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 فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل:  ةقدم الباحثت. ولذلك اجلامعي
 مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ارسالدكتور عبد احل .1
كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية   ةعميد شافية ةالدكتور  .2
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أهنا كثرية  ةالباحث تواعرتف. ونافعة للقارئ سرجانااالختبار النهائي للحصول على درجة 
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 أبرامس، علي بن أيب طالب، اخلطبة، وسائل الريتوريك، سلوباأل:   الكلمات املفتاحية

ا د بأسلوب اللغة يف هذاألعمال األدبية. واملقصو بوسيطة ألسلوب هو وسيلة لنقل األفكار ا
بنية اجلملة أو ما يسمى بوسائل الريتوريك. عدة أنواع ال تنظيمهي أسلوب اللغة من ناحية  البحث

من وسائل الريتوريك هي التكرار والتوازي واملناقضة والذروة واملفاجئ. إحدى األعمال األدبية اليت 
طبة لعلي بن أيب طالب يف الكتاب اخلحتتوي فيها الكثري من أسلوب اللغة وسائل الريتوريك هي 

( نوع ووظيفة وسائل الريتوريك يف اخلطبة لعلي بن أيب 1حث عن )هنج  البالغة. يبحث هذا الب
( املعىن الوارد يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف الكتاب هنج 2طالب يف الكتاب هنج البالغة و )

 .البالغة
هذا البحث هو من البحث الكيفي والوصفي والبحث املكتيب. ومصادر البيانات يف هذا 

البيانات الثانوية. مصدر  البيانات األساسية واملصادر البيانات ملصادرالبحث يتكون على نوعان، ا
مصادر البيانات و هو اخلطبة لعلي ابن أيب طالب يف الكتاب هنج البالغة.  بحثلا ااألساسية يف هذ

، ا البحثيف هذ .هي الكتب عن االسلوبية والدراسات املتعلقة بالبحث البحث هذاالثانوية يف 
ستخدم هذ البحث حتليل ي  و طريقة مجع البيانات املستخدمة هي طريقة القراءة وطريقة الكتابة. 

وعرض البيانات، أي تقليل البيانات،  (،Miles dan Hubberman)البيانات وفًقا ملايلز وهوبرمان 
 .استخالص النتائجو 

لعلي بن أيب طالب ( كان مخسة وسائل الريتوريك يف اخلطبة 1أما نتائج هذا البحث هي )
يف الكتاب هنج البالغة، وهي التكرار والتوازي واملناقضة والذروة واملفاجئ، ولكن يغالب أسلوب 
التكرار فيها. أما الوظيفة من أسلوب اللغة الذي استخدمه علي بن أيب طالب يف خطبته هي 

يح الرسالة املذكورة. املعىن للتأكيد الرسائل املذكورة، وإظهار توازن البنية النحوية يف جلملة، وتوض



 
 

 ح
 

يف أسلوب اللغة  الذي حتتوييف اخلطبة لعلي بن أيب طالب هو معىن لتعزيز ولتأكيد الرسالة  الغالب
ألن حبث اخلطبة لعلي بن أيب طالب عن التوحيد والشريعة اإلسالمية اليت جيب على كل  التكرار

التوحيد ومعرفة اهلل وخملوقاته. ومعىن اخلطبة الثانية  هو مسلمني أن يعرفهما. أما املعىن اخلطبة األوىل
فضائل القرآن وينهى عن الظلم هو قدرة اهلل وحظر حلب الدنيا. ويف اخلطبة الثالثة معناها هو 

 .والبدعة
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ABSTRACT 

Khusna, Laila Faridatul. (2020). Means of rhetoric in the sermon of Ali bin Abi Thalib 

in Nahjul Balaghah (Study of Stylistic). Minor Thesis. Department of  Arabic Language 

and Literature, Faculty of  Humanities, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang.  

Advisor : M. Anwar Mas’adi, MA 

Keywords : Style of language, means of rhetoric, sermon, Ali bin Abi Thalib, Abrams 

Style is a way of conveying ideas through literary works. What is meant by the 

style of language in this study is the style of language based on the structure of sentence 

structure or called the means of rhetoric. Several types of rhetoric are repetition, 

parallelism, paradox, and climax and anticlimax. One of the literary works in which a lot 

of styles contain the language of rhetoric is the sermon of Ali bin Abi Thalib in Nahjul 

Balaghah. This study examines (1) the type and function of language style in Ali bin Abi 

Thalib's sermon in Nahjul Balaghah and (2) the meaning contained in Ali bin Abi Talib's 

sermon in Nahjul Balaghah. 

This research includes descriptive qualitative research and library research. Data 

obtained from primary and secondary data sources. The primary data source is Ali bin 

Abi Thalib's sermon in Nahjul Balaghah. While secondary data sources include books on 

language style, journals, and dictionaries. The data collection technique of this study used 

reading and note taking techniques. Then the data were analyzed using data analysis 

according to Miles and Hubberman, namely data reduction, data presentation, and data 

verification.  

The results of this study indicate that (1) there are 5 styles of rhetorical means in 

Ali bin Abi Thalib's sermon in Nahjul Balaghah, namely repetition, parallelism, paradox, 

and climax and anticlimax, and are dominated by repetitive language style. As for the 

general purpose of the style of language used by Ali ibn Abi Thalib in his sermon are to 

emphasize the messages conveyed, to show the balance of the grammatical structure of 

the sentence, and to clarify the message conveyed. The meaning contained in the sermon 

of Ali bin Abi Thalib is the meaning of reinforcement and emphasis of the message 

contained in the style of repetition language, because most of the contents of the sermon 

Ali bin Abi Thalib discuss about monotheism and Islamic law which must be known to 

all Muslims. The first sermon discusses monotheism and knowledge of God and His 

creatures. The second sermon discusses the power of God and the prohibition of world 

love. The third sermon discusses the virtues of the Qur'an and the prohibition of doing 

dholim and bid'ah. 
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ABSTRAK 

Khusna, Laila Faridatul. (2020). Sarana Retorika dalam Khutbah Ali bin Abi Thalib 

dalam Kitab Nahjul Balaghah (Kajian Stilistika). Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang 

Pembimbing : M. Anwar Mas’adi, MA  

Kata kunci : Gaya bahasa, sarana retorika, khutbah, Ali bin Abi Thalib, Abrams 

Gaya bahasa merupakan cara pengarag menyampaikan gagasannya melalui karya 

sastra. Yang dimaksud dengan gaya bahasa dalam penelitian ini adalah gaya bahasa 

berdasarkan penyiasatan struktur kalimat atau disebut dengan sarana retorika. Beberapa 

macam sarana retorika yaitu repetisi, paralelisme, paradoks, dan klimaks dan antiklimaks. 

Salah satu karya sastra yang didalamnya banyak megandung gaya bahasa sarana retorika 

yaitu khutbah Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah. Penelitian ini mengkaji 

tentang (1) jenis dan fungsi gaya bahasa dalam khutbah Ali bin Abi Thalib dalam kitab 

Nahjul Balaghah dan (2) makna yang terkandung dalam khutbah Ali bin Abi Thalib 

dalam Kitab Nahjul Balaghah.  

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian kepustakaan. 

Data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa khutbah 

Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah. Sedangkan sumber data sekunder 

berupa buku tentang gaya bahasa dan sumber data lain yang berhubungan dengan 

penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik baca dan catat. 

Kemudian data dianalisis menggunakan analisis data menurut Miles dan Hubberman, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat 5 gaya bahasa sarana 

retorika dalam khutbah Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah, yaitu repetisi, 

paralelisme, paradoks, dan klimaks dan antiklimaks, dan didominasi oleh gaya bahasa 

repetisi. Adapun secara umum tujuan dari gaya bahasa yang digunakan Ali bin Abi 

Thalib dalam khutbahnya untuk menekankan pesan-pesan yang disampaikan, 

menunjukkan keseimbangan struktur gramatikal kalimat, dan memperjelas pesan yang 

disampakan. Adapun makna yang terkandung dalam khutbah Ali bin Abi Thalib adalah 

makna penguatan dan penekanan pesan yang terdapat dalam gaya bahasa repetisi, karena 

sebagian besar isi khutbah Ali bin Abi Thalib membahas tentang tauhid dan syariat Islam 

yang wajib diketahui seluruh umat muslim. Khutbah pertama membahas tentang tauhid 

dan pengetahuan tentang Allah dan makhluk-makhlukNya. Khutbah kedua membahas 

tentang kekuasaan Allah dan larangan cinta dunia. Adapun khutbah yang ketiga 

membahas tentang keutamaan Al Qur’an dan larangan berbuat dzolim dan bid’ah.  
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 األول الفصل
 المقدمة

 خلفية البحث -أ
ذكر يف  يرتبط تطور األدب العريب ارتباطا وثيقا بتطور الشعر والنثر.

( 21، ص. 1961كتاب الوسيط يف األدب العريب و تارخيه )اإلسكندري، ال
أديب ما أن الشعر والنثر مها نوعان من األشكال كالم العرب. النثر هو عمل 

 ومن ناحية هو عمل أديب بوزن وقافية. أما الشعر ليس مرتبطا بوزن وقافية،
ل الشعر، ألن النثر ظهورمها، كما ذكر يف تاريخ األدب العريب أن النثر ينشأ قب

، 2011)مزاكي،  طا بإحساس كبري بالعاطفة واخليالليس مرتبط، والشعر مرتب
ولكن، يف بداية ظهورمها، كان الشعر متقدما من النثر، ألن يعتقد  .(2ص. 

العربيون أن الشعر هو قيمة اجلمال يف األدب الناتج من عميق املشاعر ومجال 
 (.87، ص. 2008اخليال )وارغاديناتا، 

أما سببه كان عد تعتيم الشعر يف صدر اإلسالم. وكان النثر يتطور ب
جيعل العامل عر العظيم يف ذلك الوقت. وهذا القرآن قادرا على هزمية الش

كان بعض منهم يبحثون عن عيوب ، و مبراقبة القرآن و دراسته يشغلونالشعراء 
القرآن وينكره. وجيعل القرآن يعرضني عن عادهتم يف الشعر. حىت جيئ األية 

ا للتحذير على الشعراء الذين استخدموا شعرهم إلدانة اآلخرين، ومدح كل م
-227، 26سورة الشعراء ) يف، وهي ، ومدح شخص حبمد نفقحيرمه اهلل

  #نَ وْ م  يْ هِ َي  اد  وَ  ل   ك  يف  مْ َأََلْ ت َرَى أَن َّه    #وَالشُّعَرَآء  ي َتَِّبع ه م  الغَاو ْونَ : "(224
  وا اهللَ ر  كَ َذ وَ  اِت احِلَ وا الصَّ ل  مِ عَ ا وَ وْ ن   مَ أَ  نَ ْي ذِ  الَّ الَّ إِ   #نَ وْ ل  عَ فْ  ي َ ااَل مَ  نَ وْ ل  وْ ق  ي َ  مْ ه  ن َّ أَ وَ 

. وجيعل "#نَ وْ ب   لِ قَ ن ْ م   يَّ وا أَ م  لِ ظ   نَ ْي ذِ الَّ  م  لَ عْ ي َ سَ وا وَ م  لِ ا ظ  مَ  دِ عْ ب َ  نْ وا مِ ر  صَ تَ ان ْ ا وَ ًر ي ْ ثِ كَ 
بعض الشعراء ومنهم يريدون أن  على نتاجية الشعرإ ينخفضذلك التحذير 

 (.244-242، ص. 2008يعبد اهلل فقط )وارغاديناتا، 
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الشعراء يف صدر اإلسالم جيعل النثر تقدما على الشعر، اخنفاض إنتاج 
ر نوعان من تطوّ  .(259، ص. 2008اخلطبة )ورغاديناتا،  جمال خاصة يف

يف صدر اإلسالم، األول هي اخلطبة، والثاين هي الرسائل. لكن تفوق  النثر
. تتمتع بامتياز من الكشف املباشر تطوير اخلطبة من الرسالة، ألن اخلطبة

وسائل الدعوة الناس  إىل اإلسالم وتعليم علوم الشريعة اإلسالمية  هية اخلطبو 
 .(80، ص. 1376)اجلنيدي مجعة ، 

إن عصر صدر اإلسالم هو عصر الثاين من عصور األدب العريب، 
سنة  12ليدعو قريشا والعربيني والناس اىل اإلسالم يف  رسول اهلل بعث وفيها

أمية وانتقال الوالية إىل ملك عضوض يف  قبل اهلجرة، وينتهي بقيام دولة بين
، 1376)اجلنيدي مجعة ،  ومدة هذا العصر ثالث ومخسون سنة ،41سنة 
 .(5ص. 

استخدم رسول اهلل يف دعوته وسائل اخلطبة لدعوة العريب إىل اإلسالم. 
وكان يلقي الناس يف  .اخلطبة إىل كثري من قبائل العرب دعى رسول اهلل بوسيلة

وسم احلج فيخطبهم، مث انتقل اىل اليثرب يدعو إىل اهلل على ويف م قاألسوا
بصرية، ويقوم يف جمتمعات جديدة، يفيض عليهم من عذوبة لفظه ومساحة 

ين مبينا هلم لسانه، وكانت تقدم عليه وفود العرب فيخطب فيهم داعيا إىل الدّ 
(. أما 80، ص. 1367، )اجلنيدي مجعة األحكام الشريعة واألدب الدينية

الوداع. طبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هي خطبة الوداع يف حج اخلشهر أ
بة رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم قبل أن هذه اخلطبة  هي أخر اخلط

 أشهر بعد حج الوداع تويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.   3وتويف، 
يف قد تطورت اخلطبة يف عهد خلفاء الرشدين. لكن تفرقت اخلطبة 

وسائل الشدين. اخلطبة يف عهد الرسول هي عهد الرسول وعهد خلفاء الرا
ليس لدعوة  ، أما يف عهد خلفاء الراشدين هيفقط لدعوة الناس إىل اإلسالم
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ريمسون هبا سياسة الدولة اجلديدة، وما لأداة ك  الناس إىل اإلسالم فقط، ولكن
يلتزموهنا يف حكم الناس أو يكون عليه أمر الرعية، وحيددون دساتريهم اليت 

، 1376)اجلنيدي اجلمعة أيضا أو حيضون فيها على غزوة أو جهاد ،عامالهتمم
 .(80ص. 

.  اء الراشدين املشهور  يف اخلطبةعلي بن أيب طالب  هو احدى اخللف
، 1916كما ذكر يف الكتاب الوسيط يف األدب العريب وتارخيه )اإلسكندري، 

ب إمام اخلطباء من العرب بعد رسول اهلل. ( أن علي بن أيب طال114 ص.
أن  (270، ص. 2008ذكر يف كتاب األدب العريب وثقافته )ورغاديناتا، و 

كثر يف علمه وزهده، و اهلل، علي بن أيب طالب هو أفصح  الرجل بعد رسول 
دم علي بن أيب طالب يف خطبته  خاست .مشهور يف اخلطبة بعد رسول اهللو 

. واستخدم علي بن يستطيع أن يسحر من مسعهاكالما مجيال وفصيحا حىت 
اإليقائية وهلا معىن القوية طبته اللغة الفصيحة، واجلميلة، و أيب طالب يف خ

يتأثر استخدام هذه اللغة لقربه من النيب حممد وفهمه الواسع يف القرآن  والبليغة.
 .واحلديث

 مجالية اللغة أو أسلوب اللغة هو نوع من عناصر علم األسلوب.
. طبعا، عن لغة الشخص يف األعمال األديب طريقة التعبري ألسلوب هووا

خيتلف التعبري اللغوي بني مؤلف يف األسلوب، لذلك يسمى األسلوب أيًضا 
خصائص املؤلف يف األعمال األديب. وأما علم األسلوب هو علم الذي يدرس 

 .(13، ص. 2017فيه أسلوب اللغة )راتنا ، 
م األسلوب متعددا. ينقسم أبرامس كان عناصر األسلوب يف عل

(Abrams) اللغة اجملازية  .ووسائل الريتوريكلوب  إىل نوعني، اللغة اجملازية األس
وسائل هي استخدام العناصر اللغوية اليت تنحرف عن املعىن احلريف، وأما 

، أي يف ترتيب الكلمة أو اللغويةهي شكل من أشكال تنظيم البنية الريتوريك 
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النحوية. الغرض من هذا الشكل هو جتميل األعمال األديب. يف بنية 
 .(212، ص. 2014)نورجيانتورو ، 

كتاب ال أما اخلطبة اليت اختارت يف هذا البحث هي ثالثة خطب يف
جمموعة من النصوص  فيهكتاب حيتمل ال كتاب هنج البالغة هوالهنج البالغة. 

