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امللخص

  تشّكل البالغة املرتكز االساس يف أقوال أهل البيت b، وحني يتصفح املتلقي 
أقواهلم جيدها زاخرًة بالعلوم البالغية من بيانٍ ومعانٍ وبديع، وهبذا فإن املحسنات 
البديعية يف أدب اإلمام احلسن g هي منبع ثرٌّ من تلك العلوم، وهي جزء من 

،b ذلك الرتاث الكبري ألهل البيت

   والبحث يؤرش وجود ذلك من خالل ما تصفحته الدراسة، فكان املتن املدروس 
يتضمن أنواعًا للمحسنات البديعية التي اشتملت عىل: الطباق، املقابلة، العكس، 

املذهب الكالمي، االقتباس، اجلمع.   
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Abstract:

  The eloquence comes to the fore as essential in the discourse of 
Ahlalbayt (Peace be upon them) when being reviewed the inter-
locutors find a great deal of sublimity angles. The figure of speech 
thrives much in the texts of Imam Al-Hassan (Peace be upon him) 
and tends to be concomitant to the legacy of the Infallibles. The cur-
rent research study cuddles certain figures of speech: contradiction, 
oxymoron, paradox, rhetoric, quotation and compilation.
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 :g 1ـ الطباق(1(يف أدب اإلمام احلسن 
يتفق  .ويكاد   )5) والتطبيق   ،)4) والتكافؤ   ،)3) والتضاد   ،)2) املطابقة  ويسمى         
املتضادين  بني  ))اجلمع  هو  الطباق  أن  عىل  وحمدثوهم  قدماؤهم(٦(  الباحثون 
أي:معنيني متقابلني يف اجلملة، ويكون ذلك إما بلفظني من نوع وأحد اسمني كقوله 
يتِ  )تُؤْ تعاىل  كقوله  فعلني  1٨(، أو  الكهف:   ( قُودٌ  رُ مْ  هُ وَ اًظا  قَ أَيْ مْ  بُهُ سَ ْ حتَ وَ تعاىل: 
( )آل عمران:  اءُ ن تَشَ لُّ مَ تُذِ اءُ وَ ن تَشَ زُّ مَ عِ تُ اءُ وَ َّن تَشَ عُ املُْلْكَ ممِ نزِ تَ اءُ وَ ن تَشَ املُْلْكَ مَ
بَتْ )البقرة:2٨٦(...،  تَسَ ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ا كَ َا مَ 2٦(...،أو حرفني كقوله تعاىل: هلَ
( ) األنعام:122( أي  يَيْنَاهُ أَحْ يًْتا فَ انَ مَ نْ كَ مَ وإما بلفظني من نوعني كقوله تعاىل )أَوَ

ضاال فهديناه (((7(، وهذا يعني أن التقابل يقع بني املعاين و له وجوه هي :
1ـ تقابل التناقض : كالوجود والعدم، واإلجياب والسلب .

 2ـ تقابل التضاد كاألسود واألبيض، والقيام والقعود .
3 ـ تقابل التضايف : كاألب واالبن، واألكرب واألصغر  واخلالق واملخلوق (٨(.

الطباق(9(. و))أمره  ل من احلديث عن  وال يكاد خيلو كتاب بالغي موجز أو مطوَّ
تغمض،  ومكامن  خفية  شعبا  فيه  أن  غري   ،)10( وأظهر((  أجىل  معنويًا  وكونه  أبني 
))والعنرص  اللطيف(11(،  والذهن  الثاقب  النظر  إىل  فاحتاج  غريه  به  التبس  وربام 
اجلاميل يف الطباق هو ما فيه من التالؤم بينه وبني تداعي األفكار يف األذهان باعتبار 
))وال  واملتخالفات(((12(،  املتشاهبات  من  األذهان  إىل  ختاطرا  أقرب  املقابالت  أن 
يستحسن منه إال ما قل ووقع غري مقصود، وال متكلف فأما إذا كان معنيا الكلمتني 

غري متناسبني ال عىل التقارب، وال عىل التضاد فإن ذلك يقبح (((13( .
حقيقيان  لفظاه  ما  أحدمها:  رئيسني  قسمني  عىل  الطباق  البالغيون  م  ويقسِّ     
بن  قدامة  ه  أو بعضهام )جمازي(. وسامَّ لفظاه جمازيان كلهام  ما  )حقيقي(، واآلخر: 
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 .)15) التكافؤ(14(، واألفضل أن يسمى طباقا  جعفر)  ال يزال حيا يف سنة 320هـ( 
ويقسم الطباق احلقيقي عىل قسمني أحدمها: طباق إجياب: وهو ما يكون بني لفظني 
نَ  مِ املَْيِّتَ  جُ  ْرِ ختُ وَ املَْيِّتِ  نَ  مِ َيَّ  احلْ جُ  ْرِ ختُ )وَ تعاىل  قوله  نحو  معا   ) ) موجبني  مثبتني 
ي  تَوِ سْ ا يَ مَ ( )آل عمران: 27( أو منفيني )سالبني( معا(1٦( نحو قوله تعاىل: )وَ َيِّ احلْ
ورُ )21(  َرُ الَ احلْ الَ الظِّلُّ وَ الَ النُّورُ )20( وَ تُ وَ الَ الظُّلُامَ ( )19( وَ ريُ بَصِ الْ ٰى وَ مَ َعْ األْ

) فاطر:  19ـ 21 ( .
أمر  أو  ومنفي،  مثبت  أّما  مصدر  فعيل  بني  اجلمع  وهو  سلب:  طباق  واآلخر: 
 واألخر موجبة،  أحدامها  كلمتني  أو  بجملتني،  املتكلم  يأيت  ))أن  أو  وهني(17(، 
نَ  مِّ ًرا  ظَاهِ ونَ  لَمُ عْ يَ  )٦( ونَ  لَمُ عْ يَ الَ  النَّاسِ  ثَرَ  أَكْ لَٰكِنَّ  وَ تعاىل:  كقوله   .)1٨) منفية(( 

يَا )الروم:  ٦ـ 7 (.  نْ َيَاةِ الدُّ احلْ
(19(، ويكون بني لفظني من      ويقسم طباق اإلجياب عىل قسمني أحدمها: ظاهر 
قُودٌ  مْ رُ هُ اًظا وَ قَ أَيْ مْ  بُهُ سَ ْ حتَ نوع واحد، كأن يكون بني اسمني . ومنه قوله تعاىل : وَ
( ) آل عمران: 15٦(،  يتُ مِ يُ يِي وَ ْ اهللاَُّ حيُ )الكهف: 1٨( أو فعلني، نحو قوله تعاىل )وَ
البقرة:  22٨(،   (  ) وفِ رُ بِاملَْعْ نَّ  يْهِ لَ عَ ي  الَّذِ ثْلُ  مِ ُنَّ  هلَ )وَ تعاىل  أو حرفني، نحوقوله 
( )األنعام: 122(،  يَيْنَاهُ أَحْ يًْتا فَ انَ مَ نْ كَ مَ أو من نوعني خمتلفني، نحوقوله تعاىل )أَوَ
اًرا( ) نوح:  25( .  نَ لُوا  خِ أُدْ قُوا فَ رِ ِمْ أُغْ طِيئَاهتِ َّا خَ واآلخر: خفي(20(كقوله تعاىل )ممِّ

طابق بني اغرقوا، وادخلوا نارا.
    وإذا بحثنا عن حيثيات ما ذكر عن الطباق يف أدب اإلمام احلسن g وجدنا أن 

طباق اإلجياب الظاهر الكائن بني لفظني من نوع واحد شائع يف أقواله ومنه:
الُ  ثْقَ نْهُ مِ بُ عَ نْ ال يَعزُ انَ مَ بْحَ أ ـ الطباق بني اسمني نحو قولهg يف التسبيح: ))سُ
هُ  نْدَ عِ والبَواطِنُ  النِيَةٌ  عَ هُ  نْدَ عِ ائِرُ  َ الرسَّ نْ  مَ انَ  بْحَ سُ  ، ءِ امَ السَّ يف  وال  ضِ  األَرْ يف  ةٍ  رَّ ذَ
بني  وطابق  وعالنية(،  )الرسائر  بني  طابق  إذ   .)21( هِ((  دِ مْ بِحَ اهللاِ  انَ  بْحَ سُ  ، رٌ ظَواهِ
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 g قوله  قبيح ومجيل( يف  بني )حمسن وامليسء،  الطباق  ومنه  )البواطن وظواهر(. 
بِيحِ  نْ قَ زْ عَ اوَ تَجَ ، فَ ءُ دْ أَتَاكَ املُيسِ نُ قَ ْسِ ا حمُ ، يَ كَ بِبَابِكَ يْفُ ي ضَ إذا بلغ املسجد: ))إِهلِ
(( (22(. ومنه الطباق بني )كدر األيام وصفائها(  يمُ رِ ا كَ نْدكَ يَ ا عِ يلِ مَ مِ ي بِجَ نْدِ ا عِ مَ

يف قوله: 
بِ )23(  اهِ وَ ورِ الذَّ ُ امِ الرسُّ ىلَّ بِأَيَّ ا     تَوَ هَ اءَ فَ امِ إِنَّ صَ رَ األَيَّ دَ ي كَ رِ                ذَ

 ومنه الطباق بني )سخي وبخيل( يف قوله: 
يلٌ (24(  م بَخِ نْهُ مِ يٌّ وَ خِ م سَ نْهُ ةٍ       فَمِ رَ دْ نْ قُ تَ اخلَالئِقَ مِ لَقْ                  خَ

عَ كالمه ومن  مِ لَّمَ سَ نْ تَكَ ي مَ ذِ دُ هللاِ الَّ ب ـ الطباق بني فعلني: نحو قولهg: ))احلَمْ
(( (25(. إذ طابق  هُ ادُ عَ يْهِ مَ إِلَ اتَ فَ يْهِ رزقه ومن مَ لَ عَ اشَ فَ نْ عَ مَ ، وَ هِ سِ ا يفِ نَفْ لِمَ مَ تَ عَ كَ سَ
بني )تكلم وسكت(. وطابق بني )عاش ومات(. ومنه الطباق بني )أحببنا وكرهنا( 
ةٍ  دَّ نْ شِ نَا مِ هْ رِ كَ بَبْنَا وَ ا أَحْ رِ النعامء وعىل مَ تَظَاهُ ، وَ نِ البَالءِ سْ ىلَ حُ هُ عَ ِدُ يف قوله: ))أَمحْ
وَ  (( )2٦(. ومنه الطباق بني )أنفقه وأمسكه( يف قولهg عن معنى البخل :))هُ اءٍ خَ رَ وَ
ًا(( )27(. ومنه الطباق بني )شكرت و  فَ َ هُ رشَ كَ سَ ا امْ مَ ًفا، وَ لَ هُ تَ قَ فَ ا أَنْ لَ مَ جُ  الرَّ رَ أَنْ يَ
تْ  ارَ تَ صَ رْ فَ كَ إِنْ  فَ ًة،  مَ نِعْ انَتْ  كَ تَ  رْ كَ إِنْ شَ فَ ْنَةٌ  حمِ ةُ  مَ ))النِّعْ  :g قوله  كفرت( يف 

ًة(((2٨( . مَ نِقْ
   ويظهر من النصوص املارة آنفا أن طريف الطباق موجبان ) مثبتان (. ومن الطباق 
هُ  مْ دَّ تَقَ ْ يَ ا ملَ وفُ مَ رُ املوجب الذي طرفاه منفيان قولهg وقد سئل عن املعروف:)) املَعْ
(( )29( . فالطباق بني ) مل يتقدمه و مل يتبعه (، وكالمها منفي بـ )مل(  نٌّ هُ  مَ تْبَعْ ْ يَ ملَ ، وَ طْلٌ مَ

النافية اجلازمة .
 ، اقِبَةٌ نَا عَ انَتْ لَ ةٌ إِال كَ لَ وْ يْنَا دَ لَ ونُ عَ ال تَكُ ج : الطباق بني حرفني نحو قولهg : )) وَ
نيٍ (((30(، فالطباق بني ) علينا ولنا  (. ومنه قوله g عن أمري  دَ حِ بَأَهُ بَعْ نَّ نَ لَمَ تَعْ لَ وَ
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هُ  لَ ًا  دَ سَ اهُ حَ أَتَ الفٍ  ثٍ أحدثه وال خِ دَ نَاكِثُونَ بِال حَ م  نْهُ ثَ مِ ـمَّ نَكَ ثُ  (( : g املؤمنني عيل 
 :g 31(،  فالطباق بني )له وعليه(. ومنه الطباق بني )عليهم ومنهم( يف قوله) )) يْهِ لَ يًَا عَ غْ بَ وَ

.)32) )) جُ رُ عْ انَ يَ لُ عليهم ومنهم كَ نْزِ ائِيلُ يَ َ ربْ انَ جَ ينَ كَ ذِ لِ البَيْتِ الَّ نْ أَهْ ا مِ إِنَّ ))وَ
 :g قوله  خمتلفني  نوعني  من  لفظني  بني  الكائن  الظاهر  اإلجياب  طباق  ومن       
نُ  نَحْ ْلَكَ وَ إِنْ هيَ يًَّا، فَ ةُ حَ اويَ عَ امَ مُ ادَ يْتِهِ مَ السِ بَ ن أَحْ ًا مِ لْسَ م حِ نْكُ لٍ مِ جُ لُّ رَ نْ كُ يَكُ لْ ))فَ
نَا(( (33(، فالطباق بني  رِ ىلَ أَمْ ةَ عَ ونَ املَعُ نَا، وَ دِ شْ ىلَ رُ ةَ عَ مَ يَ زِ نَا اهللاَ العَ أَلْ ، سَ يَاءٌ تُم أَحْ أَنْ وَ

)حيا( وهو اسم، و )هيلك( وهو فعل. وهذا النوع من الطباق قليل يف أدبه.
   وليس من اليسري العثور عىل الطباق اخلفي يف كالمهg، غري انه قد وقع يل نصان 
ثَرَ  دْ أَكْ قَ ، وَ لُ اهلَيْبَةَ أْكُ احُ يَ مها من هذا النوع من الطباق نحو قوله g: ))املُزَ يمكن عدُّ
(34(، وفيه طباق خفي ألن )أكل اهليبة( يستلزم نقصاهنا فهو   )) تُ امِ اهلَيْبَةِ الصَّ ن  مِ
بمعنى :) يقلل( وهو بالضد مـن )أكثر من اهليبة(، ويف قوله g )املزاح يأكل اهليبة( 
الطباق  هذا  طريف  أحد  أن  يعني  وهذا  للمزاح،  )يأكل(  استعار  إذ  استعاري  جماز 

اخلفي جماز، فهو طباق جمازي النطباق تعريف الطباق املجازي مار الذكر عليه.  
َا  اهنِ صَ نْ أَغْ نٍ مِ صْ لَّقَ بِغُ عَ رُ تِلْكَ الشجرة فمن تَ نُ واهللاِ ثَمَ نَحْ     ومنه قوله g: ))وَ
(( (35(. وهذا من الطباق اخلفي، ألن )إىل النار  وَ ا إِىلَ النَّارِ هَ نْهَ َلَّفَ عَ نْ ختَ مَ ا، وَ نَجَ
نْ  نٍ مِ صْ لَّقَ بِغُ عَ نْ تَ هو( بمعنى احرتق أي مل ينج، وهو بالضد من )نجا( يف )فَمَ

