
فيها  والبديعية  البالغية  النكت  إلی بعض  إشارًة عابرًة  السجادية  الصحيفة  رّشاح 
لعلم  املعروفة  القوالب  يف  وتقديمها  منها  البديعية  املحسنات  باستخراج  فقمنا 

البديع.
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يف  الصحيفة  هذه  نصوص  تقدم  علی  الرتكيز  أيضًا  العمل  هذا  دوافع  ومن 
أمثال بشار وأيب متام  ما استعمله  أن  البديعية وإظهار  املحسنات  استعامل كثري من 
واملتنبي من املحسنات البديعية يف أشعارهم إرساف وإفراط فيها، كام أشار إلی ذلك 

ابن املعتز يف كتابه البديع.

ونظرًا لألمهية البالغة للصحيفة السجادية، فقد ُألَِّفت رشوٌح هلا، وذكر صاحب 
من  زنا  وركَّ أخری)2(،  صحائف  فيها  وألفت  رشحًا،  وأربعني  سبعة  منها  الذريعة 
بني الرشوح علی رشح رياض السالكني لسيد عيل خان املدين الشريازي وهو من 
والرجاليَّة  الفلسفية  البحوث  إلی  إضافة  ويشتمل  وأشهرها،  وأبرزها  أضخمها 
والدراسة اللغوية املعمقة علی رشح أدعية الصحيفة من حيث املعنی بصورة دقيقة، 

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

منهج البحث

املحسنات  واستخراج  السجادية  الصحيفة  بقراءة  الدراسة  هذه  يف  قمنا 
ثم  حدة،  علی  والنثر  بالنظم  اخلاصة  املحسنات  مجعنا  البداية  ويف  منها،  البديعية 
منا املحسنات اللفظية علی املعنوية إذ اإليقاع واملوسيقی أهم عنرصين يف صياغة  قدَّ
األدعية، فإن هذه املحسنات اللفظية تقرتن دائاًم بالتالوة، وقلياًل ما تطالع بالقراءة 
الصامتة، والتالوة تتطّلب إيقاعًا يتناسب مع طبيعِة التالوة من جانب، ومع مضامني 

الدعاء من جانب آخر.

للقارئ،  واضٌح  البديعية  املحسنات  من  كثري  تعريف  أن  من  الرغم  وعىل 
رشحنا كّل حمسنة من املحسنات يف سطٍر 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 ُذِكَرت مراجعها يف النص. وال بّد 
إلی تداخل بعض املحسنات يف بعضها اآلخر يف مثاٍل واحٍد، فمثال  أن نشري هنا 
ملحسنٍة يمكن أن يكون مثااًل ملحسنٍة أخری فهي ظاهرة معروفة يف الكتب البديعية.

علی  بناها  ورتَّ الصحيفة  من  واملعنوية  اللفظية  البديعية  املحسنات  استخرجنا  وقد 
ترتيب حروف اهلجاء.

التي  التقليدية  البديعية  املصطلحات  دراسة  البحث  يف  املعتمد  واملنهج  هذا 
عند  مؤخرًا  شاعت  التي  املصطلحات  أما  عرش،  الثاين  القرن  حتی  سائدة  كانت 
»اإلشارة«،  ذكر  عن  أيضا  وأعرضنا  إليها.  نتطرق  فلم  كالتناص،  البالغة  باحثي 
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 »السقات الشعرية«، فأوردنامها يف عداد 
وإن  االنتهاء«،  و»حسن  االستهالل«،  »براعة  فيها  وأوردنا  اللفظية،  املحسنات 

اختلف الباحثون يف كوهنام لفظيتني أو معنويتني.

ونستغفره  اهلل،  هدانا  أن  ال  لو  لنهتدي  كّنا  وما  هلذا،  هدانا  الذي  هلل  واحلمد 
مما وقع من خلل، وما حصل من زلل ونعوذ به من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا 

شاد. ت أقدامنا وأقالمنا فهو اهلادي إلی الرَّ وزالَّ
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املبحث األول

املحسنات اللفظية

االقتباس

العزيز  الكتاب  آياِت  من  آيًة  أو  كلمًة  كالمه  املتكلم  ُيضمَن  أن  »االقتباس« 
َزى ُكّل َنْفٍس باِم َكَسَبْت َوُهم اَل ُيْظَلموَن )الدعاء 1،  خاصة)3(، كقوله : َيْوم ُتْ
قِّ  بِاحْلَ امَواِت َواألْرض  ُ السَّ ﴿َوَخَلَق اهللَّ الفقرة 12(. وفيه اقتباس من قوله تعالی: 

َولُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس باِم َكَسَبْت َوُهم ال ُيْظَلمون﴾ )سورة اجلاثية 45: 22(.

براعة االستهالل

وأرقها  وأجزهلا  األلفاظ  بأعذب  ويأيت  كالمه  أول  املتكلم  يتأنق  أن  »وهي 
وأسلسها وأحسنها نظاًم وسبكًا وأصّحها مبنی وأوضحها معنی وأخالها من احلشو 

والركة والتعقيد والتقديم والتأخري املبِلس والذي ال يناسب«)4(.

إن االبتداء أول ما يقرع السمع فإن كان عذبًا حسن السبك وصحيح املعنی، 
غاية  يف  الباقي  كان  وإن  عنه  أعرض  وإال  مجيعه  فوعی  الكالم  علی  السامع  أقبل 

احلسن)5(. »وأحسنه ما ناسب املقصود ويسمی براعة االستهالل«)6(.

أكثر فواحتها بل  براعة االستهالل يف  السجادية  الصحيفة  القارئ ألدعية  جيد 
اَجات  َوَيا مْن عْنَدُه َنْيُل الّطِلَبات  يف مجيعها، كقوله : الّلُهم َيا مْنَتَهى مْطَلِب احْلَ
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)الدعاء 13، الفقرتان 1 و2(. هاتان الفقرتان يف ابتداء ُدعائِِه عَلْيِه الّساَلم يِف َطَلِب 
َوائِِج إىَِل اهلّلِ َتعاىَل، ونشاهد أنه  بدأ الدعاء بتعبريين يناسبان املقصود أبرع  احْلَ

التناسب، مها »مطلب احلاجات« و»نيل الطلبات«.

براعة اخلتام

وهي أن خُتتم القصيدُة أو الرسالة بأجود بيٍت أو فقرة حيُسُن السكوت عليه، 
ألنه آخر ما يبقی يف األسامع، وربام حفظ دوَن غريه لقرب العهد به، واحلّذاق والنّقاد 
حيافظون عليه. وسمي أيضًا »حسن املقطع« و »حسن اخلامتة«)7(. وهذه الرباعة هو 
عىَل  َتُه  َسرَتْ ِسرْتًا  عّنا  َتْكِشْف  َواَل   : كقوله  األدعية،  خواتم  يف  كثريا  نراها  ما 
ْشَهاِد، َيْوم َتْبُلو َأْخَباَر عَباِدَك إِّنَك َرِحيم بِمْن َدعاَك، َومْسَتِجيٌب مِلْن َناَداَك  ُرؤوِس اأْلَ
)الدعاء 11، الفقرتان 4 و 5(. هذه الفقرات يف خامتة ُدعائِِه عَلْيِه الّساَلم بَِخَواتِم 
رْيِ إذ طلب إلی اهلل تعالی سرتًا يف يوم القيامة وطلب رمحة اهلل تعالی واستجابة  اخْلَ

دعائه.

الرتصيع

»الرتصيع« عبارة عن مقابلة كل لفٍظ من صدر البيت، أو من الفقرة يف النثر، 
بلفظة علی وزهنا وروهيا وإعراهبا غالبا، يف العجز من البيت أو الفقرة)8(، كقوله 
َتْيِسريًا )الدعاء 47،  ُكّل َشْ ٍء  َت  َوَيّسْ َتْقِديرًا،  ُكّل َشْ ٍء  َقّدْرَت  اّلِذي  َأْنَت   :
الراء  حرف  ويف  الوزن  يف  مثله  وهو  َت«  »َيّسْ يقابل  »َقّدْرَت«  فـ   .)13 الفقرة 

املوصول بالتاء، و»َتْقِديرًا« يقابل »َتْيِسريًا« يف الوزن وحرف الراء.
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ويُل العناء )الدعاء 47، الفقرة 84 و  أَنا الطَّ الَقليُل احَلياِء،  أَنا   : وكقوله 
ويل« يف الوزن والروي، وكذلك »احلياء« و»العناء«. 85(. فـ »الَقليل« يقابل »الطَّ

تشابه األطراف

هو أن يعيد الشاعر لفظة القافيِة من كلِّ بيت يف أول البيت الذي يليه. وسامه 
قوم »التسبيغ«)9(. ويف النثر أن يعيد الكاتب السجع من كلِّ فقرة يف أول الفقرة التي 
ِفيَها مصَباٌح  َكمْشَكاٍة  ُنوِرِه  َواألْرض مثُل  امَواِت  السَّ ُنوُر   ُ ﴿اهللَّ تليه. كقوله تعالی: 
﴾ )سورة النور24: 35(، وكقوله  يٌّ ا َكْوَكٌب ُدرِّ َ َجاَجُة َكَأهنَّ امْلصَباُح يِف ُزَجاَجٍة الزُّ
: َفاَل َحْوَل َلَنا إاِّل بُِقّوتَِك، َواَل ُقّوَة َلَنا إاِّل بِعْونَِك )الدعاء 9، الفقرة 5(؛ وكقوله 
: مَحدًا َظاِهُرُه َوْفٌق لَِباِطنِِه، َوَباِطُنُه َوْفٌق لِصْدِق الّنّيِة )الدعاء 47، الفقرة 43(. 
فنشاهد يف النموذج األول أنه  أعاد لفظة »القّوة«، و يف الثاين لفظة »الباطن«. 

التلميح

وسامه ابن املعتز خمرتعه األول »حسن التضمني« وواَفَقُه قدامُة بُن جعفر ومن 
تبعهام وقال: هو أن ُيضمَن املتكلم كالمُه كلمًة أو كلامٍت من آيٍة، أو بيِت شعٍر، أو 
و«التلميح«  »االقتباس«  بني  والفرق  أو حكمٍة)10(.  مثٍل سائٍر،  أو  فقرة من اخلرب، 
من وجهني: أحدمها أنَّ االقتباس ال يكون إال من القرآن، والتلميح قد يكون منه، 
يكون  االقتباس  أنَّ  الثاين  ذلك.  غري  أو  خطبٍة  أو  رسالٍة،  أو  شعٍر،  من  وقديكون 
بجملتها أو بعضها، والتلميح بلفظات يسريٍة يلمح منها ما ضمَن ذلك منه من آية 

أو ُخطبٍة أو شعر أو غرِيها)11(.
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وَن . 1 َيْفرُتُ اَل  اّلِذيَن  َومَحَلُة عْرِشَك  الّلُهم   : تعالی، كقوله  إلی قوله  التلميح 
مْن َتْسبِيِحَك، َواَل َيْسَأموَن مْن َتْقِديِسَك )الدعاء 3، الفقرة 1(. ويف نفي السأم 
َهاِر َوُهم ال  ْيِل َوالنَّ عن محلة العرش تلميح إلی قوله تعالی: ﴿ُيَسبُِّحوَن َلُه بِاللَّ

َيْسَأموَن﴾ )سورة فصلت 41: 38(.

الصاحِلِنَي، . 2 بِِحْلَيِة  َوَحّلنِي   : كقوله   ،النبي من  حديث  إلی  التلميح 
َوضم  الّنائَِرِة،  َوإِْطَفاِء  الغْيِظ،  َوَكْظم  اْلعْدِل،  َبْسِط  يف  امْلّتِقنَي،  ِزيَنَة  َوَأْلبِْسنِي 
إلی  تلميح  الفقرة 10(. وهو  )الدعاء 20،  اْلَبنْيِ  َذاِت  َوإِصاَلِح  اْلُفْرَقِة،  َأْهِل 

احلديث: »إصالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام«)12(.