اخلطبة، ورسائيل، وكلمات احلكمة لعلي بن أيب طالب الذي حيتوي على قيم 
، ص. 2004  اجلميلة العالية، وغرائب الفصاحة، وجواهر العربية )صاحل،

ورسائل وكلمة  (. أبو حسن حممد رضي هو أول من تدوين اخلطاب34
  كتاب هنج البالغة.اللعلي بن أيب طالب يف  احلكمة

ا، وصايخطبة و  239ول يف هذا الكتاب على حيتوي الفصل األ
احلكمة  اتكلم  478الفصل الثالث على رسائل، و  79الفصل الثاين على 

اخلطب فيه، أخذت الباحثة ثالثة  239من  .(35، ص، 2004)صاحل، 
كتاب هنج البالغة. اخلطبة األوىل تبحث عن محد اهلل، وخلق الخطب يف 

كام كة، واختيار األنبياء، ومبعث النيب، والقرآن، واألحَل، وخلق املالئاالع
فراده بالعظمة وأمر البعث. إالشرعية. أما اخلطبة الثانية تبحث عن قدرة اهلل و 

واخلطبة الثالثة تبحث فيها عن فضل القرآن وينهى عن البدعة. اختارت 
ية، الباحثة ثالثة خطب فيها  ألهنم حتتوي على الكثري من العناصر األسلوب

 .بنية اللغوية أو وسائل الريتوريكال تنظيم وخاصة يف جمال
يستخدم علي بن أيب طالب اللغة اجلميلة، ومنّظمة، والبليغة يف تلك 
اخلطبة. املصطلحات بني اجلمل متكررة ومستمرة، ووجد فيها مماثلة يف الوزن 
والقافية يف كل هناية اجلملة. من هذا االعتبار، هتتم الباحثة أن تبحث نص 

توي جبمال اللغة. كتاب هنج البالغة اليت حتالاخلطبة لعلي بن أيب طالب يف 
تستخدم الباحثة النظرية األسلوبية اليت تؤكد دراستها على أسلوب اللغة اليت 

 بنية اللغوية أو وسائل الريتوريك.ال تنظيم تستخدمها املؤلف، وخاصة يف جمال
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 أسئلة البحث -ب
 هي: هذا البحث نظرا على خلفية البحث فأسئلة البحث

ووظيفتها يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف وسائل الريتوريك كيف األشكال  -1
 الكتاب هنج البالغة؟

 ؟لعلي بن أيب طالب يف الكتاب هنج البالغة اخلطبةما معاين  -2
 أهداف البحث -ج

 هي: وأما أهداف البحث املناسب بأسئلة البحث السابقة،
وسائل الريتوريك ووظيفتها يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف  شكالاأل ملعرفة -1

 الكتاب هنج البالغة
  اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف الكتاب هنج البالغةمعاين  ملعرفة -2

 البحث أهمية -د
 : التطبيقية واألمهيةالنظرية  األمهية تقدمت الباحثة يف هذا البحث بأمهيتني،

 ةظريّ النّ  األمهية -1
 النظرية األسلوبية يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب.تطبيق : أوال
يب عطي املعرفة حول أسلوب اللغة املستخدمة يف اخلطبة لعلي بن أي: ثانيا
 طالب.

 الّتطبيقّية األمهية -2
 :هية هلذا البحث طبيقيّ التّ  األمهيةوأما 

يعطي الفوائد واملسامهات للمجتمع حول دراسة أسلوبية يف اخلطبة أوال: 
  طالب. لعلي بن أيب

يستطيع أن يكون مراجعا للباحثني يف دراسة علم األسلوب، خاصة ثانيا:  
 من ناحية بنية األسلوب اللغوية أو وسائل الريتوريك. 
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 حدود البحث -ه

البحث يعين ثالثة خطاب يف الكتاب هنج البالغة.  احدود هذأما
، 1طبة اخلطب يف الكتاب هنج البالغة، أخذت الباحثة اخل 239من 

. اخلطبة األوىل تبحث عن محد اهلل، وخلق 172، و اخلطبة 109واخلطبة 
َل، وخلق املالئكة، واختيار األنبياء، ومبعث النيب، والقرآن، واألحكام االع

، تبحث عن قدرة اهلل وافراده بالعظمة وأمر 109الشرعية. أما اخلطبة 
عة. تبحث فيها عن فضل القرآن وينهى عن البد 172البعث. واخلطبة 

اختارت الباحثة ثالثة خطب فيها  ألهنم حتتوي على كثري من العناصر 
  األسلوبية، وخاصة يف جمال بنية األسلوب اللغوية أو وسائل الريتوريك.

 الدراسات السابقة -و
قد درست العديدة من الدراسات األسلوبية، لكن َل جتد الباحثة دراسة 

وسائل الريتوريك يف اخلطبة لعلي بن أسلوبية من ناحية بنية األسلوب اللغوية أو 
وجدت الباحثة بعض الدراسات يف  .أيب طالب يف الكتاب هنج البالغة

 األسلوب اللغة كما يلي: 
. خطابة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب يف هنج 2014هندرا كوسوما.  -1

)دراسة حتليلية يف عناصر األدب(. قسم اللغة العربية وأدهبا كلية  البالغة.
مية احلكومية داب والعلوم الثقافية يف جامعة سونان كايل جاغا اإلسالاآل

املقايس األدبية عند نظرية العناصر األدبية و  البحث ايوجياكرتا. تبحث هذ
 كتاب هنج البالغة. نتائج أمحد شايب يف خطبة علي ابن أيب طالب يف

يال و : توجد يف هذه الدراسة العناصر األدبية يف شكل عاطفة و اخلالبحث
الفكرة والصورة. اجلوانب االجتماعية اليت وجدها الباحث يف اخلطب علي بن 

 ( التسوية بني الطبقات االجتماعية الغنية والفقرية مع تعليم1أيب طالب : 
( جيب أن تسرتشد العالقات االجتماعية مببدأ الوالء، 2وتعليم الرمحة ،  الزهد
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الشخص يعمل بالزهد يف حياته، ( تصبح العالقات االجتماعية قوية إذا 3
( احلكومات لديها حقوق 5( إعطاء الصدقات أللئك الذين حيق هلم، 4

 والتزامات لشعبها.
. احملسنات اللفظية يف خطبة علي بن أيب طالب 2016أوىل ولفدة العالية.  -2

عربية و أدهبا، كلية  " )الدراسة بالغية(. قسم اللغة ا"خالية من حرف األلف
األدب، جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا. نتيجة هذا اللغة و 

قيًما أدبية، منها  البحث أن وجد الباحث يف خطبة علي بن أيب طالب
إقتباس. أسلوب اللغة يف هذه اخلطبة مجيال و بليغا. و جناس، سجع، و 

يستخدم علي  أيًضا عناصر البالغة، خاصة من ناحية حمسنات اللفظية. 
 .ك أيًضا استخدام االقتباسات من آيات القرآن الكرمي واحلديث الشريفوهنا

. اختيار اللفظ يف ديوان "األعمال الشعرية الكاملة" لفدري 2019النجمة.  -3
طوقان من خالل الدراسة الستيليستيكية التحليلية. قسم اللغة العربية وأدهبا،  

كومية اإلسالمية كلية علوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم احل
ماالنج. نتيجة هذا البحث أن هناك ثالث وحدات من الدراسة 
الستيليستيكية اليت فيها األلفاظ املتعلقة بالدراسة وهي كما يلي: عشر بيانات 

مخس مخس بيانات من املشرتك اللفظي، و من األلفاظ املتقاربة يف املعىن، 
 بيانات من مقتضى احلال. 

أسلوب اللغة خطبة اجلمعة )دراسة أسلوبية(.  .2013لطفي حمي الدين.  -4
: أن اسةمعهد جونتور دار السالم للدراسات اإلسالمية. نتائج هذه الدر 

إحدى املمارسات اليت تستخدم لغة مؤثرة هي خطبة اجلمعة. يوجد يف كل 
ذلك هو ما مييز تسليم لكل للغة املختلفة بني خطبة، و  أسلوبخطبة 

اللغة أمرًا مهًما ألنه انعكاس الشخصية  طبة. وهكذا يصبح أسلوباخل
مستخدم اللغة. أما أسلوب اللغة الذي غالًبا يظهر يف خطبة اجلمعة باللغة 



 
 

 8 

، لوب لغة احملادثة، وتقليد الكالمالعربية هو أسلوب السؤال البالغي، أس
 والتوازي.

العديدة الدراسات السابقات، وجدت الباحثة تشابة واختالف بني من 
والدراسات السابقات. يف الدراسة السابقة األوىل، تشابه هذا  هذا البحث

البحث باستخدام جمتمع البحث، يعين اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف الكتاب 
هنج البالغة. وختتلف هذا البحث بالستخدام نظرية. استخدم هذا البحث نظرية 

 عناصر األدب.أسلوبية، وأما الدراسة السابقة األوىل استخدم دراسة حتليلية يف 

ستخدام ا هو يف هذا البحثبه يف الدراسة السابقة الثانية و وكان تشا
طبة لعلي بن أيب طالب. واختالفهما من ناحية النظرية اخلجمتمع البحث، يعين 

املستخدمة. يستخدم الدراسة السابقة الثانية النظرية البالغية، وأما هذا البحث 
 استخدم النظرية األسلوبية.

ستخدام ا هو يف وهذا البحث الثالثةتشابه يف الدراسة السابقة  وأما
. جمتمع البحث. واختالفهما من ناحية يعين أسلوبية أو ستيليستيكية، النظرية

ديوان "األعمال الشعرية الكاملة" جمتمع البحث يف الدراسة السابقة الثالثة هو 
لعلي بن أيب  ، وأما جمتمع البحث يف هذا البحث هو اخلطبةلفدري طوقان

 .طالب يف الكتاب هنج البالغة

وخيتلف هذا البحث بالدراسة السابقة الرابعة من ناحية جمتمع البحث، 
 الثالثةويف الدراسة السابقة  ،أيب طالب ألن يف هذا البحث حبث اخلطبة لعلي بن

أسلوب اللغة خطبة اجلمعة. تشابه هذا البحث بالدراسة السابقة عن  تحبث
 نظرية، واختالف يف جمتمع البحث.  الثالثة

 
 منهج البحث -ح
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ها يف البحث. أما البحث هو منهجية البحث هي طريقة اليت تنفي
حماولة يف جمال العلوم للحصول على البيانات واملبادئ بصرب وبعناية ومنهجي 

 .(24: 2006لتحقيق احلقيقة )مردليس ، 
 نوعّية منهج البحث -1

البحث الكيفي  هو يف هذا البحث منهج البحث املستخدم
(Metode Kualitatif .)يقول بوغدان وتايلور (Bogdan dan Taylor ) أن

بيانات يف شكل كلمات مكتوبة  فيه بحثي ينتجالالبحث الكيفي هو إجراء 
هذا البحث و  .(21، ص. 2011)فراستوو, البحثأو شفهية من  جمتمع 

اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف  ى بالبحث الكيفي ألن البيانات يفيسم
 تكون اجلملة املكتوبة اليت يتم تفسريه ووصفه.  الكتاب هنج البالغة

 حالة هو اجراءات حل املشكالت لتحقيقأما البحث الوصفي 
 .(100، ص. 2017)ايرينا،  ىل حقائقهإاستنادا  هاووصف جمتمع البحث

لكن الغرض من البحث الوصفي ليس لوصف جمتمع البحث أو البيانات 
)عبد  و انتنتاج لفهم جمتمع البحث أيضاالبحثي فقط، بل لتقدمي تفسري أ

هذا البحث هو من البحث الوصفي ألن و  .(248، ص. 1228الرمحن، 
يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف  يانات الكيفيةيف هذا البحث سيصف الب

 . باحلقيقة والدقيقة ج البالغةالكتاب هن
(. penelitian pustaka)وأما نوع هذا البحث هو البحث املكتيب 

مصادر الذي يستخدم البيانات من الكتب و البحث املكتيب هو البحث 
يسمى هذا البحث ببحث املكتيب ألنه استخدم املصادر  املكتيب األخرى.

 البيانات من الكتب والدراسات املتعلقة بالبحث. 
 البيانات ومصادرها -2
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مصادر البيانات يف هذا البحث يتكون على نوعان املصادر، 
 املصادر األساسية واملصادر الثانوية. 

 مصادر البيانات األساسية (أ
 توفر البيانات مصادر البيانات اليتاملصادر البيانات األساسية هي 

(. مصدر البيانات األساسية 211: 2011 ،)فراستووا مباشرة للباحثني
 يف هذه الدراسة هو اخلطب لعلي ابن أيب طالب يف الكتاب هنج البالغة. 

 مصادر البيانات الثانوية (ب
اليت ال توفر معلومات مصادر البيانات مصدر البيانات الثانوية هي 

واألشخاص اآلخرين، وغري  ،لباحثني. املثال من خالل الوثائقمباشرة ل
مصادر البيانات الثانوية يف هذه الدراسة  .211: 2011 ،)فراستووا ذالك

 .هي الكتب عن االسلوبية والدراسات املتعلقة بالبحث
 
 طريقة مجع البيانات -3

األنشطة املتعلقة بطريقة مجع طريقة مجع البيانات هي سلسلة من 
يف  .(2004:3 ،بيانات املكتبة أي قراءة وتسجيل ومعاجلة البحوث )زيد

طريقة ات املستخدمة هي طريقة القراءة و ، طريقة مجع البيانبحثال اهذ
 الكتابة.

 :على التايلهي أما اخلطوات مجع البيانات يف هذا البحث 
 كتاب هنج البالغةالنص اخلطب لعلي بن أيب طالب يف قراءة  (1
قراءة الكتب والبحث العلمي عن النظرية األسلوبية، خاصة من ناحية  (2

 أو وسائل الريتوريك بنية اللغويةتنظيم 
ىل النظرية إليت تستخدم أسلوب اللغة بالنسبة اجلمل ال الكلمات و يتسج (3

 األسلوبية
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 يف اجلداول لتسهيل حتليل البيانات هاوتصنيف البيانات مجع (4
 حتليل البياناتطريقة  -4

قد  تقدمي البيانات اليتانات يف البحث الكيفي هو تنظيم و حتليل البي
يستخدم  .(354، ص. 2010)كاسريام،  مجعها يف طريقة مجع البيانات

(. Miles dan Hubberman)البحث حتليل البيانات وفًقا ملايلز وهوبرمان  اهذ

يف طريقة حتليل البيانات يف مايلز هوبرمان، هناك ثالثة مراحل، وهي: تقليل 
 .واستخالص النتائجالبيانات، وعرض البيانات ، 

 طريقة تقليل البيانات (أ
تقليل البيانات هو عملية اختيار وتبسيط وجتريد البيانات 

بتقليل  .(2010:129مزير, إولية املوجودة يف جمتمع البحث )األ
م حتكم البيانات اليت قد مجعها ويستطيع أن توفر البيانات، سيت

واخلطوات تقليل  .(77، ص. 2007)هارون،  وصفية املالحظات
 البيانات يف هذا البحثهي:

يف اخلطوة  يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب بعد أن يتم مجع البيانات (1
  فيها البيانات ت الباحثةمث رتب ،طريقة مجع البيانات

 يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب تقليل البيانات باإلختيار البياناتمث  (2
 اليت تتعلق بالدراسة األسلوبية يف الكتاب هنج البالغة 

 بالدراسة أسلوبية وسائل الريتوريكنبذ البيانات اليت ال تتعلق  (3
 طريقة عرض البيانات  (ب

تقليل  عرض البيانات هو اخلطوة الثانية يف طريقة حتليل البيانات بعد
البيانات. وتعريف من عرض البيانات هو تقدمي جمموعة من 

 ،املعلومات اليت تدعم  لوصف االستنتاجات واختاذ اإلجراءات )امزير
هو البيانات الواردة  هذا البحثفعرض البيانات يف  (.2010:131
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بعد عرض و كتاب هنج البالغة. اليف اخلطب لعلي بن أيب طالب يف 
يف هذ البحث كما عرض البيانات اخلطوات  البيانات مث شرحها.