ا(، ألنه دال عىل النجاة من النار بمعنى انه يدخل اجلنة . َا نَجَ اهنِ صَ أَغْ
 :g النصوص املتضمنة يف تركيبها طباق السلب منها قوله g وتوفرت يف كالمه   
ونَ  عُ امِ نُ السَّ نَحْ ، وَ يُّهُ صِ وَ ، وَ ةُ أَبِيكَ لِيفَ هُ : أَنْتَ خَ وا لَ الُ خماطبا أهل الكوفة عندما ))قَ
ًا  َ ريْ انَ خَ يْتُم ملَِنْ كَ فَ ا وَ تُمْ واهللاِ مَ بْ ذِ : كَ المُ يْهِ السَّ لَ الَ عَ . قَ كَ رِ ا بِأَمْ نَ رْ ، فَمُ ــكَ ونَ لَ املُطِيعُ
(( )3٦(، فطباق السلب بني فعلني مها )ما وفيتم( وهو منفي و  ونَ يلِ فُ تَ يْفَ  نِّي فَكَ مِ
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دْ عرفني  قَ نِي فَ فَ رَ نْ عَ نِي( يف قوله g: ))مَ فْ رِ عْ نِي ومل يَ فَ رَ )تفون( وهو مثبت. ومنه )عَ
((( (37(. ومنه الطباق  آلِهِ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ دٍ النَّبِيِّ )صَ َمَّ نُ بنُ حمُ أَنَا احلَسَ نِي فَ فْ رِ عْ ْ يَ ومن ملَ
آلِهِ بِاحلَقِّ  يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ًا صَ دَ َمَّ ثَ حمُ ي بَعَ ذِ الَّ بني )ال ينقص ونقصه( يف قوله g: ))وَ

.)3٨) )) لِهِ مَ ن عَ هُ اهللاُ مِ صَ نَا إِال نَقَ قِّ ن حَ نْقِصُ أحد مِ بِيًَّا ال يَ نَ
)) تُ امِ ن اهلَيْبَةِ الصَّ ثَرَ مِ دْ أَكْ قَ ، وَ لُ اهلَيْبَةَ أْكُ احُ يَ    ذكرت يف ما مرَّ أن قوله g: ))املُزَ

ه من طباق املجاز، ألن أحد طرفيه جماز باالستعارة، وجاء يف نصوصه  (39(، يمكن عدُّ

ا  ولِ اهللاِ مَ سُ ا ابنَ رَ الَ : يَ قَ لٌ فَ جُ يْهِ رَ طباق طرفاه جمازيان كالمها ومنه أنه g قام: )) إِلَ
م،  تَكُ رَ تُم آخِ بْ رَّ م خَ : إِنَّكُ المُ يْهِ السَّ لَ نُ عَ الَ احلَسَ قَ : فَ الَ بُّهُ ؟ قَ ال نُحِ تَ وَ هُ املَوْ رَ نَا نَكْ الُ بَ
طباق  وفيه   )40(  )) ابِ اخلَرَ إِىل  رانِ  مْ العُ ن  مِ ةَ  لَ النَّقْ ونَ  هُ تَكرَ تُم  فأَنْ م،  يَاكُ نْ دُ تُم  رْ مَّ عَ وَ
(. ألن العمران تعني الدنيا واخلراب تعني القرب؛ أي  ابِ ، اخلَرَ رانِ مْ جمازي بني )العُ

تكرهون النقلة من الدنيا إىل القرب.

:g 2ـ املقابلة يف أدب اإلمام احلسن
(43(، وقريبة  (42(، وداخلة فيه  (41(، وهي نوع من الطباق      من املحسنات املعنوية 
منه (44(، وتفرتق عنه من وجهني أحدمها: أن الطباق ال يكون إال باجلمع بني ضدين 
فقط، واملقابلة ال تكون إال بام زاد عىل الضدين من األربعة إىل العرشة(45(، ))وال بد 
فيها من الرتتيب فإذا انعدم الرتتيب انعدمت املقابلة(( )4٦(، والوجه الثاين: أن املقابلة 
واعظم  رتبة،  اعىل  االضداد  كانت  وان   ((،)47) األضداد  وبغري  باألضداد  تكون 

موقعا (( (4٨( . 
    وانقسم البالغيون عىل قسمني، أحدمها رشط أن تكون املقابلة بني الضدين، وما 
(49(، والقزويني)739هـ( )50(. واآلخر توسع  السكاكي)٦2٦هـ(  يلحق هبام منهم 
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وباملوافق  األضداد،  وغري  األضداد  بمقابلة  تتحقق  أهنا   فرأ املقابلة،  مفهوم  يف 
)النطق  السلبّي:  الشيطايّن  القول  يقابله  ما  وبعكس  املعنوي  وباملقابلة  واملخالف 
بالباطل، وذكره كل مع مقابله(51(، ومنهم العسكري )ت395هـ( )52(، وابن رشيق 
السكاكي  إليه  ذهب  وما   ،)54( )ت٦54هـ(  األصبع  أيب  وابن   ،)53( )ت45٦هـ( 

)ت٦2٦هـ( والقزويني)ت739هـ( أدق واضبط (55(.
فها السكاكي)ت٦2٦هـ( بالقول: )) وهي أن جتمع بني شيئني متوافقني أو       وعرَّ
أكثر وبني ضدهيام ثم إذا رشطت هنا رشًطا رشطت هناك ضده، كقوله عز وعال : 
ن  مَ ا  أَمَّ وَ  )7(  َ لِلْيُرسْ هُ  ُ نُيَرسِّ فَسَ نَى )٦(  ُسْ بِاحلْ قَ  دَّ صَ وَ ى )5(  اتَّقَ وَ طَى  أَعْ ن  مَ ا  أَمَّ فَ
)10( )الليل: 10-5(  َ هُ لِلْعُرسْ ُ نُيَرسِّ نَى )9( فَسَ ُسْ بَ بِاحلْ ذَّ كَ نَى )٨( وَ تَغْ اسْ لَ وَ بَخِ
ملا جعل التيسري مشرتكا بني اإلعطاء واالتقاء والتصديق، جعل ضده وهو التعسري 
فها القزويني  مشرتكا بني أضداد تلك وهي املنع واالستغناء والتكذيب(((5٦(. وعرَّ
أو  يقابلهام  بام  ثم  متوافقة  معان  أو  متوافقني  بمعنيني  يؤتى  أن   (( بـ  )ت739هـ( 
املقابلة من طباق  التقابل وقد ترتكب  بالتوافق خالف  الرتتيب واملراد  يقابلها عىل 
التوبة:٨2(   ( ثِرًيا  كَ وا  يَبْكُ لْ وَ لِياًل  قَ وا  كُ حَ يَضْ لْ فَ تعاىل:  قوله  نحو   .)57))) به  وملحق 
املقابلة  أبلغيتها ألن  املقابلة ال يعني  باثنني (((5٨(،وان تعدد  اثنني  )) وأقلها مقابلة 
البليغة ما أثرت باألسلوب شكال ومضمونا فأحدثت يف الشكل توازنا وتناسبا له 
خصائص  فتتضح  مرتابطا  قويا  واضحا  املعنى  تظهر  املضمون  ويف  وهباؤه،  حسنه 

املتقابالت وتتحدد معانيها يف الذهن حتديدا قويا(59( .
     وتعطي املقابلة للكالم نوعا من القوة والتأثري يف النفس، ورونقا وهباء وتوضحه، 
أو  تشابه  استدعاء  بعضا  بعضها  تستدعي  املعاين  ألن  وارتباطا،  تالمحا  فيه  وجتعل 
املطابقة  نجاح  يف  ))ويشرتط   ،)٦0( األشياء(  تتميز  )وبضدها  قيل  وقديام  تضاد. 
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واملقابلة أن تكون كل منهام مطبوعة غري متكلفة، وال متصنعة حتى ال تفسد املعنى، 
وينفر منها الذوق السليم، وبالتايل تفقد تأثريها يف السامع أو القارئ، وال ينتج عنها 

حتسني قول أو معنى(( (٦1(.
      وكثرت املقابلة يف أدب اإلمام احلسن g، غري أهنا اقترصت عىل مقابلة اثنني 
عىل  تتوقف  ال  املقابالت  فأبلغية   (( أبلغ،  تكون  معنيني  بني  املقابلة  ألن  باثنني؛ 
عددها يف األسلوب، واملقابلة بني معنيني قد تكون أبلغ مما لو كانت بني أكثر من 
ذلك، وتكدس املقابالت يف األسلوب يؤدي إىل ثقل ألفاظه وخلخلة معانيه، فال 
تعثر عىل معنى ذي بال يف زحام األلفاظ املتقابلة، ومن ثم نر املقابلة يف األساليب 
األدبية كثرًيا ما تكون بني معنيني وتقل بني ثالثة وتندر بني أربعة أو مخسة(((٦2(، 
فضال عن أن املقابلة يف أدب اإلمام g كانت مطبوعة غري متكلفة نابعة من ذوق 

سليم كان هدفه فيها التأثري يف املتلقي بام حتتويه من مزايا بالغية.  
هُ أحد  بَقَ ا سَ اهللاِ مَ g بعد وفاته: ))وَ g عن أمري املؤمنني عيل    ومن املقابلة قوله 
ابن  حممد  ألخيه   g قوله  ومنها   .)٦3(  )) هُ دَ بَعْ ونُ  يَكُ أحد  هُ  كُ رِ دْ يُ ال  وَ  ، بْلَهُ قَ انَ  كَ
وتُ  يَمُ واتُ وَ يَى بِهِ األَمْ ْ المٍ حيُ عِ كَ امَ نْ سَ غِيبُ عَ ثْلُكَ يَ يْسَ مِ هُ لَ إِنَّ لِسْ فَ احلنفية: ))اجْ

.)٦4) )) ياءُ بِهِ األَحْ
    وأرسله والده أمري املؤمنني g ألهل الكوفة يستحثهم عىل قتال أهل اجلمل 

ثَنِي  عَ -بَ هُ َ دَ اهللاُ أمره وأعز نَرصْ شَ َّ بنِ أَيبِ طَالِب -أَرْ يلِ نِنيَ عَ مِ ريَ املُؤْ فقال g: ))إِنَّ أَمِ
إِنْ  بِيلِ اهللاِ، وَ ادِ يفِ سَ هَ اجلِ ، وَ لِ بِالكِتَابِ مَ إِىلَ العَ ، وَ ابِ وَ م إِىلَ الصَّ وكُ عُ دْ م يَ يْكُ إِلَ

اءَ اهللاُ(( )٦5(. فقابل بني  ِبُّونَ إنْ شَ ا حتُ ا تكرهون إن يف آجلِهِ مَ لِكَ مَ لِ ذَ اجِ انَ يفِ عَ كَ
)وإن كان يف عاجل ذلك ما تكرهـون، فإن يف آجـله ما حتبون(. وقال g عن 

نْسِ  ِيعِ خلقه وأرسله إِىلَ اإلِ ىلَ مجَ اهُ عَ طَفَ اصْ رسول اهللا )صىل اهللا عليه وآله(: ))وَ
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(( )٦٦(. فقابل بني  نُ محْ دَ الرَّ حِ جُ ، وَ يْطَانُ أُطِيعَ الشَ ثَانُ وَ تْ األَوْ بِدَ نيَ عُ ، حِ نِّ اجلِ وَ
ةُ  يعَ ِ ةُ رسَ صَ رْ (. ومن املقابلة قوله g ينصح: ))الفُ نُ محْ دَ الرَّ حِ جُ ، وَ يْطَانُ أُطِيعَ الشَ )وَ

 ، نِ محْ ا الرَّ ضَ اه رِ ضَ نْ رِ ا ابنُ مَ دِ(( (٦7(. وقوله g يفتخر: ))أَنَ وْ ، بَطِيئَةُ العَ تِ وْ الفَ
.)٦٨( )) نِ محْ طُ الرَّ خَ طُهُ سَ خَ سَ وَ

:g يف قوله ) نَّمِ هَ الءِ نَارَ جَ ( و )لِلبُخَ نَانَهُ ياءَ جِ خِ ومنها املقابلة بني )األَسْ
نَّمِ )٦9( هَ الءِ نَارَ جَ دَّ لِلبُخَ اعَ هُ        وَ نَانَ ياءَ جِ خِ بَادَ األَسْ دَ العِ عَ                      وَ

g منها املقابالت بني      وقد تتعدد املقابالت يف النص الواحد عند اإلمام احلسن 
 g يف قوله ) ارٌ طَأ ضَ ( و )خَ افِعٌ ابٍ نَ وَ )ترك حقه( )و أن يأخذ ما ليس له( وبني )صَ
كِ  ْ بِرتَ أحد  ابَ  عَ يُ ال  إِنَّهُ   ، النَّاسُ َا  ))أَهيُّ  : معاوية  مع  الصلح  بعد  الكوفة  أهل  خماطبا 
لِهِ (((70(. ارٌ ألَهْ طَأ ضَ لُّ خَ كُ ، وَ ابٍ نَافِعٌ وَ لُّ صَ كُ ، وَ هُ يْسَ لَ ا لَ ذَ مَ أْخُ ابُ أَنْ يَ عَ إِنَّامَ يُ ،وَ هِ قِّ حَ
    إن الصور الفنية عند اإلمام g متداخلة فيام بينها ومنها تداخل الطباق واملقابلة يف 
ارُ  يَا دَ نْ َا النَّاسُ  إنَّ الدُّ كالمه g نحو قوله g بعد وفاة والده أمري املؤمنني g :)) أهيُّ
 ، تِبَهُ يْ نَعْ ا لِكَ نْهَ بَّأَنَا اهللاُ عَ دْ نَ قَ ، وَ اللٍ حْ مِ اضْ الٍ وَ وَ ائِلٌ إِىل زَ ا فَ ا فِيهَ لُّ مَ كُ ، وَ فِتْنَةٍ بَالءٍ وَ
ارِ  ذَ عْ اإلِ دَ  بَعْ ةٌ  جَّ حُ  )*( يْهِ لَ عَ نَا  لَ ونُ  يَكُ فَال   ، رَ دَجِ نَزْ يْ  لِكَ دِ  عْ بِالوَ ا  فِيهَ يْنَا  إِلَ مَ  دَّ قَ تَ وَ
، أَال  النِيَةِ العَ ِّ وَ بُوا فِيامَ يبقى وخافوا اهللاَ يفِ الرسِّ غَ ارْ نَى، وَ فْ يَ وا فِيامَ  دُ هَ ازْ ، فَ ارِ نْذَ اإلِ وَ
إِينِّ  ، وَ لٍ اتَ بِأَجَ مَ رٍ وَ دَ اشَ بِقَ يْـتًَا، عَ مَ ّيًا وَ َهُ اهللاُ حَ محِ لِّيًا رَ نِنيَ عَ مُ ريَ املُؤْ تُم أَنَّ أَمِ لِمْ دْ عَ قَ وَ
 ِّ (((71(، فالطباق بني )الرسِّ ـاملَْتُ نْ سَ املُِوا مَ تُسَ بْتُ وَ ارَ نْ حَ بُوا مَ ارِ َ ىلَ أَنْ حتُ م عَ كُ ايِعُ أُبَ
ى( وبني  بْقَ بُوا فِيامَ يَ غَ ارْ نَى، وَ فْ وا فِيامَ يَ دُ هَ ازْ يْـتًَا(،واملقابالت بني )فَ مَ ّيًا وَ (،) حَ النِيَةِ العَ وَ
( .ومن  ـاملَْتُ نْ سَ املُِوا مَ تُسَ بْتُ وَ ارَ نْ حَ بُوا مَ ارِ َ ( وبني )حتُ لٍ بِأَجَ اتَ  مَ رٍ وَ دَ بِقَ اشَ  )عَ
يْئًَا  نَا شَ قِّ نْ حَ نَا أحد مِ صُ نْقِ يُ مُ اهللاِ ال  أَيْ g:)) وَ  التداخل بني الطباق واملقابلة قوله 
 ) هُ صَ نَقَّ نَا، تَ صُ نْقِ (((72(، فالـطباق بني)ال يُ تِهِ رَ لِ آخِ آجِ يَاهُ وَ نْ لِ دُ اجِ هُ اهللاُ يفِ عَ صَ نَقَّ إِال تَ
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يَاهُ  نْ لِ دُ اجِ نَا(وهو طباق يف احلروف، واملقـابلة يف)عَ يْنَا لَ لَ وهو طباق سلب، وبني )عَ
م،  تَكُ رَ آخِ تُم  بْ رَّ خَ م  ))إِنَّكُ بالقول:  املوت  لكرهنا   g تعليله  ومنه   .) تِهِ رَ آخِ لِ  آجِ وَ
ابِ (((73( فالطباق بني  رانِ إِىل اخلَرَ مْ ن العُ ةَ مِ لَ النَّقْ ونَ  هُ تُم تَكرَ م، فأَنْ يَاكُ نْ تُم دُ رْ مَّ عَ وَ