التلميح إلی حادثٍة، كقوله : الّلُهم اغُز بُِكّل َناِحَيٍة مَن امْلْسِلمنَي عَلی مْن . 3
ِكنَي، َوَأمِدْدُهم بِماَلئَِكٍة مْن عْنِدَك مْرِدِفنَي )الدعاء 27، الفقرة  بِإَِزائِِهم مَن امْلرْشِ
املسلمني بمالئكته وأشار  إذ ساند اهلل تعالی  إلی غزوة بدر  8(. وهي إشارة 
ُكم بَِأْلٍف مَن  إلی ذلك يف التنزيل: ﴿إِْذ َتْسَتغيثوَن َربَُّكم َفاْسَتَجاَب َلُكم َأينِّ مدُّ

امْلالئَِكِة مْرِدِفنَي﴾ )سورة األنفال 8: 9(.

اجلناس 

اجلناس بني اللفظني هو تشاهبهام يف اللفظ. وله أنواع نذكرها فيام ييل:

اللفظني  جيمع  أن  أحدمها  شيئان  باجلناس  »ويلحق  االشتقاق:  جناس   .1
االشتقاق وهو توافق الكلمتني يف احلروف األصول مع االتفاق يف أصل املعنی«)13(، 
كقوله : الّلُهم َأغنَِنا عْن ِهَبِة اْلَوّهابنَِي ِبَِبتَِك )الدعاء 5، الفقرة 7(. فهناك جناس 

اشتقاق بني »هبة« و»الوّهابني«، إذ مها مشتقان من أصل واحد هو »و  #  ب«.
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2. جناس شبه االشتقاق: »والثاين: أن جيمعها املشاهبة وهي ما يشبه االشتقاق 
وليس باشتقاق«)14(، كقوله : ُسْبَحاَنَك َنْحُن امْلضَطّروَن اّلِذيَن َأْوَجْبَت إَِجاَبَتُهم 

)الدعاء 10، الفقرة 4(؛ فاألول من أصل »و ج ب« والثاين من أصل »ج و ب«.

وهو  رتبًة،  وأعالها  التجنيس،  أصناف  أكمل  هو  و»التام«  الّتام:  اجلناس   .3
ما متاثل ركناه لفظًا وخطًا)15(، كقوله : َأْو َنُقوَل يِف اْلعْلم بِغرْيِ عْلم  )الدعاء 8، 
يقابل  الذي  العلم  والثاين  والرشيعة،  الدين  بمعنی علوم  األول  العلم  الفقرة 4(. 
 .)34 الفقرة   ،45 )الدعاء  َساَلم  َأمٍر  ُكّل  مْن  ُهَو  َشْهٍر  مْن  عَلْيَك  الّساَلم  اجلهل. 
اجلناس الّتام بني »السالم« و»سالم«، فالسالم األول بمعنی التحية، والثاين بمعنی 
كاسم  نوعني  من  كانا  وإن  مماثاًل،  ُسمَي  كاسمني  واحد  نوع  من  كانا  وإن  األمن. 

وفعل ُسمَي مستوفيًا.

4. اجلناس الالحق: هو ما ُأبدَل من أحد ركنيه حرٌف بغريه من غري خمرجِه وال 
قريب منه)16(. ويكونان إما يف األول، كقوله : َوَيا غْوث ُكّل خْمُذوٍل َفِريٍد، َوَيا 
عضَد ُكّل حْمَتاٍج َطِريٍد )الدعاء 16، الفقرة 4(. وإما يف الوسط، كقوله : الّلُهم 
اْختِم بِعْفِوَك َأَجيِل، َوَحّقْق يِف َرَجاِء َرمْحتَِك َأميل )الدعاء 20، الفقرة 28(. وإما يف 
83(، ومل  النساء 4:  مَن األمِن﴾ )سورة  َأمٌر  َجاَءُهم  ﴿َوإَِذا  تعالی:  اآلخر، كقوله 

نعثر علی مثال من هذا النوع يف الصحيفة.

5. اجلناس اللفظي: و »اللفظي« هو ما متاثل لفظاه، واختلف أحد ركنيه عن 
ًا بإبدال حرٍف منه بآخر يناسبه لفظًا)17(، كقوله : وُتْنبُِت َلَنا بِِه الّزْرع  اآلخر خطَّ

َوُتِدّر بِِه الرْضع )الدعاء 19، الفقرة 5(. األول بالزاي والثاين بالضاد.
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ما متاثل ركناه يف احلروف، وختالفا يف  ف« هو  »املَحرَّ و  ف:  املَحرَّ اجلناس   .6
َأْن  إيَِلّ  َكّرْهَت  َفَكام  الّلُهم   : كقوله  بينهام)18(،  فارقًا  الشكُل  فيكوُن  حركاته، 
ُأْظَلم َفِقنِي مْن َأْن َأْظِلم )الدعاء 14، الفقرة 10(. وقع اجلناس املحرف يف »ُأْظَلم« 

و»َأْظِلم« الختالفهام يف احلركة.

اآلخر  املتجانسني  أحد  ويِلَ  »وإذا  املردد(:  أو  املكرر  )أو  املزدوج  اجلناس   .7
الّشْيَطاِن  مَن  َوُذّرّيتِي  َوَأعْذيِن   : دًا«)19(، كقوله  رًا، ومردَّ ُسمَي مزدوجًا، ومكرَّ
الّرِجيم، َومْن رَشّ الّسامِة َواهْلَامِة واْلعامِة َوالاّلمِة )الدعاء 23، الفقرة 6(، وكقوله 
 .)1 الفقرة   ،48 )الدعاء  َوالّراِهُب  َوالّراغُب  َوالّطالُِب  مْنُهم  الّسائُِل  َيْشَهُد   :
»الراغب«  ففي  األخری،  اجلناسات  وأمثلة  اجلناس  هذا  أمثلة  بني  تداخل  وهناك 

و»الراهب« جناس مزدوج من ناحية، وجناس مضاره من أخری.

ف« ما خالف أحد ركنيه اآلخر بإبدال حرٍف  ف: و »املصحَّ 8. اجلناس املصحَّ
التنقيط)20(،  املغايرة غالبًا  بينهام يف  الفارق  املبدِل منه يف اخلط، ليكون  علی صورة 
َفُكّل اْلَبِّيِة معرَتَِفٌة بَِأّنَك غرْيُ َظامِل مِلْن عاَقْبَت، َوَشاِهَدٌة بَِأّنَك مَتَفضٌل عىَل مْن عاَفْيَت 
َواَل  َواَل مُتّس  ّس  ُتَ َواَل  ّس  حُتَ اَل  ُسْبَحاَنَك   : الفقرة 8(. وكقوله  )الدعاء 37، 
 ،47 )الدعاء  مُتاَكُر  َواَل  اَدع  ُتَ َواَل  مُتاَرى  َواَل  اَرى  ُتَ َواَل  ُتَناَزع  َواَل  مُتاُط  َواَل  ُتَكاُد 
الفقرة 27(؛ فبرصف النظر عن النقط نری يف املثال األول أن »عاقبت« و»عافيت« 

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

9. اجلناس املضارع: متی كان احلرف املبدل من خمرج املبَدل منه أو مما يقاربه 
َخَزائَِنُه  ُتْفنِي  اَل  مْن  َوَيا   : كقوله  األول،  إما يف  ويكونان  »مضارعًا)21(؛  ُسمي 
فحرف  و8(؛   7 الفقرتان   ،13 اْلَوَسائُِل  )الدعاء  ِحْكمَتُه  ُتَبّدُل  اَل  مْن  َوَيا  امْلَسائُِل  
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»امليم« و»الواو« يف »املسائل« و»الوسائل« من احلروف الشفوية. وإما يف الوسط، 
الفقرة 10(؛  )الدعاء 46،  بِالّنِقمِة  ُيَباِدُر  َواَل  الّنعمَة،  ُيغرّيُ  اَل  مْن  َوَيا   : كقوله 
اآلخر،  يف  وإما  و»النقمة«.  »النعمة«  يف  و»القاف«  »العني«  تقارب  خيفی  فال 
الفقرة   ،47 )الدعاء  َواْبَتَدع  َواْسَتْحَدث،  ع،  َواْخرَتَ اْبَتَدَأ،  اّلِذي  َأْنَت   : كقوله 
فهام  »ابتدأ« و»اخرتع« من خمرج واحد،  »اهلمزه« و»العني« يف  احلرفان  يعّد   .)21
حرفان حلقّيان. هذا ويمكن تقسيم اللفظني املتجانسني بنوع آخر، فيكونان إما يف 
فاحلرفان  الفقرة 20(.  )دعاء1،  بِمّنه  َوَأْقَناَنا  بَِفضِلِه،  َوَأغَناَنا   : كقوله  فعلني، 
اسمني،  يف  وإما  املخرج.  يف  متقاربان  و»أقنانا«  »أغنانا«  الفعلني  يف  والقاف  الغني 
كقوله : َأْنَت اّلِذي اَل ضّد معَك َفُيعانَِدَك، َوال عْدَل َلَك َفُيَكاثَرَك، َواَل نِّد َلَك 
َفُيعاِرضَك )الدعاء 47، الفقرة 20(. وإما يف حرفني، كقوله : ثم مَل َيْنَهنِي َذلَِك 
عْن َأْن َجَرْيُت إىَِل ُسوِء ما عِهْدَت مّني )الدعاء 16، الفقرة 22(. فالعني واهلمزه يف 

صدري احلرفني كلتامها حلقّيتان.

فله أيضًا صوٌر، واملقصود ههنا ما تساوت حروفه يف  10. اجلناس املقلوب: 
العدد والوزن، وختالف ركناُه يف الرتتيب)22(. »وإن اختلفا يف ترتيب احلروف سمي 
َوإَِذا   : جناس القلب، وهو رضبان: قلب الكل وقلب البعض«)23(، كقوله 
صْفُحَك  ُبَها  هَيَ َأْو  عْفُوَك،  ُيعتُِقَها  ِرَقاٌب  َهَذا  َشْهِرَنا  َلَيايِل  مْن  َلْيَلٍة  ُكّل  يِف  َلَك  َكاَن 
يف  الكل  قلب  جناس   .)14 الفقرة   ،44 )الدعاء  الّرَقاِب  تِْلَك  مْن  ِرَقاَبَنا  َفاْجعْل 
»لك« و»كّل« بغمض العني عن تكرير الالم يف »كّل«. وأما قلب البعض فكقوله 
: َواْجعْل ثَنائِي عَلْيَك، َومْدِحي إِّياَك، َومَحِدي َلَك يِف ُكّل َحااَلت )الدعاء 21، 
الفقرة 9(. فـ »املدح« و»احلمد« مقلوبان قلَب البعض إذ تساوی حروفهام يف العدد 

والوزن وختالفا يف الرتتيب.
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11. اجلناس الناقص: »وإن اختلفا يف أعداد احلرف فقط، ُسمي ناقصًا«)24(. 
ويكون ذلك علی وجوٍه: أحدها أن خيتلفا بزيادة حرف واحد يف أول الكلمة، كقوله 
: َوعّرْفُه عام َقِليٍل ما َأْوعْدَت الّظامِلنَي، َوعّرْفنِي ما َوعْدَت مْن إَِجاَبِة امْلضَطّريَن 
)دعاء 14، الفقرة 12(. سامه احليّل مطرفًا وقال: »وأما »املطرف« فهو ما زاد أحد 
ركنيه علی اآلخر حرفًا يف طرفه األول، ويسمی أيضا »املرّدف« و »الناقص« ويف 

تسميته اختالٌف كثرٌي، وخري األسامء ما طابق املسمی«)25(.