 يلي:
  اخلطوة تقليل البياناتعرض البيانات اليت مت تقليلها يف  (1
يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف الكتاب هنج  تصنيف البيانات (2

تنظيم من ناحية  ووظيفتها بناًء على نوع األسلوب اللغة البالغة
 أو وسائل الريتوريك بنية األسلوب اللغويةال

يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف الكتاب هنج  تقدمي البيانات (3
 بشكل الفقرة واجلدول اليت قد شرحها وحتليلها البالغة

 استخالص النتائج (ت
حتليل البيانات ملايلز وهوبرمان  طريقةاخلطوة األخرية يف 

(Miles dan Hubberman ) بعد أن يتم تقليل استخالص النتائجهي .
تستخلص الباحثة النتائج. قبل إجراء البيانات وتقدميها، 

االستنتاجات، أعادت الباحثة على حتقيق من حتليل البيانات 
املشكوك بإعادة التفسري وحتليل نتائج البحث ويعيد تأكيد النظرية 

 .املستخدمة
 يف هذ البحث كما يلي: استخالص النتائجاخلطوات 

 تقوم الباحثة أن تستخلص النتائج يف البيانات البحثي (1
 تستخلص الباحثة النتائج بشكل عام (2
 تستخلص الباحثة النتائج البحثي وفقا لفهم الباحثة (3
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 األسلوبعلم  األسلوب و .أ
األشياء الشائكة  : أ(معناه "stylus"ة الالتينيأصله من اللغة األسلوب 

، ب( األمور املتعلقة بالكتابة، ج( األعمال األدبية، الورق املشمع للكتابة على
، غالًبا اللغويهذا التعريف  من .(236، ص.2007)راتنا،  اللغة أسلوبد( 

األشياء  . يفسرالالتينيةاألسلوب يف اللغة  فسرياألول لت تعريفي ستخدم ال
هذا . كتابةالكلوحة   الورقوالطعن على  طريق الكشطب الشائكة للكتابة

 لذا، .عينةاملتأثريات المشاعر القارئ إلحداث  تخرتقله داللة املعىن ب طلحاملص
، ص. 2017)نورغيانتورو،  ميزةامل لغةاليشري إىل استخدام  األسلوبمعىن 

39-40.) 
اللغة املختار بناًء على  أسلوبهو سوكادا أما تعريف األسلوب عند 

شخصية ولكن ال تزال هلا خاصية شخصية ألهنا ولدت من  ،بعض اهلياكل
)راتنا،  القارئ مشاعر لتأثري اجلميلالتعبري عن األسلوب ب. رتب املؤلف

اختيار التعبريات اللغوية  طريقة، األسلوب هو قيقةيف احل .(12 ، ص.2017
، ص. 2017ل )نورغيانتورو، لتأثري اجلماو عنه  الذي سيعرباليت متثل شيًئا 

األصوات، اجملاز، تركيب  ، وهيطريقة كل جوانب اللغةالأحاط هذه  (.42
 (.35 ، ص.2012ساتوتو، ) اجلمل، وغري ذالك

تنشأ عدة العديد تعريف أسلوب اللغة الذي ذكر يف السابق، من 
سلوب اللغة، ب( العلوم أ العلم الذي يدرسألسلوب، وهي: أ( علم اتعريفات 

 سلوباألب، ج( تطبيق القواعد اللغوية يف أحباث واألد علم اللغةبني  املركب
 من ديباللغة يف األعمال األ سلوببحث استخدام أي ذيالعلوم ال د( ،ويةاللغ

التعريف ، يكون التعريف األخري هو التعريفاتمن هذه  يتها.جوانب مجال
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جانب اجلمال يف األعمال  ي شار إيليف الغالب ، ألن أسلوب اللغة األفضل
 .(236 ، ص.2007)راتنا ،  األديب

 عن هو دراسة علم األسلوبأن  االستنتاج من العديد هذ التعريف
 أما ة.يف شكل اللغب هو األسلو  موضوع علم األسلوب لذالكاألسلوب، 

ظهر  لتجميل اللغة.األسلوب هو أي شيء ينحرف عن استخدام اللغة العادية 
 ة.للغاألن األعمال األدبية مليئة بالعناصر اجلمالية  اجلمال يف األعمال األدبية

اللغة يف  سلوباألسلوب هو دراسة أعلم أن  العلماءلك تقول بعض الذ
 هو األسلوبتعريف ألن  .(71، ص.2008)اندراسوارا،  األعمال األدبية

 مصدر البيانات الرئيسي تعترب األعمال األديبف، اخلاصةاستخدام أسلوب اللغة 
 .(5 ،  ص.2017راتنا ، ته )يف دراس

اليت تركز  ألعمال األديبادراسة  هو تعريف علم األسلوب، بشكل عام
 ،حقيقة د.وجو امل األديب عملالهو  وضوعهوم ة.اللغأسلوب استخدام  يف

الغرض  .اللغة اإلبداعيةيستخدم فيها  األعمال اإلبداعية، هي األعمال األديب
استخدام اللغة اليت تنحرف عن استخدام اللغة من استخدام اللغة اإلبداعية هو 

استخدام  يفكيفية تعامل املؤلف   يدرسفإن املهمة األسلوبية هي  .بشكل عام
 .(122 ، ص.2016مزاكي ، ) إلنتاج تأثريات معينة اللغة يف األعمال األديب

 
 تاريخ علم األسلوب .ب

 تاريخ علم األسلوب في الغرب -1
التصال الرسالة يستخدم اللغة كوسيلة الذي األدب هو عمل 

اعتماًدا على  متنوعة، أشكال األعمال األديب .من املؤلف إىل القارئ
إذا كان الرتكيز على اجلانب . فيهالكاتب الرتكيز املكان الذي يستخدم 
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إذا كان الرتكيز على جانب احلوار، فإنه يسمى  ر.الشعبيسمى فالصويت، 
 .قصةالرواية أو بالإذا كان الرتكيز على الوصف، فإنه تسمى . و الدراماب

 يف األساس، ليس األدب شكل من أشكال التعبري عن الكلمات
، ولكنه حيتوي أيًضا على أفكار ورسائل يرغب املؤلف يف إيصاهلا فقط

 حالشخص يف المن  تولد األعمال األديبو  ع.إىل القارئ أو املستم
تأثر املصنفات األدبية باجلوانب الداخلية  لكلذ ة.عيناملبيئة المعني ويف 

قليويب، ) وانب يف األعمال األديباجل ذلك كل  يدورو . واخلارجية
 .(63 ، ص.2017

يف القرن التاسع عشر تصنيف األعمال األديب الوانب واجل
 كان.  وانبكل اجلللقيام النقد األديب من   النقاد الغريب جتعل والعشرين
مع شخصية الكاتب، ومسيت دراسته  األعمال األديب يتصلون

األعمال األديب مع اجملتمع  يتصلونهناك أيًضا . بسيكولوجية األدب
جتعل بعض النقد األديب احلديث  ب.جتماع األداالعلم بوبيئته، وتسمى 
هذا . النظريات النفسية واالجتماعية يركز دراسته علىالنقاد األدبيني 

النقد األديب الذي  أن يعود إىلبعض النقاد األدبيني لالعامل هو خلفية 
، 2017قليويب، )األسلوب يسمى بعلم أو  ،يركز على جوانب اللغة

 .(64 ص.
 ستخدم كلمةهو أول من ا( Phillips Schaff) فيليبس شاف

 يف كتابه بعنوان 1883-1882 سنة )باللغة اإلجنليزية( يف ستيليستيكا
Ensiclopedia Of Religious Knowledge.  ي نسب هذا املصطلح لكنو ،

 Traite  مع كتابيه( 1865-1949) (Charles Ball) تشارلز بايل إىل

De Stilistique  Francaise  و Precis De Stilistique  واليت تقدم ،
يسمى بعلم األسلوب  .احلديثمنشئ علم األسلوب كتشارلز بايل  
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سلوب هو يف علم قدمي الذي يطلق يف حقيقة علم األألن احلديث 
 .(3، ص. 2017قليويب، )( retorika)ة علم البالغبالسابق 

و علم ها العلم هذ. اليونان القدميةزمن يتطور علم البالغة منذ 
هو يف  التعليم هذا العلمفإن أساس  لكفن الكالم، لذ الذي يدرس

يف سياق  العلما ولكن يف القرن العشرين، تطور هذ. السياق الشفوي
اللغة  أسلوب، وهو دراسة علم االسلوب يظهر مصطلحف ة أيضا.الكتاب

. البالغة اجلديدةبعلم األسلوب  يسمى علملذلك  لكتابية.وا الشفوية
كتاب األدب العريب ألمحد اليف  ذكرولكن  .(4، ص. 2017)قليويب، 

 علم( أن هناك اختالفات يف دراسة البالغة و 121 ، ص.2006مزكي )
البالغة  علم  حبثاملوجود، و  األديب األسلوب العمل حبث علم ب.األسلو 

 .كيفية استخدام اللغة بشكل جيد
 تاريخ علم األسلوب في العرب -2

األديب للشعر  التقدير هي من يف العرباألسلوب علم ال أصل
 مباحثةيشجع وجود القرآن العلماء على  ن.واخلطب وآيات القرآ

اللغة يف  أسلوبمث تظهر النظريات واملناقشات اليت تدرس ة، اللغ أسلوب
 أسلوب اللغة الذيالبكيالين ، حبث قرن الرابعليف منتصف ا. القرآن

 .باملتحدثني يتصلويرى أن أسلوب اللغة . خرج عن مناقشة القرآن
 عندو  ث.ينقلها املتحد الذي قد هدافاأل أسلوب اللغةوحيتمل 
شاعر، وكل شاعر له أسلوبه خاصية الهو أسلوب اللغة  ،البكيالين
 .(9 ، ص.2017قليويب ، )اخلاص 

. البالغة ةدراس هو احدى مناللغة  دراسة أسلوبيف األساس، 
الغرب، على الرغم أنه ظهر علم األسلوب يف العرب أوال من لذلك، 

 حتليل علم األسلوبتطور قد يف القرن العشرين،  .حتت دراسة البالغة
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وهلذا السبب  .ر.ثابًتا أو غري مطو  علم البالغة انالغريب، يف حني ك
بعض األشياء اليت  تطعيمو . درس كثري من العلماء العرب يف الغرب

األسلوب الغريب إىل التقاليد العلمية علم عرب من الدرسها علماء 
 .(10-9 ، ص.2017قليويب، علم األسلوب العريب )العربية، وظهر 
بشكل األسلوب. اللغة العربية ب)باللغة اإلجنلزية( يف  ستيل يسمى

 ، ينقسمتعريفمن هذا ال .على أنه وسيلة للتعبريعريف األسلوب عام، ت
هو نوعان: أسلوب األديب وأسلوب العلم. أسلوب األديب  إىل األسلوب

العلمي هو  أسلوب ، يف حني أنالشعراءأسلوب اللغة الذي يستخدمه 
الزرقاين  األسلوب عند تعريف. أما تخدمه علماءأسلوب اللغة الذي يس

واختيار  الكالم اليت يتحدث هبا املتكلم يف تأليف التعبريهو طريقة 
 يةهو خاص توفيق احلكيمأما األسلوب عند . مفرداته لنقل املعىن

هو  األسلوب الشخص، حبيث يكون دائًما متحدًا مع الشخص ألن
رأي بهذا الرأي يناسب  .(17 ، ص.2017)قليويب،  صلشخا خاصية

 "صل فردي وطبيعة نفسيةأهو ظاهرة ذات األسلوب " :فضلصالح 
 .(12 ، ص.1998)صالح فضل، 

 علم األسلوب  موضوع .ج
من  ،اللغة أسلوب تدرس مجيع ظواهراليت علم األسلوب هو دراسة 

إىل  موضوع علم األسلوبلذلك، ينقسم  ة.علم األصوات إىل علم الدالل
 اجلملة،، واختيار اللفظيار يهي علم األصوات، واختو أربعة أجزاء، 

 .(39، ص. 2009)مزكي، على املعىن  تتأثرلكل منها و  .رحنرافواأل
 علم األصوات فونولوجي أو  .1

علم و ت. علم الذي يدرس عن الصو  علم األصوات هو
. (21، ص. 2015)جوهر،  ألصوات هو فرع من فروع علم اللغةا
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كثرية. على األسس، تصنيف علم   يتفرع علم األصوات إىل فروع
: الفوناتيك ادية األصوات ووظيفتها على نوعنياألصوات على أساس م

والفوناميك. الفوناتيك هو علم يدرس األصوات فيزيائيا من حيث 
أعضاء نطقها، وصفاهتا، وانتقاالهتا. أما الفوناميك و انتاجها، وخمارجها، 

ها، وصفاهتا، صمن حيث خصائيفيا هو علم يدرس األصوات وظ
 .(22 ، ص.2015)جوهر،  ووظيفتها الداللية

  اختيار اللفظي .2
اختيار  من يتضمن الذي اللغةأسلوب هو  اللفظيإختيار 

يف هذا اختيار اللفظي تقتصر . عمل األديباملستخدمة يف األ ةالكلم
 ،يف املعىن( الكلمات املتقاربة 1: ، وهياملشاكلبعض القسم على 

 ( مقتضى احلال. 5( املعربة، 4( األضداد، 3( املشرتك اللفظي، 2
 املتقاربة يف املعىنالكلمات  (1

لإلشارة إىل  الرتادف  يستخدم بعض العلماء مصطلح
 ، هناك علماء ينكرون وجودولكن املتقاربة يف املعىن.الكلمات 

 الرتادف. الذين يوافقون على وجود علماء، وهناك أيًضا الرتادف
، ولكن الرتادف يف هذا القسم ال تستخدم مصطلح لكلذ

 كلمات املتقاربة يف املعىن. صطلح  املاستخدم 
أسباب الرتادف هي: أ( تأثري املفردات األجنبية، أما و 

ب( االختالفات يف اللهجات االجتماعية، ج( االختالفات يف 
 اللهجات اإلقليمية، د( االختالفات يف اللهجات البسيطة

 .(74، ص. 2008)توفيق الرمحن، 
 الكلمة املتقاربة يف املعىن عند القدماء (أ
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: هو األلفظ املفردة وعرف فخر الرازي الرتادف بقوله
واحرتزنا باإلفراد عن : الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، قال

ملتباينني  مرتادفني، وبوحدة االعتبار عن ااالسم واحلد فليسا 
كالسيف والصارم، فإهنما دال على شيء واحد لكن باعتبارين، 

 أحدمها على الذات واآلخر على الصفة. 
أو إنكار ويون العرب القدماء يف اثبات وقد اختلف اللغ

وجودها يف اللغة العربية: أ( ففريق أثبت وجود الظاهرة، واختح 
يفسروا اللب قالوا: لوجودها بأن مجيع أهل اللغة: إذا أرادوا أن 

 قل عندهم سواء. علعقل. وهذا يدل على أن اللب و الهو ا
فارس عن مثبيت الرتادف وهو وقريب منه ما نقله ابن 