م( . يَاكُ نْ تُم دُ رْ مَّ عَ م، وَ تَكُ رَ تُم آخِ بْ رَّ اب(،واملقابلة بني )خَ ران اخلَرَ مْ )العُ
 : g 3 ـ العكس يف أدب اإلمام احلسن

    يعمل هذا اللون البديعي عىل تعميق املعنى، ألنه يضفي عليه جدة وطرافة  ملا  
حيدثه من تشويق عند السامع بعكس املعنى وتبديله(74(. و)) العكس نوع رخيص 
بالنسبة إىل ما فوقه من أنواع البديع الغالية، وإن مل يصوب البليغ عكسه بنكتة بديعية 
إذا  العكس  ويقبل  عكسه(((75(،  عىل  مستمر  فهو  البديع،  أنواع  سلك  يف  تنظمه 
اقتضاه املقام وإذا عكس غرضا بيانيا ليجليه(7٦(، )) وحيسن هذا الفن البديعي حني 
 يكون كل من مقدم الكالم وتاليه الذي هو عكسه مؤديني من املعاين ما يقصد لد
توحي  خاصة  ببنائية  يتميز  (((77(،و))  الكالم   أمري  األمري  :كالم  كقوهلم  البلغاء، 

للمتلقي بحركة املفردات وتنقلها يف البنية السطحية (((7٨( .
م يف الكالم جزء ثم يؤخر(((79(. أي ))أن يؤتى بكالم  ف العكس  بـ )) أن يقدَّ      ويعرَّ
البالغيون  م(((٨0(. وذكر  املقدَّ خر  ويؤَّ املؤخر  م  يقدَّ ثم  آخر  ر  ويؤخَّ جزء  فيه  م  يقدَّ

للعكس ثالثة ارضب هي : 
1ـ ))أن يقع بني أحد طريف اجلملة وما أضيف إليه نحو: عادات السادات سادات 

العادات(((٨1( 
. g وقرص جهدي عن أن أجد شواهد هلذا الرضب يف كالم اإلمام احلسن     

املَْيِّتِ  نَ  مِ َيَّ  جُ احلْ ْرِ ختُ (٨2( كقوله تعاىل: وَ 2ـ   أن يقع بني متعلقي فعلني يف مجلتني 
اقَ  رَ )َالعِ  : g َيِّ ) آل عمران:  27( ومنه قول اإلمام احلسن  نَ احلْ املَْيِّتَ مِ جُ  ْرِ ختُ وَ
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اىلَ  تُ اهللاَ تَعَ وْ عَ وْ دَ أًَة( يف قولهg )) لَ رَ لَ امْ جُ الرَّ اًل وَ جُ أَةَ رَ ًا(، )املَرْ اقَ رَ امَ عِ الشَّ ًا وَ امَ شَ
أًَة (((٨3( . وهو  رَ امْ لَ  جُ الرَّ وَ اًل  جُ أَةَ رَ املَرْ لَ  عَ جَ ًا، وَ اقَ رَ امَ عِ الشَّ وَ ًا  امَ اقَ شَ رَ َالعِ لَ  جلَعَ

.g قليل يف كالمه
ُنَّ  هلَ لِبَاسٌ  تُمْ  أَنْ وَ مْ  كُ لَ لِبَاسٌ  نَّ  هُ لفظني يف طريف مجلتني(٨4( كقوله  يقع بني  أن  3ـ   
(البقرة: ١٨٧) .وعىل الرغم من قلة شواهد العكس يف كالمه g فإن أكثرها جاء 
من هذا الرضب، ومنه قول اإلمام احلسن g خماطبا أحدهم موضحا ما يقال بعد 
 g نْكَ (((٨5(.ومنه قوله  مِ رَ  ا طَهُ مَ طَابَ  نْكَ وَ مِ ا طَابَ  مَ رَ  : طَهُ قُلْ االستحامم :)) 
مَ  اليَوْ ـتُم  بَحْ أَصْ م،وَ يَاكُ نْ دُ امَ  أَمَ م  دِينُكُ وَ م  كُ ريِ سِ مَ يفِ  نْتُم  كُ وَ  (( الكوفة  أهل  خماطبا 
م  يَاكُ نْ دُ امَ  أَمَ م  يف)َدِينُكُ فالعكس   ،)٨٦))) نَا  لَ نْتُم  كُ وَ م  لَكُ نَّا  م،فَكُ دِيِنـِكُ امَ  أَمَ م  يَـاكُ نْ دُ وَ
هُ  لَ نْ  مَ م  نْهُ فَمِ  ((:g قوله  لنا(.ومنه  وكنتم  لكم  فكنا  م(و)  دِيِنـِكُ امَ  أَمَ م  يَـاكُ نْ دُ وَ
العكس  ومن   .)٨7))) القٌ  خَ هُ  لَ يْسَ  لَ وَ لُقٌ  خُ هُ  لَ نْ  مَ م  نْهُ مِ وَ  ، لُقٌ خُ هُ  لَ يْسَ  لَ وَ القٌ  خَ
( يف قولهg يذكر فضل اهللا تعاىل  رِ اآلخِ نَّا كَ لُ مِ األَوَّ ل ِوَ األَوَّ نَّا كَ رُ مِ اآلخِ قولهg:)وَ
 ، نُهُ كَ سْ مَ فِينَا   ، هِ وحِ بِرَ نَروحُ  وَ اهللاِ  بِنُورِ  رُ  نَوِّ ...نُ النُّورُ نُ  نَحْ آبائهg:))وَ وعىل  عليه 
يَى بِهِ  ْ (((٨٨(. ومن العكس )حيُ رِ اآلخِ نَّا كَ لُ مِ األَوَّ ل ِوَ األَوَّ نَّا كَ رُ مِ اآلخِ ، وَ نُهُ دِ عْ يْنَا مَ إِلَ وَ
عِ  امَ نْ سَ غِيبُ عَ ثْلُكَ يَ يْسَ مِ هُ لَ إِنَّ لِسْ فَ ياءُ ( يف قوله g:))اجْ وتُ بِهِ األَحْ يَمُ واتُ وَ األَمْ

ياءُ (((٨9(.  وتُ بِهِ األَحْ يَمُ واتُ وَ يَى بِهِ األَمْ ْ المٍ حيُ كَ
 :g 4 ـ املذهب الكالمي عند اإلمام احلسن

     من املحسنات املعنوية(90(. ))وهو أن يورد املتكلم حجة ملا يدعيه عىل طريق أهل 
الكالم(( (91(، ))كالتالزم والتنايف وغريمها (((92(، وفيه )) تكون املقدمات مستلزمة 
للمطلوب، وهو يقو باحلجة دعواه، ويبطل هبا دعو اخلصم (((93(، فـ )) املذهب 
الكالمي عبارة عن احتجاج املتكلم عىل املعنى املقصود بحجة عقلية تقطع املعاند له 
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فيه، ألنه مأخوذ من علم الكالم الذي هو عبارة عن إثبات أصول الدين بالرباهني 
ا )األنبياء:22(. ))  تَ دَ سَ فَ لَ اهللاَُّ  إِالَّ  َةٌ  آهلِ امَ  فِيهِ انَ  كَ وْ  لَ العقلية (((94(. منه قوله تعاىل: 
فاملراد بفساد السموات واألرض خروجها عن النظام الذي مها عليه، وقد استدل 
عىل وحدانيته تعاىل بعدم فساد الساموات واألرض وبيان ذلك أن يقال : لو كان فيها 
آهلة غري اهللا لفسدتا، ولكنهام مل تفسدا، فليس فيهام آهلة إال اهللا إذ الالزم وهو الفساد  
باطل، وهذا يقتيض أن يكون امللزوم وهو تعدد اآلهلة باطال، فانتفى الثاين النتفاء 

األول(((95( .
التأليف  يقيني  برهانا  حجته  كانت  ما  فاملنطقي  وجديل،  منطقي  إىل  ))وينقسم     
الرجحان(((9٦(،  إال  تفيد  ال  ظنية  إمارة  حجته  كانت  ما  واجلديل  االلتزام،  قطعي 
من  النوع  هذا  سمى  من  أول  إن   )97( )ت29٦هـ(  املعتز  ابن  ذكره  ما  وفق  وعىل 
نات باملذهب الكالمي اجلاحظ )ت255هـ( )9٨(، ولعل اجلاحظ )ت255هـ(  املحسِّ
عندما ذهب إىل القول إن املذهب الكالمي غري موجود يف القرآن، إنام عني القسم، 
يْهِ  لَ نُ عَ وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ يدُ عِ َلْقَ ثُمَّ يُ أُ اخلْ بْدَ ي يَ ذِ وَ الَّ هُ فإن املنطقي يف القرآن كثري منه قوله وَ
جوا من االستشهاد عليه بالقرآن(100(،  )الروم:27((99(، أو ألن أوائل البالغيني حترَّ
البديعية  الفنون  أحد  ه  عدَّ حني  يف  التكلف(101(،  إىل  نسبه  الذي  املعتز  ابن  منهم 
مها عىل غريها(102(،  البديع وقدَّ التسمية، وختم هبا باب  ها هبذه  اخلمسة التي خصَّ
عند  الفن  هذا  مفهوم  والختالف   ،)103) الكالمي  باملذهب  مشحون  القرآن  وألن 
الكريم(104( .  بالقران  عليه  االستشهاد  أجازوا  فقد  القدماء  عند  هو  عام  املتأخرين 
ومنهم القزويني)739هـ( )105(. ونظر إليه الباحث عيل الفرج عىل انه: ))أن يقرتض 
املتكلم طريقة املتكلمني أو مصطلحاهتم إلنتاج معنى غري كالمي(( (10٦(. وملا كان 
وِّ  دُ غُ ا بِالْ هُ فِيهَ بِّحُ لَ سَ هُ يُ مُ ا اسْ رَ فِيهَ كَ ذْ يُ فَعَ وَ رْ يُوتٍ أَذِنَ اهللاَُّ أَن تُ اإلمام احلسن g يفِ بُ
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السياسية  الظروف  ملا اضطر إىل االحتجاج بسبب  النور: 3٦(، وألنه   ( الِ  صَ اآلْ وَ
انَ  كَ أَيبِ  إنَّ   ((  :g قوله  ومنه  أدبه.  يف  الكالمي  املذهب  ظهر  فقد  عاشها،  التي 
هُ  تُ أَنَّ كْ كَ ا شَ ، مَ رِ جَ الشَّ بَالِ وَ يْهِ بِاجلِ ا إِلَ نَ ْ وْ رسُ ، فَوَ اهللاِ لَ رَ يَيلِ األَمْ ةَ سَ يَ اوِ عَ نِي أَنَّ مُ ثُ َدِّ حيُ
ائِهِ (((107( . ومنه قولهg جلارية بن  ادَّ لِقضَ ال رَ ، وَ هِ مِ ُكْ بَ حلِ قِّ عَ ، إَنَّ اهللاَ ال مُ رُ يَظْهَ سَ
ارَ  بْلَ أَنْ يُسَ كَ قَ وِّ دُ ْ بِنَا إِىلِ عَ ْكَ اهللاُ ] رسِ محَ رْ ْ يَ كَ ؟[ رسِ ْلِسُ ا جيُ قدامة حني قال له : )) مَ
م أَوْ  طْرهُ أْي شَ ىلَ الرَّ ْ حيْملْ عَ ملَ ِم وَ تُ هبِ ْ ثْلَكَ رسِ م مِ لُّهُ انَ النَّاسُ كُ وْ كَ الَ : لَ قَ يْكَ فَ إِلَ

          : g م (((10٨(. ومنه قوله هُ عِرشْ
َقُ (109( ائِلٍ محَ امَ بِظِلٍّ زَ َا         إَنَّ املَقَ اءَ هلَ قَ يًَا ال بَ نْ اتِ دُ ذَّ لَ لَ ا أَهْ                يَ

َا  إِهنَّ وَ يْتِي،  بَ لِ  ألَهْ ةَ يلِ وَ الفَ اخلِ رَ يلِ وَ ذا األَمْ إِنَّ هَ  : ةَ يَ اوِ ملُِعَ ًا  ابَ وَ تَبَ جَ أنهg ))كَ    ومنه 
تُ  دْ جَ وْ وَ آلِهِ (، لَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللاِ )صَ سُ نْ رَ تُهُ مِ عْ مِ ، سَ يْتِكَ لِ بَ ىلَ أَهْ عَ يْكَ وَ لَ ةٌ عَ مَ رَّ ملَُحَ
(((110( .ومنه  يدُ رِ ا تُ يْتُكَ مَ طَ ال أَعْ تُ لَكَ وَ لَّمْ ا سَ ، مَ ينَ نْكِرِ َ مُ ريْ ي غَ قِّ فِنيَ بِحَ ارِ ينَ عَ ابِرِ صَ
 ، يْنِ رَ نَّ أَجْ نْهُ نَةِ مِ سِ حْ آلِهِ ( لِلمُ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ اءِ النَّبِيِّ ) صَ اىلَ لِنِسَ لَ اهللاُ تَعَ عَ قوله g: ))جَ

.)111))) آلِهِ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللاِ )صَ سُ نْ رَ ِنَّ مِ اَهنِ كَ ، لـِمَ نيِ فَ عْ يْنِ ضِ رَ زْ نَّ وِ نْهُ يئَةِ مِ سِ لِلمُ وَ
    و ال ينظر إىل تعليالت اإلمام احلسن g الواردة يف هذا املبحث عىل أهنا من باب حسن 
التعليل ألن ))املذهب الكالمي مبني عىل سوق األدلة والعلل، وحسن التعليل أيضا 
فالتعليالت  املساقة،  العلة  نوع  ولكنهام خيتلفان يف  احلسنة،  التعليالت  إيراد  قائم عىل 
يف  التعليالت  أما   ... واملنطق  العقل  عىل  قائمة  حقيقية  تعليالت  الكالمي  باملذهب 

حسن التعليل فهي تعليالت خيالية قائمة عىل التصوير والتخييل(( (112(.