أو أن خيتلفا بزيادة حرفني يف األول، كقوله : َوَأْنَت اّلِذي َدَلْلَتُهم بَِقْولَِك 
َتُه عْنُهم مَل ُتْدِرْكهُ  َأْبصاُرُهم، َومَل  مْن غْيبَِك َوَتْرغيبَِك اّلِذي ِفيِه َحّظُهم عىَل ما َلْو َسرَتْ
َتعِه َأْسامعُهم )الدعاء 45، الفقرة 14(. أو أن خيتلفا بزيادة حرف واحد يف الوسط، 
ِرضاُه  َويف  مطيعنَي،  َسامعنَي  َلُه  َواجعلنا   : وقوله  جهدي«،  »َجّدي  كقوهلم: 
َساعنَي )الدعاء 47، الفقرة 63(. أو أن خيتلفا بزيادة حرف واحد يف اآلخر، كقوله 
تعالی: ﴿ثم ُكيل مْن ُكلِّ الثمَراِت﴾ )سورة النحل 16: 69(، اجلناس الناقص يف 
الثاين. هذا ومل نعثر علی مثال هلذا  النظر عن تكرير الالم يف  »كيل« و»كّل« بغض 

النوع يف الصحيفة السجادية.

رّد العجز علی الصدر

»وهو يف النثر: أن جيعل أحد اللفظني املكررين، أو املتجانسني، أو امللحقني هبام 
مِدِه  حِلَ َهَداَنا  اّلِذي   ِ هلِلّ مُد  احْلَ  : الفقرة، واآلخر يف آخرمها«)26(، كقوله  يف أول 
)الدعاء 44، الفقرة 1(. وكقوله : الّساَلم عَلْيَك مْن َشْهٍر ُهَو مْن ُكّل َأمٍر َساَلم 

)الدعاء 45، الفقرة 34(.
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السجع 

وهو تواُطؤ الفاصلتني من النثر علی حرف واحد، وهذا معنی قول السكاكي: 
الفاصلة.  باسم  القرآن  يف  ويسمی  الشعر«)27(،  يف  كالقوايف  النثر  يف  »األسجاع 
والسجع يف الصحيفة السجادية كثري جدًا ال ختلو فقرة من فقراهتا منه، وهو أربعة 
املشطور  والسجع  املطرف،  والسجع  املرصع،  والسجع  املتوازي،  السجع  أقسام: 

فنذكر منها ما عثرنا علی مثال له يف الصحيفة:

يقابله  ما  مثل  اكثره  وال  القرينة  يف  ما  مجيع  يكن  مل  »ما  املتوازي:  السجع   .1
يَرِة،  من األخری«)28( فهو السجع املتوازي، كقوله : َوَنعوُذ بَِك مْن ُسوِء الّسِ
َواْحتَِقاِر الصغرَيِة )الدعاء 8، الفقرة 6(. السجع املتوازي يف »السيرة« و»الصغرية« 

التفاقهام يف الوزن والتقفية، والختالف »سوِء« و»احتقار« يف الوزن والتقفية.

ما  أكثر  أو  األلفاظ،  القرينتني من  إحدی  ما يف  كان  »إن  املرصع:  السجع   .2
إن  املرصع«)29(.  السجع  فهو  والتقفية،  الوزن  األخری يف  يقابله من  ما  مثل  فيها، 
السجع املرصع يكون يف الفاصلتني وأكثر ألفاظ القرينتني ولكن الرتصيع يكون يف 
كل األلفاظ، فكل ترصع يدخل حتت عنوان السجع املرصع، والجيوز عكسه،كقوله 
َأْسَتْوِهُبَك َحِقرٌي  َوَأّن َخِطرَي ما  َأْسَأُلَك َيِسرٌي يِف ُوْجِدَك،  َأّن َكثرَي ما  َوعِلمُت   :
يِف ُوْسعَك )الدعاء 13، الفقرة 19(. فـ »كثري« يقابل »خطري« يف الوزن ويف حرف 
الراء، و»يسري« يقابل »حقري« يف الوزن والتقفية، و»وجدك« يقابل »وسعك« فيهام.

السجع  فهو  التقفية  يف  واتفقا  الوزن  يف  اختلفا  »وإن  ف:  املَطرَّ السجع   .3
عَطاَياُه  ُيَكّدُر  اَل  مْن  َوَيا  ثامنِ   بِاأْلَ نِعمُه  َيبِيع  اَل  مْن  َوَيا   : كقوله  ف«)30(،  املَطرَّ
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ف يف »باألثامِن« و»باالمتناِن«  بِااِلمتَِناِن )الدعاء 13، الفقرتان 3 و4(. السجع املطرَّ
الختالفهام يف الوزن واتفاقهام يف التقفية.

لزوم ما ال يلزم

النوع »اإلعنات«، و »التضييق« و«التشديد« و »التزام ما ال  وسمی قوم هذا 
يلزم« وهو أن يلتزم الناثر يف نثره أو الشاعر يف شعره قبل حرف الروي حرفًا آخر 
مُئوَنَة  َواْكِفنِي   : كقوله  ف)31(،  التكلُّ بعدم  مرشوطًا  ته،  قوَّ قدر  علی  فصاعدًا 
الروي  الفقرة 24(. فحرف  )الدعاء 20،  اْحتَِساٍب  غرْيِ  مْن  َواْرُزْقنِي  ااِلْكتَِساِب، 
هو »الباء« وقد جاء قبله بـ »السني« و»التاء« ومها ليسا بالزمني يف السجع، لصحة 

السجع بدوهنام.

ما ال يستحيل باالنعكاس

وسامه السكاكي »مقلوب الكل«، وعّرفه احلريري يف مقاماته ب »ما ال يستحيل 
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«)32(. »وقد 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 مجيعًا بخالفه ههنا«)33(، 
 : الفقرة 6(. وكقوله  )الدعاء 19،  ُأَجاجًا  عَلْيَنا  ماَءُه  عْل  َتْ َواَل   : كقوله 
إهَِلِي امُدْد يِل يِف َأعامِرِهم، َوِزْد يِل يِف آَجاهِلِم، َوَرّب يِل صغرَيُهم، َوَقّو يِل ضعيَفُهم... 
َأْرَزاَقُهم )الدعاء 25، الفقرة 2(. فكل من »أجاجا« و»وقو«  َيِدي  َوَأْدِرْر يِل َوعىَل 
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و»يدي« لو عكسناه أي بدأنا باحلرف األخري منه إلی احلرف األول كان احلاصل 
اللفظة بعينها.

املامثلة

نِة دون التقفية، فهي من املوازنة بمنزلة  وهي أن تتامثل األلفاُظ أو بعضها يف الزِّ
الّنعم  لِعِظيم  اْلَوّهاُب  امْلَنِن،  بَِجِسيم  امْلّناُن  إِّنَك   : الرتصيع من السجع، كقوله 
)الدعاء 36، الفقرة 7(. حدثت املامثلة يف »املنن« و»النعم« التفاقهام يف الوزن دون 

اب« التفاقهام يف الوزن دوهنا. التقفية، ويف »املنَّان« و»الوهَّ

فظيَّة املناسبة اللَّ

املناسبة  أن  ويبدو  مقفاٍة)34(.  غري  أو  مقفاٍة  إما  متَّزناٍت،  بكلامت  اإلتيان  هي 
اللفظية مشرتكة بني املامثلة والرتصيع وأخرجه »غري مقفاٍة« من الرتصيع، وأخرجه 
»إما مقفاة« من املامثلة، كقوله : َفغرْيُ َكثرٍي ما عاِقَبُتُه اْلَفَناُء، َوغرْيُ َقِليٍل ما عاِقَبُتُه 
يف  التفاقهام  و»البقاء«  »الفناء«  يف  فظيَّة  اللَّ املناسبة   .)3 الفقرة   ،18 )الدعاء  اْلَبَقاُء 

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

املوازنة

 : وهي أن تكون الفاصلتان متساويتني يف الوزن دون التقفية«)35(، كقوله«
وٌر )الدعاء 51، الفقرة 5(. فلفظتا »حممود«  َفَأْنَت عْنِدي حْمموٌد، َوصنِيعَك َلَدّي مْبُ

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 املتَّزنات يف »املامثلة« دون »املوازنة«.
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املبحث الثاين

املحسنات املعنوية

اإلدماج

ه فيه. ويف االصطالح  وران، أدمج اليشَء يف ثوبه: لفَّ وهو يف اللغة: اللَّفُّ والدَّ
أن ُيدمج املتكلم غرضًا له ضمن معنی قد نحاه من مجلة املعاين لُيوِهم السامع أنه 
الّلُهم   : َقصَدُه)36(، كقوله  الذي  بتتمِة معناه  ض يف كالمه  وإنام عرَّ يقصده،  مل 
بَِبعض  عّنا  َواْشغْلُه  َومَكايِِدِه...  َوَكْيِدِه  الّرِجيم  الّشْيَطاِن  َنَزغاِت  مْن  بَِك  َنعوُذ  إِّنا 
هذه  ويف   .)4-1 الفقرات   ،17 )الدعاء  ِرعاَيتَِك  بُِحْسِن  مْنُه  َواعصمَنا  َأعَدائَِك، 
املتكّلم  يضمن  أن  وهو  اإلدماج،  بديع  من  َأعَدائَِك«  بَِبعض  عّنا  »َواْشغْلُه  الفقرة 
أجله،  من  بأنه مسوق  يشعر يف كالمه  أن ال  آخر، برشط  معنًی  ملعنی  كالمًا ساقه 
به،  يشتغل  الشيطان عنه حتی ال  فإهّنا سيقت لسؤال شغل  الدعاء؛  وهكذا عبارة 

وأدمج فيها الدعاء علی أعداء اهلل سبحانه)37(.

اإلرداف

َق  وقد ضم علامء البيان »اإلرداف« إلی »الكناية« وعّدومها شيئًا واحدًا، وفرَّ
ماين وغريهم، وقالوا: هو أن يريد املتكلم  بينهام أئمة البديع، كقدامة واحلامتي والرُّ
ديف  معنی فال يعربِّ عنه بلفظه املوضوع له، ويعربِّ عنه بلفٍظ هو ردفه وتابعه ُقرَب الرَّ
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من املرِدِف. وسامه قوم »التتبع« وآخر »التجاوز«)38(. والفرق بينه وبني »الكناية« أنه 
 : انتقاٍل من الزم إلی ملزوم، كقوله  عبارٌة عن تبديل الكلمة بردفها من غري 
ِفيِهام  َفَشّفعنِي  ، َوإِْن َسَبَقْت مغِفَرُتَك يِل  َفَشّفعُهام يِفّ هَلُام  الّلُهم َوإِْن َسَبَقْت مغِفَرُتَك 
الفقرة  َوَرمْحتَِك )الدعاء 24،  َوحَمّل مغِفَرتَِك  َكَرامتَِك  َداِر  يِف  بَِرْأَفتَِك  َنْجَتمع  َحّتى 
15(. فإن املراد من »يِف َداِر َكَرامتَِك َو حَمّل مغِفَرتَِك َوَرمْحتَِك« اجلنَّة ألهنا دار الكرامة 
وحمل املغفرة والرمحة، فعدل عن اللفظ اخلاص باملعنی وهو اجلنَّة إلی لفظ هو ردُفُه.