: لوكان لكل لفظه معىن غري األخرى ملا أمكن أن يعرب عن قوهلم
شيء بغري عبارته، وذلك ألنا نقول يف: ال ريب فيه: ال شك 

)عمر،  ك لكانت العبارة خطأغري الشفيه. فلوكان الريب 
العلماء القدماء من هذا القسم هو  .(216، ص. 2006

، ص. 2009)مزاكي،  األسفهاينالروماين، فخر الرازي، و 
كان فريق أخرى ينكر الرتادف، وعلى رأسهم ثعلب، وأبو   .(48

، علي الفارسي، وابن فارس، وأبو هالل العسكري. )عمر
 .(218 ، ص.2006

 احملدثنيالكلمة املتقاربة يف املعىن عند  (ب
احملدثني. جند يف احملدثني جند االختالف بني القدماء و 

حماوالت صادقة عند من أثبتوا الرتادف لتعريفه وتقسيمه 
وتوضيحه توضيحا تاما. يسمي احملدثون لأللفاظ املتقاربة يف 

خمتلفة من ثون بني أنواع داملعىن بالرتادف وأشباه الرتادف. مييز احمل
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( الرتادف الكامل 1الرتادف وأشباه الرتادف على النحو التايل: 
( 3ب، التداخل(، ( شبه الرتادف )التشابه، التقار 2)التماثل(، 

: ويتحقق ذلك حني تتقارب املعاين، لكن التقارب الداليل
م واحد على األقل كما  خيتلف كل لفظ عن األخرى مبلمح ها

( 5، : وهو قضية الرتتبزام( االستل4رؤيا، كلمة حلم و 
املعىن يف  : وذلك حني متلك مجلتان نفس املماثلاستخدام التعبري

 .(221-220 ، ص. 2006، )عمر اللغة الواحدة
 املشرتك اللفظي (2

وم بني خيتلف علماء اللغة املعاصرين من حيث مفه
وبني تعدد املعىن اللفظ  ومونيمياملشرتك اللفظي أو يسمى هب

، ص. 2009)حبر الدين،  فوليسيميالواحد أو يسمى ب
تشاهبة املكلمات التعريف اهلومونيمي هو عبارة عن و  .(138

: غرب يسمى لكنها خمتلفة يف الداللة. املثاليف النطق والكتابة و 
معىن: أبو األم/أبو األب،  3مبعىن اجلهة و الدلو. واجلد ميلك 

البالغة، اهلومونيم يسمى البحث، شاطئ البحر. يف علم 
وأما  .(68-67،ص. 2008)توفيق الرمحن،  باجلناس

فوليسيمي أو تعدد املعىن هو عبارة عن الكلمة هلا أكثر من 
( 164، ص. 2016يف رأي وايف )سخليد ناسوتيون، معىن. 

املعىن فوليسيمي هو الكلمة عدة معان تطلق كل منها على 
املثال يف الكلمة عني يتكون من املعاين: عني اجملاز.  احلقيقة ال

، 2008)توفيق الرمحن،  لبصر، البئر، اجلاسوس، قرص الشمسا
 .(72ص. 

 األضداد (3
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هو عبارة عن وجود  عند احملدثني التضاد أو األضداد
 .(75)توفيق الرمحن، ،ص.  فأكثر هلا داللة متضادةالكلمتني 

وأما مفهومها عند القدماء هو اللفظ املستعمل يف معنيني 
)حبر الدين،  العبد والسيد معناهامتضادين. املثال يف كلمة املوىل 

 .(141، ص. 2009
والضد ال يعين النقيض أو العكس بصفة مطلقا، فهناك 

ال تقيد معىن التناقض  أو أصناف عدت من األضداد، مع أهنا 
العكس، وإمنا يدل كل لفظ منها على معنيني متباينني يربط 
بينهما رابط معني من قريب أو بعيد. مثال: كلمة الكأس اليت 
تطلق على اإلناء ذاته وعلى ما فيه من الشراب، وكلمة الظعينة 

)حبر الدين،  لى اهلودج وعلى املرأة يف اهلودجاليت تدل ع
 .(141، ص. 2009

اإلجتاه،  أما العالقة بني الكلمتني املتضاددين هلما ثنائية
الكلمة حي هو التضاد من ميت، املثال يف الكلمة حي وميت. 

(. 94، ص.2013وميت هو التضاد من حي )عبد اخلري، 
 وينقسم التضاد إىل أربعة أنواع: 

 ميت –التضاد احلد. املثال: حي  (1
 بارد –التضاد املرتج. املثال: ساخن  (2
 اشرتى –التضاد العكس. املثال: باع  (3
 سفل –حتت، أعلى  –التضاد اإلجتاه. املثال: فوق  (4

)سخليد املتضاددين هلما ثنائية اإلجتاه وأما العالقة بني الكلمتني 
 .(171، ص. 2016ناسوتيون، 

 ملعربا (4
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السيوطي هو ما استعملته العرب من  عندواملعرب 
الكتاب األلفاظ املوضوعة ملعان يف غري لغتهم. وقال اجلوهري يف 

ه تعريب االسم األعجمي أن تتفوه ب أن املعرب هو الصحاح
املثال: . (99، ص. 2009)حبر الدين،  العرب على منهاجهم

 إبدال إمساعيل أبدلوها من إمشاعيل. 
 لاى احلضمقت (5

يتوافق مع املعىن  اللفظيهو اختيار  مقتضى احلال
ر ابتعإ"بأيًضا  . املقتضى يسمىاملطلوب يف سياق معني

 التعبرياتصال وهو أسلوب اللغة املستخدم يف  ، املناسب"
هو  مقتضى احلاللذا فإن . (61، ص. 2009)مزاكي، 

 .ملخاطباستخدام اجلمل وفًقا لسياق املكان والزمان وا
 اختيار اجلملة .3

اجلمل املستخدمة كوسيلة لنقل  اختيارجلملة هو ا اختيار
. كان اختيار رسالة، باإلضافة إىل التأثري على املعىن املعرب عنهال

وتركيب اجلمل  ،ليةعالف ةواجلمل اإلمسية،ا ة، مثل اجلملاجلملة متنوعة
ملة ال تذكر اجلاملثال يف القرآن بنية  فاعله )نائب الفاعل(.دون ذكر 

 .(64، ص. 2009)مزاكي،  اإلنسان خلق هلوعا: إن فاعله
 اإلرحنراف .4

اللغة إىل قسمني:  يف جمال اإلرحنراف سلوبأبرامز أ ينقسم
استخدام اجملازية ووسائل الريتوريك. ومفهوم اللغة اجملازية هي 

لريتوريك وسائل ا أماالعناصر اللغوية اليت تنحرف عن املعىن احلريف، 
، ترتيب بنية اجلملةتنظيم ، مثل بنية األسلوب اللغويةالشكل هي 

 .(296، ص. 2007)نورغيانتورو،  الكلمة، وتكرار الكلمة



 
 

 23 

  اللغة اجملازية -1
اللغوي ال يشري معناها إىل  طريقة التعبرياللغة اجملازية هي 

يسمى  .ضمينالعىن املو  ضايفاإلعىن املإىل يشري بل  ،املعىن احلريف
، هناك عالقة قيقةيف احل .اللغة التصويريةبأيًضا  اللغة اجملازية

، لكن هذه العالقة غري ياجملاز احلريف ومعىن  املعىنعىن بني امل
 .(297، ص. 2007)نورغيانتورو،  مباشرة أو تتطلب تفسريًا

 :إىل عدة أنواع اللغة اجملازيةينقسم 
 (simile)سيميلي  .أ

شكل من أشكال الكالم يستخدم   هيسيميلي 
عند . الشيئنيكلمات مقارنة مباشرة أو صرحية ملقارنة 

بلديك، سيميلي هو شكل جماز املقارنة الذي يقارن بني 
كلمات سيميلي   يستخدم، بشكل عامشيئني خمتلفني. 

 ك، مثل، شبه، وغري ذالك.مقارنة مثل: 
 (metafora)ميتافورا  .ب

. إذا قارن سيميليهلا تشاهبات بأشكال  ميتافورا
فعلى العكس،  ،شيًئا ما باستخدام الكلمات املقارنة سيميلي

 ميتافورا يقارن شيئا بصرحيا، بدون كلمات مقارنة. 
 (personifikasi)فريسونيفيكاسي  .ج

لغة اجملازية شكل من أشكال ال هي فريسونيفيكاسي
يعطي خصائص األشياء اجلامدة خلصائص اإلنسانية.  الذي

أي أن الطبيعة املعطاة ال ميتلكها إال البشر فقط وليس ألشياء 
كما متتلكها أشياء   يصنعأو كائنات ال حياة فيها، ولكنها 

 .جامدة
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 (alegori)أليغوري  .د

حتتوي فيها أسلوب اللغة.  قصة قصرية هيأليغوري 
 املعىن احلريف واملعىن اجملازي.يان فيها، لذلك هناك معن

 هو أليغوري وامليتافورا  تشابه يف خصائص األشكالكان 
شيًئا ما يف شكل  ميتافوراقارنة. إذا قارنت املوجود عناصر 

 .يقارن شيًئا يف شكل قصة أليغوري، فإن اجلملة
 (metonimi)ميتونيمي  .ه

الكلمات  فيها الذي يرتبطتعبري ال ميتونيمي هي
شيء ما   ميتونيمي يستبدل، ومعناها احلقيقي. عادةاملذكورة 
 .مرتبطا الذي لديهمابشيء 

  (sinekdoki) سينكدوكي  .و
يشري إىل لجزءًا من شيء  الذي ذكرتعبري ال هي سينكدوكي

الشيء كل معىن  أو يستخدم  (pars pro toto)  كل شيءمعىن  
  .(totum pro parte)زءاجلللتعبري عن 

  ريتوريكوسائل ال (2
بنية . اللغويةبنية تنظيم اللمصطلح آخر  وه الريتوريكوسائل 

وسائل . ويهدف اللغوية البنية من ناحيةاللغة  أسلوبهي  أسلوب اللغة
يف هذا  الذي يعترب ارحنرافا بنيةالو الريتوريك لتجميل األعمال األديب. 

عينة املتأثريات الطريقة املؤلف للحصول على  هي ، يف الواقعاألسلوب
 ، ال يزال املعىن يشري إىل املعىن احلريف،وسائل الريتوريك عندالقراء. على 

)نورغيانتورو، العام  اللغة نيةلكن بنية أسلوب اللغة فيه ينحرف بالب
هي كما وسائل الريتوريك  بعض أنواع .(246-245، ص. 2007

 :يلي



 
 

 25 

 (repetisi) التكرار  .1
تكرار األصوات أو املقاطع الكلمات أو  هيالتكرار 

. الغرض من التكرار هو الكالم أجزاء من اجلمل اليت تعترب مهمة
، ص. 2006)غوريس كراف،  املذكورعلى أمهية الكالم  التأكيد
ميكن أن تكون الكلمات أو جمموعات الكلمات  .(127

أو اجلملة يف مجلة واحدة أو أكثر، يف وضع بداية املتكررة هي 
، فإن إىل جانب التأكيد الشيء. اجلملة أو هناية اجلملة وسط

، 2017لتجميل العمل األديب)نورغيانتورو،  التكرار يهدف أيًضا
وهذا يعين عدة أنواع من أسلوب التكرار بالنسبة  (248ص. 
 قع التكرار: و على م

هي التكرار املباشر، أن الكلمات  ،(epizeuksis)يزيوكيس بإ (1
املتكررات املهمة تتكرر عدة مرات بدون تغيري )غاريس  

(. املثال:  وجب علينا أن 127، ص. 2006كراف، 
 نعمل، نعمل، ونعمل للوصول إىل هدفنا.  

)غاريس  هي تكرار الكلمة يف البناء  (،tautotes)توتوتيس  (2
وأنت  املثال: أنا أنتظرك،(. 127، ص. 2006كراف، 

، اجلملة تنتظرين، أنا وأنت ننتظر بعضنا البعض. يف هذا املثال
 رة يف البناء هي "أنا أنتظرك وأنت تنتظرين". ر كاملت

هي التكرار اليت تكرر الكلمة األوىل يف   (،anaphora)أنافورا  (3
. (127، ص. 2006)غاريس كراف، كل سطور أو اجلمل 

وان "اجلسد أدايت" املثال يف جزء من الشعر لعني النجيب بعن
: أنا قلب / أنا فؤاد / أنا شغفى / أنا إنسان )نورغيانتورو، 

 (.259، ص. 2017
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هي التكرار الكلمات أو العبارات يف كل  (،epistrofa)إبيسرتفا  (4
هناية اجلملة أو السطر. املثال: األرض الذي تسكن فيها، 

اهلواء الذي تتنفسه، واملاء  لبحر الذي تسافر إليها هو الشعر.وا
 .(128، ص. 2006)غاريس كراف، الذي جتعده هو الشعر 

نهاية اجلمل البداية و اليف كل التكرار هي  (،simploke)بسيطة  (5
(. املثال: أنت تتغىن كل 128، ص. 2006)غاريس كراف، 

الصباح، وأنا أفرح. أنت تتغىن كل اليلة، وأنا أفراح. وأنت تتغىن  
 كل الوقت، مازلت فرحية. 

هو التكرار يف منتصف اجلملة  (،mesodiplosis)أنسجة وسيطة  (6
املثال: نصلى الصبح  (. 128، ص. 2006)غاريس كراف، 

باح، ونصلى الظهر كل النهار، ونصلى العشاء كل كل الص
 يلة. لال

 (paralelisme) التوازي .2
استخدام الكلمات حيادى أسلوب اللغة الذي  هيالتوازي 

 ةالنحوي البنيةأو العبارات اليت حتتل نفس الوظيفة يف نفس 
التكرار، التوازي هو كما   .(126 ، ص.2006وريس كراف، غ)

 تكرارأيًضا. إذا كان التكرار يف  شكل من أشكال التكرار
، فإن التوازي هو شكل ةكلمالأو  الكلمة  قاطعامل صوات أواأل

 .اجلملةمن أشكال تكرار البنية النحوية أو تكرار بنية 
يف  املشبهة، ميكن بنية اجلملة، التوازي هو سلسلة بلدبك يف رأي
التوازي هو توازن من تأثري الرتابطة. اململ اجل وأفقرات الشكل 
املماثلة.  بنية اجلملمن تكرار الحيصل الذي  بنية اجلملالترتيب 

ترتيب بنية اجلمل املتوازنة يف الكالم يستطيع أن ينتج استخدام 
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باإلضافة إىل ذلك، يؤكد التوازي وجود أسلوب اللغة الفعال. 
 لسهالذي يظهر املوقف واألفكار املكافئة اليت ي بنية اجلملالتوافق 

 .(254، ص. 2017)نورغيانتورو،  فهم القارئ
  (paradoks)املناقضة  .3

اللغة باستخدام  أسلوبهي شكل  أسلوب املناقضة
يف هذه األسلوب، استخدم املتعارضة الصرحية يف الكالم. عناصر 

 الكلمات أو جمموعات الكلمات املتعارضة يف املعىن واألفكار.
ملة "كان اجلاملثال يف . لتأكيد على شيء أسلوب املناقضةهتدف 
، عيش مرة أخرى"، يف هذا التعبرييللوموته يهدف  ،للموت يستعد

 تانكلمال ايف كلمات احلياة واملوت ومه استخدام أسلوب املناقضة
، يصبح املعىن الناتج ثابًتا ب. باستخدام هذا األسلو املتعارضة

 .(269، 2017)نورغيانتورو،  اوتأكيد
  (klimaks dan antiklimaks) املفاجئالذروة و   .4

لتعبري اللغة اليت هتدف أسلوب نوعان من املفاجئ الذروة و 
بالتسلسل. يف أسلوب الذروة، يظهر بعرضهما  الشيء وتأكيد

 أسلوبيف حني أن يف  .أمهية الفكرةتؤكد وتزيد يف ترتيب التعريض 
ا كالمه.   أمهية الفكرةيف  اخنفاضااملفاجئ، األفكار املنقولة تظهر 