:g 5 ـ االقتباس يف أدب اإلمام احلسن
)) منه  أنه  عىل  ال  احلديث  أو  القرآن،  من  شيئا  الكالم  يضمن  أن  ))هو  االقتباس   
فناه بـ ))أن يضمن املتكلم كالمه كلمة من  (113( . وإذا أردنا تعريفا أكثر تفصيال عرَّ

بيت، أو من آية، أو معنى جمردًا من كالم، أو مثال سائرا أو مجلة مفيدة أو فقرة من 
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حكمة(((114(. وله أمهية كبرية)) يف السمو بأساليب املقتبسني ورفعة فنون قوهلم، 
ألن املقتبس من القرآن الكريم الذي هو أعىل رتبة من البالغة، واآلخذ من أحاديث 
العبارات،  بأمجل  ويزينها  قرحيته  ثامر  قدر  يزيد  العرب  أفصح  وهو  الكريم،  النبي 
م عىل قسمني أحدمها تضمني كيل وهو أن تذكر  (115(. ويقسَّ وأبلغ الصياغات (( 
اآلية واخلرب بجملتها، واآلخر: جزئي وهو أن تدرج بعض اآلية واخلرب يف ضمن 

الكالم فيكون جزءا منه (11٦(. وسامه ابن األثري)٦37هـ ( التضمني احلسن )117(.
    ويرتبط االقتباس بمصطلح آخر هو التضمني، وهو ))أن يضمن الشعر شيئا من 
شعر الغري مع التنبيه عليه إن مل يكن مشهورا عند البلغاء(( )11٨(. وهو عىل وفق هذا 
 .gأبيات عن اإلمام احلسن التعريف خمصوص بالشعر، ومل أجده يف ما جاء من 

م عىل أقسام :  وتوافر االقتباس يف كالمه ويقسَّ
كالم  يف  الكريم  القرآن  من  االقتباس(119(  شاع  الكريم:  القرآن  من  االقتباس  ـ   1
بنصوصه  وتشبعه  الكريم،  القران  حفظه  عىل  يدل  إنام  g وهذا  احلسن  اإلمام 
التوحيد، وكان حيرض جملس  وكيف ال وقد نشأ يف بيت الوحي وتربى يف مدرسة 
 ،g جده رسول اهللا )صىل اهللا عليه وآله(، وحيفظ الوحي وهو صغري فيلقيه إىل أمه
وكلام دخل أمري املؤمنني عىل الزهراءg وجد عندها ما أوحي إىل الرسول )صىل 
اهللا عليه وآله( من القرآن، فسأهلا أمري املؤمنني g عن هذا فأجابت من ابنك احلسن 
g، فال غرو أن يشيع هذا النوع من االقتباس يف كالمه (120( الذي ضمنه كثريا من 
لَ  أَهْ  َ ايفِ ا كَ يَ ًا،  جَ ْرَ خمَ ًا وَ جَ ي فَرَ رِ أَمْ نْ  لْ يلِ مِ عَ g: ))فَاجْ القرآن الكريم. ومنه قوله 
 )) يلٍ جِّ ن سِ ةٍ مِ ارَ جَ م بِحِ يهِ مِ رْ ابِيلَ تَ ًا أَبَ َ م طَريْ يْهِ لَ لَ عَ سِ املُرْ ، وَ يلِ ابِ الفِ حَ ن أَصْ مِ مِ احلَرَ
ن  ةٍ مِّ ارَ جَ م بِحِ يهِ مِ رْ ابِيلَ )3( تَ ا أَبَ ً مْ طَريْ يْهِ لَ لَ عَ سَ أَرْ (121(. اقتبسهg من قوله تعاىل: وَ

يلٍ )4( )الفيل: 4.3( .  جِّ سِ
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دُ  مَ دُ األحد الصَّ رْ رُ الفَ تْ أَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اهللاُ ال إلهَ إِال أَنْتَ الوِ    ومنه قوله g: ))وأَسْ
وًا أحد(( (122(. اقتبسهg من سورة اإلخالص.  فُ هُ كُ نْ لَ ْ يَكُ ملَ دْ وَ ولَ ْ يُ ملَ لِدْ وَ ْ يَ ي ملَ ذِ الَّ
ًا (( ريَ م تَطْهِ هُ رَ طَهَّ سَ وَ جْ م الرِّ نْهُ بَ اهللاَ عَ هَ ي أَذْ ذِ لِ البَيْتِ الَّ نْ أَهْ ا مِ ومنه قوله : )) أَنَ
مْ  كُ رَ طَهِّ يُ بَيْتِ وَ لَ الْ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نكُ بَ عَ هِ يدُ اهللاَُّ لِيُذْ رِ (123(. اقتبسه من قوله تعاىل: إِنَّامَ يُ

ضِ  األَرْ ، وَ ةِ فُوعَ ءِ املَرْ امَ السَّ م كَ نُ فِيكُ رًيا ) األحزاب:33 (. ومنه قوله g: ))نَحْ تَطْهِ
كَ  بِيَّةٍ التِي بُورِ رْ ال غَ قِيَّةٍ وَ ْ ، ال رشَ تُونَةِ يْ ةِ الزَّ رَ جَ الشَّ ، وكَ يَةِ احِ سِ الضَّ مْ الشَّ ةِ، وَ وَّ حُ املَدْ
ةِ (( (124( اقتبسه من  رَ جَ رُ تِلْكَ الشَّ نُ واهللاِ ثَمَ نَحْ ا، وَ هَ عُ رْ ٌّ فَ يلِ عَ ا، وَ لُهَ ا .النَّبِيُّ أَصْ تُهَ يْ زَ

بِيَّةٍ )النور:35( . رْ الَ غَ قِيَّةٍ وَ ْ تُونَةٍ الَّ رشَ يْ ةٍ زَ كَ بَارَ ةٍ مُّ رَ جَ ن شَ دُ مِ وقَ قوله تعاىل : يُ
2ـ  االقتباس من احلديث النبوي: ال ينكر عىل من تربى يف حجر رسول اهللا )صىل اهللا 
عليه وآله( أن يستكثر من اقتباس كالمه )صىل اهللا عليه وآله( ومنه )هادم اللذات( 
بْلَ  لَ قَ مَ وا العَ ادِرُ بَ ، وَ بِ اهَ اهلَرَ َ جتِ وا يفِ الطَّلَبِ وَ دُّ جِ بَادَ اهللاِ وَ وا اهللاَ عِ قُ يف قولهg: ))اتَّ
ال  ا وَ هَ يعُ نُ فَجِ مَ ال تُؤَ ا، وَ هَ يمُ ومُ نَعِ دُ يَا ال يَ نْ إِنَّ الدُ اتِ فَ ادِمِ اللَذَّ هَ تِ وَ امَ اتِ النَّقِ طِّعَ قَ مُ
نْ  وا مِ ثِرُ هيَا(( (125( .اقتبسه من قول الرسول )صىل اهللا عليه وآله()) أَكْ اوِ سَ قَّى مَ تَوَ تُ
تُم  ثَرْ وْ أَكْ م لَ ا إِنَّكُ تِ (((12٦(. وقوله )صىل اهللا عليه وآله(: ))أَمَ اتِ املَوْ ادِمِ اللَذَّ رِ هَ ذِكْ
 )) تِ اتِ املَوْ ادِمِ اللَذَّ رِ هَ نْ ذِكْ وا مِ ثِرُ أَكْ ت، فَ  املَوْ امَّ أَرَ م عَ لَكُ غَ اتِ لَشَ ادِمِ الّلذَّ رَ هَ ذِكْ
 .)12٨) ًا((  بْعَ طَ ريُ  يَصِ عَ  الطَّمَ إِنَّ  فَ عَ  الطَّمَ وَ م  اكُ إِيَّ وَ اهللاَ  وا  قُ ))اتَّ  :gقوله ومنه   .)127)

ي إِىلَ  ْدِ عٍ هيَ نْ طَمَ وا باهللاِ مِ يذُ تَعِ اقتبسه من قول الرسول )صىل اهللا عليه وآله(: )) اسْ
عَ (((129(. طْمَ يْثُ ال مَ عٍ حَ نْ طَمَ مِ عٍ وَ طْمَ ِ مَ ريْ عٍ يفِ غَ نْ طَمَ مِ بْعٍ وَ طَ

ا ابنَ  ( يف قولهg: )) يَ ً لِامَ سْ نْ مُ كَ تَكُ رَ اوَ نْ جَ ارَ مَ وَ نْ جِ سِ    ومن االقتباس عبارة )أَحْ
ارَ  وَ نْ جِ سِ نِيًَّا أَحْ نْ غَ هُ تَكُ انَ بْحَ مَ اهللاُ سُ ضَ بِامَ قَسَ ارْ ًا وَ ابِدَ نْ عَ مَ اهللاِ تَكُ َارِ نْ حمَ مَ عِفْ عَ آدَ
ال،  دْ نْ عَ بُوكَ بِهِ تَكُ احِ ِبُّ أَنْ يُصَ ا حتُ ثْلِ مَ بْ النَّاسَ بِمِ احِ صَ ً وَ لِامَ سْ نْ مُ كَ تَكُ رَ اوَ نْ جَ مَ
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م  هُ ْعُ بَحَ مجَ ًا، أَصْ يدَ عِ لُونَ بَ أْمَ يَ ًا وَ يَّدَ شَ بْنُونَ مُ يَ ًا وَ ثِريَ ونَ كَ عُ ْمَ امٌ جيَ وِ مْ أَقْ يكُ دِ َ أَيْ انَ بَنيْ هُ كَ إنَ
ًا (((130(. اقتبسه من قول الرسول )صىل اهللا  بُورَ قُ م  اكِنَهُ سَ مَ ًا وَ ورَ رُ م غُ لُهُ مَ عَ ًا وَ بُورَ
بَكَ  احَ نْ صَ بَةَ مَ احَ صَ نْ مُ سِ أَحْ ، وَ ً لِامَ سْ نْ مُ كَ تَكُ رَ اوَ نْ جَ ارَ مَ وَ نْ جِ سِ عليه وآله(: )) أَحْ
دْ يفِ  هَ ًا، ازْ دَ اهِ نْ زَ مِ اهللاِ تَكُ سْ ضَ بِقِ ارْ ًا، وَ ابِدَ نْ عَ ائِضَ اهللاِ تَكُ رَ لْ بِفَ مَ اعْ نًَا وَ مِ ؤْ نْ مُ تَكُ
ِبُّكَ  النَّاسُ (((131(. ومل يكن اإلمام  ي النَّاسِ حيُ دِ دْ فِيامَ يفِ أَيْ هَ ازْ َاهللاُ وَ بُّكُ  يَا يـُحِ نْ الدُّ
احلسن g وحده الذي اقتبس هذا القول وإنام سبقه والده أمري املؤمنني عيل g قال 
 ، نَى النَّاسِ ن أَغْ نْ مِ مَ اهللاُ لَكَ تَكُ ضَ بِامَ قَسَ ارْ ، وَ بَدِ النَّاسِ نْ أَعْ نْ مِ ًا تَكُ عَ رِ نْ وَ : ))كُ
لْبَ  ِيتُ القَ هُ متُ تَ إِنَّ كِثْرَ ، فَ كَ حِ نَّ الضَّ ثِرَ ال تُكْ ، وَ ً لِامَ سْ نْ مُ كَ تَكُ رَ اوَ نْ جَ ارَ مَ وَ نَ جِ سِ أَحْ وَ

طِيئَتِكَ (((132( . ىلَ خَ ابْكِ عَ ، وَ يْتِكَ لِسْ يفِ بَ اجْ ، وَ انَكَ سْ لِسَ رِ أخْ وَ
ا  يَ كِنَّكَ  لَ g: ومنه قول اإلمام احلسنg: وَ ـ االقتباس من أقوال أمري املؤمنني   3
( من  يتَتْ دْ أُمِ ًة قَ عَ يُونَ بِدْ ْ حيُ (( (133(. اقتبسه من )وَ عَ يَا البِدَ أَحْ نَنَ وَ ارَ السُّ َّنْ أَبَ ةُ ممِ يَ اوِ عَ مُ
م  ًا هُ قَّ لِبُونَ حَ يَطْ ُم لَ إِهنَّ قول أمري املؤمنني عيل g متحدثا عن مطالبيه بدم عثامن: ))وَ
انُوا  ئِنْ كَ لَ نْهُ وَ م مِ يبَهُ نَصِ ُم لَ إِنَّ هلَ م فِيِهِ فَ هُ يكَ ِ نْتُ رشَ لِئَنْ كُ . فَ وهُ كُ فَ م سَ ًا هُ مَ دَ . وَ وهُ كُ رَ تَ
ًا  أُمَّ ونَ  عُ تَضِ رْ يَ م،  هِ سِ أَنْفُ ىلَ  عَ لَ م  تِهُ جَّ ظَمَ حُ أَعْ إِنَّ  وَ م.  هُ نْدَ عِ إِال  ةُ  التَّبِعَ امَ  فَ دُوينِ  وهُ  لَ وَ
(( )134(. ومن هذا النوع من االقتباس اقتباسه  يتَتْ أُمِ دْ  ًة قَ عَ بِدْ يُونَ  ْ حيُ . وَ تْ دْ فَطَمَ قَ
نُ  مَ ال تُؤَ ا وَ هَ يمُ ومُ نَعِ دُ يَا ال يَ نْ g )غرور حائل، وسناد مائل( يف قوله g: ))فإِنَّ الدُّ
 ، ِ بِالعِربَ اهللاِ  بَادَ  عِ فاتعظوا  مائل  نَادٌ  سِ وَ  ، ائِلٌ حَ ورٌ  رُ غَ هيَا،  اوِ سَ مَ قَّى  تَوَ تُ ال  وَ ا  هَ يعُ فَجِ
غٌ  دَ رَ َا  هبُ َ مَرشْ نَقٌ  رَ يَا  نْ الدُّ فإِنَّ   ((:  g املؤمنني  أمري  (135( من قول   )) رِ بِاألَثَ وا  ُ تَربِ اعْ وَ
تَّى  ائِلٌ  حَ نَادٌ مَ سِ . وَ ائِلٌ ظِلٌّ زَ . وَ ائِلٌ ورٌ حَ رُ ا. غَ هَ ُ ْربَ وبِقُ خمَ ا ويَ هَ نْظَرُ ونِقُ مَ ا . يَ هُ عُ َ مَرشْ
 ، انِبَكَ ُمْ جَ أَلِنْ هلَ ا (((13٦(. ومنه )وَ لِهَ جُ تْ بِأَرْ صَ ا قَمَ هَ أَنَّ نَاكِرُ اطْمَ ا وَ هَ افِرُ ا أَنَسَ نَ إِذَ
g خماطبا عبيد اهللا  ( يف قول اإلمام احلسن  كَ نَاحَ ُمْ جَ هلَ شْ  ، وافْرِ كَ هَ جْ طْ وَ ابْسِ وَ
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اءِ  رَّ قُ بِ وَ رَ انِ العَ سَ ن فُرْ ًا مِ فَ َ أَلْ رشَ نَيْ عَ كَ اثْ عَ ثٌ مَ مِّ إِينِّ بَاعِ ا ابنَ عَ بن العباس : )) يَ
شْ  كَ وافْرِ هَ جْ طْ وَ ابْسِ انِبَكَ وَ ُمْ جَ أَلِنْ هلَ ِم وَ ْ هبِ تِيبَةَ فَرسِ نُ الكَ زِ م يَ نْهُ لُ مِ جُ ، الرَّ ِ املِرصْ
)) يْهِ لَ عَ اهللاِ  اتُ  لَوَ صَ نِنيَ  مِ املُؤْ ريِ  أَمِ ةِ  ثِقَ يَّةُ  قِ بَ ُم  فَإهنَّ كَ  ْلِسِ جمَ نْ  مِ ِم  هنِ أدْ وَ كَ  نَاحَ جَ ُمْ  هلَ

ضْ  فِ (137(. اقتبسه من عهد أمري املؤمنني إىل حممد بن أيب بكر حني قلده مرص ))فَاخْ

ةِ  النَّظْرَ ظَةِ وَ م يفِ اللَّحْ يْنَهُ آسِ بَ ، وَ كَ هَ جْ ُمْ وَ طْ هلَ ابْسِ ، وَ انِبَكَ ُمْ جَ أَلِنْ هلَ ، وَ كَ نَاحَ ُمْ جَ هلَ
ِم(( )13٨(. لِكَ هبِ دْ ن عَ اءُ مِ فَ عَ يْأَسُ الضُ ال يَ ُم وَ كَ هلَ يْفِ ءُ يفِ حَ ظَامَ عُ العُ طْمَ تَّى ال يَ حَ

( يف  عٍ ًا يفَ طَمَ جَ رُّ َ حتَ ، وَ لْمٍ ً يفِ حِ لْامَ عِ ، وَ ًة يفِ دِينٍ وَّ   واقتبس اإلمام احلسن g عبارة )قُ
 ً لْامَ عِ لْمٍ وَ ًا يفِ عِ مَ زْ حَ ، وَ ًا يفِ لِنيٍ مَ رَ كَ ، وَ ًة يفِ دِينٍ وَّ : قُ نِنيَ مُ القِ املُؤْ ن أَخْ قوله g: ))إِنَّ مِ
، ال  ةٍ امَ تِقَ ًا يفِ اسْ بِرَّ ، وَ عٍ ًا يفَ طَمَ جَ رُّ َ حتَ ةٍ، وَ بَادَ ًا يفِ عِ دَ قَصْ ، وَ ةٍ قَ فَ ًة يفِ نَ عَ سِ تَوْ ، وَ لْمٍ يفِ حِ
وَ  ا هُ قًّ دُ حَ ْحَ ال جيَ هُ وَ يْسَ لَ ا لَ ى مَ عِ دَّ ال يَ ، وَ ِبُّ نْ حيُ أْثَمُ فِيمَ ال يَ بْغَضُ وَ نْ يَ ىلَ مَ ِيفُ عَ حيَ
هُ   لَ أَنَّكَ تَرَ م،  ةُ أحدهِ المَ نْ عَ ...(((139( من قول أمري املؤمنني عيلg: ))فَمِ يْهِ لَ عَ
ًا  دَ قَصْ ، وَ لْمٍ ً يفِ حِ لْامَ عِ ، وَ لْمٍ ًا يفِ عِ صَ رْ حِ ، وَ نيٍ قِ نًا يفِ يَ َ امَ إِيْ ، وَ ًا يفِ لِنيٍ مَ زْ حَ ، وَ ًة يفِ دِينٍ وَّ قُ
 ، اللٍ حَ يفِ  بًَا  لَ طَ وَ ةٍ،  دَّ شِ يفِ  ًا  َ ربْ صَ وَ  ، ةٍ اقَ فَ يفِ  ال  مُّ َ جتَ وَ ةٍ،  بَادَ عِ يفِ  ًا  وعَ شُ خُ وَ نًَى،  غِ يفِ 
.)140))) لٍ جَ ىلَ وَ وَ عَ هُ َةَ وَ احلِ لَ الصَّ امَ لُ األَعْ مَ عْ ، يَ عٍ نْ طَمَ ًا عَ جَ رُّ َ حتَ ً، وَ دَ ًا يفَ هُ اطَ نَشَ وَ