إرسال املثل

وهو أن يأيت يف بعض البيت أو الفقرة بام جيري جمری املثل السائر، من حكمة، 
ُطغَيايِن  يِف  َتَذْريِن  َواَل   : كقوله  به)39(،  التَّمثل  حَيُسُن  مما  ذلك  غري  أو  نعٍت،  أو 
مِلِن  َنَكااًل  َواَل  اّتعَظ،  مِلِن  عْلنِي عَظًة  َتْ َواَل  ِحنٍي،  َحّتى  َساِهيًا  يِف غمَرِت  َواَل  عامهًا، 
اعَتب )الدعاء 47، الفقرة 124(. إن اإلمام  يشري إلی املثل »السعيد من وعظ 
عْلنِي عَظًة مِلِن اّتعَظ«؛  بغريه«، وهو حديث نبوي يف األصل)40(، عرب إتيانه بـ »َواَل جَتْ
ن هو أن السعيد من اعترب بام حلق غريه من املكروه فيجتنب أن يقع  ألن املعنی املبطَّ

يف مثله.

االستخدام

وهو أن ُيراد بلفظ له معنيان، أحُدمها، ثم بضمريه معناه اآلخر، أو يراد بأحد 
َوَأْن  َوَرّبَك...  َريّب  اهلّلَ  َفَأْسَأُل   : كقوله  اآلخر)41(،  وباآلخر  أحدمها،  ضمرييه 
َوَساَلمٍة  َوإِْحَساٍن  َونِعمٍة  َوإِيامٍن  َأمٍن  ِهاَلَل  ّيام...  اأْلَ مَتَحُقَها  اَل  َبَرَكٍة  ِهاَلَل  عَلَك  َيْ
َوإِْساَلم... َواْجعْلَنا مْن َأْرىض مْن َطَلع عَلْيِه، َوَأْزَكى مْن َنَظَر إَِلْيِه، َوَأْسعَد مْن َتعّبَد 
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ْوَبِة )دعا 43، الفقرات 3 6(. أشار  َلَك ِفيِه، َوَوّفْقَنا ِفيِه لِلّتْوَبِة، َواعصمَنا ِفيِه مَن احْلَ
الشيخ البهائي يف احلديقة اهلاللية بأن الضامئر املجرورة يف قوله : »َوَأْسعَد مْن 
هر، وليس كذلك املرفوع  َتعّبَد َلَك ِفيِه« إلی آخر الدعاء راجعة إلی اهلالل بمعنی الشَّ
ه ال يقدح يف حتقق  يف طلع عليه واملجرور يف نظر إليه، ففي الكالم استخدام. ولعلَّ
االستخدام كون إطالق اهلالل علی الشهر جمازًا لترصيح بعض املحققني من أهل 
الفن بعدم الفرق بني كون املعنيني يف االستخدام حقيقيني أو جمازيني أو خمتلفني، وإن 

قرصه بعضهم علی احلقيقيني، علی أّن كون اإلطالق املذكور جمازًا حمل كالم)42(.

االستقصاء

ابن أيب  ف  باعدُتُه. عرَّ بعد، واسَتقصيُت األمر:  االستقصاء من َقصا بمعنی: 
فيأيت  فَيستقصيه  معنًی  الشاعر  يتناوَل  أن  بقوله: »هو  االستقصاء  املرصي  اإلصبع 
 : اتية«)43(، كقوله بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقيص مجيع أوصافه الذَّ
ْشَياُء ُكّلَها بُِجمَلتَِها َلَك َسامُؤَها َوَأْرضَها، َوما َبثثَت يِف ُكّل َواِحٍد  َأصَبْحَنا َوَأصَبَحِت اأْلَ
َت الثَرى  مْنُهام، َساِكُنُه َومَتَحّرُكُه، َومِقيمُه َوَشاِخصُه َوما عاَل يِف اهْلََواِء، َوما َكّن حَتْ

 

ْشَياُء ُكّلَها بُِجمَلتَِها  )الدعاء 6، الفقرة 9(. قال اإلمام : »َأصَبْحَنا َوَأصَبَحِت اأْلَ
َلَك«، ولو اقترص الكالم علی ذلك لكان اخلرب كافيًا، ولكنَّه مل يقف عند ذلك وإنَّام 
استقصی وقال: »سامؤها وأرضها َوما َبثثَت يِف ُكّل َواِحٍد مْنُهام، َساِكُنُه َومَتَحّرُكُه، 

َت الثَرى «. َومِقيمُه َوَشاِخصُه« ثم زاد قوله: »َوما عاَل يِف اهْلََواِء، َوما َكّن حَتْ
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اإلغراق

وقوعه  يبعُد  بام  وصفًا  لكونه   » »الغلوِّ ودون  »املبالغة«  فوق  و»اإلغراق« 
عادًة)44(، كقوله : َقْد َأْرعَشْت َخْشَيُتُه ِرْجَلْيِه، َوغّرَقْت ُدموعُه َخّدْيِه )الدعاء 

ين بالدموع، وإن كان ممكنًا عقاًل لكنَّه بعيٌد. 12، الفقرة 9(. فتغريق اخلدَّ

االفتنان

وهو أن يأيَت الشاعر أو املتكلم بفنَّنِي من فنون الكالم وأغراضه مثل النسيب، 
فقرة واحدٍة من  أو يف  بيٍت واحد  واحلامسة، واملدح، والفخر، واهلناء، والعزاء يف 
النثر)45(، كقوله : الّلُهم َوإِْن ُكْنَت َبعثَتَها َنِقمًة َوَأْرَسْلَتَها َسْخَطًة َفإِّنا َنْسَتِجرُيَك 
ِكنَي، َوَأِدْر َرَحى  مْن غضبَِك، َوَنْبَتِهُل إَِلْيَك يِف ُسَؤاِل عْفِوَك، فمْل بِاْلغضِب إىَِل امْلرْشِ
َنِقمتَِك عىَل امْلْلِحِديَن )الدعاء 36، الفقرة 3(. مجع اإلمام  يف هذه الفقرات بني 
فنني، مها الدعاء هلم والدعاء عليهم، وطلب إلی اهلل تعالی أن ينرصف عن الغضب 

عليهم ودعا علی املرشكني وامللحدين فطلب إلی اهلل أن يرسل غضَبه عليهم.

االلتفات 

كاكي أن ُينَقل كلُّ من التكلم، واخلطاب، والغيبة  و »االلتفات« علی رأي السَّ
َبِديع  مُد  احْلَ َلَك  الّلُهم  اْلعامَلنيَ   َرّب   ِ هلِلّ مُد  احْلَ  : كقوله  اآلخر)46(،  إلی  مطلقًا 
فالتفت  و2(.   1 الفقرتان   ،47 )الدعاء  َواإْلِْكَرام  اَلِل  اجْلَ َذا  َواأْلَْرض،  الّسامَواِت 

مُد َبِديع الّسامَواِت َواأْلَْرض« من الغيبة نحو اخلطاب. بقوله: »الّلُهم َلَك احْلَ
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اإليغال

وهو مأخوذ من إيغال السرِي، وهو اإلرساع وقطع منتهی األرض. وهو آخر 
أبواب قدامة »وهو أن يستكمل املتكلم معنی كالمه قبل أن يأيت بمقطعه، فإذا أراد 
اإلتيان بذلك أتی بام يفيد معنًی زائدًا علی معنی ذلك الكالم«)47(، كقوله : َواَل 
ُتْرِسْلنِي مْن َيِدَك إِْرَساَل مْن اَل َخرْيَ ِفيِه، َواَل َحاَجَة بَِك إَِلْيِه، َواَل إَِناَبَة َلُه  )الدعاء 47، 
بام  الكالم  اإليغال، وهو ختم  باب  َلُه« من  إَِناَبَة  »َواَل   : فقوله  الفقرة 103(. 
يفيد نكتة يتم املعنی بدونه، فإنَّ من ال خري فيه وال حاجة باهلل تعالی إليه ال إنابة وال 
رجوع له إليه تعالی قطعًا لكنَّه إيغال أفاد زيادة املبالغة يف استمراره علی االهنامك فيام 

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

براعة الطلب

ح بالطلب بألفاظ عذبٍة مهذبٍة، مقرتنٍة بتعظيم املمدوح، خاليٍة من  هو أن ُيلوِّ
اإلحلاح، ُيشعُر بام يف النفس دون كشفه)49(، كقوله : الّلُهم َيا مْن اَل َيْرغُب يِف 
َزاِء َوَيا مْن اَل َيْنَدم عىَل اْلعَطاِء َوَيا مْن اَل ُيَكاِفُئ عْبَدُه عَلی الّسَواِء مّنُتَك اْبتَِداٌء،  اجْلَ
ٌة إِْن َأعَطْيَت مَل َتُشْب عَطاَءَك بِمّن ٍ،  َوعْفُوَك َتَفضٌل، َوعُقوَبُتَك عْدٌل، َوَقضاُؤَك ِخرَيَ
  5(. لقد قام اإلمام  َوإِْن مَنعَت مَل َيُكْن مْنعَك َتعّديًا )الدعاء 45، الفقرات 1 

بطلب حوائجه بألفاظ عذبٍة مهذبٍة، مقرتنة بتعظيم اهلل تعالی، خالية من اإلحلاح.

البسط

و »البسط« بخالف »اإلجياز« لكونه عبارًة عن بسط الكالم، لكنَّ رشَطه زيادُة 
الفائدة بأن َيدلَّ املتكلم باللفظ الكثري علی ما يمكُنُه الداللة عليه بالقليل، ليتضمَن 
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مَن  َوُذّرّيتِي  َوَأعْذيِن   : كقوله  حسنًا)50(،  الكالم  هبا  يزيد  أخری  معاين  اللفظ 
َشْيَطاٍن  ُكّل  رَشّ  َومْن  َوالاّلمِة،  واْلعامِة  َواهْلَامِة  الّسامِة  رَشّ  َومْن  الّرِجيم،  الّشْيَطاِن 
ٍف َحِفيٍد، َومْن رَشّ ُكّل ضعيٍف  مِريٍد، َومْن رَشّ ُكل ُسْلَطاٍن عنِيٍد، َومْن رَشّ ُكّل مرْتَ
ُكّل  رَشّ  َومْن  َوَكبرٍِي،  ُكّل صغرٍي  رَشّ  َومْن  َوَوضيع،  يٍف  رَشِ ُكّل  رَشّ  َومْن  َوَشِديٍد، 
ْهِل َبْيتِِه َحْربًا مَن اجْلِّن َواإْلِْنِس،  َقِريٍب َوَبعيٍد، َومْن رَشّ ُكّل مْن َنصَب لَِرُسولَِك َوأِلَ
َومْن رَشّ ُكّل َداّبٍة َأْنَت آِخٌذ بَِناصَيتَِها، إِّنَك عىَل رَصاٍط مْسَتِقيم )الدعاء 23، الفقرة 
6(. ُبسط الكالم التساع دائرة للبسط معاين شتَّی من طباق ورضوب جناس، وكان 
جيم، ومن رشِّ ما خلقت،  يطان الرَّ يتي من الشَّ له أن يقول باختصار: َوأعذين َوذرِّ

لكنه بسط اللفظ لكسب معان جديدة.

التأبيد

وهو أن خيرَب املتكلم عن يشٍء، أو يدعو دعاء فيؤّبده بتعليقه علی أمٍر يدلُّ علی 
اِوُز ِرضَواَنَك،  األبدية)51(، وذلك نحو قوله : َرّب صّل عىَل حَممٍد َوآلِِه صالًة ُتَ
 .)53 الفقرة   ،47 )الدعاء  َكِلامُتَك  َتْنَفُد  ال  َكام  َيْنَفُد  َوال  بَِبَقائَِك،  اّتصاهُلَا  َوَيّتصُل 
واملراد صالة تستمر باستمرار وجودك فال يكون هلا هناية تنتهي إليها فأبَّد الصالة 

علی حممٍد وآله باتصاهلا ببقائه تعالی.