ولكن  .(272، ص. 2017)نورغيانتورو،  الكالميظهر أمهية 
وضع أفكار مهمة يف بداية اجلملة، أقل فعالية ألنه  ي عترباملفاجئ 

 الية من اجلملةلذلك َل يعد القارئ أو املستمع ينتبه إىل األجزاء الت
 .(125 ، ص.2006وريس كراف، غ)
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 الثالث الفصل

 مناقشة نتائج البحث
 

 وسائل الريتوريك يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب  -1
تنظيم مصطلح آخر لكما شرح يف إطار النظري، وسائل الريتوريك هو 

  بنية أسلوب اللغة. بنية أسلوب اللغة هي أسلوب اللغة من ناحية البنية اللغويةال
أو بنية اجلملة. يف هذا املبحث، استخدمت الباحثة انقسام أسلوب اللغة عند 
أبرامس. ينقسم أبرامس أسلوب اللغة إىل قسمني: اللغة اجملازية ووسائل الريتوريك 

(. ركزت الباحثة حبثها بتحليل أسلوب اللغة من 212، ص. 2017)نورغيانتورو، 
سائل الريتوريك. بعض أنواع وسائل بنية أسلوب اللغة أو يسمى بو تنظيم ناحية 

املناقضة  (،Paralelisme)، التوازي (Repetisi)الريتوريك عند أبرامس هي التكرار 
(Paradoks،) الذروة واملفاجئ (Klimaks dan Antiklimaks .) 
 يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب (Repetisi)بنية أسلوب اللغة التكرار  (1

أو أجزاء من اجلمل  املقاطع أو الكلماتالتكرار هو تكرار األصوات أو 
لكلمات أو جمموعات الكلمات اليت مهمة الكالم. ميكن أن تكون االيت تعترب 

تكرر يف مجلة واحدة أو أكثر، يف وضع بداية اجلملة أو وسط اجلملة أو هناية 
 (.127، ص. 2006اجلملة )غاريس كراف، 

، وهي كما خطبتهكثري من أسلوب التكرار يف   علي بن أيب طالب يستخدم
 يلي: 

احلمد هلل الذي ال يبلغ مدحته القائلون، وال حيصي نعماءه العادون، 
 (.39، ص. 2004)صاحل،  وال يؤدي حقه اجملتهدون
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يف وسط اجلملة ال يف هذه اجلمل، الكلمة املتكررة هي الكلمة 
ة.كما شرح يف إطار النظري، األوىل ويف أول اجلملة الثانية واجلملة الثالث

شكل أسلوب التكرار يف هذه الكلمة يسمى بأنافورا، يعين شكل التكرار 
 الكلمة األوىل يف كل السطور أواجلمل. 

، ال يبلغ مدحته القائلون" مجلة " شرحت هذه اجلملة عظمة اهلل.
، معناها أن وال حيصي نعماءه العادون"معناها أن اهلل هو احلميد. ومجلة " 

، وال يؤدي حقه اجملتهدون"" اهلل هو الرزاق ونعمه ال حيصي. أما اجلملة
أراد  علي بن أيب طالب تظهر يف هذه اجلملة أن . معناها أن اهلل هو احلق

أن كل احلمَد لِّله وحده. يعرب علي بن أيب طالب يف خطبته  الرسالة أن يبلغ
اهلل العظيمة. فلذلك، هذه الرسالة بالتأكيد، يعين بإشارة مرارا إىل صفات 

 اهلل هو احلميد. أن  الرسالة وظيفة هذه اجلمل هي للتأكيد

وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال 
 توحيده اإلخالص له، وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه

 (.39، ص. 2004)صاحل، 

مة وجدت الباحثة يف هذه اجلملة شكل أسلوب التكرار يف الكل
يف كل أول اجلملة. إذا يشري إىل البيانات يف إطار النظري، هذا  كمال

شكل التكرار يف الكلمة األوىل يف   األسلوب يسمى بتكرار األنافورا، وهي
 كل السطور أواجلمل.
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. أوله معرفة اهلل، مث ميان املؤمناإلشرحت هذه اجلملة عن مستوى 
هلل، واألخري نفي الصفات عن التصديق باهلل، مث توحيد اهلل، مث اإلخالص 

يف كل أول اجلملة. التكرار  كمالتظهر يف هذه اجلملة تكرار الكلمة  اهلل.
. فوظيفة هذه اجلمل الرسالة يف خطبتهتأكيد  أن هو إشارة أن أراد املتحدث

 .الرسالة املذكورةهي للتأكيد 

 
لشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف، وشهادة كل موصوف أنه غري 

 (.39، ص. 2004)صاحل،  الصفة
يف كل وسط كل يف هذه اجلمل، الكلمة املتكررة هي الكلمة 

اجلملة. كما شرح يف إطار النظري، شكل أسلوب التكرار يف هذه الكلمة 
 (mesodiplosis)أنسجة الوسيطة  (.mesodiplosis) الوسيطة يسمى بأنسجة

 هي شكل أسلوب التكرار يف منتصف اجلملة. 

. اجلملة عن اإلشارة أن اهلل غري الصفة أوموصوفشرحت هذه 
" أن اهلل غري " لشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف  ملةاجليف  رتظه

ظهرت أن اهلل وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة" " ويف اجلملة، املوصوف
يف كل أول اجلملة. شهادة تظهر يف هذه اجلملة تكرار الكلمة . غري الصفة

الرسالة تأكيد هو إشارة أن أراد املتحدث  يف هذه اجلملة التكرارأسلوب 
   . الرسالة املذكورة. فوظيفة هذه اجلمل هي للتأكيد يف خطبته
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فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد 
جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار 

 (.39، ص. 2004)صاحل،  فقد عدهإليه فقد حده، ومن حده 

 . تكرر الكلمةفقدومن يف هذه اجلمل، الكلمة املتكررة هي كلمة 
قبل أخري اجلملة. كما شرح يف  فقدتكرر كلمة يف كل أول اجلملة، و من 

أنسجة ر يف هذه الكلمة يسمى بأنافورا و إطار النظري، شكل أسلوب التكرا
أنافورا هي شكل التكرار الكلمة األوىل يف كل  .(mesodiplosis)الوسيطة 

هي التكرار يف  (،mesodiplosis)السطور أواجلمل، وأما أنسجة الوسيطة 
 (.128، ص. 2006منتصف اجلملة )غاريس كراف، 

أن . ابتدأت مبنع املؤمن نع يف توحيد هللاملشرحت هذه اجلملة عن 
اهلل، ألنه مياثل قرن اهلل. إذا املؤمن قرن اهلل، فهو قد ثناه، وإذا  يف ذاة صفي

، وإذا أشار ثناه فقد جزأه، وإذا جزأه فقد جهله، وإذا جهله فقدأشار إليه، 
إليه فقد حده، وإذا حده فقد عده. ظهرت يف هذه اجلملة أن املؤمن مينع 

فمن رار الكلمة تظهر يف هذه اجلملة تكاهلل ألنه يسبب الشرك.  إىل وصفل
الرسالة يف تأكيد  أن يف كل أول اجلملة. التكرار هو إشارة أن أراد املتحدث

   . الرسالة املذكورةفوظيفة هذه اجلمل هي للتأكيد  .خطبته

 
)صاحل،  تربة سنها باملاء حىت خلصت، وال طها بالبلة حىت لزبت

 (.43، ص. 2004
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يف كل وسط حتى يف هذه اجلمل، الكلمة املتكررة هي كلمة 
اجلملة. كما شرح يف إطار النظري، شكل أسلوب التكرار يف هذه الكلمة 

هي شكل أسلوب التكرار يف  (،mesodiplosis)يسمى بأنسجة الوسيطة 
 منتصف اجلملة.

يعرب علي بن أيب شرحت هذه اجلملة عملية خلق آدم عليه السالم. 
يف وسط كل اجلملة.  حتىطالب هذه الرسالة بالتأكيد، يعين بتكرار الكلمة 

الرسالة يف تأكيد  أن هو إشارة أن أراد املتحدثيف هذه اجلملة التكرار 
 .الرسالة املذكورةفلذلك، وظيفة هذه اجلمل هي للتأكيد . خطبته

 

واهلادي الذي ال واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، 
 (.252، ص. 2004)صاحل،  يضل، واحملدث الذي ال يكذب

يف كل وسط  الذي اليف هذه اجلمل، الكلمة املتكررة هي كلمة 
اجلملة. كما شرح يف إطار النظري، شكل أسلوب التكرار يف هذه الكلمة 

، هي شكل أسلوب التكرار يف (mesodiplosis)يسمى بأنسجة الوسيطة 
 .منتصف اجلملة

. ذكرت أن القرآن هو شرحت هذه اجلملة عن حقيقة ودور القرآن
الناصح الذي ال يغش، واهلادي ال يضل، واحملدث الذي ال يكذب. تظهر 

يف هذه  يف كل أول اجلملة. التكرارهو والذي يف هذه اجلملة تكرار الكلمة 



 
 

 33 

فوظيفة . الرسالة يف خطبتهتأكيد  أنأن أراد  ملتحدثا هو إشارة أن اجلملة
   . الرسالة املذكورةهذه اجلمل هي للتأكيد 

 
سبحانك ما أعظم شأنك! سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك! 
وما أصغر كل عظيمة يف جنب  قد رتك! وما  أهول ما نرى من 
ملكوتك! وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك! وما أسبغ 

، ص. 2004، )صاحل نعمك يف الدنيا، وما أصغرها يف نعم اآلخرة!
158.) 

يف كل وما وسبحانك يف هذه اجلمل، الكلمة املتكررة هي كلمة 
أول اجلملة.كما شرح يف إطار النظري، شكل أسلوب التكرار يف هذه 
الكلمة يسمى بأنافورا. أنافورا هي شكل التكرار الكلمة األوىل يف كل 

 السطور أواجلمل. 

ما أعظم شأنك!  سبحانك مجلة " شرحت هذه اجلملة قدرة اهلل.
تشري أن خليقة اهلل عظيمة جدا. " سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك

أراد  أن يبلغ أن اهلل قادر على  علي بن أيب طالب تظهر يف هذه اجلملة أن 
. يعرب علي بن أيب طالب هذه الرسالة بالتأكيد، يعين يف خطبته كل شيء

يفة هذه اجلمل هي بتكرار العبارة عن قدرة اهلل العظيمة. فلذلك، وظ
 أن اهلل قادر. الرسالة للتأكيد
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، ص. 2004)صاحل،  كل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به
158.) 

يف أول اجلملة.كما كل يف هذه اجلملة، الكلمة املتكررة هي كلمة 
يف هذه الكلمة يسمى شرح يف إطار النظري، شكل أسلوب التكرار 

 فورا هي شكل التكرار الكلمة األوىل يف كل السطور أواجلمل. نابأنافورا. أ

كل شيء خاشع له، وكل   مجلة " شرحت هذه اجلملة قدرة اهلل.
تظهر يف هذه اجلملة تشري أن كل شيء موجود بسبب اهلل.  " شيء قائم به

أن اهلل قادر على كل  يف خطبتهالرسالة  أن يبلغ أرادعلي بن أيب طالب أن 
علي بن أيب طالب هذه الرسالة بالتأكيد، يعين بتكرار العبارة يعرب . شيء

 عن قدرة اهلل العظيمة. فلذلك، وظيفة هذه اجلمل هي للتأكيد أن اهلل قادر.

 
العمل العمل، مث النهاية النهاية، واإلستقامة اإلستقامة، مث الصرب 

 (.253، ص. 2004)الصاحل،  الصرب، والورع الورع
النهاية والعمل مة املتكررة هي الكلمة  يف هذه اجلملة، الكل

.كما شرح يف إطار النظري، شكل أسلوب الورعوالصبر واإلستقامة و
هي التكرار  (،epizeuksis)التكرار يف هذه الكلمة يسمى بإبيزيوكيس 

ملة اجلاملباشر، أن الكلمات املهمة تتكرر عدة مرات بنفس الكلمة يف 
 واحدة.  ال
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شرحت هذه اجلملة عن احلث على العمل.كل الكلمة يف هذه 
 أن يبلغأراد  علي بن أيب طالب تظهر يف هذه اجلملة أناجلملة متككرة. 

يف األعمال الصاحلة. يعرب علي بن أيب  أن علينا جد   يف خطبتهالرسالة 
طالب هذه الرسالة بالتأكيد، يعين بتكرار كل الكلمة. فلذلك، وظيفة هذه 

 .الرسالة املذكورةاجلمل هي للتأكيد 

 
 يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب.(Paralelisme) بنية أسلوب اللغة التوازي  (2

أو  التوازي هو أسلوب اللغة الذي حيادى استخدام الكلمات
العبارات اليت حتتل نفس الوظيفة يف نفس الشكل النحوي )غوريس  

استخدم علي بن أيب طالب يف خطبته   (.126، ص. 2006كراف، 
 كثري من أسلوب التوازي، وبعضهم هي كما يلي: 

 
الذي ليس لصفته حد حمدود، وال نعت موجود، وال وقت معدود، 

 (.39، ص. 2004)صاحل،  وال أجل ممدود

يف هذه اجلمل، كان بنية مجلتها لديها فكرة متوازنة، وهي يف اجلملة 
"ليس لصفته حد محدود، وال نعت موجود، وال وقت معدود، وال أجل 

، كلهم أجل ممدود قت معدود،و حد حمدود، نعت موجود، . كلمة ممدود"
لدي املعىن والفكرة متوازنتان، ليس مرتفعة أو منخفضة. ألن الفكرة يف هذه 

 مل متوازنة، فيسمى أسلوب اللغة فيها بأسلوب التوازي. اجل
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أجل. نعت، ووقت، و شرحت هذه اجلمل أن ليس لصفة اهلل حد، و 
استخدم تكرار  املتحدث أي علي بن أيب طالب تظهر يف هذه اجلملة أن

حد حمدود، وال نعت موجود، وال وقت بنية النحوية، وهي يف اجلملة "
". تستخدم يف هذه اجلملة كلمة اسم املصدر واسم معدود، وال أجل ممدود

يعرب علي بن أيب طالب هذه الفاعل يف الكلمة األوىل حىت الكلمة األخرية. 
الرسالة بنفس بنية النحوية يف كل الكلمة، وهذا يشري أن هذه اجلمل هي 

ليس مرتفعة أو منخفضة.  فلذلك،  متوازنةمماثلة يف بنية النحوية ومعناها 
سلوب اللغة التوازي يف هذه اجلمل هي ليشري متوازن اجلملة وبنية وظيفة أ

  النحوية. 

 

 (.40، ص. 2004)صاحل،  أنشأ اخللق إنشاء، وابتدأه ابتداء

يف هذه اجلمل، كان بنية مجلتها لديها فكرة متوازنة، وهي يف اجلملة 
لدي  كالمهاأنشأ و ابتدأ  . كلمة " الخلق انشاء، وابتدأه ابتداء " انشأ

هلما  ابتدأوانشأ املعىن والفكرة متوازنتان، ليس مرتفعة أو منخفضة. كلمة 
دأ، بدأً، املعىن املرتادفة.  كلمة ابتدأ أصله من بدأ يف املعجم الوسيط: ب

ألن الفكرة يف هذه اجلمل متوازنة، و أّول الشيء، وبدأًة مبعىن حدث ونشأ
 فيسمى أسلوب اللغة فيها بأسلوب التوازي.  