احلسن  اإلمام  أدب  يف  االقتباس  من  النوع  هذا  يكثر  مل  األمثال:  من  االقتباس  4ـ 
(( )141(. وذلك إهنم ))إذا  رَ قِ رَ عُ أَخَّ إِنْ تَ ، وَ رَ مَ نُحِ دَّ قَ رِ إِنْ تَ قَ األَشْ g، ومنه املثل ))كَ
إِنْ  وَ  ، رَ نُحِ مَ  دَّ قَ تَ إِنْ  رِ  قَ األَشْ كَ قالوا  أحدمها  ينجو من  أنه وقع بني رشين ال  أرادوا 
نه قوله g خماطبا اإلعرايب الذي جاء لقتل رسول اهللا)صىل  (( )142(. ضمَّ رَ قِ رَ عُ أَخَّ تَ
ةٌ  يدَ دِ يحٌ شَ تْ رِ فَ صَ ، إِذْ عَ يَاءَ حْ يْلَةٍ ضَ تَ يفِ لَ جْ رَ كَ خَ رِ فَ نْ سَ بِئُكَ عَ نْ اهللا عليه وآله(:))أُ
رِ إِنْ  قَ األَشْ ً كَ امَ نْجِ ْرَ يْتَ حمُ قِ بَ َا، وَ اهبُ حَ َ سَ رصَ أَعْ ا وَ هَ ؤُ امَ تْ سَ بَقَ أَطْ ا، وَ هَ ؤُ ا ظَلْامَ نْهَ تَدَّ مِ اشْ
 )144))) ا  هَ ارَّ قَ ىلَّ  تَوَ نْ  مَ ا  هَ ارَّ حَ لِّ  وَ املثل))  (((143(. ومنه  رَ قِ عُ رَّ  أَخَ تَ إِنْ  وَ  ، رَ نُحِ مَ  دَّ قَ تَ
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g بن  قاله احلسن  املثل قد  ابن مسعود(145( وهذا  ابن اخلطاب لعبد اهللا  قاله عمر 
ىلَ  المُ : أَقِمْ احلَدَّ عَ يْهِ السَّ لَ ٍّ عَ يلِ الَ لِعَ نَ قَ ثْامَ عيل ألبيه أمري املؤمنني g وذلك)) إنَّ عُ
ىلَّ  نْ تَوَ ا مَ هَ ارَّ لِّ حَ : وَ نُ الَ احلَسَ قَ ، فَ يهِ احلَدَّ لَ نِ أَقِمْ عَ سَ ٌّ لِلحَ يلَ الَ عَ قَ ، فَ بَةَ قْ لِيدِ بنِ عُ الوَ
)) عِدُّ يَ  ٌّ يلِ عَ وَ طِ  وْ بِالسَّ هُ  بَ َ فَرضَ  ، احلَدَّ يْهِ  لَ عَ أَقِمْ  ر:  فَ عْ بنِ جَ اهللاِ  بْدِ  لِعَ  ٌّ يلِ عَ الَ  قَ فَ ا،  هَ ارَّ قَ

دُ  البَارِ وَ م  هُ نْدَ عِ ومٌ  مُ ذْ مَ احلَارُّ  وَ ْبُوبَه  حمَ ىلَّ  تَوَ نْ  مَ رِ  األَمْ وهَ  رُ كْ مَ لِّ  وَ  (( (14٦(، ومعناه: 

. )14٨( )) عَ النَّفْ لَ وَ مَ ىلَّ العَ نْ تَوَ بَ مَ ْ الرضَّ ةَ وَ وبَ قُ لِّ العُ (((147(، أو))وَ ودٌ ْمُ حمَ
: g ٦ ـ  اجلمع يف أدب اإلمام احلسن

ف اجلمع بـ )) أن تدخل شيئني فصاعدا يف نوع وأحد (((149(، أو))  أن جيمع      يعرَّ
 ( يَا  نْ الدُّ َيَاةِ  احلْ ينَةُ  زِ بَنُونَ  الْ وَ املَْالُ  تعاىل:  أو أشياء يف حكم وأحد كقوله  بني شيئني 
الكهف:  4٦( وبعبارة أكثر تفصيال )) أن جيتمع معنيان، أو صنفان، أو نوعان، أو 

جنسان، أو أي خمتلفني فأكثر يف حكم وأحد (((150(.
   انقسم الباحثون إزاء اجلمع عىل قسمني، أحدمها: رفض أن يكون حمسنا بديعيا، 
وذهب إىل انه مبتدأ وخرب أو ما أصله املبتدأ واخلرب مع تعددمها كالمها أو أحدمها(151(.

نات البديعية البليغة وتتجسد بالغته يف عدة أمور    وثانيهام: رأ أن اجلمع من املحسِّ
منها:

كلية  قضية  يف  ـ  للجمع  قابلة  ـ  خمتلفة  مفردات  جيمع  ألنه  واالختصار،  اإلجياز  1ـ 
الكالم،  لطال  حدة  عىل  خرب  منهام  لكل  جعل  ولو   ((  ،)152( وأحد(  )خرب  وأحدة 
َيَاةِ  ينَةُ احلْ بَنُونَ زِ الْ وخرج عن حد االعتدال(( (153(، فلوال اجلمع لكان قوله تعاىل: املَْالُ وَ
يَا ) الكهف: 4٦( املال زينة احلياة الدنيا، والبنون زينة احلياة الدنيا، فيظهر تكرار يف  نْ الدُّ
البنية السطحية بصورة ساذجة يضعف التكثيف الداليل الناتج من ضيق احليز التعبريي، 

ويفسد التالحم الداليل والسياقي للرتكيب(154( .
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2ـ التشويق: ))يف اجلمع إثارة للفكر وتشويق للنفس، فان ذكر األشياء املتعددة تلو بعضها 
دون بيان حكم هلا جيعل النفس تتشوق للحكم، وتنتظر جميئه، ويبعث العقل عىل التفكري 
فيه وتصور كنهه، فاذا ورد بعد ذلك دخل عىل النفس وهي يف شوق إليه فتمكن فضل 

متكن .
وكلام كثرت األشياء التي يراد مجعها يف حكم وأحد زاد ذلك من تشويق املتلقي وإثارة 
فكره، وضاعف من هلفته عىل معرفة احلكم، وهذا يدفعه اىل االنفعال باملوضوع والتفاعل 

مع األسلوب والوقوف عىل املراد (((155(.
لدقة  وأحد  بحكم  املتفرقات  بجمع  الغرض  وإصابة  وتنظيمها،  األفكار  ترتيب  ـ   3

املالحظة(15٦(.
4ـ التامثل الداليل واالنسجام التعبريي والداليل بني عنارصها ))فدخول العنارص املتعددة 
يف حكم وأحد يكشف بصورة، أو بأخر عن وجه من وجوه التامثل الداليل بينها(( (175(.

يتضمنه من حسن  وما  اجلمع،  لبالغة  بديعي  ن  اجلمع حمسِّ أن   ير من  مع  وأنا    
بديعي وجر السنة الفصحاء ومنهم اإلمام احلسن g ، فقد واجه اإلمام احلسن 
g كثريا من السائلني عن أحكام معنوية كان عليه أن يوضحها ببيان شامل، فجمع 
ئِل عن العقل واملروءة  بني أنواعها وأجناسها حتت احلكم املسؤول عنه، ومنها أنه سُ
واحلزم واملجد والسامحة والشح والرقة والكلفة واجلهل والبخل والنعمة والنجدة 
واجلود والرشف وغريها كثري(15٨(، وأجاب g عنها بذكر نوعني، أو جنسني منها، 
ا  مَ له  قيل  أنه  ومنه  عنه،  اإلجابة  منه  طلبت  الذي  احلكم  يف  إياها  جامعا  أكثر  أو 
 )) هيَةِ رِ الكَ نْدَ  عِ امُ  دَ قْ اإلِ وَ  ، اطِنِ املَوَ يفِ   ُ ربْ الصَّ وَ  ، اجلَارِ ن  عَ بُ  ))الذَّ فقال:  ؟  ةُ  دَ النَّجْ
 ((:g وقال )1٦0( )) لْكُ النَّفْسِ مِ يْظِ وَ ظْمُ الغَ (159(. وسئل ما احللم؟ فأجاب g: ))كَ

دِ (((1٦1( .  دُ ؤْ ِ السُّ ربَ نْ أَكْ الِ مِ ؤَ بْلَ السُّ طَاءُ قَ عْ اإلِ ، وَ وفِ رُ عُ بِاملَعْ ُّ التَّربَ
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    مما يلحظ أن اإلمام g يف إجاباته مل يقصد استقصاء أقسام احلكم املسؤول عنه 
ولو فعل ذلك لكان كل ما ذكرته من أمثلة وشواهد تقسيام؛ لكنه أراد بيان بعض 

أنواع اليشء، أو بعض أجناسه ليتضح للسامع، وليكون بينا للسائل.
ف القزويني )739هـ( التقسيم بالقول:   7 ـ التقسيم يف أدب اإلمام احلسن g: عرَّ

بَتْ  ذَّ ))هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه عىل التعيني(( (1٦2( كقوله تعاىل: كَ
يحٍ  وا بِرِ لِكُ أُهْ ادٌ فَ ا عَ أَمَّ يَةِ )5( وَ وا بِالطَّاغِ لِكُ أُهْ ودُ فَ ا ثَمُ أَمَّ ةِ )4( فَ عَ ارِ قَ ادٌ بِالْ عَ ودُ وَ ثَمُ

اتِيَةٍ )٦( ) احلاقة: 4 ـ ٦ (  أخذه من شيخه السكاكي)٦2٦هـ( الذي كان  ٍ عَ رصَ ْ رصَ
ف التقسيم بـ ))أن تذكر شيئا ذا جزأين أو أكثر، ثم تضيف  أكثر تفصيال عندما عرَّ

إىل كل وأحد من أجزائه ما هو له عندك (((1٦3(.
     وليس املقصود بالتقسيم القسمة العقلية التي تقتيض موجوًدا ال وجود له عىل نحو 
ما هو عند املتكلمني(1٦4( من قوهلم )) إن الفعل إما أن يكون خريًا حمضًا أو رشًا حمضًا 
أو خريًا مشوبًا برش وهذا القسم عىل ثالثة أقسام قسم خريه غالب وقسم رشه غالب 
يمكن  مما  املعنى  يقتضيه  ما  بالتقسيم  املقصود  وإنام   )1٦5))) وقسم خريه ورشه مثالن 
ف التقسيم بـ ))استيفاء أقسام اليشء املوجودة ال املمكنة عقال  وجوده (1٦٦(، وهلذا يعرَّ
ًعا( ) الرعد:  12( إذ ليس يف رؤية الربق إال اخلوف  طَمَ ًفا وَ وْ قَ خَ ْ مُ الْربَ يكُ رِ ي يُ ذِ وَ الَّ )هُ

من الصواعق والطمع يف األمطار وال ثالث هلذين القسمني(( )1٦7(.
   وأشار القدماء(1٦٨( إىل اختالف بنية التعريف واتفاق داللته عىل مدلول وأحد(1٦9(، 
اليشء  أقسام  استيفاء  يف  تنحرص  فوجدها  تعريفاته،  املحدثني  بعض  واستقىص 
بالذكر، أو ذكر متعدد وإرجاع ما لكل إليه عىل التعيني، أو ذكر أحوال اليشء مضافا 

إىل كل حال ما يليق هبا (170(.
بالقول :  التقسيم بوصفه اسلوبا بديعيا  ابن األثري)٦37هـ( إىل تقنني        وذهب 



٢١٨

     احملسنات املعنوية يف أدب اإلمام احلسن (عليه السالم)

))تارة يكون التقسيم بلفظة )إّما( وتارة بلفظة )بني ( كقولنا: بني كذا وكذا، وتارة 
) منهم ( كقولنا: منهم كذا ومنهم كذا، وتارة بأن يذكر العدد املراد أوال بالذكر ثم 
ذهبت شامال  وشعبة  يمينا،  ذهبت  فشعبة  أربعة  القوم شعبا  فانشعب  كقولنا  م  يقسِّ
وشعبة وقفت بمكاهنا وشعبة رجعت إىل ورائها(((171(، وإذا نظرنا إىل التقسيم عند 
g يف ضوء هذا الكالم  وجدنا انه نظَّم كالمه عىل كل ما ذكره ابن  اإلمام احلسن 
خماطبـا   g قوله  ومنه  )إّما(  بـ  التقسيم  عىل  كالمه  بنى  أن  وشاع  األثري)٦37هـ(، 
 ) آلِهِ وَ يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  )صَ اهللاِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  ونَ  لَمُ عْ تَ لْ  هَ اهللاَ  م  كُ دُ ))أَنْشُ وأتباعه:  معاوية 
ةِ  ايَ اَذٍ بِرَ دَ بنِ معُ عْ ثَ سَ بَعَ ؛ وَ ينَ رِ اجِ ةِ املُهَ ايَ رَ بنِ اخلَطَّابِ بِرَ مَ ثَ عُ بَعَ َ فَ يْربَ لَ خَ َ أَهْ ارصَ حَ
(((172(. ومنه قوله  هُ ابَ حَ بِّنُ أَصْ َ اءَ جيُ رُ فَجَ مَ ا عُ أَمَّ ًا؛ وَ حيَ رِ يءَ بِهِ جَ دُ فَجِ عْ ا سَ أَمَّ ؛ فَ ارِ األَنْصَ

.)173) )) لَةٌ جَ ؤَ ا مُ إِمَّ ةٌ وَ لَ جَّ عَ ا مُ ةٌ إَمَّ َابَ ةٌ جمُ وُ عْ هُ دَ انَ لَ آنَ كَ رْ أَ القُ رَ نْ قَ g: ))مَ
 :g التقسيم بذكر العدد و ما يقع حتته من أقسام ومنه قوله g وشاع عند اإلمام   
ًا،  ادَ تَفَ سْ مُ ًا  أَخَ وَ ًة،  مَ ْكَ حمُ ةَ  آيَ  : نٍ  ثَامَ  أحد ابَ  أَصَ دِ  جِ املَسْ إِىلَ  تِالفَ  االخْ امَ  أَدَ نْ  ))مَ
كَ  تَرْ وَ  ،َد رَ نْ  عَ ه  دُّ رُ تَ أَوْ    اهلُدَ ىلَ  عَ هُ  لُّ دُ تَ ًة  لِمَ كَ وَ ًة،  نْتَظَرَ مُ ًَة  محْ رَ وَ ًا،  فَ تَطْرَ سْ مُ  ً لْامَ عِ وَ
 ُ الكِربَ  : ثَالثٍ  يفِ  النَّاسِ  الكُ  هَ  ((  :g قوله  .ومنه  يًَة(((174(  شْ خَ أَو  يَاًء  حَ نُوبِ  الذُّ
بِهِ  وُّ النَّفْسِ وَ دُ صُ عَ رْ احلِ ، وَ لِيسُ عِنَ إِبْ بِهِ لُ ، وَ ينِ الكُ الدِّ ُ هَ ، فَالكِربَ دُ احلَسَ صُ وَ رْ احلِ وَ
ابِيلَ (((175(. واستخدم  ابِيلُ هَ تَلَ قَ نْهُ قَ مِ وءِ وَ ائِدُ السُّ دُ رَ ، واحلَسَ ن اجلَنَّةِ مُ مِ جَ آدَ رِ أُخْ
نَا  نْ ظَلَمَ َ مَ بَنيْ يْنَنَا وَ اإلمام g تعبري )بني كذا وكذا ( للتقسيم يف قوله g: )) فَاهللاُ بَ
ا  نَا مَ نَعَ أُمَّ مَ ، وَ ءِ يْ نْ الفَ نَا مِ مَ هْ نَا سَ نَعَ مَ يْنَا، وَ لَ َلَ النَّاسَ عَ محَ ابِنَا، وَ قَ ىلَ رِ ثَّبَ عَ تَوَ نَا، وَ قَّ حَ

آلِهِ (((174( . يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ ) صَ سُ َا رَ لَ هلَ عَ جَ
 : g التعبري ) منهم كذا ومنهم كذا ( للتقسيم يف قوله  g واستخدم اإلمام

يل م بَخِ نْهُ مِ يٌّ وَ خِ م سَ نْهُ ةٍ       فَمِ رَ دْ نْ قُ تَ اخلَالئِقَ مِ لَقْ                   خَ
يل (177( نٌ طَوِ زْ يلُ فَحُ ا البَخِ أَمَّ ةٍ        وَ احَ ي رَ يُّ فَفِ خِ ا السَّ أَمَّ                   فَ
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    ويلحظ أن التقسيم بـ )أما( يرافق غريه من تعابري )تراكيب( التقسيم، ألنه األصل 
يف التقسيم.