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 َيْسَمُعوَن ِفيها َلْغوًا َوال َتْأثِياًم * إاِلَّ ِقياًل َسالمًا َسالمًا﴾ )سورة الواقعة 56: 25 
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تليها صفة مدح  استثناء  بأداة  يثبت ليشء صفة مدح، ويعقب  أن  و26(. والثاين: 
أخری له، كقول النبي: »أنا أفصح العرب، َبيَد أينِّ من قريش«)52(. ومن تأكيد 

غًا)53(. املدح بام يشبه الذم رضب ثالث، وهو: أن يأيت االستثناء فيه مفرَّ

عىَل  وُد  َوَتُ َفضْحَتُه،  ِشْئَت  َلْو  مْن  عىَل  َتْسرُتُ   : قوله  الثاين  الرضب  ومن 
مْن َلْو ِشْئَت مَنعَتُه، َوِكاَلُها َأْهٌل مْنَك لِْلَفضيَحِة َوامْلْنع غرْيَ َأّنَك َبَنْيَت َأْفعاَلَك عىَل 
  الّتَفضِل، َوَأْجَرْيَت ُقْدَرَتَك عىَل الّتَجاُوِز )الدعاء 45، الفقرة 8(. أثبت اإلمام
َلْو  مْن  عىَل  وُد  َوَتُ َفضْحَتُه،  ِشْئَت  َلْو  مْن  عىَل  »َتْسرُتُ  وهي  تعالی  هلل  مدح  صفاِت 
ِشْئَت مَنعَتُه« ثم أتی بلفظة داّلة علی االستثناء تليها صفتا مدح أخری ومها التَّفضل 
ُتْسَأْل  َومَل  َفَأعَطْيَت،  ُسئِْلَت  َوَلَقْد   : قوله  الثالث  الرضب  ومن  والتَّجاوز. 
َفاْبَتَدْأَت، َواْسُتميَح َفضُلَك َفام َأْكَدْيَت، َأَبْيَت َيا مْواَلَي إاِّل إِْحَسانًا َوامتَِنانًا َوَتَطّواًل 
َوإِْنعامًا )الدعاء 49، الفقرة 14(. أي أبيَت منا إال إحسانا وامتنانا وتطوال وإنعامًا.

التجريد

»وهو أن ُينَزع من أمٍر ذي صفة أمٌر آخر مثله يف تلك الصفة، مبالغة يف كامهلا 
فيه«)54(، وهو أقسام: األول أن يكون ب»من« التجريدية الداخلة علی املنتزع منه 
أن  معه  مبلغًا صحَّ  الصداقة  من  بلغ  أي  فالٍن صديٌق محيم«،  »يل من  قوهلم:  نحو 
ُيستخلص منه صديق آخر مثله فيها. والثاين أن يكون بالباء التجريدية الداخلة علی 
املنتزع منه، مثل: »لئن سألت فالنًا لتسألن به البحر« بالغ يف اتصافه بالسامحة حتی 
انتزع منه بحرًا يف السامحة. والثالث أن يكون بدخول »يف« علی املنتزع منه كقوله 
ْلِد﴾ )سورة فصلت41: 28(،  اُر هَلُم ِفيَها َداُر اخْلُ ِ النَّ تعالی: ﴿َذلَِك َجَزاُء َأعَداِء اهللَّ
للكفار هتوياًل  فيها  معّدًا  مثلها، وُجعَل  منها  انُتِزع  دار اخللد، لكنَّ  فإنَّ جهنم هي 
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الكناية.  بطريق  يكون  أن  واخلامس  حرف.  توسط  بال  يكون  أن  والرابع  ألمرها. 
والسادس: أن يكون بطريق خطاب املرء لنفسه)55(، كقوله : َفَكم َقْد َرَأْيُت َيا 
إهَِلِي من ُأَناٍس َطَلُبوا اْلعّز بِغرْيَِك َفَذّلوا، َوَراموا الثْرَوَة مْن ِسَواَك َفاْفَتَقُروا، َوَحاَوُلوا 
و7(.   6 الفقرتان   ،28 )الدعاء  َحاِزم  َأمثاهِلِم  بِمعاَيَنِة  فصّح  َفاّتضعوا،  ااِلْرتَِفاع 
  واحلزم: إتقان الرأي وضبط األمر واألخذ فيه بالثقة، واملراد باحلازم، نفسه«
د من نفسه الكريمة صفة احلزم، وجعلها  ]أي فاعل رأيت[ علی سبيل التجريد، جرَّ
شخصًا آخر متَّصفًا هبا؛ لقصد املبالغة يف احلزم«)56(. وهذا التجريد يكون من نوع 

جتريد خماطبة النفس.

التدبيج

التورية)57(،  الكناية أو  وهو أن ُيذكر يف معنی من املدح أو غريه ألواٌن بَِقصِد 
َوالّنَدامِة  ِة  ْسَ احْلَ َيْوم  يِف  الّظَلمِة  ُوُجوُه  َتْسَوّد  َيْوم  ُوُجوَهَنا  َوَبّيض   : كقوله 
ة، وسواد الوجوه  )الدعاء 42، الفقرة 16(. بيض الوجوه كنايٌة عن الكرامة والعزَّ

كنايٌة عن اإلذالل واهلوان.

تيب الرتَّ

واحٍد،  موصوف  يف  شتَّی  أوصاف  إلی  املتكلم[  ]أو  الشاعر  يعمد  أن  وهو 
فيوردها علی ترتيبها يف اخِللقة الطبيعية، حتی ال ُيدِخَل فيها وصفًا زائدًا عام يوجد 
َومْريّض  الّنّيِة،  صالِِح  عىَل  َوَأعّني   : كقوله  العيان)58(،  يف  أو  الذهن  يف  علمه 
اْلَقْوِل، َومْسَتْحَسِن اْلعمِل )الدعاء 47، الفقرة 113(. يف هذه الفقرات ترتيٌب يف 

ذكر النيَّة والقوِل ثم العمل، ألنَّ اإلنسان ينوي أمرًا فُيظهُره يف قوله ثم يعمل به.
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الرتديد

ُقها بمعنی  َق املتكلم لفظًة من الكالم بمعنی، ثم يرددها بعينها وُيعلِّ وهو أن ُيعلِّ
فالعلم  الفقرة 4(.  )الدعاء 8،  بِغرْيِ عْلم  اْلعْلم  يِف  َنُقوَل  َأْو   : آخر)59(، كقوله 
األول بمعنی علوم الدين وهو جمروٌر بحرف اجلر، والعلم الثاين بمعنی اليقني فلم 
ق به األول، مع أنَّ املعنی غري املعنی. لكن خمالفة املعنيني ليس برشٍط  ق بام تعلَّ يتعلَّ

هنا، وقد أشار إلی ذلك ابن زاكور)60(.

التفويف

وهو يف اللغة ختطيط الثياب ويف املصطلح عبارة عن إتيان املتكلم بمعان شّتی 
من أغراض الشعر والنثر من غزل، أو مدح، أو غريه يف مجل من الكالم، كلُّ مجلة 
 : كقوله  القصار)61(،  وأحسنها  قصرية،  أو  كانت  طويلًة  أختها،  عن  منفصلٌة 
)الدعاء 45،،4(.  ٌة  ِخرَيَ َوَقضاُؤَك  َوعُقوَبُتَك عْدٌل،  َتَفضٌل،  َوعْفُوَك  اْبتَِداٌء،  مّنُتَك 

يف هذه الفقرات تتابعت مجال قصرية يف معان متعددة.

التقسيم

إلی كل واحد من أجزائه  ثم تضيف  ذا جزأين فصاعدًا،  أن تذكر شيئًا  وهو 
ما هو له عندك. واشرتط فيه علامء البديع أن تستويف أقسام القسمة، فال تدع منها 
قساًم)62(، كقوله : َومْن َأْبعُد غْورًا يِف اْلَباِطِل، َوَأَشّد إِْقَدامًا عىَل الّسوِء مّني ِحنَي 
َفَأّتبِع َدعَوَتُه عىَل غرْيِ عمى مّني يِف معِرَفٍة بِِه َواَل  َأِقُف َبنْيَ َدعَوتَِك َوَدعَوِة الّشْيَطاِن 
ّنِة، َومْنَتَهى َدعَوتِِه  نِْسَياٍن مْن ِحْفِظي َلهُ  َوَأَنا ِحيَنئٍِذ موِقٌن بَِأّن مْنَتَهى َدعَوتَِك إىَِل اجْلَ
إيَِل الّناِر )الدعاء 16، الفقرتان 23 و24(. يف هذا الكالم َذَكَر أحوال اليشء بذكر 
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»ِحنَي َأِقُف َبنْيَ َدعَوتَِك َوَدعَوِة الّشْيَطاِن«، مضافًا إلی كل حال ما يليق با بذكر »بَِأّن 
ّنِة، َومْنَتَهى َدعَوتِِه إيَِل الّناِر«. مْنَتَهى َدعَوتَِك إىَِل اجْلَ

التكرار

أو  الوصف  لتأكيد  ومعناها  بلفظها  كلمتني  أو  الكلمَة  املتكلم  ر  يكرِّ أن  وهو 
املدح أو غريه من األغراض)63(، كقوله : الّلُهم صّل عىَل حَممٍد َوآلِِه، َوَأْلبِْسنِي 
عاِفَيَتَك، َوَجّلْلنِي عاِفَيَتَك، َوَحصّني بِعاِفَيتَِك، َوَأْكِرمنِي بِعاِفَيتَِك، َوَأغنِنِي بِعاِفَيتَِك، 
َوَتصّدْق عيَلّ بِعاِفَيتَِك، َوَهْب يِل عاِفَيَتَك َوَأْفِرْشنِي عاِفَيَتَك، َوَأصِلْح يِل عاِفَيَتَك، َواَل 
ُتَفّرْق َبْينِي َوَبنْيَ عاِفَيتَِك يِف الّدْنَيا َواآْلِخَرِةالّلُهم صّل عىَل حَممٍد َوآلِِه، َوعاِفنِي عاِفَيًة 
ُتَوّلُد يِف َبَديِن اْلعاِفَيَة، عاِفَيَة الّدْنَيا َو اآْلِخَرِة )الدعاء  َكاِفَيًة َشاِفَيًة عالَِيًة َنامَيًة، عاِفَيًة 

23، الفقرتان 1 و2(. وفيها تكررت لفظة العافية.

التورية

ومن  غريه.  وأظهرَت  سرتَته،  إذا  تورية:  اخلرب  وّريت  مصدر  لغًة  التورية 
معنيان:  له  لفظ  ُيطلق  أن  أيضًا، وهي  اإلهيام  التَّورية، وتسمی  املعنوية  املحسنات 
املبينة،  التورية  أنواع:  أربعة  والتَّوِرَية  منهام)64(.  البعيُد  ويرادبه  وبعيد،  قريٌب، 
ی  املورَّ يالئم  مما  شيئًا  جتامع  ال  التي  هي  فاملجردة  واملهيأة.  واملرشحة،  واملجردة، 
به، أعني املعنی القريب)65(، وذلك نحو قوله : َواْجعْل يِل َيدًا عىَل مْن َظَلمنِي، 
َولَِسانًا عىَل مْن َخاصمنِي )الدعاء 20، الفقرة 8(. أراد باليد معناه البعيد وهو القدرة 

والسلطة ومل يقرن به يشء مما يالئم املعنی القريب وهو اجلارحة املعروفة.
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تنسيق الصفات

وهو أن تتابع الصفات املتعّددة لذات واحد، و »تنسيق الصفات« يشبه »سياقة 
األعداد« إال أن فيها تتابع األشياء املتعّددة ال الصفات)66(، كقوله : الّلُهم اْسِقَنا 
 : الفقرة 4(. وكقوله  )الدعاء 9،  َواِسعًا غِزيرًا  غْيثًا مغيثًا مِريعًا مِرعًا عِريضًا 
إِّنَك َقِريٌب جِميٌب َسميع عِليم عُفوٌّ غُفوٌر َرؤوٌف َرِحيم )الدعاء 25، الفقرة 12(. 