حت هذان اجلملتني أن اهلل قد خلق املخلوق بقدرته. تظهر يف شر 
استخدم تكرار بنية املتحدث أي علي بن أيب طالب هذين اجلملتني أن 
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". تستخدم  أنشأ اخللق إنشاء" و "وابتدأه ابتداء النحوية، وهي يف اجلملة "
 يف هذين اجلملتني كلمة فعل واسم املصدر يف نفس الكلمة، وتركيبهما مجلة

يعرب علي بن أيب طالب هذه الرسالة بنفس بنية النحوية يف كل احلالية. 
الكلمة، وهذا يشري أن هذين اجلملتني مماثلة يف بنية النحوية ومعناها متوازنة 

أما الوظيفة أسلوب اللغة التوازي يف هذه اجلملة ليس مرتفعة أو منخفضة.  
 هي لتأكيد أن اهلل هو خالق العاَل. 

 
ته ملنفعته، وال يسبقك من طلبت، وال يفلتك من أخذت،  وال استعمل

وال ينقص سلطانك من عصاك، وال يزيد يف ملكك من أطانك، وال 
 يرد أمرك من سخط قضاءك، وال يستغين عنك من توىل عن أمرك

 (.158، ص. 2004)صاحل، 

يف هذه اجلمل، كان بنية مجلتها لديها فكرة متوازنة، ابتدأت كل 
انتهت بضمري املخاطب. ذكر و  ،منويف وسطها كلمة  ،والاجلملة بالكلمة 

يف هذه اجلملة عن قدرة اهلل. ويف هذه اجلملة، لديها املعىن والفكرة 
اجلمل متوازنة،  هعة أو منخفضة. ألن الفكرة يف هذمتوازنتان، ليس مرتف

 فيسمى أسلوب اللغة فيها بأسلوب التوازي.

املتحدث أي  شرحت هذه اجلمل عن قدرة اهلل. تظهر يف هذه اجلمل أن
حىت اجلملة  ر بنية النحوية يف اجلملة األوىلاستخدم تكرا علي بن أيب طالب

 يعرب علياألخرية. تستخدم هذا اجلمل مجلة النافية املتكررة يف كل اجلملة. 
بن أيب طالب هذه الرسالة بنفس بنية النحوية يف كل الكلمة، وهذا يشري أن 
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هذه اجلمل هي مماثلة يف بنية النحوية ومعناها متوازنة ليس مرتفعة أو 
 أما الوظيفة أسلوب اللغة التوازي يف هذه اجلملة هي لتأكيدمنخفضة.  

 أن اهلل قادر على كل الشيء. الرسالة

 

آن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي الذي ال واعلموا أن هذا القر 
 (.252،ص. 2004)صاحل،  يضل، واحملدث الذيب ال يكذب

يف هذه اجلمل، كان بنية مجلتها لديها فكرة متوازنة، وهي يف الكلمة 
الناصح الذي ال يغش، والهادي الذي ال يضل، والمحدث الذبي ال 

وأن فيها ذكر عن فضل القرآن، وهي الناصح، اهلادي، واحملدث.  يكذب.
وهذه تظهر املساوة الفكرة يف هذه اجلملة. ويف هذه اجلملة، كل الكلمة 
فيها لدي املعىن والفكرة متوازنتان، ليس مرتفعة أو منخفضة. ألن الفكرة يف 

 هذه اجلمل متوازنة، فيسمى أسلوب اللغة فيها بأسلوب التوازي.

ت هذه اجلمل أن القرآن هو الناصح، واهلادي، واحملدث شرح
استخدم  املتحدث أي علي بن أيب طالب للعاملني. تظهر يف هذه اجلملة أن

هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي  تكرار بنية النحوية، وهي يف اجلملة "
". تستخدم يف هذه اجلملة تكرار   الذي ال يضل، واحملدث الذيب ال يكذب

يعرب علي بن أيب طالب الفاعل مع النايف عنه يف نفس الكلمة.  كلمة اسم
هذه الرسالة بنفس بنية النحوية يف كل الكلمة، وهذا يشري أن هذه اجلمل 
مساوة يف بنية النحوية ومعناها متوازنة ليس مرتفعة أو منخفضة.  فلذلك، 
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بنية وظيفة أسلوب اللغة التوازي يف هذه اجلمل هي ليشري متوازن اجلملة و 
 النحوية ولتأكيد أن القرآن هو أصح اهلداية. 

   

 وأهل األرض يومئذ ملل متفرقة، وأهواء منتشرة، وطرائق متشتتة
 (.44،ص. 2004)صاحل، 

يف هذه اجلمل، كان بنية مجلتها لديها فكرة متوازنة، وهي يف الكلمة 
". وكل الكلمة يف هذه "ملل متفرقة، وأهواء منتشرة، وطرائق متشتتة

جلملة لدي املعىن والفكرة متوازنتان، ليس مرتفعة أو منخفضة. ألن الفكرة ا
 يف هذه اجلمل متوازنة، فيسمى أسلوب اللغة فيها بأسلوب التوازي.

حالة أهل األرض قبل مبعث النيب، فهداهم  شرحت هذه اجلمل عن
النيب من الضاللة، وأنقذهم مبكانه من اجلهالة. تظهر يف هذه اجلملة أن 

استخدم تكرار بنية النحوية، وهي يف املتحدث أي علي بن أيب طالب 
". تستخدم يف هذه  ملل متفرقة، وأهواء منتشرة، وطرائق متشتتةاجلملة "

يعرب علي بن اجلملة تكرار تركيب الكلمة نعت واملنعوت يف نفس الكلمة. 
أن أيب طالب هذه الرسالة بنفس بنية النحوية يف كل الكلمة، وهذا يشري 

هذه اجلمل مساوة يف بنية النحوية ومعناها متوازنة ليس مرتفعة أو منخفضة.  
فلذلك، وظيفة أسلوب اللغة التوازي يف هذه اجلمل هي ليشري متوازن اجلملة 
وبنية النحوية ولتأكيد البيانات عن صورة احلال أهل األرض قبل مبعث 

 النيب. 
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 اخلطبة لعلي بن أيب طالب.يف (Paradoks) بنية أسلوب اللغة املناقضة  (3
أسلوب املناقضة هي شكل أسلوب اللغة باستخدام عناصر 
املتعارضة الصرحية يف الكالم. يف هذه األسلوب، استخدم الكلمات أو 

ب اللغة جمموعات الكلمات املتعارضة يف املعىن واألفكار. هتدف أسلو 
تضمنت  .(269، 2017)نورغيانتورو،  الرسالة املذكورةاملناقضة لتأكيد 

اجلمل يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب أسلوب اللغة املناقضة، ومنهم هي  
 كما يلي: 

كتاب ربكم فيكم: مبينا حالله وحرامه، وفرائضه وفضائله، 
وناسخة و منسوخة، ورخصه وعزائمه، وخاصه وعامه، وعربه 

هبة، مفسرا جممله، وأمثله، ومرسله وحمدوده، وحمكمة ومتشا
 ومبينا غوامضه

الكلمة يف هذه اجلملة متناقضة، وهي كما  معىن كلكان 
 شرح يف هذا الشرح: 

(:  احلالل 147يف املعجم املنجيد ) حاللتعريف الكلمة 
 الكلمة حالل وحرام مها متناقضان.  معىن ضد احلرام. وتظهر أن

نسخا  –(: نسخ 805يف املعجم املنجيد ) ناسخةتعريف الكلمة 
هذا يدل هي شيء الذي بطله.  املنسوخما الشيء: ازالة / ابطله. أ

 أن هذين الكلمتني متناقضتان.
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(:  التخفيف 254يف املعجم املنجيد ) رخصةتعريف الكلمة 
(:  504يف املعجم املنجيد ) عزائموالتسهيل، أما تعريف الكلمة 

االرادة املؤكدة. معىن كلمة الرخصة هي التسهيل، أما معىن الكلمة 
 هذا يدل أن هذين الكلمتني متناقضتان. عزائم هي املؤكدة. 

(:  العامة وهي خالف 528يف املعجم املنجيد ) عامتعريف الكلمة 
 . وهذا يدل أن الكلمة عام وخاص متناقضتان. اخلاصة

(:  اتسع وانبسط. 259يف املعجم املنجيد ) مرسلتعريف الكلمة 
 متناقضتان.   حمدودوهذا يدل أن الكلمة مرسل و

(:  أوضحه وبينه. أما 573يف املعجم املنجيد ) مفسرة تعريف الكلم
(: ذكره من غري 102يف املعجم املنجيد ) جمملتعريف الكلمة 

تفصيل. وهذا التعريف يظهر أن مفسر هو ذكر الشيء باألوضح، أما 
 جممل هو ذكر الشيء بغري تفصيل.

(:  اتضح/ والشيء : 57يف املعجم املنجيد ) مبنيتعريف الكلمة 
يف املعجم املنجيد  غوامضتعريف الكلمة واوضحه / تأمله وتعرفه. 

غموضا الكالم : خفي مأخذه ومعناه. وهذا يدل -(:  غمض559)
 أن الكلمة مبني وغوامض هلما املعنيني املتناقضتني. 

شرحت هذه اجلمل عن وظيفة القرآن للمسلمني. تظهر يف 
استخدم الكلمات املتحدث أي علي بن أيب طالب ه اجلملة أن هذ
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حالله وحرامه، وفرائضه وفضائله،  املتناقضة، وهي يف اجلملة "
وناسخة و منسوخة، ورخصه وعزائمه، وخاصه وعامه، وعربه وأمثله، 

 ". ومرسله وحمدوده، وحمكمة ومتشاهبة، مفسرا جممله، ومبينا غوامضه
ذه الرسالة بالكلمات املتناقضة لتوضيح يعرب علي بن أيب طالب ه

شيء ما عن طريق مقارنته بشيء مناقض له. فلذلك، وظيفة أسلوب 
اللغة املناقضة يف هذه اجلمل هي لتأكيد البيانات عن وظيفة القرآن 

 للمسلمني.

 

غىن كل فقري، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفرع كل 
 ملهوف

اقضة، وهي كما شرح يف هذا كان كثري الكلمة يف هذه اجلملة متن
 الشرح: 

(: كثر ماله 561يف املعجم املنجيد ) غينتعريف الكلمة 
(: ضد 590يف املعجم املنجيد ) فقريوكان ذا وفر. وتعريف الكلمة 

الغىن وذلك أن يصبح اإلنسان حمتاجا أو ليس له ما يكفيه. وهذا 
 يدل أن الكلمة غين وفقري هلما املعنيني املتناقضتني.

عزّا وعزة وعزازة: -(:  عزّ 503يف املعجم املنجيد ) عزريف الكلمة تع
يف املعجم املنجيد  ذليلوتعريف الكلمة  عزّا عليه: كرم.-صار عزيزا و
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ّذال وذلّة وذاللة ومذلة: ضد عّز. من هذا التعريف -(: ذلّ 237)
 تظهر أن هذين الكلمتني متناقضتان.

ِقوى: ضد  –(:  ق وى 664يف املعجم املنجيد ) قوةتعريف الكلمة 
الضعف :كون الشىء مستعدا ألن يوجد وَل يوجد. وتعريف الكلمة 

. من هذا التعريف قوي(:  ضد 451يف املعجم املنجيد ) ضعيف
 تظهر أن هذين الكلمتني متناقضتان.

شرحت هذه اجلمل عن قدرة اهلل، أي كل شيء قائم به. 
 استخدم املتحدث أي علي بن أيب طالب تظهر يف هذه اجلملة أن

غىن كل فقري، وعز كل ذليل،  الكلمات املتناقضة، وهي يف اجلملة "
يعرب علي بن أيب طالب هذه  ". وقوة كل ضعيف، ومفرع كل ملهوف

الرسالة بالكلمات املتناقضة لتوضيح شيء ما عن طريق مقارنته بشيء 
ي يف هذه اجلمل هي مناقض له. فلذلك، وظيفة أسلوب اللغة التواز 

 عن قدرة اهلل.لتأكيد وتوضيح البيانات 

 

 كل سر عندك عالنية، وكل غيب عندك شهادة

كان كثري الكلمة يف هذه اجلملة متناقضة، وهي كما شرح يف هذا 
 الشرح: 
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(: ما يكتمه االنسان يف نفسه. 328يف املعجم املنجيد ) سرتعريف 
(:  خالف السر. 528يد )يف املعجم املنج عالنيةوتعريف الكلمة 

 من هذا التعريف تظهر أن هذين الكلمتني متناقضتان.

(:  بعد عنه وباينه: 563يف املعجم املنجيد ) غيبتعريف الكلمة 
يف املعجم املنجيد  شهادة. أما العريف الكلمة أو شهادة ضد حضر

(:  عاَل االكوان الظاهرة ويقابله عاَل الغيب. من هذا التعريف 406)
 أن هذين الكلمتني متناقضتان. تظهر

شرحت هذه اجلمل عن قدرة اهلل. تظهر يف هذه اجلملة أن 
استخدم املتحدث أي علي بن أيب طالب الكلمات املتناقضة، وهي 

يعرب  كل سر عندك عالنية، وكل غيب عندك شهادة ".يف اجلملة " 
علي بن أيب طالب هذه الرسالة بالكلمات املتناقضة لتوضيح شيء ما 
عن طريق مقارنته بشيء مناقض له. فلذلك، وظيفة أسلوب اللغة 

 التوازي يف هذه اجلمل هي لتأكيد البيانات عن قدرة اهلل.

 

يف ( Klimaks dan Antiklimaks)لذروة واملفاجئ بنية أسلوب اللغة ا (4
 اخلطبة لعلي بن أيب طالب.

الذروة واملفاجئ نوعان من أسلوب اللغة اليت هتدف لتعبري 
يد الفكرة بعرضهما بالتسلسل. يف أسلوب الذروة، يظهر ترتيب وتأك

التعريض تؤكد وتزيد يف أمهية الفكرة. يف حني أن يف شكل املفاجئ، 
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األفكار املنقولة تظهر اخنفاضا يف أمهية الفكرة. كالمها يظهران أمهية ما 
 (.272، ص. 2017يقال )نورغيانتورو، 

 
التصديق به توحيده، كمال معرفته التصديق به، وكمال 

وكمال توحيده اإلخالص له، وكمال اإلخالص له نفي 
 (. 39، ص. 2004)صاحل،  الصفات عنه

يف هذه اجلملة، وجدت الباحثة أسلوب اللغة الذروة. كما 
شرح يف إطار النظري، يف أسلوب الذروة يظهر ترتيب التعريض تؤكد 

يف أول هذه اجلملة  وتزيد يف أمهية الفكرة. تظهر أسلوب اللغة الذروة
كمال حىت أخري اجلملة الذي تزيد أمهية فكرهتا. ابتدأت باجلملة "

"وكمال التصديق به توحيده"،"مث  وكمال  مثمعرفته التصديق به"، 
"وكمال اإلخالص له نفي الصفات  حىتتوحيده اإلخالص له"، 

يف هذه اجلملة أن أول الدين هو معرفة اهلل. إذا مت  شرحت". عنه
فة اهلل، ال بد علينا التصديق باهلل، مث توحيد اهلل، واألخري هو نفي معر 

الصفات عن اهلل. هذه هي العملية اإلميان ومستوى اإلميان باهلل. بنية 
أسلوب اللغة يف هذه اجلملة يرتفع حىت هناية اجلملة، لذلك يسمى 

فلذلك، وظيفة أسلوب اللغة يف هذه اجلملة بأسلوب الذروة.  
 غة الذروة يف هذه اجلمل هي إلظهار أمهية الكالم املذكور.أسلوب الل
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كتاب ربكم فيكم: مبينا حالله وحرامه، وفرائضه وفضائله، 
وناسخة و منسوخة، ورخصه وعزائمه، وخاصه وعامه، وعربه 
وأمثله، ومرسله وحمدوده، وحمكمة ومتشاهبة، مفسرا جممله، 

 (.44، ص. 2004)صاحل،  ومبينا غوامضه
اجلملة، وجدت الباحثة أسلوب اللغة املفاجئ. كما يف هذه 

شرح يف إطار النظري، أن تظهر األفكار املنقولة يف شكل املفاجئ 
تباطًؤا يف أمهية الفكرة. تظهر أسلوب اللغة املفاجئ يف أول هذه 

 اجلملة حىت أخري اجلملة اليت تنخفض أمهية فكرهتا. 
أحكام الشريعة ابتدأت هذه اجلملة باجلملة الذي ذكر فيها 

. مث ذكر أحكام الشريعة املتسلسلة،  األوىل، يعين حالل وحرام
كفرائض وفضائل، وناسخة ومنسوخة، ورخص وعزائم، وخاص 
وعام، وعرب وأمثل، ومرسل وحمدود، وحمكمة ومتشاهبة، مفسر 

بنية أسلوب اللغة يف هذه اجلملة ينخفض وجممل، ومبني وغوامض. 
، لذلك يسمى أسلوب اللغة يف هذه اجلملة أفكارها حىت هناية اجلملة

فلذلك، وظيفة أسلوب اللغة التوازي يف هذه  بأسلوب املفاجئ.
 اجلمل هي إلظهار أمهية الكالم املذكور.