اًل  جُ أْتِ رَ     وذكر النحاة أن )أو والواو( تفيدان التقسيم (17٨(، ومنه قوله g ))ال تَ
لَ  ، أَو تَصِ ائِهِ عَ ةَ دُ كَ رَ وَ بَ جُ ، أَو تَرْ هِ لْمِ نْ عِ يدَ مِ تَفِ ، أَو تَسْ هُ دَ َافَ يَ هُ أَو ختَ الَ وَ نَوَ جُ إال أَنْ تَرْ

يْنَه ُ(( )179(. بَ يْنَكَ وَ ًَا بَ محِ رَ
لِيًَّا بَابٌ  (( (1٨0(. وقوله g: ))إِنَّ عَ تُولٌ قْ ، أَو مَ ومٌ مُ سْ نَّا إِال مَ ا مِ    ومنه قولهg: ))مَ

ًا(( (1٨1(. افِرَ انَ كَ نْهُ كَ جَ عَ رَ نْ خَ مَ نًَا، وَ مِ ؤْ انَ مُ هُ كَ لَ خَ نْ دَ مَ
   إن حرص أقسام اليشء واستيفاءها بالذكر له أثر جليل يف تثبيت املعاين ومتكينها، 
ألنه حييط باليشء من كافة أقسامه وحيرص مجيع وجوهه، فال يبقى أمام العقل إال أن 
السامع منكرا خمالفا  إذا كان  (1٨2(، خاصة  يسلم بام عرض عليـه ويتفرغ الستيعابه 
الرأي مما حيتاج إىل أن هتز نفسه هزا وختاطب عقله وقلبه لتغري مكنوناته ))ألن  يف 
لتصورها،  الفكر  ويلهب  ملعرفتها،  النفس  يشوق  أحواله  تفصيل  دون  اليشء  ذكر 
فإذا ما جاءت األقسام مفصلة واألحوال مبينة، ثبتت يف الذهن ومتكنت يف النفس 

للحصول عليها بعد شوق وطلب وكد(( (1٨3(.
نَا،  لِّمُ لَ يُسَ نَا، وَ قَّ فُ حَ رِ عْ نٌ يَ مِ ؤْ ةٌ : مُ      ومنه قوله g خماطبا معاوية :)) إِنَّامَ النَّاسُ ثَالثَ

لُّ  تَحِ يَسْ وَ نُنَا  لْعَ يَ وَ نِّا  مِ أُ  َّ تَربَ يَ ةَ  اوَ دَ العَ نَا  لَ بٌ  نَاصِ وَ  ، ٌّ يلِ وَ بٌّ هللاِ  ِ حمُ نَاجٍ  لِكَ  فَذَ بِنَا،  أْتَمُّ  يَ وَ
كَ  َ أَرشْ رَ وَ فَ إِنَّامَ كَ قٌ وَ كٌ فَاسِ ِ افِرٌ مُرشْ نِّا، فَهذا كَ ةِ مِ اءَ َ ينُ اهللاَ بِالربَ دِ يَ نَا وَ قَّ دُ حَ ْحَ جيَ نَا وَ اءَ دِمَ
لٌ  جُ رَ ، وَ لْمٍ ِ عِ ريْ كُ باهللاِ بِغَ ِ لِكَ يُرشْ ذَ لْمٍ كَ ِ عِ ريْ ًوا ] بِغَ دْ بُّوا اهللاَ [ عَ امَ سَ لَمُ كَ عْ يْثُ ال يَ ن حَ مِ
بِنَا  أْتَمُّ  يَ تِنَا، وال  اليَ عَ وِ مَ اهللاِ  إِىل  يْهِ  لَ عَ لَ  كَ أَشْ ا  مَ لْمَ  عِ دَّ  رَ وَ فِيهِ  تَلَفُ  ْ خيُ  [ بِامَ [ ال  ذٌ  آخِ
لِمٌ  سْ ، فَهذا مُ هُ اجلَنَّةَ لَ خِ دْ يُ هُ وَ رَ اهللاُ لَ فِ غْ و أَنْ يَ جُ نُ نَرْ نَحْ نَا، فَ قَّ فُ حَ رِ عْ ادِينَا وال يَ عَ وال يُ

.)1٨4))) عِيفٌ ضَ
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    ويف التقسيم حييط املتكلم بأقسام اليشء مجيعها، والبد أن يكون عاملا بتفاصيله 
حميطا بجزئياته وال يعطي للسامع جماال آخر للفهم والبيان مما يقوي املعاين ، فيقع 
 (( :g ومنه قوله .)1٨5) يف نفس السامع موقعا حسنا ويثبت يف العقول والقلوب
اءِ اهللاِ (((1٨٦( . دَ االًة ألَعْ وَ مُ لِيَاءِ اهللاِ ؛ وَ ًا ألوْ َادَ َا، إِحلْ فُونَ هبِ رَ عْ اتٍ يُ المَ لِ النَّارِ عَ إِنَّ ألَهْ
القسمة شاملة حتتوي عىل  تكون  بأن  األقسام  استيفاء  التقسيم  إن من حماسن       
مجيع أنواع التقسيم مستوعبة األقسام مل ختل بيشء منها(1٨7(، وهو ))ينبئ عن الدقة 
يف الكالم واإلحاطــة باليشء من مجيع جوانبه حيث يفهم أرساره فيظهرها(( )1٨٨( 
 : ن بَعْضٍ دُّ مِ ا أَشَ هَ ضُ يَاءَ بَعْ ةُ أَشْ َ رشَ ا عَ أَمَّ وأي إحاطة وتقسيم أدق من قولـهg :)) وَ
دُّ  أَشَ ، وَ يدِ النَّارُ ن احلَدِ دُّ مِ أَشَ ، وَ يدُ رِ احلَدِ ن احلَجَ دُّ مِ أَشَ رَ وَ لْقُ اهللاِ احلَجَ ءٍ خَ ْ ـدُّ يشَ أَشَ فَ
يحِ  دُّ من الرِ أَشَ ، وَ يحُ ابِ الرِ حَ ن السَّ دُّ مِ أَشَ ، وَ ابُ حَ ن املَاءِ السَّ دُّ مِ أَشَ ، وَ ن النَّارِ املَاءُ مِ
تِ  ن املَوْ دُّ مِ أَشَ ، وَ تُ تِ املَوْ لَكِ املَوْ ن مَ دُّ مِ أَشَ ، وَ تِ لَكُ املَوْ دُّ من املَلِكِ مَ أَشَ ، وَ املَلِكُ

رُ اهللاِ (((1٨9(. أَمْ
     واختذ اإلمام احلسن g التقسيم طريقا إليصال املعنى إىل متلقيه بأحسن صورة، 
وأوجز لفظ ))وما البالغة إال إيصال املعنى إىل القلب بأحسن صورة من اللفظ(( 
 ، أَيبِ م  تْلُكُ قَ  : م ثَالثٌ نْكُ بِنَفْيسِ عَ يَ  خِ إِنَّهُ سَ  ، اقِ رَ لَ العِ أَهْ ا  (190(. ومنه قولهg: ))يَ

تَاعِي(((191( . م مَ ابُكُ تِهَ انْ م إِيَّاي، وَ نُكُ طَعْ وَ
    ))يف أسلوب التقسيم تفصيل بعد إمجال وإيضاح بعد إهبام حيث يذكر املتعدد ثم 
تفصيل أحواله أو يذكر اليشء وتستوىف أقسامه فيزداد املعنى بذلك فخامة وتأكيدا 
لكونه ذكر مرتني عىل هيئتني خمتلفتني(((192( أحدمها :عندما يكون جممال فيحمل 
من  جزءا  منه  قسم  كل  فيؤدي  ال  مفصَّ يكون  عندما  وثانيهام:  مكثفة،  كلية  داللة 
قُ  دْ صِ ، وَ انِ قُ اللِّسَ دْ ٌ : صِ رشْ القِ عَ مُ األَخْ ارِ كَ g : )) مَ الداللة الكلّية ومنه قوله 
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 ‹  ، مِ حِ الرَّ ةُ  لَ صِ وَ  ، نَائِعِ بِالصَّ أَةُ  افَ املُكَ وَ  ، اخلُلُقِ نُ  سْ حُ وَ  ، ائِلِ السَّ طَاءُ  إِعْ وَ  ، البَأْسِ
 )193))) نَّ احلَيَاءُ هُ أْسُ رَ ، وَ يْفِ  الضَّ قِرَ ، وَ بِ احِ ةُ احلَقِّ لِلصَّ فَ رِ عْ مَ ، وَ ىلَ اجلَارِ مُ عَ مُ التَّذَ وَ
ح بعد إهبام  دون أن تتداخل أقسامه بعضها يف بعض عىل الرغم  ل ووضَّ فأمجل وفصَّ
من دقتها وسهولة أن يكون بعضها ضمن بعض ملن ال يملك عنان القول والقدرة 

عىل التفنن بأساليــبه .
   ))ويف التقسيم تناسق صويت بديع ينشأ من اجلمل املتساوية واألقسام املحددة وما فيها 
القٌ  هُ خَ نْ لَ م مَ نْهُ : فَمِ ةٌ عَ بَ من توازن وسجع غالبا(( (194(. نحو قولهg: ))إِنَّ النَّاسَ أَرْ
القٌ  ال خَ لُقٌ وَ هُ خُ يْسَ لَ نْ ِلَ م مَ نْهُ مِ ، وَ القٌ هُ خَ يْسَ لَ لَ لُقٌ وَ هُ خُ نْ لَ م مَ نْهُ مِ ، وَ لُقٌ هُ خُ يْسَ لَ لَ وَ

.)195( )) لُ النَّاسِ اكَ أَفْضَ القٌ فَذَ خَ لُقٌ وَ هُ خُ نْ لَ م مَ نْهُ مِ ُّ النَّاسِ -وَ اكَ أَرشَ -فَذَ
   ويعد التقسيم من عوامل ترابط النص واحتاد أجزائه، فأوله وآخره مرتابطان. وكل 
كلمة فيه آخذة بعنق صاحبتها إذ الفائدة متوقفة عىل الكالم مجيعه واالنتهاء منه(19٦(. 
لِمٍ  سْ لِّ مُ ىلَ كُ ِبُ عَ لةٌ جيَ صْ ةَ خِ َ رشَ نَتَا عَ اثْ ةُ  املَائِدَ g يف آداب املائدة: ))يفِ  ومنه قوله 
 : ضُ رْ الفَ ا  أَمَّ فَ  ، أْدِيبٌ تَ ا  نْهَ مِ بَعٌ  أَرْ وَ  ، نَّةٌ سُ ا  نْهَ مِ بَعٌ  أَرْ وَ  ، ضٌ فَرْ ا  نْهَ مِ بَعٌ  أَرْ ا،  هَ فَ رِ عْ يَ أَنْ 
، واجلُلُوسُ  امِ بْلَ الطَّعَ وءُ قَ ضُ نَّةُ فَالوُ ا السُ ، وأَمَّ رُ كْ ، والشُّ يَةُ مِ ا، والتَّسْ ضَ ، والرِّ ةُ فَ رِ املَعْ فَ
لُ  ا التَّأْدِيبُ فاألَكْ أَمَّ ابِع ِ. وَ قُ األَصَ عْ لَ ابِع، وَ لُ بِثَالثِ أَصَ ، واألَكْ ِ ىلَ اجلَانِبِ األَيْرسَ عَ

.)197) )) وهِ النَّاسِ جُ ةُ النَّظَرِ يفِ وُ قِلَّ ، وَ يدُ دِ غُ الشَّ ، واملَضْ ةِ مَ غِريُ اللُّقْ تَصْ ، وَ لِيكَ َّا يَ ممِ
تكون  أن  عندهم  وهي   ،)19٨) التقسيم  عيوب  ذكر  يف  جهدا  البالغيون  يألُ  مل       
القسمة غري شاملة، وال حتتوي عىل مجيع أنواع التقسيم، وال مستوعبة هلا كلها، وأن 
التناقض فيام بينها،  تكون أقسامه متداخلة بعضها يف بعض، وأن تتكرر، وان يقع 
وأن يكون بعضها مستحيال. واملتتبع للنصوص التي ذكرهتا فيام مرَّ من الكالم جيد 

خلو تقسيامت اإلمام g من تلك العيوب.
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اخلامتة

  تعددت املحسنات البديعية ومنها املقابالت يف النص الواحد عند اإلمام احلسن 
g، كام تعددت الصور الفنية، لذلك كانت متداخلة فيام بينها ومنها تداخل الطباق 
واملقابلة يف كالمهg ، إذ تعطي املقابلة للكالم نوًعا من القوة والتأثري يف النفس، 
بعضها  تستدعي  املعاين  وارتباطا، ألن  تالمحا  فيه  ورونقا وهباء وتوضحه، وجتعل 
بعضا استدعاء تشابه أو تضاد، كذلك يظهر املعنى يف املضمون ظهوًرا واضًحا قوًيا 
مرتابًطا فتتضح خصائص املتقابالت وتتحدد معانيها، وهبذا فإنَّ هذا اللون البديعي 
يعمل عىل تعميق املعنى، ألنه يضفي عليه جدة وطرافة  ملا  حيدثه من تشويق عند 
وهبذا  القول،  بالغة  لتأكيد  البليغة  البديعية  نات  املحسِّ من  اجلمع  إنَّ  إذ  السامع، 
األفكار  وترتيب  والتشويق،  واالختصار  اإلجياز  يف:  البالغة  أطر  بعض  جتّسدت 
وتنظيمها، والتامثل الداليل واالنسجام التعبريي والداليل بني عنارصها، كذلك أنَّ 
حرص أقسام اليشء واستيفاءها بالذكر له أثر جليل يف تثبيت املعاين ومتكينها، ألنه 

حييط باليشء من كافة أقسامه وحيرص مجيع وجوهه نحو ترسيخ القيم البالغية.
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اهلوامش
(1( تنظر هذه التسمية يف رس الفصـاحة :200، واإليضاح يف علوم البالغـة : 317 ، والتلخيص 
يف علوم البـالغة :٨٦  ورشح التلخيص :٦13 ، والتعريفات :٨4  ، وكتاب الكليات : 277 
، والبالغة العربية يف ضوء منهج متـكامل ،٦7 والبالغة االصطالحية : 290، وبغية اإليضاح 