ففي املثال األول تتابعت النعوت ل»غيثا«، كام تتابعت األخبار يف املثال الثاين.

التَّوشيع

وهو عبارة عن إتيان املتكلم أو الشاعر باسم مثنَّی يف آخر الكالم أو البيت مل 
البيت أو  املثنَّی فيكون األخري منهام هو قافية  يكن بعده إال مفردان مها عنُي ذلك 
املندوِف،  الُقطِن  لفُّ  اللغة  يف  »هو  تعريفه:  يف  زاكور  ابن  قال  الكالم)67(.  سجعة 
الُقطن. ويف  لرِيقَّ  الَوَتُر  هبا  ُيرَضُب  خشبة  واملنَدفة هي  باملندف.  الذي رِضَب  أي 
علی  معطوٌف  ثانيهام  باسمنِي   ٍ مفسَّ الكالم  عُجز  يف  بمثنَّی  اإلتيان  االصطالح: 
الُقطن  لّف  أشبَه  ديِن  املتعدِّ االسمني  باملثنَّی عن  التعبري  أن  التَّسمية  ووجُه  األول، 
بعد النَّدف«)68(، كقوله : الّلُهم َومَتى َوَقْفَنا َبنْيَ َنْقصنْيِ يِف ِديٍن َأْو ُدْنَيا، فَأْوِقع 
الفقرة 2(. فسَّ  )الدعاء 9،  َبَقاًء  َأْطَوهِلاِم  يِف  الّتْوَبَة  َواْجعِل  َفَناًء،  عِهام  بَِأْسَ الّنْقص 

« بذكر الدين والدنيا أي نقص يف دين ونقص يف دنيا. قوَلُه: »َنْقصنْيِ

اجلمع

وهو أن تدخل نوعني فصاعدًا يف نوع واحد)69(. كقوله : َفَذَكُروَك بِمّنَك، 
م  َوَشَكُروَك بَِفضِلَك، َوَدعْوَك بَِأمِرَك، َوَتصّدُقوا َلَك َطَلبًا مِلِزيِدَك، َوِفيَها َكاَنْت َنَجاُتُ
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مْن غضبَِك، َوَفْوُزُهم بِِرضاَك )الدعاء 45، الفقرة 16(. قوله : »َوِفيَها َكاَنْت 
والشكر  الذكر  املذكورة من  األمور  إلی  عائٌد  الضمري  قيل:  مْن غضبَِك«،  م  َنَجاُتُ
واحد  حكم  حتت  املذكورة  األمور  مجع  القول  هذا  وعلی  والتصّدق)70(،  والدعاء 

وهو النجاة من غضب اهلل.

اجلمع مع التَّفريق

وهو أن ُتدِخل شيئني يف معنی واحد، وُتفرق بني جهتي اإلدخال)71(، كقوله 
: َفُسْبَحاَنَك ما َأْبنَيَ َكَرمَك يِف معامَلِة مْن َأَطاعَك َأْو عصاَك َتْشُكُر لِْلمِطيع ما 
َأْنَت َتَوّلْيَتُه َلُه، َومُتيِل لِْلعايص ِفيام مَتِلُك معاَجَلَتُه ِفيِه )الدعاء 37، الفقرة 10(. مجع 
ق بني  التَّمتع من كرمه تعالی ثم فرَّ املطيعني هلل والعاصني له يف حكم واحد وهو 

جهتي اإلدخال بأنه تعالی يشكر للمطيع وُيميل للعايص.

اجلمع مع الَتفريق مع الَتقسيم

ق بني جهتي اإلدخال ثم   وهو أن ُتدخل شيئني فصائدًا يف معنی واحد، وُتفرِّ
مُد عىَل ما مَل َأَزْل َأَترّصُف ِفيِه  تذكُر حاالت كّل منها)72(، كقوله : الّلُهم َلَك احْلَ
مُد عىَل ما َأْحَدثَت يِب مْن عّلٍة يِف َجَسِدي  َفام َأْدِري، َيا إهَِلِي،  مْن َساَلمِة َبَديِن، َوَلَك احْلَ
اّلتِي  الصّحِة  َوْقُت  َأ  َلَك   مِد  بِاحْلَ َأْوىَل  اْلَوْقَتنْيِ  َوَأّي  َلَك،  بِالّشْكِر  َأَحّق  اَلنْيِ  احْلَ َأّي 
ا اِلْبتِغاِء مْرضاتَِك َوَفضِلَك، َوَقّوْيَتنِي معَها  َهّنْأَتنِي ِفيَها َطّيَباِت ِرْزِقَك، َوَنّشْطَتنِي ِبَ
ْفَتنِي  ا، َوالّنعم اّلتِي َأحْتَ عىَل ما َوّفْقَتنِي َلُه مْن َطاعتَِك َأم َوْقُت اْلعّلِة اّلتِي حّمصَتنِي ِبَ
ِطيَئاِت، َوَتْطِهريًا مِلا اْنغمْسُت ِفيِه مَن الّسّيَئاِت  ِفيفًا مِلا ثُقَل بِِه عيَلّ َظْهِري مَن اخْلَ ا، َتْ ِبَ

)الدعاء 15، الفقرات 1 4(.
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مْن  ِفيِه  َأَترّصُف  َأَزْل  مَل  ما  عىَل  مُد  احْلَ َلَك  »الّلُهم   : قوله  ففي  اجلمع  أما 
مُد عىَل ما َأْحَدثَت يِب من عّلٍة يِف َجَسِدي« فإنَّه  مجع وقتني  َساَلمِة َبَديِن، َوَلَك احْلَ
اهلل  محُد  وهو  واحد  حكم  يف  والعلة  املرض  ووقت  والسالمة،  الصحة  وقت  أي 
اَلنْيِ َأَحّق بِالّشْكِر  َأّي احْلَ َيا إهَِلِي،  َأْدِري،  »َفام   : تعالی، وأما التفريق ففي قوله 
مِد َلَك « والتقسيم يف قوله : »َأ َوْقُت الصّحِة اّلتِي  َلَك، َوَأّي اْلَوْقَتنْيِ َأْوىَل بِاحْلَ
ا اِلْبتِغاِء مْرضاتَِك َوَفضِلَك، َوَقّوْيَتنِي معَها  َهّنْأَتنِي ِفيَها َطّيَباِت ِرْزِقَك، َوَنّشْطَتنِي ِبَ
ا،  ْفَتنِي ِبَ ا، َوالّنعم اّلتِي َأحْتَ عىَل ما َوّفْقَتنِي َلُه مْن َطاعتَِك  َأم َوْقُت اْلعّلِة اّلتِي حّمصَتنِي ِبَ

ِطيَئاِت، َوَتْطِهريًا مِلا اْنغمْسُت ِفيِه مَن الّسّيَئاِت«. ِفيفًا مِلا ثُقَل بِِه عيَلّ َظْهِري مَن اخْلَ َتْ

احلذف

وهو أن حيذَف املتكلم من كالمه حرفًا من حروف اهلجاء، أو مجيع احلروف 
مَحدًا  مُد  احْلَ َوَلَك   : ف)73(، كقوله  التَّكلُّ املهملة برشط عدم  أو مجيع  املعجمة، 
مع مَحِد ُكّل َحامٍد )الدعاء 47، الفقرة 36(. فحذف يف هذه الفقرة مجيع احلروف 

املعجمة.

الرجوع

مُد  احْلَ َلُه  ثم   : لنكتٍة)74(، كقوله  بالنقض  السابق  العود علی الكالم  وهو 
مَكاَن ُكّل نِعمٍة َلُه عَلْيَنا َوعىَل َجيع عَباِدِه امْلاضنَي َواْلَباِقنَي عَدَد ما َأَحاَط بِِه عْلمُه مْن 
مدًا إىَِل َيْوم  ْشَياِء، َومَكاَن ُكّل َواِحَدٍة مْنَها عَدُدَها َأضعافًا مضاعَفًة َأَبدًا َسْ َجيع اأْلَ
مِدهِ   ّدِه، َواَل ِحَساَب لِعَدِدِه، َواَل مْبَلغ لِغاَيتِِه، َواَل اْنِقَطاع أِلَ اْلِقَيامِة مَحدًا اَل مْنَتَهى حِلَ

)الدعاء 1، الفقرتان 27 و28(.
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ّدِه« أي ال انتهاء حلّده وهو أقصی ما يمكن أن يبلغه  قوله: »مَحدًا اَل مْنَتَهى حِلَ
ولك جعل املنتهی بمعنی النهاية. واحلّد: مصدر من حددَت اليشء إذا جعلَت له 
اًل غاية وهو يوم  حّدًا ينتهي إليه، وهذا إرضاب عام قبله، فال يقال: جعل للحمد أوَّ
القيامة ثم نفی الغاية عنه هنا، وهو تناقض بل هذا فّن من فنون البالغة بديع يسمی 
فينقضه ملالحظة  الّسابق  إلی كالمه  املتكلم  البديع، وهو أن يعود  الرجوع يف علم 
أّواًل احلمد  ، غّيا  فإنَّه  إليه، وهو هنا كذلك  ينبغي فرجع  كأّنه وهم سابقًا عام 
مناسبًا  احلمد  يكون  أن  ينبغي  أنَّه  إلی  تنّبه  ثم  حامد  كّل  غاية  ألنَّه  القيامة  بيوم  هلل 
للمحمود الذي ال غاية له فرجع عنه، وقال: محدًا ال منتهی حلّده كأنَّه قال: بل أمحده 

محدًا ال غاية له وهذا النَّمط يف كالم بلغاء العرب كثري)75(.

سالمة االخرتاع

وهو أن خيرتع الشاعر معنًی مل ُيسَبق إليه)76(، كقوله : َفصّل عىَل حَممٍد َوآلِِه، 
اِطئنَِي، َوَخّلصَتُه بَِتْوِفيِقَك  َواْجعْلنِي ُأْسَوَة مْن َقْد َأهْنَضَتُه بَِتَجاُوِزَك عْن مصاِرع اخْلَ
أوبقتهم  الذين  اخلاطئني  شبَّه   .)10 الفقرة   ،39 )الدعاء  امْلْجِرمنَي  َوَرَطاِت  مْن 
اخلطايا باملغلوبني الذين أثخنهم أعداؤهم جراحًا، وطرحوهم أرضا، بجامع العجز 
عن اخلالص، فأثبت هلم املصارع، وهي استعارة مكنيَّة مرّشحة، واإلهناض أيضًا 
نّجيته بعفوك عام  الكالم، أي من قد  بديع االستعارات وأفصح  ترشيح وهي من 

جيب للخاطئني من العقوبات والنقم)77(.
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الطباق

ين، فكأن املتكلم طابق الضدَّ بالضد، وُسمي إيضًا  هو اإلتيان بلفظني متضادَّ
»املطابقة« و »التضاد« و »التكافؤ«)78(. وذلك إما بلفظني من نوع واحد: ومها إما 
بِاْلَكثرِي  َقِليَلُهم  َكاَف  َومْن  بِاْلَيِسرِي،  ِفعِلِهم  مْن  َريَض  مْن  َوَيا   : كقوله  اسمني، 
امْلثىَل،  الّطِريَقَة  يِبَ  اْسُلْك  الّلُهم   : أو فعلني، كقوله  الفقرة 10(،  )الدعاء 12، 
 : َواْجعْلنِي عىَل مّلتَِك َأموُت َوَأْحَيا )الدعاء 20، الفقرة 17(. أو حرفني، كقوله
َوَوّفْقنِي لَِقُبوِل ما َقضْيَت يِل َوعيَلّ َوَرضنِي باِم َأَخْذَت يِل َومّني )الدعاء 14، الفقرة 
13(. وإما بلفظني من نوعني: اسم وفعل، كقوله : َفَكم َقْد َرَأْيُت َيا إهَِلِي مْن 
ُأَناٍس َطَلُبوا اْلعّز بِغرْيَِك َفَذّلوا، َوَراموا الثْرَوَة مْن ِسَواَك َفاْفَتَقُروا، َوَحاَوُلوا ااِلْرتَِفاع 
»الثروة«  ويف  و»ذّلوا«،   » »العزَّ يف  الطباق  نری   .)6 الفقرة   ،28 )الدعاء  َفاّتضعوا 
و»افتقروا«، ويف »االرتفاع« و»اتَّضعوا«. أو فعل واسم، كقوله : َوَطّهْريِن مْن 
َدَنِس ما َأْسَلْفُت )الدعاء 15، الفقرة 6(. أو فعل وحرف، كقوله : َواَل ُتْشمْتُه 

بَِنا َبعَد َتْرِكَنا إِّياُه َلَك، َوَرغَبتَِنا عْنُه إَِلْيَك )الدعاء 10، الفقرة 6(.