 
منهم سجودا ال يركعون، وركوع ال ينتصبون، وصافون ال 

 (.41، ص. 2004)صاحل،  يتزايلون، ومسبحون ال يسأمون



 
 

 47 

الباحثة أسلوب اللغة املفاجئ. كما يف هذه اجلملة، وجدت 
تظهر يف شكل املفاجئ  األفكار املنقولة شرح يف إطار النظري، أن

ارحنفاضا يف أمهية الفكرة. تظهر أسلوب اللغة املفاجئ يف أول هذه 
 اجلملة حىت أخري اجلملة الذي تنخفض أمهية الفكرة. 

ابتدأت هذه اجلملة باجلملة الذي ذكر فيها تقسيم مهام 
منهم سجودا  الئكة، مرتبة حسب درجة أمهيتها، يعين كما ذكر "امل

ال يركعون، وركوع ال ينتصبون، وصافون ال يتزايلون، ومسبحون ال 
بنية أسلوب اللغة يف هذه اجلملة ينخفض أفكارها حىت . "يسأمون

هناية اجلملة، لذلك يسمى أسلوب اللغة يف هذه اجلملة بأسلوب 
 طالب هذه الرسالة باجلملة اليت تنخفض يعرب علي بن أيب املفاجئ.

أمهية فكرهتا. فلذلك، وظيفة أسلوب اللغة التوازي يف هذه اجلمل هي 
 إلظهار أمهية الكالم املذكور.

 

أنواع  الجملة النمرة
 األسلوب

وظيفة أسلوب 
 اللغة

احلمد هلل الذي ال يبلغ مدحته  1
القائلون، وال حيصي نعماءه 
 العادون، وال يؤدي حقه

، ص. 2004اجملتهدون )صاحل، 
39.) 

للتأكيد أن اهلل  التكرار
 هو احلميد.

للتأكيد الرسالة  التكراروكمال معرفته التصديق به،  2
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وكمال التصديق به توحيده، 
وكمال توحيده اإلخالص له، 
وكمال اإلخالص له نفي 

، 2004الصفات عنه )صاحل، 
 (.39ص. 

 املذكورة.

غري لشهادة كل صفة أهنا  3
املوصوف، وشهادة كل موصوف 

، 2004أنه غري الصفة )صاحل، 
 (.39ص. 

للتأكيد الرسالة  التكرار
 املذكورة.

فمن وصف اهلل سبحانه فقد  4
قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن 
ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد 
جهله، ومن جهله فقد أشار 
إليه، ومن أشار إليه فقد حده، 

، ومن حده فقد عده )صاحل
 (.39، ص. 2004

للتأكيد الرسالة  التكرار
 املذكورة.

تربة سنها باملاء حىت خلصت،  5
)صاحل،  وال طها بالبلة حىت لزبت

 (.43، ص. 2004

للتأكيد الرسالة  التكرار
 املذكورة.

واعلموا أن هذا القرآن هو  6
الناصح الذي ال يغش، واهلادي 
الذي ال يضل، واحملدث الذي ال 

، ص. 2004)صاحل،  يكذب

للتأكيد الرسالة  التكرار
 املذكورة
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252.) 
سبحانك ما أعظم شأنك!  7

سبحانك ما أعظم ما نرى من 
خلقك! وما أصغر كل عظيمة 
يف جنب  قد رتك! وما  أهول 
ما نرى من ملكوتك! وما أحقر 
ذلك فيما غاب عنا من 
سلطانك! وما أسبغ نعمك يف 
الدنيا، وما أصغرها يف نعم 

، ص. 2004)صاحل،  خرة!اآل
158.) 

للتأكيد أن اهلل  التكرار
  قادر

 
 
 

 

كل شيء خاشع له، وكل شيء  8
، ص. 2004)صاحل،  قائم به

158.) 

للتأكيد أن اهلل  التكرار
 قادر

العمل العمل، مث النهاية النهاية،  9
واإلستقامة اإلستقامة، مث الصرب 

)الصاحل،  الصرب، والورع الورع
 (.253، ص. 2004

للتأكيد الرسالة  التكرار
  املذكورة

الذي ليس لصفته حد حمدود،  10
وال نعت موجود، وال وقت 

)صاحل،  معدود، وال أجل ممدود
 (.39، ص. 2004

 

ليشري متوازن  التوازي
اجلملة وبنية 

 النحوية
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 أنشأ اخللق إنشاء، وابتدأه ابتداء 11
 (.40، ص. 2004)صاحل، 

لتأكيد أن اهلل  التوازي
هو خالق 

 العاَل
وال استعملته ملنفعته، وال يسبقك  12

من طلبت، وال يفلتك من 
أخذت،  وال ينقص سلطانك 
من عصاك، وال يزيد يف ملكك 
من أطانك، وال يرد أمرك من 
سخط قضاءك، وال يستغين عنك 

)صاحل،  من توىل عن أمرك
 (.158، ص. 2004

اهلل لتأكيد أن  التوازي
قادر على كل 

 الشيء

واعلموا أن هذا القرآن هو  13
الناصح الذي ال يغش، واهلادي 
الذي ال يضل، واحملدث الذيب ال 

ص.  ،2004)صاحل،  يكذب
252.) 

ليشري متوازن  التوازي
اجلملة وبنية 

النحوية 
ولتأكيد أن 
القرآن هو 

 أصح اهلداية
ومعرفة يفرق هبا بني احلق  14

واألذواق واملشام، والباطل، 
واأللوان واألجناس، معجونا 
بطينة األلوان املختلفة، واألشباه 
املؤتلفة، واألضداد املتعادية، 
واألخالط املتباينة، من احلر 

لتأكيد  املناقضة
البيانات عن 
 .معرفة الدين
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)صاحل،   والربد، والبلة واجلمود
 (.42، ص. 2004

كتاب ربكم فيكم: مبينا حالله  15
وحرامه، وفرائضه وفضائله، 
وناسخة و منسوخة، ورخصه 
وعزائمه، وخاصه وعامه، وعربه 
وأمثله، ومرسله وحمدوده، وحمكمة 
ومتشاهبة، مفسرا جممله، ومبينا 

، ص. 2004)صاحل،  غوامضه
44.) 

 لتأكيد املناقضة
البيانات عن 
وظيفة القرآن 

 .للمسلمني

غىن كل فقري، وعز كل ذليل،  16
يف، ومفرع كل وقوة كل ضع

، 2004)صاحل،  ملهوف
 (.158ص.

لتأكيد  املناقضة
وتوضيح 
عن البيانات 
 قدرة اهلل.

كل سر عندك عالنية، وكل  17
)صاحل،  غيب عندك شهادة

 (.158، ص. 2004

لتأكيد  املناقضة
البيانات عن 

 قدرة اهلل.

كمال معرفته التصديق به،  18
وكمال التصديق به توحيده، 

اإلخالص له، وكمال توحيده 
وكمال اإلخالص له نفي 

، 2004)صاحل،  الصفات عنه

إلظهار أمهية  الذروة 
الكالم 
 املذكور.
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 (.39ص. 
كتاب ربكم فيكم: مبينا حالله  19

وحرامه، وفرائضه وفضائله، 
وناسخة و منسوخة، ورخصه 
وعزائمه، وخاصه وعامه، وعربه 
وأمثله، ومرسله وحمدوده، وحمكمة 

جممله، ومبينا  ومتشاهبة، مفسرا
، ص. 2004)صاحل،  غوامضه

44 .) 

إلظهار أمهية  املفاجئ
 الكالم املذكور

منهم سجودا ال يركعون، وركوع  20
ال ينتصبون، وصافون ال يتزايلون، 

)صاحل،  ومسبحون ال يسأمون
 (. 41، ص. 2004

إلظهار أمهية  املفاجئ
 الكالم املذكور

 

 الكتاب نهج البالغةعلي بن أبي طالب في لمعنى الخطبة  -2

بعد نفسر نظرية أسلوب اللغة يف الفصل الثاين وحتليل أنواع األسلوب اللغة 

علي بن أيب طالب يف الكتاب هنج البالغة يف الفصل لووظائفها يف اخلطبة 

  السابق، جند املعىن املتضمن يف خطب علي بن أيب طالب.

 خلوقات اهللالخطبة األولى: معنى التوحيد و معرفة اهلل وجميع م .أ
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يف بداية هذه اخلطبة، حبث علي بن أيب طالب عن املديح هلل. ذكر علي بن أيب 
لتأكيد هذا، ذكر علي بن أيب طالب أن  طالب أن اهلل هو احلميد الذي ال مثيل له. 

باإلضافة إىل ذلك، استخدم علي بن أيب طالب العديد  صفات اهلل احلميد غري حمدودة.
ار للتأكيد على حمتوى الرسالة. كما يف بعض جزء اخلطبة كما من أسلوب اللغة التكر 

  :تلي

، وال يؤدي احلمد هلل الذي ال يبلغ مدحته القائلون، وال حيصي نعماءه العادون
ذي ليس حقه اجملتهدون، الذي ال يدركه بعد اهلمم، وال يناله غوص الفطن، ال

، )صاحلجل ممدود لصفته حد حمدود، وال نعت موجود، وال وقت معدود، وال أ
  (.39، ص. 2004

يستخدم هذا  يف املباحثة التالية، شرح علي بن أيب طالب عن علم التوحيد.
باستخدام هذا أسلوب، يسهل فهم الرسالة املذكورة  املباحثة مجل متماسكة ومتواصل.

كما يف  وهذا األسلوب هو شكل مجايل من مسات خطبة علي بن أيب طالب. وتذكرها.
  :اخلطبة التايلجزء 

أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال 
توحيده اإلخالص له، وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة 

، ص. 2004)صاحل،  أهنا غري املوصوف، وشهادة كل موصوف أهنا غري الصفة
39.) 

بن أيب طالب أن أساس الدين هو معرفة اهلل، ، قال علي هايف جزء اخلطبة أعال
هذه مراحل التوحيد  مث يتبعه اإلميان باهلل، مث توحيده، وكماهلم نفي الصفات عن اهلل.و
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يوجد يف هذا اجلزء العديد من أشكال تكرار الكلمات اليت هتدف لتأكيد  .يف اإلسالم
 .على أن هذه الرسالة شيء مهم

الب املسلمني إىل إجبار اهلل ألن اهلل واحد من هذه اخلطبة، يدعو علي بن ط
بلغ هذه الرسالة باستخدام مجل متكررة هبدف التأكيد على أن  ومنعهم من الشرك باهلل.

 .علم التوحيد هو املعرفة اليت جيب أن يعرفها مجيع املسلمني

ويذكر يف هذا القسم أن اهلل هو األقدم  يبحث الفصل التايل عن خلق العاَل.
خلق اهلل املخلوق بال جتربة، وال  ويف خلق املخلوقات، ال يشعر اهلل بالشك. ية.بدون بدا

يف هذه اخلطبة يريد علي بن  وخلق اهلل أيضا املخلوق يف زمان وكانه. تشجيع وال حركة.
أيب طالب أن يقول أن اهلل قدمي، و كامل، وخمالفة للحوادث. وهو قادر على كل شيء.  

  :كما يف جزء اخلطبة التايل

انشأ اخللق إنشاء، وابتدأه ابتداء، بال روية أجاهلا، وال جتربة استفادها، وال حركة 
 (.40، ص. 2004)صاحل،  أحدثها، وال مهامة نفس اضطرب فيها

بعد شرح بداية خلق العاَل، مث ذكر حول عملية خلق العلم، وحول إجراءات 
من اخلطبة أن السماء هي أول يذكر يف هذا اجلزء  خلق العاَل والرتتيب خلق املخلوق.

بالريح خيلق اهلل موجات من املاء وتسمى  بعد خلق السماء خلق اهلل الريح. خملوق خيلق.
بالبحر ويتحكم املطر. بعد ذلك خلق اهلل سبع طبقات من السماء مع القمر والنجوم 

 :فيها. كما يف جزء اخلطبة التايل

اهلواء.مث أنشأ فتق األجواء، وشق األرجاء، وسكائك   
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 مث أنشأ رحيا اعتقم مهبها، وأدم مرهبا، وأعصف جمراهاوأبعد منشاها.

فسوى منه سبع مسوات، جعل سفالهن موجا مكفوفا، وعلياهن سقفا حمفوظا، 
 (.40، ص.2004)صاحل،  ومسكا مرفوعا، بغري عمد يدعمها، وال دسار ينظمها

اهلل خلق املالئكة  يشرح الفصل التايل خلق املالئكة. يشرح يف هذا اجلزء أن
واملالئكة ليس لديهم  تنعم املالئكة بالطاعة وال تتحدى. ووضعهم يف شقوق السماء.

شهوة، هم يعبدون اهلل دائما. مث شرح عادات وطبيعة املالئكة، مثل السجود دائًما، 
واالرحنناء دائًما، واالصطفاف، والتمجيد دائًما، واليقظة دائًما، وعدم النسيان والتعب 

إىل جانب الرتكيز على حمتويات  ذكرت هذه الرسالة كلمات متناقضة ومستمرة. ًدا.أب
 الرسالة، يهدف هذا أسلوب التسليم لتسهيل تذكر حمتوى الرسالة وفهمه.

يصف هذا اجلزء أيضًا واجبات املالئكة، مثل إحياء الرسل، ومراقبة العبيد، 
لشكل اجلسم للمالئكة. ذكر أن يف النهاية، يشرح ا وحراسة أبواب السماء واجلحيم.

املالئكة هلا جسم طويل وكبري حبيث ترتفع أجسادهم من األرض إىل السماء ، وتنحين 
 .نظرهتم دائًما أمام اهلل وهلا جناحان على أكتافهم

يتم شرح هذا التفسري بالتفصيل ويستخدم تكرار اجلمل املرتابطة واليت هلا بنية 
ذلك، ذكرت أيًضا تفسريات حول املالئكة بالكلمات باإلضافة إىل  مجلة متوازنة.

التكرار يهذف  يهدف أسلوب املتناقضة لتعزيز الرسالة املذكورة.أما أسلوب املتناقضة.
 .إلظهار أن لكل مجلة توازن يف األفكار ولتأكيد الرسالة
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ذكر يف هذا اجلزء عن  يوضح الفصل التايل علي بن أيب طالب عن خلق آدم.
م واملواد الالزمة لتشكيله. وشرح يف هذا اجلزء مراحل خلق آدم. كما جزء عملية خلق آد

  :اخلطبة التايل

مث مجع سبحانه من حزن األرض وسهلها، وعذهبا وسبخها، تربة سنها باملاء حىت 
خلصت، وال طها بالبلة حىت لزبت/ فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول، 

دها حىت صلصلت، لوقت وأعضاء وفصول: أمجدها حىت استمسكت، وأصل
معدود، وأمدمعلوم، مث نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان جييلها، وفكر 
يتصور هبا، وجوارح خيتدمها، وأدوات يقلبها، ومعرفة يفرق هبا بني احلق والباطل، 
واألذواق واملشام، واأللوان واألجناس، معجونا بطينة األلوان املختلفة، واألشباه 

 واألضداد املتعادية، واألخالط املتباينة، من احلر والربد، والبلة واجلموداملؤتلفة، 
 (.  42، ص. 2004)صاحل، 

شرح جزء اخلطبة أعاله القدرات اليت أعطاها اهلل آلدم، كما القدرة على التمييز 
بعد  بني احلق والباطل، واحلر والبارد، والقدرة على متييز األلوان واألنواع، وغري ذلك.