لتلخيص املفتاح :4/4  ، ودراسات منهجية يف علم البديع :33 ، 

(2( ينظر :  الوساطة :47، والصناعتني:307 ، والعمدة :5/2 ، ومفتاح العلوم :423 ، واجلامـع 
البالغة : 317 ، والتلخيص يف  الـسائر :143/3،  واإليضاح يف علوم  الكبري : 3٦3 ، واملثل 
علوم البالغة :٨٦ ، ورشح التلخيص :٦13، واملطـول:٦53، والتعريفات ٨4 ، والتحبري :2٨7 
، والبالغة العربية يف ضوء منهج متكامل :٦7، والبالغة االصطالحية : 290 ، وبغية  اإليضاح 

لتلخيص املفتاح:4/4 ، ودراسات منهجية يف علم البديع :33   

(3( ينظر:  اإليضاح يف علوم البالغة :317 ، والتلخيص يف علوم البالغة :٨٦ ، ورشح التلخيص 
:٦13 ،واملطول : ٦53 ، والبالغة االصطالحية :290 ، وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح:4/4 ، 

ودراسات منهجية يف علم البديع :33   

(4( ينظر : نقد الشعر 147 ، و العمدة :5/2 ، واملطول : ٦53 ، والتعريفات :٨4 ، ودراسات 
منهجية يف علم البديع :33

اجلرجاين  القاهر  وعبد   ،  ٨4: والتعريفات   ،٦53 واملطول:   ،2٦  : البالغة  أرسار    : ينظر   )5)
بالغته ونقده :1٦7، ودراسات منهجية يف علم البديع :33 ، والبالغة العربية أسسها وعلومها 

وفنوهنا :2 /37٨   

(٦( إال قدامة فإنه جيعل اجتامع املعنيني يف لفظة واحدة مكررة طباقا ،ينظر : نقد الشعر :147 ـ 
14٨، والصناعتني : 307  والعمدة :5/2  

الصناعتني:   : وينظر   ،  3٨5  : السعد  وخمترص   ، 317ـ31٨   : البالغة  علوم  يف  اإليضاح   )7)
307، والعمدة : 5/2 ، وسـر   الفصاحة : 200 ، ومفتاح العلوم 423، واجلامع الكبري:3٦3 
والتنبيهات:  الرتسل :199، واإلشارات  إىل صناعة  التوسل  السائر:143/3، وحسن  واملثل   ،
207، ورشح التلخيص :٦13، والتعريفات :٨4 ، والتحبـري :2٨7 ، و بالغة القـرآن  دراسة 
توثيقية فنية :252 ، وعبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده :1٦7، وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح 
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مصطفى  )د.امحد  البالغة   وعلوم   ،  59٦ ـ   59٦: البالغة  علوم  يف  املفصل  واملعـجم   ،4/4:
امللـك  العلـمية جلامعة  املجلة  البالغية يف سـورة هود :٨3 بحث يف  والفنون   ، املراغي(::320 

فيصل ) العلوم اإلنسانية واإلدارية ( .مج5،ع 2، 1425هـ = 2004م  

(٨( ينظر :  البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا :377/2  

(9( ينظر :  دراسات منهجية يف علم البديع :33   

(10( أرسار البالغة :2٦، وعبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده :1٦7

(11( ينظر :  الوساطة : 47 ـ 4٨  

(12( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا  :2/37٨   

(13( رس الفصاحة : 200ـ201

(14( ينظر :  نقد الشعر :147

(15( ينظر :  دراسات يف البالغة العربية : 1٦2

(1٦( ينظر :   دراسات يف البالغة العربية : 1٦٦ ، والبالغة العربية يف ضوء منهج متكامل :٦7  ، 
و اإليضاح يف علوم البالغة  : 319 ، والتلخيص يف علوم البالغة :٨٦ ، ورشح التلخيص :٦14  
ـ ٦1٦ ، والبالغة العربية يف ضوء منهج متكامل : ٦7  والبالغة االصطالحية : 290 ـ 292 ، 

وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح : 7/4 

(17( ينظر :  اإليضاح يف علوم البالغة : 319 ، وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح : 7/4 ، وينظر: 
التلخيص يف علوم البالغة : ٨٦ ،ورشح التلخيص:  ٦14  ـ ٦1٦ ، والبالغة العربية يف ضوء 

منهج متكامل : ٦7، ٦٨ ، وبغية اإليضـاح لتلخيص  املفتاح : 7/4  

(1٨( ينظر:حترير التحبري:2/ 111 ، وأضاف ابن أيب األصبع قسام ثالثا سامه طباق الرتديد حترير 
التحبري:2/ 111، بديع  القران:5٦   
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(19( ينظر :  اإليضاح يف علوم البالغة : 319 ، ورشح التلخيص :٦14 ـ  ٦1٦ ، وبغية اإليضاح 
لتلخيص املفتاح : 7/4  

(20( ينظر :  اإليضاح يف علوم البالغة : 319  ،ورشح التلخيص :٦14 ـ  ٦1٦ ، وبغية اإليضاح 
لتلخيص املفتاح : 7/4 ، ودراسات يف البالغة العربية : 1٦5

50 : g 21( الدعوات:91 ، وبحار األنوار : 91 / 20٦ ، وصحيفة احلسن)

(22( مناقب آل أيب طالب : 3 /1٨0، وبحار األنوار : 43 / 339، واألنوار البهية : ٨7، وأدب 
الضيافة : 31 

(23( مناقب آل أيب طالب : 3/ 1٨1 ، وبحار األنوار : 43/ 340 ، وموسوعة كلامت اإلمام 
 2٨7/2 : g احلسن

(24( مناقب آل أيب طالب : 3/ 1٨3 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن g : 2٦2/2 ، واحلسن 
٨5: g بن عيل

(25( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر : 73 ، وكشف الغمة : 2 / 195، والعدد القوية : 3٨، وبحار 
األنوار : 75 / 112 

(2٦( رشح هنج البالغة : 14 / 12، وبحار األنوار 32 / ٨٨، والدرجات الرفيعة يف طبقات 
الشيعة : 2٦4 

(27( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر : 71 ، وكشف الغمة :2/ 1٨٨ ، والعدد القوية : 37 

(2٨( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر : 72  ، والعدد القوية : 37 ، وبحار األنوار : 113/75

(29( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر :71 ، والعدد القوية : 37 ، وموسوعة أحاديث أهل البيت : 
 34٦

(30( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر : 73 ، وكشف الغمة : 2/19٦ 
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(31( رشح هنج البالغة : 13/14 ، وبحار األنوار : ٨9/32 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 
  ٦2/1: g

(32( تفسري فرات الكويف : 19٨ ، و األمايل الشيخ الطويس : 270،

170/1 : g 33( اإلمامة والسياسة : 142 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)

(34( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر : 72 ، و العدد القوية : 3٨ ، و بحار األنوار : 114/75 ، 

(35( الدر النظيم : 504 ، والعدد القوية : 32 ، وبحار األنوار :43 /35٨ 

(3٦( اخلرائج واجلرائح : 2 / 574، وبحار األنوار : 44 / 43، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 
g : 97/1 ـ1/9٨ 

(37( األمايل ) الشيخ الطويس ( : 270 ، والدر النظيم : 50٨ ،

(3٨( األمايل : ٨3 ، وأهل البيت يف الكتاب والسنة : 492 ، ونزهة الناظر وتنبيه اخلاطر :73

(39(  نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر : 72 ، والعدد القوية : 3٨ ، وبحار األنوار : 114/75 

(40( معاين األخبار : 390 ، وبحار األنوار : ٦ / 129 ، وميزان احلكمة : 4 / 2973

(41( ينظر :  ويش الربيع بألوان البديع :30  

(42( ينظر : التحبري:2٨٨،واإلتقان يف علوم القرآن:25٦/2، ،وويش الربيع بألوان البديع:30    

(43( ينظر :   اإليضاح يف علوم البالغة : 322

 )44( ينظر :  الربهان يف علوم القرآن :45٨/3 ، ويف ويش الربيع بألوان البديع: 30  )) املقابلة 
اعم من املطابقة ((

(45( ينظر :  بديع القران :5٦ ، والربهان يف علوم القرآن :45٨/3 ، وويش الربيع بألوان البديع 
:30 ، وفن البديع :50  



٢٢٧

د. نــوال جاسـم حممد الشويلــي 

(4٦( ويش الربيع بألوان البديع :30  

 : العربية  البالغة  ، ودراسات يف  القرآن :3/45٨  ، والربهان يف علوم  القران:5٦  بديع   )47)
مفهوم  يف  املتوسعني  رأي  هو  األضداد  بغري  املقابلة  كون  أن  ويلحظ    49: البديع  وفن   ،  172

املقابلة   

(4٨( فن البديع :49

(49( ينظر : مفتاح العلوم :424  

(50( ينظر :  اإليضاح يف علوم البالغة : 322 ، و دراسات منهجية يف علم البديع :٦1  

(51( ينظر :  دراسات منهجية يف علم البديع :59 

(52( ينظر :  الصناعتني: 337 ، وذهب إىل هذا املذهب من املحدثني د.رفيق خليل عطوي  يف 
صناعة الكتابة :127 

(53( ينظر :  العمدة 2/ 19 ، 20

(54( ينظر :  بديع القرآن :5٦ ، ودراسة منهجية يف علم البديع :٦2            

(55( ينظر : دراسات منهجية يف علم البديع : ٦3

(5٦( مفتاح العلوم :424  

الرتسل:202،  صناعة  إىل  التوسل  وحسن  وينظر:   ،322  : البالغة  علوم  يف  اإليضاح   )57)
 ،25٦/2: القرآن  علوم  يف  واإلتقان  السعد:3٨٨،   خمترص  ،و   209: والتنبيهات  واإلشارات 
 ، البديع:49  وفن   ،53: البديع  علم   يف  منهجية  ودراسات   ،30: البديع  بألوان  الربيع  وويش 
واملعجم املفصل يف علوم البالغة: ٦55ـ٦5٦ ، وعلوم البالغة)د.حممود امحد حسن   املراغي(: 

 322

(5٨( املصباح :192  
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(59( ينظر : دراسات منهجية يف علم البديع : ٦٦ ـ ٦7

(٦0( ينظر :  علم البديع )د. حممود امحد حسن املراغي( : 71                                

(٦1( املصدر نفســـــــــــه : 72 

(٦2( دراسات منهجية يف علم البديع: ٦٦

(٦3( تاريخ الطربي : 121/4، والذرية الطاهرة النبوية : 115، والكامل يف التاريخ : 400/3، 
واملجالس   ،  27٨  /  7  : والتاريخ  والسنة  الكتاب  يف   g طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  وموسوعة 

الفاخرة يف مصائب العرتة الطاهرة : 4٦

(٦4( الكايف : 301/1

الرفيعة يف  ، والدرجات  األنوار :32 / ٨٨ - ٨9  ، وبحار   12/14 : البالغة  (٦5( رشح هنج 
طبقات الشيعة / 2٦5 

(٦٦( رشح هنج البالغة : 14 / 12 ، وبحار األنوار : 32 / ٨٨ ، والدرجات الرفيعة يف طبقات 
الشيعة : 2٦4 

(7٦( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر : 72 ، ورشح هنج البالغة :32٨/20 ، والعدد القوية :3٨ 

(٦٨( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر: 75  ، وذخائر العقبى : 141، والعدد القوية:40 ، 

(٦9( مناقب آل أيب طالب :1٨3/3 ، وبحار األنوار :343/43 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 
2٦2/2:g

 )70( كتاب الوالية : 1٨9 ، و األمايل ) الشيخ الطويس( : 5٦7 ، وبحار األنوار : 143/10 

يْنَا ( والصحيح ما أثبته  لَ هَ عَ )*( يف النص )لَ

103/1:g 71( كتاب الفتوح : 4 / 2٨3 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)
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 )72( األمايل ) الشيخ الطويس ( : ٨3 ، ومناقب آل أيب طالب : 17٨/3، وأهل البيت يف الكتاب 
والسنة : 492 

 g احلسن  اإلمام  كلامت  وموسوعة   ،  130/٦  : األنوار  وبحار   ،  390  : األخبار  معاين   )73)
2٨5/2:

(74( ينظر :  ويش الربيع بألوان البديع: ٦9

(75( خزانة األدب وغاية األرب : 354/1

(7٦( ينظر :  البالغة فنوهنا وأفناهنا علم البيان والبديع : 293 

(77( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا : 440/2  

(7٨( تكوين البالغة :33٨

البديع  شواهد  يف  الربيع  التلخيص:٦2٦،وزهر  329،ورشح  البالغة:  علوم  يف  اإليضاح   )79)
:152،والبالغة االصطالحية:334، وبغية اإليضاح لتلخـيص املفتاح :23/4 ، ومقاييس البالغة 
:٦9٦، ومعجم املصطلحات البالغية :٨7/3، وعلم البديع )د. بسيوين عبد الفتاح ( :139، و 
ينظر التلخيص يف علوم البالغة :٨9، وخمترص السعد: 395، ودراسات يف البالغة   العربية : 1٨3، 

وفن البديع : ٦9 ، وويش الربيع بألوان البديع: ٦٦

(٨0( اإلتقان يف علوم القرآن :249/2، ولغة القرآن دراسة توثيقية :250 ، وينظر: بديع القرآن 
 159:

(٨1( التلخيص يف علوم البالغة :٨9 ، ورشح التلخيص ٦2٦، وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح: 
23/4، ودراسات يف البالغة  العربية :1٨3، والبالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا:440/2 
، وويش الربيع بألوان البديع: ٦٦، وجواهر البـالغة   :239، وعلم البديع)د. بسيوين عبد الفتاح 

139: )

وحسن   ،  ٨9  : البالغة  علوم  يف  التلخيص  و   ،  329: البالغة  علوم  يف  اإليضاح    : ينظر   )٨2)
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التوسل إىل صناعة الرتسل : 2٦٨  ودراسات يف البالغة العربية :1٨3، وويش الربيع بألوان البديع 
: ٦٦ ، وعلم البديع ) د.بسيوين عبد الفتاح ( : 139

(٨3( مناقب آل أيب طالب : 17٦/3 ، وبحار األنوار :327/43 ، واأللفني يف أحاديث احلسن 
375/1 : g واحلسني

(٨4( اإليضاح يف علوم البالغة :330، وينظر:التلخيص يف علوم البالغة :٨9، وحسن التوسل 
 ،24/4 املفتاح:  لتلخيص  اإليضاح  وبغية  التلخيص:٦27،  رشح   ،  2٦٨  : الرتسل  صناعة  إىل 
ودراسات يف البالغة العربية 1٨3، والبالغة العربية  أسسها وعلومها وفنوهنا:440/2 ، وويش 

الربيع بألوان البديع: ٦7، وعلم البديع )د.بسيوين عبد الفتاح ( : 139

 gاحلسن اإلمام  كلامت  وموسوعة   ،  111/44: األنوار  وبحار   ،  500  /  ٦  : الكايف   )٨5)
  350/2:

(٨٦( حتف العقول :235 ، وتاريخ مدينة دمشق : 2٦٨/13 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
131/1: g

(٨7( تاريخ مدينة دمشق :253/13 ، وهتذيب الكامل :235/5 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
324/2 : g

 g احلسن  اإلمام  كلامت  وموسوعة   ،  104: املعجزات  ونوادر   ،  1٦9: اإلمامة  دالئل   )٨٨)
      250/2:

(٨9( الكايف :301/1 ، وإعالم الور بأعالم اهلد : 422/1 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
.17٨/1: g

(90( ينظر :   رشح التلخيص : ٦47 

(91( اإليضاح يف علوم البالغة :341 ، وبغية اإليضاح لتلخيص املفتاح : 4/ 44 ، وفن البديع 
وحسن   ،9٦: البالغة  علوم  يف  التلخيص  وينظر   ،  11٨  : البديع  بألوان  الربيع  وشـي  و   ،  ٨9:
التوسل إىل صناعة الرتسل :221 ، ورشح التلـخيص : ٦47  ، وخمترص السعد : 411، واملعجم 
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املفصل يف علوم البالغة : ٦44 ، وعلم البديع )د. بسيوين عبد الفتاح( : 19٨ 