لب، وهو اجلمع  والطباق ينقسم علی طباق اإلجياب، كام تقدم، وعلی طباق السَّ
بني فعيل مصدر واحد مثبت ومنِفّي، أو أمٍر وهني)79(، كقوله : َوعّرْفُهم ما 
َهُلوَن، َوعّلمُهم ما اَل َيعَلموَن، َوَبرْصُهم ما اَل ُيْبرُصوَن )الدعاء 27، الفقرة 3(.  َيْ
و»ال  »برصهم«  ويف  و»اليعلمون«  »عّلمهم«  يف  السلب  بطباق    اإلمام  جاء 

يبرصون«.



211

العكس

ر، ويقع علی وجوٍه)80(، منها: أن  وهو حينام يتقدم يف الكالم جزٌء، ثم يؤخَّ
يقع بني أحَد طريف مجلة وما ُأضيف إليه، كقول بعضهم: »عادات السادات، سادات 
لَِباٌس  ﴿ُهنَّ  تعالی:  يقع بني متعلقي جزء يف مجلتني، كقوله  أن  العادات«. ومنها: 
﴾ )سورة البقرة 2: 187(، وقوله تعالی: ﴿ال ُهنَّ ِحلٌّ هَلُم َوال  َلُكم َوَأْنُتم لَِباٌس هَلُنَّ
وَن هَلُّن﴾ )سورة املمتحنة 60: 10(. وكقوله : َواَل َفاتَِح مِلا َأغَلْقَت، َواَل  ُهم َيِلُّ
مغِلَق مِلا َفَتْحَت )الدعاء 7، الفقرة 7(. وكقوله :  إهَِلِي إِْن َرَفعَتنِي َفمْن َذا اّلِذي 

َيضعنِي، َوإِْن َوضعَتنِي َفمْن َذا اّلِذي َيْرَفعنِي )الدعاء 48، الفقرة 15(.

الغلو

عقاًل  وقوعه  الستحالة  »املبالغة«  و  »اإلغراق«  من  درجة  أعلی  »الغلو«  و 
ُبُه من الصحِة وخيرجه  وعادًة، ومل يرد منه يف الكتاب العزيز يشٌء إالَّ مقرونًا به ما يقرِّ
من باب االستحالة من فعل تقريب أو حرِف امتناع)81(، كقوله تعالی: ٍ﴿َيَكاُد َزْيُتَها 
َبَكْيُت  َلْو  ُييضُء َوَلْو مَل مَتَسْسُه َناٌر﴾ )سورة النور24: 35(، وكقوله : َيا إهَِلِي 
إَِلْيَك َحّتى َتْسُقَط َأْشَفاُر عْيَنّي... َوَسَجْدُت َلَك َحّتى َتَتَفّقَأ َحَدَقَتاَي، َوَأَكْلُت ُتَراَب 
ْبُت ماَء الّرماِد آِخَر َدْهِري، َوَذَكْرُتَك يِف ِخاَلِل َذلَِك َحّتى  اأْلَْرض ُطوَل عمِري، َورَشِ
َيِكّل لَِسايِن، ثم مَل َأْرَفع َطْريِف إىَِل آَفاِق الّسامِء اْستِْحَياًء مْنَك ما اْسَتْوَجْبُت بَِذلَِك حْمَو 
الفقرات رضبًا  نشاهد يف هذه  الفقرة 30(.  )الدعاء 16،  َسّيَئات  مْن  َواِحَدٍة  َسّيَئٍة 
من الغلّو ألنَّ إسقاط أشفاِر العني من كثرة البكاء وأكَل ُتَراِب األرض طول العمر 
ورُشَب ماِء الّرماِد إلی آخر العمر حماٌل عقاًل وعادًة. واقرتان هذه الفقرات بـ »لو« 

ب املحال من ساحة الصحِة. قرَّ
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اللَّفُّ والنَّرُش

البسط. »وهو ذكر متعدد علی جهة  لغًة بمعنی اجلمع، والنَّرش بمعنی  ّف  اللَّ
ُه  يردُّ السامع  بأنَّ  ثقًة  تعيني،  غري  من  واحد  لكل  ما  ذكر  ثم  اإلمجال،  أو  التفصيل 
اللَّفِّ فهو املرّتب،  إليه«)82(. وهو ينقسم علی قسمني؛ ألنَّ النرش إما علی ترتيب 
ش، كقوله : الّلُهم َأغنَِنا عْن ِهَبِة اْلَوّهابنَِي ِبَِبتَِك،  وإما علی غري ترتيبه فهو املشوَّ
َواْكِفَنا َوْحَشَة اْلَقاِطعنَي بِصَلتَِك َحّتى اَل َنْرغَب إىَِل َأَحٍد مع َبْذلَِك، َواَل َنْسَتْوِحَش 
مْن َأَحٍد مع َفضِلَك )الدعاء 5، الفقرة 7(. قوله : »َحّتى اَل َنْرغَب إىَِل َأَحٍد مع 
َنْسَتْوِحَش  »َواَل  ِبَِبتَِك«، وقوله:  اْلَوّهابنَِي  ِهَبِة  »َأغنَِنا عْن  قوله:  إلی  َبْذلَِك« راجع 
مْن َأَحٍد مع َفضِلَك« راجع إلی قوله: »َواْكِفَنا َوْحَشَة اْلَقاِطعنَي بِصَلتَِك«. وهذا هو 
َخْوَف  َواْرُزْقنِي  َوآلِِه،  حَممٍد  عىَل  صّل  الّلُهم   : وكقوله  املرتَّب.  والنَّرُش  اللَّفُّ 
َأْسَتِجرُي  ما  َوَكْأَبَة  َلُه،  َأْدعوَك  ما  َلّذَة  َأِجَد  َحّتى  امْلْوعوِد  ثَواِب  َوَشْوَق  اْلَوعيِد،  غم 
بَِك مْنُه )الدعاء 22، الفقرة 9(. وقوله : »َحّتى َأِجَد َلّذَة ما َأْدعوَك َلُه« يرجع 
إلی  يرجع  مْنُه«  بَِك  َأْسَتِجرُي  ما  »َوَكْأَبَة  وقوله:  املوعوِد  ثواِب  وارُزقني شوق  إلی 

وارزقني َخوَف غم الوعيد. وهذا هو اللَّفُّ والنَّرُش املشّوش.

املذهب الكالمي

ين بالدليل القاطع. واملراد به هنا أن  وهو مأخوذ من إثبات املتكلمني أحوال الدِّ
مة، ُينقطع هبا اخلصم)83(، كقوله : َكَذلَِك  ٌة صحيحٌة مَسلَّ ُيوَرَد مع احلكم حجَّ
َتُزوُل  )الدعاء 32، الفقرة 8(.  َدائِم اَل  َأْنَت  َذلَِك  َأّولِّيتَِك، َوعىَل  ّوُل يِف  اأْلَ اهلّلُ  َأْنَت 
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 دائاًم، ألنه واجب 
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الوجود دائاًم، وكّل واجب الوجود دائاًم ممتنع العدم دائاًم، ألنَّ كّل ما كان واجب 
الوجود لذاته يف وقت فهو واجب الوجود يف مجيع األوقات أزاًل وأبدًا ما دام الذات 
ألنَّ الواجب بالذات ما يكون جمّرُد ذاته كافيًا يف كونه واجب الوجود، وكّل ما كان 
د ذاته كافيًا يف كونه واجبًا وجب وجوده يف كّل وقٍت إذ لو وجد يف وقٍت دون  جمرَّ

وقٍت آخر لزم الرتجيح بال مرّجح، أو الوقوع بسبب)84(.

مراعاة النظري

وتسمی التناسب واالئتالف والتوفيق أيضًا، وهي أن جُيمع يف الكالم بني أمر 
وما يناسبه ال بالتضاد)85(، كقوله : َواْجعْل آَباَءَنا َوُأمَهاتَِنا َوَأْواَلَدَنا َوَأَهالَِيَنا 
َوَذِوي َأْرَحامَنا َوَقَراَباتَِنا َوِجرَياَنَنا مَن امْلْؤمننَِي َوامْلْؤمَناِت مْنُه يِف ِحْرٍز َحاِرٍز، َوِحصٍن 
َحاِفٍظ، َوَكْهٍف مانِع )الدعاء 17، الفقرة 10(. مجع بني »آَباَء« و»ُأمَهاِت« و»َأْواَلَد« 

« و»َذِوي َأْرَحام«، كام مجع بني »ِحْرٍز« و»ِحصٍن« و»َكْهٍف«. و»َأَهايِلَ

املشاكلة

وهي ذكر اليشء بلفظ غريه لوقوعه يف صحبته)86(، كقوله : َواْجعْل يِل 
َيدًا عىَل مْن َظَلمنِي، َولَِسانًا عىَل مْن َخاصمنِي، َوَظَفرًا بِمْن عاَنَديِن، َوَهْب يِل مْكرًا 
عىَل مْن َكاَيَدين )الدعاء 20، الفقرة 8(. واملكر: اخلديعة، مَكَر مكرًا من باب قتل 
فهو ماكر، ومكر اهلل: جازی علی املكر، وُسمي اجلزاء مكرًا كام سمي جزاء السيئة 
حيمل  املعنی  هذا  وعلی  املشاكلة،  ويسمی  باللفظ،  اللفظ  مقابلة  سبيل  علی  سيئة 

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)88(. ففارقت »املقابلة« و »الطباق« 
ام َكثَر عدُد  بتعدد املتقابلني وبرتتيب املتقابالت، وقد يكون التقابل بغري التضاد. وكلَّ
اآلحاد، كانت أبلغ. فمثال مقابلة اثنني باثنني قوله : َوَهَذا َيْوم َحاِدث َجِديٌد، 
بَِذم )الدعاء 6،  َفاَرَقَنا  َأَسْأَنا  َوإِْن  بَِحمٍد،  َوّدعَنا  َأْحَسّنا  إِْن  َشاِهٌد عتِيٌد،  َوُهَو عَلْيَنا 

الفقرة 12(. فـ »أحسّنا« يف مقابلة »أسأنا«، و»محد« يف مقابلة »ذم«.