عملية خلق آدم وخصائصه، حتدث علي بن أيب طالب عن أمر سجود مجيع شرح 
 :كما شرح يف جزء اخلطبة التايل املخلوقات آلدم.

واستأدى اهلل سبحانه املالئكة وديعته لديهم، وعهد وصيته إليهم، يف اإلذعان 
 بالسجود له، واخلنوع لتكرمته، فقال سبحانه: )اسجدوا آلدم فسجدوا إال أبليس(

 (.42، ص. 2004، )صاحل
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 بعد ذلك شرح أيضا عن رفض إبليس للسجود إىل آدم بسبب طبيعته املتكربة.
مت طرد  مث يلعن اهلل إبليس ، ولكن يسمح له بالعيش حىت يوم القيامة ويغري بين آدم.

أ رسل آدم إىل  آدم الذي عاش يف السماء أخريًا بسبب إغراء الشيطان لعصيان اهلل.
 . و اهلل يعيده إىل السماءاألرض وتوب إىل اهلل

واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة 
أمانتهم، ملا بدل أكثر خلقه عهد اهلل أليهم فجهلو حقه، واختذوا األنداد معه، 
واجتالتهم الشياطني عن معرفته، واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، وواتر 

 (. 43، ص. 2004)صاحل،  ءهإليهم أنبا

اختار اهلل األنبياء ليحملوا الوحي وينقلوه  يناقش الفصل أعاله اختيار األنبياء.
ولكن مع مرور الوقت، بدأ الناس يف إنكار احلقائق اليت نقلها األنبياء. وهم  إىل العاَل.

والرسل دائًما يقال يف هذا اجلزء أن يرسل األنبياء  يتبع دعوة الشيطان خلرق أوامر اهلل.
 .إىل الناس مع الكتب اليت جيلبوهنا ألن اهلل َل يرتك أمة بدون هداية

يف ذلك  بعد يباحث اختيار األنبياء العامة،  مث حبث عن رسول اهلل حممد.
كانت تلك الفرتة  الوقت، كان البشر يف فرتة مظلمة، مليئني باجلهل واخلروج على اهلل.

لشر منتشرًا، و األعمال الشريرة يف كل مكان، وكثري تسمى عصر اجلاهلية، حيث كان ا
مث أرسل اهلل النيب حممد لدعوهتم إىل صراط املستقيم وبارك  من الناس يربطون شركاء باهلل.

 اهلل عليها.
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يف تبليغ احلقيقة إىل مجيع الناس، مت تزويد رسالة اهلل برسالة تسمى القرآن. القرآن 
 املاضي كدرس للناس وأحكام الشريعة اليت هو كتاب مقدس حيتوي على أحداث يف

 كما الشرح التايل: جيب أن يطيعها مجيع املسلمني.

كتاب ربكم فيكم: مبينا حالله وحرامه، وفرائضه وفضائله، وناسخة ومنسوخة، 
ورخصه وعزائمه، وخصه وعامه، وعربه وأمثاله، ومرسله وحمدوده، وحمكمه 

 (.44، ص. 2004)صاحل، ومتشاهبه، مفسرا جممله، ومبينا غوامضه 

يف جزء اخلطبة أعاله، يستخدم علي بن أيب طالب كلمات متناقضة يف كل 
هذا األسلوب هو إحدى  مجلة. وهذا جيعل هذه الرسالة مفهومة ألي شخص يقرأها.

 .أسلوب اللغة اليت يغالب يف خطبة علي بن أيب طالب

ويف املباحثة األخرية هلذه اخلطبة، قال علي بن أيب طالب إن اهلل أجرب مجيع 
يتم فرض هذاه املسلمني على أداء فريضة احلج، وهي القبلة يف عبادة اهلل. ومع ذلك، 

 .الفرضة على أولئك الذين يستطيعون حتمله

 

 الخطبة الثانية: قدرة اهلل وحب الدنيا .ب

تبدأ هذه اخلطبة  عن قدرة اهلل. ومعىن قدرة اهلل يف هذا الفصل هو أن كل شيء 
بلغ  .اهلل قادر على كل شيء، لذلك كل شيء يعتمد على اهلل موجود بسبب قدرة اهلل.و

هذه املباحثة باجلملة اليت حتتمل فيها الكلمات املتناقضة، فتكون الرسالة اليت توصيلها 
 وضوحا وأسهل يف الفهم. كما يف جزء اخلطبة التايل:
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كل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به: غىن كل فقري، وعز كل ذليل، وقوة كل 
 (.158، ص. 2004)صاحل،  ضعيف، ومفزع كل ملهوف

حثة التالية صفات املالئكة الذين هم مطيعون دائًما إىل اهلل أبًدا. ذكر حبثت املبا
وهذا التعبري   يف هذا اجلزء علي بن أيب طالب أن املالئكة هي أقرب املخلوقات إىل اهلل.

يف هذا  كما التعبري عن إعجاب اإلنسان باملالئكة الذين كانوا أقرب املخلوقات إىل اهلل.
طالب أيًضا التعبري عن طاعة املالئكة هبدف أن يتمكن البشر  اجلزء، يقدم علي بن أيب

 من تقليد صفات املالئكة الذين يطيعون اهلل دائًما.

بلغت هذه املباحثة بأسلوب اللغة الذي يوازي يف استعمال الكلمات أو 
العبارات اليت تستعمل نفس الوظيفة يف نفس البناء القواعدي. وتسمى هذه األسلوب 

ة التوازي. بأسلوب اللغة التوزي فبلغت الرسالة يف هذه اخلطبة وضوحة و بأسلوب اللغ
أسهل لفهمها. أما وظيفة أسلوب اللغة التوزي هي لتأكيد السالة فيها. وبلغة اخلطبة يف 
تلك الزمن بوسيطة الليسان، فأسلوب اللغة التوازي  هي احدى األسلوب اللغة لتأكيد 

  :خلطبة التايلالرسالة يف اخلطبة. كما يف جزء ا

وإهنم على مكانك منك، ومنزلتهم عندك، واستجماع أهوائهم فيك، وكثرة 
 (.159، ص. 2004)صاحل، طاعتهم لك، وقلة غفلتهم عن أمرك 

 مث ذكر علي بن أيب طالب أن الكثري من الناس حيبون الدنيا أكثر من اآلخرة.
قت فقط. يف هذا القسم حيتوي على الرغم، أن األبدية احلياة هو يف اآلخرة، والدنيا مؤ 

على دعوات واقرتاحات من علي بن أيب طالب حىت يتابع املسلمون شؤون احلياة اآلخرة 
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أكثر من العاَل. كما وصف علي بن أيب طالب ملذات اجلنة حىت ال جيهل املسلمون 
 ملذات الدنيا اليت ال ميكن مقارنتها بلذات اجلنة.

و  أيب طالب إعطاء صورة ليوم القيامة. بعد ذكر عن التحذير، حاول علي بن
ينقسم البشر إىل جمموعتني، أهل الطاعة وأهل  يوم القيامة هذا هو يوم وفاة املرء.

ألهل الطاعة، يصبح املوت شيًئا مجياًل وممتًعا، بينما ألهل املعصية ، يصبح  املعصية.
 .املوت شيًئا فظيًعا للغاية

 لدنبيا اليت مجعها ذات فائدة عند وفاته.يتضح ألهل املعصية ، لن تكون كنوز ا
ال يزال هذا مرتبطًا باملباحثة السابقة حول الدنيا املؤقتة  مث عبثا كل ملذات الدنيويته.

واألخرة األبدية. يف هذا القسم يصف أيضا املوت الرهيب ألولئك الذين طاردوا الدنيا 
مجيع املسلمني أوامر اهلل حيتوي هذا على شكل التهديد حبيث يطيع  وجتاهلوا اآلخرة.
 كما يف جزء اخلطبة التايل:  ويتجنبون حترميه.

وجعلهم فريقني: أنعم على هؤالء وانتقم من هؤالء. فأما أهل الطاعة فأثاهبم 
جبواره، وخلدهم يف داره، حيث ال يظعن النزال، وال تتغري هبم احلال، وال تنوخبم 

م األخطار، وال تشخصهم األسفار. وأما األفراغ، وال تناهلم األسقام، وال تعرض هل
أهل املعصية فأنزهلم شر دار، وغل األيدي إىل األعناق، وقرن النواصي باألقدام، 

 (.162، ص. 2004)صاحل،  وألبسهم سرابيل القطران، ومقطعات النريان

بعد بلغ عن توصيات عدم املبالغة يف حمبة الدنيا وهتديداته، وصف علي بن أيب 
لنيب أنه زهد الدنيا.  كان هذه الرسالة يقصد لدعوة املسلمني أن يتبع طالب صفات ا

 .صفة زهد الرسول الذي يعترب قدوة جلميع الناس
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 يف املباحثة األخرية، شرح علي بن أيب طالب جمد أهل البيت واالقرتاح حببه.
، وذكر أن أهل البيت شجرة نبوية مليئة بالعلم واحلكمة. كل من حيب أهل البيت يرحم

 :كما يف جزء اخلطبة التايل يف حني أن الذين يكرهونه سيغضب اهلل.

رحنن شجرة النبوة، وحمط الرسالة، وخمتلف املالئكة، ومعادن العلم، وينابيع احلكم، 
، ص. 2004)صاحل،  ناصرنا وحمبنا ينتظر الرمحة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة

162 .) 

 

 الظلم والبدعة فضل القرآن وينهى عن: الخطبة الثالثة .ج

ذكر أن طاعة اهلل هي أمر صعب  يشرح هذا اخلطبة الدعوة للخوف إىل اهلل.
وغري سار، يف حني أن الوالء له يشعر بالرضا. هذه عقبة أمام مجيع املسلمني يف طاعة 

يف هذه احلطبة، يستخدم علي بن أيب طالب الكثري من نفس بنية اجلملة ليسهل  اهلل.
 :يف جزءاخلطبة التايل فهم هذه اخلطبة. كما

واعلموا أنه ما من طاعة اهلل شيء إال يأيت يف كره، وما من معصية اهلل شيء إال 
يأيت يف شهوة. فرحم اهلل امرأ نزع عن شهوته، وقمع هوى نفسه، فإن هذه النفس 

،ص.  2004)صاحل،  أبعد شيء منزعا، وإهنا ال تزال تنزع إىل معصية يف هوى
251.) 

القرآن هو ارشاد احلياة  لي بن أيب طالب عن فضل القرآن.بعد ذلك شرح ع
القرآن هو الشفاء جلميع األمراض، مبا يف ذلك عالج  يؤدي دائما إىل الطريق الصحيح.
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يف هذه اخلطبة أراد علي  .أعظم األمراض، أي الكفر والنفاق واخلروج على القانون والردة
 ومتجيده، فذكر فضائل القرآن العظيم.بن أيب طالب دعوة املسلمني إىل حب القرآن 

كما قاد علي بن أيب طالب املسلمني إىل االسرتشاد الدائم والتمسك بالقرآن يف كل 
جوانب احلياة. يف هذه جزء اخلطبة، استخدم علي بن أيب طالب تكرار الكلمة وتكرار 

القرآن. كما بنية النحوية  يف اجلملة. فوظيفة هذا األسلوب هي لتأكيد الرسالة عن فضل 
 يف جزء اخلطبة التايل:

واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي الذي ال يضل، 
واحملدث الذي ال يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو 

 (.252، ص. 2004)صاحل،  نقصان: زيادة يف هدى، أو نقصان من عمى

طالب أن على كل املسلمني حفظ أخالقهم، ويف خطبته، بلغ علي بن أيب 
جيب أن يقال  وخاصة يف حفظ اللسان. جيب على املؤمن أن يفكر أواًل قبل أن يتكلم.

األشياء اجليدة، يف حني أن األشياء السيئة وميكن أن تؤذي اآلخرين ال ينبغي أن يقال. 
  بتعاد عن البدعة.باإلضافة إىل ذلك، أمر علي بن أيب طالب املؤمن باتباع السنة واال

بلغ هذه   ويف املباحثة األخرية، أمر علي بن أيب طالب املسلمني بتجنب الظلم.
الرسالة بالذكر أنواع الظلم. وذكر أيضا أن أثقل الظلم هو الشرك. ومقصودها لتذكر 

 املسلمون أن جيتنب الشرك جيدا. كما يف جزء اخلطبة التايل:

فر، وظلم ال يرتك، وظلم مغفور ال يطلب. أال وأن الظلم ثالثة: فظلمك ال يغ
فأما الظلم الذي ال يغفر فالشرك باهلل، قال اهلل تعاىل: أن اهلل ال يغفر أن يشرك 
به. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض اهلنات. وأما الظلم الذي 

 (.255، ص. 2004)صاحل،  ال يرتك فظلم العباد بعضهم بعضا
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 الرابع الفصل

 الخالصة واالقتراحات

 الخالصة -أ

أن علي بن أيب طالب استخدم  هذا البحث هواالستنتاج يف 

يف خطبته، وهي التكرار والتوازي  الكثري الريتوريك وسائلاللغة  أسلوب

علي بن لطبة اخليف  الغالبةأسلوب اللغة  أما واملفاجئ.والذروة  واملناقضة

 املذكورة.الرسالة  لتأكيد ووظيفتهأيب طالب هو أسلوب التكرار اللغوي، 

 ألن عليبن أيب طالب علي ل ةطباخلأسلوب التكرار اللغوي يف  يغالب

عرفة اهلل، وجيب على كل معن وهو علم عن التوحيد  حبث بن أيب طالب

لنشر  الوسائل  من أسهل هذه اخلطبة هيو ويتعلمها. سلم أن يعرفها امل

باستخدام أسلوب التكرار، فيصبح تبليغ الرسالة يف  .الشريعة اإلسالمية

 اخلطبة أكثر فعالية. 
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وأما املعىن املتضمن يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب هو أن اخلطبة 

األوىل مبعىن التوحيد ومعرفة اهلل ومجيع خملوقات اهلل. ومعىن اخلطبة الثانية 

هو قدرة اهلل وحب الدنيا. ومعىن اخلطبة الثالثة هو فضل القرآن وينهى 

 عن الظلم والبدعة. 

 اإلقتلراحات -ب

 أماالشعر،  عناللغة هو ألسلوب علم ا من البحث ،الغالبيف 

وهذا البحث هو احدى من نادر.  هوطبة اخل ة عن عن النثر وخاص

هذا البحث  من الغرض. و اخلطبةالبحث علم األسلوب باجملتمع البحث 

علي ل ةطباخليف زايا املطبة لعلي بن أيب طالب هو ملعرفة اخليف  األسلويب

 كان  علي بن أيب طالبلطبة اخليف الباحثة، البحث  عندو بن أيب طالب. 

علي بن أيب طالب هو احدى اخلطباء البارعني يف ذلك  على أننادراً، 

 .الوقت

أن يبحث التأثري النحوي يف تأملت الباحثة عن الباحثني التالية 

أو   يف خطبتهتأثري القرآينالهل فيها أم اخلطبة لعلي بن أيب طالب، 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن  . يف خطبتهتأثري عادات الشعر العريبال
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طبة لعلي بن أيب طالب ملقارنة أسلوب اللغة اخلطبة يف كل اخليبحث 

 .زمن

عن  البحثستخدام النظرية، ميكن أن تستخدم إمن حيث 

طبة لعلي بن أيب طالب بنظريات أخرى، سواء النظريات األدبية أو اخل

دراسة ال مثلإن البحث باستخدام نظريات أخرى  النظريات اللغوية.

 .(Teori Hermeneutika) بنظرية هرمنيطقيةلعلي بن أيب طالب  ةطباخل
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