(92( املصباح :20٦ ،وينظر : رشح التلخيص : ٦47  

(93( ويش الربيع بألوان البديع :11٨ ، وينظر : خمترص السعد : 411، وجواهر البالغة : 222

(94( حترير التحبري :2/ 119، وويش الربيع بألوان البديع : 11٨

(95( علم البديع )د. بسيوين عبد الفتاح( : 199

 )9٦( املصباح :20٦ ، وينظر: زهر الربيع يف شواهد البديع :190 

(97( ينظر :البديع :53 ، و :العمدة 7٨/2 ، وعلم البديع )د. حممود امحد حسن املراغي( : 101   

(9٨( ينظر : البديع :53 ، و العمدة :7٨/2 ، واملصباح : 20٦ ، وعلم البديع )د. بسيوين عبد 
الفتاح( : 19٨ 

(99( ينظر :  املصباح :20٦

(100( ينظر : علم البديع )د. حممود امحد حسن املراغي( :101 

املفصل يف علوم  ، واملعجم  البديع :190  الربيع يف شواهد  ، و زهر  البديع :53    : ينظر   )101)
البالغة :٦44

(102( ينظر :  البديع :53 ، و  العمدة:79 ، وعلم البديع )د. حممود امحد حسن املراغي( :101   

(103( ينظر : بديع القرآن :٦3 ، وفن البديع :٨9

(104( ينظر : علم البديع )د. حممود امحد حسن املراغي( :102

 ،119/1: التحبري  وحترير   ،  ٦3 القرآن  وبديع   ،341 البالغة:  علوم  يف  ينظر:اإليضاح   )105(  
وويش الربيع بألوان البديع:11٨

(10٦( تكوين البالغة : 319
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170/1: g 107( اإلمامة والسياسة :141/1 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)

110/1: g 10٨( الغارات : ٦43/2 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)

(109( مناقب أل أيب طالب :1٨1/3 ، وكشف الغمة : 1٨3 ، وبحار األنوار : 341/43

(110( اخلرائج واجلرائح : 57٦/2 ، وبحار األنوار :45/44 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 
124/1: g

(111( كتاب الوالية :1٨5 ، و األمايل ) الشيخ الطويس( :5٦4 ، وبحار األنوار : 141/10، 
 ،147/1 ،129/1 ،11٨/1 ،119/1:g احلسن  اإلمام  :موسوعة  كلامت  ينظر  ولالستزادة 

2٨4/2 ،270/2 ،229/2 ،1٦2/1 ،149/1

(112( علم البديع ) د.بسيوين عبد الفتاح( : 201

(113( اإليضاح يف علوم البالغة : 3٨1، والتلخيص يف علوم البالغة :114، ورشح التلخيص: 
 : الرتسل  التوسل إىل صناعة  املفتاح: 114/4، وينظر : حسن  لتلخيص   ٦٦9، وبغية اإليضاح 
323، واإلشارات والتنبيهات : 24٦، والتعريفات : 49،   وزهر الربيع يف شواهد البديع:11٦، 

واملعجم املفصل يف علوم البالغة:194، وعلم البديع )د.بسيوين عبد الفتاح (:225

(114( حترير التحبري :140/2 

(115( البالغة والتطبيق : 4٦1 

(11٦( ينظر :  املثل السائـر: 200/3

(117( ينظر : املصدر نفسـه :200/3

(11٨( اإليضاح يف علوم البالغة : 3٨3ـ3٨4 ، وينظر العمدة :٨4/2  ، ورشح التلخيص :701، 
وخمترص السـعد :4٦1 ، 

    وكتاب الفوائد: 117 ، وزهر الربيع يف شواهد البديع :127، وصناعة  الكتابة: 149، ودروس 
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يف البالغة العربية :1٦4 

 ،13٦/1 ،3٨5/1 ،3٨1/1، 3٨0/1: g 119( ينظر : األلفني يف أحاديث احلسن واحلسني)
 ،3٦0/1 ،15٨/1 ،157/1

202/1 ،357/1 ،370/1 ،3٨1/1    

(120( ينظر :  حياة اإلمام احلسن بن عيل :٦7/2

(121( جنة األمان الواقية وجنة اإليامن الباقية :215 ، وبحار األنوار :373/91 ، 

(122( مجال األسبوع : 1٨0 ، وبحار األنوار :٨٨/190 ، 

(123( الدر النظيم :507 ، وكشف الغمة :1٦9/2 ـ 170  ، وذخائر العقبى :139 

(124( الدر النظيم : 504 ، والعدد القوية :32 ، وبحار األنوار :43/35٨

(125( حتف العقول / 23٦، وبحار األنوار: 109/75ـ119 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 
 332/2:g

(12٦( سنن الرتمذي 55/4 ، واملستدرك عىل الصحيحني :357/4

(127( املستدرك عىل الصحيحني: 71٦/1 ، وينظر : املجازات النبوية : 23٨

34٦/2: g 12٨( روضة الواعظني : 420، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)

(129( مسند امحد : 5 /247

(130( كشف الغمة : 2 / 195 و 2 /179 ، والدر املنثور : 5 / 7٦ ،وبحار األنوار : 75 / 112 

(131( مسند الشهاب : 1 / 372 - 373

 :g 132( رشح هنج البالغة : 20 / 259  ، ولالستزادة( ينظر :  موسوعة  كلامت اإلمام احلسن)
   224/2 ،19٨/1
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(133( حتف العقول : 233، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن g : 1٦٦/1 ، وجواهر التاريخ : 
19٨ / 3

 )134( رشح هنج البالغة : 1 / 303 ، وهنج البالغة : 1 / 59 - ٦0 

(135( حتف العقول / 23٦، وبحار األنوار: 109/75ـ119 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 
332/2:g

 ُ املاءُ والطِّنيْ  : ةُ  غَ دَ الرَّ البالغة: 1 / 133 - 134    البالغة :24٦/٦ ، وهنج  (13٦( رشح هنج 
ديدُ  تاج العروس :22/47٦ ثِريُ الشَّ لُ الكَ حَ والوَ

(137( مقاتل الطالبيني :40 ، ورشح هنج البالغة : 40/1٦ ، وبحار األنوار : 51/44  

(13٨( رشح هنج البالغة : 1٦3/15 ، وهنج البالغة : 27/3

324/2 : g 139( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر: 7٦ ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)

(140( رشح هنج البالغة : 10/ 14٨ ، وكشف الغمة :99/1 – 100 ، وهنج البالغة : 2/ 1٦3  

(141( فصل املقال يف رشح كتاب األمثال:37٦/1، وثامر القلوب يف املضاف واملنسوب:359/1، 
وجممع األمثال: 140/2 

(142( مجهرة األمثال 2:/152

(143(  الثاقب يف املناقب : 31٨ ، والدر النظيم : 495 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن )ع ( : 
24/1

(144( فصل املقال يف رشح كتاب األمثال :327/1 ـ32٨ ، واملستقىص يف أمثال العرب 3٨1/2

(145( ينظر :  فصل املقال يف رشح كتاب األمثال 327/1 ـ32٨ ، واملستقىص يف أمثال العرب 
 3٨1،/2

(14٦( اخلالف : 5 / 49٦ – 497 ، وينظر : فصل املقال يف رشح كتاب األمثال :1/32٨
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(147( مجهرة األمثال :334/2                                 

(14٨( فصل املقال يف رشح كتاب األمثال :1/32٨

(149( مفاتيح العلوم : 425

(150( اإليضاح يف علوم البالغة : 334 ، والبالغة االصطالحية : 332 ، وبغية اإليضاح لتلخيص 
املفتاح :4/ 32 ، ودراسـات  منهجية يف علم البديع : 231 ، وينظر :املصباح : 247 ، واإلتقان يف 

علوم القرآن :247/2 ، وويش الربيع بألوان البديع :٨5 

(151( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا :2/ 417 

(152( ينظر :  البالغة االصطالحية : 332

(153( ينظر :  ويش الربيع : ٨7  ، والبالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا:2/ 415 ، 417 ، 
ودراسات منهجية يف علم البديع: 233  

(154( دراسات منهجية يف علم البديع : 233  

(155( ينظر :  البالغة واإلسلوبية عند السكاكي :392

(15٦( دراسات منهجية يف علم البديع : 233 

(157( ينظر :  ويش الربيع بألوان البديع : ٨7 

(15٨( البالغة واإلسلوبية عند الس كاكي : 391

(159( تنظر : موسوعة كلامت اإلمام احلسن g :335/2 ـ 345/2

(1٦0( حتف العقول : 225 ، وترمجة اإلمام احلسن g :1٦٦ ، وهتذيب الكامل : ٦/242 

(1٦1( حتف العقول : 225 ، وبحار األنوار :102/75 ، 

(1٦2( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر : 71 ، وكشف الغمة :1٨7/2 ، والعدد القوية : 37 
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(1٦3( اإليضاح يف علوم البالغة : 334 ، وخزانة األدب وغاية األرب :270/2 ، وبغية اإليضاح 
لتلخيص املفتاح :33/4 والبالغة االصطالحية: 333

(1٦4( مفتاح العلوم : 425 ، والبالغة االصطالحية :332 ، والبالغة واإلسلوبية عند السكاكي 
379:

(1٦5( ينظر : املثل السائر :3/1٦٦

(1٦٦( التفسري الكبري :155/25

(1٦7( ينظر :  املثل السائر:3/1٦٦

(1٦٨( اإلتقان يف علوم القرآن :240/2

(1٦9( ينظر : العمدة : 20 ، وخزانة األدب وغاية األرب :270/2 

العمدة: 20،  ينظر:  منها  أراد االستزادة  التعريفات ومن  استقصاء  ليس من مهمة بحثي   )170)
 ،90 البديع:  بألوان  الربيع  وويش   ،212: واملصباح  األرب:270/2،  وغاية  األدب  وخزانة 

ودراسات منهجية يف علم البديع:239 

(171( ينظر :  دراسات منهجية يف علم البديع : 239ـ 242 

(172(  املثل السائر :1٦7/3

(173( موسوعة كلامت اإلمام احلسن g : 154/1 ، وإحقاق احلق وإزهاق الباطل :211/11

 214/2 : g 174( الدعوات :24 ، وبحار النوار :204/٨9 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)
219/2 : g ولالستزادة ينظر : موسوعة  كلامت  اإلمام احلسن ،

 : g (175( حتف العقول :235 ، وبحار النوار : 10٨/75 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 
299/2

(17٦(كشف الغمة: 194/2، وبحار األنوار:111/57، ومناقب اإلمامني احلسن واحلسني :41
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(177( األمايل )الشيخ الطويس( : 5٦0 ، وصحيفة احلسن g : 1٨2 ، ولالستزادة ينظر موسوعة 
كلامت اإلمام احلسن g: 75/1 ،2٨1/2، 324/2، 33٨/2ـ339/2  

(7٨1( مناقب آل أيب طالب: 1٨3 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن g: 2٦2/2،و لالستزادة 
324/2 : g ينظر موسوعة كلامت اإلمام  احلسن

(179( ينظر :  مغني اللبيب : 92/1 

 : g 1٨0( كشف الغمة :194/2 ، وبحار األنوار :111/75 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)
332/2، 275/2 : g 334/2 ، ولالستزادة ينظر   :موسوعة كلامت اإلمام احلسن

 : g ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن  األنوار : 217/27  ، وبحار  األثر :227  (1٨1( كفاية 
الناظر وتنبيه اخلاطر : 73 ، وكشف الغمة :195/2 ، وموسوعة كلامت  19٨/1 )1٨2( نزهة 

٦5/1 : g اإلمام احلسن

(1٨3( ينظر :  دراسات منهجية يف علم البديع : 245  

(1٨4( املصدر نفســــــــــــه : 244 ـ 245 

 2٨1/2 : g 1٨5( االحتجاج :٨/2 ، والعدد القوية : 50 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)
2٨2/2 –

(1٨٦( ينظر :  ويش الربيع بألوان البديع :91 

(1٨7( رشح هنج البالغة :27/1٦ ، وبحار األنوار :102/44 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن 
1٨2/1 : g

(1٨٨( ينظر :  الصناعتني : 343 ، ورس الفصاحة : 235 ، واملثل السائر :1٦٨ ـ 172

(1٨9( ويش الربيع بألوان البديع :91 

75/1 : g 190( اخلصال :441 ، وحتف العقول :320 ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)
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(191( ويش الربيع بألوان البديع :91

g : 173 ، وموسوعة كلامت اإلمام  (192( تاريخ الطربي : 122/4 ، و ترمجة اإلمام احلسن 
132/1 : g احلسن

(193( دراسات منهجية يف علم البديع : 244  

 339/2 – 33٨/2 : g 194( تاريخ اليعقويب : 22٦/2  ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن)

(195( دراسات منهجية يف علم البديع  : 245  

(19٦( تاريخ مدينة دمشق : 13/ 254 ، وترمجة اإلمام احلسن g : 1٦0 ، وكنز العامل :270/1٦ 

(197( ينظر :  دراسات منهجية يف علم البديع : 245

 319/2 : g 19٨( اخلصال : 4٨5 ، والدعوات : 137 ، وتنظر : موسوعة كلامت اإلمام احلسن)

 )199( ينظر:الصناعتني : 341، ورس الفصاحة: 235 ـ241، واملثل السائر:2٨٨/2 ، ودراسات 
منهجية يف علم البديع:    245   



٢٣٩

د. نــوال جاسـم حممد الشويلــي 

قائمة املصادر واملراجع:

- اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن بن .1
أيب بكر جالل الدين السيوطي، حتقيق حممد 

أبو الفضل إبراهيم ، اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، 1394هـ/ 1974 م ، دار هنضة 

مرص للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة.

-األمايل، الشيخ الطويس، مصادر احلديث .2
الشيعية ـ القسم العام،حتقيق: قسم الدراسات 

اإلسالمية - مؤسسة البعثة، ط1، 1414م.

-بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة .3
األطهار، حممد باقر املجليس، ، أصفهان، 

د.ت.

-بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم .4
البالغة، عبد املتعال الصعيدي، مكتبة ال: 

السابعة عرش: 142٦هـ-2005.

-خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة .5
احلموي، تقي الدين أبو بكر بن عيل بن عبد 

اهللا احلموي األزراري،عصام شقيو، دار 
ومكتبة اهلالل-بريوت، دار البحار-بريوت، 

2004م.

-رشح التلخيص يف علوم البالغة، حممد .٦
بن عبد الرمحن القزويني، تر:حممد هاشم، 

ط1، دار اجليل للطبع والنرش والتوزيع.

-الصناعتني، أبو هالل احلسن بن عبد .7

اهللا بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران 
العسكري، حتقيق عيل حممد البجاوي وحممد 

أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية – بريوت 
1419

-العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، أبو عىل .٨
احلسن بن رشيق القريواين األزدي، حتقيق 

حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، ط، 
اخلامسة، 1401 هـ - 19٨1م.

-املثل السائر يف أدب الكاتب ، ضياء الدين .9
بن األثري، نرص اهللا بن حممد، حتقيق أمحد 

احلويف، د.ت.

- مفتاح العلوم، يوسف بن أيب بكر بن .10
حممد بن عيل السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو 
يعقوب ، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان 

،ط: الثانية، 1407 هـ - 19٨7م.

-موسوعة كلامت اإلمام احلسن g،جلنة .11
احلديث يف معهد باقر العلوم g، ط 1، ربيع 

الثاين 1423م.

-نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة .12
اجلوانب – قسطنطينية، ط1، 1302.

-الوساطة بني املتنبي وخصومه، عيل بن .13
عبد العزيز اجلرجاين، حتقيق: حممد أبو الفضل 

إبراهيم - عيل حممد البجاوي ، 13٨٦ – 
.19٦٦