ومثال مقابلة ثالثة بثالثة قوله : الّلُهم اْرُزْقَنا َخْوَف عَقاِب اْلَوعيِد، َوَشْوَق 
ثَواِب امْلْوعوِد )الدعاء 45، الفقرة 53(. فـ »خوف« يف مقابلة »شوق«، و»عقاب« 

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

َوَلِكْن ُسْلَطاُنَك الّلُهم َأعَظم، َومْلُكَك   : ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله 
 ،50 )الدعاء  امْلْذنِبنَِي  معصَيُة  مْنُه  َتْنُقص  َأْو  امْلِطيعنَي،  َطاعُة  ِفيِه  َتِزيَد  َأْن  مْن  َأْدَوم 
الفقرة 6(. فـ »تزيد« يف مقابلة »تنقص«، و»فيه« يف مقابلة »منه«، و»طاعة« يف مقابلة 
اآلحاد،  عدُد  َكثَر  كّلام  أرشنا،  وكام  »املذنبني«.  مقابلة  يف  و»املطيعني«  »معصية«، 
ُجُبنِي َأمٌر َأمْرَت  كانت املقابلُة أبلغ، وذلك كقوله  فإنَّه قابل مخسة بخمسة:  َيْ
عُت إَِلْيِه )الدعاء 12، الفقرة 2(. فـ »أمر« يف  ْيَتنِي عْنُه َفَأْسَ ٌي هَنَ بِِه َفَأْبَطْأُت عْنُه، َوهَنْ
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 بإيابه )أو بالزمه(

ما هو من سببه جمازًا، واملنفی يف  يثبت شيئًا يف ظاهر كالمه، وينفي  أن  وهو 
ارًا،  باطن الكالم حقيقًة هو الذي أثبَته)89(، كقوله : وال َأْسَتْشِهُد عىَل صَيامي هَنَ
َواَل َأْسَتِجرُي بَِتَهّجِدي َلْيال )الدعاء 32، الفقرة 17(. واملعنی ال يكون مّني استشهاٌد 
علی صيامي يف هنار، وال يكون مّني استجارة بسبب هتّجدي يف ليل. وغرضه نفي 
الصيام والتهّجد مطلقًا، من باب نفي اليشء بنفي الزمه، أي: ال صيام يل يف هنار 
د يل بليٍل فأستجري بسببه، كقوله: ال تری الضبَّ هبا ينحجر  فأستشهد عليه، وال هتجُّ

أي ال ضبَّ وال انحجار)90(.

النتائج

املستخرجة  اللفظية  املحسنات  األولی:  املقالة هي:  التي عاجلتها هذه  املسائل 
الصحيفة  من  املستخرجة  املعنوية  املحسنات  والثانية:  السجادية؛  الصحيفة  من 
فواتح  مجيع  يف  بل  أكثر  يف  فنری  اللفظية  املحسنات  إلی  بالنسبة  أما  السجادية؛ 

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

استخدم اإلمام  أكثر من مئة وثامنني اقتباسًا وتلميحًا يف أدعية الصحيفة . 1
السجادية.

َكثَرت املحسنات اللفظية يف الصحيفة خاصة السجع ثم اجلناس، ويف احلقيقة . 2
مل يوجد دعاٌء خيلو من هاتني املحسنتني.

صفي . 3 قال  التي  اللفظية  املناسبة  باسم  اللفظية  باملحسنات  خاصًا  بابًا  أفردنا 
اة أو غري مقفاة«.  ناٍت، إما مقفَّ الدين احليل يف تعريفها: »هي اإلتيان بكلامت مَتزِّ
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وكام أرشنا يف باب املناسبة اللفظية بأهنا قريبٌة من املوازنة واملامثلة وذكرنا الفرق 
بينها هناك.

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

وأما بالنسبة إلی املحسنات املعنوية فَكثَرت رضوُب الطباق، واملقابلة ومراعاة . 5
النظري والعكس والتبديل.

املحسنات اللفظية كثرية جدًا يف الصحيفة وإن كان هناك اهتامم وافر باملحسنات . 6
املعنوية ألنَّ اإليقاع واملوسيقی أهم عنرٍص يف صياغة األدعية.

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

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

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

كالم . 10 يف  اسُتخدمت  قد  البديعية  املحسنات  من  كثريا  أن  البحث  من  نستنتج 
الفصحاء العرب القدامی.

املحسنات . 11 بأنواع  املشحونة  النصوص  من  السجادية  الصحيفة  أن  الحظنا 
البديع  نشأة  عن  التحّدث  عند  الدراسات  يف  هبا  يعتنی  أن  جيب  البديعية، 

وتطوره.

معامل العلامء يف فهرست الكتب الشيعة وأسامء املصنفني منهم قديام وحديثا: ابن شهر آشوب، . 1
عني بنرشه: عباس إقبال، فردين، طهران، 1353ه: 112 و 114.
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الثالثة، . 2 الطبعة  بريوت،  داراألضواء،  الطهراين،  آقابزرگ  الشيعة:  تصانيف  إلی  الذريعة 
1983م: 13 / 359-345.

البديعية: صفي الدين عبدالعزيز بن رسايا احليل )ت 750ه(، حتقيق: نسيب . 3 الكافية  رشح 
نشاوي، دار صادر، بريوت، 1412ه: 326.

حققه . 4 )1120ه(،  املدين  معصوم  بن  صدرالدين  السيدعيل  البديع:  أنواع  يف  الربيع  أنوار 
وَترَجم لُشعرائه: شاكر هادي شكر، مطبعة العرفان، العراق: 1388ه: 1 / 34.

خمترص املعاين: سعد الدين مسعود التفتازاين )ت 792ه( دارالفكر، قم، 1411ه: 315. . 5
املطول: سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت 792ه(، هِبامِشِه: حاشيُة السيد مريرشيف، . 6

مكتبة الداوري، قم، 1416ه: 478. 
رشح الكافية البديعية 333.. 7
املصدر نفسه 190.. 8
املصدر نفسه 107.. 9

املصدر نفسه 328.. 10
املصدر نفسه 327.. 11
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار: حممدباقر بن حممد املجليس )ت 1111ه(، . 12

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 1403ه: 75 / 24. 
خمترص املعاين 291.. 13
املصدر نفسه 291.. 14
رشح الكافية البديعية 64.. 15
املصدر نفسه 63.. 16
املصدر نفسه 66.. 17
املصدر نفسه 65.. 18
حواشيه: . 19 َوضع  739ه(،  )ت  القزويني  اخلطيب  جالل الدين  البالغة:  علوم  يف  اإليضاح 

إبراهيم شمس الدين، دارالكتب العلمية، بريوت، 2003م: 292.
رشح الكافية البديعية 65.. 20
املصدر نفسه 63.. 21
املصدر نفسه 67.. 22
اإليضاح يف علوم البالغة 292. . 23
املصدر نفسه 290. . 24
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رشح الكافية البديعية 64. . 25
اإليضاح يف علوم البالغة 294. . 26
املصدر نفسه 296. . 27
املصدر نفسه 294. . 28
املصدر نفسه 296. . 29
املصدر نفسه 296. . 30
الصنيع البديع يف رشح احللية ذات البديع: حممد بن قاسم ابن زاكور الفايس )ت 1120ه(، . 31

تقديم وحتقيق: برشی البداوي، الدار البيضاء، الرباط، 2002م: 206. 
خمترص املعانی 297. . 32
املصدر نفسه 297. . 33
رشح الكافية البديعية 141. . 34
اإليضاح يف علوم البالغة 299.. 35
رشح الكافية البديعية 314.. 36
رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين: السيدعيل صدرالدين بن معصوم . 37

املدين )1120ه(، حتقيق: حمسن احلسيني األميني، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 1419ه: 
.193 / 3

رشح الكافية البديعية 199 و 200.. 38
املصدر نفسه 128.. 39
جممع األمثال: أبوالفضل أمحد بن حممد امليداين )ت 518ه(، حتقيق ورشح وفهرَسة: قيص . 40

احلسني. دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 2003م: 1 / 372.
اإليضاح يف علوم البالغة 268. . 41
احلديقة اهلاللية: هباءالدين حممد بن احلسني العاميل املشتهر بالشيخ البهائي )ت 1030ه(، . 42

حتقيق: عيل املوسوي اخلراساين، مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث، قم، 1410ه: 153. 
بديع القرآن املجيد: ابن أيب اإلصبع املرصي )ت 654ه(، تقديم وحتقيق: حفني حممد رشف، . 43
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القرآن الكريم.
شمس العلامء . 1 حممدحسني  البدايع:  أبدع 

حسني  باهتامم:  )ت1262ه(  گركاين 
جعفري، أحرار، تربيز، 1377ه.ش.

السيدعيل . 2 البديع:  أنواع  يف  الربيع  أنوار 
صدرالدين بن معصوم املدين )1120ه( 
هادي  شاكر  لُشعرائه:  وَتــرَجــم  حّققه 
شكر، مطبعة العرفان، العراق: 1388ه.

جالل الدين . 3 البالغة:  علوم  يف  اإليضاح 
َوضع  )ت739ه(  القزويني  اخلطيب 
ــم شــمــس الــديــن،  ــي ــراه ــه: إب ــي ــواش ح

دارالكتب العلمية، بريوت، 2003م.
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة . 4

املجليس  حممد  بن  حممدباقر  األطــهــار: 
)ت 1111ه(، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، ط3، 1403ه.
أيب اإلصبع . 5 ابــن  املجيد:  الــقــرآن  بديع 

وحتقيق:  تقديم  654ه(،  )ت  املــرصي 
حفني حممد رشف، مطبعة الرسالة، د.م، 

1377ه.
بن . 6 حممد  هباءالدين  اهلاللية:  احلديقة 

البهائي  بالشيخ  املشتهر  العاميل  احلسني 
املــوســوي  عــيل  حتقيق:  )ت1030ه( 
اخلراساين، مؤسسة آل البيت  إلحياء 

الرتاث، قم، 1410ه.

آقابزرگ . 7 الشيعة:  تصانيف  إلی  الذريعة 
ط3،  بــريوت،  داراألضــواء،  الطهراين، 

1983م.
سيد . 8 صحيفة  رشح  يف  السالكني  رياض 

صدرالدين  السيدعيل   :الساجدين
حتقيق:  )1120ه(  املــدين  معصوم  بن 
النرش  مؤسسة  األميني،  احلسيني  حمسن 

اإلسالمي، قم، 1419ه.
صفي الدين . 9 البديعية:  الكافية  رشح 

)ت750ه(  احليل  رسايا  بن  عبدالعزيز 
ــادر،  ص دار  ــشــاوي،  ن نسيب  حتقيق: 

بريوت، 1412ه.
انتشارات . 10 السجادية،  الكاملة  الصحيفة 

قائم آل حممد ، قم، 1386ه.ش.
ذات . 11 احللية  رشح  يف  البديع  الصنيع 

ــور  ــن زاك اب بــن قــاســم  الــبــديــع: حممد 
وحتقيق:  تقديم  )ت1120ه(،  الفايس 
الرباط،  البيضاء،  الدار  البداوي،  برشی 

2002م.
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر . 12

الــنــاس:  ألسنة  علی  األحــاديــث  مــن 
إحياء  دار  العجلوين،  حممد  بن  إسامعيل 

الرتاث العريب، بريوت، ط2، 1351ه.
بن . 13 أمحــد  أبــوالــفــضــل  األمــثــال:  جممع 

ورشح  حتقيق  )ت518ه(  امليداين  حممد 
ومكتبة  دار  احلسني.  قيص  وفهرَسة: 

اهلالل، بريوت، 2003م.

املصادر واملراجع
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بن . 14 مسعود  سعدالدين  املعاين:  خمترص 
دارالفكر،  )ت792ه(،  التفتازاين  عمر 

قم، 1411ه.
عمر . 15 بن  مسعود  سعدالدين  املــطــول: 

حاشيُة  هِبامِشِه:  792ه(،  )ت  التفتازاين 
قم،  الداوري،  مكتبة  مريرشيف،  السيد 

1416ه.
الكتب . 16 فــهــرســت  يف  ــامء  ــل ــع ال ــامل  ــع م

قديام  منهم  املصنفني  وأســـامء  الشيعة 
ابن شهر آشوب )ت 588ه(،  وحديثا: 
فــرديــن،  ــال،  ــب إق عــبــاس  بــنــرشه:  عني 

طهران، 1353ه.
وتطورها: . 17 البالغية  املصطلحات  معجم 

بــريوت،  لبنان،  مكتبة  مطلوب،  أمحــد 
ط2، 1996م.


